
cím lát tán ta lán so kan cso dál koz nak:
mi ért is len ne rej té lyes a mi 10. szá za di
tör té nel münk, hi szen annyi for rás em le -
ge ti õse ink ka lan do zó had já ra ta it s az

ezek kel kap cso la tos ese mé nye ket? Ez va ló ban így
van, ám eze ket kül föl di – eu ró pai, bi zán ci és arab
– szer zõk ír ták õse ink rõl, de szin te ki zá ró lag ha di
tet te ik rõl. E kül sõ for rá sok vi szont szin te sem mit
sem szól nak ar ról, ho gyan is él ték elõ de ink min -
den na pi éle tü ket, mi vel fog la la tos ko dott a né pes -
ség dön tõ több sé ge, amely nem nye reg ben ül ve
szá gul doz ta vé gig Eu ró pát. Ez a kül föl di írás tu dó -
kat nem igen ér de kel te, nem is tud tak er rõl szin te
sem mit, hi szen új szom szé da ink nem igen tu ris -
tás kod tak a Duna–Tisza tá ján, s va ló szí nû leg nem
is túl sá go san vágy tak ide. Bel sõ for rá sok pe dig –
amit a ma gya rok ír tak vol na – nem ma rad tak ránk,
s ta lán nem is ke let kez tek ilye nek. A Ka lo csa mel -
lett elõ ke rült, csont te gez száj ra vé sett ro vás írás
ugyan ar ról ta nús ko dik, hogy õse ink is is mer ték és
hasz nál ták a ke let-eu ró pai ro vás írást, ez az írás
azon ban egy elõ re még meg fej tet len, rá adá sul
mind össze egyet len em lé ke ma radt ránk.1

Pe dig rend kí vül ér de kes kér dé sek re vár nánk a
vá laszt. Min de nek elõtt ar ra, ho gyan men tek vég be
azok a dön tõ je len tõ sé gû vál to zá sok, ame lyek so -
rán a ke let rõl jött ma gyar ság ar cu la tot vál tott, s a
hon szer zés után száz esz ten dõ vel a Kár pát-me -
den cé ben ki ala kult az eu ró pai tí pu sú ke resz tény
ma gyar ál lam. Ho gyan ala kult át a ma gyar gaz dál -
ko dás, amely a be köl tö zés kor még a Ke let szí ne it
vi sel te ma gán? 

So kan bi zo nyá ra úgy vé lik, hogy õse ink gaz da -
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nyolt me sés kin csek len dí tet ték fel, meg a be hur colt rab szol gák in gyen mun ká ja. Va -
ló ban ren ge teg ne mes fém – arany és ezüst – áram lott ek kor az or szág ba. A még Etel -
köz bõl in dí tott had já ra to kat is be szá mít va a ma gyar ha dak 862-tõl 955-ig (Bi zánc ba
970-ig) egész Eu ró pát be szá gul doz ták, s e had já rat ok – ke vés ki vé tel tõl el te kint ve –
si ke re sek vol tak. A si ker tit ka pe dig az volt, hogy nem vál lal ko zó ked vû if jak al kal -
mi ki ruc ca ná sai vol tak ezek, ha nem a fe je del mi ud var ál tal meg ter ve zett, jól elõ ké -
szí tett had moz du lat ok, ame lye ket jól kép zett, fe gyel me zett ka to nai egy sé gek haj tot -
tak vég re. Ál ta lá ban az egy más el len ha da ko zó eu ró pai ural ko dók és her ce gek szö -
vet sé ge se i ként avat koz tak a ma gyar csa pa tok a küz de lem be. A le gyõ zött tar to má -
nyok ban zsák mányt gyûj töt tek és ra bo kat szed tek (aki ket ro ko na ik kal ké sõbb ki vál -
tat tak), majd az ural ko dó val bé két kö töt tek, amely nek az árát évi adó ban szab ták
meg. S ez az adó igen te te mes volt: több vé ka ara nyat és ezüs töt je len tett. (Nem csak
bi zán ci arany- s eu ró pai ezüst pénzt, ha nem egyéb ne mes fém bõl ké szült drá ga sá go -
kat is.) Eh hez az adó hoz pe dig úgy le he tett hoz zá jut ni, hogy egy – vál to zó lét szá mú
– ma gyar had el ment ér te. A ka lan do zó had já rat ok je len tõs ré sze te hát adó be haj tó
„ki szál lás” volt, vagy leg alább is an nak in dult. Mert az adós né ha úgy vél te, most már
elég erõs ah hoz, hogy a bé két ne újít sa meg, vagy a ki sza bott adót ne fi zes se meg. Így
gon dol ta ezt pél dá ul 957-ben Bíborbanszületett Kons tan tin bi zán ci csá szár is. Emi -
att a kö vet ke zõ év ben út ra is kelt egy ma gyar se reg Apor ve ze té sé vel, de Kons tan ti -
ná poly ka pu ja le zá rult elõt tük. A mon da sze rint Apor egyik vi té ze, Bo tond ne ve ze -
tû, be is tör te az erõs ka put. Igaz volt ez, vagy nem, ma már nem le het utá na jár ni. A
va ló sá got vi szont tud juk: ez a had já rat, bi zony, si ker te len volt.

De mi lett e mér he tet len kinccsel? Va ló ban fel vi rá goz tat ta az új he lyén ép pen
csak lét re jött Ma gya ror szá got?

Néz zük elõ ször az adók mennyi sé gét, ame lye ket elõ ször Észak-Itá li á ban ve tet tek
ki a ma gya rok. Már a 899–900-as itá li ai had já rat al kal má val, a ne ve ze tes Brenta fo lyó
mel let ti csa tát kö ve tõ en bé két kö töt tek Berengár itá li ai ki rállyal. Liutprand ké sõbb az
adó mér té ké rõl is tá jé koz tat ben nün ket, ami 10 mé rõ ezüst pénz volt, az az kb. 375 kg
ezüst vagy 30 kg arany. Ezt az adót 950-ig fi zet ték az itá li ai ural ko dók a bé ke fe jé ben.
De ha ma ro san fi zet ték a né met és frank tar to má nyok, Bul gá ria és Bi zánc is. Csak a
940-es évek ben kris tá lyo so dik ki az eu ró pai ural ko dók ma gyar el le nes össze fo gá sa, s
kez dik meg ta gad ni a „bé ke adó” fi ze té sét. Akár ho gyan is szá mol juk, óri á si mennyi sé -
gû ne mes fém áram lott az or szág ba, s eh hez még hoz zá kell ven nünk a had já rat ok al -
kal má val szer zett zsák mányt s a fog lyo kért ka pott meg vál tást is. Nem két sé ges, hogy
ez a mér he tet len kincs je len tõ sen nö vel te a fe je del mi ud var, a fõ em be rek és a had já -
rat ok ban részt ve võ fegy ve res kí sé ret, a „har cos jobbágyok” gazdagságát.2

A no mád tí pu sú ha tal mi elit azon ban ezt a könnyen jött gaz dag sá got – mai ki fe -
je zés sel – nem az or szág gaz da sá gá ba fek tet te be, ha nem sa ját, megnövekedett ha tal -
má nak rep re zen tá ci ó já ra for dí tot ta. Pom pás öl tö zé kek, szõt te sek, var rot ta sok ké szül -
tek, ide gen föld rõl vá sá rolt kel mék ke rül tek az ácsolt lá dák ba, arany- és ezüst ve re -
tek kel dí szes se lyem ben jár tak az elõ ke lõk lá nyai, asszo nyai. De nem volt ke vés bé
ékes a fér fi ak vi se le te sem. Vé gig ara nyo zott ezüst ve re tek tõl volt dí szes hosszú fegy -
ver övük, a fõ em be rek övén a tar soly fe de lén pom pás ötvösmûvû ara nyo zott ezüstle -
mez csil lo gott, ugyan ilyen dí sze sek vol tak a fegy ve rek is, kü lö nö sen a szab lyák s
a fel aj zott íjak szá má ra ké szült te ge zek. Ha son ló an dí szes volt az elõ ke lõk há ta sa i -
nak szerszámzata is. A kan tár, a szü gye lõ és far mat ring ugyan csak arany és ezüst ve -
re tek tõl csil lo gott, a ko vá csok és ötvösmesterek egy más sal ver seng ve ké szí tet tek
ezüst be ra kást a kör te ala kú ken gye lek szá ra i ra.3

Egy faj ta mes ter ség te hát ala po san fel len dült az or szág ba áram ló ne mes fém ha tá -
sá ra. Igen csak ka pó sak let tek az öt vö sök, az ügyes ko vá csok, csont fa ra gók, szû csök
és a hímzõasszonyok por té kái. A még ke le ti íz lés ben fo gant ma gyar öt vös mû vé szet4
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so ha nem lá tott ma gas la tok ra há gott. Az or szág ban lét re jött szá mos öt vös mû hely
egyi ke sem volt meg ren de lé sek hí ján. A kül föld rõl be ho zott ék sze re ket csak rit kán
hasz nál ták hon fog la ló ink. Sze mük ben csak azok nak az ék sze rek nek volt be cse, ame -
lyek az õsi ke le ti ha gyo má nyok sze rint ké szül tek. Azok nak, ame lyek a hi e del me ik -
ben élõ jel ké pe ket hor doz ták ma gu kon: az élet fát fel idé zõ le ve les ágat, a cso dás ere -
jû égi ma da rat, a tu rult s a be teg sé ge ket, a go nosz erõ ket el ûzõ me sés ál la tok alak ját.
S mi lett e drá ga, sok be fek te tett mun kát fel emész tõ, pa zar szép sé gû tár gyak kal? A
tu laj do nos ha lá la után ezek is be ke rül tek a sí rok ba. Ró luk ál mo doz nak már a fi ók-
ré gé szek is, ami kor az ásót elõ ször a föld be nyom ják.

A ka lan do zó had já rat ok kö vet kez té ben be ke rült adó és zsák mány te hát erõ sí tet te
a fe je del mi ha tal mat, gaz da gí tot ta a no mád tí pu sú eli tet, ám vaj mi ke vés sé gya ra pí -
tot ta az or szág gaz da sá gát, s fõ kép pen alig vál toz tat ta an nak szer ke ze tét. E fo lya mat
pe dig még is je len tõ sen elõ re ha ladt, még ha csend ben, szá munk ra szin te ész re vét le -
nül is. En nek az „el hall ga tott” tör té nel mi fo lya mat nak a lé nye gét re me kül is mer te fel
ki vá ló múlt szá za di tör té né szünk, Sza bó Ist ván. „Azok az egy ko rú – fõ leg arab, per -
zsa és tö rök – for rá sok – ír ja –, ame lyek írói a levédiai és etel kö zi föl de ken élõ ma -
gya rok ról a IX–X. szá zad ban elõ ször vet tek tu do mást, a nagy steppe no mád né pe i -
nek jel leg ze tes vo ná sa it örö kí tet ték meg raj tuk […] Gaz da sá gi vi szo nya ik, tár sa dal -
mi szer ke ze tük, po li ti kai szer ve ze tük, harc mo do ruk és élet mód juk ál ta lá ban kö zös
volt a steppe más, ré geb bi és újabb népeivel… A Duna–Tisza vi dé kén, alig egy szá -
zad múl va az egy elõ re gyér, de majd egy re bõ veb ben fa ka dó írott tör té ne ti for rá sok,
ne ve ze te sen tör vé nyek, ok le ve lek, kró ni kai mû vek, va la mint a ré gé sze ti em lé kek
tük ré ben a ma gya rok már lé nye ge sen más ké pet mu tat nak: fal vak – és pe dig az ál lan -
dó le te le pe dett ség je gye it hor dó fal vak – la kói, a fal vak ban há zak ban él nek, mint ha
a no mád ság hoz nem len ne sem mi kö zük. A XI. szá za di tör vé nyek – már I. Ist ván
dek ré tu mai is – az együtt élõ ki sebb kö zös sé gek la kó he lye ként kö vet ke ze te sen fa lu-
ról (vil la) szól nak. Még a töb bé-ke vés bé fa lu sze rû descensusról, il le tõ leg a meg fe le -
lõ ma gyar szál lás ról sincs szó a for rá sok ban, ho lott a no mád ság nak – vagy akár ha -
gyo má nyá nak is – in kább ez utób bi fe lel ne meg.”4

Sza bó Ist ván sza va i hoz az újabb ku ta tá sok fé nyé ben csu pán azt fûz het jük hoz -
zá, hogy az írott for rá sok val lo má sá val el len tét ben a ré gé sze ti fel tá rá sok azt iga zol -
ják, hogy az egy ko ri Levédia és Etel köz tá gabb kör ze té ben a 8–9. szá zad ban igen
fon tos gaz da sá gi vál to zá sok fi gyel he tõk meg. A Ka zár Kaganátus ezen idõ szak
nagy ré szé ben biz to sí tot ta az it te ni bé két, meg aka dá lyoz ta a ke let rõl jö võ né pek át -
vo nu lá sát. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a no mád né pes sé gek kö ré ben erõ tel jes meg -
te le pe dé si fo lya mat in dult el. Fõ kép pen a sze gé nyebb ál lat tar tók tér tek át a meg te -
le pült föld mû ve lõ gaz dál ko dás ra, akik nek ál lat ál lo má nya nem volt ele gen dõ a
ván dor ló-le gel te tõ élet mód fenn tar tá sá ra. Ezt iga zol ja az ál lan dó fal vak tö me ges
lét re jöt te. A ko ráb bi no mád gaz dál ko dás nak ter mé sze te sen szá mos ele me élt még
to vább, jel lem zõ volt a fal vak la za, szórt te le pü lés rend je, a ke rek alap raj zú, sá tor -
sze rû épü le tek to vább élé se (e ke rek alap raj zú épü le te ket azon ban már a föld be mé -
lyí tet ték). En nek a meg te le pe dé si fo lya mat nak két ség kí vül a mi õse ink is ré sze sei
vol tak. Er re egy ér tel mû bi zo nyí té kát lát hat juk ab ban, hogy bol gár-tö rök nyel vû
szom szé da ik tól igen sok olyan szót köl csö nöz tek, ame lyek a meg te le pült föld mû -
ve lõ gaz dál ko dás sal (pl. eke, tar ló, sar ló, bú za, ár pa, ocsú), a bel ter jes ál lat tar tás -
sal (ökör, ti nó, disz nó, ár tány, tyúk, ól) és a gyü mölcs ter me lés sel, bo rá szat tal (gyü -
mölcs, dió, al ma, kör te, szõ lõ, bor, sep rõ) kap cso la to sak. Így egé szen biz ton ál lít ha -
tó, hogy hon fog la ló ink nak az új ha zá ba va ló be köl tö zés kor nem csu pán no mád,
ha nem igen je len tõs szá mú meg te le pült né pes sé ge is volt.5 E kö rül mé nyek rend kí -
vül fon tos sze re pet ját szot tak ab ban, hogy a ma gyar fa lu há ló zat vi szony lag rö vid
idõ alatt lét re jött.
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A ma gyar fal vak ki ala ku lá sá nak és a 10. szá za di ma gyar gaz dál ko dás vál to zá sá -
nak vizs gá la ta kor sem mi kép pen nem mel lõz het jük az új ha za élet föld raj zi adott sá -
ga i nak át te kin té sét. Köz tu do má sú, hogy hon fog la ló ink (mint min den más, ke let rõl a
Kár pát-me den cé be ér ke zõ né pes ség is) az élet mód juknak leg in kább meg fe le lõ al föl -
di te rü le te ket száll ták meg: a mint egy 100 ezer négy zet ki lo mé ter nyi Nagy al föl det és
az en nek egy ti ze dét ki te võ Kis al föl det. Ha en nek a te rü let nek az élet föld raj zi vi szo -
nya it egy be vet jük az elõ zõ szál lás te rü le tek (Levédia és Etel köz) ha son ló adott sá ga i -
val, már el sõ pil lan tás ra is je len tõs el té rést ta pasz ta lunk. A mai uk raj nai és dél-
orosz or szá gi sztyepp és li ge tes sztyepp évi csa pa dék mennyi sé ge ugyan is 200–400
mm kö zött van, míg az Al föl dé 500 és 600 mm kö zött. Ez el sõ pil lan tás ra még nem
is túl nagy kü lönb ség, ám ha fi gye lem be vesszük, hogy a ke le ti te rü le tek ég haj la ta jó -
val kon ti nen tá li sabb, ak kor sok kal je len tõ seb bé vá lik. Ott ugyan is a csa pa dék nagy
ré sze té len hó alak já ban hull le, ami a rö vid ta vasz ide jén gyor san el ol vad, s jó ré sze
a víz fo lyás okon, pa ta ko kon, fo lyó kon át el fo lyik, nagy ré sze nem ned ve sí ti át a ta lajt.
A nyá ri zi va ta rok víz mennyi sé gé nek ja va is így tá vo zik el. A ta vasszal vi rá gos pá zsit -
ként élet re ke lõ fü ves pusz ta ság te hát a per zse lõ nyá ri na po kon gyor san ki szá rad, a
pász tor né pek ál la tai le ge lõ nél kül ma rad nak.

A szá raz sztyep pen va ló le gel te tés leg tö ké le te sebb for má ját, a nomadizmust a Kr.
e. 8. szá zad tól szél té ben al kal maz ták az eur ázsiai fü ves pusz ta sá go kon. En nek lé nye -
ge, hogy a jó eny he lyet nyúj tó, ál lan dó té li szál lás ról ta vasszal a hû vö sebb és csa pa -
dé ko sabb nyá ri szál lá sok ra hajt ják az ál la to kat (a sík sá gon észa kabb ra, a hegy vi dé -
ke ken a ma gas, he gyi le ge lõk re), majd a nyár vé gén vissza in dul nak a té li szál lá sok -
ra, ahol ko ráb ban nem le gel tet tek. A té li szál lá sok kö rül föl det is mû vel tek, a ta -
vasszal el ve tett ga bo nát a nyár vé gén arat ták le. E no mád le gel te té si rend szer sík vi -
dé ki, ke let-eu ró pai vál to za tá ról nagy sze rû ké pet ad nak a mon gol ko ri szer ze tes uta -
zók, Plano Carpini 1246-ból és Wilhelm Rubruk 1253-ból, akik az eur ázsiai sztyep -
pen át ha lad va ju tot tak el a mon gol bi ro da lom fõ vá ro sá ba. Le ír ták, hogy a mon gol fõ -
em be rek ho gyan le gel tet ték ha tal mas ál lat csor dá i kat a dé li, ten ger par ti té li szál lás és
az észa ki nyá ri szál lás kö zött, a nagy fo lyók – a Dnye per, Don, Vol ga és az Urál (Jajik)
fo lyó men tén moz gat va azo kat. Le írá su kat Györffy György ér té kel te és vit te tér kép re
1970-ben (1. kép).6
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1. kép. A mon gol fõ em be rek no ma di zá lá sa Ke let-Eu ró pá ban.



Levédiában és Etel köz ben te hát a mi õse ink is ha son ló kép pen no ma di zál hat tak a
ki sebb és na gyobb fo lyók men tén. (Már akik egy ál ta lán no ma di zál tak kö zü lük.)
Most azon ban ves sünk egy pil lan tást ar ra, mi lyen kö rül mé nyek kö zé ke rül tek Kár -
pát-me den cei új ha zá juk ban.

A 19. szá za di fo lyó sza bá lyo zá sok elõt ti Ma gyar or szág víz raj zi tér ké pe egé szen
más kép pen né zett ki, mint ma nap ság. (2. kép).7 Két leg na gyobb fo lyón kat, a Du nát
és a Ti szát ha tal mas, szé les ár tér kí sér te, ame lyet lá pok és mo csa rak tar kí tot tak. Kü -
lö nö sen a Ti sza írt le sze szé lyes ka nya ro kat, ár te re he lyen ként el ér te a 60–70 ki lo -
mé te res szé les sé get. Már pe dig ép pen e fo lyó men tén te rül nek el az Al föld no ma di -
zá lás ra leg in kább al kal mas nak lát szó te rü le tei, s azt vár nánk, hogy a még no mád ma -
gyar kö zös sé gek ép pen er re fe lé ütöt ték fel szál lá sa i kat. Elég azon ban egy pil lan tást
vet nünk a tér kép re, azon nal meg ál la pít hat juk, hogy a Ti sza men tén kép te len ség oly
mó don fo lyó men ti no mád út vo na lat kö vet ni, mint ke le ten a Dnye per, Don vagy a
Vol ga part vo na la men tén. Ta vasszal, a nagy ára dá sok ide jén hó na po kig kel lett vol na
az ál la tok kal az el ön tött ré te ket, mo csa ra kat, vi ze nyõs lá po kat ke rül get ni. Ha son ló
volt a hely zet a Ti szá ba öm lõ ki sebb fo lyók mel lé kén is.

A fo lyók mel let ti, ke le ti tí pu sú no ma di zá lás az Al föld ön nem csak le he tet len volt,
de tö ké le te sen fö lös le ges is. Az egy más tól tá vol lé võ té li és nyá ri szál lás fenn tar tá sa
ugyan is csak ab ban az eset ben volt cél sze rû, ha e két te rü let kö zött je len tõs ég haj la -
ti kü lönb ség volt. Az Al föld ön pe dig ilyes mi nem volt. Az ég haj lat és a csa pa dék vi -
szo nyok alig kü lön böz tek a Dél-Bánság és Mun kács kör nyé ke kö zött. Ezért a még
moz gó ál lat tar tó kö zös sé gek az ár te rek szé le in lé võ ma ga sabb há ta kon ütöt ték fel a
szál lá sa i kat. Ami kor itt ki éget te a nyá ri nap a le ge lõt, ak kor vo nult le a nyá ri zöld ár,
ahol na pok alatt dús füvû le ge lõ sar jadt. A „no ma di zá lás” te hát nem a fo lyó val pár -
hu za mo san, ha nem ar ra me rõ le ge sen folyt. A té li és nyá ri szál lást nem száz ki lo mé -
te rek, ha nem csak tíz-húsz km vá lasz tot ta el egy más tól. Ezért nem is volt szük ség
két szál lás ra, elég volt egy is, amely né hány év alatt ál lan dó fa lu vá rög zült.8 Így te le -
pe dett meg a még no mád hon fog la lók nagy több sé ge vi szony lag rö vid idõ alatt, így
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2. kép. Ma gyar or szág víz raj za a fo lyó sza bá lyo zá sok elõtt.



jöt tek lét re ál lan dó fal va ik, ahol gaz dál ko dá suk szük ség sze rû en bel ter je seb bé vált,
na gyobb sze re pet ka pott a föld mû ve lés, a ba rom fi- és ser tés tar tás. Az új gaz dál ko dá -
si for ma meg ho no so dá sát nagy ban elõ se gí tet ték az Al föld ta laj vi szo nyai és nö vény -
ze te. A szi kes ta la jok ugyan is csak a le csa po lás után jöt tek lét re, a fu tó ho mok he lyén
pe dig há ti tölgy er dõk vol tak.

A le ge lõ vál tó ál lat tar tást foly ta tó kö zös sé gek csu pán az Al föld és a hegy vi dék ta -
lál ko zá si te rü le te in õriz ték meg még egy ide ig élet mód ju kat, pél dá ul a Mát ra al ján. Itt
Györffy Görgy fi gyelt fel ar ra, hogy azo nos ne vû fal va kat ta lál ha tunk, ame lyek kö zül
az egyik a sík vi dé ken, a má sik a hegy vi dé ken he lyez ke dik el. Ezek az õsi té li és nyá -
ri szál lás em lé két õriz ték meg nap ja in kig.9

A fen ti ek bõl az is ki de rült, hogy a Kár pát-me den cé ben az élet föld raj zi kö rül mé -
nyek mi att nem le het klasszi kus no mád gaz dál ko dást foly tat ni. Ezt iga zol ja az a tény
is, hogy a ke let rõl ha zánk ba jött no mád né pek is mind meg te le ped tek itt, ame lyek
hu za mo sabb idõt töl töt tek e te rü le ten. A leg szebb pél dát a szar ma ták és az ava rok
szol gál tat ták, akik nek ma már tu cat szám is mer jük a ré gé szek ál tal az utób bi év ti ze -
dek ben fel tárt te le pü lé se it. A ta tár já rás után be köl töz te tett ku no kat sem csu pán a
ma gyar ki rá lyok kényszerítették meg te le pe dés re, ha nem az en nél sok kal erõ sebb
kény szer: a ter mé sze ti vi szo nyok tör vé nye.10

A Ma gyar Al föl det ugyan az eur ázsiai li ge tes sztyepp leg nyu ga tibb refugiumának
szo kás ne vez ni, bi zo nyá ra nem is alap ta la nul, hi szen a ke let rõl nyu gat fe lé vo nu ló
no má dok nak a szkí ták tól a ku no kig itt volt a leg nyu ga tibb szál lá sa, még is fi gyel mez -
nünk kell ar ra, hogy a ter mé szet föld raj zi adott sá got itt még is je len tõ sen kü lön böz -
nek a ke le ti pusz ta sá go ké tól. S ép pen ezek a kü lönb sé gek nem tet ték le he tõ vé a ke -
le ti no má dok szá má ra ko ráb bi gaz dál ko dá suk foly ta tá sát. Ha még is ezt erõl tet ték, s
tár sa dal muk szer ke ze te is vál to zat lan ma radt, nem volt hosszú ide ig ma ra dá suk Eu -
ró pa kö ze pén.

A 10. szá za di ma gyar tár sa da lom azon ban al kal maz ko dott az új kö rül mé nyek hez,
a nomadizmushoz még ezer szál lal kö tõ dõ gaz dál ko dá sa vi szony lag gyors tem pó ban
ala kult át, s eh hez ido mult – ha kis sé las sab ban is – a társ da lom fej lõ dé se. Az utób -
bi idõ ben ré gé sze ink kö zül töb ben szó vá tet ték, hogy õse ink mû velt sé ge – s ez zel ré -
gé sze ti ha gya té ka – a hon fog la lás után érez he tõ en meg vál to zott. Ezt az új kör nye zet
ha tá sá val, az eu ró pai és bi zán ci mû velt ség be fo lyá sá val ma gya ráz ták. Nem vet ték
ész re, hogy – bár az ál ta luk fon tos nak tar tott fo lya ma tok sem el ha nya gol ha tó ak – az
em lí tett vál to zá sok leg fon to sabb ki vál tó ja a gaz dál ko dás imént em lí tett dön tõ vál to -
zá sa volt. Dön tõ, mert va ló ban az egész nép to váb bi sor sát be fo lyá sol ta. A ma gyar
né pes ség zö mé nek vég le ges meg te le pe dé se, a fa lu há ló zat ki ala ku lá sa nél kül nem lett
vol na utunk Eu ró pá ba, nem kö vet kez het tek vol na be azok a vál to zá sok a ma gyar tár -
sa da lom ban, ame lyek a hû bé ri, ke resz tény ma gyar ál lam ki ala ku lá sá hoz ve zet tek.11

Saj nos ép pen 10. szá za di for rá sa ink hi á nya mi att nem kí sér het jük fi gye lem mel
leg ko ráb bi fal va ink ki ala ku lá sá nak idõ rend jét, job bá ra csak fel te vé sek re va gyunk
utal va. Györffy György pél dá ul idé zett 1977-es dol go za tá ban ar ra a kö vet kez te tés re
ju tott, hogy a 940-es évek ben a ma gyar fe je del mi ud var már meg szer vez te a szol gál -
ta tó fal vak rend sze rét, ami kor a fa lu meg ne ve zé se utalt ar ra a szol gál ta tás ra, ami vel
né pes sé ge a fe je de lem nek tar to zott (Ko vács, Ko vá csi, Szán tó, Ha lász, Fö dé mes [=
mé hész], Tí már stb.).12 Ek kor ugyan is az eu ró pai ural ko dók egy ré sze már meg ta gad -
ta a bé ke fe jé ben ki al ku dott adó meg fi ze té sét. (E rend szer egé szen a 13. szá za dig
fenn ma radt.)

A hon fog la ló ma gyar ság fen tebb ki fej tett meg te le pe dé sé nek lát szó lag el lent mond
Györffy György nek azon el gon do lá sa, ame lyet 1970-es dol go za tá ban ki fej tett. Esze -
rint ugyan is a ma gyar fe je del mi csa lád tag ja i nak (Ár pád utó da i nak és ro kon sá gá nak)
ne ve i vel je lölt te le pü lé sek fel lel he tõk nagy fo lyó ink part jai men tén, ami bõl az kö vet -8
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ke zik, hogy õk a 13. szá za di mon gol fõ em be rek hez ha son ló mó don no ma di zál tak a
ma gyar or szá gi fo lyók men tén. Né ze tem sze rint ugyan is e szel le mes fel te vés bõl csu -
pán annyi bi zo nyít ha tó, hogy va ló ban fe je del mi és her ce gi szál lás he lye ket je löl nek
e hely ne vek, ám ezek nem az egy ko ri le gel te té si út vo na la kat je lö lik, ha nem csu pán
azo kat az ud var he lye ket, ame lye ket e fõ em be rek (fõ ként nya ran ként) azért ke res tek
fel, hogy né pes kí sé re tük kel az oda be szol gál ta tott élel mi szert el fo gyasszák, s a kéz -
mû ipa ri ter mé ke ket hasz ná lat ba ve gyék.

Leg ko ráb bi, 10. szá za di fal va ink cá fol ha tat lan bi zo nyí té ka it a ré gé szet szol gál tat -
hat ja. Saj nos a kö zép ko ri fal va ink fel tá rá sa ré gé sze tünk egyik leg fi a ta labb ága za ta.13

An nak el le né re, hogy az el múlt év ti ze dek ben a be ru há zá so kat meg elõ zõ nagy ré gé -
sze ti fel tá rá sok igen sok Ár pád-ko ri fa lu te le pü lést hoz tak nap vi lág ra, biz to san 10.
szá za di te le pü lé sünk igen ke vés van. En nek egyik oka az újabb men tõ ása tá sok te te -
mes ré szé nek fel dol go zat lan sá ga, más részt pe dig az a kö rül mény, hogy leg ko ráb bi
fal va ink te rü le tén igen ke vés jól kel te zõ le let ke rül nap vi lág ra. Ma gam 1994-ben az
M3-as au tó pá lya ak ko ri (ké sõbb mó do sí tott) nyom vo na lán, a Hajdúdorogtól észak ra
lé võ Csár da dom bon nagy já ból egy hek tár nyi te rü le ten tár tam fel ko ra Ár pád-ko ri fa -
lu te le pü lés rész le tét. Fé lig föld be mé lyí tett la kó há zak, kül sõ ke men cék, mû hely ma -
rad vá nyai ke rül tek elõ egy más tól je len tõs tá vol ság ra, szórt el ren de zés ben, aho gyan
ez a ha son ló ko rú te le pü lé se ken szo ká sos. E fa lu kez de te két ség kí vül a 10. szá zad ra
nyú lik vissza, a leg ké sõb bi ob jek tu mok pe dig a 11. szá zad vé gé re vagy a 12. szá zad
ele jé re kel tez he tõk. A ma gas ból ké szí tett fény kép fel vé te len jól lát szik, hogy a há zak
göd rei kö ze lé ben négy szög le tes alak za to kat al ko tó ár kok van nak, ame lye ket egy ké -

sõb bi, át lós víz el ve ze tõ mély árok szel át. (3. kép). E négy szög le tes te rü le tet be fo gó
ár kok min den Ár pád-ko ri te le pü lé sen meg fi gyel he tõk, egy kor ál lat ka rá mok vol tak,
ami lye ne ket a ju há szok még ma is épí te nek az Al föld ön. Az ilyen te le pü lé sek még a
ke le ten is ál ta lá nos no mád szál lá sok ha gyo má nya it õr zik. (A ké pen lát ha tó ke rek ár -
kok a ko ráb bi, ró mai ko ri szar ma ta sí rok kö rí tõ ár kai.) A föld be mé lyí tett, kis mé re tû
há zak ban job bá ra csak té len lak tak, ak kor is csak a gyer me kek és az asszony nép, a
fér fi ak pe dig a ka rá mok mel lett lé võ sát rak ban vagy könnyû szer ke ze tû, nád ból épült
kuny hók ban ta nyáz tak. A mó do sab bak több nyi re fá ból, ge ren dák ból rótt fa há zak ban
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lak tak, e fel szí ni épü le tek nek azon ban nem ma radt nyo ma a föld ben. Mind össze a
Sze ged mel let ti Tiszaszigeten fi gyel ték meg a ré gé szek egy olyan bo ro na ház nyo ma -
it, ame lyet se ké lyen, csak 25-30 cm-re mé lyí tet tek a föld be.14

Leg ko ráb bi fal va ink ké pe te hát még erõ sen em lé kez tet a no mád szál lá so ké ra,
ame lye ken az élet is ha son ló kép pen folyt, de ez már nem ide ig le nes, ha nem ál lan dó
te le pü lés volt. A gaz dál ko dás is elég gé kül ter jes volt, de az ál lat ál lo mány olyan egye -
dek kel bõ vült, mint a ser tés és a há zi szár nyas, ame lye ket a no má dok so ha nem tar -
ta nak. E ko rai fal va ink szer ke ze te, épít mé nyei igen ha son ló ak a Don-vi dé ki, az egy -
ko ri levédiai és etel kö zi te le pü lé sek re, mint aho gyan a la kó ik ál tal hasz nált edé nyek
is. A könnyû szer ke ze tes épít mé nyek, sát rak alak já ra vi szont csak kö vet kez tet ni tu -
dunk. Az egész eur ázsiai pusz tai öve zet ben egé szen a 20. szá za dig ál ta lá nos gya kor -
lat volt, hogy a meg te le pült no má dok so ká ig meg õriz ték a ké nyel mes, könnyen
össze rak ha tó, szel lõs és szép szõ nye gek kel dí szí tett ne mez sát rat. Így volt ez az
orosz or szá gi nogajoknál is, akik fa lu si há zuk ud va rán szin tén fel ál lí tot ták a ré gi
idõk re em lé kez te tõ rá csos szer ke ze tû ne mez sát ru kat, ott fo gad ták a ven dé ge ket, ott
idõz tek ve lük (4. kép). Ha son ló szo ká sok él het tek a mi õse ink nél is, még hosszú ide -

ig a meg te le pe dés után. Nem vé let len te -
hát, hogy Ot tó freisingi püs pök, aki 1147
nya rán III. Kon rád né met ki rály kí sé re té -
ben uta zott át Ma gya ror szá gon, azt ír ja,
hogy a ma gya rok „[…] az egész nya rat és
õszt sát rak alatt töl tik”.15 (A né met ural -
ko dó a má so dik ke resz tes had já rat ke re -
té ben ha tal mas se re get ve ze tett ek kor a
Szent föld re.)

A 955-ös augsburgi ve re ség után lé -
nye ge sen meg vál to zott az or szág nem -
zet kö zi hely ze te. A gyõz tes had ve zér,
Ot tó 962-tõl né met-ró mai csá szár lett,

aki egy sé get te rem tett nyu ga ton, de ke le ten is be zá rult a gyû rû. Fen tebb már em lí tet -
tük, hogy 957-ben Bíborbanszületett Kons tan tin bi zán ci csá szár is meg ta gad ta a ma -
gya rok nak az adó fi ze tést. Rá adá sul 972-ben II. Ot tó, a né met-ró mai csá szá ri trón örö -
kös fe le sé gül vet te Theophanu gö rög her ceg nõt, s ez zel a ma gyar fe je de lem ség két
nagy el len sé ges bi ro da lom ha ra pó fo gó já ba ke rült. A ma gyar fe je del mek azon ban
már rég óta lát ták a ve szélyt, már Fajsz fe je de lem is. Utód ja Tak sony (955–972) már
pró bál ko zott is ki tör ni az el len sé ges gyû rû bõl. Kap cso la tot ta lált az Ot tó val el len sé -
ges vi szony ban ál ló XII. Já nos pá pá val, aki el is küld te 963-ban a ma gya rok hoz
Zakeus ne vû té rí tõ püs pö két. Ot tó csá szár nak azon ban jó ké mei vol tak, s meg aka dá -
lyoz ta a püs pök Ma gya ror szág ra va ló el ju tá sát, egy ben a pá pa és a ma gyar fe je de lem
szö vet sé gét. Tak sony ha lá la után Gé za kö vet te õt 972-ben a nagy fe je del mi tró non. Az
ener gi kus ural ko dó vi lá go san lát ta, hogy az or szá got és a ma gyar sá got csak a szom -
szé da i val va ló bé ke és a ke resz tény hit re va ló át té rés ment he ti meg a pusz tu lás tól.
El küld te kö ve te it a 973 hús vét já ra össze hí vott né met bi ro dal mi gyû lés re
Quedlinburgba. Bé két aján lott és té rí tõ pa po kat kért. Meg is ér ke zett Bruno Sankt
Gallen-i szer ze tes tár sa i val. Meg ke resz tel te Gé zát és csa lád ját, to váb bá 500 fõ em bert.
Ma ga Gé za ugyan lel ké ben so ha nem lett iga zán ke resz tény, ál lí tó lag az zal kér ke dett,
hogy elég gaz dag és ha tal mas ah hoz, hogy egy szer re két is tent is szol gál jon. Azt
azon ban na gyon is jól tud ta, hogy az or szág ér de kei mit kí ván nak. Fi át, Vaj kot – aki
a ke reszt ség ben ugyan azt az Istephanos (Ist ván) ne vet kap ta, mint õ ma ga is, va ló di,
meg gyõ zõ dé ses ke resz tény nek ne vel tet te.
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Az or szág sor sát ke mény kéz zel el iga zí tó Gé za nagy fe je de lem köz ben le szá molt a
ré gi ha gyo má nyo kat õr zõ no mád elit tel. Aki nem volt haj lan dó az új sza bá lyok hoz
iga zod ni és az új hit re tér ni, ke gye lem re nem szá mít ha tott. Az el len ke zõk nem le het -
tek túl so kan, hi szen az elit ab ban volt ér de kelt, hogy ko ráb bi ha tal mát meg õriz ze, de
leg alább meg õriz zen be lõ le annyit, amennyit le het sé ges. Kik re tá masz ko dott, kik re tá -
masz kod ha tott az új nagy fe je de lem? Azok ra a dol gos tö me gek re, akik ed dig ki ma rad -
tak a tör té ne lem bõl. Azok ra, akik az új fal vak szá za it lak ták, s szol gál ta tá sa ik kal élet -
ben tar tot ták az or szá got és a fe je del met. Az új hit re õk is csak a kény szer ha tá sá ra
tér tek ugyan át, s még ki lenc év szá za don át meg õriz ték a sá má nok hi e del mé nek szá -
mos tö re dé két, ti tok ban még so ká ig ál doz tak tit kos for rá sok nál, ku tak nál. De las san -
ként hin ni kezd tek az új Te rem tõ ben, ha lot ta i kat az újon nan épült temp lom ker tek ben
te met ték el, s gya ra pí tot ták fal va i kat, gaz da sá gu kat. Be le nõt tek Eu ró pá ba.16
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