
Rövid hírek

 Mizújs?

Titokzatos jégkori építmény

Újkőkori (neolit) kút
került elő Csehországban

K o s z t y e n k i 
(Oroszország) köze-

lében egy rejtélyes, főképp mamut-
csontokból álló, kör alakú épület maradványait 
tárták fel a régészek. A kb. 25 000 éves építmény-
hez mintegy 60 mamut csontjait, illetve ló, medve, 
farkas és sarki róka maradványait használták fel. A cson-
tok közül több kőeszköz is előkerült, illetve tűzrakásra utaló 
nyomokat is felfedeztek az építmény belsejében. A kutatók 
előtt egyelőre nem tisztázott a csontkör funkciója, nem 
zárható ki, hogy élelmiszerraktár volt, de az sem, hogy 
valamilyen rituális célra szolgált. Az állati eredetű 
élelmiszer mellett elszenesedett növényi mag-

vakat is találtak, amelyek ételmara-
dékból is származhat-

nak.

Ritka temetkezés Afrikában

Csehor-
szágban, a D35 

autópálya építését megelőző 
feltáráson a régészek egy faszerkezetű kutat 
is találtak. A talajvíz megőrizte a kút alsó részé-
nek tölgyfából készített részét. Az évgyűrűk vizs-
gálata szerint a fákat az újkőkorban, Kr. e. 5256-ban 
és 5255-ben vágták ki. A készítési technika nem sokat 
változott az eltelt évezredekben, hiszen a bronzkor-
ban, sőt a római korban is hasonló módon épített 
kutakat használtak. Az újkőkori kútban edénytö-
redékeket, egy madár csontjait és szarvtöredé-

keket is találtak. Az őskori famaradványok 
restaurálása 2 évet vesz 

igénybe.

I r o u n g u 
(Gabon) barlan-

gi lelőhelyen kb. 30 emberi 
csontvázat tártak fel kutatók. A maradványok 

mellett mintegy 500, zömében vasból készült fém-
tárgy is volt. A kések, balták és lándzsahegyek mellett 

ékszerek is előkerültek, köztük átfúrt hiéna- és leopárd-
fogak. A  radiokarbon vizsgálatok szerint ez a temetkezési 

hely a 14. századra keltezhető, vagyis közel 700 éves. A szakér-
tők szerint a csontok állapota lehetővé teszi a DNS-vizsgá-

latokat is. Utóbbi különösen fontos, hiszen Afrika ezen 
részén rendkívül ritkák az ilyen korú emberi marad-

ványok, és igen keveset tudni a régió történelmé-
ről, hiszen az első írásos források az európaiak 

15–16. századi megjelenésé-
vel kezdődnek.
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Újabb leletek Szantorini szigetén A Szantorini 
szigetén (Görögország) 

található Akrotiri lelőhelyen végeznek 
kutatásokat a görög régészek. Az ásatások 
néhány újabb eredményéről nemrégiben be 
is számoltak. A feltárások során előkerültek égett 
gyümölcsök, ruhamaradványok, illetve olyan min-
dennapi tárgyak is, melyeket közvetlen a települést 
elpusztító vulkánkitörés előtt használtak. A sok 
bronztárgy mellett ún. lineáris A írásjeleket is 
találtak. A minószi civilizáció bukását okozó 

vulkánkitörésre kb. 3600 éve 
került sor.

A legidősebb szakéfőző
műhely Japánban

Kiotó (Japán) közelében 
egy házépítést megelőzően 

végeztek feltárásokat a régészek, a Tenri-
udzsi templom mellett. Az ásatások során egy 
szakéfőző műhelyt találtak, mely a 15. század ele-
jére keltezhető és talán az Ónin-háborúig (1467–1477) 
használhatták. Ebben az időszakban a szakéfőzés főképp 
a  templomokhoz kötődött. A leletek közt megtalálhatóak 
a préselésekhez használt eszközök és mintegy 180 föld-
be mélyített lyuk, amikben a tárolóedények álltak. Ed-
dig ez a legidősebb szakéfőző műhely Japánban, 
ráadásul azt feltételezik, hogy az épület egyik 

része már a 14. században is állhatott, 
de később megújították.

Római fegyver 
Németországból

A mai Haltern am See (Németország) mellett egy Kr. e. 27 – Kr. u. 14 között hasz-
nált római katonai tábor fekszik. A tábor temetőjének feltárása közben, 2019 
tavaszán, az egyik sírban egy veretes övre és egy hozzá tartozó tőrre bukkantak. 
A római temetőkben rendkívül ritkák a fegyverek, ezért fontos felfedezésről van 
szó. A leletet megröntgenezték és CT-vizsgálatot is végeztek rajta. Már ekkor 
látszott, hogy egy díszített példányról van szó. A lelet restaurálása 9 hónapig 
tartott, aminek eredményeképp láthatóvá váltak az ezüst- és üvegberakások is. 

A lelet alapján azt feltételezik, hogy az eltemetett egy tiszt (centurio) lehetett.
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Blogoló

Interjú Bíró András Zsolttal,
a Kurultáj főszervezőjével

– Honnan ered a kifejezés és mit jelent: Kurultaj?

– A Kurultaj szó, illetve ennek változatai (kurultaj, hurul-
taj) az altaji nyelvcsalád nyelveiben, de főként a különbö-
ző közép-ázsiai török nyelvekben (kazak, üzbég, kirgiz) a 
mai napig törzsi gyűlést jelent. A korabeli bizánci és arab 
források is megemlítik, hogy a lovas nomád magyarok is 
tartottak törzsi gyűléseket. Ilyen gyűlésen döntöttek sok 
fontos kérdésben, illetve ilyen alkalmakkor találkoztak a 
különböző törzsek vezetői. A több törzset is érintő nagyobb 
hadi vállalkozásokról vagy a törzsszövetség vezetőinek kije-
löléséről is ilyen alkalmakkor hozhattak döntéseket. Tehát a 
törzsi gyűlés az ősi magyar kultúrának is a szerves része volt.

– Mikor tartották az első ilyen rendezvényt?

– Az első modern kori, magyar részvétellel megtartott 
Kurultajt 2007-ben rendezték a Közép-Kazakisztánban 
fekvő Torgáj-vidéken, Saga településen. Ezen az ünnep-
ségen a kazakisztáni madjar törzs is megemlékezett őse-
iről, és megünnepelte a napjainkig meglévő törzsi létét 
és feltételezett rokonságát a magyar néppel. A gyűlés vé-
gén a vezetők megállapodtak, hogy a következő évben 
Magyarországon tartanak Kurultajt. Ennek a közös dön-
tésnek a nyomán a magyarországi hagyományőrzők egy 

csoportja elkezdte megszervezni az első, minden magyart 
összehívó hagyományőrző rendezvényt és a modern kori 
magyar törzsi gyűlést, a Kurultájt. Ez 2008 augusztusában 
a Bács-Kiskun megyei Bösztörpusztán valósult meg. A ren-
dezvényen részt vett egy 40 tagú kazakisztáni küldöttség 
is, benne jórészt a madjar törzs küldötteivel. Ekkor fogad-
ták meg a szervezők, hogy mostantól kezdve kétévente 
Kurultajt – Törzsi Gyűlést tartanak.

– Milyen gyakran kerül megrendezésre a Kurultaj?

– A rendezvény, hűen az első magyarországi Kurultájon 
tett fogadalomhoz, minden második évben kerül megren-
dezésre. Azonban a Kárpát-medencei magyar közössé-
gekben rendkívül erős a vágy egy hagyományőrző ünnep 
keretében az összetartozás átélésére. Ezért egy újabb nagy-
szabású kezdeményezés indult útjára, 2011-től kezdődően 
az „Ősök Napja” elnevezésű ünnep kerül megrendezésre a 
Kurultájok közötti években, amelyen a Kárpát-medencei 
magyarság közösen emlékezik a honalapító őseire.

– Kik a szervezők?

– Főszervező a Magyar-Turán Alapítvány, amely 2009 
év elején alakult meg Budapesten. Mára már az alapítvány 
Magyarország legnagyobb hagyományőrző és tudomá-
nyos tagozattal is rendelkező szervezete lett. 2011-ben 
az alapítvány életre hívta a Magyar-Turán Szövetséget, 
amelynek munkájába egyre több hagyományőrző és ci-
vilszervezet kapcsolódott be az évek során. 2018-ban a VII. 
Magyar Törzsi Gyűlést már több mint 120 hagyományőrző 
tagozat és civilszervezet koordinálásával valósította meg 
a szövetség! A rendezvény fővédnöke 2010-től Lezsák 
Sándor képviselő úr, író, a Nemzeti Fórum elnöke, az Or-
szággyűlés alelnöke.

HEGEDŰS ANITA
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Középkori 
skandináv 
harcosok 
Lengyelországban

Iroungu 
(Gabon) bar-
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ványok mellett mintegy 500, zömében vasból 
készült fémtárgy is volt. A kések, balták és lándzsa-
hegyek mellett ékszerek is előkerültek, köztük átfúrt hi-
éna- és leopárdfogak. A radiokarbon vizsgálatok szerint ez 
a temetkezési hely a 14. századra keltezhető, vagyis közel 700 
éves. A szakértők szerint a csontok állapota lehetővé teszi 
a DNS-vizsgálatokat is. Utóbbi különösen fontos, hiszen 
Afrika ezen részén rendkívül ritkák az ilyen korú em-
beri maradványok, és igen keveset tudni a régió 
történelméről, hiszen az első írásos források az 

európaiak 15–16. századi megje-
lenésével kezdőd-

nek.

Görög tál 
Kínából

Ritka temetkezés 
Afrikában

Ciepłe (Lengyel-
ország) közelében, egy 

középkori temető részletét tárták fel 
a régészek. Az 1900-ban felfedezett lelőhelyen ed-
dig mintegy 60 sírt bontottak ki, de valószínűleg több 
temetkezés is található még a területen. Maga a temető 
I. Boleszláv (ur. 992–1025) uralkodásának időszakára keltez-
hető. Különlegességét a sírkert közepén, elkülönülve található 
4 temetkezés jelenti. A sírokban olyan fegyvereket, lószerszámo-
kat találtak, melyek nyugat-európai vagy skandináv műhelyek-
ben készültek. Az elhunytakat ráadásul farönkből készített 
kamrákba temették el. A természettudományos vizsgála-
tok eredményei szerint a 4 harcos skandináv területről 
érkezhetett, minden valószínűség szerint Dániából. 

Sírjaik a helyi lakosságétól elkülönülten feküd-
tek, és valószínűleg fakerítés 

vette körbe őket.

B e l s ő - M o n g ó l i -
ában (Kína) a régészek egy kb. 

1000–1500 éves temetőt tártak fel korábban. 
Az egyik sírban igen jó állapotban maradtak 

meg a szerves maradványok, így a teljes fakoporsó, 
illetve az elhunytat fedő selymek is. A lelet egyik szen-

zációja, hogy az elhunyt mellett egy ezüsttálat találtak, 
ami valamelyik kis-ázsiai görög műhelyben készülhe-

tett. Az edényen Zeusz, Athéné, Héra és Aphrodité 
szerepel a görög mitológiából. Az ezüsttál való-

színűleg a Selyemúton kerülhetett Belső-Mon-
góliába, valamikor az Északi Vej-dinasz-

tia (Kr. u. 386–534) ideje 
alatt.
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