
Trója távoli fényei

Homérosz eposzai, az Iliász és az Odüsszeia egy csodálatosan gazdag 
és színes világot tárnak elénk, mely világról sokan azt hihetnénk, 
hogy csupán a képzelet szülötte vagy csak távoli tájak, így Göröghon 
vagy épp Kis-Ázsia sajátja volt. Az Égeikum és a Homérosz révén 
megismert, majd Heinrich Schliemann által megtalált Trója bronzko-
ri kultúráinak hatása azonban egészen messzire, így a Kárpát-me-
dencéig is kisugárzott. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az utóbbi 
évek nagyszámú bronzkori magyarországi kincslelete, vagy a 
nemrégiben Szeged közelében előkerült, világszenzációnak számító 
késő bronzkori arany lábvért, amelynek eredete minden kétséget 
kizáróan a Földközi-tenger vidékére vezet bennünket. Nyári 
lapszámunk a bronzkori Kárpát-medence egyedülállóan színes 
világába vezeti el az olvasót, egy olyan világba, ahová egy időben 
behatoltak Trója távoli fényei is.
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Tatárjárás A. D. 1241–1242

A középkori Európa szívében IV. Béla magyar király 

épp a korábbi évtizedek folyamán megrendült ural-

kodói tekintély visszaállításán küszködött, amikor is a 

második útjáról dolgavégezetlenül hazatért domini-

kánus szerzetes, Julianus a közeledő végítélet hírével 

toppant be hozzá. Nem sokkal korábban megsem-

misítő támadás érte ugyanis a keleten maradt magyarok területét, elpusztítva 

ott jóformán mindent és mindenkit. 

A sötét árnyék, mely hamarosan a Kárpát-medencére is ráborult, valahon-

nan messze keletről indult ki, s a világ valaha volt legnagyobb birodalmának 

ura, Temüdzsin, vagy ahogyan jobban ismerjük, Dzsingisz kán akaratából 

indult nyugat felé. A mongol seregek az Úr 1241. évében Muhinál megsem-

misítő vereséget mértek Béla hadaira, majd több mint egy éven át dúlták 

és fosztogatták az országot. Mindez szinte tényleg elhozta a végítéletet az 

Árpád-kori Magyarország számára. 

Sokáig azonban minderről csak az írott forrásokból, a szemtanú Rogerius 

váradi kanonok vagy épp Spalatói Tamás beszámolóiból értesülhettünk. Az Ár-

pád-kori régészeti kutatások egyik nagy rejtélye volt, hogy egészen a közelmúl-

tig a tatárjárás okozta pusztítások nyomait a régészeknek nem sikerült azono-

sítania. Az 1990-es évek közepétől meginduló nagyfelületű régészeti ásatások 

azonban gyökeres fordulatot hoztak ebben a kérdésben is. Az elmúlt több mint 

20 évben a tatárdúlás számos megdöbbentő régészeti bizonyítékát tárták fel ré-

gészeink, de az azt követő újjáépítésének (a „második honalapításnak”) is nagy-

számú emlékét ismerjük ma már. Eljött az idő, hogy ezeket az új eredményeket a 

nagyközönség számára is közrebocsássuk!

Lesz itt szó a mongol világbirodalom létrejöttéről, a mongol kémek tevé-

kenységéről, a tatárok magyarországi kegyetlenkedéseiről, horrorba hajló rész-

letekkel, de azért olyan békésebb témák is terítékre kerülnek, mint hogy miben 

segíti egymást a néprajz és a régészet tudománya. Először a magazin történeté-

ben úgynevezett QR-kódokat is közlünk egy-egy cikkhez kapcsolódóan, ame-

lyek révén egy okostelefon segítségével háromdimenziós rekonstrukciókat le-

het megjeleníteni. Kellemes időtöltést, izgalmas vadászatot, jó szórakozást!

2018. MÁRCIUS

Borítón: A tatárjárás pusztításának megrendítő pillanatképe  egy Cegléd környéki faluban. Fotó: Gulyás Göngyi
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