
XI. IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS 970-1038 (1083) 

970-997 Géza nagyfejedelem uralkodása 
971 után a gyula átteszi székhelyét a Tiszántúlról Erdélybe 
972 I. Ottó német király levele Pilgrim passaui püspökhöz a magyarok 

megtérítéséről 
973 Quedlinburgban a császárok előtt megjelenik követként 12 magyar 

előkelő 
973/4 Pilgrim passaui püspök levele VI. Benedek pápához a magyarok meg-

térítéséről 
974 Géza és vele együtt mintegy félezer magyar előkelő megkeresztelke-

dése 
976 Géza nagyfejedelem feleségül veszi Saroltot, az erdélyi gyula leányát 
977 k. Vajk (István) valószínű születési dátuma 
980-1003 a harmadik gyula, Sarolt testvére (Prokuj) uralma Erdélyben 

Géza és Sarolt megalapítja a veszprémvölgyi görög apácakolostort 
983 A bajorokkal vívott háborúban Géza nagyfejedelem elfoglalja Melket 
985 I. Lipót osztrák herceg visszafoglalja a magyaroktól Melket 
987 Vitéz Boleslaw lengyel fejedelem eltaszította feleségét, Géza nagy-

fejedelem leányát és fiát, Veszprémet 
991 Géza nagyfejedelem II. Henrik bajor herceg támadásakor kiüríti a 

Lajtán túli területeket 
995 II. Henrik bajor herceg és Géza nagyfejedelem békét köt 

István feleségül veszi az elhunyt bajor herceg leányát, Gizellát 
Querfurti Brúnó térítő akciója magyar földön 

996 Szentmárton (Pannonhalma) monostorát megalapítja Géza nagyfeje-
delem 

997-1000 István nagyfejedelemként uralkodik 
997 István nagyfejedelem győzelme Koppány fölött Veszprém környékén 
1000 k. esztergomi érsekség alapítása 

veszprémi püspökség alapítása 
győri püspökség alapítása 

1001 első napján István királlyá koronázása a pápa által küldött koronával 
és a német-római császár küldte lándzsával 
húsvétján II. Szilveszter pápa a ravennai zsinaton szentesíti az eszter-
gomi érsekség és az első magyar püspökségek felállítását 

1001 után István két törvénykönyvet alkot 
1001-1038 Szent István királyként uralkodik 
1002 a pannonhalmi apátság adománylevelének kiadása 
1002-1006 Szt. István birtokadománya az általa alapított zoborhegyi apátságnak 
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1003 Szent István e l fogja és Esztergomba viteti a gyulát, Erdély közvetlen 
királyi fennhatóság alá kerül 

1007 k. Imre herceg születése (ekkor már az elsőszülött fiú, Ottó halott) 
1009 a gyulafehérvári (erdélyi) püspökség alapítása 

a pécsi püspökség alapítása 
a veszprémi püspökség adománylevele 
Szt. István húgát feleségül veszi Orseolo Ottó velencei dogé; létrejön 
a magyar-velencei szövetség 

1009-1028 Fulbert francia püspök levele Bonipert pécsi püspökhöz 
1010/20 k. Szt. István Intelmei fiához, Imre herceghez 
1015 Szt. István a Vashegy (Zengő) lábánál (ma Pécsvárad) bencés kolos-

tort alapít 
1015-17 k. erdélyi besenyő betörés visszaverése 
1018 k. lengyel-magyar harcok a Morva és a Vág vidékén 
1018 II. Basileiosz császárral szövetségben háború a bolgárok ellen 
1019 A zalavári bencés apátság alapítása 
1020 után Szt. Gellért Magyarországra érkezik 
1026 II. Konrád német király elűzi Velencéből Szent István sógorát, Otto 

dogét és fiát, Pétert 
1030 a bihari és csanádi püspökség alapítása 

II. Konrád német-római császár sikertelen magyar hadjárata 
1031 német -magyar béke (a Lajta-Fischa folyók köze és a Morva folyó 

j o b b partja magyar kézre kerül) 
Szt. Imre, a t rónörökös vadászat közben meghal 
Szent István és Gizella miseruhát adományoz a székesfehérvári pré-
postságnak (ez lesz a későbbi királyi koronázási palást 

1030 után Odi lo bencés apát levele Szt. István királyhoz 
A Szentföldre vezető út leírása 

1032 Szt. István Magyarországra hívja nővérének és az elűzött velencei 
dogének fiát, Pétert 

1032 után Vazul merényletterve Szt. István ellen, megvakíttatása, fiai külföldre 
menekülése 

1037 Szt. István adománya a bakonybéli bencés apátság részére 
1038 Szt. Istvánt halála utána székesfehérvári bazilikába temetik (aug. 15) 

1083 István király, Imre herceg, Gellért csanádi püspök, Zoerard és Bene-
dek zobori remeték szentté avatása 
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