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dombon lévő II. temető helyét a 
felszínen kiszántott csontok, fegy-
verek, pénzek és övveretek jelez-
ték. Az 1986–1990 közötti ásatások 
során a II. számú temetőben 73 sírt 
tártak fel. E temető sírjai sorokba 
és csoportokba rendeződnek, ame-
lyeket olykor 15–20 méteres üres 
sávok választanak el egymástól. 

A III. temető egyetlen sorba 
rendeződő 19 sírja 1988–1990 kö-
zött került elő a dombvonulat déli 
tagján.

A karosi II. temető 29. sírjá-
ban nem csak a halott öve és a 
lószerszám veretei maradtak meg 
eredeti helyzetükben. A halott 
derekán jobb oldalt egy tarsoly 
volt, amelyet aranyozott ezüst-
lemezből készített tarsolylemez 
díszített. Ez a tárgy a honfoglaló 
magyarság régészeti hagyatéká-
nak egyik legjellemzőbb darab-
ja. A több ezer honfoglaláskori 
sírból mindössze 27 tarsolylemez 

került elő a Kárpát-medence te-
rületén. Rangjelző tárgy. Viselője 
különleges szerepet tölthetett be 
a korabeli hadi szervezetben. 

A II. temető 29. sírjában talált 
tarsolylemez szépsége és ritkasá-
ga miatt többen úgy gondolták, 
akár érdemes lenne hamisítani is. 
A 2000-es évek elején a múzeum-
ba is eljutott olyan „lelet” híre, 
amelyről az avatatlan szem úgy 
gondolhatta volna, az lesz majd a 
28. honfoglaláskori tarsolylemez 
az országban. Alapos vizsgálata 
azonban kiderítette: az egyébként 
igen szép munka és a hozzá kap-
csolódó történet nem hiteles. Egy 
hamisítványt szerettek volna elad-
ni a múzeumnak.

(folytatjuk)

A szerző régész, a Magyar Nemze-
ti Múzeum főigazgató-helyettese, 
a kiállítás kurátora

→ A magyarok őshazája

 A magyarok őshazája az Urál-hegység déli részé-
nél húzódott. Hosszú vándorlásuk során mintegy 
háromezer kilométert tettek meg, míg mai ha-
zájukba értek. A kelet-európai sztyeppén ezt az 
utat más népek is megtették. Többen már útköz-
ben beolvadtak a környező népekbe. Az út végén 
egyedül a magyaroknak sikerült a Kárpát-meden-
cében évszázadokon át fennálló, erős államot 
létrehozniuk. A Kárpát-medencei magyar állam 
későbbi sikereiben része volt annak a néhány tu-
catnyi embernek is, aki a karosi honfoglaláskori 
temetőkben alussza örök álmát. Az elmúlt évek-
ben sikerült megvizsgálni a három karosi temető 
csaknem minden halottjának DNS-állományát. E 
mintákat összehasonlították más korabeli teme-
tőből vett genetikai mintákkal. A genetikusok 102 
honfoglaláskori mintát vizsgáltak meg. A genetikai 
vizsgálatok alapján ázsiai és európai eredetű em-
berek keveredéséből származtak. Minden lehet-
séges ősük sztyeppei kapcsolatokat mutat. 30-40 
százalékuknál kelet-belsőázsiai kapcsolatokat 
fedeztek fel a mai Burját, a Tuvai Köztársaság és 
Észak Mongólia területével. Hatvan százalékuk 
a Pontusi-Kaszpi-sztyeppével van kapcsolatban. 
A vizsgálatok alapján a honfoglalók genetikai ál-
lománya igen kevert: közel azonos arányban van 
köztük ázsiai, európai egyén és a kettő keveréke. 
Ezt a szem-, haj- és bőrszínek is alátámasztják. Ez 
alapján a társaság állhatott teljesen eltérő szár-
mazású népességekből. Ha régi keveredés lenne, 
akkor nem lenne ázsiai és európai, csak azok keve-
réke. A második temető 52. számú sírjában fekvő 
vezér is európai volt, világosbarna hajjal. A genom 
és fenotípus adatok a kétféle eredetű népesség 
nem túl régi keveredésére utalnak. A harmadik ka-
rosi szomszédos temető népessége is egymástól 
eltérő lehetett. Genetikai állományuk a mai volgai 
tatárokhoz és baskírokhoz hasonlított legjobban.

Tárlatvezetés. A korabeli harcosok „ékszerkészlete”

→ Házias ételeket készí-
tenek megfelelő színvo-
nalon: négy kóstolt étel 
alapján úgy tűnik, az 
étterem egyik fő erénye 
a megbízhatóság.
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FOTÓ: GÁBOS ALBIN Az Izabella étterem ízei
A többségében román lakos-
ságú Maroshévízen kellemes 
meglepetés volt nemcsak 
a magyarul beszélő pincér, 
hanem a jó minőségű ételvá-
laszték is. A Székelyföldön 
honos tárkonyos pityókaleves 
mindent megért.

→ DOROZSMAI ENDRE

A z Izabella étterem a román 
többségű Maroshévízen egy 
minden bizonnyal magyar 

tulajdonban levő családi vendéglő. 
Erre utal a névadás, az ételkínálat 
összeállítása – az étlap három-
nyelvű, amiből egyik a magyar –, 
valamint az is, hogy pincérünkkel 
magyarul tudtuk megtárgyalni 
rendelésünket. Az étterem honlap-
ja és Facebook-oldala sajnos csak 
román nyelven érhető el. 

A vendéglő a neki otthont adó 
épület emeletén található, a beltér 
hangulatos, egyik falat könyves-
polc borítja, ami növeli az ottho-
nosság érzését. A háttérben az 
optimálisnál valamivel hangosab-
ban szóló román rádióról szívesen 
lemondtunk volna. Megjegyzem, 
magyar rádió sem lenne szeren-
csés, legfeljebb egy fokkal jobb. 
Vendéglőbe eleve nem való rádió. 
Kocsmában is jobb egy odaillő ze-
neválogatás. Az étterembe vezető 
lépcső mellett az 1991 óta működő 
étterem történetéből láthatunk egy 
berámázott fotóválogatást. 

Az étlap a magyar, a román és 
a nemzetközi konyha klasszikusa-
ira épít ide számítva a mára már 
világszerte elterjedt olasz – ebben 
az esetben római stílusú – pizzát és 
különféle pasztákat is. De találunk 
itt pacal- és zöldbablevest, töltött 
és sült húsokat is. Érződik, hogy 
a séf szereti a könnyen kezelhető 
alapanyagokat: a húsételek zöme 
csirkemellből, csirkecombból és 
sertéskarajból készül, de kínálnak 
kacsacombot és marhabélszínt is. 

A vízben élő lények frontja az 
erdélyi slágerhal, a pisztráng mel-
lett felöleli a lazacot és a süllőt is. 
Megjegyzendő: a megszokott, bő 
olajban készült pisztráng mellett 
kínálnak grillezett és borban pá-
rolt variánst is. 

Házias ételeket készítenek 
megfelelő színvonalon: négy 

kóstolt étel alapján úgy tűnik, az 
étterem egyik fő erénye a megbíz-
hatóság, a csúcshódításra nem 
törekvő egyenletes minőség. Kí-
nálnak reggeliket is, zömmel to-
jásételeket rántottától a bundás 
kenyéren át tükörtojásig.

Az árak barátságosak: a leve-
sek ára 15, a pizzák, paszták és 
húsételek zöme körettel együtt 
számolva 30 lej alatt marad. 
Délben kedvező árú menüt kí-
nálnak, aminek köszönhetően 
ilyenkor szinte telt ház van a tá-
gas étteremben.

A borlap mintegy harminc 
tételt sorol fel, zömmel a temes-
rékasi nagypincészettől. A borok 
árazása kedvező, a palackár több 

esetben el sem éri a 30 lejt, konk-
rétan 27 lejt kérnek értük. Sem a 
sör, sem a tömény választék nem 
tartalmaz a kommersz vonalon 
túlmutató érdekességeket. 

Az asztalon kommersz olaj és 
ecet, továbbá ipari borslisztszóró. 
Ezt célszerű lenne lecserélni olíva-
olajra, balzsamecetre és borsdará-
lóra. Különösen hogy nem kevés 
olasz ételt is kínálnak. Nem nagy 
befektetés, csak odafi gyelés kell 
ahhoz, hogy ne hagyják megava-

sodni az olajt. A kenyér nagyipari 
minőség, de legalább friss.

Tárkonyos pityókalevest ren-
deltem, amit hús nélkül készíte-
nek, jó sok tejfellel, ahogy azt ere-
detileg elképzelték Székelyföldön. 
Kérésre hoztak nyers erőspaprikát 
is, amivel meg voltam elégedve. 
A leves jó ízű volt, nem szenvedett 
a műfaj azon klasszikus hibájá-
ban, hogy tönkrefőzik a krumplit. 
Kifejezetten jó volt a zöldfűsze-
rekkel élénkített pacalpörkölt, 
amit puliszkával körítenek. Külön 
öröm, hogy e kitűnő alapanyagból 
nemcsak levest készítenek, mint a 
legtöbb helyen. A remek fűszere-
zésen kívül érdemes kiemelni a 
pacal állagát, ezen sokan elbuk-
nak, mert vagy túlfőzik vagy ke-
vésbé főzik meg. 

Megtanulták a pizzasütés 
mesterségét is, a prosciutto crudo 
pizzának a tésztája ízletes volt, a 
feltétek (a sonka mellett rukkola, 
koktélparadicsom, parmezán) pe-
dig minőségiek. 

Az ízes palacsintát áfonya-
dzsemmel töltik és konzervnek 

tűnő gyümölcssalátával körítik. 
Apró szépséghiba a konzervhasz-
nálat, amit szíves örömest megbo-
csátunk. 

Jó ebédet fogyasztottunk el 
az Izabella étteremben, jó szívvel 
ajánljuk mindenkinek, akinek e 
városkában akad dolga. A kiszol-
gálás gyors, inkább udvarias, mint 
szívélyes. A Tripadvisor, illetve a 
GoogleMaps által használt ötös 
pontozási rendszerben az étterem 
tisztes négy pontot érdemel.

Tárkonyos pityókaleves jó sok tejfellel

 Az Izabella étlapja a magyar, a román és a nemzetközi konyha klasszikusaira épít




