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KHITAN VÁROSOK AZ ÖRÖK KÉK ÉG ALATT

H A R M A T H  A N D R Á S  –  S Z I L Á G Y I  Z S O L T  –  T O L N A I  K A T A L I N 

A nomád xiongnuk, türkök, ujgurok és követőik birodalmai évszázadokon át uralták a bel-
ső-ázsiai sztyeppét. Sokan gondolhatják, hogy e nomád törzsszövetségek vezetői, a sanjük, 
kagánok, kánok „lóhátról kormányoztak” és nomád életmódjukhoz hűen nem építettek vá-

rosokat. Ez azonban nem teljesen igaz. Kapcsolatban álltak, kereskedtek, háborúskodtak a letelepült 
civilizációkkal, hatott rájuk e népek kultúrája, sőt nem egyszer épp ezek a birodalmak egyesítették 
a nomádokat és városlakókat.

A Khitan Birodalom. A mai mongol főváros, Ulánbátor közelében látható vörös pontok az azonosított khitan települése-
ket jelzik. A bal oldali csoportban található Khar Bukh Balgas, a Hentij megyében látható pont Zuun és Baruun Khere-
met, a Dornodban látható pedig Kherlen Bars Khotot jelöli

Khar Bukh Balgas
(„A fekete bika erőd”) 
lelőhely légi felvétele. 
Jól látható a településtől 
északra folyó Khar bukh 
folyócska, az erődfal 
és a folyó között pedig 
vélhetően földművelés 
nyomai is felfedezhetők
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Khitan városok az örök kék ég alatt

Sok leírás szól példá-
ul a mongolok fényűző 

fővárosáról, Karakorum-
ról, de nem ők voltak az el-

sők, akik településeket hoztak 
létre a mongol sztyeppén.

Épültek városok az Ujgur Kaga-
nátus idején (745–840), de az őket a 10. század ele-
jén követő ugyancsak nomád khitanok is települések 
egész sorát hozták létre a mai Mongólia középső és 
keleti területein.

E városok, erődített települések tájrégészeti kutatását, 
a települések és az itt élő emberek tájra gyakorolt hatásá-
nak vizsgálatát tűzte ki célul a 2017-ben indult magyar–
mongol tájrégészeti program a Khi-Land Project.

A Khitan Birodalom

A khitan egy Mandzsúria déli részéről származó, vélhetően 
korai mongol nyelvet beszélő nomád népesség volt. A kínai 
évkönyvek először az 5. században említették őket. A 7–8. 
században többször is összecsaptak a Belső-Ázsiát akkori-
ban uraló Türk Kaganátussal, majd később az ujgurokkal is.

Az ujgurok hatal-
mát megtörő kirgiz 
betörés, illetve a  kínai 
Tang-dinasztia (618–907) 
összeomlása adott lehető-
séget a khitanoknak arra, hogy 
hatalmukat kiterjesszék Kína és 
a belső-ázsiai sztyeppe határvidékére.

A Khitan Birodalmat megalapító Abaoji (872–926), 
a Yelü törzs vezetője 906-ra jól szervezett törzsszövet-
séget hozott létre, mely már Kína határait is fenyegette.

Elűzte a mai Mongólia terü-
letét bitorló kirgizeket, majd 
elfoglalta az egykori Ujgur 
Kaganátus jelentős te-
rületeit. Bár 926-ban 
egy hadjáratban 
életét vesztette, 
sikerült szilárd köz-
ponti hatalmat örökül 
hagynia. 947-ben utóda, 
Taizong császár (927–947) 
megalapította a  Liao-di-

Khar Bukh Balgas lelőhely a drónos felvételek kiér-
tékelése után. Jól azonosíthatók a L alakú bástyákkal 
védett kapuk a falak közepén, valamint a saroktornyok 
és a falakon található tornyok is. A bal felső negyedben 
az egykori khitan erődbe a második mongol buddhista 
megtérés időszakában a 16–17. században épített kolos-
tor még álló falai láthatók

A Khar Bukh Balgasban található buddhista 
kolostor főépületének oldalfala. Az épületekben 
végzett kisebb régészeti feltárások során budd-
hista felajánlási szobrok, képek, és meglepően 
jó állapotban fennmaradt kézirattöredékek is 
előkerültek

Ka-
rakorum 

a  formálódó Mongol 
Birodalom 1271 előtti köz-
pontja a mai mongol fővá-
rostól, Ulánbátortól nyu-
gati irányban 380 km-re 

található.

A 
mongol 

kor előtti Belső-Ázsia 
egyik legjelentősebb, 

saját belső írásbeliséggel is 
rendelkező nomád álla-

ma a  Türk Kaganátus 
(552–745) volt.

Aba-
ojinak kí-

nai tanácsadója volt, 
birodalmában konfuciánus, 

taoista és buddhista templomo-
kat is építtetett, parancsára 920-ban 

kínai mintára alkották meg a „nagy 
khitan írást” a dazit, melyet 925-

ben a „kis khitan írás” a xiaozi 
létrehozása köve-

tett.
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nasztiát, mely több mint másfél évszázadig uralkodott 
Északkelet-Kínában, a mai Mongólia középső- és délkeleti 
területein és Mandzsúriában.

A Khi-Land Project

A khitanok a mongóliai Tola és Kerülen folyók völgyében 
a határok védelmére és a környező nomád lakosság el len-
őr zé sé re erődített települések sorát alapították, s ezzel 
egy időben a letelepedett földművelő lakosság is megje-
lent a területen. A Khi-Land Project e városokat, erődített 
településeket kutatja roncsolásmentes módszerek segít-

ségével. A munka elsődleges terepe a közép-mongóliai 
Bulgan megyében található Khar Bukh Balgas de fontosak 
számunkra más erődök, így Ulaan Kherem 1–2, Khermen 
Denj, Tsagaan Denj, vagy Kelet-Mongólia nagy khitan 
lelőhelyei, Zuun és Baruun Kherem, valamint Kherlen 
Bars Khot is. A program résztvevői e cikk szerzői mellett 
Laszlovszky József és Siklódi Csilla, illetve Lkh. Erdenebold 
mongol régész és Sam. Chuluun akadémikus. Munkán-
kat a Magyar és Mongol Tudományos Akadémia mellett 
a British Academy, a Chiang Ching-kuo Foundation, a CEU, 
a Kádár László Mongolisztikai Kutatásért Alap és a Tahimé-
ter Kft. is támogatja. 

A Khar Bukh Balgas lelőhely bejáratán látható khadagok, kék selyemszalagok 
jelzik, hogy a lelőhelyet ma is rendszeresen felkeresik buddhista zarándokok

Az egyes lelőhelyeken a légi felvéte-
lezést drónnal végezzük. A háttér-
ben a Khar Bukh Balgas közelében 
található Tsagaan Baishin, „A fehér 
erőd/épület” látható. A Tsogt taij, 
egy halha mongol előkelő által 
a 17. század elején épített erőd sok 
kapcsolatot mutat Khar Bukh Balgas 
kolosotorának épületeivel

A drón által készített 3D pontfelhő. 
A repülés során készített képek 
átfedése 70% feletti, így a berepült te-
rület 90%-án az átfedő képek száma 
5 vagy több, ami a pontos 3D minta 
elkészítéséhez elengedhetetlen

Khitan városok az örök kék ég alatt
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Módszertan

Terepmunkánk során tájrégé-
szeti megközelítést köve-
tünk. A lelőhelyeket nem ön-
magukban, hanem szélesebb 
perspektívában, közvetlen kör-
nyezetükkel, elhelyezkedésük 
természetföldrajzi adottságaival 
együtt vizsgáljuk. Figyelmet fordí-
tunk a települések mellett található 
vízrendszerekre, a felszíni domborzati viszonyokban meg-
fi gyelhető tájhasználati jelenségekre, valamint a történeti 
tájelemekre is.

A lelőhelyek felmérését, légi felvételezését régészeti 
terepbejárással is kiegészítjük.

A drónnal készült felvételek kiértékelésével elkészítjük 
a lelőhelyek 3D terepi modelljét, mely lehetővé teszi, hogy 
a felszínen megjelenő objektumokat igen részletesen tud-
juk vizsgálni. Segítségével állapíthatjuk meg az egykori 
települések méretét, belső elrendezését, a házak, utak 
elhelyezkedését, vizsgálni tudjuk a tájban való helyzetü-
ket, sőt, az egykorú földművelés nyomait is.

Khitan lelőhelyek

Az erődített települések alaprajza általában téglalap 
alakú, a falak külső részén tornyok is megfi gyelhetők. 
A kerítőfalakat a khitanok egy sajátos, Észak-Kínában 
rendkívül elterjedt módszerrel, az úgynevezett hang-
tu technikával építették, mely lényege, hogy a falakat 
rétegenként döngölt földből készítették, ami a száraz 
klimatikus viszonyok között betonkeménységű épüle-

teket eredményezett. A falak középső ré-
szén egy-egy kaput emeltek, amelyeket 
a korszakban jellemző L alakú elővéddel 
láttak el. A kerítőfalakon belül a fő kapuk-

A drónos felmérések mellett terepbejárást is végzünk. A leletkoncentrációk pontos helyét Garmin GPS eszközzel rögzítettük

A gyűjtött adatok feldolgozásához térin-
formatikai rendszert használunk. Ennek 
segítségével a különböző időpontokban 
és módszerekkel (légi felvétel, mérőál-
lomás, GPS, fénykép) készült felmérési 
eredményeket egy rendszerben tudjuk 
értékelni. A terepen úgynevezett terepi 
illesztőpontokat (ground control point 
= GCP) is létrehozunk, amik a későbbi 
pontos feldolgozást segítik

Tör-
t é n e t i 

tájelem: egyes 
korszakok azonosítható te-

lepülésnyomai, felszínen lát-
ható temetkezési helyek, 

sziklarajzok és feliratok, 
mezőgazdasági mű-

velés nyomai stb.

A kutatónak a  terepen alkalmaz-
kodnia kell az ott élők kultúrájához, 

tiszteletben kell tartania szokásaikat, 
hagyományaikat. Ha meglátunk egy obót 

– az obó áldozóhely; valamely fontos hely (pl. 
útkereszteződés) természeti jelenség (pl. hágó) 

gazdaszelleme tiszteletére emelt, gyakran kőből 
készült áldozati építmény –, ha repülés közben mé-

rési pontokat rögzítünk, vagy ha csak felkeresünk egy 
nomádot a jurtájában, be kell tartanunk a szabályokat! 
Bármerre is járunk Mongóliában, munkánkat a pusztában 

élő nomádok fi gyelő szeme kíséri. E történetére 
büszke nép a mindennapokban is őrzi 

történeti emlékeit, vigyázza 
a régészeti lelőhe-

lyeket.

Khitan városok az örök kék ég alatt
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teket eredményezett. A falak középső ré-
szén egy-egy kaput emeltek, amelyeket 
a korszakban jellemző L alakú elővéddel 
láttak el. A kerítőfalakon belül a fő kapuk-

A drónos felmérések mellett terepbejárást is végzünk. A leletkoncentrációk pontos helyét Garmin GPS eszközzel rögzítettük

A gyűjtött adatok feldolgozásához térin-
formatikai rendszert használunk. Ennek 
segítségével a különböző időpontokban 
és módszerekkel (légi felvétel, mérőál-
lomás, GPS, fénykép) készült felmérési 
eredményeket egy rendszerben tudjuk 
értékelni. A terepen úgynevezett terepi 
illesztőpontokat (ground control point 
= GCP) is létrehozunk, amik a későbbi 
pontos feldolgozást segítik

Tör-
t é n e t i 

tájelem: egyes 
korszakok azonosítható te-

lepülésnyomai, felszínen lát-
ható temetkezési helyek, 

sziklarajzok és feliratok, 
mezőgazdasági mű-

velés nyomai stb.

A kutatónak a  terepen alkalmaz-
kodnia kell az ott élők kultúrájához, 

tiszteletben kell tartania szokásaikat, 
hagyományaikat. Ha meglátunk egy obót 

– az obó áldozóhely; valamely fontos hely (pl. 
útkereszteződés) természeti jelenség (pl. hágó) 

gazdaszelleme tiszteletére emelt, gyakran kőből 
készült áldozati építmény –, ha repülés közben mé-

rési pontokat rögzítünk, vagy ha csak felkeresünk egy 
nomádot a jurtájában, be kell tartanunk a szabályokat! 
Bármerre is járunk Mongóliában, munkánkat a pusztában 

élő nomádok fi gyelő szeme kíséri. E történetére 
büszke nép a mindennapokban is őrzi 

történeti emlékeit, vigyázza 
a régészeti lelőhe-

lyeket.
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ból kiinduló két, egymást derékszögben metsző széles 
sugárút osztotta négy részre a rendelkezésre álló területet. 
A települések nagy kiterjedésűek, oldalfalaik többnyire 
500–800 méter hosszúak.

Khar Bukh Balgas

A település 700×700 méteres négy oldalfalának közepén 
egy-egy földkapu kapott helyet, a falak sarkait toronnyal 
erősítették meg. A saroktornyok és a kapuk között további 
négyszög alakú tornyok is megfi gyelhetők. A falakon belül 
a négy kaput északról délre és nyugatról keletre irányuló 
széles utak kötötték össze. Ezek az egymást derékszög-
ben metsző, kb. 30 méter szélességű sugárutak a telepü-
lést négy részre osztják. A négy negyeden belül egykor 

emelt épületek maradványai ma a  felszínen is látható 
földhalmok alatt rejtőznek. A települést kívülről árok veszi 
körül, amelyből kisebb oldalárkokat húztak ki. A fő árkot 
egykor a Khar bukh folyó táplálta vízzel. A falak körül me-
zőgazdasági munkák nyomai is megfi gyelhetők, melyekről 
öntözőcsatornák és malomkőtöredékek is tanúskodnak.

Az egykori khitan településre a 16–17. században egy 
terméskőből emelt buddhista kolostor épült, falai még 
ma is 2-3 méter magasan állnak. A kolostoregyüttes több 
épületből állt, a központi szentélyben folytatott feltárások 
nagyszámú, a vallási életre jellemző tárgyat hoztak nap-
világra, köztük Buddha-ábrázolásokat, textil- és fémma-
radványokat. Az ásatások egyik különlegessége, hogy ki-
válóan megőrződött kéziratok is előkerültek a romok alól.

Kherlen Bars Khot 2015–2016-ban felújított sztúpája. A rekonstrukcióhoz helyben található anyagokat használtak, az agyag-
téglák égetéséhez egy ideiglenes kemencét is készítettek. Egyes korai leírások szerint a területen állt egy másik sztúpa is, ami 
vélhetően az 1950-es évek körül omolhatott össze

Khermen Zam, a Kherlen Bars erőd északi részét határoló út, mely sok hasonlóságot mutat
a Dzsingisz falaként ismert lineáris erődítéssel
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Kherlen Bars Khot

Kherlen Bars 1. valójában egy korábban khitan korinak 
meghatározott 1600–1800 m hosszú sáncokkal körbezárt 
terület. A lelőhely legnevezetesebb eleme a 10. század 
környékén emelt sztúpa [buddhista ereklyetartó építmény 
– a szerk.]. A 2015–2016-ban a környezetében elérhető 
alapanyagok felhasználásával helyreállított épület a Khi-
tan Birodalom egyetlen ma is álló műemléke Mongóliá-
ban. Az erőd északi sánca egy vélhetően jóval hosszabb 
töltésút szakasza volt, mely meglepő mértékben emlékez-
tet a Dzsingisz kán falaként is ismert, északkelet-mongóliai 
lineáris erődítésre, melynek mongol neve Chinggisiin kher-
men zam. (A zam ’út’ és kherem ’várfal, városfal’ szavak jól 
leírják az út környezetből kiemelkedő jellegét.) A további 

kutatások dönthetik majd el, hogy meddig követhető ez 
a töltésút, és kapcsolatban van-e a terület másik két jelen-
tős erődítményével, melyek a Kherlen Bars 2. és 3.

Kherlen Bars és a szomszédos erődök tekintetében 
felmerült kérdések megválaszolása a következő évek fel-
adata lesz. Kutatócsoportunk mongol tagja Bulganban 
három új erődöt azonosított, ezek felmérése, feltárása 
is előttünk áll. A kutatáshoz kapcsolódva Mongóliában 
általunk alapított Khi-Land Science Lab célja, hogy nem 
csak vizsgálataink eredményeit, de a tájrégészet mód-
szereit, szemléletét is megossza a mongol kollégákkal, 
régészhallgatókkal.

C C C

Baruun Kherem L alakú elővéddel védett kapujának légi felvétele

A Hentij megyében található Baruun Kherem egyik falánál látható L alakú elővéddel védett kapu. A terepen gyakran csak 
nagyon nehezen azonosíthatók az egyes épületmaradványok, a légi felvétel ezek azonosításához nagy segítséget nyújt
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