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Kovács Lehel István

Gondolatok a zsemlemorzsa körül
A kirántott hús és a tehéntúrós gombóc
közös alapanyaga, a prézli, éppen hiány
zott otthonról, amikor vasárnap ebédet
főzni készülődtük. Venni kellett.
Az ausztriai német der Brösel (zsem
lemorzsa) Breisl bajoros változatából
származtatott magyarországi német Prezl
szóból alakult ki a szóvég rátoldásával a
nyelvünkben használatos prézli szó; a
fellengzős allűröket nem ritkán támogató
vendéglátóipar viszont jobban kedveli a
zsemlemorzsát.
Csak nekünk, egyszerű embereknek
maradt meg prézlinek, amelyből manap
ság egy-egy nagyobb üzletben, bevásár
lóközpontban akár 5–6 fajta is található,
nem csoda, hogy egyre ritkábban, vagy
egyáltalán nem készítjük el otthon a paní
rozás eme kellékét, amely a fő különbsé
get jelenti a bécsi és a párizsi bebundázási
mód között.
Gyerekkoromban természetesen más
ként volt ez is. A romániai kommunizmus
mindent megtervezni szándékozó sötét
évtizedeiben a kenyeret porcióra, adagra
adták az előzetesen kivett bonok, „kar
tellák” alapján. És ha megkérdeztük az
eladótól, csodák-csodája, a kenyér soha
sem volt sem friss, sem száraz, sem fehér,
sem fekete, hanem mindig megfelelő
(„potrivită”) volt, és pont annyi volt belő
le, ahány a kartellák alapján kellett, plusz
egy sem – jó, időnként mínusz igen, tehát
sorba kellett állni és sietni a vásárlással,
amikor megjött a kenyeresautó, amelyből
ládákban húzták be az üzletbe egy meg
termett kampó segítségével a cipókat
vagy vekniket. Voltak is szép hosszan
kígyózó sorok az üzletek előtt.
A kenyér szent volt, megszelése előtt
nagyanyám mindig keresztet rajzolt az
aljára a késsel – az „Uram áldd meg,
szaporítsd meg!” fohász kíséretében.
Leejteni nem volt szabad, nemhogy ki
dobni. A friss kenyeret csak akkor lehetett
megkezdeni, amikor már a régi elfogyott
– természetesen ekkor már a friss sem volt
friss, inkább száraznak volt mondható.
Később jöttem rá, hogy csak egyszer – az
elején – kellett volna kidobnom egy fél
kenyeret és egész életemben friss kenye
ret ehettem volna.
Akkor mindenki fekete kenyeret evett
– lévén, hogy más nem volt. Most azt
mondják, hogy együnk fekete kenyeret,
mert az egészséges. Lehet, hogy 25 évvel

ezelőtt ugyanebből a meggondolásból
nem készítettek fehér kenyeret?! És azt
is mondogatják most, hogy ne együnk
sok kenyeret, mert az sem egészséges.
25 évvel ezelőtt nem ettünk sok kenyeret
(egészségesek voltunk?), mert egyszerűen
nem lehetett kapni sok kenyeret. Pedig
nagy szükség lett volna rá. Akkor majd
nem mindenki tartott disznót, a pityóka is
kevés volt, kellett volna a táplálék. Csak
nagyritkán lehetett egy-egy plusz kenyér
hez hozzájutni az üzletekben. Különösen
a blokk-negyedben, ahonnan mi, Borna
lik béliek, is vásároltunk. A blokk-negye
deket – hármat is szépen sorjában – a het
venes évek közepétől kezdték el építeni
a Moldvából erőszakosan betelepített
románok számára – no meg azért, mert
a várost „szisztematizálni” kellett. Be
csületesen meg is változtatták az etnikai
arányokat, a 60%-os magyar többségből
pár év alatt 24%-os kisebbség lett.
Nos, ha a negyed nagy „alimentár”ában plusz kenyér felől érdeklődtünk,
egyből kiszúrtak bennünket, és azt
válaszolták, hogy „a falusiaknak nem
adnak”. Ugyanabban a városban laktunk,
mégis mi falusiak voltunk, mert házakban
laktunk, a blokkosok városiak voltak,
mert ők blokkban laktak. A városiaknak
járt plusz kenyér, a falusiaknak nem járt
plusz kenyér, de ugyanez volt a helyzet
a gázpalackkal is például. A negyedben
lévő butéliás bódéra ki is volt írva, hogy
mikor vásárolhatnak a falusiak, mikor a
városiak, és természetesen a falusiaknak
soha nem cseréltek be egyszerre két butéliát. Ugyanazon település – az 1950-ben
egyesített és 1968-ban első rangú várossá
kinevezett Négyfalu (akkori Szecselevá
ros) – lakosai között éles határ húzódott:
„Te falusi vagy, te városi vagy.”; „Te
magyar vagy – házban laksz, te román
vagy – blokkban laksz.”
Ilyen körülmények között csak nagy
nehezen lehetett plusz kenyérhez hoz
zájutni. Csernátfaluig, Türkösig, netán
Derestyéig is el kellett menni, hogy a
disznóknak kenyeret lehessen szerezni.
Külön szerencse volt, ha plusz veknit
kaphattunk. Igen, a vekniből prézlit le
hetett készíteni.
Prézlit kizárólag nagyanyám készíthe
tett. Mi gyerekek besegíthettünk, igaz, de
nekünk igazából csak a mozsár „haran
gozása” tetszett.

A veknit, vagy ahogy mi akkor hívtuk,
a „franzelát”, vékony szeletekre vágta és
az aragáz-sütő, a „ler” nagy tepsijébe tette
nagyanyám. Nyáron az udvaron, a napon,
télen a lerben, lassú tűzön szárította majd
nem pirítósra a vekniszeleteket, amelyek
ezután szinte egyenként a mozsárba kerültek. Apró tompa ütésekkel törte meg
a szárított kenyérszeleteket nagyanyám.
Itt mi is bekapcsolódhattunk a munkálatokba, igaz, mi inkább úgy ütöttünk a
mozsártörővel, hogy az visszavágódva
nekicsapódjon a mozsár oldalának, ekkor
harangszerűen kondult meg a bronzból,
sárgarézből készült törőalkalmatosság.
A vasárnapi harangozás hangulatát varázsolhattuk így lakásunkba. Addig kon
gattunk, míg ránk nem szóltak.
Voltak olyanok is, akik a mozsárban
való megtörés helyett inkább húsdarálón
darálták le a szárított vekniszeleteket, de
nagyanyám véleménye szerint ez nem
volt az igazi.
Az apróra tört morzsák a szitába ke
rültek. Egy fehér papírlap fölött szitálta
ki a finom port – a prézlit – a morzsák
közül, majd ezt egy barna papírzacskóba
öntötte, hogy a papír pórusain keresztül
szellőzhessen, szárazon sokáig elálljon.
A szitába maradt nagyobb morzsákat
újra kellett törni a mozsárban, majd ismét
kiszitálni.
A folyamat addig tartott, míg a tepsiből
és a szitából is elfogytak a kenyérszeletek,
kenyérmorzsák. Eközben a barna papír
zacskó csak telt és telt a finom porral.
Tompa puffanások, néha érces konga
tások, a morzsák halk zizegése a lisztszita
hintázása közepette, a papírra hulló por finom
szisszenése, a barna papírzacskó recsegése.

A prézli kész volt, a disznóvágásból fél
retett, lefagyasztott húsból máris készül
hetett a kirántott hús – persze csak akkor,
ha jól tojtak a tyúkok, és plusz lisztet is
lehetett valahonnan szerezni, mert só és
bors azért még akadt.
Tóthpál Dániel

Öregedő anyám
arcképe
Selyem-pillás kék szemében,
Kisírt szeme tükörében
Búbánatok árnya mereng
S a csókok csorbult kelyhében,
Halvány ajki szegletében
Hervadások visszfénye reng.
Ráncosodó, sápadt arca,
Vénülő, fonnyadó arca
Gyászok kertje lesz maholnap,
Melyről, mint levél a fákról,
Sziromlevél a virágról,
A szépségek egyre fogynak.
Szép fejének gyászfátyola,
A dús, sűrű, sötét haja
Fakul, ezüstössé válik
S az elhervadt ifjúsága
Sok emléke, vágya, álma
Megroskasztja gyönge vállit.
– Ajkán bágyatag mosollyal,
Szemben könnyel, arcán gonddal
S ezüst szálakkal a haján
Egy nő kísért álmaimba’
Szomorúan, gyászban ringva...
S e nő az édesanyám.
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Hétfalusi hírek Egy igazi összefogásról és az önrendelkezés kivívásáról
Augusztus 18–21-ike között a Zajzoni
Rab István Középiskola VII. osztályának
14 diákja tanárok kíséretével tanulmányi
kiránduláson vett részt Egerben. A kirán
dulás célja a VI. osztályban tanult Gárdo
nyi Géza Egri csillagok című regényében
leirt Egri Vár megtekintése, a vár ost
romának a helyszínen való felelevenítése
volt. Nem maradhatott ki a Minaret 97
lépcsőjének a megmászása, az Eszter
házy Károly Líceumban található érde
kességek megtekintése, Gárdonyi Géza
sírjának meglátogatása, az Egri Bazilika és
az érseki pincerendszer megcsodálása és
persze a termál strandon való lazítás sem.
*
A Zajzoni Rab István Középiskola 9
diákja (2 VI-os és 7 VII-es tanuló) a Fel
sősófalván megszervezett Székelyföldi
Tánctáborban vett részt július 18–25
között. A résztvevők érkezése és elszál
lásolása után a megnyitón a Pipacsok
Néptáncegyüttes táncolt, amit táncház kö
vetett. Minden délelőtt és délután komoly
táncoktatás és énekoktatás zajlott, de
ezen kívül más tevékenységeken is részt
vettek a diákok, mint például: bútorfestés,
lemezbemutató, vesszőfonás, a korondi
fazekasok megélhetési stratégiájáról
szóló bemutató, helytörténeti előadás
stb. A parajdi sóbányát is meglátogatták.
Minden csodálatos és élményekkel tele
napot táncház zárt. E hét alatt sok mindent
láttak, tapasztaltak, tanultak a gyerekek,
ismereteiket gazdagíthatták főleg tánc és
zene terén, és ugyanakkor értékes barát
ságok is alakultak.
*
A négyfalusi képzőművészek, népmű
vészek is kivették részüket az Illyés-napi
rendezvényekből. A négyfalusi Néprajzi
Múzeumban 2010. július 24–25-én a kö
vetkező kiállításokat szervezték: fotómű
vészet: Moldován Mihály és Girás István;
díszítőművészet: Gyulai-Nagy Margit; In
memoriam Leánymező; négyfalusi hagyo
mányos viseletek: magángyűjtemények és
a varrókör munkái (mentor: György Papp
Margit; a kör tagjai: Ádám Hajnalka, Barkó Etelka, Bartha Anna, Bencze Erzsébet,
Csáka Mária, Fekete Magda, Gödri Anna,
Gyulai-Nagy Margit, Kiss Edit, Pásztori
Anna, Saszet Éva, Szász Ágnes, Sipos
Mária, Szőts Imola Tünde).

id. Borcsa Mihály

Manapság, sajnos, kevés olyan áldásos
összefogásra akad példa egy nép, nemzet
életében, mint a hajdani Molnár Viktor –
Borcsa Mihály féle összefogásra.
A politikusok, közéleti személyiségek,
de a lelkészek, tanítók, tanárok is inkább
a különbségeket keresik, amelyek szétvá
lasztanak, széthúzásra adnak okot, mint a
hasonlóságokat, amelyek összetartanak,
összefognak, az egyéni érdekekből közérdeket kovácsolnak.
A Molnár Viktor – Borcsa Mihály féle
összefogás hosszú időre meghatározta a
hétfalusi csángó nép, de az egész erdélyi
magyar evangélikusság sorsát: iskolát és
egyházat alapított, birtokokat és szellemi
javakat szerzett.
Egy krizbai és egy bácsfalusi, akiket a
közös sors Hétfaluba vezérelt. Az egyik
1860-tól hosszúfalusi, a másik 1857-től
bácsfalusi lelkész lett.
Molnár Viktor a hosszúfalusi, két év
tizedet meghaladó, működésének ideje
alatt az elhanyagolt barcasági csángókkal
valóságos csodát művelt: vallási, politikai, tanügyi, társadalmi és gazdasági
téren lázas tevékenységet fejtett ki, hogy
népét a tisztult hitéletnek, a rendíthetetlen
hazaszeretetnek, a szellemi felvilágosult
ságnak és anyagi jólétnek terére vezesse.
A barcasági magyar evangélikus espe
resség, a barcasági magyar evangélikus
iskola-egyesület, a Brassó vidéki nép
nevelési egylet, a műfaragászattal meg
toldott felső népiskola, a Brassó megyei
hivatalos tanítóegyesület, a barcasági köl
csönmagtárak alapítása, a konyhakerté
szet meghonosítása, a felnőttek oktatását
célzó legény- és leányegyesületek létesí
tése, iskolai és népkönyvtáraknak meg
teremtése, magyar iskoláknak felállítása
és még számos kulturális és társadalmi
közhasznú intézménnyel sikerült neki
életerőssé, sőt küzdelemképessé tenni a
veszendőnek indult barcasági magyaro
kat. Egész életművét így foglalta össze
1882. február 1-jén bekövetkezett halála
kor az iskola évkönyve: „Kidült a nemes
ügyért küzdők éléről a zászlóvivő.” És
ebben az egyszerű mondatban minden
benne van...
Borcsa Mihály végigharcolta az 1848as Szabadságharcot, átélte a Véres Kará
csony borzalmait, de az orosz áradatot is.
Mint népnevelő, az 1833-ban épült roz
zant bácsfalusi iskola helyett díszes kő
épületet állított 1862-ben. Eötvös József
majd Ballagi Mór látogatása örömmel
töltötte el, és új erőkkel nekilátott Molnár
Viktor barátjával megvalósítani a felső
népiskola álmát. Az olvasás tanításában
bevezette a silabizáló tanmód helyett a
hangoztató módszert és az Indali-féle
ábécét. Része volt az evangélikus fele
kezeti iskolák előbb községi, majd állami
iskolákká való nyilvánításában. Elnöklete
alatt alakult meg és működött a községi
iskolaszék. Vasárnapi iskolát nyitott, és
az óvodai gondnokság elnöke is volt.
Verseket, színdarabokat, mondákat írt.
Nagytöbbségük a Hétfalu című lapban
jelentek meg. Falukutatásokat néprajzi

gyűjtőmunkákat is végzett. Bácsfaluban
gyümölcsöst létesített, és megkedveltette
az ifjúsággal a gyümölcstermesztést. A
kertjében nevelt nemes gyümölcsfajtákkal elár asztotta a községet. Ránevelte a
gyülekezetét az ésszerű gazdálkodásra.
Élete végéig a csángóság sorsának
javításán munkálkodott. Másik nagy
érdeme egy 350 éves áldatlan állapot
megszűntetése: Pávai Vajna Elek ügyvéddel közösen, Orbán Balázs barátsága
és gyűjtőmunkája által, az 1854-es úrbéri
rendeleteket kihasználva sikerült lezárni
a „százados pert” a hétfalusi erdők és
birtokok visszaadása ügyében.
A politikai összefogás első igazi nagy
érdeme az iskolaalapítás. Ma hasonló
politikai összefogás – amelyet „kormány
koalíciónak” neveznek – eredményeképp
osztályokat, iskolákat szüntetnek meg.
Akkor alapítottak.
Molnár Viktor és Borcsa Mihály 1862ben kezdtek munkálkodni a felsőfokú
iskola beindításán, és nem kevés erőfe
szítés árán, 1871-ben „Műveltség–Sza
badság” jelmondattal megnyitotta kapuit
a hosszúfalusi felső népiskola, amelyből
1872-bem már kinőtte magát az ipari
szakosztállyal megtoldott műmetsző m.
kir. állami felső népiskola. Ennek az iskolának a működése a hétfalusi magyar
tannyelvű oktatás fénykorát jelentette.
Iskola és templom, templom és iskola,
hisz e politikai összefogás második igazi
nagy érdeme az egyházalapítás volt.
Már 1874-ben megfogalmazta Molnár
Viktor és Borcsa Mihály azt a gondolatot,
hogy a barcasági magyar evangélikusok
váljanak ki a szász evangélikus püspökség
alól és egy önálló esperességbe tömörül
jenek.
1880. augusztus 30-án Trefort Ágoston
vallás és közoktatási miniszter Hegedüs
Lajos kandid. miniszteri tanácsos, Szent
iványi Gyula főispán és Koós Ferenc kir.
tanfelügyelő kíséretében meglátogatta
az iskolát. Ekkor hangoztak el lelkesítő
szavai: „Ennek a népnek élni kell, tehát
ez az iskola állani fog!”.
Molnár Viktor hosszúfalusi evangélikus lelkész és állami iskolai gondnoksági
elnök felkérte a minisztert, hogy hallgassa
meg a tízfalusi evangélikusok kérését. A
beszélgetésre Kupcsay János faragászati
tanár lakásán kerül sor, ahová a minisztert
Koós Ferenc tanfelügyelő kísérte el, a tíz
falusiakat pedig Molnár Viktor és Borcsa
Mihály bácsfalusi evangélikus lelkész
képviselték.
Molnár Viktor néhány szóban előadta a
csángó-magyar esperesség ügyét, hang
súlyozva, hogy el kell szakadniuk a szász
evangélikus esperességtől.
Koós Ferenc brassói tanfelügyelő így
emlékezett vissza a beszélgetésre: „Néhai
Molnár Viktor hosszúfalusi ág. ev. lelkész
ott az udvaron kérte meg Trefortot, hogy
kihallgatást adna neki és paptársainak.

id. kaposi Molnár Viktor
»Csak röviden, uraim, mert sietnem kell,
hogy még ma délelőtt Sepsiszentgyörgyre
érkezhessünk.« Felmentünk Kupcsay Já
nos faragó-tanár szállására. Molnár tisz
teletes arra kérte a miniszter urat, enged
né meg, hogy a csángó egyházak a szász
esperességből kiválhassanak és valame
lyik magyarhoni ág. ev. püspökséghez
csatlakozhassanak. »Nem tehetem, felelé
Trefort, mert akkor a felvidéki tótok is
azt kérnék, hogy valamelyik csehországi
püspökséghez csatlakozhassanak.« »De
kegyelmes uram, ha még így maradunk,
megesznek bennünket a szászok, kik ’48ban nyakunkra hozták a muszkákat, s kik
erre ma is készek lennének«, mondá egy
tüzesvérű csángó pap. »Na, na, ez már
túlzás«, jegyezte meg Trefort. Felpattant,
leszaladt a lépcsőn, s mi is utána.”
Az iskolaalapítás 9 év kemény munkát
igényelt. Az egyházalapítás 12 évet, hisz
végül 1886-ban írta alá Trefort az erdélyi
magyar evangélikusok „arany szabad
ságlevelét”, amely önrendelkezést biztosított, létrejött az önálló Brassói Magyar
Esperesség, és a csángó gyülekezetek
csatlakoztak a Tiszai Egyházkerülethez.
Így a csángóság kikerült a szász vallási
fennhatóság alól.
Az egyházalapítás jegyzőkönyvei,
Molnár Viktor, Borcsa Mihály és Trefort
levelezése korabeli német fordításban,
gyönyörű gót betűkkel írva a stuttgarti
Állami Levéltárból kerültek elő (köszönet érte a megtalálónak!). A Tisztelt
Területi Egyházi Gyűlés Tárgyalásai
címen kiadott levelek és jegyzőkönyvek
gyűjteménye Nagyszebenben jelent meg
1874-es kezdettel, és tartalmazza mindazokat a beadványokat, amellyel végül
rá tudták bírni Trefortot, hogy aláírja az
„egyházszakadásról” szóló okiratot. Az
önrendelkezés kivívása eme 12 évének
dokumentumaiból szemlézünk a következőkben.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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3. oldal

Kovács Lehel István

Egy igazi összefogásról és az önrendelkezés kivívásáról
Molnár Viktor hosszúfalusi evangé
likus lelkész 1874. augusztus 21-én kelt
körlevele:
Anagyont.Presbyteriumoknakvalamennyi
Brassóvidéki magyar ág. ev. Egyházakban!
Azon páratlan méltánytalanság, amely
múlt évi nov. 7-kén magyar ev. Egyhá
zainkon s ezeknek csorbulást nem szen
vedhető jogain s szent érdekein szász hit
sorsosink részéről elkövettetett, nemcsak
hogy még mind keserű emlékűnkben él,
de talán még keserítőbbé lett az által, hogy
felzaklatott kedélyeink megnyugtatására,
az ejtett sérelem orvoslására részökről e
hosszú idő alatt mostanig semmi békítő
kísérlet sem tevődött, bizonyságául annak, hogy ha eddig csak sejtettük, most
már bizonyosan tudhatjuk, hogy ama
méltánytalanság szántszándékos volt, s
ők érdekközösséget velünk ismerni nem
akarnak. Most pedig megtörtént még az is,
hogy azon köztiszteletű férfiú, ki egyház
megyénk élén állott (Philippi J. Fr.) s mint
őszinte sajnálója e méltánytalanságnak
még elégtételt szerezhetett volna nekünk,
megszűnt mély fájdalmunkra élni, hogy
helyet adjon más férfiúnak.
De bárki legyen utódja: ily viszonyok
között s küszöbén egy új esperes-válasz
tásnak nem illik hozzánk, tovább is azon
szenvedőleges állást elfoglalnunk, melyet
eddig elfoglaltunk. Nem lehet, nem sza
bad, amint azon végzetes naptól kezdve
még semmi egyházmegyei gyűlésben részt
nem vettünk: úgy talán abból is, amelyben
az új esperes választás megtörténendik,
– csak úgy – minden írásbeli okadatolás
nélkül elmaradnunk! Nekünk, ha ama
méltánytalanságot eltűrni becsületünkkel s
szent érdekeinkkel, melynek őreivé rendelt
minket az anyaszentegyház ura, össze nem
férőnek tartjuk tovább is, nyilatkoznunk
kell, hogy eljárásuk folytán talán – a
tőlök való elszakadásban és egy külön
ág. Ev. Magyar esperesség felállításában
keresnünk egyházi ügyeink megfelelő
igazgatására szent érdekeink megóvására
nézve biztosítékot.
Minthogy pedig akár az ily nyilatkozat,
akár valamely másnemű elhatározás csak
is egyetemes Brassóvidéki magyar egy
házaink feladata lehet: atyafiúi szeretettel
fordulok a tisztelt Praesbyteriumokhoz,
felkérvén, hogy e mindnyájunkat egyiránt

érdeklő ügyet nemcsak saját, de a nagyobb
egyházi képviselet gyűlésében beható tárgyalás alá véve, legalább is három – okvetlen
felhatalmazvánnyal ellátott oly tagot f. évi
szept. 3-kára délelőtti pont 9 órakor Brassóban
a polgárikör helyiségében tartandó gyűlésbe
kiküldenineterheltessenek,kikjogérvényesen
és az illető egyház nevében szólhassanak, ha
tározhassanak.
Drága anyaszentegyházunk ura pedig
necsak találjon ekkor kivétel nélkül
mindnyájunkat egyesülve és összetartva
a tanácskozásban és tettben; de segéljen
is, hogy annek e vidéken hányt-vetett
magyarhajóját, a zátonyokat és szirteket
kikerülve, s belbékéjét meg nem zavarva,
érdekeinket biztosító révpartra elvezet
hessük. sat.
*
A tekintetes Brassóvidéki ág. hitv. ev.
Egyházmegyei Consistoriumnak
Brassóban!
Miután ezen egyházközség a Brassó
vidéki egyházmegyéből és az erdélyi ev.
Egyházkerületbőli kényszerült kilépési
kívánságát úgy a Tekintetes egyházmegyei
Consistoriumnál, mint a magas kormány
nál és országgyűlésnél formaszerűen be
jelentette; – miután továbbá ezen magas
testületek már ki is jelentették, hogy ezen
kilépés vagy elszakadás ellen a fennálló
törvények értelmében semmi akadály fenn
nem forog; – miután maga a Tekintetes
Consistorium is különösen utóbbi nov. 10ről 239.1874 sz. a. kelt átiratában nyilvánítja,
hogy: „ezen kilépésünk iránti törekvésünket
meggátolni legkevésbé sem szándékozik”;
– s miután végre mindezeknél fogva úgy ki,
mint máshová való békebleztetésünk csak
rövid időnek kérdése lehet: a tisztelettel
alulírt Presbyterium a Tekintetes Consistoriumnak tudomásul kívánja juttatni, hogy
ezen elszakadás ügy végleges befejeztéig a
nagytiszteletű esperi hivatalnak 212. 1874
sz. alatti körözvényével bekívánt évi kimu
tatásokat és pénzbeli illetékeket sat. vissza
tartani – tehát be nem terjeszteni határozta.
Hosszúfalu, 1875. január 6.
Az ág. Hitv. Ev. Presbyterium
Molnár Victor.
Magdó Samu, Kurátor.
Jani Márton Gotsmán.
*
A tekintetes brassóvidéki ág. hitv. consis
toriumnak, Brassóban.
A nagytiszteletű brassóvidéki Dékány
úrnak 212. 1874 számú köriratában foglalt
teendőkre nézve a bácsfalusi ág. Hitv. ma
gyar presbyterium a következő határozatot
hozta 1875. január 10-én tartott gyűlésén.
Miután az 1873. nov. 7-én tartott bras
sóvidéki egyházi gyűlésen oly módon
ejtetett meg a tekintetes consistorium
megválasztása, hogy a brassóvidéki ág.
hitv. magyar hitközösségek teljesen kép
viseltetés nélkül maradtak és a közös ka
pocsból mintegy kitaszíttattak; miután a
sérelmes magyar hitközségek – ezek közt
a bácsfalusi is – bejelentették a tekintetes
consistoriumnak, képviselőháznak és a
magas kormánynak elszakadásukat a bras
sóvidéki ág. hitv. esperességtől és erdélyi

ág. hitv. püspökségtől és csatlakozásukat
egy felállítandó magyar esperesség alatt
egy magyar püspökséghez; miután sem
a képviselőház, sem a magas kormány
nem szándékszik akadályt gördíteni az
elszakadás ügye elé és már is bizonyos a
különválás ténye; miután végre a tekintetes consistorium is 239. 1874 számú
válasziratában mindkét félnek javára s
üdvére levőnek jelentette ki az egymástól
elválást: nem tartja törvénybe ütközőnek
sőt czélra vezetőnek látja a köriratban
bekívánt pénzeket és iratokat a nagymél
tóságú vallás és közoktatási minister úr
határozatáig visszatartani a majdan felál
lítandó magyar esperesség és jövendőbeli
püspökség számára.
Bácsfalu, január 18. 1875.
Az ág. hitv. presbyterium
Borcsa Mihály, elnök és jegyző.
Gödri Márton, Prezbiter.
Istók György, Curátor.
*
A M. Kir. Vallás és Közoktatási Miniszter
levelei az egyházmegyei Főtanácshoz:
22185 szám.
A brassóvidéki ág. hitv. egyházmegyébe
kebelezett magyar ajkú egyházközségek
ügyében m. évi novemb. 12-kén 29635
sz. a. kelt intézvényemre a méltóságos
egyh. Főtanács f. évi jul. hó 30-án tartott
üléséből 578 sz. a. kelt, hivatalomhoz
azonban csak f. évi septemb. hó 10-én
beérkezett terjedelmes felterjesztésére, az
ügynek részemről is beható vizsgálata s
megfontolása után, a következőket tartom
szükségesnek kijelenteni:
Mindenek előtt teljes határozottsággal
vissza kell utasítanom azon elméletet, me
lyet a méltó. egyh. főtanács említett fölter
jesztésében, a felek. hatóságok irányában
és az egyházi ügyek körül az állam által
gyakorlandó főfelügyeletre nézve fölállít.
A mélt. egyh. Főtanács elmélete szerint
az 1868:XLIII t.cz. 14. §-a által is meg
erősített erdélyi törvényekhez képest, Er
délyben a felekezetek és egyházak feletti
fő-felügyelet kizárólag csak is egy dologra:
az egyházi alapítványoknak az alapítók
czéljai szerinti felhasználása körüli felü
gyeletre volna szorítva, nem lévén positiv
törvény, mely az államnak ezentúl bármi
nemű felügyeleti jogot biztosítana.
Ily tant azonban egyetlen egy állam sem
fogadhat el. Az államban nem lehet testület
vagy egyesület, sem egyházi, sem más jellegű, mely az állam főfelügyelete alól magát
kivonhatná. Ez nem csak az állam időszerű
érdekeiből, hanem az állam fogalmából is
elutasíthatatlanul következik.
Legkevésbé lehet pedig a mélt. egyh.
főtanács által sürgetett tant a felelős
kormányzattal megegyeztetni s ily kor
mánnyal bíró alkotmányos államban
elfogadni.
S hogy ezt, positiv törvényekben letett
és a főfelügyelet módját körülíró rész
letezések nélkül is elismerték az erdélyi
protestansok is, világos épen a mélt. egyh.
főtanács fölterjesztésében idézettekből is,
mind az erdélyi országos rendek 1792
oktob. hó 13-ki fölterjesztéséből, mind a

Trefort Ágoston Ádám Ignác
mélt. egyh. főtanács által (Dózsa egyházi
jogtanából) idézett ama meghatározásból,
mely szerint „a fejedelem felügyeltet arra,
hogy az egyház és annak tagjai mint olya
nok által semmi se követtessék el, ami
az állam törvényeivel s általában annak
czéljaival ellenkeznék.” Világos abból,
hogy az erdélyi protestansok is mint a
magyarországiak, egyházi és iskolai kimu
tatásaikat és jelentéseiket, éppen az állami
főfelügyelet gyakorolhatása szempontjá
ból minden ellentartás nélkül folyvást be
szolgáltatják s egyes felmerülő esetekben,
egyesek vagy egyházközségek részéről
benyújtott panaszok vagy kérelmek foly
tán, az államkormányról érkező felhívásra
jelentéseket tesznek stb.
Budapest, 1875. évi November hó 2-án.
Trefort.
*
22185 ex 1875 Szhoz.
A mélt. egyh. főtanácsának m. évi au
guszt. hó 30-áról 578 sz. a. kelt fölterjesz
tésére a brassóvidéki ágost. hitv. magyar
egyházközségek panaszos ügyében még
m. évi novemb. hó 2-án 22185 sz. a. kelt
leiratommal intézkedtem és egyúttal oly
megoldási módot ajánlottam, mely szerint
a mélt. egyh. főtanácsnak kötelességévé
tétetett, hogy az egyház kerület kapcsolatában maradandó külön magyar esperesség
szervezése iránt, alkotmányos úton, az
érdekeltek meghallgatásával a kellő lépéseket mielőbb tegye meg s az eredményről
hozzám jelentést tegyen.
Miután azóta a mélt. egyh. főtanácsnak
nem csak jelentése e tárgyban hozzám be
nem érkezett, de több jel arra mutat, hogy
a mélt. egyh. főtanács ez irányban még
eddig semmi lépést sem tett, sőt intéz
vényemet az érdekelt egyházközségekkel
nem is közölte, felhívom a mélt. egyh.
főtanácsát, hogy:
1. jelen rendeletem vételétől számított
legfölebb 15 nap alatt tegyen hozzám
jelentést, tett-e már ez ügyben, idézett
rendeletem vétele óta s annak alapján már
valami lépést? És ha nem: mivel igazolja
ezen mulasztást?
2. hogy az eddig netalán elmulasztott lé
péseket haladéktalanul tegye meg, jelesen:
az érdekelt egyházközségekkel közölvén
említett rendeletemet, azokat alkotmányos
úton a nyilatkozásra hívja föl, s velök rendeletem értelmében az érdemleges tárgyalásokat indítsa meg, és azon legyen, hogy
az ügy mielőbb befejeztetvén, érdemleges
jelentését hozzám legfölebb három hó
leforgása alatt megtehesse.
Budapest, 1876. évi Január hó 9-én.
Trefort.
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4. oldal
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Ismertek a mauriaknak nevezett Fülöpszigeteki és indonéziai törzsek előfordu
lásai, valamint Észak-Afrika ókori mór
nemzetei (nem azonosak az arabokkal),
kiket berbereknek is hívnak. Észak-afrikai Mauritánia és Marokkó államukból
egyes csoportjaik behatoltak Hispániába
is. Visszatérve a háromezer éve beindult
kelta népvándorláshoz, a fehér hettiták
mellett élő fekete magyarok eljutottak a
Kaukázus északi felére, innen Közép-Európa északi felére, ahol a fehér keltákkal
együtt megvalósítják a Morva-medence
őslakosságát. Ismeretes, hogy a keltákkal
mindhárom ősi nemzetségünkből Európába menekülnek törzsek az asszír agresszió
elől. A kus feketemagyar népágának
harmadik jelentős előfordulása éppen
Nyugat-Európában van. Ha megnézzük a
szakirodalom K.u. 1-2. századában a Raj
na és az Elba-folyóköz népnév anyagát, a
következő kus, kas jellegű törzsnevekkel
találkozunk: Chaucusok, Chamavusok,
Chattusok, Cheruscusok, Canninefatok,
Marcomannusok. Mindegyik névben
megtalálható a Cha (co) = kas, kus, kos,
vagyis a feketemagyar népnév latinul leírt
hangcsoportja. Az Északi-Kárpátok hegy
vidékénél is megtalálható az ősi népnevek
között a feketemagyar eredet. A Visztula
eredésénél Katowice város térségében a
Cotinusok, a Magas-Tátrában a Carpusok,
a Morva folyónál a Qvadusok (Kvádok)
ismeretesek. A Kárpátok hegység nevében
felfedezhető a feketemagyarok ősi kus,
kas szógyöke, a Rá napisten és az apátok
magyar nyelvi kifejezései. A Kárpátok
hegységnév is az ősi feketemagyarok kus
népének az elnevezéseként maradt fenn,
emlékeztetően a táj névadó kultúr nemzetére. A Morva-medence északibb részein
a Vág és a Garam felső medencéjében, a
magas hegyek védelmében a Túróc folyóvölgyben még a magyar honegyesítéskor
is zárt nemzetséget alkotva, területüket
Fekete Magyarországnak nevezték, aminek fontos lenyomata Kassa. De a fekete
magyarok mauri csoportjai a keltákkal
eljutottak Nyugat-Európába is, így Attila
király a testvérnépei által lakott Mauriacum helység mellett, tehát biztonságos
hátország védelmében vívta döntő csatáját
a nomád betelepültek ellen. A feketema
gyarok még két országrész meghatározó
népességét alkotják a Kárpát-medencé
ben, a Tisza-Maros háromszögtől délre
a későbbi Ajtony országának déli felét (a
Vaskapu körzetében és Dél-Erdélyben is,
innen eredhet felénk a Kósa név gyakori
előfordulása), s a Szabolcs-Szatmár és
a Bihar vármegyék területén az utolsó
önálló vezérükkel Ménmarót fejedelem
ségét. A feketemagyarok keleti ágának
egyik emléke a Fekete-tenger megneve
zése is, ami a magyar-török testvériség
eredetmondájának helyszínéhez tartozik.
A magyar és az indiai Bihar tartományok
között egyenes ági kus-kazár nemzetiségi
összefüggések mutathatók ki. I. Szent Ist
ván király is telepít le Nyitra körzetéből lá
zadozó feketemagyarokat a délvidékre az
uralkodása alatt. Ide tartoznak a következő
helységnevek: Kűs ‘Anbar (Irán 35° 39’
14” N, 46° 45’27” E), Kusan (Irán 36° 36’
06” N, 59° 15’ 05” E), Kosa (Oroszország
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Magyar-török testvériség
69° 42’ 10” N, 170° 15’ 47” E), Kusano
(Oroszország 47° 01’ 00” N, 142° 43’ 00”
E), Kusany (Oroszország 63° 07’ 00” N,
126° 10’ 00” E), Kusangal (Bangladesh
22° 34’ 00” N, 090° 18’ 00” E), Kusan
(Indonézia 3° 34’ 00” S, 116° 00’ 00” E),
Kusan (Üzbegisztán 40° 15’ 00” N, 067°
03’ 00” E), Kusan (Fülöpszigetek 6° 24’
49” N, 124° 43’46” E), Kusanit (Malajézia
5° 57’ 00” N, 116° 19’ 00” E), Kusan (Papua Új Guinea 3° 44’ 00” S, 143° 37’ 00”
E), Kussanartok (Greenland 61° 46’00” N,
42° 15’ 00” W), Kusinaba (Ghána 10° 44’
00” N, 0° 28’ 00” W), Kusan (Dél-Afrika
29° 08’ 00” S, 030° 32’ 00” E), Kuşane
(Törökország 38° 50’ 07” N, 042° 35’ 52”
E), Kusan (Dél-Korea 35° 30’ 00” N, 126°
44’00” E), Kusan (Dél-Kora 36° 16’32” N,
128° 53’47” E), Kusan (Dél-Korea 34° 56’
00” N, 126° 31’ 00” E), Kusano (Japán 37°
05’ 00” N, 140° 57’ 00” E), Kusano (Japán
33° 19’ 00” N, 130° 38’ 00” E), Kusan
(Észak-Korea 39° 35’ 11” N, 125° 17’ 57”
E), Kušanovac (Bosznia és Hercegovina
43° 26’ 04” N, 17° 26’ 47” E), Kusanovec
(Horvátország 45° 49’ 00” N, 16° 21’ 00”
E), Kusanja (Délvidék 44° 51’ 11” N, 19°
25’ 27” E), Kusang (India 17° 53’ 54” N,
78° 02’ 12” E), Kusan (Indonézia 7° 10’
32” S, 109° 28’ 23” E), Kusang (Kina 24°
24’ 19” N, 117° 29’ 12” E).
Az előbbiekhez kapcsolódik a Kósa és
a Kása családnév eredete is, mely megta
lálható az egész Kárpát-medencében, kö
zelünkben Ajtán. Ide kapcsolódik Kassa
eredete is: KA-S-SA, KÖ-SA, KÓ-SA,
KÁ-SA. Az első szótag a Ko-Kö, vagy
Ka egyezik a kelta név egy más hang
zósítású változatával, a Caleti (kaleti)
vagy keleti ómagyar fogalommal. Ebből
kiindulva a jelentése: Ka = kelta ország
(rész) rövidítése. K = kő, vagyis határkő
értelemben egy ország területe. Cha (co)
= kas, kus, kos, vagyis a feketemagyar
népnév latinul leírt hangcsoportja. Kö-,
a körrel, a köristennel, a hím Napistennel
kapcsolatos, Sa = fényességes. Kósa,
akárcsak Kassa a fényességes Napisten
területe, országa. Kassa (KA-RA-SZU)
környékén Barca egy település, Brassó
(BA-RA-SZU), pedig a Barcaság székhe
lye. Egyiptom napistenének = Ra, Rá, Ré
úrnépe fogalmát felhasználva, valamint
azt, hogy SZU-Sü = szüm, szem azonos
az ősanya ASZUM, és a Sy = ős-jó anya
fogalmával, SZU más megközelítés
ben pedig forrás, tiszta víz, könny. Ezek
szerint azt is mondhatjuk, hogy Kassa
a feketemegyarok Napisten szemének
fényességes területe, mely forrásokkal,
vízzel bővelkedik. A Ba = teremtő-apa jelentéssel bír, így Brassó a fehérmagyarok
teremtő Napisten szemének fényességes
területe, mely bővelkedik forrásokkal, és
vízzel. A Kósa, tehát valóban a fényességes Napisten területe- országa jelentésű
fogalmunk, és az úrnépek másodlagos
Napisten-tiszteletű népét jelentik.
A török magyar kapcsolat a hétfalusi
Borica ősi táncban is megtalálható. A
boricatánc a szinkretizmus mintapéldája,
mert az emberi kommunikáció összes

fajtáját fellelhetjük benne. Horger Antal
sámánkodó nyomokat vélt felfedezni a
boricában, Julius Teutsch egyenesen a
tél elűzésének szimbolikus bemutatását
látta benne, Róheim Géza egy ősi férfiavatási szertartás maradványának tartotta
a szokást, Domokos Pál Péter pedig az
ártó gonosz szellemek ellen hadakozó és
termékenységet varázsló moreszka táncok
közé sorolta. Zajzonban, Pürkerecen az
egyes, kettős és hármas borica után kö
vetkezett a török borica, Tatrangon pedig
az egyes után egyenesen a négyes jött, s
azután a török. Ráadásul térformáikban
is különböztek: Zajzonban és Pürkerecen
végig körben, illetve kígyózó alakzatban
táncoltak, Tatrangon pedig a kezdeti kör
csakhamar két oszlopra bomlott. Az ujgur
és ősmagyar mesék szereplői közt meg
találjuk Aranyhajú Ilonát, Erős Pétert,
és a Világhírű Szép Boricát is. Régebbi
cikkeimben kimutattam a Borica sumer
vonatkozásait, de a lapockákon, és a
egyéb mintáin használt rovásjelei szerint
a tatárlaki lelettel is mutat hasonlóságot. A
Borica férfiváltozata a Nap-kultuszhoz, a
női változata a Hold-kultuszhoz tartozik.
A Bori- szórész felbontható: B = Ba, te
remtő lélekforma + o = Ó, vagyis ős + Ri
= Ri, a RÁ Napisten felesége a RI, aki
többször szokott sírni-ríni, mint a férfiak
(Bori női név, de a Bor egyben ősforrást
is jelent). A -ca szórésznek, valami kap
csolata lehet a centrum (Cenk), központi
dologgal, amit a szent helyeken, magas
latokon táncoltak, s mint az a = anya, a
nemzetség anyatiszteletével. Talán valami
olyat jelenthet, hogy: Teremtő-nemzetség
anya-tiszteletére-megtartandó-beavató
tánc neve, talán még a nőuralom idején a
nemzetes asszony (istennő) házasságának
a beavató tánca, de lehet a hímek udvarlási
tánca is, vajon kit választ közülük. A Borica belenyúlik a pelazg mitológiába is a
Görög Ilona (Szép Heléna) mondánkon
keresztül. A Borica egyik mellékága lehet
a BÓRA-HÓRA, a másik a moreszka,
amely bizonyítja, hogy a vlah-oláhok
(Vlah, Valach, Oláh ősi családneveink),
a csiribirik (a csiribiri kifejezés is csak a
magyar nyelvben maradt fenn: csiri ami
csirhoz hasonló kicsiségű, biri ami piri,
azaz parányi), a cincárok (Czincár ősi
családnevünk, de egyben 2006 m magas
hegy Boszniában. Cincár igen vékony,
nyúlánk, sovány növésű, derekú, szárú
jelentéssel bír.), a bolgárok, a szerbek
(Szerb szintén ősi családnevünk), a hor
vátok (Horváth ősi családnevünk) is
mind-mind egykor (több mint ezer éve)
magyarul beszélő úrnépek voltak, mint a
moldvai csángók. 1239-ben a magyarok
hoz betelepülő kunok helyébe a Balkánról
macedó, megleno és úgynevezett vlachok
vándoroltak fel Havasalföld és Moldva
területére. Ha úgy írjuk le a vlachot,
hogy a mássalhangzóváltást figyelembe
vesszük, akkor a balach-bálok a helyes
fogalom. Az etimológia szerint a vlach =
balach, fogalmak jelentése ősmagyarul a
bel, bél, bal, bál ősi termékenységi vallást
hordozó nép néveredetére utalnak. A Béla
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királynevek szóalapját is a bel termékeny
ségi istenség neve adja. Tehát, pontosítva
a vlach = balach, mely a bál-nép-országa kifejezéssel azonos. Az Erdélyben
ismert ómagyar-török blak vonulat
másképp kapcsolódik a székelységhez.
A Balaton földrajzi fogalma, hasonlóan a
bál-isten-országa kifejezést hordozza. A
BUKA-BURA-BORA-BORI változat
sokkal ősibb mintákat hordoz. A még
ma sem teljesen bejárt guyanai őserdei
vadonban, az ott lévő vízözön előtti
mándi díszjel-szerkezetes óriás kőszobrok, a sziklába vésett ősi írásjelek, az ott
található KARA+BUKA+BURA patak
névszerkezetének elemzése már rámutat
sok közös vonásra. A Nyugat-Ausztráliai
tájon az ott látható, sziklába vésett, 75.000
évesre tartott szabályos körlyukak kiala
kítása KARA+BUKA, KARA+BURA,
TAMANA sivatagkút-hármas kísére
tében, a fenti azonosságot folytatják.
A negyvenezer évesre becsült öthangú
csontsíp elkészítése a Kárpátok alatt há
rom KARA+BUKA, majd BOR+BU
RA, TISZA+BURA, helynév-szerkezet
- melyek minden néveleme magyar csa
ládnév is, társaságában csak a VILÁGEMBERBEN örök-közös génszerkezeti
összhang hatóerős (harmonikus, dinami
kus) szellemi képesség működése ered
ményeképpen valósulhat meg. Eljuttat
ahhoz a felismeréshez: ha az ember tudott
tízezer évekkel ezelőtt díszjeles szobrokat
mintázni, millió éve szerszámokat alkotni,
akkor tudott előtte is. Az pedig, hogy KARA+BUKA+BURA névszerkezete ott
van a Dél-amerikai őserdőben, a Kárpátok
védett koszorúja alatt, és az ausztráliai
sivatagban is, nem a holmi 3-5000 éve
bekövetkezett népvándorlás bizonyítéka,
hanem a tíz-száz évezredekben mérendő
Alak+Szerkezeti, Név+Szerkezet+Al
kotási, Minta+Rendszer változatlan
világfennmaradását teszi kézzelfogha
tóbbá. A kárpátoki SZÁM+BOR faluja,
a Kambodzsai SZÁM+BOR régészeti
lelőhely, a Hunza-kasmíri SZÁM+BOR
falu félmillió éves ősember nyomokkal
rendelkezik. A perui Andokban 4208
méter magasan lévő SZÁM+BOR falu,
a Brazília-Peru határvidéki őserdőben
a csak hat éve felfedezett KORUBA
törzsnél SZÁM+BOR vezető törzstag
névszerkezete, ami a mi SZÁM+PORISZÁM+BORI családnevünk párja, szintén ehez a vonulathoz tartozik. Új-Guinea
Huon félszigetén KORUMBA falu és a
BUDA+UNG folyó közelében található
SZÁM+BORI helység, Nigéria törzs
földjén BUDA+VÁRI, SZÁM+BORI
község mind a BORICA történelmi
vonalán helyezkedik el. Ugyanezen a
vonalon találjuk a következőket: Boricaud
(Guadeloupe 16° 17’ 00” N, 61° 26’ 00”
W), Borica (Bosznia és Hercegovina 44°
28’ 04” N, 17° 50’ 42” E), Borića Brdo
(Horvátország 44° 30’ 42” N, 15° 29’
18” E), Borića Selište (Horvátország 44°
51’ 18” N, 15° 30’ 46” E), Borića Brdo
(Bosznia és Hercegovina 45° 01’ 44”
N, 16° 49’ 54” E), Borica (Bosznia és
Hercegovina 44° 14’ 08” N, 18° 13’ 42”
E), Borica (Rigómező 42° 51’ 09” N, 21°
07’ 58” E).
(Folytatjuk.)
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