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TÖRTÉNELEM 

Bencze Mihály : A pallagkultúra és a Barcaság 
 

A világ számtalan helyén találkozunk a mezőgazdasági teraszokkal. Dél-Amerika különlegessége a Machu Picchu, azaz 

Öreg-hegy, amely 2500 m magasan helyezkedik el, ez volt az ősi inka birodalom végvára és szentélye, itt maga a Napisten, 

Vízisten és a Föld anyaisten lakozott. Az inkák itt mutatták be rituális áldozataikat – utoljára félévezreddel ezelőtt. A Machu 

Picchut mezőgazdasági területén a tevékenységek, mesterségesen kialakított teraszokon 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 mindkettő. 

A magaslatokon erődök és templomok romjai, mellettük mezőgazdasági teraszok. A Fülöp-szigeteki Kordillerák rizsteraszai a 

világ egyik legfontosabb alapterménye, a rizs termelésének szentelt, kulturális tájak. A teraszok több évezredre visszatekintő 

hagyományos technológiákat és alakzatokat őriznek. A vidék az ember és a varázslatos szépségű természetes környezet közötti 

harmóniát szemlélteti, továbbá a hegyvidéki környezetben a természetes erőforrások körültekintő felhasználására épülő, 

fenntartható gazdálkodó rendszereket mutat be. A Fülöp-szigetek teraszai magasabb fekvésük (700-1500 m tengerszint feletti 

magasság) és meredekebb lejtőik miatt térnek el a kontinensen találhatóktól. A magaslati termesztés egy különleges fagytűrő 

mellmagasságig növekedő rizsfajra alapul, mely 1500 méterig terem, e magasság fölött zöldségeket termesztenek. A 

rizsteraszok központja Banaue, ezt a kis városkát kb. 20 ezer kilométer hosszan veszik körbe a rizsteraszok, ezzel a világ 

legnagyobb és legrégebbi mezőgazdasági rendszere. Japánban az ország területének alig több mint egy tizede művelhető, ezért 

a teraszos földművelés vált jelentőssé. A rendelkezésre álló termőterület arányában Japán büszkélkedhet a legmagasabb 

terméshozammal, a japán termelők pedig a lakosság csaknem felét képesek ellátni hazai termékekkel a kevesebb mint 56 000 

km² megművelt földről. Kínában számtalan mezőgazdasági terasz ismert, ezek közül az egyik különleges a guangxi longsheng 

hátgerinc rizs terasza. Hasonlóan számtalan agroterasz található Koreában, Vietnámban, Indiában és más ázsiai országban is. 

Erdélyben mezsgye ősi megnevezés mellett, a mezőgazdasági teraszokat a Gyergyó-medencében pallag névvel illetik. 

Czimbalmos Tivadar, e táj szülöttjeként tanulmányozhatta az erdélyi pallagok világát, és így az ember által épített történelmi 

táj, a pallagkultúra elmélet megteremtője lett. Ő tanulmányát Az őshaza általa forgalmazott csodálatos filmben tárja minden 

érdeklődő elé (http://www.youtube.com/watch?v=TCczTonLh-U&feature=youtu.be). Az erdélyi pallagok legalább 35.000 

évesek, és a Teremtő Ősten áldásával az energiakapukon érkező Nap fiai építették, azaz a székelyek. A bala sumér nyelven 

étkezést, a pala hun nyelven szintén étkezést jelent, amik a pallaghoz kapcsolódnak. Az egyik csángó ősmonda szerint a 

tengerek idején az óriások ruhájukat a barcaszentpéteri dombokon szárították. Ide tartozott a hun mitológia Gal nevű óriása. Az 

óriások ruhaszárítása összefügg a pallagokkal, hisz ezeken szárították, akárcsak a hétfalusi halmokon. Ezzel kapcsolatos a 

Hétfaluhoz tartozó Paltin hegy (étkező hegy, ebédidő, a név Baltin változata is ismert), a palin hun nyelven étkezni, falni 

jelentéssel bír, ugyanezt sumérül a bala szó fejezi ki, ami még élő családnév is. A Paltin (1890 m) a monda szerint a Tóth Pál 

nevű óriás hegye. A pallagokat három kategóriába sorolhatjuk. Az első kategóriában az 1200 m fölötti pallagok tartoznak, 

egyben ezek a legöregebbek. Ebből az időszakból kevés ember által alkotott mű maradt fen, de a pallagok mindent túléltek, a 

ma is aktív energiájuknak köszönhetően. Ebben az időben a Kárpát-medence nagy részét még tenger borította. Érdekes, hogy a 

pallagok fekvése szerint kimutatható, hogy a Kárpát-medence keletről nem, de délről, és dél-nyugatról védekezett. A Cenk és 

Fellegvár is Brassó pallag eredetére is utal. Barcaságon a Lovak havasa, Csukás, Nagy-kő-havas, Bucsecs, kőbábjai, 

kőszentélyei ebben a korban keletkeztek. Akkor az átjárók és a szakrális építkezések a gerinceken voltak, a völgy a hívatlan 

vendég helye volt. Energetikai mérések igazolták, hogy a pallagok különleges energiái gyógyhatásúak, sok helyen a nem túl 

mély termőtalaj alatt mészkő, andezit, csillámpala helyezkedik el. Építésük után megszentelték, az áldás annyira hatott, hogy 

még ma is aktívak az energiák. Két pallag közt helyezkedik el a 45 fokos semleges zóna, a pallag fokától a varázspálca 

körbeírja a téglalapot, betartva a Bolyai-féle térelmélet és geofizika szabályait. A pallagok hossza 1-30 m, de fél km-es is 

előfordul, szélessége általában 7 m körül mozog, de van 1-30 m körüli is. Érdekes, hogy a vadállatok szívesen pihennek a 

pallagokon, itt viselkedésük ösztönös, ellenben a pallagok fokán a fák rendellenesen nőnek. Gyerekkorunkban a Fás-halom 

pallagára építettük a kalibánkat, télen a Kuti-halom és a Peltán-halom pallagain síztünk. Ezeken a helyeken soha nem 

veszekedtünk, a 20-30 fős gyerekcsapat egészséges volt, többnyire mezítláb szerettünk a pallagon sétálni, csodálatos virágok, 

illatos szamócák, zamatos málnak és szedrek igazolták a jó energiákat. A pallagok semleges zónájában ropogós csipkebogyó 

termett, és késő őszire a kökény is ehető volt. Ismertek az egymásra merőlegesen épített pallagok is, ami a modern matematika  

lefedési problémáival megközelíthető. Két pallag közti 45 fokos semleges zónát, parlagnak is nevezték. Ezt a helyet kedvelte 

az egyre értékesebb parlagfű. A Barcaság ezen kategóriának megfelelő pallagai beerdősödtek, a Brassó körüli hegyek, Garcsin- 

és a Tatrang völgye, Tatrang, Zajzon és Pürkerec magaslatai, 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 egykori Székely vármegyét (Secuieni). A Dilj és Krndija hegységektől keletre, délkeletre, Szlavónia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gyzetkilom%C3%A9ter
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síkvidéki területein jó néhány nagyobb vár volt megtalálható. Ha a fent említett hegységektől keletre indulunk el, akkor a 

Garcsin (Garčin) települést találjuk, melynek közelében egy Gardun-nak nevezett domb tetején, egy hasonnevű ősi falut 

találhatunk. Hisszük, hogy itt egy vár állott, még abban az időben, mielőtt a horvátok erre a vidékre érkeztek volna. Állítólag a 

romjait még 1698-ban is meglehetett különböztetni. Mivelhogy ezen a területen még nem volt rendszeres ásatás, így Garcsin 

(Gardun) váráról semmi biztosat sem lehet mondani. Ám azt tudjuk, hogy a diakóvári püspök, miután Bosznia elesett, ezen a 

helyen egy kisebb várat emeltetett. Miután Garcsin már 1536-ban a törökök kezére esett, lehetséges, hogy a már említett 1698-

as esztendőben, ennek a püspöki várnak a romjait láthatták, így az ősi Gardun vár, ha egyáltalán létezett, már sokkal korábban 

tönkre mehetett. Ezen a vidéken is érdemes lenne a pallag kultúra felkutatása, hisz a két Garcsin az avarok-hunok vonalán 

nagyon messzi történelmi időkbe kalauzol. 

A Tászoktető (800-1300 m) vízválasztó a Gyergyó és a Kelemen havasok között, és itt maradtak meg a rovásírásunk 

megalitkori emlékei. A Tászoktetőn tanította Isten a székelyeket a pallag építésére, ők hatalmas földtömeget mozgattak meg, a  

mai napig számunkra ismeretlen eljárással. Innen vitték őseink Ázsiába és Dél-Amerikába a pallagkultúrát. A centrális 

pallagok egyben szakrális helyek, fénykapuk ég és föld között. A 2000-ben elvégzett Semino-féle, genetikai vizsgálatsorozat, 

Y-kromoszómás kutatási eredményei szerint: a magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja, 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. Mindez azt jelenti, hogy a 

jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak 

utódja. 2000-ben, a világ egyik legszínvonalasabb folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus 

munkatársa 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 közötti pallagok tartoznak. Ebben az időszakban apadt a tenger szintje, de alattuk 

még bő vizek, és tavak voltak. Ide tartozik a kalotaszegi Feketetó, az Orfalu községben lévő Fekete-láp stb. Barcaságra 

visszatérve, ebből a korszakból való a Csernátfalu és Türkös határát képező Tóvölgye pataka megnevezés, mely a falun alól 

Rajna pataka nevet kapta, s a Halmoknál egyesül a Hétfalu minden vizeit elvezető Dirbával, valamint ebbe szakad a falu 

derekán lefutó Cserna (Csernát) patak is. Ezt a folyamatot a (Barca) Szent Péter Lempes hegysége zárja. Ide tartoznak az 

alacsonyabb pallagok, a Bolnok, Hegyeshegy, Szénhegy, Valláson, Csórahegy, Estere, Muszkaasztal, Bodola és Keresztvár 

magaslatai stb. Erősd, Tatárlaka civilizációi több mint 7500 évesek, itt található az emberiség első írása, persze mindenik 

környékén pallagok is találhatók. Ebben a korszakban telítődik a Kárpát-medence és a lakosság egy része elindul a világ 

számos irányába, főként a Folyamközbe, Tarim-medencébe, és délre is. Sokan elfelejtették székely eredetűket, de a szkíták, 

trójaiak, dahák, pártusok, hunok, avarok, magyarok, jászok, kunok, besenyők mindvégig megtartották. A Pallag egyébként 

világszerte elterjedt magyar családnév. A következő érdekes Pallag földrajzi nevek ismertek: Pallagao (Fülöpszigetek, Isabela 

16° 53' 52" N, 122° 04' 27" E), Pallegoda (Sri Lanka, 06° 28' 37" N, 080° 03' 20" E), Pallegama (Sri Lanka, 07° 54' 37" N, 

080° 39' 50" E), Pallagoda (Sri Lanka, 28' 36" N, 080° 04' 06" E), Pallaga (Ghána, 10° 20' 00" N, 000° 48' 00" W), Parlagráta 

(Magyarország, ary Hajdú-Bihar, 47° 38' 00" N, 021° 25' 00" E), Pallagpuszta (Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 48° 

01' 00" N, 021° 37' 00" E), Pallagpuszta (Magyarország, Nógrád, 47° 57' 00" N, 019° 27' 00" E), Pallagpuszta (Magyarország, 

Pest 47° 44' 00" N, 019° 18' 00" E), Pallagok (Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok, 47° 22' 00" N, 020° 06' 00" E), 

Pallagdűlő (Magyarország, Hajdú-Bihar, 47° 21' 00" N, 021° 17' 00" E), Pallag (Magyarország, Debrecen 47° 36' 00" N, 021° 

40' 00" E), Pallag (Magyarország, Hajdú-Bihar, 47° 41' 00" N, 021° 40' 00" E), Pallagua (Peru, Tacna, 17° 44' 37" S, 070° 02' 

21" W), Pallagorio (Olaszország, Calabria, 39° 18' 00" N, 016° 54' 00" E), Pallagua (Cerro, Peru, Tacna, 17° 42' 55" S, 070° 

03' 08" W), Pållagrundet (Svédország, Skåne Län, 55° 55' 00" N, 014° 27' 00" E), Pallagol (팔라곳   , Dél-Korea, Kyŏnggi-do, 

37° 04' 31" N, 126° 46' 20" E), Pallagao (Fülöpszigetek, Cagayan, 17° 59' 02" N, 121° 56' 01" E). 

A harmadik kategóriába a 800 m alatti pallagok tartoznak, ebben a korban történt meg a tenger végleges eltűnése. Ezek a 

pallagok a legfiatalabbak, legteljesebbek és legkiforrottabbak, az utolsó történések időszakáról beszélnek, amikor székely 

őseink leköltöztek a völgyekbe. A Barcaság lecsapolása is részben ekkor történt. Ide tartoznak: Gyergyószentmiklós, 

Tekerőpatak (800-850 m), Csíkszentdomokos és Csíkrákos (700-750 m), Nyugati-Kárpátokban Székelyjó (750-800 m), 

Meregyó (800 m), Torockó Székelykő (750-800 m), és a Barcaságon Bácsfalu, Hosszúfalu, Csernátfalu-Eger, Türkös, Tatrang, 

Zajzon, Pürkerec, Bodola, Keresztvár dombjai, és ami még nagyon jól kivehető Szentpéter dombjai, a Peltán-halom, 

Nagy(Kuti)-halom, és a Fás-halom (sajnos mára benőtte a gaz, és a cserje). A pallag, agroteraszként a Barcaságon a tanorokhoz 

is kapcsolódik. Hétfalu mindenikének megvolt a saját tanorokja, ami falu körüli kerítésként, a faluvégi vagy a mezőre vezető 

kapuként, vagy irtással keletkezett telepes falvakat kísérő tipikus elnevezésként maradt meg a néphagyományban. Ezek voltak 

az egykori fénykapuk. Bácsfalu (Abátfalva) pallag részén egykori vár is állott, romjaira épültek a mező felőli házak. 

Hosszúfaluban a főtér közelében volt a tanorok, kerítéssel körülvéve, hatalmas ácsolt kapuval, s ha ma is hangoskodik valaki, 

azt mondják rá: „akkora szájad van, mint a tanorok kapuja”  

Székelységünk egyértelműen kapcsolódik a pallagkultúrához. Gyegyószék, Csíkszék, Udvarhelyszék, Tordaszék, 

Aranyosszék, Kalotaszék, Mezőség-Feketalak-szék, Nagyszamosvölgye, még elő, vagy részben élő székek, Visó felsőfolyás, 
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Izavölgye már kihalt székek, Medgyes, Berethalom, és Királyföld kitelepített székek. Ezek az egykori Magyarországhoz 

tartoztak, most pedig Romániához. Hernád völgye és Vág völgye részben élő, de már Poprád völgye kihalt székek Felvidéken, 

most Szlovákiában. Balkánhegyközi medencék kihalt székek Bulgáriában, ez az egyik magyar-bulgár testvériséget igazoló 

történelmi vonulat. A Kézdi, Sepsi és Orbai székek lakossága részben a Szászsebes, Medgyes, Kenyérmező kényszerrel 

kitelepített székelyei. A Szent István utáni vándorarisztokráciánk így bomlasztja a székely Királyföldet, amit átadnak a 

szászoknak.  

A Szik szent átjárót jelent, tehát a székely nem más, mint a szent átjárót őrző nép. A Barcaságra betelepült székelyeket kekó 

névvel illették. Lehet, hogy az idő folyamán elveszett a r betű, és eredetileg kerkó volt. A ker = kör + kó = akó vagyis valami 

köralakú hely rövidítése. Ha így olvassuk össze, akkor: kekó = körországi, Napisten országából való nép. A pallag vanulathoz 

tartoznak a Magura (Mag Ura, Ra a fény istene) szakrális hegyek. Árvai (1390 m), Liptói (1250 m), Szepesi (1200 m) most 

Szlovákiában, Tarkői (1491 m), Gutini (1260 m), Nagydisznódi (1200 m), Kalotaszeg-Kékmagura (1640 m), Márgai (1502 m), 

Kenyérmezei (1250 m) most Romániában, és a Tátrai Magurka (1250 m) most Csehországban. Egyik se maradt 

Magyarországon, egykori anyaországunk szakrális egzségét is feldaraboltak. Közelünkben a feketehalmi Magura (Kotla, 1290 

m, innen ered a Codlea név), a Cenk-Magura (960 m), a Garcsin-völgyi Csukjon, a tatrang-völgyi Bacsó-Csukjon, a Szlojér, és 

a Dong-havas (Taiwan, Tibet, Korea, Vietnám vidékein is előforduló földrajzi név). Érdekes, hogy a Magura olyan mint egy 

lámpa, szakrális fényével lefedi az illető ősi tájat, és a Magurák összességének fénye lefedi a Kárpát-medencét. Úgy 

működnek, mint a morfogenetikus mezők. Akik a beépített tájakat készítették valamit nagyon tudtak. Az is érdekes, hogy 

nagyon sok erdélyi pallag esetén befejezetlen részek is láthatók, lehet, hogy a fénykapuk záródása miatt maradtak 

bevégezetlenek. A precíz mérnöki munka művészettel párosult, mert nagyon kellemes látványt nyújtanak. Föltevődik a kérdés 

mi lett ezzel az ősi magas kultúrával. Ők egy minket megelőző lélekcsoporthoz tartoztak, akik már legalább huszonötezer éve 

befejezték földi pályafutásukat, ugyanakkor megjelentek a mi lélekcsoportunk első képviselői. Ekkor még lelkileg nagyon 

fejletlenek voltunk hiszen a földinél primitívebb világokból érkeztünk, ki innen, ki onnan. A visszamaradottak segítettek és 

vezettek minket, hogy beindulhasson a mi civilizációnk, aminek most szépen a végére értünk. Ha előbbiekhez hasonlítom 

magunkat, akkor mi szépen visszafejlődtünk a szellemi sötétség állapotába. Gondolhatjátok mekkora erőket vet be most a 

szellemvilág, hogy mentse ami még menthető és minél többünket megvilágosítva kiragadjon a sátáni erő karmaiból. 

 

Csernátfalu, a Nagy (Kuti) halom pallagai 

 

Csernátfalu, a Peltán halom pallagai 
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Hosszúfalu-Alszeg, a Fáshalom pallagai (a bal oldalon, sajnos a gaz és a fák benőtték) 

 

Barcaszentpéter, a Lempes pallagai 

BENCZE, Mihály: The Terrace Culture and Barcaság 
 

In this paper the author examines the historical and cultural context of the terrace culture in Transylvania, with an outlook to 

the other similar geographical areas in other parts of the world. 
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