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BEVEZETÉS 

Az atlasz térképei a hungárok érkezését követő ‐ forrásokból kikövetkeztethető ‐ tör‐
ténelmet taglalja i. sz. 1350‐ig.  

Az eligazodáshoz bizonyos források idézése elengedhetetlen, amelyek nagyban se‐
gítik a térképek érthetőségét. 

A térképek mellett szerepeltetett kronológiai táblázat segíti az olvasót a ‐ helyes
időrend birtokában – következtetései levonására.  

A „régi típusú keresztény időszámítás” jelölésére a „Kr .u.” formát használom, míg
az „új típusú keresztény időszámítás” jelölésére – amely megegyezik a csillagászati
időszámítással – az „i. sz.” formát alkalmazom. A két időszámítás között 190 év az
eltérés, amely abból adódik, hogy „Kr .u. 1”= i. sz. 191‐es évvel.   

A TÖRTÉNELEM IDŐREND! 

A CSILLAGÁSZATI IDŐREND 
MINDENEKFELETT!

Készült 2011 januárjában 

Az Európai Unió hungár/magyar elnökség ideje alatt.

Hunnivári Zoltán
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„A hungárok első bevonulása Pannóniába 
Az Úr megtestesülésétől számított 373. évben Valens császár idejében Szkítiában lakó hunok meg‐
sokasodtak, és elhatározták, hogy nyugati vidékekre vonulnak.” (Képes Krónika)

AZ EURÓPAI HÚN BIRODALOM Kr .u. 400 KÖRÜL 
(Szász Béla nyomán)  

Kr .u. 376 telén 
A hunok elérik a Duna alsó folyását és 377‐ben a Dunán is átkelnek. 
Ezzel egy időben a Visztula vonaláig terjesztik ki fennhatóságukat. 
Kr .u. 380  
A Kárpát‐medence keleti fele hun fennhatóság alá kerül.  
Kr .u. 395 telén 
a Duna jege befagy és a hunok, alánok szarmaták nagy serege átkel a folyón és elözönli a Balkánt. 
Kr .u. 422 
Rua nagykirály uralkodásának kezdete.  
Kr .u. 425 
Rua nagykirály átteszi a Hun Birodalom székhelyét a Kárpát‐medencébe, a Dunától keletre. 
Kr .u. 434 
Rua nagykirály váratlanul meghalt. Rua kiváló uralkodó volt Atillának méltó elődje, hatalmas és ki‐
válóan szervezett hadseregével nagy nemzetközi tekintélyre tett szert. Utódai Buda és Atilla lettek.
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Kr .u. 441–442 AZ ELSŐ BALKÁNI HADJÁRAT 

Kr .u. 447 A MÁSODIK BALKÁNI HADJÁRAT 
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Kr .u. 448‐449 Páratlan méretű hadikészülődés, melyek mozgásba hozták a Hun Birodalom minden
népét és rettegéssel töltötték el a nyugati világot. 

MAGYARORSZÁG A HUNOK KORÁBAN 
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Kr. u. 451 ATILLA GALLIAI HADJÁRATA 

Kr .u. 452 AZ ITÁLIAI HADJÁRAT 
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Kr .u. 453 tavasza 
Atilla halála. Utódja legidősebb fia lett. 
Sajnos a források hiányában nem sokat tudunk Atilla fiainak állítólagos testvérharcáról, mert a
szaktudósok figyelmét elkerülte, hogy az egyébként is nagyon zavarosan író Jordanes, humanista
hamisító a 15. századi a Klosterneuburgból. (Egyetlen kézirata Theodor Mommsen házában égett
el…) 
Én semmi okát nem látom annak, hogy a Nagyalföldre és Duna‐Tisza közbe beköltözött hunok,
akik összebarátkoztak a szarmatákkal visszaköltöztek volna a Kárpátokon túlra. A nevük termé‐
szetesen megváltozhatott kissé, de nagyon jól tudjuk, hogy a bulgár néven emlegetett népek a
bizánci történészeknek mindig a hunokat juttatták eszükbe. Az vitán felül áll, hogy a Hun Birodalom
központja áthelyeződött a Fekete‐tenger feletti térségbe. Az új nagykirály Dengezik lett, aki 468‐
ban csatában esett el Trákiában. Nincsenek arra vonatkozóan forrásaink, hogy ezután a keleti hu‐
noknak ki lett az új királya, de kizárásos alapon megállapítható, hogy Atilla legkisebb,
legtehetségesebb fia, Irnik. Irnik a kígyó év kilencedik hónapjában kezdett uralkodni (i. sz. 657=
Kr. u. 467) bátyja halála után. 
De ettől fogva ezt a népet már bulgárnak nevezik a történészek.  
Kr. u. 481 
A bulgár népnév feltűnése, amikor Zénón császár segítségül hívja őket a keleti gótok ellen. A Pon‐
tostól északra élő harcias nép elnevezése –bulgár – keverék népet jelent természetesen hun ve‐
zetés alatt. 
Agaton szerint az onogurok, uturgurok és a szavírok egyaránt bulgár törzsek.  
Ennodius a bulgárokat, mint a hunokhoz hasonló népet írja le.   
Kr .u. 508 körül 
A szavírok Európába költöznek, a Kaspi‐tenger nyugati vidékére 
Kr. u. 537 körül 
Bizánci források szerint Muagerisz hun vezér megöli testvérét, Gordász fejedelmet.  
Kr .u. 557 
Euagrius szerint az avarok szkíta nép. Azon szekéren élők közül való, akik a Kaukázus feletti síkságot
lakják. A szomszédos türköktől futottak el, így érkeztek el a Boszporuszhoz.        
Theophylactus Simocatta szerint a Duna vidéki barbárok csak hazugságból vették fel az avar elne‐
vezést. E nép legrégibb vezetőinek a neve Vár és Chunni volt. Tehát rokonai az ogur népeknek. A
sztyeppén élő összes hun nép (barselt, onogur, szabír, stb.) behódolt nekik és fényes ajándékokkal
tisztelték meg őket. 
Kr .u. 567 
A Képes Krónika szerint Atilla hungár király halála után 104 évvel a hungárok másodszor jöttek ki
Szkítiából. Tehát ebben az évben betelepült a Kárpát‐medencébe egy nép, amelyet bátran nevez‐
hetünk várhunnak, vagy hung(v)árnak. A korabeli források szerint a gepidák országát győzték le
és foglalták el. A következő évben a Dunántúlon vagy negyven éve élő longobárdok „maguktól”
elvonultak Észak‐Itáliába.  
Kr .u. 580 körül
A Hungárok (avarok/hunok) sokszorosan megverik a Bizánci Császárság hadseregeit, és adófize‐
tésre kötelezik őket, mintegy ötven éven keresztül. A Kárpát‐medence elfoglalásával Atilla egykori
birodalma majdnem egész kiterjedésében Baján kagán uralma alá került. Szláv tömegek áttelepí‐
tése a Dráva Száva és Morva (ma Mura) völgyekbe.   
Kr. u. 600 után 
Az agg Baján kagán halála után fia, vagy fiai vették át a hatalmat. Másfél évtizedig békében éltek
a bizánci birodalommal. (Nyilván lelkiismeretesen fizették a bizánciak a kiszabott adót.) 
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Kr. u. 626 
Konstantinápoly sikertelen ostroma, a bizánci addig rendszeres aranyjövedelem elmarad. Erre az
időszakra tehető a Felső‐Dráva menti (Karintia) hun‐vend félvérek („a hunok fiai, akiket a vendek
asszonyaival és leányaival nemzettek”) lázadása, akiknek élére egy Samo nevű frank kereskedő és
fegyveres kísérete állt.
Samo haláláig (658) a hungárok békében hagyták őket élni kis országukban. 
Kr .u. 631 
Fredegár krónikája szerint ebben az évben a hunoknak is nevezett avarok birodalmában, Panno‐
niában heves küzdelem támadt azért, mert az uralomért versengés folyt; vita volt, hogy ki legyen
az utód. Egyik trónkövetelő az avarok (vár) a másik a bulgárok (chuni) közül került ki. Nagy soka‐
ságot gyűjtöttek össze, és ketten kölcsönösen hadba szálltak. Végül az avarok a bulgárok fölé ke‐
rekedtek. A legyőzött bulgárokat, kilencezer férfit asszonyaikkal és gyermekeikkel kiűzték
Pannoniából. (Bajorország/Bajuvária lett új hazájuk.) 
Nicephorus Patriarcha szerint ugyanebben az időben felkelt Kuvrát, Organas testvére a hunogun‐
durok ura az avarok kagánja ellen és az országában felügyelő avar hadinépet súlyosan bántalmazva
hazakergette. 
Horvátok és szerbek telepednek a Balkán‐félszigetre. 
Kr .u. 662‐663 
Perctarit longobárd exkirály az avar kagánhoz menekül.  
Kr .u. 680 körül 
Theophanesz és mások is írják hogy Kuvrát halála után, negyedik fia (Kuber) kíséretével  és népével
az Avarországba tartozó Pannoniába költözött és az avarok kagánjának az alattvalója lett. A régé‐
szek ezt a népet a griffes‐indás avarságnak nevezik. 
Tehát újabb hun hullám érte el a Kárpát‐medencét. Nyelvi problémáik nem lehettek, mert közis‐
mert, hogy az avarok és a bulgárok követeit is mindig hun tolmácsok kalauzolták Bizáncban. 
Kr .u. 700 körül 
Aventinusnál a következőket olvashatjuk; Theodo leányát, Utát Itáliába űzi. Landobertus mene‐
kültként az avaroknál Hunniában és Pannoniában halt meg. 
Kr .u. 744 után 
Paulus Diakonus szerint Liutprand longobárd király (720‐744) mindig a legnagyobb gondot fordí‐
totta a béke megőrzésére a frankokkal és az avarokkal.  
„A bajorok és a karantánok megtérése” (Conversio) című salzburgi forrás arról számol be, hogy
akkoriban a hunok kezdték a karantánokat ellenséges megmozdulásokkal súlyosan szorongatni.
Akkoriban név szerint Boruth volt a vezérük; ő a bajorokat hívta segítségül. Jöttek is a hívottak si‐
etve, kiverték a hunokat, biztosították a karantánokat, és a királyok szolgálatának rendelték őket…   
Kr .u. 770 körül 
Lázadás Karintiában a bajorok ellen. A történészek avar biztatást sejtenek az események mögött… 
Desiderius és Adalgis itáliai uralkodása idején „gens Ungarorum” néven említi a Tregeste (Trieszt)
környékén az isztriaiak dolgába beavatkozó népet.  
Kr. u.782 
A frank évkönyvek bejegyzése szerint az avar (hunok) kagán és jugurrus követei megjelentek Károly
király Lippsspringeben tartott gyűlésén a békesség biztosítása céljából.  
Kr .u. 783 
Barhebraeus Szíriai Krónikája szerint Staurakios, a rómaiak seregének vezére benyomult a Pelo‐
ponnésosra, amely igen hosszú idő óta az avarokhoz tartozott, alávetette azt, helyőrséget helyezett
el ott, és visszatért az avarok népéből való számtalan hadifogollyal meg birkák, lovak és tevék nyá‐
jaival. 
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Kr .u. 787. október 3. 
Tass‐ilo (Tasziló) bajor herceg Lech mezején vazallusi hűséget fogadott Nagy Károlynak. 
Kr .u. 788 
Einhard szerint Tass‐ilo szövetségre lépett a bajorok keleti szomszédaival a hunokkal s nemcsak
nem teljesítette a király parancsait, hanem őt még háborúra merészelte kihívni.  
A hunok, miként Tass‐ilonak megígérték, két hadsereget szereltek fel; az egyikkel a friauli őrgróf‐
ságot támadták, a másikkal Bajorország segítségére mentek. Mindkét fronton vereséget szenved‐
tek az időközben megérkezett Nagy Károly megszálló frank hadseregeitől. (Regensburgi csata)
Maga a király is Regensburgba érkezett, és ott rendelkezett a bajorok határainak, illetve őrgrófsá‐
gainak az ügyeiben, hogy az Úr oltalmával miképpen lehetnek biztonságban a már említett ava‐
rokkal szemben. 
Kr. u. 790 
Einhard szerint ebben az évben „Károly semmilyen hadmenetet nem hajtott végre, hanem Worms‐
ban tartózkodva meghallgatta a hunok követeit, és aztán fejedelmeikhez elküldte a maga viszont
követségét. Közöttük országaik határairól folytak tárgyalások, arról, hogy mely területen legyenek
azok. Ez a vetélkedés és vitatkozás volt az eredete annak a háborúnak, amelyet utóbb a hunok
ellen viselt.” 
Más forrásból arról értesülünk, hogy Károly Bajorországba irányította át hadseregének a legna‐
gyobb részét a hunok gonosz nemzetsége ellen. 
Kr .u. 791 
(Einhard) A tavasz idejének elmúltával nyár eleje táján a király Wormsból kimozdulva Bajoror‐
szágba utazott azzal az elgondolással, hogy a hunoknak tetteikért megfizet és lehetőleg minél
gyorsabban háborút indít ellenük. Seregét két részre osztva, az egyik a Duna északi partját követve,
a másik, amelyet személyesen vezetett a Duna déli partját követte, míg a hadsereg készleteit a
Dunán a kedvező vízárammal biztosították. Először az Enns torkolatánál ütött tábort; ez a bajorok
és hunok határvidékei között haladó folyó számított ugyanis a két ország biztos választóvonalának.
Ott három napon át könyörgést tartottak, hogy ennek a háborúnak kedvező és szerencsés legyen
a kimenetele. Aztán végre tábort bontottak, és a frankok hadat üzentek a hunok nemzetségének.
A hunok őrcsapatait elűzték. Lerombolták erődítéseiket, amelyek közül az egyik a Kamp folyó fe‐
lett, a másik Comageni városa mellett a Cumeoberg hegyen épült igen erős sánccal. (Mai neve
Küniglberg) 
Nincs túl jelentősége annak, hogy a hunok keményen ellenálltak, vagy egyszerűen a szokásos fel‐
perzselt föld taktikát alkalmazva visszavonultak a Rába torkolatig, mert egy a lényeg hogy Károly
november elején már Regensburgban van, alaposan megtépázott hadseregével. (Ez a hadi vállal‐
kozás minden kellemetlenség nélkül folyt le, egyet kivéve; annál a hadseregnél, amelyet a király
személyesen vezetett, olyan pusztító ragály támadta meg a lovakat, hogy az mondható, a sok‐sok
ezer lóból alig egytized rész maradt meg.)   
Kr .u. 792 
A szászok fellázadnak a frankok ellen, szövetséget kötnek az avarokkal (hunokkal). 
Kr .u. 793 
Károly ismét Pannonia megtámadását tervezte, de hadseregét a Weser folyó mellett a szászok
megsemmisítették. 
Kr .u. 794 
Polgárháború Hunniában. A kagánt és a Jugurust meggyilkolják.  
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Kr .u. 795 
Miközben Károly az Elba vidékén (ma Lüneburg) háborúzott megérkeztek hozzá a Tudun követei,
aki az avarok nemzetsége körében és országában nagy hatalommal bírt. A követek azt mondták,
hogy a Tudun saját földjével és népével együtt meg akarja adni magát a királynak, s rendelkezé‐
sének megfelelően fel kívánja venni a keresztény hitet. A Tudun az akkori Hungária dél‐nyugati
részének volt az ura, és a polgárháborúból élve került ki. A ringje (gyűrűsánc) a Kerka és Morva
(ma Mura) folyók között volt, ahonnan a Morva‐völgyi (ma Mura) vasérc‐ ezüst‐ és aranybányá‐
szatot kényelmesen lehetett ellenőrizni. 
Kr .u. 796      
ADRIÁN pápa 795 december 25‐én halt meg. A frank évkönyvek szerint Erich friauli herceg kikül‐
dötte embereit a szláv Voinimirrel a pannon tartományokba és kifosztotta az avarok nemzetségé‐
nek hosszú idők óta zavartalan nyugalomban élő ringjét. A győztes herceg Károlyhoz, király
urunkhoz az aacheni palotába küldötte a kincset, amelyet az egykori avar királyok (regum) nagy
gazdagodása évszázadok folyamán halmozott fel.  
A Laureshamenses évkönyv szerint az avarok országrészéből nagy mennyiségű kincs érkezett.
Nagyon hihetetlennek tűnő a történet, hogy egy friauli herceg kiküldött emberei csak úgy kifoszt‐
ják a Tudun ringjét, persze csak akkor, ha nem figyelünk az előzményekre és a folytatásra…
Az előző évben a Tudun követei Károlynál az alávetésről, a kereszténység felvételéről tárgyaltak,
(feltételezhetően a kincsek beígérésével) majd a közvetlen folytatásban ezt olvashatjuk; 
„Ugyanebben az évben a Tudun ígérete szerint az avarok nagy részével a királyhoz jött, s magát
népével és hazájával (országrésze a Morva–Enns folyó vidéke) a király hatalma alá adta. Maga
és népe megkeresztelkedett, és megtisztelően ajándékokkal elhalmozva hazatért.”  
Minimális logikával rá lehet jönni, a Tudun nem blöffölt, előre elküldte a kincset, amelynek elké‐
pesztő mennyiségétől Európában harmadára zuhant az arany és ezüst ára. Voinimir a Tudun bi‐
zalmasa lehetett, aki biztosította csapataival a kincs célba juttatását, amely nem is lehetett olyan
túl egyszerű a korabeli viszonyok között. 
Nem délibábos ábrándozás arra gondolni, hogy a Tudunnak meghatalmazása volt az új kagántól
arra, hogy hasonló feltételekkel megadják magukat a frankoknak. Legalábbis az év további ese‐
ményei ezt támasztják alá.  
„A király, miután összegyűjtötte hadait, Szászországba ment, fiát, Pippint pedig a pannon tarto‐
mányokba küldte egy sereggel.” 
Pippin nyáron a Duna jobb partján tábort ütött, ott megjelent előtte az új kagán, annak felesége
a Katun, valamint a tarkán és más hun előkelő, akik ünnepélyesen békét kértek. Ezt követően a
kagán meghívta Pippint a kagáni székhelyre, aki valószínű reszkető lábbal, de elfogadta a meghí‐
vást. Pippint gazdagon megajándékozták, és békében távozott.  
Aachenben a Szászországból visszatérő Károly boldogan pillantotta meg fiát, Pippint, aki Pannó‐
niából jött vissza, és a kagáni kincs maradék részét elhozta. 
Ezek alapján bátran megállapíthatjuk, hogy a hunok nem pusztultak el harcokban, nem haltak ki
nem pusztította el őket járvány, vagy dögvész ellentétben Nagy Károly lovaival… 
Ideiglenesen meghódoltak, és a kereszténység felvételét ígérték Nagy Károlynak. Ennek ellenőr‐
zését a frankok bajor prefektusokra bízták. 
Kr .u. 799 
Nagy Károly szomorú hírt kapott Gerold és Erich vesztéről. Közülük az egyik Gerold Bajorország
prefektusa ugyanis a hunokkal bocsátkozott ütközetbe és elesett. Erichet Liburnia városánál, Ter‐
sattonál a város lakói csapdába ejtették és megölték. 
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Kr .u. 803 = Időszámításunk szerint (i. sz.) 993 
Zodan (princeps Pannoniorum) meghódolásával véget ér Nagy Károly avar háborúja. A frankok
ezzel elégedetten nyugtázták, hogy mindkét Pannonia meghódolt. Országunk története szem‐
pontjából talán az a legfontosabb, hogy a rontott Zodan neve Zörén/Zerind vezért vagy tarkánt
takarja. Ő nem volt más, mint Szent István nagyapja, Géza, Mihály és Koppány atyja. Zerind tarkán
a Bécsi erdőtől, az északi Morva folyótól keletre a Duna vonaláig terjedő Hungária vezére. A Du‐
nától keletre a Kagán az úr, helyettese a történészek által Canizauci néven ismert Isa Kán, vagy
ahogy fennmaradt a helynevekben Kanizsa, Isaszeg. 
Hatalmi harcok a Dunától keletre. 
A hunok bulgárnak nevezett többsége Karom Kán (szlávul Krum) vezetésével legyőzte a megke‐
resztelkedett Kagánt. Karom „Canizauci” Kardam halála után kiterjeszti hatalmát a Vaskapun túli
Bulgáriára is. Ezzel újból a Dulo nemzetség kerül a bulgár trónra. 
Kr .u. 805 = i. sz. 995 
A Karoling Birodalom vámhatára a szlávok irányába Regensburg, a hunok felé Lorsch (Enns folyó).
Ennél világosabban nehezen fogalmazható meg az avar háborúk eredménye…    
Kr .u. 810 = i. sz. 1000
A 24 éves Gézának fia születik, a későbbi Szent István. 
Kr .u. 811 = i. sz. 1001 
Nagy Károly, és nyomában a Frank Évkönyvek szerzője úgy tudja, hogy Karom Canizauci is az alatt‐
valójuk, ezért Aachenbe várták. 
Sajnos más elfoglaltsága volt, éppen Nikephoros bizánci császár koponyájából készíttetett ivócsé‐
szét… 
Kr .u. 814 = i. sz. 1004 
Január 28‐án meghalt Karulu vagy Nagy Károly egy hungár anya szülötte. A teljes középkor folya‐
mán a vallásos magyarok Hungáriából Aachenbe jártak zarándokolni sírjához.  
Megkezdődik a frank birodalom szétesése. 
Konstantinápoly ostroma közben ‐ Atillához hasonló módon ‐ meghal Karom nagykán (Canizauci). 
Megváltoznak az erőviszonyok a Kárpát‐medencében. Károly halálával Zerind hűségnyilatkozata
is semmissé válik.  
Kr .u. 815 = i. sz. 1005 
Zerind halála (kb. 50 éves volt) 
A legidősebb báty (Géza) uralma. Géza Hungária nyugati és északi részének királya, Nyitra köz‐
ponttal, míg az Alföld nagy része Mihály igazgatása alá kerül. (Mihály 1011 után Bizáncban meg‐
keresztelkedik Vazul és Szár László fiaival együtt.) A középső fiú (Koppány) „Somogyország”
hercege lesz. 
Kr .u. 817 = i. sz. 1007  
A Birodalom rendezése (Ordinatio imperii); 
Jámbor Lajos császár Lajos nevű fiának Bajorországot, Karantániát, a cseh törzseket, az avarokat
és a szlávokat szánta. A cseh nép első említése a történelemben!   
Kr .u. 818 = i. sz.1008 
Pannonia Inferior szláv törzsfője Ljudevit összekülönbözött kijelölt adószedőjével Cadaloh friauli
gróffal, amely a következő évtől lázadásba torkollott. Ljudevit ellen évente ismétlődő hadjáratokat
vezettek a frankok, de lázadását nem sikerült leverni. Ljudevitet végül egy dalmáciai törzsfőnök
gyilkoltatta meg Kr .u. 823‐ban. 
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Kr .u. 822 = i. sz. 1012 
Birodalmi gyűlés Frankfurtban, ahol a keleti szláv népek, köztük a „Marvani”‐nak nevezett nép
tett hűségesküt. A frank évkönyvek utoljára említik az avarokat, mint hozzájuk tartozó népet. Ezt
a „Marvani” népet mi morváknak nevezzük, országukat pedig később Morva Fejedelemségnek.   
Kr. u. 824 = i. sz. 1014 
Géza halála, fia a 14 éves István Hungária Északi részének a hercege. (Nyitrai hercegség.) Ebben

az évben a bulgárnak nevezett hunok aktivizálódnak. Királyuk (Omurtág?) követeket küldött le‐
véllel, amelyben az országuktól „elpártolt” szlávokat követelik vissza a frankoktól. Miután a frankok
érdemben nem reagáltak Karácsony táján újabb követek érkeztek, nyomatékosítani követelésüket. 
Kr .u. 825 = i. sz. 1015 
A bulgárnak nevezett hunok követei Május közepén Aachenben, a bulgár frank határ kérdésében. 
Jámbor Lajos császár, Bajorország és a hozzá tartozó Oriens (Kelet) élére állította harmadik fiát,
(Német) Lajost, aki Regensburgban önálló udvartartást rendezett be.  
Kr .u. 826 = i. sz. 1016 
A 16 éves István feltételezhetően frank‐bajor segítséggel legyőzi és megöli Koppányt. Bulgár (hun)
szokás szerint testét felnégyelteti és négy vár kapujára tűzték ki. Ebben az évben az István uralta
Hungária hatalma a később Gyulafehérvárnak nevezett Fehérvárra is kiterjedt.  
Ezzel egyidőben, az Alföld déli részén uralkodó Omurtág (Nagy Keán) csapatai elzavarták a frank
határőröket és a Szerémség Szlavóniával egyetemben a hungárok (bulgárok) kezére került.  
Kr .u. 827 = i. sz. 1017  
A szlávok visszacsatolása (reintegrálása) a hungárok országába tovább folytatódott. Visszaszerzik
a Dráva és Száva völgyeket, és ezzel a Tudun országa ismét hun/hungár irányítás alá került. E hó‐
dítás következményeként a frankok/bajorok még Karantániát is elvesztették, bár ezen át szoktak
siklani a történészek nagyvonalúan. 
Erre az évre tehető Vilmos frank hadvezér és Géza lánya (Ilona?) házassága Velencében, ahol a
császár helytartója. Vilmos első feleségétől ‐ Nagy Károly számtalan lánya egyikétől – született Gi‐
zella 3 év körüli. (Ebből a házasságból fog születni Froiza, Adalbert „osztrák” őrgróf felesége, Ágota
az angol trónörökös Edward felesége, valamint Péter későbbi hungár király.)      
Kr .u. 833 = i. sz. 1023 
Omurtág halála után (Kr. u. 831) Malamir bulgár Nagykán alatt a Mura‐Enns vidéki szlávok (a mor‐
vák) viszonylagos függetlenségre tesznek szert, vezetőjük Mojmár Tudun. Német Lajos új módsze‐
rekkel próbálja az elbitangolt nyájat országához visszacsalogatni. (Tudományosan ezt az Oriens
átszervezésének nevezik.) Így kerül a képbe egy bizonyos Pribina (egy pogány szláv) akit az Oriens
prefektusa Ratbod comes karolt fel, alkalmasnak látva a karantániai (karintiai) szlávok megszelídí‐
tésére. A Salzburghoz tartozó Traismauer templomában megkeresztelik, és feladata lenne az elűzött
hunok helyére új telepeseket hozni az akkoriban valamiért Pannoniának nevezett Karintiába (regio
Pannonia). Valami hiba csúszott a szervezésbe, mert Pribina a bulgárokhoz (hunokhoz) menekült.    
Kr .u. 838 = i. sz. 1028   
Időközben Pribina és fia átköltözött Ratimár udvarába, aki Siscia város környékének a fejedelme
volt. Ratbod comes vezetésével érkező sereg elől Pribina a Szávától délre menekült. Egy bizonyos
Salachó határgróf (krajnai) kibékítette Ratboddal. Ratbod Német Lajos királlyal egyetértésben ki‐
terjedt birtokot adományozott neki az akkori Sana/Salae folyó (ma Moosburger Bach) környékén.
E folyó mocsaras vidékén erődítményt épített, és előcsalogatta az erdőkbe elmenekült szlávokat.
Idővel jelentős hatalomra tett szert a környéken.  
Ebben az időben már Pietro Tradonico Velence dózséja Vilmos császári hadvezér felügyelete mel‐
lett. (Vilmos gyermekei – Gizella 14, Froiza 11, Péter későbbi hungár király 7, míg Ágota 3 éves.)
A bulgár Nagykán Preszjám 1042‐ig. 
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Kr .u. 841 = i. sz. 1031 
A Szász Világkrónika megnevezi az évet, a 841‐es esztendőt, amikor az „Ungerek” felveszik a ke‐
reszténységet István uralkodása alatt. A pápa IV. Gergely (827‐844) 
Erre az évre teszem István és a 17 éves Gizella házasságkötését. 
Kr. u. 843 = i. sz. 1033 
Jámbor Lajos fiai a verduni szerződésben végleg felosztják a Frank Birodalmat; Kopasz Károly a
nyugati (francia) Német Lajos a keleti (német) területet kapja, a legidősebb fiú, Lothar pedig a kö‐
zépső területsávot Burgundiával, Itáliával és a császári címmel.   
Kr .u. 844 = i. sz. 1034 
IV. Gergely pápát halála után II. Szergiusz követi. István a morvák (Mura‐Enns vidéki szlávok) feletti
fennhatóságot átengedi Német Lajosnak. A stratégiai fontosságú Duna völgyben is halad előre a
hunok kiszorítása, asszimilálása. Melk vára már egy Adalbert nevű őrgróf birtokában van. Miután
első felesége meghal, István nővérének lányát Froizzát veszi feleségül, aki a következő évben szüli
Ernő őrgrófot. Elképzelhető, hogy már ekkor a Duna völgye egészen Tulun városáig Német Lajos
ellenőrzése alá kerül.  Cserébe ‐ amint az a verduni szerződés térképvázlatából is látszik ‐ a frankok
átengedik Istvánnak a Dráva Száva köz (Zágrábtól keletre) ma is Szlavóniának nevezett területe fe‐
letti ellenőrzést.   
Kr .u. 846 = i. sz. 1036 
Német Lajos augusztus hónap közepe táján seregével az elpártolni készülő morva szlávokhoz (Scla‐
vos Margenses/Marahenses = Mura‐Enns vidéki szlávok) ment. Ott belátása szerint rendezte az
ügyeket, fejedelmet rendelt számukra, Moimár unokáját Rastizent (Rasztiszláv). 
Kr .u. 847 = i. sz. 1037 
II. Szergiusz pápa halála napján egyhangúlag IV. Leót választották meg pápának. Ő volt az, aki Ist‐
vánnak koronát és az apostoli áldás levelét küldte, mert „általa Krisztus annyi népet megtérített.”
A koronaküldést megelőzően Hungáriának 10 püspöksége és egy érseksége volt. A koronázás leírt
ceremóniájából arra következtethetünk, hogy Istvánt a püspökök, és az ország főméltóságai ko‐
ronázták királlyá.  
A mainzi zsinat éve. István első törvényei ezután születnek, hiszen kimutatható a szó szerinti át‐
vétel a zsinat határozataiból.    
Kr. u. 850 = i. sz. 1040 
10 éves ügyködése után Pribina csinos kis birtokán Liupram salzburgi érsek (836‐859) templomot
is szentelt. Pribina várának a neve szlovénul Blatograd, a később odaköltöző Karlmann és kísérete
Moosburgnak nevezte. A hagyomány szerint ott született Karlmann fia a későbbi Arnulf császár.
Kr .u. 852 = i. sz. 1042 
IV. Leó halála után VIII. János néven egy nő lett pápa, aki eltitkolta nemét. Miután három év múlva
az utcán pápai ruhába öltözve gyermeket szült, a római csőcselék megkövezte őket.  
István hosszadalmas harcok után legyőzi és megöli a bulgár nagykánt Preszjamot. Ezzel a teljes
Kárpát‐medencére kiterjedt hatalma. 
Kr .u. 855 = i. sz. 1045 
Johanna papissza, majd Anasztáz ellenpápa után III. Benedek foglalta el a pápai trónt. (855–858)  
Miután a morvák fellázadtak Német Lajos Rasztiszlávra támad, de hadjárata sikertelennek bizo‐
nyult. Lajos király a következő évtől fiára Karlmannra bízza a keleti részek pacifikálását. Rasztiszláv
ráébredve erejére fejedelemségéhez csatolja a Dunától északra élő avarokat és szlávokat.  
Erre az évre teszem István fiának, Imrének a születését. 
Az Al‐Dunán túl Borisz a bulgár kán, aki Bizáncban keresztelkedik meg népével, és uralkodásának
vége felé hivatalos nyelvé a szlávot nyilvánítja országában.    
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Kr .u. 858 = i. sz. 1048  
III. Benedek halála után I. Miklós foglalja el a pápai trónt (Kr. u. 858‐867)
Karlmann berendezkedett Karintiában, leváltotta a korábbi vezetőket, saját embereire cserélte,
és szívélyes viszonyt alakított ki Rasztiszlávval, akit adófizetésre kellett volna kényszeríteni…   
Kr .u. 860 = i. sz. 1050 
Eltűnik a történelem színpadáról a karintiai Pribina, akit a morvák ölnek meg, legalábbis a bajorok
szerint. Legközelebb majd az 1920‐as Trianoni diktátum után fog nagy karriert befutni sok‐sok szo‐
bor emlékmű, kitűntetés, bankjegy stb. formában a Csehországhoz csatolt Felvidék tájain.  
Hogy mekkora volt Pribina országa, annak megválaszolása a karintiai történészekre vár… 
Ebben az évben a morvák legjobb barátai a Karintiában berendezkedő Karlmann és kísérete. Min‐
denesetre fiát Kocelt nem ölték meg, ő maradhatott apja várában, ahol 865‐ben a következő Salz‐
burgi érsek ‐ Adalwin (859‐873) látogatja meg.  
Kr .u. 861 = i. sz. 1051  
Szent István ellen merényletet kíséreltek meg, amelynek következményeiben meghal. Vazult ter‐
vezi örökösének, de Gizella és környezete megvakíttatták, uralkodásra alkalmatlanná tették. A ma‐
gatehetetlen István menekülésre szólítja fel Vazul fiait, Andrást, Bélát és Leventét. Észak‐kelet
irányban menekültek el az országból, így a baráti lengyel néphez, majd később András akár Kijevig
is eljuthatott, hiszen pár év múlva orosz feleséggel fog hazatérni. Azt is elképzelhetőnek tartom,
hogy a Bajor Geográfus által „Ungare”‐nak nevezett nép (kavarok/székelyek) fogadta be őket. 
Péter lett Hungária királya, aki István nővérének Vilmostól született gyermeke. (Vilmos első há‐
zasságából született Gizella, István felesége is.)   
Zsarnoki uralkodása rövid ideig tart, és István másik nővérének fia Aba Sámuel a hungár néppel
elzavarja. Péter sógoránál, Adalbertnél Melk várában gyűjt erőt királysága helyreállítására. 
Karlmann fellázadt saját apja Német Lajos ellen. Rasztiszlávval szövetkezve elűzte Karintia, azaz
frank Pannonia őrgrófjait, és saját embereire cserélte őket.  
Kr .u. 862 = i. sz. 1052   
Szent Bertin Évkönyve szerint az „ungri” nép pusztította Lajos királyságát.  
Kr .u. 863‐864 = i. sz. 1053–54  
Karlmann és Rasztiszláv ellen apja hadjáratot indít, Salzburg irányából Bischofshofen és Tamsweg
érintésével érkezik meg a Mura völgybe. Karlmann sorsa a házi őrizet lett. 
Ménfőnél Péter legyőzi Aba Sámuelt, de a pogánylázadást nem tudja megfékezni. Ekkor érkezik
keleten toborzott nagy hadseregével András Hungáriába, aki megvakíttatja Pétert, leveri a po‐
gánylázadást, és Tulunban (ma Tulln) találkozik Német Lajossal, akitől papokat kér a megtizedelt
papság pótlására.
Andrást i. sz. 1054 szeptemberében koronázzák királlyá Székesfehérváron.  
I. sz. 1055 
A tihanyi apátság alapítólevele, tele hungár nyelvemlékkel, többek között a Balaton nevével.  
Ebben az évben halt meg a „Győzedelmes Adalbert”, Ostmark grófja, Melk várában temették el.
Az osztrák történetírás személyében a hungárok legyőzőjét tiszteli, aki az Ostmark határát a Morva
és Lajta folyókig terjesztette ki. A Morva folyótól nyugatra elterülő tájegység neve „Ungarnmark”
volt. Grófságában, fia Ernő követi (1075‐ig), édesanyja Froiza (Géza unokája) 1071‐ben hal meg,
és Melkben temették el. András király öccse Levente meghal, lehet, hogy ekkor kerül az „Ostmark”
ellenőrzése alá a hungárok által róla elnevezett vár, Leventevár/Laventenburg? 
Adalwin Salzburgi érsek Krisztus születését Chezilo (Kocel) várában ünnepelte, amelyet most Mo‐
sapurchnak (Moosburg) hívnak, s mely apja Pribina halála után szállott reá, akit a morvák öltek
meg. 
Az Oguz származású Turul bég (Emese férje, Álmos apja, Árpád nagyapja) meghódítja Bagdadot.  
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Kr .u. 866 = i. sz. 1056  
Szent Bertin Évkönyve szerint a bulgár (hungár) követek a királyhoz mentek Regensburgba, tudatták
vele, hogy uralkodójuk népe jó részével áttért a keresztény hitre, egyszersmind arra kérték a királyt,
hogy mielőbb küldjön alkalmas hittérítőket hozzájuk. 
Kr. u. 867 = i. sz. 1057 
Phótiosz a keleti pátriárkák támogatását maga mögött tudva, a konstantinápolyi zsinaton kimondta
I. Miklósra az átkot és a hivatalvesztést. Ezzel a kereszténység két részre, keleti és nyugati egyházra
szakad (schizma) Konstantinápoly és Róma központtal. Minderről a pápa halála miatt nem értesült.
Az új pápa Rómában II. Adorján (Kr. u. 867‐872).  
Baszileiosz az új bizánci császár.  
András király öccse, Béla herceg hazatér valahonnan Észak‐keletről, és megkapja az ország har‐
madát kitevő hercegséget.
Kr. u. 869 = i. sz. 1059 
Meghalt a megvakított Péter király, Pécsen temették el az általa alapított székesegyházban. 
Összehangolt támadás indult a morvaszlávok ellen. Német Lajos legkisebb fia a Mura‐Enns vidéki
szlávok ellen vonult, de Rasztiszlávot nem sikerült elfogni. Fejedelemségét tűzzel‐vassal pusztí‐
tották. Karlmann a Száva völgyén leereszkedve egy új ellenséget győzött le, Szvatoplukot, aki uno‐
kaöccse volt Rasztiszlávnak. A történészek nem szenteltek kellő figyelmet erre a hadjáratra, ezért
nem vették észre, hogy két külön politikai alakulat Rasztiszláv és Szvatopluk országa. Ez utóbbi
nyilvánvalóan délebbre volt a Mura‐Enns vidéki Moráviától, Boba Imre szerint a Dráva‐Száva közén
túlmenően Moesia (Bosznia) nagy részét is magában foglalhatta. Mindenesetre a győzelmek után
a két frank hadvezér találkozott, és örvendezve ünnepeltek. A következő évben Szvatopluk alá‐
rendelte magát és országát Karlmannak, sőt foglyul ejtette és kiszolgáltatta a frankoknak Rasz‐
tiszlávot.  
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Kr .u. 871 = i. sz. 1061 
Új konfliktus keletkezett Karlmann és a Boszniával, Szlavóniával egyesített Morva fejedelemség
ura, Szvatopluk között, de a vita elrendeződik.  
II. Adorján pápa Sirmium érsekének szenteli fel Metódot. 
Kr .u. 872 = i. sz. 1062 
December 14‐től VIII. János került a pápai trónra (872‐882). Sikeresen szabadította ki Metódot –
Sirmium (Pannonia) érsekét a frank/bajor papok börtönéből.  
Kr. u. 876 = i. sz. 1066 
Német Lajos halála után Karlmann örökli Bajorországot, Frank Pannoniát (Ostmark és Karintia),

valamint a cseh‐ és morva szlávok fennhatósága alá tartozó területeket. Ezzel a bajorok királya
lett. Valószínűsíthető, hogy már ebben az évben megbízza fiát Arnulfot Karintia kormányzásával.  
András királlyá koronáztatja kisgyermek fiát. A koronázás miatt feszültté válik a helyzet András és
öccse Béla között.  
Kr .u. 878 = i. sz. 1068 
Béla Keletről hozott serege segítségével legyőzi Andrást, aki meg is halt. Özvegye és fia Salamon
Ernő „ostmarki” őrgrófhoz (Géza dédunokája) menekült, Melkbe. Béla herceget december 6‐án
Székesfehérvárott megkoronázzák. 
Kr .u. 881 = i. sz. 1071 
Teljesen váratlanul meghalt Béla király, ráadásul fiainak (Géza, László, Lampert) menekülniük kell.
Nyugati segítséggel a gyermek Salamon foglalja el a trónt. Még az év folyamán Béla fiai legyőzik
és elűzik Salamont, de a következő évtől kibékülnek. Géza megkapja a nyitrai és bihari hercegséget. 
VIII. János pápa Vastag Károlyt császárrá koronázza. A következő évben a pápa gyilkosság áldozata
lett (882 dec. 14)    
Az örményországi Manzikertnél a szeldzsuk Alp Arszlán legyőzi a bizánciakat. 
Kr .u. 884 = i. sz. 1074  
Szvatopluk belekeveredett abba a belviszályba, amely néhány frank‐bajor nemes között robbant
ki az Ostmark felügyelete kapcsán. 
Az ősz folyamán Tulln környékén megjelent és tanácskozást tartott Károly császár, amelyen Szva‐
topluk is részt vett. A tárgyalások stabilizálták a helyzetet a Duna menti őrgrófságban (Ostmark);
a névleges hatalom Arnulfé, míg a végrehajtó szerep még a Dunától északra, és a Morva folyótól
nyugatra is Szvatopluké lett. Véleményem szerint ettől az évtől de facto Arnulf Bajorország királya.   
Metód, sirmiumi érsek találkozik a Hungár királlyal az Al‐Duna környékén.  
Kr .u. 887 = i. sz. 1077 
Ettől az évtől egészen biztosan a Kelet‐Római Birodalom (és Bajorország) királya Arnulf. Hungária
királya Salamon, a bihari hercegség irányítója nagybátyja Géza. Rómában V. István a pápa (Kr .u.
885‐891) 
Kr .u. 888 = i. sz. 1078 
A Képes Krónika által pogány „kunnak” nevezett nép a meszesi kapunál betört Hungáriába, és ke‐
gyetlenül rabolták a vidéket. A pogány „kunokat” a király és a hercegek (Géza és László) egyesült
erővel legyőzik. A „kunok” vezére Gyula.  A csatát ma cserhalmi ütközet néven ismerjük. A folytatás
is ismert, ennek a Gyulának volt egy Sarolt nevű igen szép leánya, akit Géza herceg törvényes fe‐
leségéül vesz. Ebből a házasságból születik az első „magyar” nevű herceg Álmos! (Gézának előző
feleségétől már volt egy fia, Kálmán.) A cserhalmi ütközetben megvert, de nem legyőzött magya‐
rok Erdélyben berendezkedtek. 
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Kr .u. 890 = i. sz. 1080  
A Fuldai Évkönyvek szerint Nagyböjt idején Arnulf király valahol a mai Stájerország területén
(Omuntesberg) tanácskozást tartott, amelynek a legfontosabb oka egy vészhelyzet, a turk/türk
magyarok megjelenése lehetett. Az erők egyesítése céljából Arnulf Szvatopluknak adományozta
a cseh hercegséget. Még az év folyamán Salamon hívására Ernő őrgróf és Szvatopluk vezetésével
egy „teuton” és egy cseh hadsereg indul a Duna északi partján a magyarokkal támogatott hungár
Géza és László ellen. A csata Mogyoródnál zajlott le, Ernő „Marchart” és Szvatopluk megsebesültek
és fogságba kerültek, katonáik elestek. Salamon az ország nyugati részébe (Moson vára) menekült.
Mivel Ernő nincs eltemetve sem Melkben sem Garsban, feltételezhető, hogy Hungáriában halt
meg. Fia Leopold (Luitpold) már nem Melkbe, hanem a Kamp folyó melletti Garsba helyezi át az
őrgrófságot, amely teljesen formális. (Bizonyos források szerint két év múlva Braszláv le is győzi,
de őrgrófságát megtarthatja.)  
Gézát az „angyal hozta aranykoronával” a ‐ magyarok unszolására – Székesfehérváron megkoro‐
názzák. Ezt a koronát az éppen regnáló bizánci császár (Dukász Mihály) hitelesítette a turk/türk
magyarok kérésének megfelelően, ezért is olvasható az egyik lemezen, hogy „Turkia királya”. Géza
a győzelmét biztosító magyaroknak kollektív szabadságot adott, Árpád (Gyula) fia Zoltán pedig el‐
lenőrzése alá vette a Pozsony‐mosoni térséget, ahová Salamon menekült. Árpád Gyula (Sarolt
édesapja) pedig a szabad magyarok legfőbb bírája NÁDORA lett!  
Kr .u. 891 = i. sz. 1081
A fogságba került Szvatopluk népét Arnulf ellen tüzelte. Regino szerint Arnulf – amint tudomást
szerzett Szvatopluk vereségéről és átállásáról hadat vezetett a „regnum Marahensium” [Mura‐
Enns vidék] területére. Ekkor Szvatopluk valamelyik fiát túszul is ejtették. 
Kr .u. 892 = i. sz. 1082     
Az év elején Arnulf Frank Pannoniába (Oriens/Hengisfeld) ment, ahol továbbra sem jelent meg
Szvatopluk. (Lehet, hogy már nem is élt.) Mindenesetre királyságának keleti részét a változatosság
kedvéért a cseh Braszlávra bízta, aki az újonnan északról érkező magyarokkal megregulázta a
morva vidéket. Július, augusztus hónapokban módszeresen pusztították Szvatopluk országát.
Ebben az évben váratlanul meghalt Géza hungár/turk király. Ősszel Arnulf már László (Laodomir)
királynál kérvényezi, hogy ne adjanak sót a morváknak. 
A következő évben is pusztítja Arnulf a morvák országát, de Bajorországba a neki vetett csel miatt
csak üggyel‐bajjal tudott hazatérni. 
Kr .u. 894 = i. sz. 1084 
A magyarok fő erői elözönlik Moráviát, és háborúba keverednek a Dunától délre a bolgárokkal.
Leó bizánci császár követe megérkezett Regensburgba. Október 2‐án Bizáncban volt egy napfo‐
gyatkozás, Leó uralkodásának második évében. 
Kr .u. 895 = i. sz. 1085 
Regensburgban birodalmi gyűlés volt, ahol a csehek visszatértek a bajor nép fennhatósága alá.
Érdemes megjegyezni, hogy a cseheknek eddig az időpontig, azaz i. sz. 1085‐ig nem volt önálló
királyságuk, prágai olmützi, stb. püspökségük, bizonyos megkeresztelkedett fejedelmek irányítot‐
ták vad törzseiket. 
Ebben az évben a turk magyarok legyőzik a bolgár Simeont, és teljesen meghódítják „Nagymorá‐
via” déli részét. Ernő őrgróf fia Luitpold elhagyja Gars várát, és a biztonságosabb Regensburgban
mutatkozik.  
A hivatalos akadémiai nézetek szerint „Kr. u. 895‐ben az Etelközben maradt magyarokra a bol‐
gárok és besenyők súlyos vereséget mérnek, aminek következtében az életben maradtak futva
menekülnek a keleti Kárpátok szorosain és hágóin Erdélybe.”    
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Kr. u. 896 = i. sz. 1086 
Ebben az évben Arnulf király leruccan Rómába és Formózusz pápa császárrá koronázza. A Fuldai
évkönyv szerint a császár ebben az évben Frank Pannonia védelmét Mocsárvárral együtt Braszlá‐
vra, a hercegére bízta. Az „urbe paludarum” nem más mint a mai Lundenburg vagy Bresláv a Thaya
folyó vidékén. Tíz év múlva a Salzburgi Évkönyv írója már Braszláv várát „Brezalauspurch” formá‐
ban adatolja.       

Kr .u. 898 = i. sz. 1088 
Arnulf császár ötletére a magyarok egyik törzse egy kicsit kirabolja Itáliát. (A bajorok és a magyarok
az egyezséget pogány nomád szokás szerint kötik.)   
A DAI szerint a türköknek ez a nyolc törzse nem hunyászkodik meg a főfejedelem előtt (Árpád
Gyula és utódai), de megegyezésük van arra nézve, hogy a folyóknál [közös határoknál] bármely
részen üt ki a háború, teljes odaadással és buzgalommal együtt harcolnak. 
Kr .u. 899 = i. sz. 1089 
Az előző évi felderítés után tekintélyes magyar kontingens pusztítja Lombardiát Arnulf biztatására.
Csata a Brenta folyónál.  
Arnulf császár tetvességben meghal december 8‐án.  
Kr .u. 900 = i. sz. 1090 
Az Itáliából visszatérő magyarok az Enns folyón túli Bajorországot pusztítják.  A következő évben
betörnek Karintiába és felszámolják Braszláv maradék északi Moráviáját.  

31

atlasz_Layout 1  2011.03.22.  18:41  Page 31



Kr .u. 902 = i. sz. 1092 
Tavasszal László király nővérének, Ilona horvát királynénak a hívására bevonul Horvátországba.
(Horvátország az Adriai tenger mellékén van, fővárosa Knin.  
László Somogyvárott megalapítja a Szent Egyed bencés apátságot. László királyi címébe Pannonia
mellé felveszi új hódításai – Szlavónia és Moesia nevét.          
Kr .u. 904 = i. sz. 1094 
A bajorok csellel lakomára hívták a magyarokat, s vezérüket Chussalt és kíséretét legyilkolták. A
helyszín közmegállapodás alapján, a Fischa folyó Dunához közeli szakasza. 
Álmos, Árpád unokája lesz a magyarok és kavarok (székelyek) legfőbb irányítója, székhelye Nyitra.
Mondhatnánk úgy is, hogy a Nyitrai dukátus (Turkia) Álmos irányítása alatt állam volt az államban
(Hungáriában).    
Turkia fekvése a DAI szerint (Kr .u. 950);  
Ezen a helyen vannak bizonyos régi emlékek; az első ahol Turkia kezdődik, Traianus császár hídja,
azután még három napi útra ettől a hídtól Belgrád, amelyben a szent Nagy Konstantinos császár
tornya is van, és ismét a folyó visszakanyarodásánál van az úgynevezett Sirmion Belgrádtól két
napi útra, és azokon túl a kereszteletlen „régi Moravia”, amelyet a turkok/türkök megsemmisítet‐
tek, s amelyen előbb Szvatopluk uralkodott. Ezen túlmenően a turkok szállásterülete kiterjedt a
Temes, Tutis, Maros, Körös és a Tisza folyók mellékére. 
Más magyar törzsek seregei Berengár király hívására Itáliába mentek és annak ellenségeit pusz‐
títják, még a következő évben is.  
Kr. u. 905 = i. sz. 1095 
Szent László hungár király halála után úgy tűnik, hogy Álmos lesz Hungária királya, de végül is báty‐
ját, Kálmánt koronázzák királlyá. (1095‐1116)  
Kr .u. 906 = i. sz. 1096 
Nincstelen Valter francia lovag vezetésével, kisebb incidensekkel áthalad az országon az első ke‐
resztes had az országon. Amiens‐i Péter remete frank keresztes hada Zimony várába befészkelte
magát, csak a közelgő király sereg hírére hagyták el az országot. 
A francia Folkmár vezetésével érkező garázdálkodó kereszteseket Álmos Nyitránál szétveri. Pár
hírmondó jutott vissza, hogy elmesélje a „magyarok rémtetteit”.  
Gottschalk pap 15 000 főnyi rabló keresztes hadát Pannonhalma közelében szórja szét Kálmán se‐
rege. 
A következő keresztes sereget Kálmán már be sem engedte az országba, ezért Pozsonyt ostrom
alá vonták. A hathetes ostrom feltételezhetően Álmos magyarjainak beavatkozása révén szűnt
meg. A betolakodókat hazazavarták. 
Kr .u. 907 = i. sz. 1097   
Gyermek Lajos keleti frank király gyámjai úgy gondolták, hogy elég erősek és „Pannonia” vissza‐
foglalására indultak. „Brezalauspurch”‐nál azonban végzetes vereséget szenvedtek. A Sváb év‐
könyv szerint „Luitpold herceget megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a
keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták. Bre‐
zalauspurch nem más mint Braszláv vára a Thaya folyó mentén. Korábban hívták Mocsárvárnak,
még korábban Leventevárnak, ma Breclávnak vagy németül Lundenburgnak. 
Luitpold halála után a 27 éves Arnulf nevű fia szervezi újra a bajor hadsereget. Öccse Leopold (III.)
Melkből lavírozva állítja majd helyre az elveszett „Ostmark” tartományt, a magyarok kavarok (szé‐
kelyek) árnyékában. A magyarok határa újra az Enns folyó lett, a lakosságot nem pusztították el,
a várurak a helyükön maradhattak adófizetés ellenében.   
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Kr .u. 908 = i. sz. 1098 
A következő évek eseményei a bajor Arnulffal kötött barátsági szerződésre is engednek következ‐
tetni. (Nem véletlenül nevezik a német krónikák „Gonosznak”.)
Magyar seregek a szláv dalemincek hívására Szászországra törtek. Eisenachnál legyőzik Burghard
türingiai őrgróf seregét. 
Kr .u. 909 = i. sz. 1099  
A magyar seregek Bajorország felől a Sváb‐földet pusztítják. 
Kr .u. 910 = i. sz. 1100 
A magyarok Augsburgnál legyőzik Gyermek Lajos keleti frank király seregét. A Frank‐földre törő
seregrész győzelmet arat a frank hercegen.  
Kr .u. 911 = i. sz. 1101 
Gyermek Lajos 18 évesen bekövetkezett halálával kihalt a Karolingok német ága. A Forcheimben
összegyűlt német törzsfők (Stammesherzog) a frank Konrádot választják királynak.  
III. Szergiusz pápa halála. 
Kr .u. 912 = i. sz. 1102 
Miután Konrád nem akart a magyaroknak adót fizetni, azok a Frank‐földet, és Türingiát dúlták. 
Kr .u. 914 = i. sz. 1104 
Konrád német király ellen fellázadt Arnulf bajor herceg családjával a magyaroknál keres menedé‐
ket. (Nyitra?, Leventevár?, Melk? vagy Sasvár?)     
Áprilistól X. János lesz Róma püspöke (pápa). 
Kr .u. 915 = i. sz. 1105 
Vratislav I. (915‐921), Borivoj fia lett a csehek hercege. Elődjét Spytihnevet nem zaklatták a ma‐
gyarok, feltételezhetően rendszeresen fizette a kirótt adókat.  
Komoly összetűzés Kálmán hungár király és a nyitrai dukátus hercege – Álmos között.  
Kr .u. 917 = i. sz. 1107 
Arnulf magyar segítséggel visszafoglalja Konrádtól tartományát, aki megsebesült és a következő
évben meghal. 
Kr .u. 918 = i. sz. 1108 
Álmos eredménytelen kísérlete Kálmán trónjának megszerzésére. Ezek után Kálmán királynak
semmilyen befolyása sincs a magyarok akcióira, amelyeket az egymással torzsalkodó német törzsi
hercegek rendelnek meg. E rablott kincsek legfőbb haszonélvezője a melki Lipót (III.) aki kora Eu‐
rópájának leggazdagabb embere. 
A magyar szállásterületen Arnulf öccse Lipót (III.) megalapítja a Klosterneuburgi Apátságot.   
Kr .u. 919 = i. sz. 1109 
Konrádot Henrik követi, aki az egyik leghatalmasabb törzs, a szászok hercegeként lép a német
trónra. Élete azzal kezdődik, hogy a tőle is adót követelő magyarok saját hercegségében mérnek
vereséget rá. A magyarok barátságát élvező Arnulf ellenkirályként lép fel. Egy magyar sereg Itáliát
pusztítja. 
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Kr. u. 921 = i. sz. 1111 
Vratisláv cseh herceg utóda fia, Vencel I. (921–935) 
Arnulf bajor herceg meghódol Madarász Henrik királynak. A herceg püspökeit maga nevezheti ki.
Kálmán király Zárában megesküszik Dalmácia régi jogainak tiszteletben tartására. Berengár császár
a magyarok segítségével Bresciánál rajtaüt lázadó alattvalóin. A magyar sereget Bogát és Tarhos
vezeti.   
Kr .u. 922 = i. sz. 1112 
Arnulf elérkezettnek látta az időt, hogy 15 évi szünet után a cseheket függőségbe vonja, és meg‐
támadta Vencelt. Magyar seregek a bizánci uralom alatt álló Apuliában.  
Kr. u. 924 = i. sz. 1114 
Egy magyar sereg Szalárd vezetésével, Berengár hívására elfoglalja Páviát. Április 7‐én, Berengár
császárt lázadó alattvalói Veronában megölik. Ezután Szalárd és serege továbbáll, és a forrásokban
az Atlanti‐óceán partjáig is eljutnak. Egy másik sereg Szászországot pusztítja. Madarász Henrikkel
kilenc évre szóló fegyverszünetet kötnek, természetesen évi adó megfizetése mellett… 
Kr. u. 925 = i. sz. 1115 
Kálmán király Álmos herceget és kisfiát Bélát megvakíttatja. 
Kr .u. 926 = i. sz. 1116  
Meghal Kálmán király február 3‐án. Székesfehérvárott temetik el. Fia és kijelölt utóda, II. István
trónra lép. (Uralkodik 1131‐ig)  Közép‐Dalmácia Velence birtokába jut.
A magyarok elfoglalják a Szent Gál monostort, ahol csak egyetlen bencés szerzetest találnak. Szent
Gallenből Konstanz felé, majd onnan a Rajnához vonulnak. Lotaringiát és Burgundiát pusztítják,
majd a Loire völgyén keresztül az Atlanti‐óceánig jutnak. Hazafelé Arnulf bajor herceget emlékez‐
tetik a régi barátságra; a „barátságot” hat évre megújították adófizetés ellenében.  
Kr .u. 929 = i. sz. 1119 
A magyarok barátainak (Madarász Henrik, és Arnulf) szorításában a cseh Vencel hűbéri esküt tesz
a németeknek. Ekkortól datálják a csehek betagozódását a „Birodalomba”… 
Kr .u. 933 = i. sz. 1123 
Miután Madarász Henrik német király megtagadta a további adófizetést, egy magyar sereg Mer‐
seburg környékére nyomul, ahol vereséget szenved. (Három év múlva újra jönnek.)  
Egy másik magyar törzs serege Itáliába megy. 
Kr .u. 936 = i. sz. 1126 
Madarász Henrik Julius 2‐án szélütés következtében meghal. Kijelölt utóda másodszülött fia Ottó
lesz. 
A Burgundiában tartózkodó magyar sereg II. Rudolf burgund király serege érkezésének hírére Itá‐
liába vonul.     
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