
A HONFOGLALÁS 

A KÁRPÁT-MEDENCE A HONFOGLALÁS ELŐTT
• V.sz.: germánok, hunok, 
• VI-VIII.sz.: Avarok (568-800): Baján kagán vezetésével
• Török lovas nomád nép. (kengyel!)
• A Balkán népességének elpusztítása – a nyomukban ide szlávok költöznek
• 630-tól: az Avar Birodalom hanyatlása, majd 680-tól újabb fellendülés 
• ok: bolgár-török birodalom felbomlása után  újabb török eredetű népesség behatolása 

az Avar Birodalomba
• 800. Nagy Károly szétverte az avar uralmat Pannónia területén
• őrgrófság szervezése –az  avarok frank fennhatóság alá kerültek ( megkeresztelkedés)
• Kettős honfoglalás – László Gyula  : 680-ban a második avar hullám Kárpát-

medencébe érkező népességét magyarok alkották, és ezek megélték Árpád 
bevonulását

• Más elmélet szerint: bolgár-török (onogur) népesség beáramlása 
• ONOGUR – ebből a török népnévből ered a Hungarus elnevezés.
• Székely nép eredete – vitatott
• IX. sz.: Frankok, szlávok:
• Szláv központok: Pribina és Kocel –Zalavár
• Szlávok: frank fennhatóság alatt: harcban a morvákkal
• 862-től: a frankok és a morvák is a magyarokat hívják szövetségesül egymás ellen.
• 894. Szvatopluk halála – a morva birodalom szétesése⇒nem volt szilárd államalakulat 

a Kárpát-medencében a magyarok bejövetelekor

A HONFOGLALÁS ELSŐ SZAKASZA

A honfoglalásról a Gesta Ungarorumból, amelynek szövege más krónikákban maradt fenn:

"Azután visszaküldték ugyanazt a követet közmegegyezéssel az említett fejedelemhez 
(Szvatoplukhoz), és a földjéért egy nagy fehér lovat küldtek neki arábiai arannyal 
megaranyozott nyereggel és aranyos fékkel. Ennek láttára a fejedelem még jobban megörült, 
mert úgy vélte, hogy azt, mint holmi telepesek, a földért küldötték. A követ pedig azt kérte a 
fejedelemtől, hogy adjon földet, füvet és vizet. A fejedelem erre elmosolyodva mondotta: 
"Vegyenek, amennyit akarnak ezért az ajándékért!" Erre Árpád és a hét vezér benyomult 
Pannóniába, nem mint jövevény, hanem mint a föld örökös jogú birtokosa. Ekkor másik 
követet küldtek a fejedelemhez, és ezzel az üzenettel bocsátották el: "Árpád és emberei azt 
mondják neked, hogy azon a földön, amit megvettek, ne maradj tovább semmiképpen, mivel 
földedet lovon, füvedet féken, vizedet nyergen megvették, és te szegénységed és kapzsiságod 
miatt a földet, füvet és vizet nekik engedted!"

• 894.: a magyarok, bizánci szövetségben (Bölcs Leó), sikeresen támadják meg a dunai 
bolgárokat.(Simeon cár)  

• 894.: egy vereség eredményeképpen megindulnak nyugat felé a besenyők
• Ok: az arabok megverik az úzokat, azok a besenyőket, a besenyők így a magyarokat 

szorították ki a szállásterületről
• 895.: újabb magyar támadás a dunai bolgárok ellen 
• de a bizánciak nem támadják meg a dunai bolgárokat



• ⇒teljes erejükkel a magyarok ellen fordulhatnak és a besenyőket hívják 
szövetségesnek (234.old)

• az Etelközi magyarok megtámadása
• a magyarok fő serege Árpád vezetésével ekkor már a Maros vidékén volt
• Az etelköziek Árpád után vonultak. 
• Kettős fejedelemség: Álmos –gyula, Kurszán - kende
• Álmos: szakrális gyilkosság áldozata lett Erdélyben ( az etelközi vereség miatt)
• Tisztségét Árpád vette át – az ő nevéhez fűződik a Honfoglalás
• Útvonal: Kárpátok északkeleti hágói( Vereckei- Tatár-szoros)+ erdélyi hágók(Békás-

szoros)
• A honfoglaló magyarok az első időben csak a Tiszáig foglalták el a Kárpát-medencét
• Északon: Duna-Garam a határvonal
• a Duna-Tisza köze: gyepü 
• majd: berendezkedés időszaka

A HONFOGLALÁS MÁSODIK SZAKASZA

• 898. a keleti frank uralkodó Berengár ellen magyar szövetséget vesz igénybe. – 
magyarok Észak-Itáliában

• 900. morvák ellen, majd bajorok ellen – Pannónia elfoglalása
• 902-ben a morva állam felszámolása – a Morva völgyének (Felvidék) megszerzése 
• 904. Kurszán megölése (bajorok) – köv.: Árpád az egyedüli vezér.
• 907. bajor támadás és vereség Pozsony közelében
• a X. század elejére a Kárpát-medence a kb. félmilliós magyarság kezébe került

GAZDASÁG
• Félnomád gazdálkodás: ló, juh- (ridegtartás) mellett:  szarvasmarhatartás, sertés és 

baromfi is (letelepült életmód)– természeti pénz: tinó, prémek; halászat, vadászat
• Ipar: prémek, bőrök feldolgozása, fonás, szövés, nemezkészítés, varrás
• Fémművesek, cserépedény-gyártók – a megtelepedés jele: nyereg, zabla, kengyel, 

nyílhegy, szablya, fokos
• Kereskedelem: prém, ló, marha, só, ezüst – Kijev, Prága felé

HITVILÁG
• Vallás: samanizmus
• A világ három szintje: alvilág – mi világunk – égi világ
• Életfa: a három szintet összefogja
• Ágai közt: Nap, Hold, csillagok
• Tetején: sas (lehozza az újszülöttek lelkét a fa tetejéről)
• Papok: táltosok – közvetítenek a világok között
• Két lélek van: testlélek(halandó), árnyéklélek(halhatatlan)
• Totemállat: csodaszarvas, turul 


