Turbászli kultúra
A turbászli kultúra népessége a Kr. u. 5.-6. században a Belaja középső folyásának bal
partján, a Szim és a Csermaszan folyók torkolata között élt. A kultúrát N. A. Mazsitov
különítette el a novo-turbászli telep és Baskíria blagovescsenszki kerületének kurgántemetői
alapján 1957-1958-ban.
A turbászli kultúra emlékeit erődítés nélküli települések (Novo-Turbászli, Ulukulevo,
Kusnarenkovo és mások), gorogyiscsék (Ufa II.) és kurgántemetők (Novo-Turbászli,
Gyezsnyevo és mások) képviselik. A turbászli törzsek letelepedve, folyók partján
elhelyezkedő településeken éltek. Házaik négyszögletű, félig földbe vájt kunyhók voltak (5x5
vagy 6x6 méteresek). A földkunyhó középpontjában a tűzhely volt – mellette a tárológödör,
amelynek falát olykor deszkával bélelték ki. Novo-Turbászli településén az egyik ilyen
veremben megszenesedett tönkölybúza szemeket találtak. A leletek (háziállatok csontjai,
őrlőkövek darabjai, vas sarlók, gabonamaradványok) arról tanúskodnak, hogy a turbászli
népesség földművelő-állattenyésztő gazdálkodást folytatott. A turbászli temetkezési
szertartásokra jellemző az alacsony földhányás/kurgán, amelybe 1-4 személyt temettek
keskeny, mély, négyszögletű vagy ovális gödrökbe. A sírokba gyakran oldalfülkét ástak,
amelybe egy tojás alakú nagy agyagedényt állítottak. A sír fölötti halmokban lócsontváz
részeket találtak. A sírokban bronz, ezüst, ritkábban arany ékszereket (fülbevalókat,
csüngőket, gyűrűket), üveg és borostyán gyöngyöket, csatokat és más övdíszeket találtak.
A turbászli kultúra sírjaiból előkerült tárgyak: csatok, ékszerek, fibulák, láncra fűzhető arany
csüngők, bizánci harcosokat ábrázoló bronz csat, agyagedények.
A turbászli népesség származása
A turbászli kultúra népének származása és etnikai hovatartozása napjainkig vitatott. A
régészek ugor komponenseket látnak a kultúra emlékanyagában, és az Urál előterébe NyugatSzibériából és délről érkezett ugorokhoz kapcsolják őket (V. F. Gening, R. D. Golgyina).
Mások a turbászli népesség antropológusok által megállapított europid jellegére támaszkodva,
valamint arra, hogy kultúrájuk sok eleme közös a kelet-európai sztyeppék nomádjainak
kultúrájával, származásukat a kései alánokkal hozzák összefüggésbe. (A. H. Psenyicsnyuk, F.
A. Szungatov.)
Je. P. Kazakov és B. A. Muratov a hionitákhoz (lásd http://en.wikipedia.org/wiki/Xionites)
kapcsolja a turbászli lakosság régészeti kultúráját.
N. A. Mazsitov a baskirok legközelebbi őseinek tartja a turbászli kultúra népét.
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