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A magyar közösségek legnagyobb hagyományőrző 
ünnepe 

KURULTAJ – Magyar Törzsi Gyűlés 
A hun-türk nemzetek legnagyobb találkozója 

Sajtóanyag 

 

A Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség 2022-ben, 

augusztus 12-13-14-én, Bugacon rendezi meg immár hetedik alkalommal a Kurultajt. Az idei 

Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésen, augusztus 14-én először kerül megrendezésre a Turán 

Lovasíjász Világkupa, Eredeti Kassai Rendszerben. A nagy műgonddal kiépített versenypályán 

kiváló lovassíjászok mérhetik össze tudásukat. További információ és részletes kiírás a Kurultaj 

hivatalos weboldalon olvasható.  

Minden nemzet életének az egyik elengedhetetlen alapeleme a kollektív nemzeti tudat. A 

magyar nemzet valós hagyományainak megőrzése és átadása az egymást követő 

generációknak a Magyarság megmaradásának a legfontosabb záloga! A nemzetet összefogó 

kapcsok egyik legfontosabb eleme a nemzeti történelmünk ismerete, valamint a magyar 

történelem legnagyobb eseményeinek, nemzetrészeket és generációkat összekötő közös 

megünneplése. 

A Kurultaj – a hun-türk tudatú népek legnagyobb találkozója 

Az ünnepségen nemcsak, immár hagyományosan, hatalmas jurtafalu épül, de az évek során 

állandó programelemek is kialakultak.  

https://kurultaj.hu/2022/07/turan-lovasijasz-vilagkupa-a-kurultajon-eredeti-kassai-rendszerben/
https://kurultaj.hu/2022/07/turan-lovasijasz-vilagkupa-a-kurultajon-eredeti-kassai-rendszerben/
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Ilyen a tradicionális seregszemle, 500-600 lovas és gyalogos hadi hagyományőrző 

részvételével. Láthatók továbbá a világ legjobb lovasíjászainak bemutatói, agarász, solymász 

bemutatók.  

A hagyományos nomád erőpróbákat is felelevenítjük, így lesznek lovas versenyek és lovas 

vetélkedők, íjász verseny, melyeken bárki, regisztrációt követően, részt vehet. 

A Kurultaj a kezdetek óta otthont adott a lovasnomád testvérnépeknek egymás 

megismeréséhez, a kulturális közös vonások felfedezéséhez és éltetéséhez. Mi más jelentene 

erősebb kötődést Atilla unokái közt, mint az, hogy mindannyian íjfeszítő lovasnomádok? 

Mindannyiunk kultúrájának, nyelvének, táncainak, dalainak szerves részei a lovak, a 

lovasíjászat és a hozzájuk kapcsolódó vonások, sajátságok. Azért, hogy ezt a kapcsolatot ne 

csak megmentsük, de éltessük is, a Magyar Turán Szövetség idén első alkalommal rendez 

Lovasíjász Világkupát a Kurultajon. Ennek célja pedig nem más, mint hogy a testvérnépek 

képviselői összemérhessék tudásukat, alkalmuk legyen a tapasztalatcserérére és hazatérve 

tovább mozdíthassák előre saját országukban, ennek az ízig-vérig lovasnomád sportnak a 

felélesztését. Az idei első Világkupán a magyar házigazdákon kívül Törökország, Kirgizisztán és 

Kazakisztán legjobb lovasíjászai mérkőznek meg, hogy megmutassák, nem csak egymásnak, de 

a teljes, nemzetközi vendégseregnek is, vérünkben van az őseink tudása.  

Továbbá a világ legnagyobb jurtájában kapnak helyet a magyar-hun-avar örökséget bemutató 

régészeti és antropológiai kiállítások, míg a színpadon népzenei és táltos-zenei programok 

lesznek. Az ünnep alkalmából rendezett kézműves vásár a Kárpát-medence legjobbjai közé 

tartozik.  

A látogatók évek óta növekvő száma szükségessé tette a rendezvény infrastruktúrájának 

fejlesztését is. A 2000 fős árnyékolt szabadtéri lelátó mellett baba-mama jurta, gyerek 

játszóház, pihenősátrak, párakapuk és ingyenes ivóvíz is a vendégek rendelkezésére áll.  
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A rendezvényre érkezők stresszmentes, zavartalan ünneplése érdekében javasoljuk, hogy a 

rendezvény területén kialakított, éjszakai világítással, melegvizes zuhanyzóval felszerelt 

sátortábort vegyék igénybe. 
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Mi a Kurultaj? 

A „Kurultaj” szó illetve ennek változatai az altaji nyelvekben (ezen belül főként a különböző 

török nyelvek nagy részében) törzsi gyűlést jelent. Ez a szó a törzsi rendszerben és az erre 

épülő törzsi szövetségekben élő sztyeppei lovasnomád kultúrák szinte mindegyikében 

megtalálható vagy megtalálható volt. A lovasnomád magyar törzsek is tartottak törzsi 

gyűléseket (ezt a korabeli bizánci és arab források is megemlítik) amelyek fontos szerepet 

játszottak a közösség életében. Ilyen törzsi gyűlésen döntöttek sok fontos kérdésben, illetve 

ilyen alkalmakkor találkoztak a különböző törzsek vezetői, valamint gyakran a több törzset is 

érintő hadivállalkozásokról tanácskozhattak. 

Tehát a törzsi gyűlés az ősi magyar kultúra része. A magyar irodalmi múltban is szerepel 

néhány utalásban, valamint Jókai Mór, Bálványosvár című regényében, ahol leírja: „a 

székelyek körültajt ültek”. 

Ma a Kurultaj- Magyar Törzsi Gyűlés a magyarság és egyben egész Európa legnagyobb 

hagyományőrző rendezvénye. Több mint száz, Kárpát medencei magyar hagyományőrző és 

civil szervezet részvételével valósul meg. 

Több száz lovas és több ezer gyalogos hagyományőrző (főleg ősi hun, avar és magyar 

viseletben, páncélzatban) vesz részt benne aktívan. 

Mióta van Kurultaj? 

Az első modernkori, magyar részvétellel megtartott Kurultaj 2007 évben került 

megrendezésre Kazakisztánban, Saga településen. Ezen az ünnepségen a kazakisztáni Madjar 

törzs ünnepelte meg a kicsike törzs máig meglévő törzsi létét és rokonságát a magyar néppel. 

A rokonságot Bíró András Zsolt antropológus 2006 -os genetikai expedíciója és a magyar 

antropológus valamint tudományos munkatársai (BIOSZI genetikusai) bizonyították be 

tudományosan. Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19170200 

Az első Kurultajon több ezer helyi kazak valamint a Kárpát medencei magyarok küldöttei 

vettek részt Bíró András Zsolt vezetésével. A rendezvény hatalmas sikerrel és a kazak médiák 

nagy érdeklődésével zárult. 
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A törzsi gyűlés végén a vezetők megállapodtak, hogy a következő évben Magyarországon 

tartanak Kurultajt, ahova a Madjar törzs képviselői is ellátogatnak. 

2008 – Magyarországi Kurultaj, Bösztörpusztán 

Bíró András Zsolt és a magyar hagyományőrzők néhány csoportja elkezdte megszervezni az 

első magyarországi törzsi gyűlést. Több hónapos egyeztetés és munka révén, több mint 

harminc hagyományőrző csapat részvételével megvalósult a magyarországi Kurultaj. 

A magyar emberek tízezrével érkeztek a megható és egyben a magyar összefogás 

tekintetében páratlan sikerű, három napos ünnepre. A rendezvényen részt vett egy 40 tagú 

kazakisztáni küldöttség is, benne jórészt a Madjar törzs küldötteivel. Megerősödött a magyar 

összefogás és a megújulásra képes nemzeti gondolat, amely összefogásra kész a keleti 

testvérnépekkel is.  

Az életfánál megesküdtek a szervezők, hogy mostantól kezdve kétévente Kurultajt- Törzsi 

Gyűlést tartanak. 

2016 – Nagy Kurultaj 

A 2016-os Kurultaj leginkább várt eseményén a seregszemlén, közel 300 lovas vett részt. A 

nomád lovassereget az Árpád-házi zászló előtt a magyarság ősi jelképe a „Turul” madarunk 

vezette fel, a lovas-solymász harcos karján egy büszke kerecsensólyom állt. A 2016-os 

Kurultajon különösen sokan nézték meg a kiállításokat, az Atilla Sátrát és a „Megelevenedik a 

fejedelmi kíséret” elnevezésű régészeti és antropológiai tárlatokat. A magyar honfoglalás kori 

kiállításon 1100 év után ismét itt találkoztak újra az ősi magyar használati eszközök, fegyverek 

a korabeli viselőik csontjaival. A tárlatokat, több mint 15 ezer ember tekintette meg a két nap 

alatt. A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésre 2016-ban 260-fős keleti delegáció érkezett. Az 

ünnep díszvendége volt a kirgiz kulturális miniszter Altinbek Askarovich Maksutov. A 

Kurultajra érkezett mind a 27 turáni rokon nemzet fellépett valamilyen hagyományőrző 

műsorral. Különböző kulturális és hagyományőrző előadásokkal mutatták be az íjfeszítő lovas 

népek ősi kultúráját. 
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A Kárpát-medencéből is 300 díszvendég érkezett. Lezsák Sándor a magyar Parlament alelnöke 

– a Kurultaj fővédnöke – méltatta a rokon népek összefogását. Az ünnepre kilátogatott Dr. 

Balogh Csaba külügyi államtitkár is. A magyar honfoglalás-kori tudományos kiállításokon a 

Bodrogköz állt a középpontban, így a Magyar Törzsi Gyűlésre ellátogattak a bodrogközi 

települések vezetői is.  

1. Hogyan indult a rendezvény és mikor? 

Az első modernkori KURULTAJ (törzsi gyűlés) megszervezését Bíró András Zsolt, a Magyar 

Természettudományi Múzeum antropológus, humánbiológus kutatója kezdeményezte.  

A tradicionális íjászatot is művelő, küzdősportos múlttal (8 évig volt válogatott cselgáncsozó, 

hétszeres magyar bajnok) rendelkező kutató a szervezést elsősorban azoknak a 

hagyományőrző csapatok bevonásával kezdte, amelyek már évek óta foglalkoztak a magyar 

őshagyományok megőrzésével, és főleg a keleti, nomád lovasharc gyakorlásával, a hun-, avar- 

és honfoglalás-kor kutatásával, bemutatásával.  

A keleti sztyeppei népek őstörténetét valamint a magyarság kialakulását és ősi kapcsolatait 

vizsgáló antropológus kutató, nemzetközi viszonylatban is számottevő adatot gyűjtött Közép- 

Ázsiában, a Kaukázus –vidéken, Szibériában, Anatóliában és a Balkánon. Az évek során több 

antropológiai és genetikai expedíciót szervezett, valamint számtalan kapcsolatot épített ki 

mindazon régiókban, amelyek érintve lehettek a magyarság vándorlása során, valamint fontos 

területek lehettek az ősi magyarság kialakulása szempontjából. A kutatások valamint az 

expedíciók eredményei kapcsán az első nagyszabású rendezvényt a kazakisztáni Madjar törzs 

szállás területén szervezték meg. A Madjar törzs vezetői Bíró András Zsolttal együttműködve 

valósítottak meg egy sajátos ünnepet, amelyre a hatalmas Kazakisztánban mára már 

szétszóródott kis törzs minden tagját haza szólítottak ünnepelni. A felhívásra több mint 3 ezer 

ember gyűlt össze a Torgaj –vidéki, Sarikopa tó menti pusztákra, Saga település határában. A 

rendezvényre egy több mint 30 tagú magyarországi küldöttség is érkezett, így került 

megrendezésre a 2007. év hetedik havának hetedik napján az első Madjar- Magyar Törzsi 

Gyűlés, majd az ott hozott döntés alapján 2008-ban Magyarországon az első magyarországi 

Kurultaj. 
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2. Hogyan lett a helyszín kiválasztva? 

2010-re világossá vált, hogy Bösztörpuszta infrastruktúrája nem megfelelő 

(megközelíthetősége korlátozott, mérete kicsi). További szempont volt, hogy nagyvárosoktól 

távol legyen, azaz elsősorban a céltudatosan a rendezvényen részt venni akarók látogassák, 

„zarándokoljanak el” megtekinteni. Valamint látványában felidézze a nagy sztyeppe 

hangulatát. Sok településen felajánlott hely után esett a választás Bugacra, mert a terület 

mindezen feltételeknek megfelel, (három különböző irányból is megközelíthető, a Kiskunsági 

Nemzeti Park szomszédságában található, messze van a nagyobb településektől, mérete 50 

ha) és az ország egyik legszárazabb területe hosszú évek statisztikája alapján. 

3. A szervezőkről és az alapítványról  

2009-ben a szervezők létrehozták a Magyar- Turán Alapítványt, egyrészt a magyar őstörténeti 

tudományos kutatások elősegítése, a keleti rokonnépekkel való kapcsolattartás valamint a 

KURULTAJ anyagi hátterének biztosítása céljából.  

A Magyar-Turán Alapítvány két tagozatból áll. Az egyik a hagyományőrző tagozat (hadi 

hagyományőrzők, népzenészek, kézművesek, lovas hagyományőrzők és lótenyésztők), a másik 

a tudományos tagozat, amelyben kizárólag  szakemberek (tudományos kutatók, 

antropológusok) tevékenykednek.  

Az alapítók szükségesnek tartottak létrehozni egy olyan szervezetet, amely a kutató 

intézetektől függetlenül is működni képes. Ugyanakkor a különböző intézmények 

szakembereit integrálhatja egy közös fórumba a magyar őstörténet kutatás különböző 

szakterületeiről (történelemtudomány, régészet, antropológia, genetika, néprajz, nyelvészet). 

A Magyar-Turán Alapítvány kutatói mind, tiszteletben tartják a magyar hagyományokat és 

kultúrát, ugyanakkor kutatásaik kizárólag a korszerű tudományosság mentén haladnak.  

A Turán- szimbolikus kifejezéssel érzékelteti az alapítvány, hogy nem csak a magyarság Kárpát-

medencei történetét kutatja, hanem a magyarság Kárpát-medencén kívüli vándorlását, 

etnogenezisének korai (távoli, akár ázsiai régiókba is elvezető) szakaszait és rokoni 
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kapcsolatait kutatja, vizsgálja. A magyarság származásának (kialakulásának) kérdéseit, 

valamint ősi etnogenetikus kapcsolatainak a vizsgálatát nemzetközi együttműködésben 

kutatja a különböző országok (Románia, Ukrajna, Moldovai Köztársaság) de különösen a rokon 

népek így: Törökország, Kazakisztán, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgízia, 

Mongólia, valamint az Orosz Föderáció tagköztársaságaiból: Baskíria, Tatársztán, Dagesztán, 

Kabard-Balkárföld, Karacsáj–Cserkeszia, Burjátia, Altaj Köztársaság, Tuva, Jakutia, tudományos 

intézeteivel, szakembereivel. 

4. Milyen programokkal várják a látogatókat a Kurultajon? 

A Magyar-Turán Alapítvány két tagozatának együttes munkája valamint az alapítvány szervező 

tevékenysége révén több mint száz magyar hagyományőrző csoport valósítja meg a Kárpát-

medencei magyarság legnagyobb közös ünnepét, amely a magyar hagyományok és a nemzeti 

kultúra erejével segíti elő a magyarság kulturális újraegyesítését.  

A rendezvény több mint ötven önálló programelemet tartalmaz, de mindezek mellett 

életképeket is bemutat. Ezek egyik központi témája a tradicionális magyar nagycsalád 

példaértékű bemutatása, valamint a magyar anyák megbecsülésének visszaállítása. A gyermek 

és családbarát programok mellett, az édesanyák számára baba-mama jurták vannak felállítva 

ahol a kisgyermekeket tisztába tudják tenni, táplálni tudják őket, illetve az édesanyák és 

kisgyermekeik együtt tudnak pihenni. 

A Kurultaj a nemzeti öntudat erősítésével és a példaértékű erények megbecsülésével is 

hozzájárul egy új magyar társadalom kiépítéséhez, amelyben az önzetlen hazaszeretet és az 

összmagyar összefogás alapvető szerepet kap. A Kurultaj ereje leginkább abban az értékek 

menti összefogásban rejlik, amelyet egy professzionális szakmai csapat irányít. A Magyar-

Turán Alapítvány vezetősége és szakmai irányítói (tudósok, kutatók, hagyományőrzők, 

elöljárói) amellett, hogy nemzeti elkötelezettségűek, saját szakterületükön elismert 

szakemberek.  
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A KURULTAJ állandó programelemei:  

A VILÁG LEGNAGYOBB JURTÁJA - tudományos kiállítások színtere 

2014-ben felépült a világ legnagyobb jurtája, az Atilla Sátra, melyben páratlan hun kori 

régészeti és antropológiai kiállítás nyílt. Az így négyszeresére nőtt tudományos kiállítást a 

három nap során tízezernél is több ember látogatta meg. 

A Magyar -Turán Alapítvány az évek során kialakított egy, az őstörténeti kutatásokkal foglalkozó 

folyamatosan bővülő szakmai gárdát (történészek, antropológusok, régészek, genetikusok, 

néprajzosok), amelynek a tagjai tudományos intézetekben végeznek kutató munkát valamint a 

Magyar-Turán Alapítvány stratégiai programját írják és a szakmai programokat készítik elő.  

Tudományos ismeretterjesztő előadásokat tartanak a Kárpát–medence különböző régióiban, 

ezzel hozzájárulnak a magyar őstörténet és történelem jobb megértéséhez. Kapcsolódó 

programokkal kiegészítve, erősítik a nemzettudatot a határon túl élő magyar közösségek 

számára. Ezzel a tudományos és kulturális tevékenységgel segítenek megőrizni az 

önazonosságot, valamint erősítik a magyar közösségek közötti együttműködést. 

LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK, SEREGSZEMLE 

A küzdőtér körül egy dísztribün és egy árnyékolókkal ellátott lelátó került kialakításra. A 

küzdőtéren a világ legjobb lovasíjászai és hadi hagyományőrző csapatai tartanak bemutatókat, 

valamint itt zajlik a hagyományőrző seregszemle, a lovas és gyalogos hagyományőrzők nagy 

felvonulása, akiket elsősorban a hun-, az avar- és honfoglalás korszak hadi viseletét és 

fegyverzetét bemutató (sokszor rekonstrukciókat viselő) leginkább professzionális 

csapatrészek vezetik fel. Szintén a küzdőtéren kerülnek megrendezésre a nomád lovassportok 

és versenyek is. Ezen kezdetben mintegy 150 lovas vett részt, mely létszám mára 

megkétszereződött.  

2018-ban egy, a honfoglalás korát idéző nomád karaván bevonulásával kezdődik a 

seregszemle. Ebben korabeli, lovak és bivalyok vontatta szekerek mellett málhás állatok 

(lovak, tevék), juhok vonulnak a fegyveres had nyomában.  
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A küzdőtéren bemutatkozik a Magyar Agarász Egyesület képviseletében e sajátosan magyar, a 

nomád vadászkultúrát idéző kutyafajta. Az állatokat saját körletükben a három nap alatt 

folyamatosan lehet látogatni a bemutatók közti időszakokban. 

A solymászat, ezen belül annak lóhátról űzött változata ritka, különleges ügyességet igénylő 

ősi nomád vadászati forma. Ennek legjobb magyarországi gyakorlója, Krekács Zoltán több 

bemutatót is tart, amellett, hogy a lovas sereget is ő vezeti fel karján őseink totemállatával, a 

Turullal. 

A bemutatók és versenyek mellett a legjobb magyar lovasíjász csapatok, a világ legjobb 

lovasíjászai tartanak látványos bemutatókat őseink Európa-szerte ismert és rettegett 

fegyverével, a visszacsapó íjjal, és a többi nomád harci eszközzel, a kelevézzel és a szablyával. 

SPORT 

Övbirkózás 

Az övbirkózás hagyományosan nomád sportág, a nomád kulturális örökséget őrző 

nemzeteknek mind van saját övbirkózó szabályrendszere. 2017 óta a Kurultaj és az Ősök 

Napja is megrendezi e szabályokhoz igazodva a magyar Övbirkózó Nemzeti Bajnokságot. A 

versenyekre rövid helyszíni orvosi vizsgálat után bárki benevezhet és próbára teheti erejét és 

ügyességét. 

Köböre 

A köböre (melyben hagyományosan egy levágott fejű kecske testét kell az ellenfél „kapujába” 

juttatni a lovas csapatoknak, hagyományosan nomád sportág, a nomád kulturális örökséget 

őrző nemzeteknek mind van saját köböre szabályrendszere. 2017 óta a Kurultajon és az Ősök 

Napján is van köböre verseny. 

Lovasbirkózás 
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A lovas birkózás hagyományos nomád erőpróba. A feladat az ellenfelet puszta kézzel a földre 

taszítani a nyeregből úgy, hogy a másik versenyző ne érintse a földet. A lovas birkózás a bugaci 

rendezvények (Kurultaj és Ősök Napja) közkedvelt, látványos és izgalmas programjai közé 

tartozik. 

NÉPZENE ÉS NÉPTÁNC 

A KURULTAJ-on külön színpad létesült a rokon népek néptánc és népzenei bemutatói részére. 

A programban helyet kapott a Kárpát-medencei magyar néptánc és népzene valamint a regös 

és táltos énekek bemutatója is. A színpadon 2016-ban a 3 nap alatt 42 előadást mutattak be. 

Közöttük olyan rangos előadók is szerepeltek, mint a Türkmén Állami Táncegyüttes vagy az 

Azerbajdzsáni Állami Zenei Múzeum együttese. 2022-ben két világszerte ismert kazak 

zenekarból, a népi zenét játszó „Turan” együttesből és az instrumentális és vokális „Art-Dala” 

együttesből, egy új irány született meg, az úgy nevezett „Neo-Ethno-Folk”, amelynek alapítói 

Abzal Arykbayev és Anara Kasymova. A 2018-as Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlésen nagy sikert 

aratott a duó koncertje. Az idén augusztus 12-14. között a Kurultaj ünnepén a nagy sikert 

arató kazak együttes a hétvégi napokon – kibővült műsorrenddel – ismét fellép. Az együttes 

zenészei több, mint 30 fajta népi hangszeren tudnak zenélni. Kazak népi hangszerek mellett, 

kirgiz, török, észak amerikai indián és európai hangszereken is játszanak. Arkaiym együttes 

aktívan turnézik. Többek között Oroszországban, Kínában, Franciaországban, Ausztriában, 

Angliában és az Egyesült Államokban tartott már koncerteket. Emellett az első napon Hajdux 

táncház várja a Bugacra érkezőket, majd másnap azerbajdzsáni, Ujgur, török, csángóföldi, 

kazakisztáni, kirgizisztáni, üzbegisztáni, nogájföldi, dagesztáni dallamokat és koncerteket is 

hallgathatnak a Kurultaj résztvevői. Augusztus 13-án a 2003-ban alapított Dalriada folk metal 

stílusú magyar zenekar is fellép a bugaci színpadon.  

KÉZMŰVES BEMUTATÓ ÉS VÁSÁR 

A KURULTAJ minden alkalommal, egy kizárólag a Kárpát-medencei kézművesek és a 

rokonnépek kézművesei számára limitált számú elárusító helyből álló kézműves bemutatót és 

vásárt tart. 
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A termékek eredetüket és minőségüket tekintve szigorú ellenőrzésen esnek át, így mára ez 

lett a Kárpát-medence egyik legszínvonalasabb, ősi mesterségeket és kézműves termékeket 

bemutató vására. 

Az ősi vallás bemutatása: A Kurultaj és az Ősök Napja rendezvényein a magyarság 

kereszténység előtti vallásának egyes elemei (szertűz) is bemutatásra kerülnek. Ez egyrészt a 

Közép-ázsiai résztvevő nemzetekkel összekötő kulturális kapocs, hiszen náluk az iszlám, nálunk 

a kereszténység felvétele előtt ugyanezt a vallást gyakoroltuk. Másrészt ezáltal a -globalista 

liberális média hatására- különféle zavaros vallási tanokat terjesztő szekták felé orientálódókat 

a hagyományőrző közösség felé tereljük.  

A résztvevő nemzetek száma a kezdeti néhányról fokozatosan bővült. Jelenleg már szinte 

minden hun illetve türk eredettel vagy eredettudattal rendelkező nép részt vesz a magyarság és 

a hun – türk tudatú nemzetek legnagyobb közös ünnepén. 2016–ban már 28 nemzet küldött 

hivatalos delegáltakat a KURULTAJ-ra, és a küldöttségek mindegyike népzenei, néptánc 

műsort, lovas vagy íjász bemutatót, illetve kiállítást is tartott. 2014-ben Türkmenisztán, 

Törökország, Kirgizisztán, és az ujgur diaszpóra külön néprajzi kiállítást is hozott, 2016-ban 

pedig Kazakisztán is önálló kiállítójurtában mutatkozott be. A tuvai valamint a csuvas 

delegáció népviseleti bemutatót is tartott. Idén is több mint 28 rokon nemzet nagyszámú 

küldöttségei vesznek részt aktívan (különböző kulturális és tudományos) az ünnepen.  

Teljes program ide kattintva érhető el. 

5. Az egyes években mekkora a látogatottsága a rendezvénynek?  

A Kurultaj 2008-ban Bösztörpusztán, 18 hektáron, 35 hagyományőrző csapat 

közreműködésével körülbelül mintegy 40 –45 ezer érdeklődő, valamint, a kazakisztáni Madjar 

törzsből érkezett díszvendégek részvételével valósult meg.  

2010 óta a rendezvény helyszíne Bugac. Itt 50 hektáron már 28 rokon nemzet küldöttségei, 

mintegy 250 díszvendég mellett 80 Kárpát-medencei magyar és több külföldi hagyományőrző 

csapat (150 lovas) vett részt a 3 napos rendezvényen, amelyre 130.000 látogató étkezett 

https://kurultaj.hu/2022/07/2022-evi-kurultaj-reszletes-program/
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(2012: 155-160 ezer, 2014: 180-185 ezer, 2016: 210-220 ezer fő). Valamelyest kisebb 

látogatottság mellett (a Kurultáj nézőszámának 65-70%-a) ugyanilyen dinamikusan nő az Ősök 

Napja rendezvény látogatottsága is. A legutóbbi, 2021-ben szervezett Ősök Napja rendezvény 

látogatottsága meghaladta a 250 ezer főt. 

6. A külföldi országok képviselőiről 

A Kurultaj eseményein a Kárpát-medencei magyarság szervezeteinek vezetői és delegáltjai 

mellett 28 nemzet küldöttjei vesznek részt. A résztvevő országok illetve autonóm 

tartományok különböző képviselői fontos közvetítő szerepet játszanak saját országaik és 

Magyarország együttműködésének elősegítésében.  

A Kurultajon résztvevő nemzetek: azeri, avar, baskír, bolgár, balkár, burját, csuvas, dél-koreai, 

gagauz, kabard, karacsáj, karakalpak, kazak, kazakisztáni madjar, kirgiz, krimi tatár, kumik, 

mongol, nogaj, sor /altaji török/, üzbég, üzbegisztáni madzsar, tatár, török, tuvai, türkmén, 

ujgur, yakut, és a magyar.  

Kezdetben a delegációk, főleg tudományos és sport szakemberekből álltak (sport szakmai 

vezetők, múzeumigazgatók, egyetemi tanárok, kutatók), valamint néhány parlamenti 

képviselő is érkezett a külföldi küldöttségekkel. Mára ez jelentősen tovább bővült városi és 

megyei vezetőkkel, parlamenti képviselőkkel, miniszterekkel, a Magyarországra akkreditált 

diplomáciai képviseletek tagjaival. 2014-ben Kazakisztán kulturális minisztere, Mukhamediuly 

Arystanbek is ellátogatott a rendezvényre, ahol együtt avatta fel a világ legnagyobb jurtáját 

Rétvári Bence kulturális államtitkárral. 

2016-ban ismét miniszteri rangú vendége volt a Kurultajnak, Altinbek Askarovich Maksutov 

Kirgizsztán Kulturális Minisztere személyében. Törökország, Azerbajdzsán, Kazakisztán, 

Mongólia nagykövetei mellett az ünnepre kilátogatott Dr. Balogh Csaba külügyi államtitkár úr 

is.  

2022-ben a teljesség igénye nélkül a Kurultajon felszólalnak: Kövér László a Magyar 

Országgyűlés elnöke,  Baghdad Amreyev a Türk Államok Szervezetének elnöke, Necmettin Bilal 
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Erdoğan - az Ethnosport Világszövetség elnöke, Mehmet Süreyya Er – a  TÜRKPA 

elnöke, Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke, Azamat 

Zhamankulov – Kirgizisztán kulturális, sport és tájékoztatási minisztere,  Avazjon Karimov – 

Üzbegisztán sport és turisztikai miniszterhelyettese, Sultan Raev a TÜRKSOY elnöke, Bíró 

András Zsolt a Magyar Turán Szövetség elnöke, főszervező. 

Előadások a 2022-es Kurultajon 

Az idei Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlésen különleges és színvonalas előadásokat hallgathatunk 

meg. A nagy előadósátor programja augusztus 13-14-én, szombaton és vasárnap kerülnek 

megrendezésre. Az érdeklődők közérthető tudományos előadásokon keresztül 

ismerkedhetnek meg a magyar őstörténettel és bepillantást nyerhetnek a turáni rokon 

népeink történetébe is. Az érdekes előadások sora, az idei év legnagyobb magyar 

őstörténettel foglalkozó nemzetközi fóruma lesz. A Kurultaj előadói a magyar őstörténet-

kutatás élvonalbeli szakemberei, illetve a turáni rokon népek nemzetközileg is elismert 

kutatói. PROGRAM 

7. Hogyan lehet egy ilyen nagyszabású rendezvényt megszervezni? Hány ember kell hozzá? 

Önkéntesek dolgoznak-e a rendezvényen? 

A Kurultaj mind méretében, mind szervezési rendszerében egyedi, így szervezésére 

vonatkozóan alkalmazható standard nem állt rendelkezésre. A szervezést az önkéntesekből az 

évek során kialakult szervező gárda a rendezvényeken szerzett tapasztalatai alapján 

folyamatosan fejleszti. A rendezvény alapvetően egy nomád ünnep, ahol a hagyományőrzők 

saját őseikre emlékezve ünnepelnek. Tulajdonképpen ez a „program”, ami odavonzza a 

látogatókat, azaz a nézőket. Az aktív résztvevő hagyományőrzők így mind önkéntesek. A 

programban közvetlenül részt nem vevő állomány a rendezők, biztonsági személyzet a Kárpát-

medence minden részéből és különösen Bugacról összegyűjtött önkéntesekből áll. 

Professzionális fizetett személyzet a rendezvény biztosításában és infrastrukturális ellátásában 

dolgozók, a szemetesek, mobil WC és zuhanyzó üzemeltetők, színpadtechnikusok, szerelők és 

technikusok, építőmunkások. Az élelmezési létszám napi kb. 1000-1200 fő. 

https://kurultaj.hu/2022/08/eloadasok-a-2022-es-kurultajon/
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8. Milyen jövőképe van a Kurultajnak?  

A Kurultaj Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, a Közép-ázsiai, lovasnomád 

kulturális örökséggel rendelkező (hun és türk tudatú) népek legnagyobb seregszemléje. 

Egyben a magyarság legnagyobb hagyományőrző ünnepe mind az aktív résztvevők száma, 

mind pedig a látogatószám alapján is. Célja a Kárpát-medencei magyar hagyományőrzők 

összefogása, amely révén a magyar hagyományok legősibb részeit, valamint a nemzeti 

történelmünk legkorábbi sajátos elemeit tudjuk magas színvonalon (szakértői tervek 

felhasználásával) megmutatni az érdeklődő közönségnek és egyben az egész nagyvilágnak. 

Továbbá a sztyeppei lovasnomád múlttal rendelkező nemzetek összetartozásának és 

rokonságának erősítése. 

Fontos célkitűzésünk a Kárpát-medencei magyarság kulturális újraegyesítése, a magyar 

hagyományok mentén az összetartozás és nemzeti összefogás erősítése, a fiatalság hazafias és 

sport tevékenységek általi nevelése, képzése. 

A jövőben szeretnénk ezt a vezető szerepet a Kurultaj és Magyarország számára megőrizni. A 

rendezvényt elsősorban a technikai háttér tekintetében folyamatosan fejlesztjük, a még 

mindig növekvő résztvevő és látogató létszám megfelelő ellátása érdekében. Célunk a 

résztvevő hagyományőrzők minél korhűbb megjelenésének elősegítése és a legújabb kutatási 

eredmények, régészeti leletek bemutatása.  

További hasznos tudnivalók 

A Kurultajjal és az Ősök Napjával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy mindkét rendezvény 

2 évente van, egymás váltó éveiben kerülnek megrendezésre. Az Ősök Napja szellemiségében 

megegyezik a Kurultajjal, azonban elsősorban a Kárpát-medencei magyarság ünnepe. Ezért a 

programelemek közül hiányoznak a rokon népek bemutatói. 

További információk és a részletes program olvasható a hivatalos honlapon: 

www.kurultaj.hu  

 


