
lörténeS szemle
Bőd Péter Szent Istvánról:
„Ezt a királyt soha eléggé egy magyar is 
meg nem tudja dicsérni. "

(Bőd Péter: M agyar Athenas)

A Hétmagyar Törzsszövetség a szkíta alapozású 
sztyeppéi jogélet évezredes gyakorlaton csiszolt 
szokásjogát és lovasnomád szövetségi szervezetét 

hozta magával a Kárpát-medencébe. Ha csak a letelepí
tés-letelepedés mikéntjét tekintjük, akkor is látható, hogy 
a szisztéma szilárd jogi alapokra és jogéleti rutinra utal. 
Géza fejedelem fiának. Vajk-Istvánnak mint a vérszerző
dési dinasztia utódvárományos tagjának neveltetése a kor 
európai jogéletének ismeretei mellen nyilvánvalóan az ősi 
sztyeppéi jognak jogtörténeti értelemben is teljes, átfogó 
és legmagasabb szintű ismeretét is biztosította. Hogy ez a 
neveltetés és az abban szerzett komplex jogismeret meny
nyire rátermett uralkodói tehetséggel párosult, azt Szent 
István életműve demonstrálja.

Az életmű arra utal, hogy ugyanez a neveltetés kiterjedt 
az egyetemes keresztény vallás és kánonjog által megha
tározott európai jogrend, valamint az európai környezet 
diplomáciai viszonyainak kellően alapos ismeretére is. 
Erre mutat egyebek között a keleten már megismert mani- 
cheus kereszténységtől való elszakadás, az akkori európai 
kereszténység két irányzata -  a bizánci és római -  közötti 
választás magabiztossága és „a korabeli európai sémákba 
gondosan és tudatosan beillesztett, mégis szuverén egy
házszervezés”,1 valamint a Rómá
val kialakított kapcsolat sajátosan 
magyar érdekű formálása.

Ilyen ismeretanyag és tehetség 
birtokában az életmódbeli és vallási 
reformokon és az átállás módozata
in gondolkodó elme számára nincs 
szükség az „átvétel” vagy „minta” 
mankójára ahhoz, hogy felismerje 
az adott társadalmi és politikai vi
szonyok által meghatározott, s így 
a kezelésükre legalkalmasabb meg
oldást. Ez tükröződik a modem 
jogtörténeti kutatás mindazon meg
állapításaiban2 is, amelyek keresik, 
vizsgálják ugyan, s rendszerint for
maijegyekben gyakran meg is lelik 
a kapcsolatot nyugati előképekkel, 
forrásokkal, de azt is megállapítják, 
hogy az érdemi megoldás szinte 
minden vonatkozásban sajátosan 
magyar és egyéni.

A kor általános európai programja a krisztianizáció, 
melynek térhódítása az egyetemes egyházi műveltséggel 
egészítette ki Európa különböző népeinek egyedi kultú
ráját. Olyan európai szellemi miliőt teremtve, melyben 
szövetségek és háborúságok közepette is a mindenek fö
lött álló diplomácia közös nyelve a latin volt. Természe
tes tehát hogy a latin nyelvi kultúrának e nemzetek fö
lötti sége nemcsak a vallás eszméinek terjesztésében volt 
meghatározó eszköz, de a jogélet terén is áramlást, átjá-
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és az idegenek, avagy 
az „idegenek" 
értelmezése az Árpád-kori 
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rást biztosított. Hol érdemi modellt is, hol pedig csak for
mális mintát adva. Nem utolsó sorban a nyelv és ismere
tek hordozóinak, a kancelláriai tevékenység rendszerint 
klerikus, és gyakran külföldi scriptorainak leginkább a 
formalitásokat meghatározó közreműködése révén. Ám 
a magyar jogélet azon, jogbiztonságnak is nevezhető 
jellemzője, mely a sztyeppéi jogi örökség stabilitásából 
ered. Szent Istvántól kezdve az egész Árpád-kori jog
életben olyan erőteljes hátteret biztosított a külföldről 
beszűrődő elméletek, tudás és regulák befogadásához, 
amely képes volt azok érdemét is, formáját is önnön cél
jaihoz és a magyar specialitáshoz formálva befogadni a 
magyar jogi kultúrába.

Szent István „törvényei”, s a ké
sőbbiek is, magyar viszonyokra sza
bott, magyar jogalanyoknak szóló 
normák és normahatályra emelke
dett törvénykezési döntések. Ren
deltetésükből következően nyilván
valóan magyar nyelven keletkeztek. 
Ami viszont fennmaradt belőlük, az 
többnyire klerikus toliból szárma
zó latin fordítás, és ebből eredően 
fogalmazásában elsősorban nem a 
magyar tartalmat, avagy a királyi 
kápolna3 -  a későbbi kancellária -  
mindennapi munkájában honos ha
zai szellemiséget jellemzi, hanem az 
olykor idegen, de rendszerint kül
földön tanult fordítóét, annak isko
lázottságát, praxisbeli tanult isme
reteit, egyéni szokásait, formuláit. 
Lehetségesen olyankor is, amikor a 
választékosság jegyében a magyar 

mondanivalót valamely hasonló esetre szerkesztett, s ru
tinná vált idegen minta fogalmazásmódjával fordítja, azt a 
gyanút keltve, hogy maga az érdemi megoldás is amabból 
származik.

Az Intelmek pedig a kor Európájában divatos király
tükrök sajátosan egyedi és eredeti darabja. De nemcsak 
a keresztény Európa ismerte, az ókori kelet szellemi ha
gyatékában is megtalálhatók. Ilyen például Assur-ban-ap- 
•i4 könyvtárának egyik Babilonban, esetleg Dél-Mezopo- 
támiában, a Kr. e. 8. század végén készült verses müve,
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a királytükrök egyik legrégibb írásemléke is,5 amelynek 
egyes tételeivel Szent István Intelmei szoros gondolati ro
konságot mutatnak. Itt a hosszú, 20 szakaszból álló mű 
első szakaszait idézzük:

„A KIRÁLY
Ha nem hallgat a törvényre -
Alattvalói föllázadnak. Ország elsőjére ha nem hallgat -  
Birodalma pusztasággá válik; Zendülés támad a nép 

között;

Ha megszegi országának törvényét -  Latroknak tanácsán 
hajár —

Királyi sorsát a sors királya összetöri, Országában az 
erkölcs megrothad;

Idegennel üldözteti Ea6 világgá;
Ha meg Ea bölcsességére hallgat -  
Nagyjait ha lenézi -  Egyenes úton halad előre,
Érdemei kicsinyülnek; Lépéseit az istenek vezérlik.

íme a keleti gyökerű uralkodói elvek, melyeket az Intel
mek szerzője -  akit mi Szent Istvánban látunk -  a nyugati 
kereszténység kultúrájába illesztett.

***

Újabban igen elterjedt a közvéleményben az Árpád-di
nasztia egyes tagjai irányában az a felfogás, hogy meg
szegték a vérszerződést, elfordultak a nemzettől és el
árulták a nemzeti érdekeket, kiirtva és veszni hagyva az 
ösvallást, a nemzeti kultúrát és az ősi hagyományokat, 
tűzzel-vassal-vérrel pusztítva változtattak minket európai
vá. Ezek a méltatlan vádak legélesebben Szent Istvánt, az 
ö államalapító, térítő és egyházszervező uralkodói tevé
kenységét érik.

Az effajta kritika Mária Terézia korában vette kezdetét, 
amikor a királynő az apostoli királyság hagyományainak 
felelevenítésével nemcsak lerakta Szent István modem 
kultuszának alapjait, de -  jellegzetesen Habsburg-takti- 
kát követő, megosztó politikával -  egyebek között a né
met-telepítő tevékenységét is Szent Istvánra hivatkozva, 
az Intelmeknek az idegenek befogadására vonatkozó aján
lásával igazolta. A háborgó ellenérvek pedig, meglehető
sen sematikusan, rendszerint Szent Istvánt kárhoztatták az 
őt azóta is félremagyarázók és olykor aktuálisan célzatos 
pontatlansággal idézők helyett.

így vált az Intelmek „vendégek befogadásáról és gyá- 
molításáról” szóló fejezete is egyik sarokkövévé a Szent 
Istvánt érő, méltatlanul felszínes kritikának. A mű szerke
zetéből következően könnyen vált azzá, mert a fejezetek
re oszló struktúra megtévesztő természetességgel, szinte 
tálcán kínálja a kiragadott, önálló, minden mástól elvonat
koztató értelmezést. Pedig az csak akkor lehet reális, ha az 
Intelmeken belüli összefüggéseket éppúgy figyelembe vesz- 
szük, mint a korabeli szokásjoggal és egyedi szabályokkal 
való kapcsolatot vagy párhuzamokat, valamint az egyes té
teleknek a kor szokásai szerinti társadalmi megítélését. 

Egészen más eredményre jutunk, ha az atyai, egyszers- 
_  mind királyi ajánlást az Intelmekből nem kiragadva, ha- 
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nem saját kora jogéletének és társadalmi megítélésének 
összefüggéseiben vizsgáljuk.

Mit érthetett tehát Szent István ezen az ajánláson, s mi
ként értelmezte azt a kor maga?

Az Intelmek VI. fejezetét az egyik leggyakrabban hi
vatkozott fordítási változatban idézzük7:„A vendégek és a 
jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állanak 
a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy 
növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és 
lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és 
bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bi
zony még ma is szolga volna, ha Aeneas saljai nem teszik 
szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tarto
mányokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyel
vet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak 
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét 
emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert 
az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. 
Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevé
nyeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy 
nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakja
nak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy 
szétszórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy 
kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta na- 
gyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagy
ságosnak tartsák”.

Ez a fordítási változat a különböző szerkesztmények- 
ben utólag adott fejezetcímek szerint „a vendégek befo
gadásáról és gyámolításáról” beszél, másutt, például az 
ezredforduló díszes jubileumi Corpus Jwmában8 közölt 
fordítás pedig „a vendég és jövevény népek' hasznáról 
szól. Mindkettő eltér a fejezet tartalmától, mert mindkettő 
általánosít, különösen ez utóbbi változat, mert a monda
nivalót szelekció nélkül terjeszti ki az idegenek vándorló 
tömegeire is akár. Egész népek, néprészek, nemzetségek 
beáramlása és vendégül való befogadása kívánatosságá
nak látszatát keltő interpretálásban.

Pedig Szent István közel sem így fogalmazott. Nem po- 
pulusróí, nem gensröl szóit. O azt mondta: „in hospitibus 
et adventitiis viris tanta inest utilitas...", Szent István te
hát szelektált, és kifejezetten a férfiakra: a szó többi klasz- 
szikus jelentésével is a katonákra, harcosokra, vitézekre 
szűkítette az idegeneknek azon körét, amelynek rendsze
rint egyedi, olykor családos, esetleg nemzetségi befoga
dását és táplálását, tehát szolgálatba állítását hasznosnak, 
ezért kívánatosnak tartja és ajánlja. S maga szabja meg 
azt is, hogy milyen tágan lehet értelmezni, a harcosokon, 
vitézeken kívül kikre lehet még kiterjeszteni a fogalmat. 
A római példában a jeleseket/nemeseket és bölcseket ne
vezi meg, mint a római királyokat dicsőségre juttató ide
genek seregét. Szó sincs itt népekről, népségről vagy a 
befogadandók általános, tehát válogatás nélkül mindenki
re kiteljeszthető emlegetéséről, szó sincs liberalizált fel
tétel nélküliségről, szó sincs az ország kapuinak elvtelen 
kitárásáról! Ellenkezőleg: itt a kiváló s a kiválóság révén 
„hasznos" tulajdonságok szerinti válogatásról és egyedi 
differenciálásról van szó!

Az értelmezés szempontjából figyelemre méltó az is, 
ahogyan megparancsolja Imrének, hogy „adj nekik táp-



lálást jóakarattal és tisztességes tartást, hadd éljenek 
nálad örömestebb, hogysem másutt lakozzanak ", A  for
rásul használt Corpus Juris még így fordít, a modernebb 
fordítások azonban itt is fellazítják a tartalmat, s a szol
gálat és szolgálatba fogadás keretei közötti táplálás (nut- 
rias) és tisztességes tartás (honeste teneas) helyett például 
.jóakaraté gyámolításról" és 
„becsben tartásról” beszélnek, 
s ezzel a lazább fogalmazás
sal akaratlanul is a lényegről 
vonva el a figyelmet, Szent 
Istvánnak az országhatárok 
feltétlen átjárhatósága és a 
nemzeti egység fellazításának 
vélelmezett szándéka irányá
ba terelve azt. Mégpedig meg
alapozatlanul.

Az eredeti szövegben 
ugyanis nem a mai értelemben 
vett „ország” és az idegenek 
relációjáról esik szó -  ahogy 
lényegében mindkét fordítá
si változat sugallja - ,  mert a 
„hadd éljenek nálad örömes
tebb, hogysem másutt” útmu
tatásban, a „táplálásban” és 
„tisztességes tartásban/vendé- 
gül látásban” az uralkodó és 
a vendégek személy szerinti 
közvetlen alá-fölérendeltségi, 
szolgálati kapcsolatára szűkül 
az ajánlás. Közvetlen gazdasági és jogi függőségi kapcso
latot jelez: királyi finanszírozás, irányítás és ellenőrzés 
alatt. Aminek gyakorlatát pl. Gizella királyné bajor kísé
rete tagjainak királyi birtokon való letelepítése is tükrözi.

Ez a fogalmazásmód erőteljesen támasztja alá Mályusz 
Elemér nézetét, amit az Intelmek ezen részének értelme
zésében fejtett ki 1939-ben, épp azon időszakban, amikor 
vele együtt minden tisztességes gondolkodó az erősödő 
hitleri ideológia elleni védelem eszközeit kereste.9 Az ö 
álláspontja szerint ugyanis -  ellentétben azokkal, akik itt 
az ország, mint földrajzi és politikai tényező hasznát és 
érdekét értik -  amikor Szent István az Intelmekben „reg- 
numot ” említ, nem Magyarországról, hanem a szó akkori 
magyar jelentésének megfelelően csupán a királyi udvar
ról, a királyi hatalomról, a királyi kíséretről szólván ajánl
ja a „ különb-különb féle szót és szokásokat, fegyvert és 
tudományt ” hozó külföldiek befogadását. Nem általában 
Magyarországnak, hanem -  ismét csak leszűkítve -  a ma
gyar király közvetlen környezetének gazdagításául, te
kintélyének és fényének gyarapításául. Eckhart Ferencre 
hivatkozva maga is azt vallja, hogy a regnum korabeli ma
gyar megfelelője az „ország” (uruszág, ur-ság) volt ugyan, 
de nem a mai jelentéssel, hanem, ahogy azt annakidején 
a lengyelek „orszak” fonetikával vették át tőlünk, s ná
luk -  a mi nyelvi fejlődésünktől elszakadva, mint afféle 
nyelvi zárvány -  „kíséret”, „környezet” jelentéssel hono
sodott meg. Mályusz másoktól, például Hóman Bálinttól, 
Bartoniek Emmától eltérően azt vallotta, hogy a Szent

István korabeli regnum, illetve ország nem a kormányzás 
objektumát (földrajzi és népi kiterjedését) jelentette, ha
nem a király környezetét, azok körét, akik a király körül 
vannak, őt királyi jogainak gyakorlásában segítik, mint a 
hatalom aktív hordozói és érvényesítői. S tegyük hozzá: a 
minket akkor is barbárnak tartó külföldi pöffeszkedés el

lenszeréül a magyar király udvarát ékesítik, külföldi mér
ték szerint is a királyi udvar tekintélyelemei. Akik nyel
vükkel, szokásaikkal, fegyvereikkel, tudományukkal -  és 
nyilvánvalóan fontos külföldi kapcsolataikkal, szokás- és 
közegismeretükkel -  mint az Intelmek is mondja: „minda 
király udvarát ékesítik és teszik nagyságosabbá " (omnia 
regiam omant et magnificant aulam). Ebben a mondatban 
felvillan a sztyeppéi kagánok udvarának, kíséretének a be
hódolt népek fejedelmeitől, előkelő túszaitól és kezeseitől, 
a szövetségesek vagy ellenfelek követeitől nyüzsgő sok
színűsége is, amely minél tarkább és népesebb, annál több 
hódítást, illetve szövetségest, és annál nagyobb hatalmat 
tükröz. De a válogatás mércéje változatlanul a tisztesség, a 
derekasság, s amint szó szerint ki is jelenti: a hasznosság.

Ezt a királyi tanács súlyáról írt VII. fejezetben is meg
erősíti, amikor azt hangsúlyozza, hogy a Tanács -  amely 
védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket arat, 
kerget támadó hadat... -  „behívja a barátokat", Tehát ba
rátokat hív be, és nem válogatás nélkül bárkit. In is töret
len a hasznossági kívánalom.

Mindezek nyomán mindenekelőtt azt kell megállapíta
nunk, hogy Szent István az Intelmekben a királyi tekintély 
és hatalom erősítésének eszközeiről beszél, és nem, illetve 
csak ezen keresztül a -  mai értelemben vett -  országéról. 
Mindezek figyelembevételével kell tehát értelmeznünk 
azt a sokat és sokféle összefüggésben idézett mondatot 
is, hogy „az eg\> nyelvű és egy szokásét ország gyenge és 
esendő! ”10

István király Intelmei (1013-1015)
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utolsó lapja (12. század, OSZK)

4 9



De vizsgáljuk meg azt is, hogy a bár gyér, de előforduló 
korabeli „civil” források szerint miként értelmezhette ezt 
az ajánlást a kortárs gyakorlat.

Szent Gellért nagyobbik legendájában Mór püspök 
így szól Anasztáz apáthoz, amikor a Szentföldre készü
lő tudós Gellért Magyarországra érkezik: „ Ültessük tehát 
szekerünkre, vezessük a király elé; nagy ajándéknak veszi 
majd tőlünk őt, hiszen megparancsolta, hogy> minden jö 
vevényt befogadjunk, és akiket alkalmasnak ítélünk, egye
nesen az ő személye számára fenn
tartsuk.

Szent István nagy súlyt fek
tetett a Rómába, illetve a Szent
földre Magyarországon át vezető 
zarándokutak biztonságára, mint 
általában a közbiztonságra is. Ami 
természetesen az idegenből érke
zők beengedését és átutazásának 
biztosítását is feltételezi. Szent 
Gellértről pedig úgy tudjuk, hogy 
szentföldi úti céllal Magyarorszá
gon csak átutazni készült. A legen
dában idézett alkalmassági kívá
nalomból viszont az derül ki, hogy 
minden idegenből érkezőt, tehát a 
bevezető utakat is ellenőrizni kel
lett, anélkül ugyanis a király színe 
elé kerülés feltétele -  az úgyneve
zett udvari alkalmasság -  ki sem 
derülhet. Következésképp sen
ki idegen nem jöhetett be az or
szágba közbiztonsági ellenőrzés 
nélkül. Amúgy ez következik a 
gyepüövezet strukturális jellem
zőiből is.

Hogy a jövevények közül aztán ki térhet beljebb, s mi
lyen feltételekkel közlekedhet vagy maradhat itt, azt ter
mészetszerűleg a szándéka és az országos szükség szerinti 
köz-alkalmassága határozta meg. Nyilván a célhoz érés 
szervezett kontrollja mellett.

Ami pedig a legendabeli besenyő történetek résztvevőit 
illeti, erősen valószínű, hogy a „minden jövevényt befo
gadjunk” utasítás és az azon alapuló eljárás

-  vagy csak a klerikusokra, mint a korabeli magyaror
szági „hiányszakma művelőire” vonatkozott, s ezért fog
lalkozott Gellért „káderezésével” is az érkezési útvonala 
szerinti dunántúli illetékességű püspök és apát,

-  vagy minden utazó jövevény ellenőrzése az egyház 
hatáskörébe tartozott,

-  a szűrés pedig az útvonalak szerint illetékes egyházak 
feladata volt.

Az egyházak bevonásának indoka minden bizonnyal 
az egyházi személyek sokfelöl származó, sokféle tudás
sal, nyelvi, szakmai, külföldi társadalmi ismerettel, kap
csolattal, tehát az ellenőrzés és megítélés felkészültségé
vel rendelkező saját szakértelmi „alkalmassága” volt. De 
ez a korabeli viszonyok között, különösen az utasok el
lenőrzésének évszázados, ha csak nem évezredes sztyep
péi gyakorlata nyomán István és a legendák születésének

korszakában is olyan közismert, alapvető, szokásszerűen 
érvényesülő követelmény lehetett, aminek okát vagy 
módszereit szükségtelen lett volna a Gellért-legendában 
bővebben részletezni. Enélkül is tudta mindenki, hogy mi
ként folyik az utak és utasok ellenőrzése.

Mindenesetre az egyházi személyek és intézmények 
utas-, vendég- és jövevényellenörzö tevékenységére vall 
Rácz Lajos megfigyelése12 arról, hogy a Magyarorszá
gon megtelepedő lovagrendek rendházai nagyjából két 

koncentrikus kör mentén helyez
kednek el. Rendházaikat egyrészt 
a régi kormányzati központok -  
Esztergom, Székesfehérvár, Buda 
-  körül, másrészt az ország pe
remterületein, főleg a nyugati-dél
nyugati dalmáciai területeken 
alapították -  a védelmi stratégiai 
megfontolásokról árulkodóan.

A Gellért-legenda és Rácz La
jos adatai arra utalnak, hogy a biz
tonsági ellenőrző tevékenységben 
az egyháziak nemzetközi civil 
ismereteit kezdettől, és még a lo
vagrendek megtelepülése idején 
is a nyugat felől, vagyis a Nyu- 
gat-Európábó! érkezők ellenőrzé
sében hasznosították, valamint a 
városias települések nyugati ide
genek által frekventált környékén.

Szent István legendáinak ezen 
adatai az ország- és közbizton
ság-védelem tekintetében további 
releváns értelmezési lehetőséggel 
is szolgálnak.

Az utakat és utasokat ellenőrző szabály és szokás gya
korlata jelenik meg Szent István legendáinak besenyő 
történeteiben is. Ahol bár a király megbünteti a kelet fe
löl békés utasként érkező besenyőkre ok nélkül támadó 
gyepüöröket, de maga az esemény határozottan jelzi a ha
tárvédelmi szolgálat létét, tevékenységét, országvédelmi 
mechanizmusának működését. Mégpedig sajátosan dip
lomatikus szelekciót mutatva. Míg a nyugati keresztény
ségből érkező civileket „hasonszőrű” keresztény egyhá
zi ellenőrzés fogadja, addig a keleti sztyeppéről érkezők 
a király gyepüörző fegyvereseibe ütköznek. De akárki 
egyik irányból se jöhetett be ellenőrizetlenül az országba. 
Nem változtat ezen az a körülmény, hogy a rendelkezés 
idegen szemléletű klerikus értelmezése a szabálynak nem 
ezt a diplomáciai tapintatú és erélyű, racionális védelmi 
jellemzőjét domborítja ki a feljegyzésben.13

Az István szentté avatását előkészítő ún. Nagy legenda 
és a szentté avatás után keletkezett ún. Kis legenda Szent 
László uralkodása idején, a Hartvik püspök által írt legen- 
daM pedig Kálmán király korában született. A keletkezési 
sorrendjük szerint felsorolt három legenda tartalmában sa
játos fejlődés figyelhető meg.

A Nagy legenda a szentté avatást előkészítő rendelte
tésének megfelelően az életszentség bizonyítékait sora
koztatja fel. Az Intelmekre és a törvényekre csak egyszerű

Szent István király és Gellért püspök 
(miniatúra a Magyar Anjou Legendáriumból)



utalással tér ki, az előbbinél a vendégek jóságos fogadását 
és gyámolitását ajánló tételt, s mindkettőben az igaz ítél
kezés, illetve a jog- és közbiztonság fontosságát hangsú
lyozva.

A Kis legenda messzebb megy ennél. A vendégek fo
gadásához szemléltető történetet is fűz. Az István király 
elé igyekvő békés besenyő csoportot megtámadó „ven
dégpusztítók” súlyos megbüntetését. Amit István szavait 
idézve így indokol az ismeretlen szerző: „miért hágtátok 
által az Istentől rendelt törvényt? Miért nem ismertetek 
irgalmat, és ártatlan embereket miért büntettetek? Mert 
nem azokat kell sújtani, akik a törvényt hallgatják, hanem 
akik áthágják. Ahogy> ti cselekedtetek, úgy cselekszik ma 
az Úr is színem előtt1' veletek. Miután ítéletüket elnyerték, 
valamennyit elvezették, és az ország minden táján az utak 
mentén kettesével felakasztva elveszejtették''. Az ítélet a 
legendabeli magyarázat szerint is szigorú, de arányos és 
igazságos. Célzata egyértelmű: a jogsértő önbíráskodók 
és a közbiztonság megsértőinek a korban szokásos nyil
vános megbüntetése. Akár valóságos esemény volt a ven- 
dégpusztítás és annak ilyen büntetése, akár csak példázat, 
segítségével a Kis legenda Szent István Intelmeinek és 
törvényeinek szelleméhez híven adja a magyarázatot.

Ezzel szemben az értelmezés kétségtelen aktuálpolitikai 
jellemzőit mutatja Hartvik püspök Könyves Kálmán-kori 
legendaváltozata. Ö is elbeszéli a békés besenyők meg
támadását és a jogsértők megbüntetését. A magyarázó ér
telmezés viszont már messze kanyarodik a Szent István-i 
szándéktól. Mondván, hogy a szigorú akasztásos büntetést 
„hihetőleg az igazság szeretetéből tette, hogy a többiek
ben félelmet gerjesszen, mivel azt akarta, hogy országa 
minden vendégnek nyitva álló menedéket nyújtson. így 
mindenkinek szabad bejárása legyen; ha bárki lép be, 
senki ne merje megsérteni vagy zaklatni valamiben. Ez így 
is történt. Mert amíg élt. egy vendéget se mert senki zakla
tással háborgatni. ’’ Itt mindenekelőtt az ötlik szemünkbe, 
hogy Hartvik nem a korabeli értelmezési gyakorlattal ma
gyaráz, nem azt idézi, hanem csak a saját feltevését adja 
elő. Nem objektíven értelmez, hanem csupán .Jiihetőlege- 
sen". Tehát amit ezután mond a legendaszerzö, nem több, 
mint értelmezési vélekedés!

A legenda pedig annak az egyházi igénynek expres- 
sis verbis való kimondásával folytatódik, hogy az ország 
mindenkinek -  „bárkinek”, s ezáltal a klerikusoknak -  
szabad bejárással álljon nyitva. Ez az értelmezés a szi
gorított ellenőrzés egyháziakra való kiterjesztésében az 
egyház sérelmét látó főpap reakciója, mely a kontroll és 
feltétel nélküliség óhaját sugalmazza, miközben a közér
dekű biztonsági ellenőrzést nemes egyszerűséggel egye
nesen „zaklatásnak” minősíti.

Egyértelmű és nyilvánvaló, hogy e Hartvik-féle inter
pretálásnak igen nagy része volt és van a Szent István ven
dégpolitikáját később félremagyarázó, hamisan liberális 
értelmezésben. De az is egyértelmű és nyilvánvaló, hogy 
Hartvik püspök valamilyen okból elfogult vagy érdekelt 
volt ebben a kérdésben.

Mi lehet Hartvik értelmezési önkényének oka?
Mert az nyilvánvaló, hogy míg a Kis és Nagy legen

da között szinte csak annyi a különbség, hogy a szentté

történeti szem le '^

avatást előkészítő és annak érdekében szerzett nagyob
bik legendában rajzolt magasztos képet az utóbb készült 
kisebbik legenda földi, emberi, személyes vonásokkal, a 
hagiográfiai jelentőségű eseményeket pedig az életszent
ségen kívül eső történeti cselekedetek emberközelítő el
beszélésével egészíti ki, addig a Hartvik-féle változatban 
másfajta tendencia mutatkozik. Aminek az időbeli kap
csolatból és a Kálmán-kori jogalkotással való párhuzam
ból következtethetően az áll a hátterében, hogy Kálmán 
tovább szigorította a Szent László által már egyébként is 
szigorúbbá tett, s ekként az egyházi személyekre is ki
mondottan kiterjesztett befogadási feltételeket. De kezd
jük ennek vizsgálatát is Szent István e körbe tartozó tör
vényeinél.

Az I. törvénykönyv 23. és 24. cikkelye16 azokról szól, 
akik más vitézeit, illetve más vendégeit fogadják maguk
hoz. Szent István itt mára királyi szolgálaton kívül állókra 
is kiterjedően rendeli, hogy „senki ne beszélje rá valame
lyik vitézt, hogy> régi urát elhagyja és hozzá jöjjön, ebből 
ugyanis civakodás támad". Ha pedig „ valaki jóakarattal 
vendéget fogad be, és ennek eltartásáról tisztességesen 
gondoskodik, a vendég, ameddig a megegyezésnek meg
felelő eltartásban részesül, ne hagyja el eltartóját, és ne 
vigye másvalakihez az ö szolgálatát" ,17

Ez a két köz-szabály pontosan ugyanazt az elvet feje
zi ki, amit a trónörökösnek szóló Intelmek VI. fejezete. 
Ugyanúgy, mint ott: sorrendben itt is elsőként a vitézekre, 
férfiakra vonatkoztatva rendelkezik, mindössze annyi el
téréssel, hogy ezúttal nem a királyi udvar vendégeit érinti 
a rendelkezés, hanem országosan minden fegyveres kí
séretül vagy vendégül szolgálatba fogadott és szegődött 
személyt. Akik eszerint korántsem kóborolhattak szaba
don és ellenőrizetlenül. Ahogy az egyes nemzetségek, et
nikumok, törzsek is a királyi akarat szerint települhettek, 
vagy lettek más helyre telepítve, úgy az erre alkalmas föld 
az idegen vendégek számára sem önkényes, tetszés sze
rint elfoglalható szabad préda volt, hanem csak a közérdek 
szerint irányított és ellenőrzött lehetőség.

Nyilvánvaló, hogy a Szent István-i törvény egyfelől 
azért írja elő ezek jóakaratú -  méltányos -  és tisztességes 
eltartását, másfelől azért köti urához a szegődött idegent, 
hogy elejét vegye mind a közrendbontó civakodásnak, 
mind a jobbára fegyverforgató, idegen elemek önkényes, 
gazdátlan, tehát kontroll nélküli, közveszélyes és közér- 
deksértö kóborlásának!

Ezekben a szabályokban sem lehet meg nem látni az 
Intelmek VI. fejezeténél vélelmezett beáramlási szabad
ság szigorú kontrollal szabott, stabil szokásjogi alapozású 
korlátját.

Ha a Szent István utáni Árpád-kori jogalkotás fennma
radt emlékeit is vizsgáljuk, akkor arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy az Intelmek korabeli szokásjogi értelmezé
se és a magyar jognak az idegenekhez való viszonya is az 
ország érdekéhez, valamint az ország érdekeinek védelmét 
biztosító feltételekhez, vagyis az alkalmasság, az ellenőrzés 
és a jogtisztelet kívánalmaihoz kötötte a vendégjog biztosí
tását. Az eltérésekben a fejlődés jelei észlelhetők.

Szent László ugyanis -  e téren a romlás jeleként -  már 
az egyházi személyek ellenőrzését is kifejezetten előírta, _
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befogadásukat deklarált feltételhez kötötte, ha azok ide
gen jövevények voltak. Mozgásterüket a Szent István-i 
„vendég”-koncepció szerint korlátozva. Mondván, hogy 
„ ha valamely jövevény egyházi személy az ő püspökének 
ajánló levele nélkül jövend e hazába, törvénnyel (=tör
vénykezéssel, vagyis bírói vizsgálattal) avagy tanúvallás 
által kell meglátni, hogy netalán barát vágy valami gyil
kos legyen-é, avagy micsoda szerzetnek vallja magát".'* 
A befogadott idegen papnak pedig kötelességévé teszi, 
hogy „ha valamely püspökhöz vagy ispánhoz áll, és az ő 
ura jó l bánik vele és a szegödség szerint tartja őt, sem
miképpen el ne hagyja azt -  ha /mégis/ távozni akarna -  
míg az elszenvedett igaztalanságról való panaszát a király 
nem hallja ” 19 A közbiztonsági kontrollt biztosítja a kolos
torok évente többszöri ellenőrzését előíró szabály20 utolsó 
mondata is, amely szerint az eredetének tisztázása nélkül 
„szerzetest vagy apácát a rendbe felvenni se püspök, se 
apát ne meijen”.21

Ezt a szabályozást erősíti, sőt keményíti meg később 
Kálmán király azzal,22 hogy „idegen papot vagy diakó
nust csak ajánló levéllel kell befogadni. Akiket pedig ed
dig befogadtak, meg kell vizsgálni, hogy igaz úton jöt
tek-e? Azért, hogy ha valamelyiküknek valami rossz híre 
ütné meg fülünket, az ilyen szűnjék meg hivatalától, míg 
törvény szerint igazolja magát, vagy: az országból el s ki
takarodik"!23 Határozott érdekvédelmi koncepció.

Nem lehetetlen, sőt az idő- és érdekeltségbeli egybe
esést tekintve igen valószínű, hogy Hartvik püspök -  maga 
is idegen eredetű egyházi személy lévén (!) -  e törvények 
feltételszabó szigora, s különösen Kálmán törvényének 
keménysége, a tovább szigorított befogadási kontroll egy
házi személyekre való kiterjesztése ellen berzenkedve 
értelmezte legendájában olyan szabadosán Szent István 
intelmekbeli koncepcióját!... Mert érzékelhetően célzatos 
a besenyő-példázatnak a Kálmán-kori törvényszigorítást 
kritizáló, a figyelmet a közbiztonsági érdekről elterelő 
igyekezete. Amit itt Hartvik mond a Szent István-i kon
cepcióról, az Kálmán királynak szánt intelem.

Aligha enyhíthette Hartvik berzenkedését az a körül
mény, hogy Kálmán az egyházi személyek körén kívülre 
is kiterjesztette azt az országérdekü alkalmassági követel
ményt, hogy „kezesség nélkül semmi jövevényt be ne fo 
gadjanak 7 24

A közrendvédelmi tendencia érvényesül László és 
Kálmán törvényeinek az izmaelita kalmárokra, zsidók
ra, böszörményekre és üzbégekre, mint más szokású és 
más vallású egyedekre vagy közösségekre vonatkozó sza
bályaiban is. E szabályoknak is egyfelől az ellenőrzés, 
másfelől az életmódbeli megfelelőség a lényege, legalább 
azon a szinten, hogy a még korántsem egységesen latin 
keresztény vallású magyar népesség változó és lassan 
konszolidálódó életmódját, vallási nyugalmát ne zavar
ják meg, s ne adjanak nekik ingerlő példát a renitenciára. 
Vagyis, gyakorlatilag ezektől a (szokásaikat és vallásukat 
kellő diszkréció mellett szabadon gyakorló) idegen jöve
vényektől is ugyanazt az országlakosi fegyelmet köve
telik, amit a magyaroktól: a jog és a közbiztonság tisz
teletét. Karakteresen fejezi ki ezt a követelményt Szent 

_  László első törvénykönyvének 31. fejezete, az olaszokról 
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szólván, „akik a magyarság törvényes szokásait követni 
nem akarják -  tudniillik hogy ők, mikor a magyarok már 
elhagyták a húsnak ételét, még ezután hétfőn és kedden is 
húst esznek —, ha azt mondják, hogy a mi jobb szokásunk 
nekik nem kellemetes, menjenek, ahová akarnak. De pén
züket, mit itt kerestek, hagyják itten; hacsak eszükre nem 
térnek és velünk együtt nem kezdenek a böjthöz ”. Ez a ren
delkezés sem igényel bővebb magyarázatot. S ha igényel 
is, nem jogi relevanciával.

Ma már nehéz megérteni s megítélni, így nem is tudunk 
rá magyarázatot adni, hogy miért volt ily fontos éppen az 
általános keresztény szokástól eltérő magyar módi böjti 
szokásnak betartása és betartatása. De ha azt tekintjük, 
hogy az archaikus nyelvet és népi szokásokat leghívebben 
őrző székely-csángó közegben a mai napig él a böjtkez
det (húshagyat) általánostól eltérő magyar szokását főleg 
Szent László királyhoz kötve magyarázó néphagyomány, 
akkor, ha az okát nem tudjuk is pontosan, de a korabeli 
társadalmi életbeli súlyát és fontosságát felmérhetjük ál
tala.25

Szent László arról is rendelkezett,26 hogy „ha más or
szág tájáról jövevény ember érkezik a végekbe lovat venni, 
vagy egyéb árúval való kereskedés okáért, menjen azon 
végbeli ispán kíséretével a király elébe, és vásároljon -  
a királyi poroszló előtt -  a király engedélyével, amit és 
amennyit engedni fog neki". Az országbeliek érdekeinek 
védelme itt is nyilvánvaló.

Tehát az Árpád-kori jog éberen, szinte a mai amerikai 
szigorúsággal ügyelt a hazai érdekekre, a közbiztonságra, 
s nem adott feltétlen szabadságot az idegeneknek, hanem 
feltételeket szabott, ellenőrizte őket, aki pedig nem felelt 
meg a jogszerű kívánalmaknak, „mehet, ahová akar”, sőt, 
el is várta tőlük, hogy „kitakarodjanak'' az országból, még 
ha egyházi személyek is az alkalmatlan jövevények.

Az Aranybulla is érinti a vendégjog elnyerésének sze
mélyi feltételeit. Al l .  cikkelyben azokra az idegenekre, 
akik ez után akarnak az országba jönni, s itt a vendégek 
jogaiban részesülni, ezt a követelményt szabja: „ha ven
dégek, vagyis/tudniillik jámbor/rendes emberek jönnének 
az országba, ország tanácsa nélkül méltóságra ne jussa
nak". Nyilvánvaló, hogy az alkalmasság fogalomkörébe 
sorolható „jámbor/rendes emberek "-et megnevező, ma
gyarázó félmondat nemcsak definiál, hanem a korabeli 
közértelmezést és az annak megfelelő gyakorlati igényt is 
megörökíti.

Az Aranybulla 10. cikkelye a Szent Istvántól nyert 
jogokban erősíti meg a várjobbágyokat és vendégeket. 
A 26. cikkely pedig a birtokok eladományozását, vagyis 
az ország területének ilyen módon való csorbítását tiltja 
a királynak és az országon kívül élő -  tehát külföldi il
letőségű -  idegeneknek egyaránt. Végül a 24. cikkely az 
országos pénzügyek kezelését szabályozva íija elő, hogy 
pénzváltó kamaraispánok, sókamarások és vámosok csak 
magyar nemesek lehetnek, az izmaelitákat (mohamedáno
kat) és zsidókat -  nyilvánvalóan mint az országból ki- és 
bejáró, s így az itteni hasznot és pénzt kiáramoltató keres
kedőket és kapcsolataikat -  pedig kifejezetten kirekeszti e 
körből. Mert ahogy a 23. cikkely az idegen (keresztény) 
nemesekről is ugyanígy rendelkezik, különbségtétel nél-
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kül, mondván, hogy „az országba jövő nemes vendége
ket, hacsak nem akarnak itteni lakosok lenni, méltósá
gokra ne emeljék, az ilyenek viszik ki ugyanis az ország 
gazdagságát". Nyilvánvalóan egyik esetben se szelekciós 
célzattal, hanem ugyanabból a gazdasági okból s megfon
tolásból szól így az Aranybulla, amelyre tekintettel már a 
Szent László-kori zsinati határozat is megtiltotta, hogy a 
szokásainkat el nem fogadó olaszok az itt keresett pénzt 
kivigyék az országból. És amely 
okból Szent László a kereskedel
mi lókivitel ellenőrzésére is külön 
szabályt rendelt.

Téljünk vissza még egy gondo
lat erejéig Szent Istvánhoz, meg
vizsgálva, hogy ö maga miként 
értelmezte és alkalmazta az idege
nek befogadására írt intelmi tételt?

Miközben idegen zarándo
kok tapasztalatait dokumentáló 
kortárs feljegyzések sora örökíti 
meg, hogy a jámbor zarándokok
nak „ az utakon mindenki számára a legnagyobb biztonsá
got teremtette. [...] Ez a körülmény mind a nemességből, 
mind a köznépből számtalan sokakat indított arra, hogy’ 
Jeruzsálembe menjen’’,21 azonközben viszont 1027-ben 
II. Konrád császár bizánci szövetséget kereső követét.

a jeruzsálemi zarándoklat leple alatt útra kelt strassbur- 
gi püspököt -  aki, akárcsak Szent Gellért, a Szentföldre 
igyekezett -  még áthaladni sem engedte az országon, mert 
átlátva vagy megtudva a követség Magyarország szuvere
nitása ellen irányuló célzatát, megtagadta tőle az átutazási 
engedélyt.

Látjuk tehát, hogy a korabeli szokás és közértelmezés 
szerint az idegen csak akkor volt befogadható és a ven

dégjogban részesülő személy, ha 
rendes ember volt! A válogatási és 
befogadási kritérium pedig min
den példa szerint a tisztesség, a 
törvénytisztelet, a derekasság és a 
társadalmi hasznosság. Annak fel
tételéül, hogy a Jövevény” vagy 
„vendég” a vendégjog privilegi
zált szabadságával élve -  és ne az
zal visszaélve -  illeszkedjék be a 
hazai közegbe.

Mindez -  nyilván a régebbi 
időkbe visszanyúló gyökerekkel 

-  írott jogemlékeinkben az Intelmekké kezdődött, és az 
Intelmek értelmezésénél, s minden Szent István egyéni
ségére és uralkodására abból levont következtetésnél, az 
aktuálpolitikai értelmezési torzításokkal szemben is, így 
irányadó.

A M agyar Nemzeti Bank által kibocsátott 
emlékérme Szent István király Intelmeinek tiszteletére. 

500 000ft, arany, 2010
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