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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Magyarország a XI. században – Az István utáni évek 

(1038-1077) 
 

1. A mély válság időszaka Szent István halála után 

 

   Orseolo Péter első uralkodása (1038-1041) 

   Eddig nem túlzottan pozitív kép élt Péter királyról a magyar köztudatban. Már a 

kortársakkal sem lehetett könnyű dolga, hiszen neki talán legnagyobb uralkodónk, Szent 

István király után kellett trónra lépni. Óhatatlanul is a nagy királlyal vetették össze lépten-

nyomon. Ezt a nem túl hízelgő képet azonban egy kicsit árnyalnunk kell. 

   Kül- és belpolitikáját tekintve is igen tevékeny uralkodónak mondhatjuk Pétert. Ami a 

külügyeket illeti elsősorban a németellenes akcióit kell kiemelnünk. Támogatta III. Henrik 

császár ellenfeleit. Az Itáliához fűződő viszonyunk kiegyensúlyozottnak mondható, sőt baráti, 

ami Péter származását tekintve egyáltalán nem meglepő. Belpolitikai téren jelentős egyház-

alapítási lépései voltak. Ebben a tekintetben is következetesen igyekezett István művét 

kiteljesíteni. Takarékosan, körültekintően gazdálkodott. Vannak olyan adatok, hogy 

túlságosan is gyorsan, türelmetlenül és kompromisszumok nélkül kívánt tovább haladni az 

istváni úton. Péter körül a feszültség elsősorban a királyi udvarban volt érezhető. Az özvegy 

királynét, Gizellát félreállította, udvarában az új hit és állam hívei álltak szemben a régi, 

pogányságot visszakívánó erőkkel. Péter igyekezett a pogány érzelmű főuraktól 

megszabadulni, akik között valószínűleg ott volt Aba Sámuel is. Főleg német és itáliai 

emberekkel vette magát körül, ami szintén ellenszenvet szült a magyar urak között. A 

mellőzöttek pontosan ezért szőttek terveket Péter félreállítására, akit azzal vádoltak, hogy 

kiárusítja az országot a németeknek és latinoknak. 

   1041 őszén elkergették a magyar trónról Pétert, aki III. Henrikhez menekült a német 

birodalom területére. Péter helyett maguk választottak királyt Aba Sámuel személyében, aki 

Szent István sógora volt. 

 

Aba Sámuel (1041-1044) 

   Aba Sámuel trónra lépte után igyekezett Péter híveit félreállítani. Tudta azonban azt is, 

hogy hatalma elsősorban III. Henrik császár akaratától függ. A császár viszont egyértelművé 

tette, hogy Péter királyt vissza akarja helyezni a magyar trónra. Igyekezett megelőzni Henrik 

várható támadását, de a katonai helyzet nem Abának kedvezett. A béke fejében pénzt és 

területi engedményeket ígért a császárnak. Gellért püspök, mint eretneket festette le Aba 

Sámuelt. Az egyházzal szembeni ellenséges magatartásáról több korabeli krónika is beszámol. 

Aba Sámuel kétségtelenül félreállította a Péter idején komoly befolyásra szert tett német és 

olasz főurakat, de nem tett semmit a Szent István által megkezdett életmű folytatására. Nem 

tartotta feladatának az állam és az egyház megvédését. Olyan erőkkel szövetkezett, akik 

inkább a pogány viszonyok visszatértét szerették volna. Ezért csalódtak benne azok az urak is, 

akik trónra segítették Péterrel szemben. 

   Aba Sámuel tragédiája abban állt, hogy képtelen volt megfelelni az őt támogató pogány 

érzelmű közrendűek, és az istváni mű folytatását váró főurak által támasztott elvárásoknak. 

Szinte állandósultak az ellene szőtt összeesküvések. 1044 tavaszán 50 előkelőt végeztetett ki 

összeesküvés vádjával. Ezzel betelt a pohár. Az Abával elégedetlenek Henrik császárhoz 

fordultak segítségért, aki kész volt visszahelyezni a trónra Orseolo Pétert.  
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Orseolo Péter második uralkodása (1044-1046) 

   1044-ben Ménfő (ménfői csata) mellett ütköztek meg III. Henrik és Orseolo Péter illetve 

Aba Sámuel csapatai. Aba vereséget szenvedett, a németek elfogták, majd közösen a 

magyarokkal halálra ítélték és kivégezték. Tetemét később az általa alapított abasári 

monostorban temették el. Péter újból trónra lépett, de uralma most már egyértelműen a német 

császártól függött, III. Henrik hűbérese lett. A német befolyás minden korábbinál nagyobb 

méreteket öltött, és az már ekkor sejthető volt, hogy nem lesz hosszú életű Péter második 

uralkodása. Az összeesküvők (akiknek a hagyomány szerint Gellért püspök volt a vezetőjük) 

követséget menesztettek Oroszországba Vazul elűzött három fiához: András, Béla, Levente. 

Ebbe a főpapi-nemesi összeesküvésbe torkollott a Vata-féle pogánylázadás. 

Vata lázadása 

   Vata Békés várának ura volt, valószínűleg előkelő törzsfő. Vata megkeresztelkedett, de 

vélhetően csak érdekből. A felkelés lehetséges oka az volt, hogy Péter erőszakos eszközökkel 

igyekezett téríteni a Körösök vidékének népét a keresztény hitre. Vata lázadásának 

ideológiájául a pogányság kínálkozott. A Vata-felkelés Békésből indult, majd átterjedt az 

egész Tiszántúlra. Papokat gyilkoltak meg, és világiakat, templomokat dúltak fel és romboltak 

le. Vatáék felajánlották erejüket a hazatérő Vazul-fiaknak. András és testvérei nehéz 

helyzetbe kerültek, hiszen a püspökök hívták vissza őket, de tudták, hogy meg kell 

mérkőzniük Péterrel is, ezért szükségük van a tömegtámogatásra. A püspökök Fehérvárról 

Buda felé indultak, hogy fogadják a három testvért. 

   Budán, a Kelen-hegy lábánál találkoztak egymással a püspökök és Vata pogány lázadói. A 

felkelők dühe elsősorban Gellért püspök ellen irányult, akit kegyetlen módon megöltek. Péter 

közben nyugati irányban, német föld felé akart menekülni. Ez nem sikerült, András hívei 

elfogták és megvakították a királyt. Nem sokkal később a valószínűleg legidősebb Vazul-fiú, 

Levente is meghalt. A trón új várományosává András lépett elő. 1046-ban, Fehérváron a 

herceget I. András néven Magyarország királyává koronázták. Ettől a ponttól kezdve viszont 

Andrásnak már nem volt szüksége Vata lázadóira: a felkelést leverte, a vezetőket, így Vatát is 

kivégeztette.  

 

 

2. Az új rend megszilárdulásának kezdetei 

 

I. András (1046-1060) 

   Az új királynak már uralkodása első perceiben egy fontos dolgot nem volt szabad 

elfelejtenie: a trónt attól az Orseolo Pétertől szerezte meg, aki III. Henrik pártfogoltja és 

hűbérese volt, tehát várható volt az, hogy a német uralkodó nem fog beletörődni a változásba, 

és előbb-utóbb csapatokat küld Magyarországra I. András ellen. 1051-ben III. Henrik 

vezetésével nagy német sereg indult hazánk ellen. Nyugat felől és a Dunán törtek rá a német 

csapatok az országra. A király a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, és folyamatosan 

húzódott vissza Fehérvár felé. A menetelés közben a magyarok, főleg éjszakánként állandóan 

zaklatták, gyengítették az ellenséget. A mai Vértes-hegységben támadták rá a magyar seregek 

a teljesen elcsigázott, éhező német csapatokra, akik vértjeiket eldobálva menekülőre fogták a 

dolgot. (Állítólag a hegység innét kapta a nevét.) 1052-ben Henrik már csak a Dunán 

próbálkozott és Pozsony várát próbálta bevenni. Ez a támadási kísérlet is kudarcba fulladt, 

hiszen sikerült elsüllyeszteni a német hajókat. (Egy magyar vitéz, Zotmund – Búvár Kund – 

vállalkozott erre a feladatra.) 
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   Még a német támadás előtt I. András öccsét, Béla herceget maga mellé vette 

társuralkodónak, és az ország egyharmadát (15 vármegyét) átadta neki kormányzásra. A 

hatalommegosztásnak ezt a formáját nevezzük dukátus intézményének, mikor a herceg (dux) 

önálló országrészt kap és így hatalmat is. Ez szolgálta a későbbiekben a zökkenőmentesebb 

hatalomátvételt is. 

   I. András király szilárdan eltökélt volt abban, hogy tovább folytatja Szent István államának 

építését. Ő is elsődleges fontosságot tulajdonított az egyház támogatásának, és maga is 

alapított egyházi intézményt. 1055-ben kelt a tihanyi bencés apátság alapítóleve, ami azért is 

fontos, mert ebben a szövegben található első szórványos nyelvemlékünk. A király 

tevékenységének középpontjában az egyház és a feudális állam további megerősítése állt. 

   Béla herceggel akkor romlott meg a király viszonya, mikor az utóbbi ötéves fiát, Salamon 

herceget királlyá koronáztatta, és őt jelölte ki utódjául. Béla herceg a király halála után igényt 

tartott az egész országra és a trónra is, így elkerülhetetlenné vált a fegyveres testvérháború. 

Andrást német seregek (III. Henrik ekkor már nem élt!) Bélát pedig lengyelek támogatták. A 

küzdelem Béla győzelmével ért véget, András király fogságba került, ahol nemsokára meg is 

halt. 1060-ban királlyá koronázták Béla herceget I. Béla néven. Salamon herceg és hívei 

külföldre menekültek. 

 

I. Béla (1060-1063)    

   Hogy mennyire nehéz, és hosszadalmas folyamat volt a kereszténység elterjedése arra 

legjobb példa az 1061-es pogány megmozdulás. Sokan ennek vezetőjeként Vata fia Jánost 

emlegetik, pedig erre az állításra semmi bizonyíték nincs. A történet igen egyszerű. Béla 

király Fehérvárra, hogy hatalmát legitimálja, népszerűbbé tegye 2-2 követet kért minden 

faluból. Sokan ezt úgy értelmezték, mint a régi (pogány) népgyűlések feltámasztását. Béla 

maga is megijedt a tömeg láttán, de még jobban megrémisztette annak követelései (papok 

meggyilkolása, a keresztény hit eldobása stb.).  

   Béla rövid uralkodása ideje alatt is tanúbizonyságát adta rátermettségének. Nem forralt 

bosszút Salamon követői ellen, sőt vigyázott javaikra, az árakat maximálta, bizonyos adókon 

könnyített, jó pénzt veretett. Szekszárdon alapított monostort, de létrejött egy bencés apátság 

Zselicszentjakabon is. Béla nem osztotta meg senkivel az országot, nem gyakorolta a dukátus 

intézményét. Mivel Salamon herceg a német császár udvarába távozott, ezért a magyar-német 

kapcsolatok ismét megromlottak. A német udvar már azt tervezgette, hogy mikor tör rá 

fegyveresen Magyarországra, és szerzi meg a trónt Salamonnak. 1063-ban következett be a 

támadás, de ez év őszén I. Béla királyt halálos baleset érte: dömösi kúriájában ráomlott az 

ácsolt trón. Salamonnal a németek egészen Fehérvárig nyomultak, ahol meg is koronázták az 

ifjú herceget. Béla király három fia, Géza, László és Lampert Lengyelországba menekültek  

 

 

Salamon (1063-1074) 

   Salamon is egy olyan magyar király volt, akit a német császár ültetett trónra. IV. Henrik ott 

volt a koronázáson is, de Salamon ennek ellenére nem vált a német uralkodó hűbéresévé. 

Mindemellett egyáltalán nem meglepő, hogy a német befolyás, főleg a hadseregben minden 

eddiginél nagyobb volt. Főleg azoknak a német családoknak jutott komoly szerep, akik Géza 

nagyfejedelem és Péter király uralkodása idején érkeztek az országba. Kiváló hadserege 

ellenére nem számíthatott tartós békére Salamon, hiszen I. Béla király fiai, főleg Géza 

visszavágytak Magyarországra.  
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   Géza és Salamon párharcában a püspökök léptek fel közvetítőként, és sikerült is kibékíteni a 

királyt és a herceget. Géza megkapta az ország egyharmadát, míg Salamon uralkodhatott. 

Ezzel ismét a dukátus intézményét vették elő. Géza dukátusának központja Bihar volt. A két 

férfi sokáig eredményesen tudott együttműködni egymással. Együtt vezettek hadjáratokat 

Horvátországban, itthon pedig a betörő csehek ellen. 1068-ban zajlott le talán legismertebb 

közös csatájuk a besenyők és úzok ellen Kerlésnél (Cserhalom). Részt vett a csatában Géza 

fiatal öccse, László herceg is, aki legendás hősiességével mentett ki egy fiatal lányt a 

besenyők karmai közül. 

   A király és Géza herceg viszonya az 1070-es évek elején romlott meg. Várható volt, hogy a 

testvérháborút nem lehet elkerülni, ugyanis az mindig benne volt a levegőben. Igyekezett 

mindkét fél minél több támogatót maga köré gyűjteni. Salamon német segítséget vett igénybe, 

míg Géza és László cseh és lengyel segítségben bízhatott. 1074-ben, a mogyoródi csatában 

ütköztek meg egymással a felek, és küzdelemből Géza és testvérei kerültek ki győztesen. 

Salamon Pozsony környékére menekült, ahol bizakodva várta a német császár segítségét. A 

német csapatok azonban vereséget szenvedtek, Salamon pedig nem térhetett vissza trónjára. 

 

 

I. Géza (1074-1077) 

   I. Géza királynak mindenképpen szüksége volt a nemzetközi elismerésre, hiszen hivatalosan 

még Salamon számított királynak. Természetes dolognak tűnt, hogy I. Géza Salamon legfőbb 

támogatójának, IV. Henrik császárnak az ellenlábasához VII. Gergely pápához fordul 

elismertetésért. Javában dúlt a pápa és a császár között az invesztitúraharc, és ezt az ellentétet 

Géza igyekezett kihasználni. A pápa viszont az elismertetésért cserében azt kérte, hogy Géza 

ismerje el Magyarországot, mint pápai hűbéres államot. Géza erre nem volt hajlandó ezért 

inkább egy harmadik félhez fordult segítségért: VII. (Dukász) Mihály bizánci császárhoz. A 

bizánci uralkodó elismerte Gézát magyar királynak, sőt még koronát is küldött neki. Ez az 

abroncskorona lesz majd a Szent Korona alsó fele, az ún. Corona Graeca, a Görög Korona. 

Ezzel az új koronával koronázták királlyá Gézát. Túlzottan sok információnk nincsen I. 

Gézáról, de az biztos, hogy igyekezett elődei munkáját folytatni. 1075-ben 

Garamszentbenedeken bencés apátságot alapított.  

   A pápa továbbra is vonakodott elismerni Gézát magyar királynak, és arra buzdította, hogy 

adja vissza Salamonnak jogos jussát. Állítólag Géza és Salamon között el is kezdődtek a 

tárgyalások a hatalom átadásáról, de ezeknek a tárgyalásoknak Géza korai halála 1077-ben 

véget vetett. I. Géza királyunk trónját kiszemelt utódjára, öccsére, László hercegre 

hagyományozta, aki ugyanúgy rendelkezett dukátusi birtokkal, mint annak idején Géza. 

 

Összegzés 
   A Szent István halála óta eltelt 40 esztendő alatt Magyarország nagy erőfeszítéseket tett 

annak a válságnak a leküzdésére, amely már első királyunk uralkodásának vége felé 

jelentkezett, de igazán csak 1038 után erősödött fel. Sikerült elhárítani az ország egységének 

megbontására irányuló törekvéseket, és sikerült elhárítani a pogány visszarendeződés 

veszélyét is. Újabb vármegyék jöttek létre, és tovább épült a magyarországi egyházszervezet 

is. A fiatal magyar állam kiállta a külső és a belső megpróbáltatásokat egyaránt. Az ország 

nem vált a Német Császárság hűbéres államává, nem lett úrrá az általában a helyi 

arisztokrácia által szított belső széttagolódás, az anarchia sem. Az új magyar állam 

életképesnek bizonyult.  

 

 

 

 


