
ulianus do mon kos ren di szer ze tes 1236-ban
a Kö zép sõ-Vol ga és az Urál-hegység kö zöt ti
te rü le ten ta lál ta meg azo kat a ma gya rul be -
szé lõ cso por to kat, akik min den bi zonnyal az

on nan el ván dor ló és 895-ben a Kár pát-me den cé be
köl tö zött ma gyar ság hely ben ma radt nép ré szé nek
a le szár ma zot tai vol tak. E te rü le tet a kö zép ko ri
kró ni kák Mag na Hun gá ri á nak ne vez ték. A né pes -
ség zö me in nen DNY-i irány ba köl tö zött, egyes vé -
le mé nyek sze rint a 8. szá zad ban a Don,1 újabb ku -
ta tá sok sze rint vi szont a 9. szá zad el sõ fe lé ben
vagy kö ze pén a Dnye per fo lyó vi dé ké re.2 E te rü let
el sõ név sze rint is is mert fe je del mük után a
Levédia ne vet kap ta. Itt kap cso lat ba ke rül tek a tér -
ség nagy ha tal má nak szá mí tó Ka zár Kaganátussal.3

850 tá ján a ka zá rok kal ki ala kult el len sé ges vi szony
mi att a Dnye per, Dnyesz ter fo lyók kö zöt ti vi dék re
tet ték át a szál lá sa i kat, a bi zán ci csá szár ezt a föl -
det ne ve zi Etel köz nek, ami „fo lyó közt” je lent. Ka -
lan do zó csa pa ta ik in nen az írott for rá sok sze rint
862-tõl több ször is fel ke res ték a Kár pát-me den cét,
be avat koz ván a fran kok és a mor vák bel vi szá lya i ba
va la me lyik fél szö vet sé ge se ként és hí vá sá ra. E had -
já rat ok so rán pon to san meg is mer het ték azt a te rü -
le tet, amely rö vi de sen a vég le ges ha zá juk lett. A
hon fog la lás ki vál tó oka a 895-ben az etel kö zi szál -
lá so kat ért tá ma dás volt, me lyet egy ke le tebb re la -
kó no mád nép, a be se nyõk in téz tek el le nük. 
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Ma gyar or szág im már
vissza von ha tat la nul 
a ke resz tény Eu ró pa 
ki rály sá gai kö zé 
tar to zott, s hosszú 
év szá zad okig a tér ség
leg erõ sebb ál la ma lett.
A ke le ti ere de tû 
mû vé szet és hit vi lág
las san ként ele nyé szett,
a ma gyar nép a 
Kár pá tok övez te új 
szál lás te rü let bõl 
vég le ges ha zát 
te rem tett.

RÉ VÉSZ LÁSZ LÓ

A HON FOG LA LÓ MA GYA ROK 
RÉ GÉ SZE TI HA GYA TÉ KA

A ku ta tás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azo no sí tó szá mú
Nem ze ti Ki vá ló ság Prog ram – Ha zai hall ga tói, il let ve ku ta tói sze mé -
lyi tá mo ga tást biz to sí tó rend szer ki dol go zá sa és mû köd te té se kon -
ver gen cia prog ram cí mû ki emelt pro jekt ke re té ben zaj lott. A pro jekt
az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ fi nan -
szí ro zá sá val va ló sul meg.
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Míg egyes ku ta tók a hon fog la lást cél tu da tos, Ár pád és Kusály fe je del mek ál tal
meg ter ve zett mû ve let nek tart ják, me lyet csak si et te tett és meg za vart a be se nyõ tá ma -
dás, má sok ez utób bi nak dön tõ sze re pet tu laj do ní ta nak, s pá nik sze rû me ne kü lés nek
áb rá zol ják.4 Az bi zo nyo san nyil ván va ló vá vált a ma gya rok ve ze tõi szá má ra, hogy a
min den irány ban nyílt te rü le tek kel ha tá rolt etel kö zi szál lá so kat nem tud ják to vább
tar ta ni, s né pü ket csak is a ma gas he gyek ál tal kö rül zárt Kár pát-me den cé ben tud hat -
ják biz ton ság ban. Ko ráb bi had já ra ta ik ré vén ar ról is tu do má suk volt, hogy a szá muk -
ra leg in kább meg fe le lõ al föl di te rü le te ket egyet len szá mot te võ ha ta lom sem tart ja
erõ sen az el len õr zé se alatt. Az Etel köz ke le ti ré szén la kó nem zet sé gek bi zo nyá ra sú -
lyos anya gi és em ber vesz te sé get szen ved tek, a nép zö me azon ban in gó sá ga i val
együtt ép ség ben át kelt a há gó kon. Eb ben még az sem oko zott kü lö nö sebb za vart,
hogy dé li irány ból Si me on bol gár ural ko dó ha dai ol dal ba tá mad ták õket. 

Mind ezt a ré gé sze ti le le tek is alá tá maszt ják. A 10. szá za di ma gyar te me tõk fel tá -
rá sa so rán ugyan is egy ál ta lán nem azt ta pasz tal juk, hogy azok ban öz vegy fér fi ak ha -
da nyu god na, eset leg fris sen szer zett szláv asszo nyok tár sa sá gá ban. Ugyan olyan em -
ber ta ni tí pu sok hoz tar to zó, ugyan olyan stí lu sú dí szít mé nye ket vi se lõ s ugyan azon
szo ká sok sze rint el te me tett nõk, gyer me kek és idõ sek sír jai ta lál ha tók a har co sok
mel lett.5 Az el kö vet ke zõ évek ese mé nyei pe dig azt bi zo nyít ják, hogy ko ránt sem egy
meg gyen gült, ka to nai ere jét te kint ve meg rop pant né pes ség ütöt te fel a szál lá sa it a
Kár pát-me den cé ben. 

A ma gya rok a Kár pát-me den ce kö zép sõ ré sze in avar cso por to kat ta lál tak, a pe -
rem te rü le te ket szláv né pek lak ták, a Du nán túl (a haj da ni ró mai Pannonia pro vin cia)
pe dig frank fenn ha tó ság alá tar to zott. Er dély ben avar ma rad vá nyok mel lett szlá vok,
ill. a Ma ros kö zép sõ fo lyá sa men tén bol gá rok él tek.6

Az új ha za bir tok ba vé te le Ár pád fe je de lem ve ze té sé vel több sza kasz ban zaj lott.7

El sõ ként a Du na vo na lá tól ke let re el te rü lõ sík sá got vet ték bir to kuk ba, a he gyek kö zé
kez det ben csak a fo lyó völ gyek men tén ha tol tak be. 899-ben Arnulf (887–899) ke le ti
frank ural ko dó szö vet sé ge se ként Észak-Itá li á ba vo nul tak csa pa ta ik, hogy meg dönt -
sék el len fe le, I. Berengár (888–924) ki rály ural mát. Az év szep tem be ré ben a Brenta
fo lyó mel lett ví vott csa tá ban le gyõz ték Berengár se re ge it, majd ha zá juk ba vissza tér -
ve el fog lal ták az idõ köz ben el ha lá lo zott Arnulf pan nó ni ai te rü le te it is. 902-ben a Du -
ná tól észak ra el te rü lõ mor va fe je de lem sé get zúz ták szét, s an nak a föld jét is or szá -
guk hoz csa tol ták. Ez zel nagy vo na lak ban ki ala kul tak Ma gyar or szág több mint 1000
esz ten de ig fenn ál ló ha tá rai. 

Az új ha tal mi hely ze tet el fo gad ni nem aka ró frank ural ko dó tá ma dá sát a ma gya -
rok ered mé nye sen vissza ver ték a po zso nyi csa tá ban (907).8 Mi u tán egyik fe je del mü -
ket, Kusályt a ba jo rok egy la ko má ra csal va or vul meg gyil kol ták 904-ben, meg tor lá sul
pusz tí tó had já ra to kat ve zet tek Szász or szág, Thüringia, Sváb föld, Bur gun dia, Lo ta -
rin gia te rü le té re. Az ezt kö ve tõ év ti ze dek so rán csa pa ta ik el ju tot tak Dá ni á ig (915) és
az Ibé ri ai-fél szi ge tig is (942).9 Berengár észak-itá li ai ki rály sá gá val a bé ke 904-ben állt
hely re, ezt kö ve tõ en az ural ko dó és utó dai egé szen 950-ig rend sze res évi já ran dó sá -
got fi zet tek a ma gyar törzs szö vet ség ve ze tõ i nek. E fél év szá zad fo lya mán az itá li ai
ural ko dók, de ma ga a pá pa is a ma gyar csa pa to kat több ször fel hasz nál ták a ri vá li sa -
ik el le ni küz del me ik ben. Így ke rült sor a se re ge ik Páviában (924), Ró má ban (927,
933, 940), Apuliában (922, 927, 947), Tos ca ná ban (927) és egy 937-ben ve ze tett had -
já rat al kal má val Capua, Benevento, Ná poly és Montecassino tér sé gé ben va ló meg je -
le né sé re. Vá rat lan tá ma dá sa ik el len csak a vé dett öve ze tek ki ala kí tá sá val, a szét szórt
la kos ság erõ dök kö ze lé ben tör té nõ le te le pí té sé vel le he tett vé de kez ni. A he lyi föld -
bir to kos ok, tar to mány urak ál tal meg in dí tott vár épí tõ prog ram sok nem ze dék nyi idõ -
re meg szab ta az itá li ai tár sa da lom fej lõ dé si irá nyát. Ha son ló fo lya mat ját szó dott le a
frank (kü lö nö sen a ke le ti frank) te rü le te ken is. Lom bar di á hoz ha son ló an Ba jor or szág32
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is a szö vet sé ge sük ké és had já ra ta ik fel vo nu lá si te rü le té vé, ki in du lá si bá zi sá vá vált
(917–937). 924–932 kö zött a ke le ti frank ural ko dó, Ma da rász Hen rik (919–936) is
rend sze res évi adó árán vá sá rol ta meg a ma gyar fe je del mek tõl a bé két. A nyu ga ti irá -
nyú ka lan do zó had já rat ok nak a né met ural ko dók, Ma da rász Hen rik és I. Ot tó
(936–973) ha tal má nak meg erõ sö dé se ve tett vé get. Elõbb a ma gya rok kal szö vet sé ges
te rü le te ket, Lom bar di át és Ba jo ror szá got von ták el len õr zé sük alá, majd 955-ben
Augsburgnál ve re sé get mér tek a ma gyar se reg re is. A ma gya rok ezt kö ve tõ en ve zet -
tek még ugyan né hány had já ra tot Bi zánc el len, de 970-ben az arkadiopoliszi csa ta e
pró bál ko zá sok nak is vé get ve tett. 

A több mint fél év szá za dos ma gyar ka to nai si ke rek több té nye zõ vel is ma gya ráz -
ha tók.10 Nyu gat-eu ró pai meg je le né sük ide jén Nagy Kár oly haj da ni bi ro dal má nak
utód ál la mai a szá muk ra majd nem vég ze tes sé vá ló szét ta golt ság ál la po tá ba ke rül tek.
Az erõs köz pon ti ha ta lom hi á nya, a szám ta lan ki sebb-na gyobb tar to mány úr ál lan dó -
su ló egy más sal va ló ma ra ko dá sai hosszú ide ig nem csak hogy le he tet len né tet ték a
fé lel me tes új el len ség gel szem be ni szer ve zett el len ál lást, de több nyi re egye ne sen az
õ hí vá suk ra avat koz tak be a ma gyar csa pa tok a ri vá lis nagy urak egy más kö zött ví vott
csa tá ro zá sa i ba. Az egyéb ként erõs fegy ver ze tû nyu ga ti se re gek hír bõl sem is mer ték
a fe gyel met és a ren de zett csa pat moz du la to kat, s így so ra i kat könnye dén meg bon tot -
ták a vas szi gor ral irá nyí tott, szin te egy em ber ként moz gó ke le ti könnyû lo vas csa pa -
tok. Jel leg ze tes no mád harc mo do ruk a vá rat lan és vil lám gyors had moz du lat okon
ala pult, s a gyak ran szín lelt meg fu ta mo dás sal szét zi lált frank se re ge ket a vissza for -
du ló, va la mint a rej tek hely ük rõl elõ tö rõ osz ta gok nyíl zá por ral meg sem mi sí tet ték.

A ka lan do zó had já rat ok azon ban csak egyik, bár a nyu gat-eu ró pai kró ni ká sok
szá má ra egye dü li ként ér zé kelt meg nyil vá nu lá sai vol tak a hon fog la ló ma gya rok nak.
En nek kö vet kez té ben az írott for rá sok túl nyo mó részt in do ko lat la nul sö tét s erõ sen
torz ké pet fes tet tek az újon nan ér ke zet tek rõl. A 10. szá za di ma gya rok gaz da sá gá ról,
tár sa dal má ról, hi e de lem vi lá gá ról, mû vé sze té rõl így fõ ként a ré gé sze ti le le tek tá jé -
koz tat nak ben nün ket. 

Az erõ sen ré teg zett tár sa da lom élén a fe je de lem ál lott, aki a 9. szá zad utol só év -
ti ze dei óta az Ár pá dok nem zet sé gé bõl ke rült ki.11 (Egy rö vid át me ne ti idõ szak ban,
ép pen a hon fog la lás ide jén a ma gya rok nál ka zár min tá ra ki mu tat ha tó az is te ni ere -
de tû nek tar tott fõ ki rály, a kündü és a gya kor la ti ügye ket in té zõ al ki rály, a gyu la ket -
tõs ha tal ma.)12 A po li ti kai ala pon szer ve zett tör zse ket a törzs fõk irá nyí tot ták. Az
egyes tör zsek kü lön bö zõ va gyo ni és tár sa dal mi hely ze tû, szá mos csa lá dot egye sí tõ
sza bad nem zet sé gei al kot ták a tár sa da lom zö mét. So ra ik ból ke rül tek ki a fe je del mek,
törzs- és nem zet ség fõk ka to nai kí sé re té nek tag jai, el sõ sor ban õk vol tak a ka lan do zó
had já rat ok részt ve või is.13 E kí sé re tek (kü lö nö sen a fe je del mi kí sé ret) ve ze tõ i nek
rang ját a mél tó ság jel vé nyek je lez ték. Fegy ver övü ket s az ar ra füg gesz tett fegy ve re ket
és hasz ná la ti esz kö zö ket, va la mint ló szer szá mu kat arany- vagy ara nyo zott ezüst ve -
re tek éke sí tet ték. Az íj tar tó te ge ze i ken fel tû nõ nap szim bó lu mok je lez ték, hogy a fe -
je de lem köz vet len kör nye ze té ben tel je sí tet tek ka to nai szol gá la tot.14 A köz ren dû sza -
bad csa lá dok ál lat tar tó, föld mû ve lõ élet mó dot foly tat tak, csu pán al kal man ként ka to -
nás kod tak. E ré teg hez tar toz tak a még a ke le ti sztyepp éken csat la ko zott ide gen ere -
de tû nép ele mek is (pl. a kazáriai ka ba rok, szé ke lyek, be se nyõk), akik ha tár vé dõ fel -
ada to kat is el lát tak.

A tár sa da lom e szé les ré te gét a hely ben ta lált nép cso port ok, va la mint a ma gyar
fa lu si né pes ség al kot ta, amely nek a fal va it egy-egy gaz dag nem zet ség köz pont ja kö -
ré te le pí tet ték, s kü lön fé le szol gál ta tá sok kal tar toz tak ura ik nak. A 10. szá za di ma -
gyar né pes ség zö me töb bé-ke vés bé ál lan dó fal vak ban élt.15 E fal vak nagy te rü le ten el -
he lyez ke dõ szét szórt há zak ból áll tak. A leg jel leg ze te sebb for ma a fé lig föld be vájt
ház volt, de is mer ték a föld fel szí nén ál ló, rön kök bõl ké szí tett bo ro na há zat és a desz -
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ka épít mé nye ket is.16 A la kó épü le te ket ke rí tés ként szol gá ló ár kok, sö vé nyek vá lasz -
tot ták el egy más tól. A há zak kö zött gyak ran ke rül nek elõ sza ba don ál ló ke men cék,
ame lye ket füs tö lés re, asza lás ra, a ga bo na pör kö lé sé re is fel hasz nál hat tak. A ga bo nát
ugyan csak a há zak kö zött ásott ver mek ben tá rol ták. Az ása tá sok ka rá mok, ku tak
nyo ma it is fel tár ták. A kéz mû ve sek mû he lyei (kü lö nö sen a tûz ve szé lyes ko vács mû -
he lyek) a la kó há zak tól tá vo labb, a te le pü lés szé lén kap tak he lyet. 

Ha bár nyá ron a te he tõ sebb csa lá dok szí ve sen át köl töz tek a szel lõs, le ve gõs ne -
mez sát rak ba, a te let õk is szi lárd épít mé nyek ben vé szel ték át. A nem ép pen ol csó ne -
mez ugyan is ne he zen bír ta a Kár pát-me den ce klí má ját: ha meg szív ta ma gát ned ves -
ség gel, és nem tu dott ki szá rad ni, rö vi de sen el rot hadt. Jurtatáborokban így csak a
moz gé kony nagy ál lat tar tó kö zös sé gek él tek, de õk is csu pán ta vasz tól ko ra õszig, té -
li re ugyan is õk is vissza hú zód tak ál lan dó szál lá sa ik ra. 

A ké zi ko ron gon ké szí tett edé nye ket szür ké re vagy vö rö ses bar ná ra ki égõ agyag -
ból for máz ták. A fazekaskemencékben el ért vi szony lag ala csony hõ mér sék let mi -
att ki ége té sük nem volt tö ké le tes. A ház tar tá si esz kö zök és szer szá mok zö me azon -
ban fá ból, bõr bõl ké szül he tett, s szin te nyom ta la nul ele nyé szett. A csont fa ra gók,
nyer ges mes te rek, íj ké szí tõk mun ká it di csé rik a csont ból ké szült íj vé gek és mar ko -
la tok, va la mint gyak ran a te ge zek fe de lei is. A dí sze sen fa ra gott nye reg ká pa-bo rí tá -
so kon, zab la ol dal pál cá kon ugyan az a min ta kincs tû nik fel, mint az öt vö sök ál tal
ké szí tett fém tár gya kon. Hogy a fegy ver ze ten kí vül az élet szá mos te rü le tén hasz -
nál hat tak csont ból ké szült tár gya kat, azt az elõb bi ek nél jó val rit káb ban elõ ke rü lõ
tû tar tók, kés nye lek, bõr töm lõk szá ja, bot vé gek és a kü lön bö zõ csont pec kek bi zo -
nyít ják. Te le pü lés ása tá so kon idõn ként még ron tott, el tört  fél kész fa rag vá nyok is
elõ ke rül nek, ame lyek a haj dan élt csont mû ve sek vagy ügyes ke zû pász to rok mun -
ká já ról ta nús kod nak. 

A ma gyar ság gaz dál ko dá sa épp oly sok ré tû volt, mint a tár sa dal ma.17 Egyes cso -
port jai fõ ként nagy ál lat tar tás sal fog lal koz tak (a klasszi kus no ma di zá lás ra a Kár pát-
me den ce nem al kal mas, s föld raj zi vi szo nyai sem tet ték szük sé ges sé a hosszabb le -
ge lõ vál tó uta kat), több sé gük azon ban le te le pe dett vagy letelepedõfélben lé võ föld -
mû ves volt. Ke le ti szál lá sa ik ról már gaz dag föld mû ve lé si is me re tek bir to ká ban ér -
kez tek új ha zá juk ba. A szán tó föl de ket a kor szín vo na lán ál ló ekék kel tör ték fel, s leg -
in kább bú zát, ár pát és kö lest ter mesz tet tek.18

A fel szí ni, il let ve fel szín kö ze li érc le lõ he lye ken bá nyá szott vas ér cet ko há sza ik
vas ol vasz tó ke men cék ben ol vasz tot ták ki.19 Az így nyert vas ból ko vá csol ták mes ter -
em be re ik a fegy ve re ket, hasz ná la ti esz kö zö ket, szer szá mo kat. Mel let tük az
íjasmesterek, nyer ge sek, fa ze ka sok, öt vö sök és szám ta lan egyéb mes ter ség mû ve lõi
ál lí tot ták elõ a min den na pi élet ben nél kü löz he tet len ter mé ke ket vagy ép pen a drá -
ga, fi nom mí vû ék sze re ket, ru ha dí sze ket. A ke le ti, irá ni, bi zán ci és sztyep pei ele me -
ket ma gá ba fog la ló mû vé sze tük szám ta lan for rás ból táp lál ko zott ugyan, még is sa já -
to san és össze té veszt he tet le nül ma gyar ar cu la tú vá vált.20 Szó sem volt te hát ar ról,
hogy még a meg él he té sük höz szük sé ges leg alap ve tõbb cik ke ket is a ka lan do zó had -
já rat ok so rán ra bol ták vol na össze. E had já rat ok célja fõ ként a tör zsi-nem zet sé gi
arisz tok rá cia és an nak ka to nai kí sé re te ext ra jö ve de lem hez, il let ve lu xus cik kek hez
jut ta tá sa volt.21 A fi nom tex tí li ák s más lu xus áruk be szer zé sé nek a má sik for rá sa a
tá vol sá gi ke res ke de lem volt.

Az el sõ írott for rá sok a ma gya rok ke res ke del mé rõl még a hon fog la lás elõt ti idõ -
szak ra vo nat koz nak.22 Ibn Ruszta és Gardízí muszlim geo grá fu sok nak a 870-es évek -
re vo nat koz tat ha tó tu dó sí tá sa sze rint a ma gya rok Kercsben ke res ked tek a bi zán ci ak -
kal: rab szol gá kat ad tak, s cse ré be bro ká tot, gyap jú szõ nye ge ket és más bi zán ci áru kat
vet tek. A bi zán ci ak kal va ló kap cso lat a hon fog la lás után sem sza kad meg, bár a sí -
rok ban ta lált ék sze rek rõl ne he zen dönt he tõ el, hogy ke res ke del mi for ga lom ban vagy34
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ha di zsák mány ként ke rül tek-e a Kár pát-me den cé be. Az arab tá vol sá gi ke res ke de lem
a 10. szá zad el sõ fe lé ben fõ ként Észak ke let-Ma gya ror szá got érint het te, er re utal nak
a túl nyo mó részt az ot ta ni sí rok ban talált arab dirhemek.23 Az ér té kes lu xus cik kek
szá má ra fel te he tõ leg az ot ta ni fe je del mi ud var és kí sé ret je lent het te a fi ze tõ ké pes ke -
res le tet. Ta lán egy arab ke res ke dõ rej tet te el a Máramaros me gyé ben ta lált, több száz
ér mét tar tal ma zó dirhemkincset.24 A vol gai bol gár ke res ke dõk fõ ként ér té kes pré -
mek kel ér kez tek Ma gya ror szág ra. Az egy ko rú fel jegy zé sek sze rint a 960-as évek ben
a ma gyar ke res ke dõk rend sze res részt ve või vol tak a prá gai és az al-du nai perejas-
zlaveci vá sá rok nak: fõ ként ezüs töt és lo va kat ad tak el, rab szol gát, ónt és pré me ket
vá sá rol tak. A ké sõb bi ek ben sókivitelrõl is tu dunk, en nek elõz mé nyei fel te he tõ leg
szin tén a 10. szá zad vé gé ig nyúl nak. A 10. szá zad ban a ma gyar te le pü lé sek egy re
job ban ki raj zo ló dó lán co la ta hú zó dik a dél ke let-len gyel or szá gi Przemysltõl Mold ván
át az Al-Du na vi dé ké ig a Kár pá tok há gó i nak ki já ra ta i nál. Az ott la kók fel ada ta fel te -
he tõ leg a há gó kon va ló sza bad át já rás biz to sí tá sa, ke res ke dõ ka ra vá nok kí sé re te le he -
tett.25 Élénk kap cso lat ban ál lot tak a ma gya rok már a hon fog la lás elõt ti év ti ze dek tõl
kezd ve az észa ki és ke le ti vi king te le pü lé sek kel is. Ma gyar jel le gû tár gyak ke rül tek
elõ a bal ti ku mi és skan di ná vi ai vi king te me tõk ben, vi king fegy ve rek, ék sze rek a ma -
gyar or szá gi le lõ he lye ken.26 Ezek rõl sem dönt he tõ el egy ér tel mû en, hogy ke res ke del -
mi for ga lom ré vén ke rül tek az adott te rü let re, vagy zsol do sok hoz ták azo kat ma guk -
kal. A kap cso lat tar tás fo lya ma tos le he tett, ezt jel zi az is, hogy Szent Ist ván ki rály
ezüst pén zei Len gye lor szá gon és a Bal ti ku mon át Skan di ná vi á ig nagy szám ban el ter -
jed tek. A 10. szá zad kö ze pé tõl a Raj na-vi dék rõl és Skan di ná vi á ból fõ ként a fegy ver -
im port (két élû kar dok, lán dzsák) volt je len tõs. Ko moly lö kést adott a ke res ke del mi
kap cso la tok fel len dü lé sé nek az, hogy Szent Ist ván ki rály 1018 után meg nyi tot ta az
or szá gán át a Szent föld re ve ze tõ za rán dok utat. Mind er rõl fõ ként a ré gé sze ti le le tek
tá jé koz tat nak, 10. szá za di, bel sõ ke let ke zé sû írott for rá sa ink ugyan is nin cse nek, ill.
nem ma rad tak fenn.

A 10. szá za di ma gya rok írá sá ról rend kí vül ke ve set tu dunk. Egy Bé ké sen elõ ke rült
íjmarkolatcsontba ún. tamgát (nem zet ség je let) vés tek,27 s akad né hány já ték ként
hasz nált juh sa rok csont (asztragalosz), ame lyen ro vás írás ra em lé kez te tõ je lek van -
nak. Fõ ként köz né pi te me tõk bõl ke rül tek elõ azok a gyû rûk, ame lyek ka ri ká ján hé -
ber, arab és la tin be tû ket, va la mint ro vás je le ket után zó, de ol vas ha tat lan, in kább dí -
szí tõ cél za tú je le ket lát ha tunk.  Az el múlt évek so rán vált is mert té két olyan le let,
amely bi zo nyo san ro vás je le ket tar tal maz. Az egyik Ka lo csa mel lett, Homokmégy
köz ség ha tá rá ban fel tárt hon fog la lás ko ri sír nyíl tar tó te ge zé nek csont bo rí tá sán bi zo -
nyo san ro vás fel irat lát ha tó.28 1999-ben a So mogy me gyei Bodrog-Bûpusztán vas ol -
vasz tó ke men cék ása tá sa so rán ta lál tak egy agyag fú vó csõ tö re dé ket, ame lyen szin tén
ro vás je lek van nak. Ez utób bi le let azon ban még kö zö let len, kel te zé se és a ro vás je lek
meg fej té se vi ta tott. Ah hoz azon ban e cse kély em lék anyag is ele gen dõ, hogy meg ál -
la pít has suk: a hon fog la ló ma gya rok is mer ték és al kal maz ták a ro vás írást. Mi vel a ro -
vás je le ket fõ ként fá ra rót ták, nem ma ra dan dó anyag ba vés ték, nem le het cso dál koz -
ni azon, hogy em lé kei jó részt meg sem mi sül tek. A ma gyar or szá gi ro vás írás az ún. ke -
let-eu ró pai írás ré gi ó hoz tar to zott, amely nek cse kély szá mú és rö vid szö ve ge i nek
meg fej té sé re több kí sér let is tör tént. Ezek a meg fej té sek azon ban az em lí tett ne héz -
sé gek mi att bi zony ta la nok, ill. nem meggyõ zõ ek.29A ma gya rok egyik cso port ja, a szé -
ke lyek a kö zép kor ban bi zo nyít ha tó an is mer ték és al kal maz ták a ro vás írást, en nek el -
sõ em lí té se és el sõ hi te les fenn ma radt em lé kei a 13. szá zad utol só év ti ze de i re kel tez -
he tõk. Ere de te ép pen ezért bi zony ta lan.30

A 895-ben a Kár pát-me den cé be ér ke zõ ma gyar ság et ni kai és tár sa dal mi sok szí nû -
sé ge vissza tük rö zõ dik em lék anya gá ban, te me tõ i nek szer ke ze té ben is.31 A 10–11. szá -
za di né pes ség nek nap ja in kig mint egy 26 000 sír ját is mer jük, ezek nek azon ban csu -
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pán cse kély tö re dé ke, alig ezer te met ke zés tar tal ma zott lócsontokat, fegy ve re ket
vagy ke le ti tí pu sú ék sze re ket és ru ha dí sze ket.

A gaz dag, elõ ke lõ ha lot tak szá má ra az át la gos nál na gyobb mé re tû sírt ké szí tet tek,
hi szen a nagy szá mú mel lék let mel lett még a le nyú zott, csak a ko po nyát és a láb szár -
cson to kat tar tal ma zó ló bõr nek és a ló szer szám nak is he lyet kel lett szo rí ta ni. A sír gö -
dör ben a ha lot tat fej jel nyu gat nak, arc cal és láb bal ke let nek for dí tot ták. Né hány eset -
ben ko por só nyo ma i ra akad tak, több nyi re azon ban csak tex til le pel be vagy gyé kény -
szõ nyeg be bur kol ták ha lot ta i kat. Az el hunyt fe jét oly kor fel tá masz tot ták vagy pár na -
ként a nyer gét he lyez ték alá ja. A ha lot ta kat dísz ru há juk ban fek tet ték sír ba, a fér fi ak
mel lé oda tet ték fegy ve re i ket, mél tó ság jel vé nye i ket, tûz szer szá mu kat, a nõk mel lé
ap róbb hasz ná la ti tár gya i kat is.

Hi e de lem vi lá guk ra, a te me té si szer tar tás so rán vég zett rí tu sok ra a sí rok ban ta lált
mel lék le tek utal nak.32 No ha a ma gya rok még ke le ti szál lá sa i kon meg is mer ked het tek
a nagy vi lág val lá sok kép vi se lõ i vel és azok té te le i vel, a kö rük ben ural ko dó hit vi lág az
õket kö rül ve võ vi lág ma gya rá za tá ra szol gá ló ezer nyi ba bo na és hi e de lem volt, ame -
lyet sá mán iz mus nak ne ve zünk. E hit vi lá got a ván dor lá sa ik so rán ve lük kap cso lat ba
ke rü lõ irá ni, tö rök és más né pek tõl át vett ele mek is gaz da gí tot ták. A túl vi lá gi lé nyek -
kel csak a kü lön le ges ké pes sé gek kel ren del ke zõ sá má nok tud tak érint kez ni, akik ré -
vü let be es ve kér ték azok se gít sé gét, vagy köz ve tí tet ték aka ra tu kat. E sá má nok egy -
ben gyó gyí tó em be rek is vol tak, akik nek tu dá sá ról a hon fog la lás ko ri sí rok ból elõ ke -
rült – s si ke res ko po nya mû té tek rõl ta nús ko dó – trepanált ko po nyák is ta nús kod nak.
A ko po nya jel ké pes vagy tény le ges meg nyi tá sát azért vé gez ték el, mert hi tük sze rint
a fej ben la ko zott az em ber sza bad lel ke. (A má sik, az ún. le he let lé lek a test funk ci ók
mû kö dé sét biz to sí tot ta, s a test pusz tu lá sá val ma ga is meg sem mi sült.) A sza bad lé lek
a fej nyí lá sa in (sze mek, száj, fül, orr) át el tá voz hat lak he lyé rõl, s tar tós tá vol lé te be -
teg sé get, fej fá jást, ví zi ó kat, de akár ha lált oko zó ár tó lé lek ké is vál toz ha tott. A ko po -
nya csont meg lé ke lé sé vel az el kó bo rolt sza bad lel ket kí ván ták szék he lyé re vissza csa -
lo gat ni. A hi e de lem vi lág, ba bo nás szo ká sok szám ta lan ele mét a hon fog la lás ko ri te -
me tõk fel tá rá sa so rán fi gyel het jük meg. Az ár tó szel le mek el len a te me té si szer tar tás
so rán is igye kez tek vé de kez ni: éles, he gyes tár gyat tet tek az el hunyt mell kas ára. Ha
va la mi lyen ok ból at tól tar tot tak, hogy a ha lott ár tó szel lem mé fog vál toz ni, vissza já -
rá sát a holt test meg kö tö zé sé vel, has ra fek te té sé vel igye kez tek meg gá tol ni. Mi u tán
úgy vél ték, hogy az el hunyt a túl vi lá gon is evi lá gi lé tét foly tat ja, ve le te met ték mél -
tó ság jel vé nye it, leg ked ve sebb ék sze re it, dísz ru há ját. A hosszú túl vi lá gi út ra in du lók
mel lé ételt is he lyez tek. A fa tál ra he lye zett vagy vá szon ba ta kar ga tott hús étel re a sí -
rok ban lelt juh, szar vas mar ha-, ser tés-, kecs ke- vagy szárnyascsontok utal nak. 

A lo vas te met ke zés csak a mó do sabb vagy ki fe je zet ten gaz dag csa lá dok kö ré ben
ter jedt el.33 A ha lot ti szer tar tás so rán az el hunyt há ta sát meg öl ték, a bõ rét pe dig oly
mó don nyúz ták le, hogy ben ne hagy ták a ko po nyát és a négy láb szár cson tot. Az így
le nyú zott bõrt né ha szal má val ki töm ték, mint egy lóbábut ké szí tet tek, de leg gyak rab -
ban össze haj to gat va az el hunyt lá bá hoz tet ték, vagy mel let te ki te rí tet ték. En nek a
szo kás nak egyik vál to za ta ként né ha csak a ló szer szá mot tet ték a sír ba.  

Ma gyar nagy fe je del mi sír még nem ke rült elõ, így azt sem tud juk, mi lyen mó don
te met ték el a hon fog la lók el sõ szá mú ve ze tõ it. Ko ráb ban el ter jedt volt a ku ta tók kö -
zött az a né zet, hogy más sztyep pei né pek (hu nok, ava rok stb.) pél dá já ra a ma gya rok
is ti tok ban, rejt ve, ma gá nyo san he lyez ték nyu ga lom ra fe je del me i ket. Az ese mé nyek
után két-há rom száz év vel ke let ke zett kró ni kák azon ban ar ról tu dó sí ta nak, hogy Ár -
pád fe je del met Óbu da mel lett te met ték el, sír ja fö lé pe dig Szent Ist ván ki rály emel -
te tett temp lo mot. Egyik utód ja, Tak sony (955 k. – 972) fe je de lem nyug he lyét ugyan -
csak a Du na mel lett ke res het nénk, az írott for rá sok sze rint az õ ne vét vi se lõ mai fa -
lu, haj da ni szál lás he lye kö ze lé ben. No ha mind er re sem mi fé le ré gé sze ti bi zo nyí ték36
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nincs, de ha a kró ni kák va lós ala po kon nyug vó ha gyo mányt õriz tek meg, ak kor nyil -
ván va ló: a nagy tisz te let nek ör ven dõ ve ze tõk sír ját ha lá luk után még sok év ti zed del
vagy év szá zad dal is is mer ték. Az utób bi évek so rán vi szont egy re vi lá go sab bá vált,
hogy azok a 10. szá zad el sõ fe lé re kel tez he tõ na gyon gaz dag fér fi sí rok, ame lyek ben
a ko ra be li fe je del mi kí sé ret ve ze tõi nyu god tak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ken, Sza bolcs me -
gyé ben és a Bod rog köz ben ke rül nek elõ. Nem el kép zel he tet len, hogy a fe je del mi te -
met ke zé sek is a kö ze lük ben rej tõz nek.34

A tör zsi-nem zet sé gi arisz tok rá cia egy ré sze 4-8 sí ros csa lá di te me tõk ben nyug -
szik, me lyek ben a mél tó ság jel vé nyek kel fel sze relt férj mel lé te met ték gaz da gon fel -
ék sze re zett fe le sé gét (vagy fe le sé ge it) és kis ko rú gyer me ke i ket. A ma gá nyo san vagy
né hány há zi szol ga és kí sé rõ lo vas tár sa sá gá ban el te me tett gaz dag nõk sír jai fel te he -
tõ leg a több ne jû ség em lé kei.35

A 10. szá za di sza ba dok ha gya té kát né hány tu cat te met ke zés bõl ál ló vagy 60-100
sí ros te me tõk rej tik, ame lyek né ha ki tûn nek a nõi vi se let ne mes fém gaz dag sá gá val.
Elõb bi ek a rö vi debb ide ig hasz nált szál lá sok, utób bi ak hu za mo sabb idõ re meg te le -
pe dett fa lu si kö zös sé gek nyug he lye it jel zik.36 Az egyes kö zös sé gek te me tõ i nek fegy -
ve rek ben, ék sze rek ben, ru ha dí szek ben meg nyil vá nu ló gaz dag sá ga füg gött élet mód -
juk tól is, hi szen a föld mû ves fal vak sír jai jó val ke ve sebb le let anya got tar tal maz nak,
mint a fõ ként ál lat tar tás sal fog lal ko zó cso por to ké. A te me tõk sír ja i nak a szá mát meg -
ha tá roz ta az adott te le pü lés lé lek szá ma és a te me tõ hasz ná la tá nak idõ tar ta ma is. A
köz ren dû ek le let anya ga több nyi re sze gé nyes, leg fel jebb az adott kö zös ség ve ze tõ
csa lád já nak tag ja i val te met tek fegy vert, lo vat vagy dísz ru hát. A ke resz tény ség tér hó -
dí tá sá val a lo vas, fegy ve res, ne mes fém ru ha dí sze ket tar tal ma zó sí rok las san ként el -
tûn nek. A po gány szo ká sok csu pán az egy há zi és vi lá gi ha tal mi köz pon tok tól tá vo -
labb esõ fal vak ban él tek még ide ig-órá ig. A 10. szá zad kö ze pén ér ke zett a Gyu la ál -
tal uralt te rü le tek re egy bi zán ci té rí tõ püs pök, majd Gé za fe je de lem (972–997) és
Szent Ist ván ki rály (997–1038) a nyu ga ti ál la mok ból hí vott be té rí tõ pa po kat. 

Tár sa dal muk szi go rú sza bá lyok sze rint ta go ló dott, s en nek ér tel mé ben min den ki
csak olyan rang jel zõ tár gya kat hasz nál ha tott, ame lyek meg il let ték õt a tör zsi-nem -
zet sé gi hi e rar chi á ban vagy a fe je del mek, fõ em be rek ka to nai kí sé re té ben el fog lalt
rang ja sze rint. A hon fog la ló ma gyar fér fi ak rang ját a ne mes fém ve re tek kel dí szí tett
fegy ver öv és az ar ra fel füg gesz tett, ha son ló kép pen dí szí tett fegy ve rek és hasz ná la ti
esz kö zök együt te se je lez te.37

A de rék szíj jobb ol da lá ra csa tol ták az elõ ke lõk ese té ben ve re tek kel vagy össze füg -
gõ ezüst le mez zel dí szí tett bõr tar solyt, amely ben a fér fi ap róbb hasz ná la ti esz kö ze it
tar tot ta. E tar soly le me zek fe lü le tét több nyi re fi no man ki dol go zott palmettamotívum
éke sí ti. Igen rit ka le let nek szá mí ta nak, nap ja in kig mind össze 26 da ra bot is me rünk.
A tar soly le mez egyes fel te vé sek sze rint a fe je del mi ház szol gá la tá ban ál ló elõ ke lõk
ki tün te tõ jel vé nye le he tett.38 Ugyan csak az öv jobb ol da lán füg gött a bõr bõl vagy
nyír fa ké reg bõl ké szült, al kal man ként vas merevítõpálcákkal és a szá ján, fe de lén
csont le me zek kel dí szí tett nyíl tar tó te gez. Az öv bal ol da lá ra kap csol ták a szab lyát. A
leg ran go sab bak ese té ben e fegy ver mar ko la tát és hü ve lyét fi nom mí vû arany- vagy
ara nyo zott ezüst sze re lék kel lát ták el, amely mél tó pár ja volt a tar soly le me zek nek. A
szab lya mel lé akasz tot ták a fel aj zott íj tá ro lá sá ra szol gá ló bõr íj te gezt, amely nek fe -
lü le tét a ve zé rek akár nyolc van-száz ara nyo zott ezüst ve ret tel is éke sít het ték. Ma ga
az íj mér nö ki pre ci zi tás sal szer kesz tett, több fé le fá ból, sza ru le me zek bõl és
ínrostkötegekbõl össze ál lí tott vissza csa pó- vagy ref lex íj volt, mely nek a mar ko la tát
és a vé ge it gyak ran két-két csont le mez zel is meg erõ sí tet ték. 

A leg újabb ku ta tá sok alap ján el té rõ össze té te lû le he tett a szü le té si arisz tok rá cia
(a törzs- és nem zet ség fõk csa lád tag jai), va la mint a hi va tás sze rû en ka to nás ko dó fegy -
ve res kí sé ret kü lön bö zõ ran gú tag ja i nak mél tó ság jel vény-együt te se. Ru há za tu kat

37

2014/8



azon ban csak igen rit kán éke sí tet ték ne mes fém dí szek kel, s ék sze re ket is csak ki vé -
te les eset ben hord tak. Az el múlt évek újabb ré gé sze ti ása tá sai nyo mán a mél tó ság -
jel vé nyek vizs gá la tá nak a se gít sé gé vel nyert te ret az a hi po té zis, amely sze rint a ko -
ráb bi el kép ze lé sek kel el len tét ben a 10. szá zad el sõ fe lé ben ural ko dó ma gyar nagy fe -
je del mek ha tal mi köz pont ja nem a Du na mel lett volt, ha nem Észak ke let-Ma gya ror -
szá gon, a Ti sza és a Bod rog fo lyók kör nyé kén.39

A hon fog la ló ma gyar nõk és fér fi ak ru há za ta ele nyé szett a föld ben, egyet len da -
rab ja sem ma radt ránk. A vi se let da rab ja i ra, sza bá sá ra csak a ru há ra varrt arany vagy
ara nyo zott ezüst dí szít mé nyek és ék sze rek nyúj ta nak né mi tám pon tot. A ru há zat
anya gá ra a fém tár gyak hoz hoz zá rozs dá so dott szö vet ma rad vá nyok ból kö vet kez tet he -
tünk.40 Esze rint szé les kör ben al kal maz ták a fi nom len vász nat, a sü veg, csiz ma és fel -
sõ ka bát anya ga le he tett ne mez vagy pu há ra cser zett bõr, a gaz da gab bak öl tö zé ké hez
pe dig se lyem szö ve tet vagy bro ká tot hasz nál tak. A ré gé sze ti em lé kek ben nyo ma nem
ma radt ugyan, de az írott for rá sok ból tud juk, hogy ked vel ték a pré me ket is. A fér fi -
ak és a nõk ru há za ta ha son ló sza bá sú le he tett, de az elõb bi ek csak na gyon rit kán dí -
szí tet ték fel öl tö zé kü ket ne mes fém ve re tek kel.

A nõk pár tá ját, in gét, kaf tán ját, csiz má ját oly kor tucatszámra éke sí tet ték az ara -
nyo zott ezüst ve re tek. A ré gé sze ti le le tek nyo mán vál to za tos, gaz dag vi se let tá rul
elénk, amely nek egyes dí szít mé nyei va ló sá gos ötvösremeknek szá mí ta nak. A hon -
fog la lás ko ri nõi vi se let leg pom pá sabb da rab jai kö zé tar toz nak az ön tött át tört vagy
a pré selt le me zes tech ni ká val ké szült haj fo nat ko ron gok. Ál ta lá ban pá ro sá val ke rül -
nek elõ, a nõk haj fo na tá ba  font bõr- vagy se lyem sza lag ra füg gesz tet ték azo kat mell -
ma gas ság ban. A haj fo nat ko ron gok több nyi re nö vé nyi mo tí vu mot, rit káb ban mi ti kus
ál lat ala kot áb rá zol nak. Vé dõ-baj el há rí tó sze re pük is le he tett, vi se lõ jü ket két ol dal ról
köz re fog ták, mint egy ol tal maz va õt a kü lön bö zõ sors csa pás ok el len. A haj fo nat ko -
ron gok a ma gyar vi se let ar cha i kus, ke let rõl ho zott ele mei kö zé tar toz nak.

Fér fi ak és nõk fel sze re lé sé nek alap ve tõ fon tos sá gú ele me volt a ló szer szám. Nyer -
ge ik ha son ló szer ke ze tû ek vol tak azok hoz, mint ame lye ket még a 20. szá zad el sõ fe -
lé ben is ké szí tet tek a hor to bá gyi nyer ges mes te rek.41 Az elül sõ és hát só ká pát né ha
ezüst- vagy pal met tás fa ra gá sú csont le me zek kel dí szí tet ték. A nye reg két ol da lá ra
csa tol ták a bõr szí jon le ló gó ken gye le ket.42 Ezek mé re tét és alak ját meg szab ta hasz ná -
ló ik élet ko ra, ne me és rang ja. Leg el ter jed teb bek a ho mo rú tal pa ló jú, pu ha tal pú csiz -
mák hoz va ló kör te ala kú ken gye lek vol tak, me lyek fü lét és szá ra it né ha ne mes fém -
be ra kás sal dí szí tet ték. A har co sok, pász to rok fõ ként csuk lós száj va sú csi kó zab lá kat
hasz nál tak, me lyek vé ge in egy vagy két ka ri ka tar tot ta a kan tárt és a fo gós zá rat. A
nõk és az elõ ke lõ fér fi ak azon ban szí ve seb ben al kal maz ták a biz ton sá go sabb ún. ol -
dal pál cás zab lá kat, me lyek meg aka dá lyoz ták, hogy egy erõ tel je sebb moz du lat tal be -
ránt sák a zab lát a ló szá já ba, mely így irá nyít ha tat lan ná vált vol na. A kan tár és a szü -
gye lõ, va la mint a far mat ring szíjazatára a fér fi ak kö zül csak a leg ran go sab bak sze rel -
tet tek ara nyo zott ezüst ve re te ket. A gaz dag nõk egyik cso port já nak meg kü lön böz te tõ
je gye vi szont ép pen a há rom- vagy négy szir mú vi rá got min tá zó ara nyo zott ezüst
vagy bronz ro zet tás ló szer szám ve re tek vol tak.

A ka lan do zó had já rat ok nak vé get ve tõ ka to nai ku dar cok (955, 970) meg ren dí tet -
ték a tör zsi-nem zet sé gi arisz tok rá cia ha tal mát, és fél re ért he tet le nül je lez ték, hogy a
ma gyar ság meg ma ra dá sá nak, fej lõ dé sé nek az út ja az eu ró pai kör nye zet hez va ló ido -
mu lás le het. Vál to zás ra ke rült sor a fe je del mi csa lá don be lül is, a ha tal mat ad dig bir -
tok ló ág hát tér be szo rult. Az új fe je del mek, Tak sony (955–972) és Gé za (972–997)
elõbb a Duna–Tisza kö zén, majd Esz ter gom és Szé kes fe hér vár kör ze té ben új ha tal mi
cent ru mot épí tet tek ki. A tör zsi-nem zet sé gi arisz tok rá cia hoz zá juk csat la ko zó tag ja -
i ból és a köz ren dû sza ba dok so ra i ból új ka to nai kí sé re tet szer vez tek, ame lyet nyu ga -
ti tí pu sú fegy ve rek kel (két élû kar dok, har ci bal ták, sú lyos lán dzsák) sze rel tek fel. E38
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had erõ se gí tet te õket az el len ál ló törzs fõk, nem zet ség fõk ha tal má nak meg tö ré sé ben.
A nyu ga ti ma gyar ha tár – amely a 10. szá zad kö ze pé ig az Enns fo lyó ig ter jedt – a
970-es évek ben a Laj ta men tén és az Al pok ke le ti lá bá nál szi lár dult meg. 

A ke resz tény ség re va ló át té rés és a ke resz tény ki rály ság meg szer ve zé sé nek fel té-
t elei ek kor ra már meg ér le lõd tek a ma gyar gaz da ság ban és tár sa da lom ban. 972 nya -
rán Brunó Sankt Gallen-i szer ze tes Ma gya ror szág ra jött té rí te ni, õt 995-ben kö vet ték
Szent Adal bert prá gai püs pök és ta nít vá nyai. A dé li or szág rész ben pe dig már a 950-
es évek ben bi zán ci té rí tõ püs pök te vé keny ke dett. Gé za bé ke po li ti ká já nak egyik leg -
in kább szem be tû nõ je le az, hogy 973-ban el küld te fõ em be re it Quedlinburgba az I.
Ot tó csá szár ál tal össze hí vott fe je del mi ta lál ko zó ra. Erõ fe szí té sei ered mé nye kép pen
el nyer te fia, Vajk (a ké sõb bi Szent Ist ván, az el sõ ma gyar ki rály) szá má ra Gi zel la ba -
jor her ceg nõ ke zét.

Gi zel la kí sé re té ben ba jor lo va gok és egy há zi em be rek ér kez tek Ma gya ror szág ra.
A lo va gok nak nagy sze re pe volt ab ban, hogy az ap ja ha lá la után a fe je del mi trón ra
ke rü lõ Ist ván meg tud ta õriz ni ha tal mát az ural má nak jo gos sá gát két ség be vo nó lá -
za dó ro ko nai, Kop pány (997) és Gyu la (1003) el le né ben is. A ma gyar fe je del mek tö -
rek vé se i nek el is me ré se kép pen II. Szil vesz ter pá pa le gá tu sá val, Asztrik apát tal ki rá lyi
lán dzsát és ko ro nát kül dött Ist ván nak, akit 1001. ja nu ár el se jén az el sõ ma gyar ki -
rállyá ko ro náz tak.

Ma gyar or szág im már vissza von ha tat la nul a ke resz tény Eu ró pa ki rály sá gai kö zé
tar to zott, s hosszú év szá zad okig a tér ség leg erõ sebb ál la ma lett. A ke le ti ere de tû mû -
vé szet és hit vi lág las san ként ele nyé szett, a ma gyar nép a Kár pá tok övez te új szál lás -
te rü let bõl vég le ges ha zát te rem tett.
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