
KÖZÖSSÉGÉRZÉS ÉS NEMZETTUDAT A XI—XIII. SZÁZADI
MAGYARORSZÁGON.

Történetírásunk a XIX. század eleje óta legsajátabb feladatát a „ ma
gyar nemzet“ és „magyar haza“ múltjának feltárásában látta. Amint a 
latinnyelvű bárok históriaírással annak államjogi szemlélete is háttérbe 
szorult, az egymást felváltó romantiko liberális, pozitivista, szellemtörténeti 
iskolák és irányok minden különösebb aggály nélkül alkalmazták a „nem
zet“ és „haza“ terminusait a magyar történet legtávolabb és legközelebb
eső epocháira egyaránt, nem érezve szükségét sem annak, hogy e kife
jezések jelentését fogalmilag tisztázzák, sem pedig annak, hogy a „nem
zet“ és „haza“ koronként változó értelmébe behatoljanak.

Nem merném ugyan azt állítani, hogy e terminusok alkalmazói ki
vétel nélkül a szavakkal együtt azok XIX—XX. századi jelentését is ét
csempészték volna a régebbi századok eszmevilágába, hanem csak azt, 
hogy e történetietlen eljárásra — főleg a romantiko-liberális irány korá
ból — több kétségtelen példát lehetne felhozni és hogy maga a hibale
hetőség a terminológiai tisztázatlanság következtében ma is változatlanul 
fennáll.

A világháború, a hagyományos éllamkeretek e nagy felforgatója, 
még a nacionalizmus századát, a XIX. századot is megszégyenítő aktivi
tással ébresztette a győztes és legyőzött népeket egyaránt a maguk sors
szerű nemzeti mivoltának tudatára. Az osztott és vett sebek, a lelkeket 
legmélyükig megrázó diadalok és megalázások nemcsupán az egyének
ből és népi közösségekből váltottak ki addig ismeretlen intenzitású „nem
zeti“ életmagatartást, hanem birtokukba vették az öneszmélet hűvös csú
csait, a tudomány világát is. Napjaink filozófiája, szociológiája és törté
nettudománya ritka élményszerűséggel fordul afelé a rejtelmes erő felé, 
melynek mozdulásait életünk minden percében és vonatkozásában sors
szerűén elevennek, jelenvalónak érezzük és amelynek látható eredmé
nyét a „nemzet“ „haza“ és „nacionalizmus“ szavaival próbáljuk ma
gunknak megjelölni.
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Sajátos, de egyben sajnálatos jelenség, hogy a magyar társadalom
ban kétségkívül meglevő mély nemzeti ösztönök eddig kellő mértékben 
tudatosulni, azaz a tudományba behatolni nem tudtak és így eleve el
esett az a lehetőség is, hogy a „magyar nemzet és haza“ fogalmai tu
dományosan tisztáztatván, a közösség öntudatlanul nemzeti életmagatar
tása valóban magasrendű nemzeti öntudattá, népi létünk mivoltának, 
erőink és lehetőségeink világos, céltudatos ismeretévé magasodhassék.

Mi a nemzet, és mi a magyar nemzet ? Ezekre a kérdésekre ná
lunk mindeddig nem adatott felelet, a nacionalizmus elméletének és tör
ténetének nincs komoly magyar irodalma. És itt mindjárt hangsúlyozni 
kívánjuk azt, hogy a probléma legaktuálisabb, látszólag leggyakorlatibb 
oldalaival való foglalkozás mennyire nem kielégítő arkánum még „gya
korlati“ szempontból sem. Minthogy jelenünk és történeti életünk elsza
kíthatatlan egységet alkotnak, a jelen és közelmúlt magyar „nemzeti“ prob
lémájának még oly világos és alapos feltárása is talajtalan felépítménye kell 
hogy legyen előttünk ismeretlen alapoknak és előzményeknek. Ha nem 
tudjuk, hogy mi az értelme a „magyarság“ kifejezésnek a XI—XV. szá
zadban, ha nem látjuk, hogy eleink miben látták azt az összetartó erőt, 
mely őket szükségképen magyarokká tette, akkor jelentékeny részében 
homályos lesz előttünk a XVI—XIX. századok, sőt napjaink nemzetprob
lémája is. A magyar nacionalizmuskutatás alfája tehát a középkori ma
gyar nemzetfogalom és nemzeti érzés mibenlétének tisztázása. Mielőtt 
azonban e célra irányuló szerény kísérletünket megtennők, szükségesnek 
látjuk, hogy a nacionalizmuskutatás általános problematikájáról néhány 
szót szóljunk.

A nemzet problémája két alapvető szempontból vizsgálható : l.)so- 
ciológiailag, amennyiben azt nézzük, hogy melyek azok a vonások, me
lyeknek jelenléte alapján valamely közösséget nemzetinek minősíthetünk, 
mi a nacionalizmus érzületi lényege, hogyan alakul viszonya az állam
hoz és társadalomhoz, végül mily funkciószerep jut osztályrészéül az em
beri társulás folyamatában.

2.) Történetileg, ha azt kérdezzük, hogy az előttünk ma kibonta- 
zó hatalmas mozgalom mily múltbeli előzményekre megy vissza és a 
maival szemben minő időnként változó tartalomjegyeket mutat fel.

Tagadhatatlan, hogy mindkét szemléletmódnak megvan a maga — 
az ismeretcéllal indokolt — jogosultsága, viszont az sem lehet vitás, hogy 
számos tekintetben egymásra vannak utalva. így a nacionalizmus socio- 
lógiai beállítottságú kutatója nem nélkülözheti azt a gazdag történeti anya
got és azokat a tipológiai tanulságokat, melyeket a historikus munkája 
rendelkezésére bocsájt. De a múlt nemzeti mozgalmainak ismerete meg
óvja őt attól is, hogy egyedül a jelen állapotokat tartva szem előtt, oly
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túlságosan szűkreszabolt fogalmi kategóriákkal dolgozzék, melyeknek al
kalmazása megállapításainak általános érvényét — a sociológus célja 
pedig épen ilyen érvényességek konstatálása — már eleve veszélyezte
tik. De az is bizonyos, hogy a történetíró sem bolyonghat a fogalmak 
iránytűje nélkül a históriai tények erdejében. Tudnia kell, hogy mit ke
res forrásaiban, azaz már előre nemzetfogalommal kell rendelkeznie ah
hoz, hogy a nemzetet, mint időben alakuló történeti valóságot megragad
hassa és ábrázolhassa.

A szempontoknak ez az egymásrautaltsága fejeződik ki a nacio
nalizmus modern irodalmában, ahol ma már alig találkozunk egyoldalú 
sociológiai, vagy történeti megoldásokkal. A fogalmi tisztázás és a tör
téneti alátámasztás korrelativitása ma már általános elismerést nyert, an
nál nagyobb azonban a bizonytalanság magának a „nemzet“-nek fogal
mi meghatározása körül.

A nacionalizmussal foglalkozó — ma már szinte áttekinthetetlen — 
irodalom, egyes egyéni árnyalatokon és áthidaló kísérleteken túl valójá
ban két álláspont körül csoportosul.

Az első álláspont hívei kizárólag úgynevezett objektív jegyeket haj
landók a nemzetfogalom kritériumaként elismerni. Szerintük nemzetről 
csak ott lehet beszélni, ahol valamely közösség az azonos nyelv, faj, 
származás, kultúra és államkeret összekapcsoló tényezőin épül föl. Nem
zetről tehát nem lehet szó, amint e tényezők objektív jelenléte meg nem 
állapítható ; viszont nemzetnek kell tekintenünk azon közösségeket 
ahol e tényezők kimutathatók teljesen függetlenül attól, hogy a szóban- 
forgó emberi közösség jelenlétük tudatában van-e, vagy egyáltalán ben
nük látja e egységének alapját.

A nacionalizmus objektív jegyeinek elméletét a történet életszerűsé
ge és az élet történeti mivolta iránt érzékkel bíró kutató sohasem teheti 
magáévá, az objektív kritériumok ugyanis függetlenek annak a közösség
nek tudatától, amelyre őket vonatkoztatjuk. Nem bizonyos, hogy egy kö
zös nyelvű, fajú. kultúrájú stb. közösség túdatában van a nyelv, a faj, 
a kultúra összekapcsoló szerepének; vagy ha tudatában van is kétséges, 
hogy e vonásokat, mint egységesítő tényezőket értékeli e? így tehát az ú. 
n. objektív kritériumok nem tekinthetők a történeti valóság szempontjából 
„realitásoknak", hanem csupán a tudományos szemlélő spekulatív úton 
nyert szempontjainak, melyekbe saját korának képzetei ellenőrizhetetle
nül beszüremkednek. így az objektív jegyek alapján alkotott nemzetfo
galom már eleve nélkülözi az időtlen érvényesség látszatát is. Valóban 
a legtöbb nemzet-definició nem a nemzetet határozza meg, ha
nem egy nemzetet, melyet a XIX. század története produkált. Az ob
jektív jegyek alkalmazásával ezenfelül már eleve ellenzőt helyezünk sze
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meink elé, ami két irányban jelent veszedelmet. Ily jegyeket konstruálva 
ugyanis sohasem lehetünk bizonyosak afelől, hogy azok számát kimerí
tettük-e és nem hagyunk-e figyelmen kívül egyéb egységesítő vonáso
kat, esetleg éppen olyanokat, melyeken az illető kor nemzetszemlélete 
nyugszik. Másrészt pedig nemzeti közösségeket tételezünk fel oly korok
ban is, melyeknek a mi objektív jegyeink iránt nem volt érzékük és ame
lyek valóban anacionális korszakok voltak.

Jórészt ezeknek az ellenvetéseknek hatása alatt alakult ki a nacio
nalizmust szubjektív jegyekkel körülíró álláspont. Eszerint nemzetről csak 
ott beszélhetünk, ahol valamely közösség többé-kevésbbé világos tuda
tában van az egységét megadó tényezők jelenlétének. Ily értelemben a 
nemzet — legáltalánosabb fogalmazásban — egy oly emberi közösséget 
jelöl, mely egy határozott kollektív összetartozástudat hordozója, Az ösz- 
szetartozástudat — mint szubjektív kritérium — hangoztatása, szemben 
az objektív kritériumokkal nem jelenti azt, hogy a nemzetkutatásból ez
zel kizárjuk a közös nyelv, faj, eredet, kultúra stb. ismérveit, hanem csak 
azt, hogy ezeket az objektív vonásokat csak annyiban tekintjük a nem
zet megítélése szempontjából mérvadóknak, amennyiben azok a közösség 
tudatában szubjeklíve tükröződnek. Az objektív jegyeket nem szabad te
hát a priori kispekulálnunk, hanem ezeket a közösségtudatból rendelke
zésünkre álló források alapján kell kielemeznünk. Vagyis, ha fogalmilag 
vizsgáljuk a nemzet problémáját, akkor, ha nem akarunk a valóságon 
erőszakot tenni, csak szubjektív kritériumot állíthatunk fel, míg az objek
tív kritériumok megállapítása nem fogalmi spekuláció, hanem a történelmi 
empíria feladata. Az előbbiekben felsorolt ú. n. objektív jegyek a m a
guk teljességében ugyanis sohasem fordulnak elő együttesen a közösség 
tudatában. Értékelésüknek, egymáshoz való viszonyuknak megállapításá
ra egyedül a történeti vizsgálat jogosult, melynek egyik főfeladatát épen 
ennek tisztázása alkotja.

A nacionalizmus kutatójának tehát egy tágkörű fogalom birtokában 
kell munkájához fogni. Forrásaiban eleve csak egyet kereshet: kollektív 
összetartozástudatot. A nacionalizmus története legáltalánosabb értelem
ben nem más, mint különböző tartalmú és egymást leváltó közösségtu
datok története. E közösségtudatok közül már most azokat minősíthetjük 
— mindig csak a történeti vizsgálat alapján — nemzetieknek, amelyek 
immanensen magát a közösséget ölelik fel. Azaz, az a közösség „nem
zeti", mely kizárólag önmagára vonatkozó tulajdonságok felismerése alap
ján tekinti magát egységnek. Az immanens tartalmú közösségérzés adja 
meg a nacionális és anacionális határvonalát. Ennek megfelelően a ma
gyar nacionalizmus történeti kutatásának is azon tudatkeretek tanulmá
nyozásából kell kiindulnia, melyekben a magyarság időnként önmagát
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elhelyezi. Ilyirányú vizsgálódásunkat a XI—XIII. századi emlékanyag 
nép- és lakóhelyterminológiájának elemzésével vezetjük be.

*
Midőn a következőkben sóira vesszük a XI—XIII. századi elbeszélő 

források, törvények és oklevelek nép- és lakóhelyterminológiáját, egy pil
lanatig sem áltatjuk magunkat azzal, hogy a terminológiai változások 
megfigyelésével az ekorbeli magyar közösségérzést ragadtuk meg, Ezek 
az eredmények mindenesetre megmutatják azt a frappáns átalaku
lást, mely a XIII. század második felében a történeti és jogi szemlélet 
területén a közösségértelmezés tekintetében bekövetkezett. A terminológia 
alapvető megváltozása így felkelti figyelmünket azok iránt a társadalmi
politikai jelenségek iránt, melyek e változás hátterében állanak és ame
lyek végeredményben az írásos kifejezés formáiban tükröződnek. A tár
sadalomfejlődés tényei és az írásos emlékek terminológiájából kielemez
hető népfogalom, mint látni fogjuk, a legteljesebb egyezést mutatnak. Ez 
a megfelelés vezet azután bennünket a XIII. századi magyar közösség
érzés tartalmának rekonstrukciójához.

XI—XIII. századi emlékeink nép- és lakóhely terminológiáját vizs
gálva négy kifejezés jelentősége ötlik szemünkbe: három a népre, egy 
annak lakóhelyére vonatkozik; populus, natio, gens és patria.

Populus ; A magyarság, mint népi egység ekorbeli forrásainkban 
sohasem szerepel populus-ként. Egyetlen kivétel P. mesternek a szkíták
ra — akikben ő a magyarok eleit látja — vonatkozó előadása. A szkiták 
nála, néhány kivételtől eltekintve, általában populus-ként szerepelnek [ed. 
Juhász (1932) 4, 51, 52, 18, 22,]. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy a szkítákra vonatkozó részek P. mesternél egyrészt a Gesta Unga- 
rorum közvetítésével Reginora és Justinus kivonatra, másrészt közvetle
nül az Exordia Scythica ra mennek vissza. [Deér, Szkítia leírása a Gesta 
Ungarorumban. Magyar Könyvszemle XXXIV. (1930.)] E kölcsönzött ré
szekkel szemben a Gesta Hungarorum írójának eredeti fogalmazvány
ként tekintendő előadásában a populus egész következetesen alatt
valót jelent, fajra, nyelvre, eredetre való tekintet nélkül : Siculi, qui pri
mo erant populi Atthyle regis [390]; Sobamogera, id est stultus populus 
[356]; quasi suum proprium populum [355]. Mint láthatjuk a populusnak 
mindhárom alkalmazásából a személyes kapcsolat, az alávetettség, az 
alattvalói viszony domborodik ki. A honfoglaló vezérek magyar vitézei 
ugyanúgy populusként szerepelnek, [populus secum ductus; 147, 355] 
mint az itt talált és alávetett szlávok, bolgárok és egyéb népek: Subiu- 
garent sibi populum de Castro Gumur et Nograd [254]; magnum sibi 
populum subiugaverunt [199]; labores populorum possederunt [3^6]. A 
külföldi kalandozások során legyőzött népeket P. mester szintén populus
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névvel illeti: per populus Alimannos ferro sibi viam... apparuerunt [434], 
A populus itt sem a német népre, vagy az aleman törzsre, mint egységre 
vonatkozik, hanem az aleman törzsnek arra a konkrét részére, mely a 
kalandozó magyarokkal összeütközésbe került. Jelenti a populus P. mes
ternél ugyanúgy mint a XI—XII. század egész okleveles anyagában ez 
adózással és robotmunkával terhelt szolgarendű vagy szabados népele
meket, elsősorban a várak szolgálatára rendelt népeket: dedit unum cast- 
rum ad custodiam populi sui [364]; Tunc Thosu per petitionem populi... 
fecit stare fórum [195] ; Thosu... congregato multitudine populi várat 
épít [194],

Teljesen azonos a populus értelme és használata a XI—XII. századi 
törvényeinkben i s : Kálmán I bevezetés : populo nostro, huius populi ;
I 2 : populus noster; esztergomi zsinat II populus, III omnis populus. 
Jelenti az előkelőkkel szemben a közrendűeket és a papsággal szemben 
az aulikusokat: László III : 1, optimatibus et populo ; és számos helyen: 
clerus et populus. E példák alapján megállapíthatjuk tehát, hogy zsinati 
törvényhozásunkban a populus egyrészt a király potestas-a, másrészt az 
egyház auctoritas-a alá tartozó népet, alattvalót jelent. Amint P. mester 
előadásában a populus csak oly részekben fordul elő átfogó népi érte
lemben, melyek idegen, elsősorban későlatin források hatása alatt kelet
keztek, aként törvényeinkben is csak azon helyeken jelent egész népet, 
melyek a Szentírás hatására vezethetők vissza. Ilyenkor a populus a zsi
dóságra vagy a keresztény hívők egyetemére vonatkozik. Pl. az Intelmek 
Bevezetésében : antiquus quoque populus a Deo electus ; Intelmek
II : populus aquisitionis. Ezek az idegen forráshatásra visszavezethető 
részek P. mesternél és a törvényekben meggyőzően mutatják, a magyar- 
országi populus-értelmezés elhajlásét a klasszikus latin és bibliai termi
nológiától. A rómaiak populusnak egyedül önmagukat nevezték és ezt 
a megkülönböztető csengésű szót foglalta le a keresztény népek számá
ra a Biblia latin fordítója [Herz, Wesen und Werden der Nation. Jahr
buch f. Soziologie Ergänzungsband I (1927)]. Ezzel a gyakorlattal szem
ben a populus Magyarországon összehasonlíthatatlanul alacsonyabb 
nívójú népi közösséget jelöl: az alattvalót, a fegyverrel legyőzöttet, vagy 
az önként behódolt ellenséget az úrhoz, a győzőhöz, a tekintélyhez va
ló viszonyában.

Natio. E szó mely nálunk ugyanúgy mint külföldön később a „na
cionalisták“ általános kifejezése a nép, a nemzet jelölésére, a XIII. szá
zad közepe előtti emlékeink egyetlen csoportjában sem rendelkezik mai 
jelentésével és annak érzelmi velejárójával. A XIII. század második fele 
előtt a natio sem a magyarság egészére, sem annak részeire nem vonat
kozik. P. mester pl. csak gens, de nem natio Hungarica-ról tud. Nála a
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natio a körülfekvő népeket jelöli: omnes nationes circumiacenles [37], 
multi hospites confluebant ex diversis nationibus [446]; nam mens Hun- 
garorum tune tempore nihil aliud optabat, nisi occupare sibi terras et 
subiugare nationes [348] ; epulabantur . . . Hungari cum diversis nalioni- 
bus [329]. De a natio még idegen népekkel kapcsolatban sem jelent szük
ségképen átfogó népi keretet. A magyar honfoglalás idején itt talált nem 
nagyszámú és szűk területen élő népek: ezek P. mester natiói. Milites 
congregati ex diversis nationibus contra Usubu et Velec [394] ; omnes 
nationes illius térré se subiugaverunt sibi usque ad fluvium Wag [282]; 
subiugaverunt domino suo fere plures nationes illius térré [208]. Láthat
juk tehát, hogy bizonyos vonatkozásban a natio-nak is alattvaló értelme 
van. Törvényeinkben a XIII. század közepéig a natio mindössze kétszer 
fordul elő, mégpedig olymódon, mely harmonikusan egészíti ki az elbe
szélőforrásokból nyert képet. Kálmán zsidótörvénye megtiltja a zsidóknak, 
hogy keresztény szolgát cuiuscumque lingue vei nationis tartsanak, az 
Aranybulla pedig szintén a hospesekkel tehát idegenekkel kapcsolatban 
említ natio-t. Ez az értelmezés teljesen megfelel a klasszikus latin és bib
liai gyakorlatnak. A natio a latin nyelvben eredetileg szülést, születést, majd 
emberfajtát jelent, továbbá népet a szó természeti értelmében. A natio 
leginkább fejletlen, szervezetlen és távoleső törzsekre nyert alkalmazást, 
így Sallustius nationes ferae-ről beszél. Cicero a sziriaiakat natio servituti 
nata-nak mondja. Szent Jeromos innumerabiles et ferocissimae nationes- 
ként emlegeti a birodalomratörő barbárokat. A Codex Justinianus termi
nológiájában csak idegen, extraneus lehet valamely natio tagja. [Herz id. m.]

A natio magyarországi jelentését a patria elemzése mégjobban meg
világítja. P. mesternél a natio-nak mint lokális népegységnek lakóhelye a 
patria, melynek így nála nincs átfogó territoriális értelme : propter hoc 
factum timuerunt eos omnes homines illius patrie. . . et omnes nationes 
illius térré se subiugaverunt sibi usque ad fluvium Wag [282]. Mint e 
mondatból világosan megállapítható P. mester alkalmazásában a natio 
egyet jelent a homo-val, a patria pedig a terra-val. Némi árnyalati elté
rés mutatkozik a patria értelmezését illetőleg a XI—XII. századi törvé
nyekben. Az elbeszélőforrásokkal ellentétben a törvényekben átfogó terri
toriális értelemben is fellelhető. Pl. István I 30 : Sí quis . . .  pátriám effu- 
gerit; László I 17: in hanc pátriám; László II 17 : ultra fines huius pat
rie. De ez az országot jelentő patria nem vonatkozik egyedül Magyaror
szágra, hanem ugyanúgy bármely nagyobb külországra: László III 4 : 
in aliam pátriám. A felsorolt példákból látható, hogy „haza“ jelentését 
és annak érzelmi akusztikáját e korban még teljességgel nélkülözik.

Az egyetlen, a magyarság egyetemére is vonatkozó népjelölés XI— 
XIII. századi emlékeinkben a gens. Ily értelemben beszél P. mester gen-
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tes Gog et Magog-ról [16, 19], Scithica gens-ről [22, 25, 26, 30], végül no
bilissima gens Hungarie-ről [8]. Gens azonban nem egyedül a magyar
ság, hanem általában minden nép : nulla gens ausa fűit. . . [30]. A ma
gyarság csupán egy a sok gens között: pre ceteris gentibus meliores in 
venatu [71]. De előfordul részleges értelemben egyes néprészekre, töre
dékekre alkalmazva: terram illám habitarent gentes, qui dicuntur Cozar 
[116]. A gens-nek ez a jelentése P. mester Gesta Hungarorumában az 
ókori és szentírási előzményekre megy vissza. Kulturális és politikai szem
pontból nagy jelentőségű népeket a rómaiak gens-nek neveztek. E termi
nus így középső helyet foglalt el a fejletlen és jelentéktelen népekre al
kalmazott natio és az egyedül a rómaiak számára fenntartott populus kö
zött. Nálunk a gens-nek már e klasszikus hagyomány hatása alatt sem 
alakulhatott ki speciálisan a magyarságra érvényes jelentése. A magyar 
levegőnek és körülményeknek a hagyományos népterminológióra gyakorolt 
átalakító hatása a gens esetében is megmutatkozik. P. mesternél nép és nép
rész jelentése mellett alattvaló értelemben is előfordul s mint ilyen a po
pulus a pontos megfelelője: subiugatis sibi gentibus [377]; domino suo 
subiugare gentes [412]; Sclavorum et Pannoniorum gentes. Törvényeink 
terminológiája a gens-nek ez utóbbi értelmezését bizonyítja. Egyedül az 
erősen bibliai hatás alatt álló Intelmekben fordul elő általános „nép“ je
lentésben : diversarum gentium incursionis expers [bevezetés] ; et quoniam 
unaqueque gens propriis utitur legibus . . . [István I bevezetés]. Általában 
azonban a király hatalma alá tartozó népet az alattvalók egészét vagy 
egyes rétegeit jelenti: gens huius monarchie [István I 20]; nostre statui- 
mus genti [István I bev.].

A populus, natio, patria és gens jelentéselemzése alapján XI—XII. 
századi emlékeink nép- és lakóhelyterminológiájáról azt kell mondanunk, 
hogy sem az elbeszélő kútfőknek, sem a jogi természetű emlékeknek 
nincs kizárólag a magyarságra vonatkozó és következetesen alkalmazott, 
megkülönböztető, kiemelő célokat eláruló kifejezésmódjuk. Legfeltűnőbb 
ez a negatívum a natio és patria azon két kifejezése esetében, melyek a 
későbbi korok „nemzeti“ szólamaiban a legnagyobb szerepet játszók. E 
negatívummal szemben egy pozitívum á ll: populus, natio és gens jelen
tése egészében, vagy árnyalataiban „alattvaló“ értelmű is. Emlékeink ter
minológiája alapján a XI—XII. században tehát egy oly szemléletet kell 
feltételeznünk, mely a népet nem önmagában, nem immanens egységé
ben, hanem urához, elsősorban a királyhoz való viszonyában látta. A 
patria, de főleg a natio érzelmi, soviniszta jelentésének előtérbenyomu
lása, egy nemzetre való alkalmazásának megkülönböztető jellege Nyuga
ton épenúgy nem nyert tisztázást, akárcsak minálunk. Többen az egye
temek és zsinatok tagozódásával magyarázzák a mai jelentés kialakulá-
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sát [v. ö. Herz id, m.]. Ha csakugyan a zsinati és az egyetemi alkalma
zásból terjedi volna át a natio egész nemzetek soviniszta ízű megjelölé
sére, akkor használata általánossá válásának sokkal később, de legko
rábban is a XV. században kellett volna bekövetkeznie. A legelső ma
gyar előfordulás a XIII. század végéről azonban arra int, hogy Nyugat- 
európában „nemzet“ értelemben való elterjedését legalább is e század 
első felére tegyük. E dolgozat feladata nem az, hogy a natio új értelmű 
használatának eredetére és forrásaira rámutasson, hanem csak az, hogy 
magát a változást konstatálja és a mögötte meghúzódó kollektív tudatot 
kielemezze. A magyar terminológiát ért esetleges külföldi hatásnak kü
lönben sem szabad nagy jelentőséget tulajdonítanunk. Ha a pszicho-fi- 
zikai alapok Magyarországon a XIII. század végén a  natio új értelmé
nek átvételéhez hiányzottak volna, akkor az átvétel meg sem történhetett 
volna. Kultúrhatások mindenkor csak oly közösséget érhetnek, mely az 
azok befogadásához és asszimilációjához szükséges kultúrfokot elérte.

Lássunk most néhány példát a patria és a natio új értelmezésére 
a XIII. század második felének okleveles anyagából. V. István egyik 1271- 
ben kelt adománylevelében megjutalmazott hívének érdemeit felsorolva 
úgy látja, hogy az nemcsupán a koronának tartozó hűségből, pro fideli- 
tale corone debita, hanem ugyanúgy hazájának megőrzése végett, pro con- 
servatione patrie sue fogott fegyvert és mérte azt össze a cseh király ere
jével, dicsőséges életnek tartván a hazáért harcolni gloriosam vitám re- 
putans pro patria dimicare [Wenzel XII 42]. A szövegből egészen vilá
gos egyrészt a király és a  haza érdekében teljesített szolgálat megkülön
böztetése, másrészt a patria kifejezésnek érzelmes, soviniszta jelentése 
is. Midőn Kőszegi Henrik bán a király várait árulással a cseh király ke
zére játszotta, egyúttal hazáját is elárulta az egykorú felfogás szerint: 
deserta patria et proditis castris nostris [HO VI 137], Az adományleve
lekben ettől az időtől, szinte pontosan 1270-től kezdve formulaszerűekké 
válnak az ilyen fordulatok: fidelitatis fervore et dulcedine natalis patrie 
vehementiu8 invitalus pro patria dimicare [Wenzel XII 104: 1274]; vagy 
sub Castro Jauriensi. .. tempore occupationis per insultum regis Bohemie, 
vulnus exceperit lethale pro defensione patrie viriliter dimicando [HO VI 
231]. Legszebb példáját azonban az új értelmű patria-nak az újértelmű 
natio-val való találkozására III. Endrének a göllheimi csatában jeleskedő 
Radoszló várjobbágy javára szóló adománylevele [1298; Wenzel XII 
619, sz.] szolgáltatja: Radoszló elhagyva és mintegy semmibevéve saját 
földjét, messzi hagyva tulajdon hazáját a mi kedvünkért messze és távoleső 
részekre ment, nevet és dicsőséget szerezve nekünk és az egész magyar 
nemzetnek [derelicto et quasi pro nihilo habito solo proprio et propria patria 
procul posita ob favorem nostrum. . .  in partes exteras et remotas . . .  ad
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laudem et glóriám nostram et totius nationis Hungarice]. Jellemző min
denekelőtt a solum proprium, a saját föld és a propria patria, a saját ha
za szembeállítása, illetőleg megkülönböztetése. A XIII. század végé
nek gyermeke már túllát saját földjén, birtokán, szeretete túlárad a- 
zon és az egész pátriát, az egész hazát öleli magához. Mikor pedig a 
hazát elhagyva idegen csatatereken küzd, tetteivel már nem egyedül kirá
lyának, hanem annak a natio-nak, nemzetnek szerez dicsőséget, amely
hez ő magát számítja.

A patria-nak és natio-nak ez az előzményekhez viszonyítva telje
sen új értelmezése még plasztikusabbá válik előttünk, ha megvizsgáljuk 
azoknak a stereotyp szólamoknak a fejlődését, melyek okleveleinkben a 
jutalmazás, adományozás és nemesítés tényeihez kapcsolódnak,

A külháborúban való vitézkedés, hadbaszállás az országbatörő el
lenség ellen, követjárás, mindezek körülbelül a XIII. század közepéig el
sősorban a királynak és koronának — mint a királyi hatalom jelképének — 
tett szolgálatnak számítanak. Pl. 1197: pro corona nostra dimicavit [Fe
jér II 308, Szentpétery no. 169] ; 1222 körül : pro fidelibus servitiis que 
nobis a prima sue iuventutis etate indesinenter exhibuit [Wenzel VI 315, 
Szentpétery 390] ; 2229: se suaque pro nobis mortis exposuisset periculo 
[Smiciklas III 318, Szentpétery 456]; Dénes lovászmester exercuit ad nost- 
rum utique et corone commodum, incrementum et honorem [Fejér IV 1, 
21, Szentpétery 608]. Midőn azt állítjuk, hogy a XIII. század közepéig a 
nobis et corone formula dominált, ezzel csak a fejlődés általános irányát 
akarjuk megjelölni, nem tagadva azt, hogy néhány esetben már az a for
mula is szerephez jut, mely körülbelül 1250 után általánosan érvényesült, 
így már a XIII. század második évtizedéből vannak adataink, a király 
és az ország érdekében teljesített szolgálat megkülönböztetésére. 1212: pro 
utilitate totius regni [Szentpétery 278]; 1212: se pro regno tamquam pri- 
mum propugnaculum [Zimmermann—Werner I 14]. A regnum megemlí
tése a rex és a corona mellett a század közepétől kezdve azután egé
szen általánossá válik. A nobis et corone kitétel a regnum említése nél
kül ezután már csak azokban az oklevelekben fordul elő, amelyek va
lóban a királynak tett személyes szolgálatra vonatkoznak. Bár a rex és 
regnum elkülönülése és szembeállítása még korántsem teljesedett be, mégis 
kialakult „az összességet érintő, magánszempontok felett álló közügyek, 
közfunkciók tudata“ [Váczy, A szimbolikus államszemlélet kora. (1932) 52, 3» 
jegyzet és az ott felhozott példák]. Kétségtelen azonban, hogy a század 
második felében mindinkább szükségét érezték annak, hogy a regnum je
lentőségét és szerepét kiemeljék. Külső ellenség támadása már nemcsak a 
király, hanem az ország iniuriája is : 1249: strenuus persecutor iniuriarum 
nostrarum et regni [Smiciklas IV 382, Szentpétery 901]. Az a kincs, me
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lyet Anna macsói hercegnő IV. Béla halála után elrabol és a cseh ki
rály udvarába visz, melyet „a magyar királyok Attila ideje óta gyűjtöttek“ 
s amely főként koronázási insigniákból állott [ld. Pauler II. (1899)2 281], 
egy 1271. oklevélben, mint thesaurus regni említtetik. A vasvári várjob
bágyok II. Ottokár ellen küzdve in defensione regni teljesítenek szol
gálatot [1273, HO VII 141], Midőn Arnoldfia Miklós Pölöske várába né
met őrséget rak, ezzel nobis et regno Hungarie ab antiquo capitales ini- 
micos introduxit [Wenzel XII 8].

Bár fejlődését a régebbi formák gyakori visszatérése állandóan 
megszakítja, az esetek túlnyomó többsége alapján mégis azt kell monda
nunk, hogy az eredetinek és legrégibbnek tekinthető nobis, vagy nobis et 
corone kifejezést a nobis et regno, majd ezt a század utolsó évtizedei
ben a már ismertetett patria és natio formula váltja fel. A formulában a 
patria és a natio a regnum helyébe kerül, jeléül annak, hogy a „király
ság“ halovány közjogi tartalma a „haza“ és „nemzet“ fogalmaival telí
tődött. Míg — Váczy szerint — a regnum, az állam a király nélkül „lát
hatatlan“ maradna [id. m. 53], addig a patria és natio képzetei önma
gukban is megállanak és a rex-el nincsenek olyan dualisztikus viszony
ban, mint a regnum kifejezés. A puszta államkeretet jelölő regnum he
lyébe a haza és a nemzet konkrét tartalmai kerültek. Ha most vissza
gondolunk a régebbi XI—XII. századi terminológia vizsgálatánál tett meg
figyeléseinkre, akkor világosan fogjuk látni a bekövetkezett változás lé
nyegét : a népben elsősorban az alattvalót kidomborító régi kifejezés mód
dal ellentétben a XIII. század utolsó tizedei már a népre, mint önmagá
ban létező egységre mutató terminológiával rendelkeznek. E változás ér
telmét kutatva a XI—XIII. századi magyar fejlődés bizonyos alapvető 
vonásait kell szemügyre vennünk.

•

A királyság intézményéből kiindulva legutóbb kísérletet tettem arra, 
[„Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie“ (Sze
ged 1934)], hogy a magyarság mai hazájában eltöltött első századainak 
politikai és világnézeti erőtényezőit feltárjam. Az istenkegyelmiség elvé
nek keresztény komponense mellett felhívtam a figyelmet a másodikra is, 
arra a délorosz steppékről magunkkal hozott és az egész lovasnomád 
kultúrkörben általános tekintélyelvre, melynek középpontjában az isten
ségtől rendelt uralkodóház eredendő kiválasztottságának hite áll. Rámu
tattam arra, hogy ez a hit a keresztény világrendhez idomult formában 
az egész XI—XII. századi fejlődés legfontosabb irányító tényezője, e kor
szak emberének alapvető életmagatartása volt, melybe új színek csak a 
XIII. század folyamán keveredtek. Az egész államszervezet, gazdasági és 
társadalmi rend, épenúgy mint a magas kultúra írásos megnyilatkozásai
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mind abból a lelki beállítottságból fakadnak, ahogy vezető és vezetett, 
király és alattvaló egymáshoz való viszonyukat felfogják. A XI—XII. szá
zadi magyar király saját meggyőződése és alattvalóinak hite szerint mór 
származásánál, vérében eredendő testi-lelki kiválasztottságánál fogva a nép 
megteremtője és egyedül hivatott vezetője, épenúgy akárcsak a X. szá
zad pogány magyar fejedelmei, vagy általában a lovasnomád birodalom 
korlátlan hatalmú monarchái.

A magyar törzsszervezet kialakulásának történetírója Konstantinos 
Porphyrogennetos császár a maga klasszikus racionalizmusával csak e 
folyamat „reális“ oldalát ábrázolja. A magyar népet, amely azelőtt csu
pán szervezetlen, fajilag is, nyelvileg is heterogén emberkonglomerátum 
volt, Árpád tanácsi bölcsessége és katonai erényei teremtik meg. Ugyan
ezt a szervező folyamatot, ugyanazon erények jelenlétét utódainak alatt
valói még századok múltán is az istenség küldte turulmadár földi láto
gatásával magyarázták. A „szentkirályok“ — e kifejezés legtöbbször a di
nasztia egészét jelöli — ennek az ősi kiválasztottságnak szerencsés bir
tokosai. Csak a szentkirályok nemzetsége tudja a népet „szeretni és fel
magasztalni,“ a mezteleneket felruházni és az éhezőket 'jóllakatni. Az 
uralkodóház magvaszakadása regni sterilitas-t, a király meddősége regni 
desolatio-t jelent. A királyban és családjában így szinte mágikusan össz
pontosult az általuk megteremtett és vezetett közösség élete. Erre az élet
érzésre nemcsupán analógiákat tudunk a lovasnomád kultúrkörből fel
hozni, hanem azt a primitív és archaikus gondolkodás hátteréből lélek
tanilag is megtudjuk világítani. Az ember bizonyos lelkiállapot fokán min
denütt vallásos kapcsolatba kerül azokkal a hatalmakkal, melyektől léte 
függ. így jut függő viszonyba a naiv és egocentrikus primitív ember bi
zonyos állat és növényfajokkal, melyekben közvetlen táplálóit, éltetőit 
látja [totemizmus] és úgy virágzik ki az archaikus társadalmakban a né
pet vezető, rendbentartó és létfeltételeiről gondoskodó fejedelem sacrá- 
lisan indokolt tekintélye [R Thurnwald, Die menschliche Gesellschaft I 
(1931) 205],

Nyilvánvaló, hogy egy ily beállítottságú közösségben a nép nem jelent 
immanens értelmű és öncélú társulást. Itt nem szövődnek közvetlen szálak 
egyén és egyén között, összetartozását az ilyen közösség csak egyirányban 
érzi : azokban a kapcsolatokban, amelyeknek egyedei nem egymáshoz, ha
nem a vezetőhöz, afejedelemhez fűzik. Ez a társulási jelleg jut kifejezésre a 
honfoglaláskor felülrétegzett társadalmában és ugyanez nyilvánul meg 
a XI—XII. századi szociális rendben is, ahol az egyén helyét nem vál- 
tozhatatlan adottságok, hanem a királyi gratia és az alattvalói meritum 
dualizmusa [Váczy id. m.] jelöli ki. A XI—XII. századi királyság sokat 
emlegetett magánjogi mivolta, a patrimoniális államrend, a királyi família
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szimbóluma stb., mind a király és az alattvalók e beállítottságára vezet
hetők vissza. A karoling-bajor jogintézmények átvételét és a hazai talaj
ban való meggyökeresedését hasonlóképen ez a lelkialap, érzületi beál
lítottság magyarázza.

Természetes ezek után, hogy a XI—XII. századi Magyarországon a 
közösségbe tartozásnak csupán egyetlen ismérve van, a fejedelmi-királyi 
hatalom és ellátás alá tartozás. A „nép“, a „magyarság“ körét a királyi 
hatalom mindenkori rádiusza szabja m eg: magyar e korban mindenki, 
fajra, nyelvre és származásra való tekintet nélkül, aki a magyar király 
uralma alatt él.

E közösségérzés eredete a honfoglalás előtti fejlődésre vezethető 
vissza. A XI—XII. századi királyság etekintetben a X. századi törzsszö
vetség örököse, mely viszont egészében a török lovasnomád alakulatok 
szervezeti sajátságait mutatja. Etelköz, legfeljebb Levédia előtt nem volt 
magyar nép, hanem csupán külső körülmények által összesodort, külön
böző nyelvű és fajú néptöredékek halmaza. A Konstantinos Porphyro- 
gennetos-nál fenntartott törzsnevek Németh Gyula által végrehajtott elem
zése [A honfoglaló magyarság kialakulása (1930) 221] erre az eredeti kü
lönbözőségre mutatott rá meggyőző erővel és így közvetve megvilágította 
azt az egységesítő, szervező munkát is, melyet az első fejedelem és utó
dai végeztek. A magyar törzs fejének fejedelmi hatalma alatt e hetero
gén törzsek egységbe olvadtak, az egész képződményre átment a vezető 
törzs neve : a magyar törzsnévből népnévvé lett. Ez az asszimilációs fo
lyamat, melynek egyetlen tényezője a fejedelmi hatalom, ismét a török 
analógiák révén állítható megfelelő világításba. A hun birodalom meg
alapítója, Mao-tun Kr. e. 176-ban bejelenti a kínaiaknak, hogy hadai 26 
szomszédos országot hódítottak meg, melynek lakói így „mind hung-nok- 
ká lettek és mindazok a népek, melyek íjakat feszítenek, egyetlen csa
láddá egyesültek“ [De Groot I (1921) 76]. A magyar törzsnévnek népnévvé 
válásán kívül egyéb bizonyítékaink is vannak arra, hogy a magyarságot 
eredetileg a nyelvi, faji és kulturális különbségeket az uralom és szerve
zés tényével áthidaló „Führertum“ tartotta össze. Ilyen bizonyíték első
sorban királyainknak az országbajövő idegenekkel szemben követett po
litikája. Midőn az Intelmekben az egynyelvű és egyerkölcsű ország gyen
geségeiről olvasunk, akkor nemcsupán a keresztény hospitalitas és az 
ókortól örökölt Róma-eszme hatására [id. munkám 23] kell gondolnunk, 
hanem a régi magyar népfogalomra is, melynek megléte ez esetben is meg
magyarázza, hogy mi készítette elő az idegen eszmék átvételét és miért 
gyökeresedhettek meg azok a hazai talajban. Egészen a XIII. századig 
nincs egyetlen emlékünk sem, mely királyaink idegenellenes politikáját 
bizonyítaná : országukban nyelvre és származásra való tekintet nélkül
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mindenki otthonra talál, aki hatalmunkat elismeri és a fennálló rendhez 
alkalmazkodik. Ezért beszélnek az udvar felfogását kifejező régi törté
netíróink előszeretettel az idegenek bízó özönléséről királyaink udvarába. 
Szent László király is csak azért fordul a böjt kérdésében a latinusok 
ellen, mert azok akaratával és az ország szokásával szembehelyezked
tek. A németek, vallonok és betelepedett szlávok inkább az ő hospes-ki- 
váltságuk megjelölése okából szerepelnek népi nevükön a törvényekben 
és oklevelekben, nem pedig azért, mintha „nemzetiségeknek“ tekintenék 
őket. A jövevény nyomban elveszíti idegen mivoltát, ha bennlakó, incola 
lesz, mert akkor nem kell többé félnie attól, hogy per tales divite regni 
extrahuntur [1231: 23].

Az itt kifejtettek ismeretében most már megfelelően interpretálhatjuk 
régi, XI—XII. századi emlékeink nép- és lakóhelyterminológiáját. A gens- 
nek és populus-nak az antik és szentírási hagyománytól eltérő, sajátos 
magyar „alattvaló“ értelmezése, a natio és patria anacionális jelentése, 
egy oly közösségre vonatkozik, mely egyedeiben és egészében valóban 
„alattvaló“ volt, amely népet csakis az uralkodóhoz való viszonyában és 
nem önmagában alkotott. A X—XII. századi Magyarországon van az ural
kodóházzal alkotott sorsszerű egység tudatán alapuló közösségérzés, de 
nincs nemzettudat, mert a közösségérzésben nem tudatosulnak oly objek
tív összetartozási adottságok, melyek magára a közösségre vonatkoznának.

Egy más szférában ugyanezt mutatja a magyarság eredetmondájá
nak alakulása a XI—XIII. században. Forráskritikailag kimutatható, hogy 
a magyar népnek eredetileg nincs származási és történeti tudata. A tu
rulmonda csak az uralkodóházra vonatkozik, a XI. századi Gesta írója 
és P. mester csak Magyarország fejedelmeit és királyait származtatják At
tilától, nem pedig a magyarokat a hunoktól. P. mesternél például a hun 
népnév elő sem fordul, a székelyek nála nem mint hunok, hanem mint 
csak „Attila király népei“ szerepelnek. A népnek eredeti, önmagára vo
natkozó hagyománya tehát nincsen és a ludákos szkíta-származtatás is 
idegen forrásokból került be a legrégibb magyar történeti művekbe. Ugyan
csak tudákos konstrukció, nempedig eredeti hagyomány a hun-magyar 
azonosítás is, mely — mint látni fogjuk — már egy megváltozott közös
ségszemlélet terméke.

E megállapítással szemben mitsem bizonyítanak egy bizonyos kez
detleges sovinizmus és idegengyűlölet tényei. P. mesterben elevenen él 
a meggyőződés, hogy a nobilissima gens Hungarie különb a többi nép
nél, hogy a magyarok kemény természete szkíta örökség, hogy minden 
népet felülmúlnak a nyilazásban és vadászati ügyességben. A jótulaj- 
donsógok igenléséhez az idegen népek lenézése társul: a német furibun- 
dus, az oláh a világ leghitványabb népsége, a bolgár fenyegetőző és gő
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gös. A XI. századi Gesta írója szerint az olasz fecskemódra csacsogó, a 
német bömbölő, a cseh iszákos, a besenyő gaz és a székely hitvány.

E jelenségeknek — melyeket Robert Michels mint szubnaoionális 
megnyilatkozásokat a patriotizmus nevével illet [Patriotismus (1929)], nincs 
történeti szingularitásuk. Ily megnyilatkozásokra a XV. századból épen- 
úgy számos példát idézhetnénk, akárcsak napjainkból. Ezek az érzelmek 
és ítéletek nem szükségképen átfogó népi közösségek megnyilatkozásai, 
hanem ugyanúgy megjelenhetnek egészen jelentéktelen társas közösségek, 
falvak, iskolák, kerületek, megyék stb. tudatában is és mindenütt „rein 
menschlich“ színezetűek.

Miután a XI—XII. századi emlékeink sajátos nép- és lakóhelytermi
nológiáját az állam és társadalom egykorú szerkezetéből sikerült meg
magyaráznunk és e megfelelés alapján a kor magyar közösségérzését re
konstruálnunk, közelfekvő a gondolat, hogy e terminológiának a XIII. szá
zad második felében bekövetkezett megváltozása szintén a társadalmi 
háttérrel függ össze s mint ilyen, a régi közösségérzés felbomlásának és 
egy új kialakulásának tükröződése.

Idézett tanulmányom eredményeire hivatkozva már az előzőkben rá
mutattam arra, hogy az ú. n. „vérségi jog“ [Geblütsrecht] az istenkegyel- 
miség tanának nálunk is csupán egyik komponense, mely a XI. század 
óta már csak a keresztény világrendhez idomult alakjában tudott érvé
nyesülni. A második tényező a Dei graiia-ban összpontosuló keresztény 
királyeszmény, mely elvi mivoltában éles ellentéte a vérségi jogból leve
zetett dinasztikus kiválasztottsághitnek és a „patriarchális deszpotizmus“ 
[Eckhart, Magyarország története (1933) 79] ebből folyó gyakorlatának.

A felelősséggondolat a keresztény uralomfelfogás nagy nóvuma. A 
király nemcsupán lelkiismeretében Isten előtt felelős tetteiért, hanem már 
e földön is az egyház és tulajdon alattvalói előtt. Ha szembehelyezkedik 
a rex iustus, pius et pacificus eszményével, nem felkent király többé, 
hanem zsarnok [Inst. Mór. cap. V : reges verő pacientes regnant, inpa- 
cientes autem tyrannisant], akinek az alattvalók többé nem kötelesek en
gedelmeskedni [Inst. Mór. cap. IV : fortitudo militum hebetudo érit regali- 
um dignitatum et alienis tradetur regnum tuum]. A keresztény felfogás
ban az erénykövetelményekhez a hagyománynak, a dolgok fennálló rend
jének védelme járul : a természetes, az Istentől való jog a király felett 
éli, ő annak csupán őrizője, érvényesítője, de nem megmásítója lehet 
[Inst. Mór. cap. VIII: grave enim tibi est huius climatis tenere regnum, 
nisi imitator consuetudinis ante regnantium extiteris regum].

Köztudomású, hogy Szent István a magyar középkor előtt, mint mi
tikus törvényhozó áll. Ennek az utókor által alkotott Szent István-kép- 
nek azonban Janus arca v an : míg a „szentkirály“ és „szentkirályok“ ha
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gyományából az uralkodók vérségi joguk igazolását olvasták ki, addig 
az alattvalók ugyanabból az ellenállás jogát vezették le. A két felfogás 
közül az alattvalóké, mint a keresztény uralomeszménynek inkább meg
felelő bizonyult erősebbnek. Mint ezt kimutattam [Heidnisches und Christ
liches stb. 5—15, 79—84], nemcsupán a XIII., de már a XII. század tár
sadalmi és politikai mozgalmaiban is, a „szentkirály“ hagyománya volt az 
alattvalók követeléseinek tekintélyi alapja. E mitikus tekintély azonban 
már nem egyedül a tényleges „hagyományt,“ nem is a fennálló rendet 
védi, hanem a XIII. század eleje óta a társadalmi kívánságok, sokszor 
egészen új kívánságok igazolására szolgál s mint ilyen, kikényszerítésük 
legfőbb elősegítője lesz. Pl. midőn III. Endre az egyház és a kisnemes- 
ség nyomására törvénybe veszi az Aranybullának azt a cikkelyét, mely 
szerint a király egész megyéket senkinek sem adományozhat [1222 : 16, 
1231 : 26], hozzáteszi ehhez: imitantes in hoc sanctorum progenitorum 
nostrorum . . . vestigia [1291 :2], így az eredetileg a keresztény uralom
eszményt szolgáló „szentkirály" hagyomány a XIII. század végére nép- 
fölségi színezetet nyert, aminthogy a népszuverenitás eszméje ugyanekkor 
már irodalmilag is kifejezésre jut [Váczy Péter, A népfölség elvének ma
gyar hirdetője a XIII. században. Károlyi emlékkönyv (1933)].

A XIII. század mozgalmai oly törekvés állandó jelenlétével jellemez
hetők, mely a királynak és kormányzatának a társadalom által gyakor- 
landó ellenőrzésére irányul. Ez a „szentkirály“ tekintélyébe burkolódzó 
irányzat három módon tör célja felé: 1) az ellenállásjog [1222], majd az 
egyházi szankció [1231, 1267, 1298] biztosításában, 2) a régebben csu
pán formális jelentőségű koronázási eskü jogbiztosítékká való kiépítésé
ben, 3) befolyás érvényesítésében a királyi tisztviselő kinevezésére és fe
lelősségre vonására. Mindezek a tünetek végeredményben amellett szó
lanák, hogy a kereszténység meggyökeresedésével az uralkodó felelős
sége közvéleménnyé vált, ami egyet jelent az alattvalót a dinasztiához 
fűző közösségi hitnek a felbomlásával és egy új közösségérzés kialaku
lásának lehetőségével. E közösségérzés hordozóit a megyei nemesség com- 
munitásaiban és azok kiküldötteinek generalis congregatioiban jelölhetjük 
meg. Erről a királytól és dinasztiától független közösségről mindenekelőtt 
azt kell megállapítanunk, hogy a régi állapottal ellentétben felelősnek érzi 
magát az egész társadalomért, a királyért, sőt az államért is. Az 1298-ik 
esztendő törvényei az egymással összefogó főpapság és kisnemesség mű
vének tekinthetők: invocata spiritus sancti gratia tractare cepimus de hiis 
que régié magnificentie et statui regni totius ac etiam ipsarum ecclesia- 
rum personarum et ordinum aliorum consuletur [bevezetés]. Csak ebből 
a társadalmi felelősségtudatból magyarázhatók a királyi jogok korlátozá- 
zára irányuló törekvések, amint ezt az egyes cikkelyek indokolásai vilá
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gosan mutatják : ut in persona regalis dignitas secundum exigentiam sui 
culminis fulgere possit [1298 : 2], ut curia domini regis honorificentius regi 
possit et regnum Hungarie decenlius gubernari . . . [1298 : 23].

E felelősségérzés legmagasabb fokon az ország területi épségének 
igenlésében nyilatkozik meg. Kétségtelen, hogy ez utóbbi felelősségtudat 
kialakulásába belejátszottak a külpolitikai viszonyok is. A hatvanas évek
től a század végéig eltelt időt a csehekkel és osztrákokkal vívott állan
dó küzdelem töltötte ki. A XI. század közepe óta most először került 
szembe a magyar királyság komoly nyugati ellenféllel. A korszak magyar 
uralkodói kivétel nélkül világos tudatában voltak annak, hogy az orszá
got igazi veszedelem erről az oldalról fenyegeti. Ha nem is a magyar ál
lamiság sorsa forgott kockán, mint a XI. században, a cseh és osztrák 
ellenfél hódító szándéka mégis félreismerhetetlen volt. Ezért nevezik ki
rályaink II. Ottokárt és Albertet capitalis inimicus noster et regni nostri- 
nak [Wenzel XII 41, 74, 77, 386, 502] és az ellenük vezetett hadjárato
kat generalis expeditioknak, ellentétben a balkáni és egyéb vállalkozá
sokkal [particularis, privata]. Ezek a háborúk már az egész ország ügyei, 
a cseh király elleni hadakozás defensio regni-nek tekintetik. Legfeltűnőbb 
vonása az eseményekkel foglalkozó okleveleknek, hogy az ellenséget nem 
is annyira az uralkodókban, mint inkább népeikben, a sevissima genera 
et ingens exercitus Teutonicorum et Bohemorumban jelölik meg [Wenzel 
XII 84], Egy 1263-iki oklevél [HO VII 85], insultus Teutonícorumot em
leget. V. István egy 1270-ben kelt oklevelében pedig a németekről, mint 
a király és Magyarország régi főellenségeiről beszél: nobis et regno Hun
garie ab antiquo capitales inimici [Wenzel XII 8]. Az ellenük küzdő ma
gyar vitézek a németekkel verekednek és a foglyokat kiszabadítva a ma
gyaroknak szerzik vissza a szabadságot [Wenzel XII 110]. Kialakul a 
nyugati és északnyugati határvidék veszélyezet'tségének tudata, a confi- 
nia megőrzése különös érdemnek számít [1263: HO VII 85, 1276 : u. o. 
162, 1281 : HO VIII 210]. Az a körülmény sem kerülheti el figyelmünket, 
hogy a patria érdekében teljesített szolgálatról túlnyomó részben az oszt
rák és cseh háborúkkal kapcsolatban hallunk.

Mi magyárázza mármost az osztrák és cseh háborúk e jellegzetes 
megítélését? A Kőszegiek, a Henrikfiak szerepe. A Magyar Történet II. 
kötetében Hóman Bálint mutatott rá arra, hogy e család és a vezetése 
alatt álló oligarcha-párt teljesen német műveltségű, orientációjú és érzésű 
volt. Alkalmunk volt látni, hogy állandó pártütéseiket a cseh királlyal és 
az osztrák herceggel való cimborálásukat magyar részről már nem csu
pán felségárulásnak, hanem a patria ellen elkövetett bűnnek is tekintet
ték. A kor magyar közvéleménye összefüggést kellett, hogy keressen a 
külső és belső ellenség közös származása, nyelve és törekvései között,
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ezért úgy ítélte meg a nyugati határvidékért folyó háborút, mint tulajdon 
pátriájának védelmét.

De belejátszik ebbe a szemléletbe a századvégi magyar hadrend
szer struktúrájának megváltozása is. Az osztrákok és csehek ellen küzdő 
magyar haderő már csak jelentéktelen részében kerül ki a megfogyatko
zott királyi birtok kalonaköteles népéből, a védelem oroszlánrésze a ki
rályi szóra hadbaszálló kisnemességre és a nagybirtokosok armata fami- 
lia-ira hárul: e háborúk már a társadalom háborúi. Hogy ennek tudata 
mennyire felszívódott a század végének közvéleményébe, azt elsősorban 
III. Endre koronázási esküje és az 1298-iki törvény 21. cikkelye mutatják. 
A nemesség és a főpapság kötelességének érzi, hogy a koronázási hit
levélbe bevegye az ország elidegenített részeinek a király által végrehaj
tandó visszaszerzését [Bartoniek, Századok LI (1917) 12]. Még világo
sabban beszél az 1298. törvény 21-ik cikkelye, mely kiközösítéssel fenye
geti meg a királyt, ha e kötelességét nem teljesítené. Az elveszett terü
leteket azért kell visszafoglalni, ut regnum Hungarie, quasi quoddam ius 
totum, suarum possit partium integritate gaudere. A társadalmi felelősség 
tehát nemcsupán az országlakók egyetemének jólétére terjed ki, hanem 
az általuk benépesített ország politikai egységére, integritására is. E kö
zösségérzés alapján visszakövetkeztethetünk egy oly szemléletre, amely
ben a társadalom már teljesen immanens értelmű, önmagával definiál
ható adottságként szerepel, teljesen függetlenül a királytól, mint naturá
lis dominuslól. Az oklevelekben emlegetett natio az objektivált jogok ál
tal körülírt társadalmat jelenti. így azt kell mondanunk, hogy a rendiség 
felé tartó folyamat egyben egy új közösségérzésnek a megteremtője is : 
rendiség és nacionalizmus korrelativ történeti életformáknak bizonyulnak.

A rendi gondolat és a nemzeti öntudat összefüggésére e kornak rep
rezentáns történetirodalmi emlékei, a régi Gesta XIII. századi átdolgozása 
és a Kézai-féle Gesta Hungarorum világítanak rá az eszmei, irodalmi 
kifejezés síkján.

Forráskritikusaink régebben a XIII. századi átdolgozó tulajdonképeni 
művét a hun történet megszerkesztésében, a magyar történet lerövidíté
sében és e kompilatív eljáráson túl a hun-magyar azonosítás eszméjében 
látták. Ezzel szemben Váczy Péter mutatott rá arra [id. ért. a Károlyi 
emlékkönyvben], hogy művének tulajdonképeni gondolatmagva a közös
ség önmagát kormányzó jellegéről és felségéről szóló communitas-tan, 
mely a kor politikai communitas-mozgalmának eszmei vetülete. Az át
dolgozó művében csupán historizálja ezt a gondolatot, amidőn a keresz
ténység és királyság előtti korszakot, mint a communitas érvényesülésé
nek epocháját jellemzi, szemben a királyság idegen intézményének je
gyében álló későbbi fejlődéssel. A communitáson épülő állam tehát nem-
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csupán ez igazi és helyes, de egyben az ősi magyar államforma is. A 
rendi törekvés a nemzeti törekvéssel azonosul, a nemzet egy a nemesi 
communitással.

Míg a régi magyar történetírás csakis az uralkodóház és nem a nép 
eredetéről tudott, addig a XIII. századi átdolgozó az eredeti Attila-Álmos 
rokonságot épen a communitas-tan alapján hun-magyar azonosítássá szé
lesítette. A történetszemlélet síkján tehát ugyanaz következett be, mint a 
társadalmi és politikai fejlődés területén : a társadalom átvállalta magára 
a király feladatait, az uralkodóház eredetmondája pedig ugyanekkor az 
egész nép Mythos des Woher-jévé [Robert Michels] lesz.

A XIII. század végének magyar közvéleménye csak érezte, megélte 
a patria-t és a natio-t, anélkül azonban, hogy annak világos tartalmat 
adott volna. Hogy azonban a tudatosulás lehetősége egy magasabb mű
veltségi fokon már ekkor adva volt, azt épen a XIII. századi átdolgozó 
és Kézai Simon példái mutatják. Műveikben jelenik meg először a ma
gyar karakter, a hun-szittya katonás jellem öneszmélete, mely azután 
részben az írásos és szóbeli közlés eszközei útján, részben a kiteljesedő 
rendiség szervezeti adottságai révén a XV. század végére nemzeti öntu
dattá lesz. Ennek az öntudatnak három eleme van : 1) a magyar jellem
ről alkotott kép, 2) a hun-szittya származás tudata és 3) a magyarság ke
resztényvédő, propugnaculum et antemurale Christianitatis szerepe. Ez 
utóbbi tudatelem a török háborúk közepette születik meg, elterjedése pe
dig ugyanarra a sablonra vezethető vissza, mint a történeti tudaté, a régi 
királyok defensor fidei szerepét szintén a közösség veszi át.

Akár a társadalmi struktúrát, akár az eszmei tartalmat kutatjuk, a 
nyomok mindenképen a XIII. század utolsó évtizedeihez vezetnek. A ké
sőbbi századok csak kiépítették, kiszélesítették azt, amit a XIII. már meg
teremtett. Fiai érezték a „szülőhaza édességét“ és harcolni tudtak „az 
egész magyar nemzet dicsőségére.“

Deér József
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