
 1 

SZAMOSI LÓRÁNT 

 

A kalandozó hadjáratok, a magyar állam megalapítása 

 

 
1. A kalandozások 

 

   A kalandozások nem a honfoglalással kezdődtek, hanem amióta a magyarokról az írott 

források alapján biztos információink vannak, a 830-as évektől kezdve, azóta kalandozó 

népként szerepelnek. Az európai irányokban tett kalandozó hadjáratok viszont kétségtelenül a 

honfoglalás után erősödtek fel. A kalandozó hadjáratok már 899-ben megindultak a 

betelepülés után, Berengár itáliai király ellen. A Brenta-folyó melletti csatában a magyarok 

komoly győzelmet arattak Berengár csapatai felett. A 900-as évek elején aztán megsűrűsödtek 

a nyugat felé irányuló csapások. A legtöbbször valamelyik háborúzó fél hívó szavára 

avatkoztak be a magyarok a szomszédos területeken. 

901 Karintia 

902 Morvaország 

904-905 Itáliai területek 

906, 908 Szászország 

909 Svábföld 

911, 913 Burgundia 

915 Svábföld, Türingia, Szászország 

917 Bázel ostroma, bizánciak ellen 

920-921 Verdun felégetése (francia területek) 

920-924 Itáliai területek 

926 Sankt Gallen monostorának elfoglalása (mai Svájc területe) 

 

   A 920-as évek végén egy kb. hat éves szünet következett be a hadjáratok menetében. 933-

ban a magyarok ismét Szászország ellen vonultak, de Merseburg mellett (Riade) Madarász 

Henrik szász uralkodótól vereséget szenvedtek. 937-ben indult a legnagyobb szabású magyar 

vállalkozás, mikor Henrik meghalt és utóda I. Ottó lett, a későbbi császár. A magyarok 

nyugat felől akartak rátörni a szászokra ezért feldúlták a Svábföldet és a mai Franciaország 

északi-északkeleti részét is. Ottó azonban megelőzte a magyar támadást és egészen a frankok 

földjére (Metzig) szorította vissza a magyarokat, akik rázúdultak Lotaringiára, és kijutottak az 

Atlanti-óceán partjára is. 938-ban ismét vereséget szenvedtünk a szászoktól, ez volt az utolsó 

Szászföldre vezetett hadjáratunk. A 940-es évek elején a magyarok még eljutottak a mai 

Spanyolország területére is, de már egyre inkább megfigyelhetők a gyengülés jelei. 955-ben 

az Augsburg melletti Lech-mezőn mért Ottó súlyos vereséget a magyarokra, a három magyar 

hadvezért, Bulcsút, Lélt (Lehel) és Súrt elfogták, majd felakasztották. A déli irányban, a 

Balkánon, Bizánc felé folytatott hadjáratok még 970-ig eltartottak, de ebben az évben 

Arkadiopolisz mellett is vereséget szenvedtek őseink így a kalandozó hadjáratok végképp 

abbamaradtak.  

   899 és 970 között 47 kalandozó hadjáratról tudunk, amelyek közül 38 nyugati irányban 

folyt és mindössze 9 dél felé. Ahogy haladunk az időben előre az is megfigyelhető, hogy 

hogyan merészkedtek eleink egyre messzebbre a magyar szállásterületektől. A 900-as évek 

elején még csak közvetlen szomszédainkat fenyegettük, de később az Ibériai-félszigetig, az 

Atlanti-óceánig, a mai Belgium területéig hatoltunk előre. 
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   A kalandozások célja alapvetően a zsákmány- és fogolyszerzés volt. Fontos tényező volt az 

adóztatás, a sarcolás. A magyarok igyekeztek nyugati szomszédaikat rendszeres adó fizetésére 

kényszeríteni. Ez volt az oka például a sok Sváb- és Szászföldre vezetett hadjáratnak is. Az 

élelem mellett a magyarok legtöbbször luxuscikkeket zsákmányoltak, csupa olyan dolgot, 

amit saját társadalmuk nem tudott előállítani: selyem, szövetek, használati eszközök stb. A 

fogolyejtésnek is megvoltak a maguk motivációi. Gazdagabb előkelőket a váltságdíj 

reményében ejtettek foglyul előszeretettel, az egyszerű halandókat pedig eladták a bizánci 

rabszolgapiacokon. 

   Fontos szempont a hadjáratok elemzésekor, hogy milyen keretek között zajlottak. A 

kalandozó hadjáratokat nem egy központból irányított, összehangolt hadműveletként kell 

felfognunk, hanem azok törzsi vagy törzsszövetségi vállalkozások voltak. Az is tény viszont, 

hogy volt egyfajta fejedelmi irányítás, de ez csak a harcoló csapatok együttműködésére 

vonatkozott. A hadjáratokban valószínűleg a főemberek katonai kíséretét adó fegyveresek 

vehettek részt, egy harcos középréteg, és nem olyan elemek, akik kiszorultak a nomadizmus 

háttérbe vonulása miatt a pásztortársadalomból. Magyarul egy hivatásos katonaréteg harcolt 

és nem munkanélküli pásztorok. Bár ez még ma sem teljesen bizonyos. 

   A magyarok félelmetes erejét a meglepetés, az európaiaknak szokatlan könnyűlovas 

harcmodor és a bár egyszerű, de nagyon hatékony fegyverek jelentették. A meglepetésnek, a 

cselvetésnek főleg a haditaktikában volt fontos szerepe: megfutamodást színlelve rátörni, 

majd bekeríteni és megsemmisíteni az ellenfelet. A reflexíj, a hajlított szablya, a kopja is 

rettegett eszköznek bizonyult egy darabig. A magyarok fürge, kistermetű és nagyon strapabíró 

lovaik komoly mértékben hozzájárultak a sikerekhez. 

   A kalandozások megjelenésének volt egy külső oka, és egy belső oka is. A külső ok: a 

gazdagabb szomszédoknál kialakult többlettermék, felesleg csábítólag hatott a magyarságra. 

A belső ok: differenciálódott a társadalom, amely a portyázó seregeket útjára bocsátotta. A 

magyar társadalom (mint minden nomád társadalom) erősen katonai jellege a kalandozó 

hadjáratokban nyert kifejezést. Ezek a hadjáratok egyszerre késleltették a társadalmi válság 

kirobbanását, és a vagyoni-társadalmi különbségek további mélyülését. A társadalom válsága 

a vagyoni különbségek növekedésére vezethető vissza. Ne felejtsük el: a magyarság a 

honfoglalással életmódot is váltott nem csak szállásterületet! Ebből következett: kialakul és 

megerősödik a katonai kíséret a fejedelmek körül, az elszegényedő szabadok problémája 

megoldatlan maradt, megjelenik a szolgai függő viszony, ami eddig a magyarok között nem 

volt meg. A kalandozások eredményei egyértelműen az állam kereteinek megteremtésében 

segédkeztek: véglegessé tették a régi vérségi-nemzetségi összetartozás felbomlását, 

megteremtették a lehetőséget, hogy a fegyveres kíséret a szabadok fölé emelkedő 

uralkodócsoporttá váljon, kialakultak a mélyebb vagyoni különbségek. A X. század végén a 

magyarság egyértelműen választóvonalhoz érkezett: államot alapítunk és beilleszkedünk a 

keresztény-feudális Európába, vagy eltűnünk a történelem süllyesztőjében, mint az avarok.   
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2. Az államalapítás előzményei, Géza nagyfejedelem 

 

   A történeti hagyomány a magyar állam megalapítását Szent Istvánhoz köti. Ez teljesen 

jogos álláspont, de ha az állam fogalmát tágabban értelmezzük a magyar állam korábban is 

létezett, mikor Árpádot fejedelemmé választották, kazár mintára megalakult a Magyar 

Fejedelemség még Etelközben. Természetesen ez nem hasonlított a középkori értelemben vett 

feudális államra. Ez az első magyar állam még a nomád viszonyoknak megfelelően jött létre. 

Ez a nomád állam természetesen megmaradt a honfoglalás után is. 

   A X. század közepére az ún. törzsi államok alakultak ki a Kárpát-medence területén. Ez azt 

jelentette, hogy a törzsek alkották a politikai kereteket. A törzsi államok élén a törzsfő állt 

illetve a törzsi előkelők, akik a katonai kíséretét is alkották a törzsfőknek. A kalandozások 

miatt megindult a szabadok közötti vagyoni differenciálódás is. Ilyen törzsi állam volt például 

Gyula erdélyi állama is. Ő a bizánci kereszténységet vette fel 950 táján. Itt működött az első 

püspök is, Hierotheosz, aki Gyula népét igyekezett keresztény hitre téríteni. Gyula csapatai 

önállóan folytattak kalandozó hadjáratokat, mint ahogy más törzsfők is. A Gyuláéhoz hasonló 

törzsi állammal rendelkezett később Ajtony is, de volt törzsi állama Árpád leszármazottainak, 

tehát a fejedelmi családnak is, vagy Koppánynak. Ezek az információk azért fontosak, mert 

csak így tudjuk megérteni, hogy miért volt olyan lényeges Szent István számára az egységes 

irányítás a feudális állam megszervezése során. Ugyanis a feudális állam megalapítása azt 

jelentette, hogy ezeket a törzsi államokat meg kell szüntetni, is mindenkinek el kell ismerni az 

egy királyi udvarból irányított államot. Lényeges adat még, hogy míg egyes törzsfők, mint 

például Gyula, vagy Ajtony, vagy Koppány Bizánc felé tájékozódtak, addig a fejedelmi törzs 

egyértelműen nyugat felé orientálódott, a nyugati kereszténységet kívánta felvenni. Taksony 

fejedelem, Géza apja nem véletlenül szemelte ki fiának az erdélyi Gyula lányát, Saroltát 

feleségül, hiszen két meghatározó erő volt ekkor hazánkban: az erdélyi Gyula törzsi állama és 

a fejedelmi törzs (Árpád leszármazottai). Gyula a keleti orientációt és Bizáncot jelentette, míg 

Géza már nyugat felé fordult és Rómához közeledett. 

 

 

Géza nagyfejedelemsége (971/72-997) 
   Géza a legtöbbször háttérbe szorul államalapító királyunk mögött, pedig Szent István 

lényegében az apja által lerakott alapokra építette fel a feudális magyar államot. A 

legfontosabb, átfogó intézkedéseket ő hozta meg. A nyugati kereszténység terjesztése, a 

fejedelmi haderő átalakítása, a későbbi vármegyei központok kijelölése, új öröklési rend 

bevezetése, nyugati orientáció a külkapcsolatokban. 

 A keresztény hit terjesztése 

972-ben hittérítő papokat kért I. Ottó német császártól (az augsburgi győző!). Mindenképpen 

fontos volt a magyar-német kapcsolatok javítása szempontjából a lépés, hiszen a magyar 

területek két nagy birodalom (Bizánc, Német Császárság) közé voltak beékelődve, és legalább 

az egyikkel jóban kellett lennünk. Azt se felejtsük el, hogy a nagy ellenlábas, az erdélyi 

Gyula Bizánc felé közeledett! Bruno, Sankt Gallen-i szerzetest szentelték a magyarok 

püspökévé, aki sikeresen végezte a magyarok térítését, sőt Gézát is megkeresztelte, aki a 

keresztségben az István (!) nevet kapta. 

973-ban egy 12 tagú magyar előkelőkből álló küldöttség járt Quedlinburgban Ottó császárnál, 

melyen újból szó esett a német segítségről a hittérítésben. Géza felismerte, hogy az egyház 

mennyire komoly társ lehet hatalma megerősítésében. Ezért sokszor erőszakkal is terjesztette 

népe körében a kereszténységet. 
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 Belharcok 

Az egyház segítsége nyilván nem volt önmagában elég, hogy Géza hatalmát tovább növelje. 

A törzsfőkkel véres belháborúkat vívott, és folyamatosan terjesztette ki a fejedelmi törzs 

szállásterületét. (Eredetileg ez a Csepel-sziget környéke, a mai Buda és Pest területe volt.)  

 Géza külpolitikája 

A nagyfejedelem külpolitikájára a béke biztosítása volt a jellemző. A nyugati országgyepűt 

(szélesebb határsáv) stabilizálta. Igyekezett a szomszédokkal jó viszonyban lenni, hogy 

minden erejét a belső termelőmunka megerősítésére fordíthassa. Külországi háborúkra 

uralkodásának huszonöt éve alatt alig került sor. Tudatosan igyekezett minél több 

szövetségest szerezni magának, ezt a célt szolgálta házassági politikája is. Két lányát a lengyel 

illetve a bolgár fejedelmekhez adta nőül. Később született másik két lánygyermekét a velencei 

dózse fiához, illetve Aba Sámuelhez adta feleségül. Kétségtelen tény azonban, hogy számára 

a magyar-bajor viszony volt a legfontosabb. Valószínűleg 996-ban feleségül kérte fiához, 

Vajkhoz (aki a keresztségben az István nevet kapta) a bajor herceg lányát, Gizellát. Ennek a 

lépésnek sorsdöntő jelentősége volt, hiszen a bajor hercegi család, amely a császári trónra is 

került először a magyarokkal lépett rokoni kapcsolatra. 

A bajor feleséggel bajor lovagok és papok is érkeztek hazánkba, és különösen a lovagokra 

majd óriási szüksége lesz Istvánnak a Koppány ellen vívott harcban. 

 

   997-ben meghalt Géza nagyfejedelem. Ekkor a fejedelmi törzs uralmi területe már az ország 

egész nyugati felére kiterjedt. Géza hatalmi politikája tehát sikeresnek mondható. Új 

fejedelmi központok jelentek meg, mint Esztergom, Veszprém. Megalakult az első szerzetesi 

központ is 996-ban Pannonhalmán (Szent Márton-hegy), ahol Géza bencés apátságot 

alapított. A nagyfejedelem halála előtt a feudális öröklési rendet követve, amely az első 

szülött jogát jelenti a trónra (primogenitúra), Istvánt tette meg örökösévé. E döntés ellen a 

fejedelmi család legidősebb férfi tagja, Koppány herceg fellázadt. Ugyanis az ősi öröklési jog 

szerint (seniorátus) ő örökölte volna a trónt. A szokásjog szerint el akarta venni a fejdelem 

özvegyét feleségül (ezt nevezték sógorházasságnak, azaz levirátusnak), melynek révén a 

hatalmat és a vagyont is örökölte volna. 

 

 

Harc a trónért (997-1000) 
   István és Koppány között az összecsapás elkerülhetetlenné vált. Koppány a somogyi 

területeket mondhatta magáénak (ez volt az ő „uruszága”, birtoka), míg István az Észak-

Dunántúlra és a fejedelmi központokra támaszkodhatott. Istvánt nagyban segítették a német 

lovagok is, akik Gizella kíséretében érkeztek annak idején. 

   Koppány és István harca az Árpád-törzsön belüli küzdelemnek tekinthető, amelynek azt 

kellett eldöntenie, hogy milyen irányban haladjon tovább a Kárpát-medence nyugati fele. 

István az új típusú államiságot, a kereszténységet képviselte. Ezzel szemben Koppány a törzsi 

szabadságot, a keleti hagyományokat, és a pogányságot szimbolizálta. Itt egy kicsit meg kell 

állnunk. Miért csak a Kárpát-medence nyugati feléről van szó? A magyarázat egyszerű: az 

Árpád-törzsnek egyelőre csak erre az országrészre terjed ki a hatalma. A medence keleti felén 

még működnek a törzsi államok (Gyula!). Koppány és István harcát nem szabad 

leegyszerűsítenünk a pogányság és kereszténység küzdelmére, hiszen minden bizonnyal 

Koppány is felvette a kereszténységet, a bizáncit! Az igaz, hogy soraiban nagy számmal 

vannak olyanok is jelen, akik félnek feladni ősi szokásaikat (pogányok), vagy elutasítják a 

német befolyást. Itt a kérdés inkább úgy merülhet fel, hogy Róma vagy Bizánc, keleti vagy 

nyugati orientáció? 

 

 



 5 

   997-ben Veszprém mellett, a Séd-patak völgyében ütközött meg egymással a két sereg, és 

István győzedelmeskedett a német lovagok hatékony közreműködésével. Állítólag Koppányt 

is az egyik lovag, Vecelin ölte meg. A bosszú sem maradt el: Koppány testét felnégyelték és a 

részeket az István fennhatósága alatt álló terület fontosabb pontjain kitűzték. Tehát nem az  

egész ország négy pontján! Ez is mutatta azt, hogy meddig terjed egyelőre István hatalma. 

Esztergom, Veszprém, Győr kapujára kerültek fel a darabok, a negyediket pedig Erdélybe 

küldték István nagybátyjához, Gyulához. Ez már jelzés volt inkább számára, hogy az új 

fejedelem igényt tart az erdélyi területekre is. Somogy népét István a pannonhalmi apátság 

fennhatósága alá rendelte, és az egyház szolgájává tette. 

   István számára ezek után a fő cél az volt, hogy saját hatalma alatt egyesítse az egész Kárpát-

medence területét. Ehhez szüksége volt a nemzetközi elismerésre is. Elérkezett az idő, hogy a 

nagyfejedelemséget felváltsa a királyság. A vélemények megoszlanak az ügyben, hogy kitől 

kért és kapott koronát István: III. Ottó német császártól, vagy II. Szilveszter pápától. A 

források nem teljesen egyértelműek, de jelen vázlat írója inkább afelé hajlik, hogy István 

Asztrik-Anasztáz apátot a pápához küldte koronáért, akinek (pontosabban a római 

egyháznak) oltalmába is ajánlotta az országot. István kívánsága egyúttal azt is jelentette, hogy 

a magyarok kérik befogadásukat a keresztény-feudális Európába. Többszöri követjárás után 

Asztrik 1000 vége felé hozta magával a pápa által küldött koronát, és a pápai áldást 

tartalmazó levelet. A felkenésre és a koronázásra 1000. december 25-én, vagy 1001. január 1-

én került sor. 

   A királlyá koronázás István számára új legitimációt jelentett. Ő a pogány hagyományokkal 

kívánt szakítani, Isten kegyelméből uralkodó keresztény király akart lenni, és erre kívánta 

visszavezetni hatalmának törvényességét is. Követeit azért küldte Rómába, mert nem akart a 

német császár hűbérese lenni. A koronaküldéssel azonban a pápai fennhatóság sem járt 

együtt. Ez hozzájárult István tekintélyének növeléséhez, nemzetközi elismertetéséhez. 

Magyarország független államként lépett be az európai nemzetek közösségébe.    

 

 

3. I. (Szent) István Magyarországa 

 

A pénzverés 
   Egy önálló királyi hatalomnak számos bizonyítéka van, amely hatalmának függetlenségét 

mutatja. Ilyen például az önálló pénz veretése. Az István által veretett pénzek közül kettőt 

ismerünk. Az egyik az obulus (féldénár), melynek két oldalán a STEPHANUS REX (István 

király) illetve a REGIA CIVITAS (Királyi város) felirat olvasható. Az obulust István német 

mintára, színezüstből verette. A másik pénz az ezüstdénár volt, mely szintén el volt látva 

felirattal LANCEA REGIS (A király lándzsája) és REGIA CIVITAS. A lándzsa a korona 

mellett szintén hatalmi jelkép volt. A pénzverés ténye önmagában arról ad tájékoztatást, hogy 

a magyar gazdasági viszonyok már voltak olyan fejlettek, hogy használni tudták eleink a 

pénzt, mint fizetőeszközt. 

 

A törvényhozás 

   A szuverén uralkodó másik ismérve a törvényalkotás. Istvánnak két törvénykönyvét 

ismerjük, amelyeken szintén érezhető a német hatás. Az I. törvénykönyv (1000 utáni években 

keletkezett) a következő fontosabb cikkelyeket tartalmazza: 
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 Egyházi ügyek: egyházi vagyon védelme, szól a püspökök szerepéről, védelmet biztosít az 

egyházi embereknek. Kötelezővé teszi a vasárnapi templomba járást. 

 A királyi javak védelme, a magántulajdon feletti szabad rendelkezés. 

 Részletesen szól a földesúri jogokról. Fontos, hogy nem teszi lehetővé szabad ember 

szolgaságba vetését. 

 Rendelkezik a vitézek és a vendégek (hospesek) befogadásáról. 

 Foglalkozik a családi élet védelmével, elítéli a boszorkányokat és a varázslókat. 
A II. törvénykönyv István uralkodásának végén látott napvilágot 1030 és 1038 között. 

 Előírja az egyház számára a tized fizetését, és elrendeli, hogy minden 10 falu építsen egy 

templomot. 

 Szigorúan fellép a király személye vagy az ország ellen szőtt összeesküvések ellen. 

 További kiegészítéseket tesz a magántulajdon elleni vétségek (lopás) büntetése ügyében. 

Nagyon fontos volt az írásbeliség megjelenése. A királyi oklevelek kiadásában megfigyelhető 

az erős német hatás. A nyugati gyakorlat megjelenése Magyarországon szintén a fejlődés 

egyik bizonyítéka. Az igaz, hogy állandó királyi kancellária még nincs (majd csak III. Béla 

korától), ezért az egyházi intézmények lesznek a királyi oklevelek kiállítási helyei. 

 

Az egységes irányítás  
   István nem birtokolta az egész ország területét királlyá koronázása idején. A királynak 

viszont egy és oszthatatlan országra van szüksége, nem tűrhet meg semmiféle területi, vagy 

más különállást. A megmaradt törzsi államokat Istvánnak fel kellett számolnia. 

   1003-ban indult meg az erdélyi Gyula elleni hadjárat. Gyulának erős hatalma és szinte 

külön országa volt Erdélyben. Ez sem menekítette meg azonban attól, hogy legyőzzék István 

hadai. Erdély a magyar királyság szerves része lett, élére István királyi kormányzót ültetett. 

   1008-1009 között a Szerémségbe vezetett hadjáratot a király az ott élő pogány ún. fekete 

magyarok ellen, akiket keresztény hitre térítettek. A keresztény hit terjesztésére István nem 

mindig a fegyvereket használta fel, sokszor élt békésebb eszközökkel. A magyarokkal 

betelepült kabarok fejedelmét, Aba Sámuelt húgával házasította össze. Így kötötte magához, 

és térítette keresztény hitre a kabarokat. 

   1008 k. vagy 1028-ban verte le István a Maros-vidék urát, Ajtonyt. Az 1020-as évek végére 

tehát István legyőzte az utolsó kárpát-medencei, vele szembe helyezkedő törzsi állam 

vezetőjét is, s ezzel Magyarország (az egész Kárpát-medence) tényleges ura lett. 

 

A királyi közigazgatás (vármegyék)  
   A megnagyobbodott területű országot már nem lehetett törzsi alapon kormányozni, ki 

kellett alakítani a nagyobb közigazgatási, politikai egységeket. A vármegyék megszervezése 

egyértelműen István királyhoz köthető. Az elvet valószínűleg a németektől vettük át, de 

maguk a létrejött vármegyék a sajátosan magyar viszonyokra lettek szabva, tehát nem 

valamilyen külföldi példa másolásáról volt szó. Az igaz, hogy például az ispán szavunk a 

szláv zsupánból ered, vagy a megye szó is szláv eredetű, de ezek a kifejezések a szláv 

területeken egészen mást takartak, mint Magyarországon. 

   A vármegyerendszer központi eleme a vár volt, amelyek kevés kivétellel mind földvárak 

voltak. A várak helyének megválasztása is igen körültekintően történt: magaslatokon, folyók 

mentén, átkelőhelyeken, fontos utak találkozásánál. A váraknak alkalmasaknak kellett lenniük 

arra is, hogy veszély esetén befogadhassák a környék lakóit. A vár illetve a vár melléke volt a 

vármegyék vezetőinek, az ispánoknak a székhelye. Az ispán a király megbízottja volt, ő 

képviselte a királyi hatalmat. Felügyelte az adók beszedését, vezette a közigazgatást és a 

vármegyei hadszervezetet, intézte az igazságszolgáltatást.  
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   Az ispán szolgálatai fejében a vármegye bevételeinek 1/3-ad részét kapta meg, a 2/3-ad rész 

a királyt illette. Fontos elemét alkották a várszervezetnek a hadnagyok, akik a katonaságot 

felügyelték, a várjobbágyok, akik a várnépet irányították. A szabad, tulajdonnal rendelkező 

lakói a királyi vármegyéknek a szerviensek (a király szolgálói) voltak. A várszervezeten belül 

az igazságszolgáltatást az udvarispánok végezték. 

   Nincsenek pontos adataink arról, hogy István mennyi vármegyét alapíthatott, számukat 44 

és 48 közé teszik a történészek. A határok mentén fekvő vármegyék még plusz feladatként a 

határvédelmet is el kellett, hogy lássák, ezért ezeket határvármegyéknek is nevezték. A 

vármegyék megszervezésével, amelyeken belül túlsúlyban voltak a királyi birtokok István 

kiterjesztette hatalmát az ország egész területére. A vármegyék megszervezésével létrejött egy 

hivatalnokrendszer is, amely a királyi hatalmat képviselte. 

 

Egyházszervezés    
   A hagyomány szerint István király 10 püspökséget hozott létre, de valószínűleg 

uralkodásának végére még nem állt fel mind a tíz egyházmegye. Az egyházmegyék alapítása 

hosszú folyamat volt, amely megkezdődött már Géza uralkodásának utolsó éveiben is. 

(Gondoljunk csak Pannonhalmára.) Minden bizonnyal a veszprémi egyházmegye volt az első, 

amely megalakult. A továbbiakban 1010-ig a következő püspökségek jöttek létre: Esztergom, 

Győr, Pécs, Erdély (Gyulafehérvár), Eger, Kalocsa. A legvégén még három egyházmegye 

került kialakításra: Csanád, Vác és Bihar központtal. A 10 püspöki székhely közül kettőt 

érseki rangra emeltek: Esztergomot és Kalocsát. A magyarországi egyházszervezet központja 

Esztergom lett, vezetője pedig az esztergomi érsek bíborosi rangban. 

   Kiépültek az alsóbb egyházi közigazgatási területek is: esperességek, plébániák. Ezeknek 

központjai legtöbbször a vármegyeszékhelyeken voltak. Fontos szerepet szánt István a 

szerzetesrendeknek is, amelyek elsősorban az írásbeliség és a tudományosság központjai 

voltak. A pannonhalmi apátságon kívül még más helyeken is alakultak bencés apátságok, 

mint például Bakonybélen és Pécsváradon. Maga az egyház és annak tagjai igen fontos 

támaszát jelentették a fiatal feudális államnak. Nem csak a keresztény hit terjesztésében 

vállaltak fontos szerepet, hanem az állami élet irányításában is. 

 

A külpolitika  
   István király roppant méretű belső szervezőmunkájához szüksége volt a külső békére. 

Uralkodásának első évtizedében kifejezetten békés volt a viszony a német szomszéddal. 

Fiainak, hogy bizonyítsa jó szándékát német neveket adott: az idősebbik Ottó lett, míg a 

fiatalabb Henrik, aki csak később vált Imrévé. A németek a lengyelekkel és Vitéz Boleszláv 

királlyal háborúztak, ebből következik az, hogy a magyar-lengyel viszony is megromlott. 

   1018-ban a lengyelek és a németek békét kötöttek és ez után rendeződött a lengyel-magyar 

viszály is. A keleti szomszéddal, a kijevi orosz fejedelemmel, Nagy Vlagyimirral szintén 

kiegyensúlyozott kapcsolatokat alakított ki István. Velencével és a Bizánci Birodalommal is 

jó volt a viszonyunk. István húgát a velencei dózse, Orseolo Ottó vette feleségül. Majd az ő 

frigyükből születik meg Orseolo Péter, István utóda a trónon. 

   1024-ben váltás történt a német császári trónon. II. Konrád lépett trónra, aki igen agresszív, 

terjeszkedő külpolitikába kezdett, ami természetesen megrontotta a magyar-német viszonyt is. 

1030-ban komoly német támadás érte Magyarországot, de István csapatai a felperzselt föld 

taktikáját alkalmazták, ami sikeresnek bizonyult. A német csapatokat üldözve a magyar 

seregek elfoglalták Bécs városát is. Az esemény azért lényeges, mert a fiatal magyar állam 

sikeresen megvédte magát, gátat szabott annak, hogy II. Konrád érvényesíthesse igényét 

hazánk felett. 
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A trónutódlás 

   1031-ben egy vadkanvadászaton életét vesztette Imre herceg István király egyetlen még élő 

fia. Imre herceg halála nagy veszteség volt, hiszen az ekkor 24 éves ifjút kitűnő nevelésben 

részesítették, minden tekintetben az uralkodásra készítették fel. Nevelője a későbbi vértanú, 

Itáliából érkezett Gellért püspök volt. Az István király által fiához, Imre herceghez intézett 

„Intelmek”-ből is világosan kiderült, hogy apja milyen gondosan látta el tanácsokkal az ifjú 

trónörököst.  

   A királynak sürgősen megfelelő örököst kellett találnia, akiben megbízhat, aki tovább tudja 

folytatni a keresztény magyar állam megerősítését. Első unokatestvérét, Vazult nem látta erre 

alkalmasnak (Vazul valószínűleg a bizánci kereszténységet vette fel), ezért őt fizikailag is 

alkalmatlanná tette az uralkodásra: megvakíttatta, három fiát pedig száműzte 

Lengyelországba. Orseolo Péterre esett a király választása, akit fiává is fogadott. 

   I. (Szent) István királyunk 63 évesen, 1038. augusztus 15-én halt meg. Az általa alapított 

székesfehérvári bazilikában temették el. 

 

 

Utószó  
   István király uralkodása idején az új államiság alapjai jöttek létre. Ez az új állam gyökeresen 

különbözött mind a nomádállamtól, mind a törzsi államoktól. Az új államban a vérségi elvnek 

már semmilyen meghatározó szerepe nem volt. Az új állam megbontotta a különféle 

népelemek etnikai, területi és foglalkozási kereteit. A keresztény hit felvétele és erőszakos 

terjesztése az eszmerendszerben végment egyneműsítést szolgálta. Szent István állama vetett 

ki először adókat az alattvalókra, vagyis az állam többé nem elsősorban katonai szolgálatot 

követelt tőlük, hanem pénzbeli adót. A harcok abbamaradtak, hiszen az új állam 

megteremtése elsősorban a békés környezetet igényelte. Meghatározóvá vált a korábban alig-

alig ismert magántulajdon. Ennek legfontosabb eleme már a föld egyéni birtoklása volt. István 

törvényei is a magántulajdon védelmét szolgálták. Lassan megszűntek a nomád birodalmakra 

jellemző nagy, térelválasztó közként, gyepűként szolgáló határok, az országhatárok 

összeértek. Az új magyar állam egyszerre illeszkedett a nyugat-európai modellhez, és 

biztosította a magyarság fennmaradását.  

 


