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EGYETEMES TÖRTÉNELEM

AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA

i. e. 594 Szolón archónsága. A hagyományok szerint Szolón ekkor hozta reformtörvényeit (más megközelí-
tés szerint ez csak 570 körül történt meg). Legfontosabbak: a 400-as tanács felállítása, a hivatalvi-
selés jövedelemhez kötése, az esküdtbíróságokhoz való fellebbezés, az adósrabszolgaság eltörlé-
se, az adósságok eltörlése, közkegyelem a politikai számûzötteknek, a metoikosok állampolgár-
sághoz juttatása, a gabonaexport tilalma.

i. e. 546-527 Peiszisztratosz Athén diktátora (türannosz).
i. e. 510 Spárta segítségével az Alkmeonidák vezette arisztokratikus csoport elûzte az utolsó athéni diktá-

tort, Hippiaszt.
i. e. 508 Az Alkmeonida Kleiszthenész alkotmányos reformja, a demokratikus kormányzat kezdete Athén-

ban. A 139 attikai települést (démosz) 30 választói kerületbe osztotta be, amelyekbôl tagokat küld-
tek az 500-as tanácsba. Kleiszthenész nevéhez kapcsolják a cserépszavazás bevezetését is (elsô al-
kalmazásáról 487-ben tudunk!).

i. e. 487 Az elsô ismert cserépszavazásos számûzetés. Themisztoklész ekkor kezdte meg politikai ellenfe-
lei félreállítását a népgyûlésre támaszkodva.

i. e. 471 Az arisztokrata Kimón elérte Themisztoklész számûzését, s ezzel tíz évre a konzervatív csoport
kezébe került a kormányzás.

i. e. 462 A demokraták elérték, hogy az Areioszpagoszt minden lényeges politikai szerepétôl meg-
fosszák.

i. e. 461-429 A demokraták tartós uralma Athénban. Periklész felemelkedése. Sokan ezt az idôszakot tartják a
demokrácia fénykorának, más megközelítés szerint pedig ekkor szürkül „egypártivá” az athéni po-
litikai élet, ami a demokrácia kiüresedését indítja el.

i. e. 429-404 Periklész halála után a demagógok uralma alá kerül Athén. A béke- és a háborús párt vetélkedik
egymással. Az elszenvedett vereségek és a belpolitikai válság hatására 413-tól szûkítették a politi-
kai jogokat, s ezzel megindult a klasszikus demokrácia lebontása.

Ariszteidész Az ún. konzervatív politikai csoport egyik vezetôje. A Perzsia elleni háborúban a szárazföldi had-
sereg fejlesztését szorgalmazta. Themisztoklész számûzette (i. e. 483), ám rövidesen visszahívta s
ô lett a déloszi szövetség elsô pénztárnoka. A háborús helyzetet kihasználva a konzervatív fiatalok
puccsra akarták biztatni, de ô az állam egységének érdekében leleplezte ôket. 

Kimón Miltiádész fia. Hadvezérként szerzett hírnevet a Perzsia elleni háborúban. A konzervatív csoport
vezetôjeként i. e. 471-ben megbuktatta Themisztoklészt, s ezt követôen tíz évig kezében tartotta a
kormányzást. Bár külsôségekben demokratikus politikusnak mutatkozott, de korlátozni akarta a
népuralom szélsôségeit. Ugyanakkor magánvagyonát sem kímélve támogatta a rászorulókat, ami
fokozta népszerûségét. 462-ben a demokraták megbuktatták. Periklész a 450-es évek közepén az
elszenvedett vereségek hatására hívta vissza, s bízta rá a hadsereg vezetését. Ekkor újabb gyôzel-
meivel békére kényszerítette Perzsiát (i. e. 449). Távollétében azonban megfosztották polgárjogá-
tól.

Kleiszthenész Athén egyik legbefolyásosabb arisztokrata családjának, az Alkmeonidáknak a tagja. Peiszisztra-
tosz fia hívta vissza a számûzetésbôl, s alatta archóni hivatalt is vállalt. Késôbb szembekerül a
diktátorral, s ezért ismét menekülnie kell. Sikertelen puccsot szervezett Hippiasz ellen, majd 
annak Spárta általi elûzése után i. e. 508-ban archónná választották. Ekkor hozta politikai re-
formjait, amelyek miatt a demokrácia megteremtôjének tartják. Attikát új választói körzetekre
osztotta (30) oly módon, hogy ezekbôl egy tengerparti, egy athéni és egy belsô terület alkotott
egy egységet (10 phylé). Ezzel a felosztással az arisztokrata ellenfelei politikai befolyását csök-
kentette. A körzetek 500 kisorsolt tagjából szervezte meg az új államtanácsot, a bulét (a szolóni
tanács helyett). Az ô nevéhez kapcsolják a cserépszavazás bevezetését is. Kleiszthenész 508
utáni sorsáról semmit sem tudunk, de egészen a 480-as évek közepéig a családja vezette csoport
kezében volt a hatalom.

1. A demokrácia kialakulása Athénban, az athéni demokrácia intézményei és mûködése. (1. 2, Közép+Emelt)

Évszámok:

Nevek:
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Peiszisztratosz Egy elszegényedett arisztokrata család tagja. A Megara elleni harcokban tûnt ki. Az arisztokrata
családok közti vetélkedést kihasználva i. e. 560-ban szerezte meg elôször a hatalmat, ám csak 546-
527 között tudott végleg diktátorként (türannosz) uralomra jutni. Diktatúrája népszerû volt. Kie-
gyezett a különbözô hatalmi csoportokkal, és a választásokon rendre híveit juttatta gyôzelemre.
Nagy középítkezésekbe kezdett. Növelte a hadihajók számát, s szerzôdésekkel biztosította a keres-
kedelmi Athén érdekeit. Felosztotta az emigráns arisztokraták birtokait, s hiteleket adott a parasz-
toknak a gazdálkodásukhoz. Halála után fiaira szállt a hatalom, de ôk önkényes, zsarnoki kor-
mányzásuk miatt népszerûtlenné váltak, s 510-ben elûzték ôket.

Periklész I. e. 462-461-ben a Kimont megbuktató demokrata csoport egyik vezetôje. Politikai befolyása kez-
detben még bizonytalan, nem tudta megakadályozni a kétfrontos háborút Spárta és Perzsia ellen.
Alatta a népgyûlés politikai szerepe tovább nôtt. A napidíjak rendszere révén biztos szavazati több-
séget ért el a szegényebb polgárok támogatásával. I. e. 443-tól gyakorlatilag nincs politikai ellen-
fele, s így számûzésre sem kerül sor hosszabb ideig. „Egypárti” uralmát ezért a demokrácia ha-
nyatlásaként is értelmezhetjük. Ô maga sztratégoszi tisztséget töltött be, melyre folyamatosan új-
raválasztották, de hívei töltötték be az összes fontos tisztséget. A II. peloponnészoszi háború során
halt meg.

Szolón Egy elszegényedett arisztokrata család sarja. Kereskedelembôl gyûjtött vagyont, s Szalamisz el-
foglalásával szerzett hírnevet. A belpolitikai zavargások miatt a hagyomány szerint a népgyûlés ôt
bízta meg a belsô békét biztosító reformtörvények meghozatalával (i. e. 594?). Törvényei a politi-
kai, gazdasági és társadalmi feszültségeket igyekezték feloldani (valószínûleg több késôbbi intéz-
kedést is a nevéhez kapcsoltak). A társadalmi béke érdekében közkegyelmet hirdetett a politikai
számûzötteknek, eltörölte az adósrabszolgaságot, és a metoikosok közül is sokakat állampolgárrá
tett. Az arisztokratikus Areioszpagosz hatalmának ellensúlyozására felállította a második államta-
nácsot, a 400-as tanácsot (tagjait választották a magas jövedelmû családok közül). A nép számára
lehetôvé tette az esküdtbíróságokhoz való fellebbezést. Támogatta a mesterségek tanulását, a
kertgazdálkodásra való áttérést, és az árak letörésére megtiltotta a gabonakivitelt. Törvényei meg-
hozatala után számos híve arra biztatta, hogy diktátorként vegye kezébe a hatalmat, de ô emigráci-
óba ment. Késôbb fellépett Peiszisztratosz diktatúrája ellen. I. e. 559-ben halt meg.

Themisztoklész Az i. e. 480-as évek elejétôl a demokrata csoportnak a vezetôje. A népgyûlés politikai szerepe alat-
ta nôtt meg, s így joggal számíthatjuk ettôl a demokrácia tényleges kezdetét. Politikai ellenfeleit
487-tôl sorra számûzette, s így egy évtizedre „pártja” kezébe került a hatalom. A spártai fenyegetés
miatt keresztülvitte a flotta nagy arányú fejlesztését, s ezzel nem kis szerepe volt a szalamiszi
gyôzelemben (i. e. 480). Ezt követôen a városállam érdekében visszahívatta számûzött ellenfeleit
(pl. Ariszteidész), s közös erôvel szervezték a további háborús részvételt. Alatta szervezôdött meg
a déloszi szövetség (i. e. 478). Perzsia térvesztése után a fô ellenfelet Spártában látta, de a görög
egység megbontásának szándéka ekkor még népszerûtlen volt. Korrupt, pártos kormányzatát ki-
használva ellenfelei bevádolták, mire menekülni volt kénytelen (i. e. 471). Perzsiában telepedett
le, ahol helytartóvá nevezték ki.

Adósrabszolgaság Az anyagi gondokkal küszködô állampolgárok kölcsönöket vettek fel. Ha a kölcsönt nem tudták
visszafizetni, akkor elvesztették személyes szabadságukat, és családtagjaikkal együtt a hitelezô tu-
lajdonába mentek át. Athénban Szolón 594-ben törölte el.

Archón Athénban a legfontosabb állami tisztségviselôk, akik különbözô feladatokat láttak el. Eredetileg
csak arisztokraták lehettek, de fokozatosan az alsóbb vagyoni osztályok tagjaira is kiterjesztették a
betölthetôséget, sôt a választásról a sorshúzásra tértek át. Ezzel együtt a tisztség súlya csökkent.
Számuk 10-re nôtt fel.

Areioszpagosz Eredetileg a vezetô arisztokrata családok tagjaiból álló államtanács, amely a legfontosabb döntés-
hozó testület volt államügyekben. Késôbb a volt archónok is helyet kaptak a testületben. Szerepe
az i. e. VI. századtól folyamatosan csökkent, végül csak vallási ügyekben ítélkezhetett.

Bulé Kleiszthenész által felállított új államtanács Athénban. A 30 választókörzet tagjaiból sorsolták ki, s
a tisztséget csak egy évig töltötték be. A testület vette át az Areioszpagosz jogköreit, s így a legfon-
tosabb döntéselôkészítô testületté vált.

Demokrácia Demokrácia=népuralom. A demokrácia olyan kormányzati rendszer, ahol az állampolgárok jogilag
egyenlôek, és közvetve vagy közvetlenül részt vehetnek az állam irányításában. A demokráciában
a hatalmi ágak szét vannak választva, s ezzel kiegyensúlyozzák egymást, a határozott idôre válasz-
tott hatalom pedig felelôs a tevékenységéért.

Démosz A teljes jogú állampolgárok alsóbb vagyoni osztályokba tartozó tagjainak összessége (földmûve-
sek, kézmûvesek). A kifejezést a kisebb települések közösségére is használták.

Fogalmak:
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Eklézsia Eklézsia=népgyûlés. A görög poliszokban a népgyûlés volt általában a legfontosabb döntéshozó
testület, itt választották meg a hivatalnokokat, hoztak törvényeket, s döntöttek a háború kérdésérôl.
A népgyûlésnek csak a felnôtt teljes jogú állampolgárok lehettek a tagjai. Athénban a népgyûlésen
az adott témában szabadon lehetett felszólalni, s fejenként szavaztak. Ennek megfelelôen az athéni
népgyûlés kedvezett a pártosodásnak, és nagyobb szerepet is kapott a politikai életben. Spártában
a népgyûlésen (az apella kifejezést az ókorban nem használták!) nem folyt szabad vita (csak a hi-
vatalnokok ismertették az álláspontokat), s közfelkiáltással szavaztak, ráadásul a népgyûlés hatá-
rozatait a vének tanácsa érvényteleníthette.

Metoikosz A görög poliszokban élô, más poliszból származó szabad, de állampolgársággal nem rendelkezô
görögök. Metoikosznak nem lehetett földbirtoka, s nem vehetett részt a közügyekben. A törvény
elôtt egy kijelölt állampolgár képviselte ôket. Hadkötelesek voltak, s adót kellett fizetniük. Több-
ségük kereskedelemmel vagy iparûzéssel foglalkozott.

Osztrakiszmosz Osztrakiszmosz=cserépszavazás. Kleiszthenész nevéhez kapcsolt intézkedés. Athénban minden
évben cserépszavazást rendeztek a köz számára veszélyes politikusok számûzésére. A szavazás ér-
vényességére minimum 6000 szavazatot kellett leadni, s a legtöbb szavazatot kapott személyt szám-
ûzték. Összesen 9-10 számûzésrôl tudunk. Az elsô osztrakiszmoszról i. e. 487-bôl tudunk, az utolsó
417-ben történt, majd a közfelháborodás nyomán ezt követôen eltörölték. A számûzött személynek
tíz évre el kellett hagynia a várost, ám vagyonát nem vesztette el. A legtöbb számûzöttet még a tíz
év lejárta elôtt visszahívták, gyakran éppen politikai ellenfeleik. 

Polisz Polisz=városállam. A polisz szuverén hatalommal bíró közösség (állampolgárok közössége),
amely saját kormányzattal bír, és törvényekkel szabályozza az uralma alá tartozó területet. 

Sztratégosz Az athéni hadsereg élén álló 10 hadvezér, akiket évente választottak a 10 választási phylébôl.
Türannisz Diktatórikus kormányzat, amely általában fegyveres erôn nyugszik. A diktatórikus kormányzatban

a demokrácia intézménye látszat, a diktátor hívei töltenek be minden fontos tisztséget, a politikai
ellenfeleket számûzik. A türannisz szélsôséges formája a zsarnokság, amikor a diktatúra a nép el-
nyomásával jár, s csak a hatalmon lévô érdekeit szolgálja.

Türannosz Türannosz=diktátor. A hatalmat kisajátító személy, aki magához ragadja az állam irányítását. A gö-
rög diktátorok többsége arisztokrata volt, aki a pártharcokat kihasználva többnyire fegyveres
erôvel szerezte meg a hatalmat, amit nem egy esetben örökletessé is tudtak tenni.

Ephoroszok Spárta fô tisztségviselôi (5), a népgyûlés választotta ôket. A népgyûlés és a vének tanácsa döntései
alapján ôk gyakorolták a végrehajtó hatalmat. A királyok tevékenységét is felügyelték, és súlyos
törvénysértés esetén le is válthatták ôket.

Gerusia Gerusia=vének tanácsa. A vének tanácsa Spárta államtanácsa, a legfontosabb államügyeket vitatta
meg, döntéselôkészítô testület. Tagjait élethossziglan választották a harcokban kitûnt idôs állam-
polgárokból. A tanács a népgyûlés határozatait is érvényteleníthette, ha azok ütköztek a polisz ér-
dekeivel.

Helóták Jogilag függô helyzetû földmûvesek, akik a meghódított ôslakosok közül kerültek ki. A helóták az
állampolgároknak kiosztott parcellák részét képezték, attól elválaszthatatlanok voltak. A helóták
hadkötelesek voltak. Esetenként állampolgárságot is kaphattak.

Klérosz A spártai állampolgároknak kiosztott állami föld, amely nem volt felosztható, s csak egy utód örö-
kölhette.

Perioikoszok A spártai uralom alá került nem teljes jogú dórok. Hadkötelesek voltak, s adót fizettek. 

Fogalmak:

Lükurgosz I. e. VII. századi spártai törvényhozó. Az állam katonai erejének fenntartása érdekében meg akarta
akadályozni a parasztok elszegényedését. Ennek érdekében minden állampolgár földet kapott he-
lótákkal. Ez a föld nem került magántulajdonba, s nem volt osztható. A föld fejében az állam kato-
nai szolgálatot követelt meg. A harmincadik életévükig a férfiak katonai táborban éltek, s csak ezt
követôen nôsülhettek meg. Nagy hangsúlyt helyezett a közösségi nevelésre.

Nevek:

i. e. 669 Spárta veresége Argosztól, ami kiváltja a messzénéi poliszok lázadását. A válság hatására szület-
nek meg Lükurgosz törvényei.

i. e. 556 Chilón ephorosz törvényei a vagyoni különbségek korlátozása érdekében. Minden üzleti tevékeny-
ség folytatását megtiltották. A hagyomány szerint ekkor vezették be a vaspénzt, ám ennek nincsen
bizonyítéka. (A vaspénz használatáról egy rövid idôszakban i. e. 404 után tudunk.) Szabályozták
az öltözködést, s bevezették a közös étkezéseket. A metoikosokat kitiltották a városállamból. Ezen
intézkedések hatására lehanyatlott a spártai kézmûipar és kereskedelem, viszont megnôtt Spárta
katonai ereje.

2. Spárta társadalma és államberendezkedése. (1. 2, Emelt)

Évszámok:



MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM MEGTEREMTÉSE ÉS

VIRÁGKORA

i. e. 5000 Az urali ôshaza az Ural térségében jelölhetô ki a Volga és a hegylánc közötti térségben. E terüle-
teket délnyugatról népesítették be, amikor a jégkorszak elmúltával a jég visszahúzódott észak felé.
Az urali népek gyûjtögetô, vadászó életmódot folytattak, s így nagy területen kis csoportokban
szóródtak szét. Éppen ezért valószínûsíthetô, hogy a népcsoportok nem egy közös nyelvet beszél-
tek, ám az érintkezés révén jelentôs számú közös szókincs alakult ki. Az i. e. IV. évezredben az ég-
hajlati és népesedési változások az urali népcsoportok lassú kirajzását indították el észak- és kelet-
Szibéria felé. A helyben maradt népcsoportokat soroljuk a finnugor népek közé.

i. e. III-II. évezred A finnugor közösségek a folyók mellé húzódtak, ami azt jelzi, hogy megnôtt a halászat jelentôsé-
ge. A gerendavázas, félig földbe mélyített házakból álló települések lélekszáma 100 fô körüli lehe-
tett. A fejlettebb déli népek (indoirániak) közvetítésével az i. e. II. évezred elején megjelent a föld-
mûvelés és a réz használata. Ugyanakkor a finnek és más népcsoportok északra vándorlásával fel-
bomlott a finnugor közösség. A helyben maradt népek alkotják az ugor népeket, ahová a magyar-
ság ôsei is tartoztak.

i. e. 1500-1000 Az éghajlat melegebbre fordulása jelentôs változásokat okozott az ugor szállásterületek növényvi-
lágában. A helyben maradt népcsoport egy szárazabb, ligetes sztyeppén az állattartás, azaz a félno-
mád életmód felé mozdult el. I. e. 1000 után a magyarság ôsei tehát már külön népcsoportot alkot-
tak, és a sztyeppei népek hatása alá kerültek.

i. e. 500 A földsánccal erôdített települések megjelenése az elsô hatalmi központok, s így a törzsek kialaku-
lását bizonyíthatja. Ekkor jelentek meg a fegyveres temetkezések is. A sírok a vagyoni különbsé-
gek növekedésérôl árulkodnak. 
A magyarok az i. e. 500 utáni évszázadokban a sztyeppe északi peremén éltek Baskíriában, a Vol-
ga-Káma vidékén, s így a sztyeppén bekövetkezô népvándorlási hullámok csak közvetett hatással
lehettek rájuk. 

670 A bolgárok veresége az Ázsiából elônyomuló török kazároktól. A bolgár törzsek többsége nyugat
felé, a Balkánra menekült. A sztyeppe nagy része a létrejött Kazár Birodalom uralma alá került.
Feltehetôleg ezekben a zavaros idôkben a magyar törzsek egy része dél felé húzódott, a sztyeppe
értékesebb területeire, a Don mellé. A magyar törzsek így a VII. század végére a kazárok fennható-
sága alá kerültek. A kazárok a vazallus törzsek élére hozzájuk hû személyeket állítottak, hogy
megkönnyítsék ellenôrzésüket. Valószínûleg ekkor, a VII. század végén került a magyar törzsek
élére fejedelemként Levedi. A doni szállásterület róla kapta nevét: Levédia. Ekkor még csak 3-4
törzzsel számolhatunk (a törzsnevek többsége török eredetû).

830 A Kazár Birodalmon belüli hatalmi harcok lehetôvé tették a magyarok önállósulását (a történészek
egy része az idôpontot késôbbre, 860-ra teszi). A magyarok (feltehetôen 7 törzs) a Dontól nyugatra
lévô sztyeppei területekre húzódtak, Etelközbe. A kazárok ellen fellázadt kabarok is a magyarok-
hoz menekültek. Ezt követôen a kazárok erôdöket emeltek a Don mentén (pl. Sarkel erôdje, 833).
838-ban egy kisebb magyar csapat már a Balkánon harcolt a bolgárok hívására. 
A magyar források alapján arra lehet következtetni, hogy a szállásváltás együtt járt a hatalomban
bekövetkezett változással. Valószínûleg ekkor emelkedett fel az Árpád-ház, ami talán a kettôs fe-
jedelemség kialakulásával is együtt járt (a régi fejedelmi család, Levedi ága szakrális szerepbe
szorult). Álmos fejedelemmé választása 860 körül történhetett.

870-880 A besenyôk megjelenése a Volgánál. A kazárok védelmi harcokat folytattak ellenük. Az elsô be-
senyô támadás a magyarokat szállásterületük keleti részének feladására kényszerítette (890 körül).
Ekkor szakadhatott meg a kapcsolat a baskíriai magyarokkal, egy másik csoport pedig a Kaukázus
térségébe települt át (szavárd magyarok).

46. A magyar nép ôstörténete és vándorlása. (3. 1, Közép+Emelt)

Évszámok:
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Álmos Az Árpád-ház ôsének tekintik. Születését a Turul mondával kapcsolták össze, amely megjósolta a
család felemelkedését. A kazároktól való elszakadás utáni idôben választották fejedelemmé (860
körül). A honfoglalás idején már idôs. Ô vezette a Kárpát-medencébe Etelközbôl a törzsek zömét a
besenyô támadást követôen. A Képes Krónika szerint az elszenvedett vereség miatt feláldozták,
ami szakrális fejedelemségre enged következtetni.

Levedi Nevét csak a 945 körüli bizánci forrás (Bíborbanszületett Constantinus) ôrizte meg, amely magyar
elbeszélés alapján készült. Eszerint a kazár kagán ôt akarta a magyarok elsô fejedelmévé tenni, de
ô nem vállalta, s maga helyett Álmost ajánlotta. Az elbeszélés több ponton torzít, s így hitelessége
kétséges. Az a tény, hogy a Don-menti szállásterület Levedirôl kapta a nevét, már önmagában is
kellôen bizonyítja, hogy Levedi lehetett a magyarok elsô fejedelme, amit kazár felesége is meg-
erôsít. Az is kétséges, hogy Levedi Álmos kortársa volt-e, mivel Levédiát a magyarok valószínû-
leg már a VII. század végén megszállták, és ezt követôen kerültek kazár fennhatóság alá, akik Le-
vedit tehették meg a törzsszövetség élére. Levedi személyét a késôbbi Árpád-házi krónikások tu-
datosan hallgatták el, illetve szerepét kisebbítették.

Nevek:

Félnomád A sztyeppei népek jelentôs része az állattartás mellett a földmûvelést is ismerte, de a mezôgazda-
ság csak kiegészítô szerepet játszott az életükben. A közösség egy része állandóan a téli szálláson
tartózkodott, és megmûvelte a földet, míg mások az állatokkal vándoroltak. A magyar történetírás
vitatja, hogy a magyarok a honfoglaláskor nomádok vagy félnomádok voltak. 

Kettôs Az arab források szerint a magyaroknak két fejedelme volt, a szakrális szerepet betöltô kende és a 
fejedelemség hadakat vezetô gyula. Más források nem erôsítik meg a kettôs fejedelemség létét (nem kizárt, hogy

az arab forrás a kazár mintát vetítette a magyarokra), ráadásul a források tényei alapján nehéz
megmondani, hogy az Árpádok melyik címet viselték. A Képes Krónika azon állítása, mely szerint
Álmost a honfoglalás kezdetekor feláldozták, Álmos szakrális fejedelemségére enged következtet-
ni. Ez esetben viszont a honfoglalást Kurszán gyula vezette volna, amit a német források alátá-
masztani látszanak, mivel meg sem említik Árpád nevét. Árpád és Kurszán halála után a kettôs fe-
jedelemség intézménye megszûnt, a törzsek önállósultak. 

Nomadizmus A legeltetô állattartó népek életmódjára utaló kifejezés. A nomádok az általuk uralt szállásterületen
belül ugyanis az év során folyamatosan vándorolnak, mivel az állatok lelegelik a füvet. A nomá-
doknál a föld közösségi tulajdon, a nagycsaládok között a törzsfô osztja szét. 

Ôshaza Egy adott népcsoport legrégebbre visszakövethetô szállásterülete.
Táltos Az ôsmagyarok körében a vallásos szertartásokat végzô ember megnevezése. A hiedelem szerint a

táltost a szellemek választották ki, s tették képessé a velük való érintkezésre. A táltos közvetített az
ôsök, a szellemek világa felé, és adott jóslatot. Gyógyító tevékenységet is folytatott.

Fogalmak:

861, 881, 892 A magyar törzsek betörései a Kárpát-medencébe. A magyarok a morvák és a németek harcaiba
avatkoznak bele a két fél hívása alapján. 894-ben Kurszán Pannóniát dúlta fel. 

893 A kazárok a nomád úzok segítségével vereséget mértek a besenyôkre, akik nyugat felé tették át a
szállásterületeiket. 

895-896 Bizánc hívására magyar sereg vonult Kurszán (Kuszál) és Árpád vezetésével a bolgárok ellen. A
kezdeti sikerek után a bolgárok vereséget mértek a magyarokra. A bolgárok hívására a besenyôk
megtámadták a magyar szállásterületeket, s ezért a magyarok a Vereckei-szoroson át bemenekül-
tek a Kárpát-medencébe. Késôbb itt csatlakoztak hozzájuk Kurszán vezetésével a bolgárok ellen
harcoló erôk is. A magyar törzsek a Tiszától keletre fekvô területeket vonták uralmuk alá.

899-900 A magyarok Arnulf német király szövetségében betörtek Itáliába, majd visszatérôben - Arnulf ha-
lálának hírére - elfoglalták a német fennhatóság alá tartozó Dunántúlt. Feltételezhetôen 900 körül
halt meg Árpád.

902-907 A magyarok vereséget mértek a morvákra. A morva állam ezt követôen szétesett, s ezzel a Felvi-
dék is magyar uralom alá került, ami a honfoglalás lezárulását jelentette. 904-ben a bajor határvi-
dék dúlása tárgyalásokra késztette a németeket, akik a tárgyalás során megölték Kurszánt. 907-ben
a magyarok súlyos vereséget mértek a Duna völgyében elônyomuló német király seregére, s ezzel
megnyílt a kalandozások lehetôsége nyugat felé.

908- Ettôl az évtôl kezdve a magyarok minden évben betörtek Németországba, és adó fizetésére kény-
szerítették a hercegeket. 911-ben a Rajnán is átkeltek. 917-tôl a hadjáratok egyszerre két irányban
is folytak, nyugat és a Balkánon Bizánc ellen. A korábbi szövetség után ez volt az elsô Bizánc elle-
ni hadjárat. 

47. A honfoglalás és a kalandozások. (3. 2, Közép+Emelt)

Évszámok: 
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928-932 Átmeneti szünet a kalandozó hadjáratokban. Feltételezhetôen belsô hatalmi harcokra kerülhetett
sor, ami a szállásterületek újraosztását eredményezte. Legkésôbb ekkor bomlott fel a törzsszövet-
ség, s szûnt meg a fejedelmi hatalom. Az Árpádok szállásterületei a Tisza völgyébôl a Duna mellé
helyezôdtek.

933 A magyarok az adófizetést megtagadó Henrik német király tartománya, Szászország ellen vonul-
tak, de Merseburgnál súlyos vereséget szenvedtek. 937-938-ban a magyarok ismét betörtek Szász-
országba, de Ottó mindkét alkalommal vereséget mért rájuk. Ezt követôen a magyarok nem is tá-
madtak többé erre a tartományra. Tovább folytak viszont a francia és itáliai kalandozások. 942-ben
egy magyar sereg az arab uralom alatt lévô Ibér-félszigeten portyázott. Ugyanakkor a Balkán felé
is rendszeresek voltak a hadjáratok. 934-ben besenyô szövetségben a magyarok feldúlták Bulgári-
át, és egészen Konstantinápolyig pusztítottak. 943-ban a császár békét kötött, és adó fizetését vál-
lalta.

955-970 A 940-es évek közepére I. Ottó a hercegek legyôzésével egyesítette Németországot, s ezzel végleg
lezárta az ide irányuló kalandozások útját. 950-ben egy német sereg már Magyarországra is betört.
954-ben azonban az Ottó ellen lázadó hercegek behívták a magyarokat. Az egyesült magyar sereg
955-ben Augsburgnál ütközött meg Ottóval, és súlyos vereséget szenvedett. A csatában több
törzsfô is elesett (pl. Lél és Bulcsú). Miután Ottó Itáliát is elfoglalta, a magyar portyázások nyugat
felé teljesen lezárultak. 958-ban Bizánc is felmondta az adófizetést, s ezért a következô években a
magyarok rendszeresen dúlták a Balkánt. 970-ben a kijevi fejedelem mellett magyarok is harcoltak
a császár ellen, de vereséget szenvedtek. Ezzel dél felé is véget értek a kalandozások.

Árpád Álmos fia. A magyar hagyomány Anonymus nyomán a személyéhez köti a honfoglalást. Árpádot
csak egyetlen forrás említi, 895-ben, a Bizánccal folytatott tárgyalók között. A nyugati források
nem említik meg, s ebbôl arra következtethetünk, hogy szerepe koránt sem lehetett annyira meg-
határozó. Apja halála után valószínûleg ô lett a kende, a szakrális fejedelem, ami meg is magyaráz-
ná a forrásokból való hiányát. Halála 900 körülre tehetô.

Kurszán A honfoglaláskor az egyik törzs vezetôje, valószínûleg ô volt a gyula, azaz a törzsszövetséget
ténylegesen irányító fejedelem. A németek elleni harcokban többször említik. Tárgyalás közben
904-ben megölték. Családja valószínûleg ezután elvesztette vezetô szerepét.

Nevek:

Fejedelem A kisebb államok élén álló uralkodó megnevezése. A constantinusi forrás szerint a magyarok elsô
fejedelmét kazár kezdeményezésre választották meg, a besenyôktôl elszenvedett vereség után, Ál-
mos személyében. A fejedelemség a magyarok törzsszövetségbe vonását jelentette.

Honfoglalás A magyar történetírás a Kárpát-medence elfoglalását (896-902) nevezi honfoglalásnak, ami a be-
senyôktôl elszenvedett vereség által kikényszerített szállásváltás volt. A nyugati államok és a
sztyeppei területek eltûnése a Kárpát-medencét végleges szálláshellyé tették. 

Kalandozások A fosztogató, zsákmányszerzô nomád hadjáratok megnevezése. A kalandozások nem területszerzô
céllal, hanem zsákmány reményében indultak. Az esetek jelentôs részében valamely uralkodó hí-
vására, egy szomszédos nép elleni harcához. Az elsô önálló kalandozó hadjáratról 838-ból tudunk,
ami a Balkánra irányult. A 860-as években a magyarok észak felé az oroszok ellen, a Kárpát-me-
dencébe és a Krím-félszigetre is vezettek portyákat. 895 után a keleti hadjáratok lehetôsége a be-
senyô fenyegetés miatt megszûnt, a magyarok nyugat és a Balkán felé vezettek portyákat a Kárpát-
medencébôl.

Nemzetség A rokonsági kapcsolat alapján szervezett nagyobb közösségi egység, amely több családot foglal
magában. A nemzetségi kötelék nagyobb katonai ereje révén védelmet jelentett a szomszédos kö-
zösségekkel szemben.

Székely A székelyek eredete vitatott. Valószínûleg a magyarokhoz késôn csatlakozott török kabarok közé
tartoztak. Feltételezések szerint az ország egyesítése után István utódai a kabarok egy részét Er-
délybe telepítették le a besenyôk és kunok elleni határvédelmi céllal. Az ô leszármazottaik a széke-
lyek, akik hosszú idôn keresztül megôrizték szabadságukat és hadkötelességüket, s külön igazga-
tási szervezetük volt. A székelyek állattartók voltak, az adót is állatban fizették.

Törzs A nemzetségek összefogásával kialakult nagyobb közösségi egység. A honfoglaló magyarokat a
hagyomány hét törzsre tagolta (nyék, megyer, kér, kürtgyarmat, tarján, jenô, keszi). A törzsek szá-
ma azonban bizonytalan, mivel a kürt és gyarmat eredetileg bizonyosan két különálló törzs lehetett
(kürtgyarmat névanyag nem fordul elô a településekben), ráadásul a honfoglalók oldalán harcoltak
a csatlakozott kabar törzsek is. A hét törzs neve közül csak kettô finnugor eredetû (nyék, megyer),
a többi török névalak.

Törzsszövetség Az egyes törzsek összefogásával kialakult nagyobb politikai egység. A törzsszövetségek többnyire
egy erôs személyiség vezetésével alakultak ki, lehetôvé téve a hódításokat. A nomád törzsszövet-
ségek többnyire ingatagok voltak, a fejedelem halála után sok esetben szétestek.

Fogalmak:


