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A magyar társadalom szervezésének elve 
az államalapítás korában 

A magyar tör ténészek már régóta egybehangzóan megállapították, hogy a magyar 
államalapítás idején, illetve a kora Árpád-korhan a törvénykezés, a büntetőjog, a 
katonáskodás, a gazdasági élet, valamint a szolgáltatások területén az akkor ismert 10-es, 
illetve 12-es számrendszer közül elsősorban a 10-es számrendszert alkalmazták mint fő 
rendszerező elvet. 

Legutóbb G y ö r f f y György (1973) foglalta össze eurázsiai kitekintéssel e kérdést , 
erősítette meg a korábbi kutatások eredményeit , s tett újabb megfigyeléseket. Ennek 
alapján igazolt tör ténet i tényként kell a megállapításokat e lfogadnunk. E kérdéskörhöz 
kapcsolódva néhány példa: 

- A Szent István-i törvény szerint 5, 10, 50, illetve 110 bor jú t kellett fizetni az eltérő 
b ű n ö k elkövetőinek büntetéséül. 

- Szent László törvénye szerint 5, 10, 25, 55, illetve 110 pensa ( = pénz) volt a büntetés 
nagyságrendje. 

- Szent László nevéhez fűződő , de korábbi törvény szerint: „a király követe . . . gyűj tse 
össze (ti. a várnép) századosait és t izedeseit . . . és azoka t . . . osszák be tízes csoportba, s 
közü lük egy vigye az ítéletet mind a tíz helyet t . . . " , illetve „a falunak lakóit osszák be tízes 
csopor tokba . . . " . 

- Az 1055. évi t ihanyi kolostor alapítóoklevele szerint a kapott szolganépek száma: 10, 
20, 60 és 140, az adományozo t t állatok száma pedig: 50, 100 és 700. A z 1067. évi százdi 
( = száz!) alapítóoklevél szerint a monos to r 104 szolgát, továbbá 10, illetve 20 lovast 
kapot t . Az 1138. évi dömösi összeírás szerint pedig egy „száznagy" ( = centurio) alá 74, 
95, 99, 100, 101, 110, 112, 116 fő tar tozot t (v. ö. természetes lélekszámcsökkenés, 
-szaporodás!) . 



Mainz 

Székesfehérvár XI. sz.-i temetői, egyházai, útjai 

- A / . 1074 körüli csatával kapcsolatban a krónika szerint minden várispán alá 4 század 
lovas tar tozot t . Ez Györ f fy szerint: „kb. 50 várispán... 50 x 400 lovas"-t, tehát 20 000 
lovasból álló sereget jelentett. Itt figyelembe kell venni a ' t izedes' és 'százados' és 'ezredes' 
katonai rangot jelentő elnevezéseket is. 

Néhány egyházi példa: 
- Szent István törvénye szerint „minden tíz falu építsen egy templomot" (decern villae 

ecclesiam aedificent), valamint: „ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tizedik részt 
adja Istennek." (si cui Deus decern dederit in anno, decimam Deo det). Az 1077 körül írt 
Szent István legendájának szerzője szerint István király „tartományait tíz püspökségre 
osztotta" (provincias in decern partitus est episcopatus). 

A fentiek alapján joggal vetődik fel a kérdés, hogy ezen tízes számrendszer szerinti 
rendezési elv jelentkezik-e, kimutatható-e igazoltan a tágabb értelemben vett településszer-
vezés területén is? 
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Esztergom XI. sz.-i temetői, egyházai, útjai 

Már 1966-ban felfigyeltem arra, hogy Székesfehérvárott a XI. sz.-i temetők csaknem 
azonos ívsávban helyezkednek el. Ez összefüggésben volt nyilvánvalóan az Árpád-kori 
várostól délre lévő korábbi, nyílt színi útkereszteződésnek és az azt védő X. sz.-i települések 
északabbra lévő, jobban ellenőrizhető területre tör ténő áthelyezésével ( = mai belvároson 
belüli Géza nagyfejedelem, illetve az ispánság vára, temploma elé). A mocsaras területi 
adottságokat figyelembe véve ez a településlancolat közel azonos távolságra fekszik a 
központ tó l és egymástól (a kérdésfelvetéskor hiányzó 5. lelőhelyen azóta előkerült az 1000 
körüli temetkezés ott , ahol lennie illett). E temetők népe egyrészt ellenőrizte, védte a 
település központ jába vezető utakat, másrészt pedig gazdasági tevékenységükkel és egyéb 
szolgáltatásaikkal kapcsolódtak a városmagban lévő vdági (ispánság) és egyházi (Mennybe 
felvett Szűz Mária tiszteletére szentelt prépostság, a „királyi magánkápolna" intézménye) 
szervezetekhez. Joggal kellett feltételeznünk, hogy ami a középkori okleveleink szerint 
elnevezetten az „ország közepén" (in medio regni) megvalósult, az esetleg máshol is 
megvalósulhatott (1. ábra). 

Székesfehérvárral szinte azonos idejű és rangú település volt Esztergom. Lényegileg itt is 
hasonló települési rendszer volt megállapítható. A térképre vetített XI. sz.-i temetők már 
nem olyan szabályos távolságban és ritmusban rögzíthetők mint Fehérvár esetében, de itt is 
a világi és egyházi (királyi/ispánsági, illetve érseki) székhelyű várhegyet ölelték körül. Az 
eltérés oka a Duna-mentiség okozta földrajzi adottság, az, hogy Esztergom a középkor 
évszázadain keresztül a mai napig megőrizte egyparti települési rendjét. A négy- és vízrajzi, 
valamjnt ebből következően az útviszonyok i sb izonyos értelemben indokolják a kissé eltérő 
képet. Nyi tot t kérdés a 3-as számmal jelzett települési egység, amelynek XI. sz.-i meglétét 
jogos feltételezésnek kell tartanunk, mivel az az ókori limes-út mellett helyezkedik el, amely 
utat az ezredforduló körül biztosan meglévő Visegrád felé-felől használták, és ahol a XII . 
sz.-ban alapították a Becket Tamás vértanú érsek tiszteletére szentelt templomot. Végső fokon 
itt is a tízes elv alapján történő településkialakítást kell feltételeznünk. Ez annál is inkább 
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Mainz 

jogosnak tűnik, mivel négy település egyháza a veszprémi püspökséghez tar tozott , tehát nem 
csatolták Esztergomhoz, megtartották, tiszteletben tartot ták a mai napig fel nem derített 
indok alapján lévő bir tokjogi adottságot és talán ennek figyelembevételével alakították ki 
Esztergomnál a 10-es renaszert (2. ábra). 

Ugyancsak hasonló a helyzet Veszprém esetében is. Az itteni földrajzi adottságok alapján 
a kétparti településen ugyancsak a tízes települési egységből álló kép állapítható meg, amely 
hasonlóan Székesfehérvárhoz és Esztergomhoz, az ispánsági-püspöki székhelyet, a várhe-
gyet veszi körül. Itt a 2-es pont topográfiai pontossága kérdéses, mivel semmi települési-te-
metkezési helyről nem tudunk semmi adatot. Csak a közép- és újkori elnevezés megléte 
alapján ismert e terület neve. A Szenttamás-szeg (angulus Sancti Thomae) ugyancsak fontos 
út mentén helyezkedik el (Győr-Mainz) . Nevét egyházáról nyerte, amely egyház védő-
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A Veszprém-völgyi apácakolostor birtokai 1018 körül 
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A veszprémi püspökség birtokai 1009-ben 



Géza nagyfejedelem Szent Péter apostolfejedelem tiszteletére szentelt 
fehérvári templomának szerkesztési elve, 973-996. 

szentje egyformán lehet Szent Tamás apostol (XI. sz.-i tiszteletét a Szent Koronán lévő 
ábrázolása is feltételezi, nevét egy 1237-es keltezésű oklevél őrizte meg Veszprémben 
bizonytalanul, biztosan pedig egy 1261. évi oklevél: „Sancti Thomae apostoli") vagy pedig az 
Esztergomból már említett Becket Tamás (említi 1370. évi oklevél: „sancti Thome martiris"). 
Ujabb adat felbukkanása nélkül a kérdés nem dönthető el. (3-4. ábra, az utóbbi a hátulsó 
borítón.) 

A fentiekből kiderül, hogy a közel azonos korban kialakított és csaknem azonos feladatot 
ellátott három jelentős településen a 10-es rendszer volt a települések megszületésénél a 
rendező elv. 

Az ellenőrző vizsgálat során Budán és Pesten e rendező elv nem volt kimutatható, holot t 
ugyanolyan jól kutatot t területről van szó, mint a már említett három település esetében. A 
többi ispánsági-püspöki székhelyeken nem lehetett a kellő mennyiségű és minőségű 
régészeti-építészeti és okleveles adatok hiánya miatt az ellenőrző vizsgálatokat elvégezni, 
pedig igencsak szükséges lett volna. 

Mindenesetre azért bizonyos kiegészítő ellenőrzést végre lehetett hajtani. Erre a veszprémi 
püspökség 1009. évi birtokmegállapító oklevele adott elsősorban lehetőséget (az 1001. évi 
alapítás után az 1009. évi győri, illetve a pécsi püspökség létrehozása miatt vált szükségessé a 
területi rendezés). Ezen oklevélben rögzített b i r tokok száma ugyancsak tíz! (5. ábra.) 
Függetlenül attól, hogy a bir tokok között hatalmas nagyságrendi különbségek voltak. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy Colon, Alba és Visegrád „összes határaikkal és területükkel" 
történő adományozása nem azonos nagyságrendű, mint pl. a „Duna felett fekvő falu, 
amelynek jobb relén az Apurig patak folyik" ( = Szentendre, ahol később a veszprémi 
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üspökségnek volt a nyári rezidenciája), vagy a „Füle nevű falu, amely Urh ida vár 
erületében fekszik" (mai Füle falu Fejér megyében) nagyságrendjével. A lényeg az, hogy 

nem 7 vagy 13 stb. az egységek száma, hanem 10! 
Hasonló a helyzet az 1018 körü l alapított Veszprém-völgyi apácakolostor alapítóokleve-

lében rögzített települések esetében is. Itt is a 10-es számú rendezési elv alkalmazása 
figyelhető meg (6. ábra). H i s z e n a Csepel-sziget déli végénél lévő „szombati rév" 
nyilvánvalóan nemcsak révdíjbeszedési jogot és így jövedelmet jelentett csupán, hanem 
több bőr tömlőbő l (tutajból) csónakból álló együttest , révdíjbeszedőket , vízi jármű-kezelő-
ket (karbantartókat) is, családtagjaikkal együtt . Tehát egy kis települési egységet, így ez 
joggal sorolható be a többi bir toktestbe. 

A z eddigieket öjszefoglalva, megállapítható, hogy a 10-es számrend alkalmazása a 
magyar állam kialakítása körül i évtizedekben, valamint az azt követő időkben a települési 
rendben, e rend kialakításában fontos szerepet töl töt t be mind a világi, mind peaig az 
egyházi területen, és ezen belül a veszprémi püspökség területén is. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy a királyi tulajdon, ajándékozási jog és gyakorlat a világi életben meglévő adottságokat 
tükrözi , és azt az egyház is tovább éltette. 

Ezér t is volt oly zseniális a Géza nagyfejedelem, Szent István király közös alkotásaként 
létrejött magyar állam, mivel az új állam kialakításához szükséges ú j in tézményrendszer t 
jól alkották meg. Tehették ezt annál is inkább, mivel e rendszernek voltak saját népük 
történetében is k imutatható előzményei. G o n d o l j u n k például a Györ f fy György tő l 
ismételten megerősített bo lgá r - tö rök „onogur" népnévre, amelyből az „ungar -hungarus" 
nevünk származik és ame ly tő l az „on" = tíz számnév rejlik. De gondolnunk kell arra is, 
hogy az etelközi magyarok 2 „ tömény"- t , azaz 20 000 lovast állítottak ki. De ugyancsak 
gondolnunk kell arra az új megfigyelésünkre is, amely szerint a 973-996 közöt t épült Géza 
nagyfejedelem fehérvári t emplomának szerkesztési elve is a 10 lábas rendszert alkalmazta 
(7. ábra), amely az első olyan Magyarországon belüli megfigyelés, amelyet az Oi toz i - szo -
ros mellett lévő Kézdiszentlélek (ma: Sínzieni)-Perkő XI. szd.-i templomának hasonló 
szerkesztési elvével együtt megerősítve, az építészetben tör ténő alkalmazást is bizonyí t ja . 

Mindezen felül azonban nem hagyhat juk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a 10-es 
számrendszer mellett élt a magyar államalapítás korában a 12-es számrendszer is. Géza 
nagyfejedelem 937-ben önmaga helyett 12 követet küldött Quedl inburgba , az első európai 
béketárgyalásra. Vagy gondo l junk a pécsváradi, valamint a Veszprém-völgyi kolos torokra , 
ahol az apáti kíséret tagjainak száma 12, illetve pl. 3 ács és 6 ,12 halász adományozásáról van 
okleveles adat. 

A 10-es és a 12-es számmal jelzett rendezési elv párhuzamos megléte egyértelműen 
bizonyít ja az élet realitásának figyelembevételét, miként azt a törvénykezés, pénzkibocsá-
tás, eltérő büntetésfizetési eszközök alkalmazásának lehetősége, a helyes arányok, üteme-
zések területén kimutatható. De ugyanez figyelhető meg a szellemi élet területén is. 
Mindezeket elvi síkon az kapcsolja össze, hogy nem elvtelenül és szervezetlenül tör tént a 
többnyelvű, eltérő szokású, gondolkodású, hi tű, eredetű népesség néppé kovácsolása. 
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