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A sámánhit élő elemei Hétfaluban
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A sámánhit Hétfaluban élő második 

nagy elemcsoportja írott tojásaink, festett 
bú toraink, hímzéseink, házoromdíszeink 
min takincsében figyelhető meg.

A tojásmintákat sokan lerajzolták, 
gyűj töt ték, írták és írják ma is, de, hogy 
va ló já ban mit is jelentenek, és honnan 
szár maz nak, arra még nem kaptunk egy-
ér tel mű választ.

A tojás az archaikus, természeti ember 
el képzeléseiben a termékenység szim-
bó lu ma volt, de egyben a természet és a 
vi lág újjászületését is jelképezte (Jézus 
fel tá madásával, a Húsvéttal való párosítás 
is ebből ered). Az ősmagyar és a rokon 
né pek hitvilágának fontos eleme volt a 
to jás. Számos nép teremtésmítoszában, 
mint például a finn Kalevalában is, a 
Világ to jásból keletkezett: a tojáshéj felső 
feléből az Égbolt, alsó feléből az Anya-
föld, fe hér jéből a Hold, sárgájából a Nap, 
pettye i ből a csillagok lettek az égen. Női 
avar sí rokban találtak festett tojásokat. 

Jankovics Marcell (Cosmic Models and 
Siberian Shaman Drums In: Shamanism 
in Eurasia. 1., 1984.) szerint az u ráli, al-
taji, mandzsu-tunguz sámándobok to jás 
alakú formája a Kalevalában is meg je lenő 
vi lág modellt tükrözi, ugyanis is mer ve 
a sá mán do bok készítésének módját, a 
vé  letlen de for málódásuk kizárható, tö-
ké le  tes kört tud nának előállítani az ilyen 
hajlítással.

A tojás kultusza, illetve a vele folytatott 
má gikus praktikák használata többek kö-
zött a tavasz eseményeihez kapcsolódott. 
A ma leginkább közismert esemény a 
Hús vét. Vízbevető hétfőn a lány lo cso-
lá sért hímes tojással ajándékozza meg 
a fiút. A tojás ezáltal egyfajta szerelmi 
jelkép is volt.

A méhviasszal írott hímes tojások 
min ta kincse már a kereszténység előtti 
korból szár mazik, animisztikus-mágikus 
hit világot tük rözve. Lux Éva (Sámándo-
bok és hí mes tojások, terebess.hu) szerint 

a ma gyar hímes tojások díszei eredetileg 
a tojás ter mékenységvarázsló, gyógyító, 
baj el há rí tó szerepét erősítő mágikus ábrák 
voltak.

A hétfalusi hímes tojások és a sá mán do-
bok több területen rokoníthatók. Az egyik 
jellegzetes ismertetője ennek a tojás füg-
gőleges-vízszintes tengelyek menti fel-
osz tás, mely ugyan az mint a sámándobok 
sík ban megjelenített mikrokozmoszának 
le kicsinyített és három dimenzióban áb-
rá zolt változata.

Diószegi szerint a két-keresztbotos 
ka ra gasz sámándob sehol másutt nem is-
me retes még, csak az északkeleti, vagyis a 
réntartó szojotok között. Ezt a dob fe szí tést 
ábrázolják a hétfalusi to jás fel osz tá sok is.

Rokon jelenségeket észlelhetünk meg-
je lenésükben is: a Középpont és a Világ 
négy sarkának megjelölésében, bizonyos 
e setekben a motívumok tükrözésében, 
több szörözésében. Sok ilyen mintánk 
van, pél dául: bóbiska (életfa), fának a 
ki nö vé se, csillagos, laposvas, gereblyés 
stb. Van nak csak ábrákat megjelenítő 
tojás min ták, például a békás, veszettutas 
mo tí vumok. A béka a termékenység és 
új já szü letés jelképe, ugyan akkor a szülő 
nő szim bóluma is. Ugyan ez a motívum 
meg ta lálható egy nanaj sámánköpeny 
dí szí tő elemeként. A veszett utas akár a sá-
mán utazását is jelölheti. Lux Éva szerint 
a veszett utas minták eredetileg kígyókat 
áb rázoltak. A kígyó, mint a béka el len-
pár ja, férfi-nő szimbólumok, de az Alsó 
vi lágot benépesítő hüllők is.

Számos írott tojáson láthatunk sokszor 
már virágornamentikává alakult, e re de-
ti leg totemikus ábrákat, állatok nyomait, 
em  berek (sámán), állatok egyes test ré-
szei nek rajzait. Ilyenek a tenyeres, ber
bécs szarva, békaláb, fának a ki nö vé se, 
gereblyés, kezecske.

A tojásmintázásban a minták, illetve 
a po zitív-negatív részek pöttyözéssel 
tör té nő kiemelése kizárólag a magyar 
to já sok ra jellemző. Az apró pöttyök 

eredetileg a csil lagos eget is jelezhették, 
hasonlóan a sá mándobból származtatható 
bőr rosta lyu kai, innen ered az a mondás: 
Annyi gye reke volt, mint égen a csillag, a 
ha son értelmű párja pedig Annyi gyereke 
volt, mint a rosta lika.

Barkó Etelka könyvében (Hétfalusi 
í rott tojások, 2002) újraközli Dr. Györffy 
Ist  ván (Hímes tojások, 1925) és Balázs 
Már  ton (A Háromszékvármegyei hús véti 
írott tojásokról és népszokásokról, 1902) 
hétfalusi mintáit is, amelyeken e gyér-
telműen életfák, világfák díszelegnek.

*
A Jelképtár (Hoppál Mihály, Janko-

vics Mar cell, Nagy András, Szemadám 
György: Jelképtár, 2004) két hétfalusi 
to jás mintát ábrázol, amelyeket lidércnek 
a zo nosít be.

A lidérc a népi hiedelemvilág igen el-
ter jedt mitikus figurája és szimbolikája 
is sok  rétű, bonyolult. Általában rossz, 
ne ga tív szereplő, az ördög megtestesítője, 
mely nek egyik lába lúdláb, a másik lóláb. 
A háromujjú lúdláb stilizált változata 
látszik a tojásmintán is. De lehet a lidérc 
ördög a dományaként kapott fekete jérce 
is, a mely kakastojásból kelt ki. Másik áb-
rá zo lásmódja – a tojásminták felső része is 
er re utal – a tűz, vagy a fény. A lidércfény 

a metángázt tartalmazó lápvidékek fölött 
im bolygó kékes láng. Vagy az égen vé gig-
haladó hullócsillagok, meteoritda ra bok is 
repülő lidércek a nép hitében, a melyek a 
Tejút valamelyik csillagáról jön nek.

A tűz, a láng viszont lélek-, élet-, és 
sze re lemjelkép a magyar néphitben, tehát 
po zi tív elem. A tűzből úgy lesz lidérc, 
hogy va lamilyen ártó hatalom (például 
bo szor kány vagy szépasszony) befolyása 
alá ke rül. Hasonlóan a boszorkány, amely 
ké pes elszívni a tehén és az anya tejét, a 
Tej útból is tud lidérceket előcsalogatni 
(a hét  falusi babonák közül is számos utal 
er re: Min  den embernek van egy csillaga, 
s mi  kor az leesik, az ember meghal; Ha li 
dérccel szólani akarsz, üsd be a vas vil  lát 
a földbe s leszáll elődbe; Ha va la  kinek 
hosszason tartó, lappangó és sor  vasztó 
láza van, vagy csi nál mány ba, vetésbe 
lépett, vagy az ördög gyöt ri, s ezen csak 
az oláh pap vagy a tudós asszony segíthet, 
A szitát este nem jó ki  adni a házból; Ha a 
szoptatós asszony teje elapad, egy másik 
asszony vitte el; Ha a tehén teje néha 
szí  nes, kígyó csípte meg a csecsét, vagy 
a szépasszonyok fejték meg; Sok ember a 
kert támaszából is tejet tud fejni; az ilyen 
a tehén tejét is el tudja vinni stb.).

(Folytatása a 2. oldalon.)

Bóbiska és Veszettutas minta Barkó Etelka könyvéből
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F e l h í v á s
Tisztelt költőtárs! Zajzoni Rab 

Ist ván ra emlékezve megkérem Önt, 
hogy e zen évforduló alkalmából írjon 
egy ver set Zajzoni Rab Istvánról, 
amelyet küld jön el nekem is, valamint 
egy iro dal mi lapban is közölje.

Tisztelt művész Hölgy / Úr! Sze re-
tettel felkérem, hogy a Zajzoni-év for-

duló kapcsán készítsen Zajzoni Rab 
Ist vánról festményt, képet, grafikát, 
kol lázst, illusztrációt stb., ugyanis 
ezen mun kákból szeretnénk az idén 
egy ki ál lítást szervezni.

Az elfelejtett Zajzoni nevében előre 
is köszönöm.

Dr. Bencze Mihály

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2011-es jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 15-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 

István Középiskola két gyerek-tánccso-
portjának működtetésére fordítottuk.  

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindezek a minták azonban nemcsak 

a hétfalusi írott tojásokról köszönnek 
vissza, hanem festett bútorainkról, ház-
o rom díszeinkről vagy hímzéseinkről is, 
s így egy egységes és egyedi hétfalusi 
min ta kincs alakult ki, amely továbbvitte 
a hon fog lalás előtti – többnyire sámánhi-
ten a la puló – magyar mintakincset.

A sámánhit Hétfaluban élő harmadik 
nagy elemcsoportját népmeséink, mon-
dá ink, népköltészetünk szófordulatai, 
mo tí vu mai alkotják.

A szájról-szájra terjedő népköltészet 
nem csak érdekfeszítő, szórakoztató és 
ok tató célú, de elképzelt történeteket vo-
nul tat fel, hanem Vlagyimir J. Propp (A 
va rázsmesék történeti gyökerei, Bu da pest, 
2005) szerint a mese mint műfaj ak kor 
született meg, amikor a szüzsé (egy nép-
költészeti alkotás teljes tartalma, leg több-
ször cselekményének tartalmi ki vo na ta) és 
az elbeszélés aktusa elszakad a ri tuálétól. 
A különböző törzsek serdülő tag ja inak 
beavatási szertartása és a halálhoz kö-
tődő ősi képzetek alakultak át a mesék 
szer kezetévé, motívumaivá. Amikor vége 
lett a sámán révülésének, mint rituálénak, 
meg maradt az elbeszélés, megszületett a 
me se, amely továbbvitte a gazdag mo tí-
vum kincset, mindazt a tudást, amelyet a 
kö vetkező generációk számára fontosnak 
ítélt meg a közösség. A nagy vándorlások 
ko rában elhalványult az írásbeliség, el-
ma ra dozott a hagyományos mintakincs 
meg je lenítése a tárgyakon, új környezet, 
új in ge rek és elemek kezdték meghatároz-
ni a na pi valóságot, viszont a népköltészet 
ősi mo tívumai tovább éltették elbeszélés 
szint jén régi értékeinket, mintakincsünket, 
lel künk és hitünk legalapvetőbb elemeit. 

Az 1848-as magyar forradalom je len tet-
te a nemzet hajnalát, hisz akkor született 
meg a modern értelemben vett nemzet 
és állam. Ekkor fogalmazódott meg a 
ma gyar stílus megalkotásának vágya is, 
a zért, hogy egyéniségünket, magyar nem-
ze ti mivoltunkat a műalkotásokba tudjuk 
e melni. Ennek az irányvonalnak volt ki e-
mel kedő képviselője Huszka József (Kis-
kun félegyháza, 1854. – Budapest, 1934.), 
a sepsiszentgyörgyi művészeti iskola 
ta ná ra is. Itt töltött tanárévei alatt kezdett 
a ma gyar ornamentika kérdéskörével fog-
lal kozni; s tanításában is fontos szerepet 
jut tatott a magyar díszítőművészet meg-
is mertetésére. A keleties motívumokat 
töb bek között a hétfalusi csángó mese- és 
mondavilágból rekonstruálta. Nem cso da 
tehát, hogy amikor Hétfaluban is, 1850 
u tán bútorokat kezdtek festeni, vagy dí-
szí teni kezdték a házak vakolt oromzatát, 
ka pukat faragtak és festettek, fel e le ve-
ned tek a mesékben és mondákban őrzött 

ősi mintakincsünk elemei: megjelent a 
fel ke lő nap, a gránátalma, a keleti módon 
sti lizált virágalakok, madarak, életfák – 
sajátos hétfalusi stílust alkotva.

Vizsgáljuk meg, hogyan őrizte meg 
hét fa lusi csángó népköltészetünk az 
egykori sá mánhit elemeit.

Seres András gyűjtéséből (Barcasági 
ma gyar népköltészet és népszokások, Kri-
terion, Bukarest, 1984) ismerjük meg leg-
inkább azokat az eredetmondákat, a me-
lyek a Barcaságot benépesítő ó riá sok ról 
szólnak. Egy keresztényfalvi mon dá ból 
azt is megtudhatjuk, hogy az óriásokat 
hu noknak neveztek, valamint azt is, hogy 
egy hun gyerek homokot és földet gyűj-
tött a surcába, s amikor az apja elverte, 
mert összekoszolta kötényét, mérgében 
a homokos földet a mezőre öntötte. Így 
ke letkeztek a halmok... Direkt módon 
köti össze ez a monda a Barcasági hal-
mokat, a sztyeppei népek ősi temetkezési 
he lye ivel, a kurgánokkal (korhányokkal), 
de a sámánhit szent áldozati helyeivel is.

A Király Erzsi című mesében is fel e-
le venedik a sámánná avatás szertartása: 
Er zsit testvérei megölik, egy száldokfa 
alá temetik, majd miután a fából készí-
tett he gedű-vonó (lásd. hejgető) eltörött, 
ki ug rott belőle a feltámadt Erzsike.

A Káruly viszi Karolinát mesében je-
le nik meg az életfa, amelyiknek a 77-ik 
á gán lakik a Zöld király. Kárulynak há-
rom táltos állata volt, amelyek a Holdat, 
Pok lot, és a „szomszéd szobát”, mint kü-
lön álló világokat ismerték, átjárást biz to-
sí tottak ezekbe. A királykisasszony táltos 
ma dara totemisztikus erővel bír. Ugyanitt 
szó van a varázskörről is, amelybe ha be-
leáll az ember, senki nem tud ártani ne ki, 
de megjelenik a varázsfüvekkel, gyö-
kerekkel való feltámasztás motívuma is.

A három tündérnarancs mesében a 
vi lágfát, életfát jegenye jeleníti meg. A 
tün dérkisasszony a fán ül, megjelenik 
a va rázsvessző, és az ember–madár 
át vál to zás.

A téli ünnepkör szakrális beavatás-
ké ré se az a tatrangi versecske, amit 
Seres kö zöl, s amelyben megjelennek 
a halom, é letfa, gránátalma, felső világ 
motívumok: Fel kelék, felkelék szép piros 
hajnalba / Nyilván látom, nyilván meny-
nyország ka puja. / Azon emelkedik egy 
kerek dom bocska, / Azon nevelkedik egy 
é des almafa. / Édes az almája, cukros 
a levele, / Hogyne sírnék rínék, hogy 
kap jak belőle.

A népszokások terén a májusfa ál lí
tá sa őrizte meg a világfa, életfa álltását, 
de a fenyő szimbolizálta életfa ott van a 
hét falusi evangélikus fiatalok modern 
szak rális felnőtté avatás szertartásán, a 
kon firmáláson is, vagy a menyegzőn is, 

ahol szertartásosan, a lakodalmi ház ka-
pu félfáira szegeztek fel egy-egy fenyőfát.

Horger Antal, aki gazdag és hatalmas 
hét falusi csángó mesekincsről beszél, szá-
mos olyan mesét gyűjtött, amelyek mo tí-
vu main felismerhető a hajdani sámánhit 
e lemei. Antropo-zoomorf elemeket tar tal-
maz A sárig kicsi kígyó mese, A her ceg fiú 
és a medvék, farkasok, rókák ki rálya című 
mesében élőhaló bur ján nal támasztják 
fel a felvágott hercegfiút, majd a medve 
lelket lehet belé. A táltos ö kör és gazdája 
már címében hordozza sze replőjének sá-
mán-voltát. Az e zer e gye dik című mesében 
az ezeregyedik, leg ki sebb gyerek volt a 
táltos, s húszéves ko rában kezdte hasz-
nálni tudományát, de meg jelenik a táltos 
ló is. Ezeregy Já nosnak is a legkisebb 
fia táltos volt, s itt is megjelenik a jege-
nyefa, mint világfa, és az ember–galamb 
átváltozás is. A Pal kó és a boszorkány 
című mesében Pal kót darabokra vágja a 
boszorkány és egy te metőben a fa tetejére 
teszi fel. A test vé re, Jankó támasztotta 
fel egy va rázs pál ca segítségével: „Látja, 
hogy egyik da rabocska is, a másik is 
rendre össze  forr, míg egy test lett belőlük. 
Aztán felült és kezdett dermeszkedni.” 
Pa rázzsal etetett táltos ló szerepel A zöld 
ki rály fia című mesében is. Az égig érő 
vi lágfa a központi motívuma A magas fa 
gyü mölcse című mesének is, és azon sem 
cso dálkozhatunk, hogy a fa gyümölcse 
az aranyalmának ismert gránátalma, s 
a darabokra tört királylányt varázspor 
se gít ségével ragasszák össze, támasztják 
fel. Az ördög monyosának csikójáról is 
ki derül, hogy táltos paripa (Aki elszolgál-
ta az ördög monyosának csikóját című 
me se), de a 12-ik királyfiú lova is ez (A 
ti zenkettedik fiú). A világfa megjelenik A 
cseresznyefáról című mesében is, a mely 

így kezdődik: „Volt egyszer, hol nem volt, 
még a túlsó világon ës túl...”

Sipos Bella meséi már jóval fel dol go-
zot tabbak, stilizáltak, a központi, népi 
mag ra irodalmi réteg került. Ezekben 
fur fan gos emberek veszik át a táltosok 
sze re pét, de itt is érti mindenki az állatok 
nyelvét, le zajlanak az antropo-zoomorf 
fo lya ma tok, átváltozások, megjelenik a 
világfa (Az é gig érő szilvafa; Mese az 
égig érő cse resznyefáról).

A hétfalusi csángó népköltészet ma-
gá ban hordozza a sámánhit elemeit, 
sa já to san testre szabja, értelmezi ezeket, 
rá il leszt ve az itteni tér-idő koordinátákra. 
Ha bár a cselekmény itt is többnyire az 
er dőben zajlik, utalva ezzel a pusztai 
népek li geteire, itt a táltos többnyire nem 
bottal, vagy dobbal, hanem fészivel jár, 
s az em ber–állatt átváltozások is úgy 
zajlanak le, hogy az ember az adott állat 
lábnyomából i szik. A mesék lényege 
azonban nem vál to zik, megőrzik és 
tovább adják azt a vi lág nézetet, azokat 
az értékeket, amelyek a hétfalusi csán-
góságot kötik az egykori sá mánisztikus 
hitvilághoz.

Kovács Lehel István, Tomos Tünde

A sámánhit élő elemei Hétfaluban

Béka és Fának a kinövése, amely 
sámánkesztyűt ábrázol 
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2012. március 12. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

Bencze Mihály

A pallagkultúra és a Barcaság
A világ számtalan helyén találkozunk a 

me zőgazdasági teraszokkal. Dél-Amerika 
kü lönlegessége a Machu Picchu, azaz 
Ö reg-hegy, amely 2500 m magasan he-
lyez ke dik el, ez volt az ősi inka birodalom 
vég vá ra és szentélye, itt maga a Napisten, 
Ví zisten és a Föld anyaisten lakozott. Az 
in kák itt mutatták be rituális áldozataikat 
– utoljára félévezreddel ezelőtt. A Machu 
Picc hut mezőgazdasági területén a te-
vé keny ségek, mesterségesen kialakított 
te ra szokon folytak. Cuzco-ból az inkák 
szent völgyébe visz az út. Ez a hely teli 
van romokkal, a két legjelentősebb Pisac 
és Ollantaytambo, tipikus inka település 
mind kettő. A magaslatokon erődök és 
temp lomok romjai, mellettük me ző gaz-
da sá gi teraszok. A Fülöp-szigeteki Kor-
dil le  rák rizsteraszai a világ egyik leg fon-
to sabb alapterménye, a rizs termelésének 
szen telt, kulturális tájak. A teraszok több 
év ezredre visszatekintő hagyományos 
tech  nológiákat és alakzatokat őriznek. A 
vi dék az ember és a varázslatos szépségű 
ter mészetes környezet közötti harmóniát 
szem lélteti, továbbá a hegyvidéki kör-
nye zet ben a természetes erőforrások 
kö rül te kintő felhasználására épülő, fenn-
tartható gaz dálkodó rendszereket mutat 
be. A Fü löp-szigetek teraszai magasabb 
fekvésük (700–1500 m tengerszint feletti 
ma gas ság) és meredekebb lejtőik miatt 
térnek el a kontinensen találhatóktól. 
A magaslati ter mesztés egy különleges 
fagytűrő mell ma gasságig növekedő rizs-
fajra alapul, mely 1500 méterig terem, e 
magasság fö lött zöldségeket termesztenek. 
A rizs te r aszok központja Banaue, ezt a kis 
vá ros kát kb. 20 ezer kilométer hosszan 
ve szik körbe a rizsteraszok, ezzel a világ 
leg na gyobb és legrégebbi mezőgazdasági 
rend szere. Japánban az ország te rü le té nek 
alig több mint egy tizede művelhető, e zért 
a teraszos földművelés vált je len tős sé. A 
rendelkezésre álló termőterület a rányá-
ban Japán büszkélkedhet a leg ma ga sabb 
terméshozammal, a japán ter me lők pedig 
a lakosság csaknem felét ké pe sek ellátni 
hazai termékekkel a ke ve sebb mint 56 
000 km˛ megművelt földről. Kí nában 
számtalan mezőgazdasági te rasz ismert, 
ezek közül az egyik kü lön le ges a guangxi 
longsheng hátgerinc rizs te rasza. Ha-
sonlóan számtalan agroterasz ta lálható 
Koreában, Vietnámban, In diá ban és más 
ázsiai országban is.

Erdélyben a mezsgye ősi megnevezés 
mel lett, a mezőgazdasági teraszokat a 

Gyer gyó-medencében pallag névvel 
il le tik. Czimbalmos Tivadar, e táj szü-
lött je ként tanulmányozhatta az erdélyi 
pallagok vi lágát, és így az ember által 
épített tör té nel mi táj, a pallagkultúra el-
mélet meg te rem tője lett. Ő tanulmányát 
Az őshaza ál  tala forgalmazott csodálatos 
filmben tár ja minden érdeklődő elé (http://
www. youtube.com/watch?v=TCcz-
TonLh-U&feature=youtu.be). Az erdélyi 
pal la gok legalább 35 000 évesek, és a 
Te rem tő Ősten áldásával az energiaka-
pukon ér kező Nap fiai építették, azaz a 
szé ke lyek. A bala sumér nyelven étkezést, 
a pa la hun nyelven szintén étkezést jelent, 
a mik a pallaghoz kapcsolódnak. Az egyik 
csán  gó ősmonda szerint a tengerek idején 
az óriások ruhájukat a barcaszentpéteri 
dom bokon szárították. Ide tartozott a hun 
mi tológia Gal nevű óriása. Az óriások ru-
ha szárítása összefügg a pallagokkal, hisz 
eze ken szárították, akárcsak a hétfalusi 
hal mokon. Ezzel kapcsolatos a Hét fa lu hoz 
tartozó Paltin hegy (étkező hegy, e béd idő, 
a név Baltin változata is ismert), a paltin 
hun nyelven étkezni, falni je len tés sel bír, 
ugyanezt sumérül a bala szó fe jezi ki, ami 
még élő családnév is. A Paltin (1890 m) a 
monda szerint a Tóth Pál nevű ó riás hegye.

A pallagokat három kategóriába so rol-
hat juk. Az első kategóriában az 1200 m 
fö lötti pallagok tartoznak, egyben ezek a 
leg öregebbek. Ebből az időszakból kevés 
em ber által alkotott mű maradt fenn, de a 
pallagok mindent túléltek, a ma is aktív 
e nergiájuknak köszönhetően. Ebben az 
idő ben a Kárpát-medence nagy részét 
még tenger borította. Érdekes, hogy a pal-
la gok fekvése szerint kimutatható, hogy a 
Kárpát-medence keletről nem, de délről, 
és dél-nyugatról védekezett. A Cenk és 
Fel legvár is Brassó pallag eredetére is 
u tal. Barcaságon a Lovak havasa, Csu-
kás, Nagy-kőhavas, Bucsecs kőbábjai, 
kő szentélyei ebben a korban keletkeztek. 
Ak kor az átjárók és a szakrális é pít ke zé-
sek a gerinceken voltak, a völgy a hívatlan 
ven dég helye volt. Energetikai mérések 
i g azolták, hogy a pallagok különleges 
e ner giái gyógyhatásúak, sok helyen a nem 
túl mély termőtalaj alatt mészkő, andezit, 
csil lámpala helyezkedik el. Építésük után 
meg szentelték, az áldás annyira hatott, 
hogy még ma is aktívak az energiák. Két 
pal lag közt helyezkedik el a 45 fokos sem -

leges zóna, a pallag fokától a varázspálca 
kör beírja a téglalapot, betartva a Bolyai-
fé le térelmélet és geofizika szabályait. A 
pal lagok hossza 1–30 m, de fél km-es is 
elő fordul, szélessége általában 7 m körül 
mo zog, de van 1–30 m körüli is. Érdekes, 
hogy a vadállatok szívesen pihennek a 
pallagokon, itt viselkedésük ösztönös, 
ellenben a pallagok fokán a fák ren del le ne -
sen nőnek. Gyerekkorunkban a Fás-ha lom 
pallagára építettük a kalibánkat, té len a 
Kuti-halom és a Peltán-halom pal la gain 
síztünk. Ezeken a helyeken soha nem 
veszekedtünk, a 20–30 fős gye rek csa-
pat egészséges volt, többnyire mezítláb 
sze rettünk a pallagon sétálni, csodálatos 
vi rágok, illatos szamócák, zamatos mál-
nak és szedrek igazolták a jó energiákat. 
A pal lagok semleges zónájában ropogós 
csip kebogyó termett, és késő őszire a kö-
kény is ehető volt. Ismertek az egymásra 
me rőlegesen épített pallagok is, ami a 
mo dern matematika lefedési problémáival 
meg közelíthető. Két pallag közti 45 fokos 
sem leges zónát, parlagnak is nevezték. 
Ezt a helyet kedvelte az egyre értékesebb 
par lagfű. A Barcaság ezen kategóriának 
meg felelő pallagai beerdősödtek, a Bras só 
körüli hegyek, Garcsin- és a Tatrang völ-
gye, Tatrang, Zajzon és Pürkerec ma gas-
latai, Csukás, Bodzai havasok lejtői, már 
nehezen mérhetők be. A pallagkultúra is 
igazolja azt, hogy a barcasági csángóság 
a székelység előcsapata volt, ők védték 
Dél-Erdélyt, és a Havasalföldre benyúló 
egy  kori Székely vármegyét (Secuieni). 
A Dilj és Krndija hegységektől keletre, 
dél ke  letre, Szlavónia síkvidéki területein 
jó né  hány nagyobb vár volt megtalálható. 
Ha a fent említett hegységektől keletre 
in  dulunk el, akkor a Garcsin (Garčin) te-
le  pülést találjuk, melynek közelében egy 
Gar dun-nak nevezett domb tetején, egy ha-
sonnevű ősi falut találhatunk. Hisszük, hogy 
itt egy vár állott, még abban az idő ben, mi-
előtt a horvátok erre a vidékre ér kez tek volna. 
Állítólag a romjait még 1698-ban is meg 
le hetett különböztetni. Mi vel hogy ezen a 
te rületen még nem volt rend sze res ásatás, 
így Garcsin (Gardun) vá rá ról semmi biz-
tosat sem lehet mondani. Ám azt tudjuk, 
hogy a diak óvári püspök, mi után Bosznia 
elesett, ezen a helyen egy ki sebb várat 
emeltetett. Mi után Garcsin már 1536-ban 
a törökök ke zére esett, le het séges, hogy a 

már említett 1698-as esz tendőben, ennek 
a püspöki várnak a rom jait láthatták, így 
az ősi Gardun vár, ha egyáltalán létezett, 
már sokkal ko ráb ban tönkre mehetett. 
Ezen a vidéken is ér demes lenne a pallag 
kultúra fel ku ta tá sa, hisz a két Garcsin az 
avarok-hunok vo nalán nagyon messzi 
történelmi időkbe ka lauzol.

A Tászoktető (800–1300 m) víz vá lasz tó 
a Gyergyó és a Kelemen havasok kö zött, 
és itt maradtak meg a rovásírásunk me-
galitkori emlékei. A Tászoktetőn ta ní tot ta 
Isten a székelyeket a pallag é pí té sé re, ők 
hatalmas földtömeget mozgattak meg, a 
mai napig számunkra ismeretlen el  járással. 
Innen vitték őseink Ázsiába és Dél-Ame-
rikába a pallagkultúrát. A cent rá lis palla-
gok egyben szakrális helyek, fény  kapuk 
ég és föld között. A 2000-ben el   végzett 
Semino-féle, genetikai vizs gá lat  sorozat, 
Y-kromoszómás kutatási e red mé nyei sze-
rint: a magyar férfiak 60%-a az EU-19-es 
– őskőkorszakbeli – ősapa le   származottja, 
a magyar férfiak további 13,3%-a az EU-
18, 11%-a pedig az EU-7, 4. 8,9%-a az 
EU-4 ősapa utóda. Mind ez azt jelenti, 
hogy a jelenlegi magyar fér fi ak 93,3%-a 
négy ősapától ered, és 73,3%-a már az 
őskőkorszakban a Kár pát-medencében 
élt férfiak utódja. 2000-ben, a világ egyik 
legszínvonalasabb fo lyó  iratában, az USA-
ban megjelenő Scien ce-ben, Semino és 16 
genetikus mun  katársa közös közleményt 
tettek közzé, mely szerint a magyar nép 
ősei a napjainktól számított 40–35 ezer 
évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent 
európoid őstelepesek között voltak. 

A második kategóriába a 800–1200 m 
k özötti pallagok tartoznak. Ebben az idő-
szakban apadt a tenger szintje, de alattuk 
még bő vizek, és tavak voltak. Ide tartozik 
a kalotaszegi Feketetó, az Orfalu köz-
ség ben lévő Fekete-láp stb. Barcaságra 
vissza térve, ebből a korszakból való a 
Cser nátfalu és Türkös határát képező Tó-
völgye pataka megnevezés, mely a falun 
alól Rajna pataka nevet kapta, s a Hal-
moknál egyesül a Hétfalu minden vizeit 
el vezető Dirbával, valamint ebbe szakad 
a falu derekán lefutó Cserna (Csernát) 
pa tak is. Ezt a folyamatot a (Barca) Szent 
Pé ter Lempes hegysége zárja. Ide tar toz-
nak az alacsonyabb pallagok, a Bolnok, 
He gyeshegy, Szénhegy, Valláson, Csó-
ra hegy, Estere, Muszkaasztal, Bodola és 
Ke resztvár magaslatai stb. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
A Kutihalma Csernátfaluban



* Szerkesztőség:  RO-505600 Négyfalu,  George Moroianu utca (Nagyút)  87.  szám  * Telefon:  0268 /  275 773 *

4. oldal H  É  T  F  A  L  U XVIII. évf. 4. szám

Bencze Mihály

A pal lagkul túra és  a  Barcaság
(Folytatás a 3. oldalról.)
Erősd, Tatárlaka civilizációi több mint 

7500 évesek, itt található az emberiség el ső 
írása, persze mindenik környékén pal la gok 
is találhatók. Ebben a korszakban te lítődik 
a Kárpát-medence és a lakosság egy része 
elindul a világ számos irányába, fő ként a 
Folyamközbe, Tarim-medencébe, és délre 
is. Sokan elfelejtették székely ere de tűket, 
de a szkíták, trójaiak, dahák, pár tu sok, 
hunok, avarok, magyarok, jászok, ku-
nok, besenyők mindvégig megtartották. 
A Pallag egyébként világszerte elterjedt 
ma gyar családnév. A következő érdekes 
Pal lag földrajzi nevek ismertek: Pallagao 
(Fü löpszigetek, Isabela 16° 53’ 52” N, 
122° 04’ 27” E), Pallegoda (Sri Lanka, 
06° 28’ 37” N, 080° 03’ 20” E), Pallegama 
(Sri Lan  ka, 07° 54’ 37” N, 080° 39’ 50” 
E), Pal  lagoda (Sri Lanka, 28’ 36” N, 080° 
04’ 06” E), Pallaga (Ghána, 10° 20’ 00” 
N, 000° 48’ 00” W), Parlagráta (Ma gyar-
or szág, Hajdú-Bihar, 47° 38’ 00” N, 021° 
25’ 00” E), Pallagpuszta (Magyarország, 
Sza bolcs-Szatmár-Bereg, 48° 01’ 00” N, 
021° 37’ 00” E), Pallagpuszta (Ma gyar-
or szág, Nógrád, 47° 57’ 00” N, 019° 27’ 
00” E), Pallagpuszta (Magyarország, Pest 
47° 44’ 00” N, 019° 18’ 00” E), Pallagok 
(Ma gyarország, Jász-Nagykun-Szolnok, 
47° 22’ 00” N, 020° 06’ 00” E), Pallagdűlő 
(Ma gyarország, Hajdú-Bihar, 47° 21’ 00” 
N, 021° 17’ 00” E), Pallag (Magyarország, 
Deb recen 47° 36’ 00” N, 021° 40’ 00” 
E), Pal lag (Magyarország, Hajdú-Bihar, 
47° 41’ 00” N, 021° 40’ 00” E), Pallagua 
(Peru, Tac na, 17° 44’ 37” S, 070° 02’ 21” 
W), Pal  lagorio (Olaszország, Calabria, 
39° 18’ 00” N, 016° 54’ 00” E), Pallagua 
( Pe ru, Tacna, 17° 42’ 55” S, 070° 03’ 08” 
W), Pallagrundet (Svédország, Skĺne Län, 
55° 55’ 00” N, 014° 27’ 00” E), Pallagol 
(Dél-Korea, Kyonggi-do, 37° 04’ 31” N, 
126° 46’ 20” E).

A harmadik kategóriába a 800 m alatti 
pal lagok tartoznak, ebben a korban történt 
meg a tenger végleges eltűnése. Ezek a 
pal lagok a legfiatalabbak, legteljesebbek 
és legkiforrottabbak, az utolsó történések 
idő  szakáról beszélnek, amikor székely 
ő se ink leköltöztek a völgyekbe. A Bar-
caság le csapolása is részben ekkor történt. 
Ide tar  toznak: Gyergyószentmiklós, Te ke-
rő pa tak (800–850 m), Csíkszentdomokos 
és Csík rákos (700–750 m), Nyugati-

Kár pá tok ban Székelyjó (750–800 m), 
Meregyó (800 m), Torockó Székelykő 
(750–800 m), és a Barcaságon Bácsfalu, 
Hosszúfalu, Cser nátfalu-Eger, Türkös, 
Tatrang, Zaj zon, Pürkerec, Bodola, Ke-
resztvár domb jai, és ami még nagyon jól 
kivehető Szent pé ter dombjai, a Peltán-ha-
lom, Nagy(Kuti)-halom, és a Fás-halom 
(saj nos mára benőtte a gaz, és a cserje). 
A pal lag, agroteraszként a Barcaságon 
a ta norokhoz is kapcsolódik. Hétfalu 
min de nikének megvolt a saját tanorokja, 
ami fa lu körüli kerítésként, a faluvégi 
vagy a me zőre vezető kapuként, vagy 
irtással ke letkezett telepes falvakat kísérő 
tipikus el nevezésként maradt meg a nép-
ha gyo mány ban. Ezek voltak az egykori 
fény ka puk. Bácsfalu (Abátfalva) pallag 
ré szén egykori vár is állott, romjaira épül-
tek a mező felőli házak. Hosszúfaluban a 
fő tér közelében volt a tanorok, kerítéssel 
kö rülvéve, hatalmas ácsolt kapuval, s ha 
ma is hangoskodik valaki, azt mondják rá: 
„akkora szájad van, mint a tanorok kapuja” 

Székelységünk egyértelműen kap cso-
ló dik a pallagkultúrához. Gyegyószék, 
Csík szék, Udvarhelyszék, Tordaszék, 
A ra nyosszék, Kalotaszék, Mezőség-Fe-
ke telak-szék, Nagyszamosvölgye, még 
elő, vagy részben élő székek, Visó fel-
ső fo lyás, Izavölgye már kihalt székek, 
Med gyes, Berethalom, és Királyföld 
ki te le pí tett székek. Ezek az egykori Ma-
gyar or szág hoz tartoztak, most pedig Ro-
má ni á hoz. Hernád völgye és Vág völgye 
rész ben élő, de már Poprád völgye kihalt 
szé kek Felvidéken, most Szlovákiában. 
Bal kán hegyközi medencék kihalt székek 
Bul gáriában, ez az egyik magyar-bulgár 
test vériséget igazoló történelmi vonulat. 
A Kézdi, Sepsi és Orbai székek lakossága 
rész ben a Szászsebes, Medgyes, Ke nyér-
mező kényszerrel kitelepített szé ke lyei. A 
Szent István utáni ván dor a risz tok ráciánk 
így bomlasztja a székely Ki rály földet, 
amit átadnak a szászoknak. 

A Szik szent átjárót jelent, tehát a szé-
kely nem más, mint a szent átjárót őrző 
nép. A Barcaságra betelepült székelyeket 
ke kó névvel illették. Lehet, hogy az idő 
fo lyamán elveszett a r betű, és eredetileg 
kerkó volt. A ker = kör + kó = akó vagyis 
va lami köralakú hely rövidítése. Ha így 
ol vassuk össze, akkor: kekó = körországi, 
Nap isten országából való nép. A pallag 

va nulathoz tartoznak a Magura (Mag 
Ura, Ra a fény istene) szakrális hegyek. 
Ár vai (1390 m), Liptói (1250 m), Szepe-
si (1200 m) most Szlovákiában, Tarkői 
(1491 m), Gutini (1260 m), Nagydisz-
nódi (1200 m), Kalotaszeg-Kékmagura 
(1640 m), Márgai (1502 m), Ke nyér me zei 
(1250 m) most Romániában, és a Tát rai 
Magurka (1250 m) most Cseh or szág ban. 
Egyik se maradt Magyarországon, egy-
kori anyaországunk szakrális e gész sé gét is 
feldaraboltak. Közelünkben a fe ke tehalmi 
Magura (Kotla, 1290 m, innen e red a 
Codlea név), a Cenk-Magura (960 m), a 
Garcsin-völgyi Csukjon, a tat rang-völgyi 
Bacsó-Csukjon, a Szlojér, és a Dong-ha-
vas (Taiwan, Tibet, Korea, Viet nám vidé-
kein is előforduló földrajzi név). Érdekes, 
hogy a Magura olyan mint egy lámpa, 
szakrális fényével lefedi az il lető ősi tájat, 
és a Magurák összes sé gé nek fénye lefedi 
a Kárpát-medencét. Úgy mű ködnek, mint 
a morfogenetikus mezők. Akik a beépített 
tájakat készítették valamit na gyon tudtak. 
Az is érdekes, hogy na gyon sok erdélyi 
pallag esetén befejezetlen ré szek is lát-
hatók, lehet, hogy a fénykapuk zá ródása 
miatt maradtak bevégezetlenek. A precíz 
mérnöki munka művészettel pá ro sult, 
mert nagyon kellemes látványt nyúj tanak. 
Föltevődik a kérdés mi lett ezzel az ősi 
magas kultúrával. Ők egy minket meg-
előző lélekcsoporthoz tartoztak, akik már 
legalább huszonötezer éve befejezték föl di 
pályafutásukat, ugyanakkor meg je len tek a 
mi lélekcsoportunk első kép vi se lői. Ekkor 
még lelkileg nagyon fej let le nek voltunk 
hiszen a földinél primitívebb vi lágokból 
érkeztünk, ki innen, ki onnan. A vissza-
maradottak segítettek és vezettek min ket, 
hogy beindulhasson a mi ci vi li zá ci ónk, 
aminek most szépen a végére ér tünk. Ha 
előbbiekhez hasonlítom ma gun kat, akkor 
mi szépen visszafejlődtünk a szel lemi 
sötétség állapotába. Gon dol hat já tok mek-
kora erőket vet be most a szel lem világ, 
hogy mentse ami még menthető és minél 
többünket megvilágosítva ki ra gad jon a 
sátáni erő karmaiból.

Felkérünk mindenkit, aki a 2012-es 
Zajzoni Rab István-díjra sze mé lye-
ket akar javasolni, az érvelését és a ja-
va solt személy szakmai életrajzát küld-
je el 2012. június 28-ig a következő 
címre: Dr. Bencze Mihály, str. Harma-
nului nr 6, 505600 Săcele / Négyfalu, 
jud. Braşov, Románia, benczemihaly@ 
gmail.com, tel.: 0040–268–273632.

Dolgan sámándob, a Cigányhalom

Hochbauer Gyula

Brassóvidéki 
‘48-as honvédek

Bácsfalu
Muntyán Miklós, közhonvéd (Mikár: 

145.)
Schul Sámuel, közhonvéd (Mikár: 145.)
Szabó Károly, tizedes (Mikár: 145.)
Szilágyi István, közhonvéd (Mikár: 145.)

A 126/140 honvéd zászlóalj bácsfalusi 
honvédei:

Antal Mihály, közhonvéd (KF: 35.)
Borcsa János, közhonvéd (KF: 35.) 
Borcsa Mihály, közhonvéd, alhadnagy 

(Mikár: 101, KF: 35.)
Dávid Márton, közhonvéd (KF: 35.)
Dénes András, közhonvéd (KF: 35.)
Dénes István, közhonvéd, koldus (KF: 

35.)
Dénes János, közhonvéd (KF: 35.)
Falnagy János, közhonvéd (KF: 35.)
Gacza János, közhonvéd (KF: 35.)
Gosuj György, közhonvéd (KF: 35.)
Gödri István, közhonvéd (KF: 35.)
Gödri Mihály, közhonvéd (KF: 35.)
Gyerkó András, közhonvéd (KF: 35.)
Gyurka János, közhonvéd (KF: 35.)
Istók János, közhonvéd (KF: 35.)
Jepura István, közhonvéd (KF: 35.)
Laczkó János, közhonvéd (KF: 35.)
Merzák Mihály, közhonvéd (KF: 35.)
Német János, közhonvéd (KF: 35.)
Oál András, közhonvéd (KF: 35.)
Pap György, közhonvéd (KF: 35.)
Pap István, közhonvéd (KF: 35.)
Pünkösti András, közhonvéd (KF: 35.)
Simon István, közhonvéd (KF: 35.)
Simon István, közhonvéd (KF: 35.)
Simon János, közhonvéd (KF: 35.)
Tatrangi Gy. Mihály, közhonvéd (KF: 

35.)
Tatrangi Mihály, közhonvéd (KF: 35.)
Vajda Péter, közhonvéd (KF: 35.)
Veres István, közhonvéd (KF: 35.) 
Veres Mihály, közhonvéd (KF: 35.)


