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hazánkat jelenti a mai napig. 

 

I. Szabadon variálható feladatok 

 
1. A magyar honfoglalás előzményei. 

 

 A magyar honfoglalás európai jelentősége abban áll, hogy egy Belső-Ázsiából indult és 

Európa és Ázsia határán kialakult nép a Kárpát-medencében szilárd jogállamot hozott létre, 

amely egy évezreden át a Szent Korona alá tartozó népek között olyan viszonylagos békét és 

jogokkal biztosított együttélést teremtett, ami felé Európa népei ma törekednek. Az önállóvá 

vált, egységes etelközi magyarság felelősséggel gondolkozó vezetőiben a 890-es évek elején 

már tudatosodott az új hazába költözés igénye. Felmérték, hogy akkori szállásaik nem 

nyújthatnak számukra hosszú időre békés és biztonságos hajlékot, hiszen Etelköz határait nem 

lehetett biztonságosan védeni. Ezzel szemben a Kárpátok hegyszorosainak elzárásával elejét 

lehetett venni a váratlan rajtaütéseknek és ennek a földnek a képe teljesen megfelelt a 

magyarság ősi gazdálkodásának; nagy kiterjedésű, dús, füves legelők és jó szántóföldek álltak 

rendelkezésükre, és ez volt az a föld. ahova a magyarok "ősei" - a hunok is - eljutottak. A 

Kárpát-medence tulajdonképpen a nagy eurázsiai sztyepnek a legnyugatibb része. A 

magyarok vezetői tudták, hogy ezt a területet könnyen birtokba vehetik, hiszen egyrészt nem 

volt szilárd katonai hatalom a Kárpát-medencében, másrészt pedig ott olyan népek (hunok-

avarok) élték békés földműves és állattartó életüket, akik korábban szintén valamely belső-

ázsiai törzsszövetségből váltak ki; életmódjuk és kultúrájuk sokban hasonlított a 

magyarokéhoz. 

 



 

2. Az utolsó nagy népvándorlás. 

 

A 890-es évek elején délkelet-európai népmozgások közvetlen elindítója egy rendkívüli 

méretű muszlim támadás volt, mely súlyosan érintette az Úzokat. Az Aral-tótól délre fekvő 

országok (Khorezm, Buhara, Khoraszán,) a Szamanida-dinasztia kezére került. Az Úzok 

állatállományuk nagy részének elvesztése miatt nyugati szomszédaikra, az Urál-vidékén élő 

besenyőkre támadtak, akik átkeltek a Volgán és a Don folyóig menekültek és az attól nyugatra 

levő területeken kerestek veszteségeikért kárpótlást.  

Székely B. Vérszerződés 

 

A magyar törzsszövetség csapatai, akik ekkor kerültek a Besenyők szomszédságába, 894-ben 

két hadjáratban is részt vettek. Először a bizánci császárnak nyújtottak segítséget, aki őseinket 

hívta Simeon bolgár uralkodó ellen. A magyarok 10-12 000 fős, lovasokból álló hadsereget 

küldtek a császár megsegítésére, Árpád fia Levente vezetésével. A magyar haderő Bulgária 

északi részét megszállta majd a fővárost is elfoglalta, ezáltal Simeon két tűz közé került. Ezek 



után a bolgárok kénytelenek voltak a bizánciak békefeltételeit alkudozás nélkül elfogadni. A 

békekötés után azonban a bizánciak megszegve az egyezséget, már nem szállították vissza a 

magyar csapatokat a Dunán, hanem cserben hagyták őket. A váratlan különbéke által 

teremtett nehéz helyzetben a magyar sereg hatalmas túlerővel találta magát szemben és csak 

súlyos veszteségek árán sikerült az Al-Duna felöl a Kárpát-medencébe jutnia. 

 

A másik hadjáratot ugyanebben az évben, a morva fejedelem Szvatopluk támogatására 

vezették a magyarok, a frank-bolgár koalícióval szemben. Szvatopluk követeit elküldte 

Árpádhoz és Kurszán kendéhez azzal, hogy indítsanak hadat a Kárpát-medencébe és támadják 

meg ellenfeleit. Ennek a nagy horderejű szerződésnek több változatban fennmaradt emléke a 

Fehérló mondája, mely szerint a morva fejedelem szerződést kötött Árpáddal. 

 

 A monda szerint Árpád fehér lovat, 

aranyozott nyerget és arany féket (zablát) 

küldött a morva nagyúrnak országa 

fejében, melyért egy csomó perjefüvet, egy 

korsó Duna vizet és egy marék fekete 

földet kért cserébe. Ez utóbbi tárgyak az 

ország vételnek ősi belső-ázsiai szokása 

volt. 

 Árpád hadinépével, amelynek egy részét a magyarokhoz csapódott 3 kazár (kabar=lázadó) 

csoport tette ki, a Vereckei-hágón keresztül érkezett Pannóniába. Ekkor azonban váratlan 

esemény történt, 894 őszén meghalt Szvatopluk. A magyar csapatok a Felső-Tisza vidékére 



vonultak, a kabar-kazárok pedig kisebb hadműveletekkel az ország déli és délkeleti "bolgár 

végeket", a bolgár földvárakat (Csongrádot, Titelt) és a bolgárok kezében levő erdélyi 

sóbányákat foglalták el és egyesültek az Al-Duna felöl érkezőkkel. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Munkácsi M. Honfoglalás 
 
 
 Végső soron a 894-es katonai akcióhoz kapcsolható a honfoglalás kezdete. Mivel a 

dendrokronológiai vizsgálatok tanúsága szerint 894-895 tele igen kemény és hosszú volt, az 

Etelközben maradt hét törzs beszállásolta magát Kijev, Rjazany és a többi szláv település 

házaiba, hogy 895-ben - legvalószínűbben május közepe táján tudatosan és szervezetten 

visszafoglalhassa Attila ősi birodalmát, a Kárpát-medencét. 

 

3. A magyarok honfoglalása és megtelepedése Pannóniában. 

 

 Egyes történészek a honfoglalás kezdetét a bolgárokkal szövetkezett besenyő-támadással 

magyarázzák, holott ennek nem igen volt szerepe a 895 tavaszán már megkezdett 

honfoglalásnak. Magáról a besenyő támadásról csak egyetlen szerző, a Bíborbanszületett 

Konsztantín császár emlékezik meg, ami jelzi ezen esemény jelentéktelenségét. A honfoglalás 

időszerűségét a Dunántúlt kivéve, - amelyet a magyarok csak 900-ban, Arnulf frank uralkodó 

halála után foglaltak el, - a Kárpát-medence "üressége", Szvatopluk halála és a bolgár 

központok megszűnése indokolta. 895 tavaszán Árpád és a hozzá csapódott kabar csoportok 

("törzsek"?) már az országban voltak. A Kárpátok keleti részén tartózkodó magyar törzsek 

legvalószínűbben május közepe körül a hozzájuk legközelebbi, a Vereckei-, a Tatár- a 

Radnai-, a Borgói-hágón, valamint a Békási-, az Ojtozi- és a Bodza-szoroson át vonultak a  



Kárpát-medencébe. A dél-erdélyi és az al-dunai szorosokat a bolgár fenyegetettség miatt nem 

vehették tömegesen igénybe. A magyarok zavartalanul, családostól állataikkal, ökör vontatta 

ekhos szekerekkel lovon ülve nem "megtépázva" menekültek be -, amint ezt ellenségeink 

állítják -, hanem harci erejük teljében úgy vonultak be, hogy itteni berendezkedésük után négy 

év múlva már megkezdhették tervezett kalandozó útjaikat Nyugat-Európa felé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Feszty Á. Magyarok bejövetele 

 

Ez a honfoglalás utáni négy év a végleges berendezkedéssel telt el. Nem valószínű, hogy egy 

katasztrófális – mint ahogy némejek állítják - vereség után négy évvel képesek lettek volna 

megtámadni Itália királyát. 

 Árpád békét kötött az ország északi részén levő morvák maradékaival "igen biztos békét 

kötöttek" (Kézai Simon) az oroszokkal, sőt az oroszok közül sokan a magyarokkal tartottak 

(Anonymus). A félmilliónyi honfoglaló magyar rövid idő alatt magába olvasztotta az itt talált 

kis számú szláv, esetleg bolgár lakosságot. Az itt maradt hunok és avarok utódaival békében 

éltek, az ország szélein pedig gyepűrendszert alakítottak ki az esetleges támadások ellen. A 

gyepűrendszer határőreinek kizárólag megbízható magyarokat és a magyarokkal rokon 

törzseket; az oroszokkal, a szlovákokkal és az osztrák őrgrófsággal szemben besenyőket, 

jászokat és székelyeket állítottak. A magyarság a X. század folyamán is megőrizte az egykorú 

nyugat népeitől lényegében elütő életformáját, sokáig még nagyállattartó lovas nép maradt a 

nélkül azonban, hogy ennek az életmódnak előfeltételei a régi értelemben adva lettek volna. 

A Dunántúl elfoglalása és a morváknak a Kisalföldről és a Vág-völgyéből való kiszorítása 

után 900-ra az egész Kárpát-medence magyar kézre került, ezért ezt az időt tarthatjuk a 

honfoglalás befejező évének.  

 



4. A"kettős honfoglalásról". 

 A honfoglalással, illetve a Kárpát-medence visszafoglalásával kapcsolatban László Gyula 

professzor fogalmazta meg az un. "kettős honfoglalás" elméletét. Az elgondolás nem új, azt 

már régebbi szerzők is leírták, csak a második világháború utáni időkben, amikor teljesen 

eltorzult magyar őstörténetet tanítottak, hatott újszerűnek. Ma már természetesnek tűnik az, 

hogy a Kárpát-medencébe a hunokkal és az avarokkal olyan népelemek kerültek ide, akik 

Belső-Ázsiából indultak és nyelvük, kultúrájuk, életmódjuk és testalkatuk nagy vonalakban 

azonos vagy hasonló volt a magyarokéhoz. Ennek értelmében ma már újra a "hármas 

honfoglalást" (a hunokét, az avarokét és Árpád népéét) vesszük természetesnek. László Gyula 

a szocialista korszak „elszlávosított” Kárpát-medencéjének téves ideológiáját kivédendő  a 

harmadik avar-hullámot már "magyarnak" minősítette. Ma már nem azt mondjuk, hogy a 

hunok vagy az avarok már "magyarok" voltak, hanem azt, hogy ők is Belső-Ázsiából indultak 

el és más úton, más időben és a magyarokéhoz hasonló kultúrával érkeztek a Kárpát-

medencébe.  



A szakemberek előtt ismeretes Anonymusnak azon írása, mely szerint a magyarok az 

avarokkal és az onogurokkal együtt foglalták el a Kárpát-medencét. A Tarih-i Üngürüsz 

szerint "amikor Magor (azaz Árpád népe) Pannónia tartományba érkezett, látta, hogy az ottani 

népek az ő nyelvükön beszéltek". A kijevi Orosz Őskrónikában pedig ezt olvassuk: "Keletről, 

a szkíták földjéről először a bolgár-törökök (hunok) érkeztek és telepedtek a Duna mentén, 

majd az oborok és a fehér ugorok következtek (ezek az avarok és a hozzájuk csatlakozott 

onogurok), később a fekete ugorok érkeztek (ez Árpád népe)…" Ismert, hogy egy népen belül 

a "fehér" és a "fekete" csoport megkülönböztetése a belső-ázsiai népeknél gyakori. Ezt 

olvassuk Prokopiosznál a hunokról, a Nesztor-krónikában az ugorokról, Querfurti Brunónál 

az ungrikról és Aderamus Cabannensisnél  pedig a magyarokról.  

 

5. ŐSEINK HÁZAI 

  

A honfoglalás körüli években több krónikás emlékezett meg őseink lakhelyeiről. 

Természetszerű, hogy elsősorban azokat a számukra különleges lakhelyeket, a belső-ázsiai 

jurtákat említik meg, amilyeneket Európában nem ismertek; alig tesznek említést a 

kőházakról és a faházakról. Őstörténetünket kevéssé ismerőknek nagy tévedése az, mintha 

őseink össze-vissza bolyongtak volna és szálláshelyük a szétszedhető hevenyészett sátor 

lenne. Belső-Ázsiától a Kárpát-medencéig nyomon követhetők őseink állandó lakása, 

háza. A Góbi-sivatagi Najma Tolgojtól a gödöllői Babat-völgyig ott találjuk a maradandó 

építkezéseket; sajnos mivel a régészek számára a telepfeltárás fáradtságos munka a  

temetőfeltárás viszont látványos, ezért alig van teljesen feltárt szálláshely őseink idejéből. 

Ahol ez megtörtént, ott világossá vált a képlet: együtt találhatók a veremházak (ezekben 

őseink sohasem laktak, azt éléskamrának, konyhának, kemencének és jégveremnek 

használták) a fából vagy kőből épített lakóházakkal és a fából épített nyitott karámokkal. 

Emellett természetesen a férfiak tavasztól őszig elvitték nagyállataikat távolabbi vidékekre 

legeltetni. Ekkor ők, gyakran családtagjaikkal ideiglenes sátrakban laktak. Az idegen auktorok 

ezekre a csodálatos találmányokra, a jurtákra csodálkoztak rá és írták le a magyarok 

"házaiként". 

Ibn Ruszt arab földrajz írónál (930 körül) olvassuk, hogy vonulás közben "a magyaroknak 

sátraik vannak és együtt vonulnak a takarmánnyal, valamint a zöld vegetációval", Ibn Hajján 

pedig megjegyzi, hogy az állataikat legeltető magyarok "jurtákban szétszórva élnek". Bölcs 

Leó bizánci császár szerint "a magyarok lovaikat béklyóba verve sátraik mellett tartják"; a 

magyarok jurtáit "türk sátor" néven nevezi. Nesztor Krónikája a honfoglaló őseinkről írja, 



hogy vonulásuk közben "felütötték sátraikat", Kézai Simon a XIII. század végén a magyarok 

szláv területen való vonulásukkor jegyzi meg, hogy "foglyaikat sátraik közelében tartották". 

Liudprand cremonai püspök a magyarok 899. évi itáliai útja alkalmával írta, hogy "Pávia 

városa körül felütötték nemezsátraikat (cento)". Ugyanilyen szövegkörnyezetben értesülünk a 

magyarok "sátrairól" pl. Szant Pardus történetírójától 937-ben és a cambriai püspöktől 954-

ben. Mindezen történetirók tehát azt rögzítik, hogy milyen körülmények között laktak 

őseink, amikor vonultak, amikor "kalandoztak" vagy amikor nagyállataikat legeltették. 

Állandó lakhelyeiket természetesnek vették, arra "nem csodálkoztak rá".  

- A jurta. "Sátor" szavunk török eredetű és eredetileg a belső-ázsiai sátortípusra 

vonatkozott. Az ázsiai népeknek kétféle ősi sátor típusát ismerjük: a kupolatetős 

kibitkát, amelynek egyik formája a jurt vagy jurta; ennek törzse henger alakú, kör 

alapra épül, oldala rácsos ollószerkezet, tetejét karikába fogott lécek takarják és 

általában nemezzel fedik be. A másik a sátortetős fajta, amelynek gyűjtőneve a "fekete 

sátor" (tente noire) és főleg az arabok és a tuaregek használják. A jurta első említése a 

Kr. előtti 150-110 közötti időből származik, amikor a nomádok O-sun fejedelméhez 

nőül adott kínai hercegnő, Hszi-csün versében így szólal meg: "Sátor az én házam 

énnekem, és ponyva itt a fal". A Krisztus előtti idők jurtájáról, annak nemeztakarójáról 

és berendezési tárgyairól az altaji fejedelmi sírokból sok adattal rendelkezünk. A 

magyarok sátrát Jakubi Kr.u. 891-ben így jellemezte: "a török gubba (jurta) kupola, 

hajlított bordázatú (mullada'a), ló- és ökörbőrből készült szíjak fogják össze és 

nemezzel van befedve". Jurta képét láthatjuk az egyik Dunhuang-i barlangban, amely 

a Tang dinasztiabeli császárnak a türkök elleni harcát ábrázolja. 

 



 

A jurta "yurt" formában ősi török szó, jelentése: "ház", "otthon". Ezt az Ázsia 

középtengelyében húzódó sztyepövezet természeti viszonyainak megfelelően a nagyállattartó 

lovas népek élettapasztalata formálta ki; igényeiknek megfelelően alakult és az ázsiai puszták 

szélsőséges természeti viszonyaiban tökéletesen megfelelt a célnak. Elterjedése egybeesett a 

lovak használatával. Ősi és mai előfordulásában a Kínai Nagy Faltól egészen a Kárpát-

medencéig ott terjedt el, ahova nagyállattartó népek érkeztek. 

 Az európai ember felfogása szerint az épített ház "magasabbrendű", mint a sátor, a keleti 

népeknek ilyen ítélete fordított. Őseink minden szállásterületén voltak ugyan nedves és 

egészségtelen kőházaik is, de a maradandó lakásuk először fából készült. Freisingi Ottó 

püspök 1147-ben megemlíti a magyarok kőházait és azt, hogy nyáron a lakosság jelentős 

része sátrakba költözik. A jurta - sátor - használata sokáig megmaradt őseinknél 



idénylakásként. Szent István már csak házakat (katonai házakat [miles], domust [épületet], 

köznépi házakat [vulgaris] és veremházakat [mansicula]) említ, sátrakról nem esik szó nála. 

Ezzel szemben László király törvénykönyve az 1092-iki szabolcsi zsinaton hozott végzésének 

36. pontja kiköti, hogy "a királyi udvarból jövő apát vagy szerzetes ne a templomban 

üdvözölje a királyt, hanem onnan kijőve, annak házában ("domus") vagy sátrában 

("tentorium")". Az 1100 körüli első esztergomi zsinat határozatainak egyik cikkelye 

kimondja: "Senki se merészeljen egyházon kívül, sátorban vagy valamely házban misét 

mondani vagy hallgatni, csupán a király, vagy a püspök és azok az ispánok, akik olyan 

sátorral vagy ehhez hasonlóval rendelkeznek, ami kizárólag istentisztelet céljára készült, és ez 

is csak olyankor, amikor úton vannak". Az 1150-es években Magyarországon járt Abu Hámid 

a magyar városokat "ázsiai típusú városoknak" írta le. Jurtáink megléte a XII. századig 

követhető nyomon; erről a Nyugatról jött vendégek csak a legnagyobb tisztelettel 

nyilatkoztak. III. Béla és Barbarossa Frigyes német császár találkozásakor "Margit királyné, a 

francia király nővére a császárt nagyszerű művészileg készített sátorral ajándékozta meg, 

melynek belseje négy szobát képezett, és a legpompásabb bíborszövettel volt borítva". 

A nagyállattartó lovas népek jurtája hengerszerű, teteje csonka kúp, vagy félgömbalakú, a tető 

közepén kerek nyílás van. Itt száll ki a füst, de a lyukon világosság is szüremkedik be. 

Felületén a szél támadó ereje megtörik, oldalt kitér. A jurta közepén állandóan tűz ég, így 

belső tere télen gyorsan felmelegszik, nyáron pedig, mivel a füstlyukon kimenő meleg levegő 

helyébe alulról hidegebb áramlik, afféle "légkondicionáló", illetve az egész légteret érintő 

levegő-kicserélő berendezésnek tekinthető. A jurta anyaga és kialakítása nyáron a forróság, 

télen pedig a hideg ellen jó védelmet nyújt. A jurta ajtaja az ősi türköknél és a mi őseinknél 

kelet felé nézett. A viszonylag kis ajtón a küszöböt átlépve csak lehajtott fejjel lehetett 

közlekedni. 

 Őseink jurtájának berendezésről csak szórványos adataink és analógiáink vannak. Gardizi 

sok szőnyeget, prémet és brokátot említ. Asztal a jurtákban nemigen volt, mert az étkezés a 

földön törökülésben egy kerek tál körül történt; az ételeket az elérhetőség megkönnyítése 

céljából sokszor kis asztal-féle emelvényre tették. Fontos berendezési tárgy volt a 

nagymennyiségű és mindent letakaró szőnyeg, amely a jurta ajtóval szembeni megemelt, 

alvásra alkalmas részén volt több rétegben egymásra rakva. Az ágyi részen sok párna volt és 

nemez- vagy szőrmetakarók takarózás céljából. Díszes ládában  tartották a kelengyét, a 

ruhákat és más értékeket. Fontos bútordarab volt a bölcső. A tűz körül a földön állatbőrök 

voltak. Bár a "szék" ősi török szó, az első székek méltóságjelző trónusok voltak. 



 

 

1.ábra Jurta belseje 
 

 

 A jurta váz felső lécén akasztókampók helyezkedtek el, amelyre a fegyvereket, nyergeket, 

szíjakat, szerszámokat és az edényeket akasztották fel. A sátor rúdjára kilenc ősükre 

emlékeztető ábrát akasztottak, a tulipánosláda fölé pedig a sátrat védő jó szellem ábrázolását 

helyezték el valamilyen formában. A családfő helye az ajtóval szemben a tűzhely mögött volt; 

az attól jobbra eső rész a férfiaké, a balra eső a nőké volt. A családfő jobbján ült a megtisztelt 

vendég. Az "alsóbbrendű" vendégek helye a bejárat közelében, az asszonyok és a felszolgáló 

cselédek között volt. 

A jurtát kívülről, árokkal vízelvezető csatornával vették körül az esetleges vízbeömlés ellen 



 

 

Eleink házai. 

- Honfoglalóink ősi szókincséhez tartozik a "ház", "lak", "hajlék", "tető", "ács", "ól", stb., ami 

azt jelenti, hogy őseink állandó lakóépületek ismeretével költöztek be a Kárpát-medencébe. 

Al-Bakri a XI. században "a magyarok sátrairól és házairól" emlékezik meg, Ibn Ruszta pedig 

kupola alakú sátrakról és kerekded kunyhókról" ír. Őseink levédiai és etelközi szálláshelyein 

négyszögletes alapú épületek, lakhelyek és ovális alakú házak kerültek napvilágra. A házak 

falának dőléséből kiszámított magassága 4 méter körüli volt és alapját 60-80 cm-re 

mélyítették.  

A honfoglalást megelőző századokban őseink háza négyszögletes alapú volt. Ilyenek Európa 

keleti részén is nagyszámban kerültek elő a VIII-X. század közötti időből. Téglaerődítményt 

emeltettek a kazárok Szarkelben és tudjuk, hogy a kagánok milyen kő-és téglapalotákat 



emeltettek maguknak és olvasunk "az oguzoknak kőből, fából és nádból épült városa van". A 

fedeles ház építőanyaga szálfa volt. A Csongrád-felgyői honfoglalás kori telepen árokkal 

körülvett kerek épületek kerültek elő.  

A veremházaknak nevezett földbe mélyített építmények körül teljes a régészek félreértése. 

Ezek az 1.5 méter mélyen a föld mélyített és 4 méter hosszú téglalap alakú nyeregtetős, 

náddal, zsuppal fedett építmények az újabb feltárások tükrében nem lakóházak, hanem 

jégvermek, konyhák, kamrák és kemencék voltak; azokban sohasem laktak. A nádházak - 

akárcsak a maiak - csak ideiglenes otthonnak számítottak. A sövényfalú ház csak a XIII. 

században jelenik meg erődítményeknél, nem lakásul szolgáltak. A földfalú ház (izik) rossz 

kifejezés, ugyanis ezek a házak vályogból készültek; már 1095-ből van ilyenre adatunk. 

Etelközi tartózkodásunk idejéből az Orosz Évkönyvekből tudjuk, hogy őseink faházakban 

laktak. Ilyen faház-cölöpöket és fal-beásásokat találtak régészeink pl. Gödöllő Babat-pusztán; 

ezek mellett voltak gazdasági célú "veremházak" és nyitott karámok is, ami szintén arra 

bizonyíték, hogy a veremházakat lakás céljaira őseink nem használták. Kőházak már Belső-

Ázsiából is kerültek elő többek között a Najma Tolgoj-i lelőhelyről. A borsodi földvár 

ásatásakor a sánc alatt régészeink leégett X. századi települést tártak fel, ahonnan többek 

között 5x5 méteres kőház is került elő, amelynek 80 cm-es falát agyagba és habarcsba rakott 

kövekből készítették és a belső oldalon gondosan elsimították.  

 

Veremház 
 
 
 
 
 



II. Kutató - , és oktató teremben megvalósítható feladat 

 
1. A tárolókban elhelyezett anyagok megtekintése 

 a., A tárolókban elhelyezett leletek megtekintése 

 b., Tárolók magyarázó szövegeinek értelmezése 

 c., A kiállított leletek vizsgálata 

 

2. CD és DVD anyag meghallgatása ill. megtekintése 

 A fehér ló mondája – DVD megtekintése 

 

3. Jurta makett összeállítása 


