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S Z E N T ISTVÁN NEMZETE. 
Irta: Joó Tibor. 

SZENT ISTVÁN Intelmei között van egy, amely csakis ámulattal töltheti el a 

mai kor gyermekét: «az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és töré-
kény». Hiszen a mai felfogás éppen az ellenkezőjét hirdeti és a jelen tör-

ténete ezt az ellenkező felfogást igazolja ezer és ezer jelével. Az országok 
minden hatalmukban álló, törvényes és erőszakos, nem egyszer embertelen 
eszközzel azon vannak, hogy lakosságukat egynyelvűvé és egyszokásúvá 
tegyék, egyetlen, teljesen homogén néppé és nemzetté, a közöttük élő más 
nemzetiségű lakosok idegen népi jellegének megsemmisítésével és az uralkodó 
nemzetbe való beolvasztásuk útján. Napjaink története éppen azt tanítja, 
hogy a soknyelvű és sokszokású ország a gyenge és törékeny, hogy a nemzeti-
ségi, kisebbségekkel terhelt országok küzdenek örökös válságokkal, sőt a szét-
szakadás, föloszlás rémével. A nemzetiségek elégedetlenek alárendelt hely-
zetükkel; önállóságra, autonómiára, főhatalomra törnek, vagy pedig azon 
munkálkodnak, hogy az országból kiválhassanak és a rokon, a velük egy-
nyelvű és egyszokású nemzet országához csatlakozhassanak. Az országok 
különböző nyelvű és szokású lakosai féltékenységgel, gyűlölettel, titkos vagy 
nyilt ellenségeskedéssel állanak szemben egymással, s az országot ama gyen-
geség és törékenység állapotában tartják, melytől szent királyunk éppen az 
egynyelvű és egyszokású országot féltette. Méltán csodálkozik hát a mai 
Európa gyermeke annak a férfiúnak a tanításán, ki pedig kétségtelenül a tör-
ténelem legnagyobb államalapító bölcsei sorába tartozik ; ha tehát ő a nem-
zetiségi államot részesítette előnybe, bizonnyal alapos oka volt rá. 

Annyit változtak volna kilencszáz év óta a viszonyok? 
A viszonyok is változtak, kétségtelenül. De ebben a tanításban egy 

sajátos nemzetfogalom fejeződik ki, mely minden más európai nemzetétől 
különbözve ősidők óta jellemzi a magyart és végzetes volna, ha ma elhomá-
lyosulna. Ha már nem tudta ez az ősi eszme, a nemzetünket sok százada sujtó 
annyi csapás miatt, világtörténeti szerepét kifejteni, legalább maradék-
hazánkat tartsa fent. Bár az is lehet — talán szabad egy kis optimizmusra 
bátorodnunk —, hogy a most következő időkben nem lesz haszontalan ennek 
az eszmének a multját és a jelenben is eleven erejét a «nagy világ» elé tárni, 
mikor e «népek hazáját» újra rendezik talán. 

Az európai közvélemény a nemzet fogalmát másfél évszázada — mikor 
a nacionalizmus öntudatra kelt és a történet döntő tényezőjévé vált — 
általában a közös származáshoz, hazához és nyelvhez köti, sőt van egy állás-
pont, amely a fajjal és állammal azonosítja. Eszerint tehát a nemzet, ez a tör-
téneti és szellemi egység, a biológiai egységből, a fajból nőtt ki, annak maga-
sabb kulturális formája, fejlődési foka. Az állam pedig ennek az egységes 
faji nemzetnek az intézményes és hatalmi kerete. De azok a népek is, melyek-
nek körében a vérközösség tana nem játszik ily döntő szerepet, abban a meg-
győződésben vannak, hogy a nemzet az egynyelvű és egyszokású népek 
közössége, s legfeljebb azt engedik meg, hogy idegen nép gyermeke is beol-
vadhat nemzetükbe, ha nyelvét, szokásait átveszi és szívvel-lélekkel átalakul. 
Az államnak pedig természetesen nemzeti államnak kell lennie, azaz benne 
egy ilyen egynyelvű és egyszokású nemzet legyen az uralkodó. Ha vannak 
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még be nem olvadt nemzeti kisebbségek, azokat csak kisebbségi jogok illetik 
meg — mint egykor a protestánsokat például a türelmi rendeletek folytán —, 
de él a titkos meggyőződés, hogy mindenki számára a legjobb volna, ha meg-
szünnének és beolvadnának az államalkotó nemzetbe. Könnyű itt ráismerni 
a német és francia felfogásra. 

Hogy a tiszta elméleti kritikának mi a véleménye erre, e pillanatban 
közömbös. A gyakorlati és tapasztalati nemzetfogalom általában ez. Az elmélet 
mindig előtte jár az életnek, de az élet nem követi mindig az elméletet, hanem 
külön elméleteket állít fel a saját gyakorlatából és tapasztalatából leszűrve, s 
azok igazolására. Márpedig ennek a nemzetfogalomnak megvoltak a tör-
téneti alapjai. Az illető nemzetek körében szükségszerűen ennek kellett 
kialakulni. 

A tudományos közvélemény előtt sohasem volt kétséges, hogy tiszta-
fajú népek biológiai értelemben sehol a világon nincsenek, legkevésbbé azok 
között, melyek a nagy népvándorlás gigászi kalandját átélték, mely viharba 
került nyájakként verte őket össze. De a megtelepedés után, a történet 
folyamán, a hosszú és állandó együttélés, összeházasodás alatt, s ha még 
hozzá rokonfajok együttéléséről van szó, kialakulhat egy olyan szoros egység 
és közösség, mely némi szabadsággal és pongyolasággal — voltaképpen feles-
leges módon —, legalább történeti értelemben, fajnak is hívható. A nagy 
nyugati nemzetek esetében ezzel a jelenséggel állunk szemben. A népvándorlás 
nagy kohója nagyjából rokonanyagokat olvasztott itt össze, s mire a középkor 
elején a nemzetek körvonalai kialakulnak és az államok többé-kevésbbé mara-
dandó keretet vesznek föl, egynyelvű és egyszokású népek szolgáltatják az 
anyagot és alapot. Vagy legalább oly nagy volt a rokonság és hasonlóság az 
elemek közt, hogy nem sok kellett teljes összeolvadásukhoz. Bár ehhez az 
összeolvadáshoz is szó fér. A mai repedések mindenesetre erre vallanak. Az 
egynyelvű és egyszokású nemzet fogalma azonban bízvást kialakulhatott 
a nemzeti öntudat és nacionalizmus lassú kibontakozása folyamán. Mikor 
aztán teljes virágjába bomlott, megszületett az a gondolat is, hogy «nyelvé-
ben él a nemzet». E gondolat megszületésénél ugyan fontos szerep jutott a 
bábáknak is. A nacionalizmus első elméleteit irodalmi férfiak teremtették 
meg, olyanok, kik azt a népköltészet és a nemzeti nyelv irodalmi hagyomá-
nyaiban vélték felismerni. 

A magyarság sorsa egészen más volt. 
Egészen más tájak és más népfajok szülték, mint Európa többi nem-

zeteit. Teljesen rokontalanul, teljesen idegen nyelvvel és idegen szokásokkal 
tört Európa földjére, s oly időpontban, mikor itt már nagyjából kialakultak 
az egynyelvű és egyszokású nemzetek. A földön, ahol megtelepszik, már 
idegen népek töredékei élnek, s ez a vegyes eredetű lakosság később csak 
szaporodik. De maga a honfoglaló magyarság sem volt egyfajú, tudjuk, 
hanem már őskorában két népelem egyesüléséből származott és vándorlásai 
folyamán új meg új elemeket sodort magával. Az új kutatások kiderítették, 
hogy még csak egynyelvű sem volt, hanem mind beszélték a finn-ugor magyart 
és egy török nyelvet. S mikor új hazájába indul, már egy idegen törzs, a kabar 
tart vele. Ennek a különös népnek államalapító első királya adta tovább 
fiának politikai bölcsességét: «gyenge és törékeny az egynyelvű és egy-
szokású ország.» 

Az intelem világosan megmondja azt is, hogy miért. «A különböző tar-
tományokból jövő vendégek különböző nyelveket és szokásokat, különböző 
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ismereteket és fegyvereket hoznak magukkal, s ezzel mind a királyi udvart 
díszítik és magasztalják fel.» Mindenekelőtt a praktikus politikai cél tűnik 
itt elő. Már Géza belátta, hogy Európában európaivá kell válni, s fia e belátást 
megvalósította. Már Géza szívesen látta a külföldieket, kik az európai szoká-
sokat hozták és terjesztették népe között, fia pedig tervszerű civilizatorikus 
munkásságot fejtett ki idegenek betelepítésével is. Természetesen az volt 
e munka érdeke, hogy minél többfajta európai jöjjön ide, minél nagyobb 
bőségben és változatosságban áradjon az európai hatás. Mert István nem 
ehhez vagy ahhoz a nemzethez akarta népét idomítani, sem olasszá, sem 
németté, sem franciává, sem szlávvá nem akarta tenni. Hanem európai ma-
gyarrá. Keresztyénné. S intelmeinek szellemi hátterében ott van a keresztyén 
király univerzálizmusa is, mely a nemzeteket mind egyformán Isten gyer-
mekeinek tekinti, különbséget nem tesz közöttük és azon van, hogy országá-
ban mintegy az egész emberiség együtt legyen kicsinyben mindazokkal a sok-
féle nyelvekkel, szokásokkal, tudományokkal, melyek mind az Úr hatalmát 
dicsérik. A középkori király még nem nemzeti király, legalább is elméletben, 
hanem a nemzetek fölött trónol Isten küldöttjeként, közöttük nem tesz 
különbséget, s valamennyien — mint az Intelem mondja — «a királyi udvart 
díszítik.» Ez a birodalmi gondolat, az egyetemes uralom eszméje, a szentistváni 
birodalomé, mely széltében hangoztatott, kevesek által értett üres frázissá 
vált manapság. 

Nyugati eszme, az egész középkori Európában uralkodó és Szent István 
gondolatvilágát is áthatotta. Az Árpádok királyságát is ez a keresztyén 
európai univerzálizmus jellemezte, ez a nemzetfelettiség. De ez a nyugati 
gondolat mélyen gyökerező ősi ázsiai hagyománnyal találkozott a magyarság 
szellemében, s ezért történhetett az, hogy a szent király Intelmeiben kifejezett 
politikai gondolat a soknyelvű és sokszokású országról a sajátos magyar 
nemzetfogalom előképévé válhatott. 

A magyar lovas nomád nép volt, egy azok közül, melyek ősidők óta 
uralkodtak Ázsia határtalan tájain, sokféle népei fölött. A viszonyok itt 
egészen sajátosak voltak és az uralmat csak megfelelő politikai módszerek 
kialakításával lehetett biztosítani. S e lovas nomádokat többek közt éppen 
e politikai módszerek kialakítása tüntette ki, mely uralomra termett voltukról 
tanuskodik. E tájakon, a népek szülőhelyén, mely rajait egyre bocsátotta ki 
nyugat felé, rengeteg különböző fajú, nyelvű, szokású néptöredék élt össze-
keveredve és összefolyva, e térségeken, melyeket természetes határok alig 
tagoltak és osztottak zárt vidékekre. A népek örökös hullámzásban voltak 
itt, mint a tenger s a viharok is jöttek egyre, rájuk zúduló lovas törzsek képé-
ben. E lovasok egymás közt is össze-összecsaptak, s hol egyik nép vagy inkább 
csak törzsszövetség, hol másik uralkodott a többi fölött s terjesztette biro-
dalmát határtalanul, míg belső viszály vagy külső erő szét nem pattantotta. 
E birodalmak rövid életének megvannak a maga okai, de e pillanatban nem 
fejtegethetjük őket. Ránk most az tartozik, hogy ilyen viszonyok között az 
uralkodó nép nem törődhetett azzal, milyen nyelvűek és szokásúak hódoltjai, 
nem törekedhetett beolvasztásukra, arra, hogy az alattvalók mind egy-
nyelvűekké és egyszokásúakká váljanak, mert e törekvés meddő vergődés-
ben őrölte volna fel idejét és erőit. Az uralom egyetlen módja itt az volt, ha 
a hatalom a különböző népek fölött helyezkedik el és meghagyja őket népi-
ségük szabad élésében. Igy éltek a népek Áttila birodalmában, és Dzsingisz kán 
büszke volt arra, hogy fővárosában a világ minden vallásának papjai vannak. 
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Igy engedte be Géza fejedelmünk is Nyugatot és Bizáncot és a kétféle keresz-
tyénséget. 

Ez a nomád uralom tehát türelmes volt és könnyű, — szinte kívánkozik 
nyelvünkre a szó : felvilágosodott. Távolról sem az a vad zsarnokság volt, 
mint aminőnek a tájékozatlan közvélemény ismeri. Az uralkodás valódi művé-
szete éltette. Ha egyszer a hódítás — amelyet csakugyan kemény fegyverek-
kel hajtottak végre a népek is, mint a történelem összes hódítói — és hódolás 
lezajlott, a hatalom nem kívánt egyebet, mint annak a szolgáltatásnak a tel-
jesítését, amit a birodalom céljai kívántak, s csak hűséget a birodalom iránt. 
A hűtlenséget, a közösségből, az uralom alól való megszökést a legnagyobb 
bűnnek tartotta e nomád morál és akár a világ végéig üldözte a hűtlen szöke-
vényt. Kultúráját azonban senkinek sem érintette a nomád, sőt szívesen 
tanult táglátkörű, eleven, fogékony és vállalkozókedvű szellemével. Kína 
mongol urai kínaivá vál tak; a magyarság pedig úgy született meg, hogy 
a hódító törökség átvette a finn-ugorok nyelvét és szokásait, s ez a fogé-
konyság magyarázza azt is, hogy őseink oly könnyen és gyorsan váltak 
európaivá. Csak a politika és hadviselés volt az, ahol híven őrizte minden 
nomád nép ősi hagyományait, tehát maga a lovas nomád életforma volt az, 
amit nem cserélt fel semmi mással. Ez volt szellemének lényege, legegyénibb 
sajátsága, s egyben létének biztosítéka. Ezt őrizte hűségesen, ezen kívül min-
den mást kissé lenézett és könnyen kezelt. A természetes úr és született harcos 
életformája ez, melyben a hatalom érzete és az uralkodás művészetének 
gyakorlása foglalja el a középponti érték helyét, s hozzá képest minden más 
emberi cél másodrendű, melyet elnéző fölénnyel lehet kezelni. 

Ez az életforma természetesen hallatlanul vonzó volt az uralomba vett 
népekre. Mi sem volt kívánatosabb előttük, mint hogy ők is olyanokká válja-
nak, mint hódítóik, s ezzel az uralkodó réteg tagjaivá. S e felemelkedés nem 
is volt olyan nehéz. A nomád lovas nem ismert faji kizárólagosságot vagy 
kasztelzárkózást. Könnyen házasodott az idegen népekkel és szívesen fogadott 
soraiba férfiakat, kik arravalóságukról, életformájának felvételével, tanuságot 
tettek. Ennek a felvétele sem volt körülményes, mert inkább jellembeli és 
gyakorlati követelményeket támasztott, nem pedig a szellem, a benső kul-
túra nehezebben változó dolgaiban. E tekintetben, mint említettük, maga 
a nomád tanul szívesen. Az átalakulás legünnepélyesebb szellemi pecsétje 
annak a büszkeségnek a felébredése volt, mely lelkük mélyéig áthatotta 
e lovasokat, s mely a természetes fölény érzetéből és nagy uralmi hagyomá-
nyokból fakadt. Gyakran hivatkoznak rá, hogy sehol annyi nemesítés nem 
történt, mint Magyarországon, sehol az országlakosságnak oly nagy százaléka 
nem tartozott az uralkodó osztályhoz, a politikai nemzethez, mint nálunk. 
A magyarázat íme itt van. Ősi hagyomány ez. A magyarság születésekor az 
uralomba vett finn-ugor halász-vadász földművelő nép pár nemzedék alatt 
teljesen átalakult nomád lovassá és az uralkodó népet szaporította. Mikor 
őseink megjelennek hazánkban, keresztyén szláv földművesek, amint püspö-
kük Rómában panaszolja, közéjük állanak és az ő pogány módjukra élnek. 
A nyugati lovagok, kik első királyaink udvarába jönnek, csodálatos gyorsa-
sággal válnak magyar urakká. Zrínyi azzal buzdítja vitézeit, hogy jó magyarok 
s horvátok legyenek. A kettő nem zárta ki egymást. S beszéljünk-e azokról 
a felsőmagyarországi tót nemesekről, kik alig törték a magyar nyelvet, de 
büszkén hivatkoztak magyar voltukra? Mert ez a magyar-volt tisztán élet-
formát jelentett. S az életforma varázsának talán legjellemzőbb példáját 
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Herodotos említi. A Fekete-tenger melléki lovas nomád szkythák közé görögök 
telepednek. S e görögök rövid idő alatt teljesen felveszik a szkytha életformát, 
«úgy hogy görög szkytháknak mondhatjuk őket», írja Herodotos. S így lehe-
tett magyar is bárki, bármily nyelvvel, bármily szokásokkal. Amint a szkytha-
ság nem valamely fajiságot vagy népiséget jelentett, úgy nem jelentett a ma-
gyarság sem egyebet, mint egy tisztára történeti közösséghez tartozást, mely 
a közös hivatástudatban élt. 

Ezt a nomád közösséget, a birodalmat, az uralkodó, a fejedelem, 
a király, a kán személye tartja össze, melyet misztikus vallásos tisztelet övez. 
Istentől küldött vezér ő, egy kiválasztott, égi eredetű család sarja, termé-
szetes ura népének. S csak ezt tudva értjük meg azt is, mit jelentett az Árpád-
család nemzetünk történetében. Ősidők óta természetes urai voltak. Őket 
követte Európába és a keresztyén kultúrába is, de uralmuk változatlanul az 
ősi hagyományos nomád jogon alapult, s ez a hagyomány, összefonódva a 
nomád lovas életforma egyéb vonásaival, alakította ki a sajátos magyar nem-
zetet és fogalmát. 

Most már egész mélyéig átérthetjük Szent István Intelmét. Ősi nomád 
módra alakult itt a magyar birodalom és nemzet. Magyar az, aki az ősi feje-
delmek leszármazottjainak, Árpád unokáinak jogara alatt él, őket szolgálja, 
az ő királyi udvarukat díszíti sokféle nyelvével, szokásaival, ismereteivel, 
fegyvereivel. Magyar tehát az, aki ennek az Árpádok körött és fősége alatt 
egyesült közösségnek a tagja, az akar lenni, annak érzi magát szívvel-lélekkel, 
ezt gazdagítja egyéni sajátosságaival s erre büszke. Nem kell ezért elhagynia 
ősei nyelvét és szokásait. Sőt éppen azt kívánja tőle a király, hogy megőrizze, 
és az ország szellemi gazdagságát és erejét gazdagítsa vele, mert «gyenge és 
törékeny az egynyelvű és egyszokású ország». Soknyelvű maradt tehát a ma-
gyarság, mint ahogy kétnyelvű volt a honfoglaláskor is. Az állam nyelve, 
a hivatalos nyelv az egyetemes európai műveltség nyelve, a latin lett. Á ma-
gyar egyike a többi népnyelveknek. S a nyelvek és szokások közti rang kér-
dése csak akkor merült föl, mikor a modern nyugati nacionalizmus eszméi, 
melyek a mienktől eltérően egynyelvű és egyszokású országokban fejlődtek 
ki, átcsaptak hazánk területére is. 

A magyar nemzetfogalomnak pedig eredetileg más útja volt. A magyar-
ság nem volt népnemzet, még kevésbbé volt faji egységhez kötve. Nemzetiségi 
nemzet volt, mondhatnánk, népek feletti nemzet. Tagja az, aki csatlakozott 
hozzá, aki az Árpádok népévé vált, aki arra büszke, hogy az ő vezérségük 
alatt él, s aki e nép sorshagyományait és életformáját magáévá tette. Bárki 
lehet, magyar, bármilyen származású, nyelvű és szokású, aki annak a biro-
dalomnak az alattvalója, melyet a fejedelmek szereztek és első szent királya 
alapított meg, kijelölve boldogulásának egyetlen útját politikai végrendele-
tében, Intelmeiben. A földnek ezen a részén, ahol a népek annyiféle törmeléke 
verődött össze, nem maradhatott fönt a nemzet másként, csak ezzel a sajátos 
nemzetfogalommal, mely példa nélkül áll, de amely éppen úgy nemzet-
fogalom, mint a másik, a népnemzet fogalma. Ennek a létesítő lényege is az, 
amit minden nemzetfogalom létesítő lényegének ismerünk, a közös hagyo-
mány, a közös sors, a közös életforma. És mindenekfölött a közösség fenn-
tartásának, életbenmaradásának, létének az akarata. 

Ezért olyan nehéz meghatározni, szavakba foglalni a magyar-mivolt 
lényegét, ezt a csodálatosan finom és érzékeny lényeget, mely ma már ter-
mészetesen nem oly egyszerű, mint a honfoglalás korában. S ezért nem oly 
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könnyű e nemzet igazi tagjának lenni. Még annak is, kinek ősei sok századon 
át valóban e nemzet gyermekei voltak. Hát még azoknak, kik abban a bal-
hitben élnek, hogy elég nyelvét és külső vonásait magukra ölteni. Titokzatos, 
alig megfogható valami a magyarság : az, ami Széchenyiben, az idegen szoká-
soknak hódoló, idegen nyelven gondolkodó, beszélő és író, idegen földön élő 
Széchenyi grófban támadt fel, hogy könnyekben tört ki erejétől, debreceni 
huszárjai között, rozoga cimbalmuk hangjaira ; — az, ami aztán képessé tette 
annak a profétikus politikai koncepciónak a megalkotására, mely késői kor-
szerű megújítása volt az első király Intelmeinek, az ősi magyar bölcsesség 
éltette, s szerencsésebb körülmények között hivatva lett volna e nemzet életét 
és jövendőjét is megújítani. Ezért, mert ily szellemi ez a magyar-mivolt, mert 
ily kevéssé van biológiai, materiális, tárgyi alapokhoz kötve,— mert ő nem 
a vérből és a talajból nőtt ki, hanem a szellem formálta ki, —ezért oly mélyen 
létébe vágó, hogy kik kormányozzák a nemzetet, kik tartják kezükben életét, 
jövőjét, sorsát. Ezért fontosabb rá, mint bármely más nemzetre nézve, hogy 
erőinek birtokosai csakugyan igazi magyarok legyenek. Olyanok, kik nemcsak 
nyelvét és színeit öltötték magukra. 

Könnyű belátni, milyen rendkívüli történeti rendeltetése lett volna 
e nemzetnek, ha természetes uralkodócsaládja oly korán ki nem hal, s aztán 
belviszályok és külső csapások létének legfontosabb gyökérszálaiban halálra 
nem sebzik. Más viszonyok között ez a nemzeteszme és a belőle kisarjadt 
államforma alkalmas lett volna arra, hogy Európa e keleti szélén össze-
verődött törmeléknépeknek szilárd, békés és hatalmas egységet adjon, erőset 
befelé és kifelé egyaránt, s így egész földrészünk sorsát kedvezően befolyá-
solja. Ez a kedvező befolyás még hatalmasabbnak látszik, ha arra gondolunk, 
hogy bizonyára a modern nacionalizmus sem úgy fejlődött volna, amint 
fejlődött, veszedelmes túlzásokká, ha él Magyarországon egy nagy, erős, belső 
békével és nyugalommal eltelt soknyelvű nemzet. A végzet megakadályozta, 
hogy e gondolat megvalósítása tartósan véghezvitessék. Tulajdon királyai, 
valamint az érdekelt népek és Európa sorsának intézői nem ismerték föl, 
micsoda varázseszközt tartanak kezükben, és megsemmisítették a népek béké-
jének és boldogulásának páratlan eszközét. De az eszme, a magyar nemzet-
fogalom fentmaradt és a mai viszonyok között egyenesen exisztenciális nem-
zeti érdek, talán jövőnk biztosítéka az ősök és a szent király intelmeihez 
való hűség. 

Nincs nemzet, mely ennyire szellemi és erkölcsi közösség lenne. Ez 
a nemzet nem él másban, csak a hűségben. A natio Hungarica jóságos tápláló 
édesanyja volt minden népnek, amint egy XVIII. századi idegen eredetű 
gyermeke hirdette. Van-e valóban nagyobb bűn, mint amit őseink is annak 
tartottak : a hűtlenség? 


