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I. Szabadon variálható feladatok 

 A Kárpát-medence első ismert népei  

 

1. Pannonok 

A Kárpát-medence első név szerint ismert népcsoportjai az illír törzsek közé tartozó pannonok 
és azalok, valamint a kelta szkordiszkuszok, tauriszkuszok, boiok, eraviszkuszok, voltak. A 
pannonok és a szkordiszkuszok a mai Észak-Horvátország és Vajdaság területén, az azalok, 
boiok és eraviszkuszok a Dunántúlon, a tauriszkuszok a mai Burgenland vidékén, éltek. A 
kelták már nem csak elszórt falvakban laktak, hanem kisebb városokat is alapítottak, melyek 
lakossága részben a római hódítás után is megmaradt, a kelta eredetű helynevekkel együtt. 

Az i. e. 1. évezred során az Alföld vidékére a lovasnomád szkíták törzsei (szigünnák és 
agatürszök), majd a római korban a velük rokon szarmaták (jazigok) költöztek, Erdély 
területét pedig a trák népek közé tartozó dákok lakták, akik a velük rokon al-dunai gétákkal 
közös királyságot alapítottak. A dákok és géták hatalma különösen Burebista dák király alatt 
nőtt meg, aki a Kárpát-medence népeit sorra uralma alá hajtotta 
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1. ábra Bronzkori eszközök 

 

 

2. Szkíták  

Az iráni nyelvcsaládba tartozó szkíták (régi magyar nyelven szittyák, perzsául szakák) az i. e. 
8. században telepedtek meg a délorosz sztyeppéken, ahol több törzsszövetségből álló nomád 
királyságokat hoztak létre. Egyes közösségeik az i. e. 7. század közepe körül betelepedtek a 
Kárpát-medencébe. Törzseik, amelyeket az ókori források alapján a szigünnákkal és 
agatürszökkel lehet azonosítani, több évszázadon keresztül az Alföld és az Erdélyi-medence 
domináns népessége volt. Hagyatékukat Erdélyben például a csombordi szkíta temetők 
képviselik. Feltehetőleg sokáig új hazájukban sem hagytak fel nomadizáló életmódjukkal. A  
i. e. 6–4. évszázad során azonban a régészeti leletek alapján feltételezhető, hogy a szkíták 
fokozatosan eltűntek, illetve összeolvadtak a környező népekkel. 



 

2. ábra Szkita ijászok 

3. Kelták  

A kelta korszakot a régészek La Téne-kultúrának is nevezik, a svájci Neuchâtel-tó partján 
levő La Tène településről nevezték el, ahol a 19. században egy különös, tóra épült települést 
tártak fel. A La Téne-kultúra kifejezést a keltákon kívül mindazon népekre is használják, akik 
a kelta kultúra befolyása alatt álltak, vagy hozzájuk hasonló fejlődésen mentek át, például a 
trákok. A kelták őshazáját a mai Franciaország területére helyezik, innen vándoroltak az i. e. 
5. századtól Közép-Európa és Itália területére. Itáliában hamarosan összeütközésbe kerültek a 
felemelkedő római állammal. A rómaiak a kelta törzseket galloknak, Észak-Itáliát és a mai 
Franciaország területét pedig róluk Galliának nevezték. 

Az i. e. 3. század-ra a Kárpát-medence egész területe a bevándorló kelta törzsek uralma alá 
került, a Dunántúlt, az Alföldet, a mai Szlovákia területét és Erdélyt is beleértve. Az első 
ismert Kárpát-medencei hatalmi központot a szkordiszkuszok hozták létre a régió déli részén, 
a mai Vajdaság és Északkelet-Horvátország területén. Nyugatabbra, a Keleti-Alpok (a mai 
Ausztria) térségében ugyanakkor a tauriszkuszok alapítottak egységes királyságot, amely a 
mai Burgenland vidékét és a Dunántúl nyugati részét is magában foglalhatta. A Kárpát-
medence belső területein az első egységes törzsszövetség a boiok irányítása alatt jött létre az i. 
e. 2. században. A boiok eredetileg Észak-Itáliában éltek, de a rómaiaktól i. e. 191-ben 
elszenvedett katasztrofális vereségük után nagy részük a Kárpát-medence területére vándorolt. 
Elsősorban a Pelso-tó (vagyis a mai Balaton) mellett és a Kisalföldön telepedtek le. Itt 
lassanként ismét erős néppé váltak, és az észak-dunántúli, valamint a mai nyugat-szlovákiai 
terület törzseit (azalok, eraviszkuszok) egységes uralom alatti szövetségbe szervezték. 



 

3. ábra Kelta fegyverek és ékszerek. 

A boi fémművesség termékei messzire eljutottak a térségben. A boiok központja az i. e. 1. 
században a mai Pozsony és Dévény volt. Valószínűleg Közép-Európa északabbi területeire is 
kiterjesztették hatalmukat, mivel egyes ókori források a mai Csehország és Dél-Németország 
területén is említik a boiok jelenlétét. Feltehetően az ő nevükből származik Csehország latin 
neve, a Bohemia. Egyes elméletek a bajorok (latin baioarii) és Bajorország nevét is a boi 
népnévből eredeztetik. 

I. e. 60 körül a boi királyság háborúba került keleti szomszédaival, a dákokkal. A dák-géta 
szövetséggel szemben a boiokat a háborúban nyugati szomszédaik, a tauriszkuszok segítették, 
Kritasiros királyuk vezetése alatt. A Patissos (Tisza) mellett folyt le a véres ütközet, és noha a 
boiok elszántan küzdöttek, Burebista lett a győztes. A boiok Kárpát-medencei hatalma ezzel 
megtört. Sztrabón görög történetíró szerint országukat a Balaton vidékén a dákok úgy 
elpusztították, hogy száz esztendeig az Enns és a Rába közötti területet csak úgy emlegették a 
területet, mint a „boiok pusztaságát” (desertum Boiorum). 



 

4. ábra Kelta törzsek elhelyezkedése Európában 

 

4. Dákok  

A vasművesség és a vasból készült szerszámok-fegyverek általános elterjedése, valamint az 
erőteljes társadalmi fejlődés, illetve a görög és a kelta kultúrával korán kialakított 
kapcsolataik révén a dákok az i. e. 1. század körül érték el műveltségük legmagasabb fokát. A 
Burebista alatt először egyesített törzsek erős államot hoztak létre, amely másfél évszázadon 
keresztül a térség meghatározó politikai erejét képezte. Az utolsó dák király, Decebal korában 
a dák államot a rómaiak csak két véres háborúval tudták meghódítani. 

Településeik egész Erdélyben megtalálhatóak voltak. Léteztek több hektáros területeket 
magukba foglaló, árkokkal és sáncokkal erődített településeik is, amelyek törzsi központok 
lehettek. Az ókori források megemlékeznek vallásukról is. 



 

5. ábra A Dák királyság kiterjedése. 

  

Római kor  

1. Pannonia és Dacia  

Az i. e. 1. század során a Római Birodalom, amely addig csupán kereskedelmi kapcsolatban 
állt a Kárpát-medence népeivel, kiterjesztette a terület egy részére az uralmát. Augustus 
császár a hároméves pannoniai háború eredményeként i. e. 9-ben elfoglalta a Dráva-Száva-
közét és a Keleti-Alpokat (a mai Ausztria), Claudius császár pedig i. sz. 46–50 között a római 
uralmat észak és kelet felé a Duna vonaláig terjesztette ki (római limes). A meghódított 
Kárpát-medencei területek a mai Észak-Szlovénia, Észak-Horvátország és Vajdaság mellett 

ekkorra tehát már a teljes Dunántúlt is magukba foglalták. 
Augustus a meghódított Kárpát-medencei területeket Illyricum tartomány részévé tette 
(Illyricum Inferius). Claudius viszont Pannonia néven új tartományt hozott létre a térségben, 
amely a meghódított Kárpát-medencei területeken kívül a mai Kelet-Ausztriára és Szlovénia 
területének nagy részére is kiterjedt. 



Az újonnan elfoglalt illír-kelta lakosú területen számos virágzó római település jött létre. Az 
1. század közepére Carnuntumban (Németóvár) és Aquincumban (Óbuda) már állandó 
katonai tábor épült. Az új tartomány fővárosa Carnuntum lett, Aquincum azonban még 
jelentősebb volt, és az 1. század végére 12 000 lakosú várossá fejlődött. 

 

Aquincum 12 000 lakosával az ókori Közép-Európa legnagyobb városa volt. 
 

A Pannoniában élő népek kultúrája keveredett a rómaival, és fokozatosan romanizálódtak. A 
korábban itt élő népek mellett az 1. században nyugat felől újabb kelta csoportok vándoroltak 
be.  

Traianus császár 103-ban szétválasztotta egymástól a tartomány keleti és nyugati felét. Az 
előbbiből Pannonia Inferior (Alsó-Pannonia) tartományt hozta létre Aquincum fővárossal, az 
utóbbit pedig Pannonia Superior-nak (Felső-Pannonia) nevezte el, ennek továbbra is 
Carnuntum maradt a székhelye. 

 

6. ábra Képek az ókori Gorsiumról 

A két fővároson kívül további nagyobb városok alakultak ki. Ilyenek voltak például a híres 
borostyánút mentén Savaria (Szombathely), Scarbantia (Sopron) és Vindobona (Bécs), a többi 
fontos kereskedelmi útvonal mentén pedig Siscia (Sziszek), Mursa (Eszék), Sopianae (Pécs), 
Brigetio (Szőny), Arrabona (Győr), Gorsium (Tác). Az élénk kereskedelem nyoma az ebből a 



korból feltárt rengeteg Itáliából, Germaniából, Galliából származó lelet: szobrok, kerámiák, 
üvegáruk, nemesfémekből és borostyánból készült ékszerek, fém használati tárgyak. 

Pannoniának a kereskedelmi jelentősége mellett nagy katonai szerepe is volt, mivel a Duna 
természetes határvonala mentén egyrészt az Alföldet és a mai Szlovákia területét ekkoriban 
elfoglaló szarmaták és nyugati germán törzsek, másrészt a mai Szerbia felől terjeszkedő 
dákok ellen védte a Római Birodalmat. A dákok legyőzése után Traianus császár a Kárpát-
medence keleti felére is kiterjesztette a római uralmat, létrehozva Dacia provinciát. Dacián 
belül különösen Erdély játszott nagy gazdasági szerepet híres aranybányái és sóbányái miatt.  

 

7. ábraA Kárpát-medence a római korban. 

 

 



2. A „barbarikum” 

A Kárpát-medence középső és északi területeit a rómaiaknak soha nem sikerült meghódítani, 
mivel a rómaiak által „barbároknak” nevezett törzsek sikeresen védelmezték 
szállásterületeiket. Az 1. századtól az eredeti kelta lakosságot az Alföldön a valószínűleg 
szkíta eredetű, indoiráni nyelvű szarmaták (jazigok és roxolánok), a Kárpát-medence északi 
hegyes területein pedig a nyugati germán (szvéb) törzsszövetséghez tartozó kvádok és 
markomannok váltották fel. A szarmaták kisebb-nagyobb falvainak nyomát a régészek 
százszámra tárják fel a Tisza és mellékfolyói partján. 

 

8. ábra A Római Birodalmon kívül élő népek. 

A rómaiak valamennyi barbár nép ellen rendszeres hadjáratokat folytattak, sokszor magának a 
császárnak a vezetésével (például Marcus Aurelius pannoniai hadjáratai). Elrejtett kincsek 
bizonyítják, hogy 260 körül a szarmaták harcosai az Alföld felől betörtek Pannoniába. A 
barbár támadások Dacia 271-es kényszerű feladása után egyre gyakoribbá váltak. A 2–3. 
század között keleti germán törzsek, a gótok és vandálok vették birtokukba a dák területeket a 
mai Kárpátaljától Erdélyig. A 4. század-ban készült el a teljes Alföldet körbekerítő, 1260 km 
hosszú, védelmi sáncrendszer, a Csörsz árka. A 4. század végétől a római hadseregnek a 
szarmatákon és a korábban betelepült germánokon kívül a Kárpát-medencére zúduló újabb 
kelet-európai néptömegeket is fel kellett tartóztatnia, akik a hunok előrenyomulása elől 
menekülve jutottak el idáig. 

 

A népvándorlás kora  

1. Hun Birodalom, az ókor vége  

A 4. század végén megjelentek az alánok, majd az ugyancsak a hunok elől menekülő újabb 
gót törzsek (vizigótok és keleti gótok) húzódtak be Erdély területére és a Balkánra. A 
századfordulóra a hunok is megérkeztek erre a területre, és egy évtizeden belül már az 
Alföldet is elfoglalták. Ők voltak képesek először uralmuk alatt egyesíteni az egész Kárpát-
medencét. A hunokkal együtt a velük szövetséges keleti germán törzsek, a herulok és a 
gepidák is a Kárpát-medencébe költöztek. Ugyanakkor a Kárpát-medence északi részét lakó 
nyugati germán markomannok és kvádok a hunok elől a mai Csehország és Dél-Németország 



területére, a svéb (szvév) törzsszövetség központi területeire menekültek. (A kvádokat az 5. 
századtól csak svébeknek nevezték, és ők lettek a későbbi Svábország és sváb népcsoport 
névadói.) 

 

9. ábra Európa a népvándorlás korában. 

A rómaiak először 409-ben Pannonia keleti felét voltak kénytelenek átengedni a hunoknak, de 
433-ra az egész tartományt elveszítették. Bár Attila támadása megrázta a Római Birodalmat, 
451-ben a catalaunumi csatában Aetius római hadvezér megállította az akkori hun sereget. 
Attila 453-as halála után a hunok birodalma szétesett, helyét egymással harcoló germán 
királyságok vették át. 

 

                                    

Attila lakomája Priszkosz rétor leírása alapján (Than Mór festménye 1870-ből) 

 

2. Germán uralom, a korai középkor kezdete 

A Kárpát-medence területét egy évszázadon keresztül a gótok, herulok, gepidák és 
longobárdok törzsei osztották fel egymás között. Végül 567-ben a kelet felől érkező 
lovasnomád avarok megsemmisítő vereséget mértek a germán törzsekre és átvették a terület 
felett az irányítást, amelyet mintegy 250 évre meg is tartottak. A germán törzsek többsége 



Itáliába menekült. (A Pó-síkságon letelepedő longobárdok nevéből származik Lombardia 
tartomány neve.) Csak az addig a Felső-Tisza-vidéket birtokló gepidák maradtak a Kárpát-
medencében, meghódolva az avaroknak, azonban a következő évszázadokban ők is 
beolvadtak a terület többi népe közé. 

3. Az Avar Kaganátus és a szlávok  

Az avarok elsősorban az Alföld területén éltek. A régészek különösen sok avar kori sírt tártak 
fel Szeged és Szentes környékén. A Kárpátok völgyeibe (a mai Szlovákia és Erdély vidékére), 
valamint a Dunántúlra ugyanakkor a szlávok törzsei költöztek, akik az avaroknak 
határőrnépekként szolgáltak. Az avarok nyelvéről ellenmondó nézetek vannak akár a magyar 
nyelvről. A negyszentmiklósi aranykincs alapján "a görög nyelven írt szöveg egyértelműen 
török nyelvre vall" . 

 

4. Késő avar kor  

A griffes-indás kultúra népe  

670 körül érkezett a Kárpát-medencébe az úgynevezett griffes-indás kultúra népe, akiket a 
kettős honfoglalás ( László Gyula) elmélete korai magyaroknak tart. A kisszámú nyugati 
forrás onogurokként említi őket. A források egybevetése alapján ugyanúgy a Fekete-tengertől 
északra eső sztyeppevidéken ekkoriban felbomló onogur törzsszövetség tagjai voltak, mint a 
mai Bulgária területét ugyanekkor elfoglaló bolgártörökök. 

 

10. ábra Grifes-indás diszítés a késő avar korban övvereten. 

Az avarok állandó harcban álltak a Bizánci Birodalommal és a Balkán nagy részén adót 
szedtek az ott élő népektől. Uralmukat a frankok törték meg, Nagy Károly legyőzte és 
keresztény hitre térítette őket. Felállította az avar őrgrófságot, amely a később kialakuló 
Ausztria magjává vált. Ezt a területet ma is Őrvidék néven ismerjük (németül Burgenland, 
azaz „várföld”). Az Alföld és Erdély bolgár (bolgár szláv) fennhatóság alá kerültek. 

 



 

5. Nyitrai Fejedelemség  

825-ben Pribina fejedelem Nyitra központtal létrehozta az első Kárpát-medencei szláv államot 
nagyjából a mai Szlovákia területén. I. Mojmir morva fejedelem azonban, aki ekkortájt 
függetlenítette magát a Keleti-Frank Királyságtól, Pribina államát hamarosan elfoglalta és 
Morvaországhoz csatolta, ezzel létrehozva a Morva Birodalmat („Nagymorva Birodalom”). 
Bár a Dunántúl a 843-as verduni szerződés után Német Lajos Keleti-Frank Királyságához 
tartozott, Mojmir igényt tartott a területre és saját birodalma részévé tette. A morvák Kárpát-
medencei hatalma I. Szvatopluk idején ért csúcspontjára. 

 

11. ábra  Kárpát-medence a honfoglalás előtt. 
 

II. Kutató - , és oktató teremben megvalósítható feladat 
A két múzeumi órán a gyerekek megismerik a Kárpát-medencében egykor élt népek rövid 
történetét. A vetítéssel egybekötött órák célja, hogy a tanulók a tantervbe jól illeszthető, azt 
kiegészítő információkhoz jussanak. Az órák során megoldandó feladatok a vizualitás és 
kreativitás eszközeit használva segítik elő a tanultak megőrzését. 
 

 

 



A tárlatvezetés során a tárolókban elhelyezett tárgyak, képek magyarázattal egybekötött 

megtekintése. 

 
1. Őskori tárolók megtekintése 

 a., Használati eszközök anyagának megállapítása. Mire használták az egyes tárgyakat, 

eszközöket? 

 b., Tárolók rajzainak, fényképeinek elemzése. 

 

2. Ókori tárolók megtekintése 

 a., Kárpát – medence a Hadak Útján 

     -  rómaiak, 

     - gótok, 

     - hunok,                  

    -  avarok, 

    - szlávok  

Tárolók térképeinek megtekintése és elemzése. 

 

 b., A tárolók magyarázó szövegeinek értelmezése. 

 

 

 

III. Gyakorlati feladat 
 

1. Szükséges eszközök. 

 a., 25 db csiszolt kőeszköz 

 b., 25 db. neolitkori használati tárgy 

 c., 25 db. római pénzérme, fibula, korabeli használati tárgy 

 

2. A kapott tárgyak elemzése 

 a., célszerűségük, használatuk 

 b., elkészítésük módja 

 c., anyaguk szerinti csoportosításuk  

 


