
Címlapsztori

A Kárpát-medencében végle-

ges hazára találó magyarság 

a 9. század végén új népekkel 

és hatalmi alakulatokkal került töb-

bé-kevésbé közvetlen szomszédság-

ba. Szállásterületük nyugati határát 

eleinte a Duna vonala jelentette, 

majd a század végén, a 10. század 

elején előbb a Dunántúl északi, majd 

a század második felétől annak déli 

részén is feltűntek nyomaik. E fog-

lalás nyomán kerültek úgymond 

szomszédságba a korabeli Euró-

pa egyik vezető államalakulatával, 

a Német-római Birodalommal. A Ba-

jor, Frank, Lotaringiai, Sváb és Szász 

Hercegségek területét ekkor azok 

déli és keleti részén úgynevezett 

őr grófsá gok ölelték körül, melyek 

nevükben hordozták egyik fő fel-

adatukat is: a központi területek vé-

delmét. Témánk szempontjából két 

ilyen emelkedik ki, a 10. század má-

sodik felétől már létező Duna menti 

– a mai Ausztria egy részére kiterjedő 

– Ostmark, és a délebbi – ugyancsak 

részben a mai Ausztria és Szlovénia 

területét felölelő – Karintiai Herceg-

ség. Ezek keleti irányú kiterjedése 

azonban kevéssé pontosan ismert, 

talán nem is volt határozottan kije-

lölt vonala már akkor sem. A bő egy 

évezreddel ezelőtti határok ugyanis 

természetes módon nem a mai ál-

lamhatárokhoz hasonlóan képzelhe-

tők el, sőt, vonal helyett, ott ahol azt 

markáns természetföldrajzi tényező, 

pl. egy folyó nem jelölte ki, ott talán 
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Gyepű és gyepűelve

pontosabb lehet egy többé-kevésbé 

meghatározott területsávval számolni, 

mely természetes módon a szomszé-

dos felek erőviszonyainak alakulása 

tükrében időről időre változhatott is. 

Sajnos a magyarság belső települési 

szerkezetére – pl. törzseinek elhelyezke-

désére – nézve nincsenek biztos adata-

ink, így azt sem tudjuk felvázolni, mely 

csoportok kerülhettek közvetlen(ebb) 

kapcsolatba az őrgrófságokkal vagy 

azok magyarsághoz közelebb fekvő 

területeivel. A német és a magyar fenn-

hatóság alatt álló részek között a kutatás 

általában egy csupán kisebb létszámú 

őrtelepekkel benépesített gyepűvel 

és az ahhoz kapcsolódó lakatlan gyepű-

elve meglétével számol. 

Az ilyen védekezési rendszereket ál-

talában a vándorló életmódot folytató 

népekhez kötik, jelen esetben itt a ma-

gyarsághoz, noha az ilyen lakatlanul ha-

gyott sávval más korszakokban és kultú-

rákban éppen az állandó helyen, városias 

településeken élők védekeztek a nomá-

dok betörései ellen. A gyepű kiterjedésé-

re és elhelyezkedésére főként a régészeti 

leletek és a természetföldrajzi tényezők 

együttesének elemzése adhat választ, 

hiszen a korabeli írott forrásokban a határ 

ritkán jelenik meg, információértékük pe-

dig esetenként vitatott.

Milyen lehetett a Kelet-Alpok 

és a Nyugat-Dunántúl érintkezési 

területe a 10. században? Elsőként 

a magyarok megjelenésekor itt élő né-

pek jelenlétét kell megemlíteni, még 

akkor is, ha a terület 10. század eleji 

alaplakosságáról meglehetősen kevés 

ismerettel rendelkezünk. Bizonyára nem 

volt azonban néptelen a 9. század végén 

az egykori Karoling Pannonia (azaz a mai 

Dunántúl egy része), mely a Karoling Bi-

rodalom egyik keleti tartománya volt. 

Helyben lakó népei így – még akkor is, 

ha korábbi uraik az elvándorlást válasz-

tották – vélhetően nagyobb számban 

élhették meg a magyarok felbukkaná-

sát, s korábbi életmódjuk folytatását 

azok megjelenése sem szakította meg. 

Szegényes, leletanyagot kevéssé tartal-

mazó temetkezéseik azonban megne-

hezítik azonosításukat. Ezzel szemben 

az újonnan beköltöző magyarok sír-

jainak egy része – melyek tartalmaz-

tak bizonyos tárgytípusokat, avagy jól 

azonosítható temetkezési szokásokat 

tudunk bennük megfi gyelni – jól körül-

határolható. Ezeket főként a Kisalföld 

Dunától délre eső részén találjuk, ami 

nem meglepő, ha fi gyelembe vesszük, 

hogy a magyarság nagyállattartó élet-

módja előnyben részesítette a sík terü-

A gyepű a határvéde-

lem szakszava, mely 

egy területsávot jelent, 

azon belül pedig egy termé-

szetes és mesterséges objektu-

mok alkotta védelmi rendszert. 

A gyepűelve pedig a gyepű előtt 

elhelyezkedő széles, la-

katlan terület-

sáv.

A magyarságra jellemző, úgynevezett rozet-
tás lószerszámveretek a Kisalföld déli részéről

A Kelet-Alpok-vidék jellemző
fülbevalótípusa Csepregről

Vasvárnál található sánc és annak rekonstruált kapuja
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leteket, s kikerülte a magasabban fekvő 

részeket. Számuk azonban megle-

hetősen alacsony, vagyis fel kell 

vetnünk a lehetőségét, hogy 

a nagyobb csoportokban 

történő megtelepedés 

helyett a 10. század 

középső részéig csak 

néhány kisebb közös-

ség foglalhatott ma-

gának szállást a mai 

Győr-Moson-Sopron, 

Vas és Zala megyék, 

illetve Burgenland 

területén. Ezért helye-

sebb lehet talán ekkor 

még a magyar fennható-

ság kiterjesztéséről, mint 

a magyarság nagyarányú 

megtelepedéséről beszélni. 

A 10. század első felében a határ 

védelmére szolgáló rendszer nyomait 

alig-alig ismerjük, talán annak kisebb je-

lentősége miatt. A magyarság támadó 

fellépése, a Nyugat-Európába vezetett 

fegyveres, zsákmányszerző akcióik nyo-

mán idegen támadásra nyugati vagy 

délnyugati irányból ekkor aligha kel-

lett számítani, így a dunántúli területek 

védelmére is kevéssé lehetett szükség. 

Valószínű, hogy nyugati irányból érkező – 

legalábbis nagyobb számú – betelepedő 

népesség megjelenésével sem számol-

hatunk, hiszen a korabeli Európa egyes 

részein gyakorta felhangzó fohász, mely 

a magyarok nyilaitól kért oltalmat, alig-

hanem utalt arra a közvetlen veszélyre, 

mely a magyarság területeinek megkö-

zelítése esetén leselkedhetett az utazóra.

Változás a 10. század középső 

részétől fi gyelhető meg. A nyugati 

irányú fegyveres akciók visszaszoru-

lásával, majd végleges lezárultával 

párhuzamosan kezdődhetett meg a ma-

gyarság déli irányú kolonizációja, ezzel 

párhuzamosan pedig a határ pontosabb 

kijelölése, s a határvédelem kezdődő ki-

építése. Természetesen ez az időszak 

sem volt mentes a villongásoktól, 

ezek végkimenetelétől függően to-

lódhatott azután az a Duna völgyében 

keleti vagy nyugati irányba. A jellemző-

en vízfolyásokkal meghatározott határ 

vonatkozásában időben előre haladva 

az Enns (900–955 között), a Fischa 

(970-es évek eleje) majd a Lajta 

(980-as évek) folyók vidéke 

fogalmazódott meg a ku-

tatásban. Megközelí-

tőleg Géza fejedelem 

korától, a 10. század 

második felétől kezd-

hettek el megépülni 

azok a földből és fá-

ból épített falakkal 

rendelkező, változó 

nagyságú erődök, 

melyek jelentős ré-

sze található a mai 

Nyugat-Dunántúlon; ezek 

feladata pedig az esetleges 

német támadások megtö-

rése, visszaverése volt. Ezeknek 

a rendszerét egészítik ki a hasonló 

sáncok, melyek egyenes vonalú futásuk 

révén az adott területen való átkelést vol-

tak hivatva megakadályozni. Természete-

sen itt nem egy egybefüggő, erődítmé-

nyek és sáncok alkotta zárt vonalat kell 

elképzelni, hiszen a védelmi rendszer-

nek csupán kisebb részét képezték mes-

terséges akadályok, viszont nagyon jó 

érzékkel használták ki készítőik a termé-

szet adottságait a védekezéshez. A kora-

beli nehéz fegyverzetű, karddal, pajzzsal 

felszerelt lovas seregek mozgásához – 

melyek természetesen nem csupán ka-

tonákból álltak, hanem pl. a különböző 

szükséges felszereléseket vagy élelmet 

szállító kocsikból is – a megfelelően jár-

ható út elengedhetetlen volt. Mocsaras 

területeken vagy magasabban fekvő, 

dús növényzettel borított erdőségeken 

az átkelés számukra gyakorlatilag meg-

oldhatatlan feladat volt. Ezért az emlí-

tett utak és sík területek lezárása, vagy 

közlekedésre alkalmatlanná tétele volt 

a védekezés egyik fő módszere. A sán-

cok a már meglévő utakat fi gyelembe 

véve épültek fel, úgy, hogy azon átjá-

rási lehetőség csak az út vonalában 

létezett, azonban itt épített és őrzött 

kapuk állták útját a továbbhaladóknak. 

Mivel egy kilométereken át futó, több 

méter magas sánc megépítése szer-

Gyepű és gyepűelve

A 900-as évek elején szü-

letett modenai imában 

az „ab Ungerorum nos de-

fendas iaculis” – vagyis a „védj 

meg minket a magyarok nyilai-

tól” mondat szerepel. „A magyarok 

nyilaitól ments meg, Uram, minket!” 

változat először Kossuth Lajos egyik 

írásában tűnik föl, ennek for-

rása azonban isme-

retlen.

A Kelet-Alpok-vidék jellemző ruhakap-
csoló típusa Lébényből

A magyarságra jellemző ruhadísz 
az ausztriai Köttlachból
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vezettséget és megfelelő 

számú építőt igényelt, ezért 

ilyenek megépítésére csak 

akkor kerülhetett sor, ami-

kor a terület lakottsága már 

megközelítőleg állandó volt, 

így a környéken és termé-

szetesen a településterület 

belsőbb részein élők védel-

me komolyabban igényelte 

már ennek létrehozását, s ezt 

esetleges külső fenyegeté-

sek is indokolták.

Ez az az időszak, mely 

egyben arra is utal, hogy las-

san megindulhattak a béké-

sebb kétirányú kapcsolatok 

is a határ két oldalán élők 

között, jelezve, hogy az elvá-

lasztó sáv nem volt egy átjár-

hatatlan akadály. Ha ez elsőre 

talán meglepően is hangzik 

az előbb említett védekezési 

rendszer kiépítésének tük-

rében, mégis feltételezhető, hogy a határvidéken, 

akár egymás többé-kevésbé közvetlen szomszéd-

ságában élő emberek között – ha mindennapi érde-

keik vagy korábbi sérelmeik nem indokolták – talán 

kevésbé lehettek kiélezett konfl iktusok vagy ellen-

ségeskedések (nem úgy az államalakulatokat irányí-

tó, seregeknek parancsoló uralkodók között). Ennek 

nyomait olyan tárgyak, viseleti elemek vagy éksze-

rek felbukkanásában láthatjuk, melyek az adott idő-

szakban a magyarságra, vagy a Kelet-Alpok vidékén 

élő csoportokra voltak jellemzők. Ma már a ruházat, 

ékszer- vagy hajviselet a szomszédos országokban – 

az egyes népviseletek kivételével – nagyban hason-

ló, azonban a régebbi évszázadokban bizonyos ele-

mek pontosabban utalhattak egy-egy népcsoportra. 

Ezek magyar szállásterületen 

történő felbukkanása tehát 

jelezhet a Kelet-Alpok vidé-

kéről származó, ékszereit 

onnan magával hozó, de 

már a magyarok között vagy 

közelségében egykor élt sze-

mélyeket, akik lehettek na-

gyobb csoportban vagy akár 

egymagukban is beköltözők. 

Ezekre utalhatnak olyan nyo-

mok, mint pl. egyes fülbeva-

lók vagy ruhakapcsoló tűk. 

Míg a magyarságra jellemző 

ruhadíszek vagy ékszerek 

esetenként felbukkannak 

a mai Ausztria területén is. 

Idővel azután természetesen 

megindulhatott egyfajta ke-

veredés is, amikor egy-egy 

személy mindkét területre 

jellemző elemeket viselt. 

Nyugati irányból Géza, majd 

István hívására egyházi sze-

mélyek, fegyverforgatók 

és kíséretük érkezett az országba, akik a keresztény 

Magyar Királyság létrehozása mellett hozzájárultak 

annak etnikai képének formálásához is.

A védelmi rendszer vélhetően a 11. századra teljes 

egészében kiépült. De szükség is volt rá, hiszen eb-

ben a periódusban több idegen támadás is próbára 

tette annak szilárdságát. A Dunántúlon – s a Magyar 

Királyság többi részén is – pedig ekkorra egységesült 

az az anyagi kultúra, amely azután a kora Árpád-ko-

ri magyarokból, az itt talált helyi alapnépességből 

és vélhetően a különböző irányból érkező beköltö-

zőkből álló népességet egységesen jellemezte. De ez 

már egy másik történet.

C C C

Gyepű és gyepűelve

A modenai ima (pirossal kiemelve 
a magyarok említése) 

Géza fejedelem a Képes 
Krónikában
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