
A MAGYAR ÁLLAMHATÁR KIALAKULÁSÁRÓL

Magyarország nyugati határvidékének történetében az 1647. eszten
dő nyugvópontot jelent. III. Ferdinánd a magyar rendek szívós kitartás
sal hangoztatott jogait elismervén, Borostyánkő, Kismarton, Kőszeg és 
Szarvkő várát visszacsatolta a magyar szent koronához. A magyar kíván
ságok korántsem nyertek ezzel teljes kielégítést, az osztrák pretenziókat 
meg éppenséggel megnövelte az uralkodó döntése. Bár így a rendek 
küzdelme tovább folyt, a rendiség korának fegyvereivel vívott harcok lé
nyeges változásra már nem vezettek. Egy új ideológián (a nemzetiségi 
elven) felépülő korszaknak (a nemzetállamok korának) kellett jönnie, hogy 
e régi harcot a maga új fegyvereivel továbbharcolva, újabb változást 
erőszakoljon ki (1920-ban).1 Méltán tekinthetjük tehát 1647-et nemzeti 
történelmünk e kis vonatkozásában epochális számnak. Közel három év
százados nyugalmi időszak beköszöntése fűződik hozzá.2

Korszakos átalakulásokat erkölcsi és anyagi erők hosszas érlelődése 
előz meg, de a lassan kumulálódó erők ható energiákká legtöbbnyire 
csak egy-egy kimagasló személyiségben fokozódnak fel. A történeti át

1 Legyen szabad mindjárt itt, dolgozatom elején leghálásabb köszönetemet kifejez
nem professzorom, Domanovszky Sándor egyetemi tanár úr iránt azért, hogy a nyugat
magyarországi hatér múltjára vonatkozó hatalmas levéltári anyaggyűjtését további kiegé
szítés végett számomra teljesen átengedte. Az ő s a magam kutatásainak valaha leendő 
feldolgozásához mintegy bevezető soroknak tekinthető e kis tanulmány.

2 A nyugatmagyarorszégi határ történetének legújabb, teljes összefoglalása Doma
novszky Sándor: Ausztria Nyugatmagyarországra vonatkozó történeti igényeinek cáfolata. 
(A magyar béketárgyalások 1. köt. 460. és köv. 1.) Osztrák részről teljes és megbízható 
feldolgozásunk nincs. Kohte, Wolfgang: Siedlung und Grenzbildung im Burgenland, 
(Deutsche Rundschau 54. évf., 1928. 216. köt. 160. és köv. 1.) feltűnően takarékoskodik a 
bizonyító anyag idézésével. Magyar oklevelet csak mások után használ. A tanulmány a 
bécsi Hirsch professzor szemináriumában készült. A jó részlettanulmányok közül alapos
ságával kiemelkedik Gross, Lothar : Zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Grenz
verhältnisse im 14. Jahrhundert. (Burgenländische Heimatblätter I. évf. 1932., 37. s. köv., 
66. s. köv. 1.)
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alakulások korszakai arra tanítanak, hogy a lendítő erőt, amely a fejlő
dést a holtpontról átsegítve, új vágányokra tereli, ezek a személyiségek 
képviselik. Az 1647-es eseményekben a felhalmozódott erkölcsi erőt a 
magyar rendeknek több, mint egy évszázad óta hangoztatott jogos kíván
ságai jelentették, az átütő energia pedig Esterházy Miklós nádor robusz
tus egyéniségében testesült meg. Az osztrák biztosokkal folytatott, néha 
ingerült hangú levélváltása3 egy olyan gondolatnak szerzett érvényesü
lést, amely öntudatlanul és formátlanul már e határper során is felme
rült, de amely mint határozott célkitűzés először az ő politikai gondol
kodásában jutott történetalakító szerephez. Az osztrák kommisszariusok- 
kal szemben, akik a határkiigazításban egyszerű, magánjogi aktust láttak, 
világosan rámutatott arra, hogy a limes privatus (magánbirtokhatár) meg
vonása semmikép sem befolyásolhatja az államhatár vonalának megál
lapítását.*

A legújabb kutatások érdeme annak tisztázása, hogy a német biro-

3 E levelezés eredeti darabjait a bécsi Hofkammerarchiv őrzi (Niederösterreichische 
Herrschafisakten Fase. F. 15. 1629. és 1630. évből.) A levelek láncszemeit alkotják azok
nak a tárgyalásoknak (ezek iratai u. o.), amelyek Fraknó és Kabold határának bejárásá
ra kiküldött bizottság működését követték nyomon. Esterházy Miklós u. i., mihelyt birto
kába vette az ezen uradalmak reinkorporációja után neki adományozott Fraknót. igyekezett 
az uradalom területén közel másfél század alatt megtelepedett osztrák birtokosokat onnan 
eltávolítani. Célja elérésére eszközeiben nem volt válogatós. Ez aztán oda vezetett, hogy 
az osztrákok panaszaikkal az alsóausztriai tartományi kormányzathoz fordultak. Kérel
mükre az uralkodó bizottságot küldött ki 1628-ban az uradalmak határainak bejárására 
és tartozékaiknak megállapítására. A nádor több okból sérelmesnek tartotta e commissio 
működését s kitartó ellenállásával elérte, hogy az osztrák megbízottak — amint 1630. 
augusztus 6-án az uralkodónak tett jelentésükben maguk is elismerik — minden különö
sebb eredmény nélkül voltak kénytelenek munkájukat abbahagyni. A heves vita folya
mén igen sok, érdekes, itt részletesen nem tárgyalható, jogi probléma vetődött fel (pél
dául : osztrák birtokosok magyarországi birtoklásával együttjár-e ezek magyar „Landleuth' 
volta ?, az egyik panaszos, Khunigsperg báró érvelése az osztrák jognak a Fertő-tóig ter
jedő érvényéről, a reinkorporációval összefüggő más kérdések). — Esterházy ingerültsé
gére jellemző Kolonich György vádjaival szemben, az osztrák biztosoknak írt levelében 
odavetett felkiáltása : „Non enim sumus direptores et violenti occupatores bonorum alie- 
norum, quin contenti manemus nostra sorté . . .“ (Kismarton, 1630. július 8-én. Fentebb 
idézett helyen). Aláírásénak kusza vonalai is feldúlt idegállapotra vallanak.

4 Az osztrákok „allein von den Parlicular Gránizen Forchtenstein und Khobelstorf 
und deren daselbst einkhommenden Stritligkheiten und garnitvonder Generalbereüttung 
dess Königreichs Hungern" kívánlak tárgyalni (1630. augusztus 6.i jelentésükből. — U. o.). 
Ezzel szemben a nádor többször is hangsúlyozta, hogy „hic non ageretur de privatis 
alicuius limitibus, séd de totius regni Hungáriáé,“ Hivatkozott arra is, hogy „cum rés 
(t. i. az osztrákok kívánta részleges határjárás) non sit e publico regni negotio", méltat
lan volna az országgyűlés által e célra kiküldött előkelő férfiakat (Lósy Imre \ álasztott 
váradi püspököt. Pélfi Istvánt, Nédasdi Pál grófot, Cziráky Mózes personalist stb.) egy
szerű birtokbejárással fárasztani, (1629. május 9-én és 1630. július 8-án kelt levelei. — U. o.)-
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dalomnak éppen keleti határa volt az, amely — mint egy előnyomulásá
ban megmerevedett front — a legtovább őrizte meg állami jellegét. Ek
korára azonban a szétforgácsolódó birodalom centrális, állami tudata 
annyira elhalványult, hogy már keleti határa is az osztrák rendek magán
érdekeinek játékává vált.5 Éppen száz évnek kellett lefolynia addig, amíg 
a szembenálló felek tárgyalásaiban alapul a magyar álláspontot, a ma
gánbirtok- és államhatár szétválasztásának elvét fogadták el. Az 1753. 
évi 26. törvénycikk által kirendelt vegyes bizottság, amely a directorium 
in publicis et cameralibus és a magyar udvari kancellária néhány tagjá
ból állott, a határjárási utasítások első pontja felett (hogy t. i. elegendő-e 
a magánbirtokok határait bejárni, avagy ezektől függetlenül kell-e az ál
lamhatárokat megállapítani) csak igen hosszú vita után döntött oly érte
lemben, hogy a publici limites (államhatárok) meghatározása mindenké
pen az első feladat.6

Az országhatár fogalmának e jellegzetes magyar államjogi színezete, 
úgy, amint az Esterházy érvelésében tűnik fel előttünk, nem volt tehát 
a korábbi időkben az a magától értetődő, ahogyan azt ma eleve elkép
zeljük. Ha az ország határairól, megvonásukban beállott változásokról 
hallunk, mindig a korunkbeli vonalszerű, átlépésükkel jogi következmé
nyeket maguk után vonó államhatárokra gondolunk. Ez az a priori fel
tevés azonban már felületes vizsgálódásra is tarthatatlannak bizonyul. 
Ezért talán nem lesz felesleges, ha az alábbi sorokban, a tér szűke 
miatt egyelőre csak a magyar királyság első három századára vonatko
zólag közelebbi vizsgálat alá vesszük e kérdést, a magyar államhatár 
kialakulásának kérdését; a későbbi fejlődést illetőleg megelégedvén az
zal, hogy csupán a felmerülő, legfontosabb problémákra hívjuk fel néhány 
szóval a figyelmet.

*
Karácsonyi és Tagányi kutatásai az oklevelekben megőrzött, vagy 

még ma is élő, földrajzi nevek alapján árpádházi királyaink országépítő 
munkájának egyik legnagyszerűbb fejezetére derítettek világot, amikor az or
szágos gyepük rendszerét rekonstruálták. E mesterséges védővonalnak Szent

5 Aubin, Hermann : Die Osigrenze des allen deutschen Reiches. Historische Vier
teljahrschrift XXVIII. évf., 1933. 225-272. 1.

6 A vegyes bizottság jegyzőkönyve és az instrukció (1753. május 16.) a bécsi Staats
archiv des Innern und der Justizban : Hofkanzlei II. A. 3. I. — Ö. Stmk. — Ungarn. A 
stájer határra kiküldött megbízottak utasításai szószerint megegyeztek az ugyanekkor Szi
lézia felé kirendeltekével. Itt jegyzem meg. hogy az 1927. júliusi bécsi forradalom alkal
mával az osztrák-magyar határperek iratainak alsóausztriai vonatkozású fasciculusai mind 
elégtek. A stájeri iratok közül 4 fasciculus maradt meg. A bennük összegyűjtött iratokat 
azonban egészen tönkretette a tűz. ill. csaknem olvashatatlanná mosta az oltásnál hasz
nált víz. Jóformán egy darab sem maradt teljesen épen.
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István korabeli nyomait lépésről-lépésre igyekezett megállapítani Kará
csonyi,7 aki tanulmányának bevezetésében a falu-gyepüket és az orszá
gos gyepüket a faluhatárokkal, illetve az országhatárokkal azonosította ; úgy 
beszélt a gyepük fokozatos kitolásáról, mint az ország határának idők 
folyamán való tágulásáról, sőt már tanulmányának címében jelezte, hogy 
az ország határairól kíván szólani. Ezek a fejtegetések lassan egészen 
meggyökereztették azt a felfogást, amely a középkori magyar állam ha
tárait minden további igazolás nélkül a gyepüvonallal azonosította.

Amikor a magyar államhatár kialakulásának kérdését akarjuk kö
zelebbi vizsgálat alá venni, mindenekelőtt tehát azt kell eldöntenünk, 
vajon ez az azonosítás kellőkép megokolt-e, vajon a gyepüvonalban 
szabad-e valóban az ország határait látnunk ?

Hogy e kérdésre pontosabb választ adhassunk, tisztába kell jönnünk 
magának a határnak a fogalmával. Középkori okleveleinknek igen nagy ré
sze határjáró oklevél. Az oklevéladás kezdeteitől egészen a középkor vé
géig ezernyi oklevél őrizte meg az ország minden részében végzett bir
tokbejárások és határmegállapítások emlékét. Első sorban ezeket az ok
leveleket kell elemeznünk, ha közelebb akarunk jutni a határ fogalmá
nak, mibenlétének körülírásához. Az alábbi néhány példa a határjárások 
idővel kifejlett formuláinak legjellemzőbb vonásait és a  formulákban be
állott változásokat van hivatva érzékeltetni.

1055 : „Rursus est locus pertinens ad prefatam ecclesiam, qui incipit ab 
eodem lacu bolatin, cuius est vocabulum Koku zarma, tendens usque ad magnóm 
viam, que dirigitur in Keuristue et inde Herum ad iám sepe praenominatum la- 
cum . . .  Alias est villa, que vocatur gamas, in qua habet prefata ecclesia terram, 
que duabus continetur viis . . . Alius locus, qui gisnav dicitur hec talibus terminu- 
tur confiniis, iuxta fizeg munurau kerekű, inde uluves megaia, post monarau bu- 
kurea, hinc ad fizeg azaa. deinde ultra fyzegad brokinarea et exinde ad publicam 
viam, que protelatur usque ad kurtuelfa, inde verő ad hurhu, hinc usque ad aliam 
viam, que ducitur Herum ad monorau kerekű."8

1C86 : „Predium, quod Martinus canonicus sancto Mauricio dedit, iuxta Ba
kon inchoatur hiis marchiis . . .  dirigitur ad magnam quercum, de qua itur ad sig- 
num, quod vulgo dicitur hotar, inde ad aliud signum, quod est in labro vie . . ,9

1093 : „Prima méta de Narad in parte occidentali incipit ab orrea Wlkani et 
vádit ad terram abbatis de Varad . . .  Inde ad viam crucis iuxta Kerekyghaz. .. 
Inde regirans iungitur servis regis . . . Inde ad magnam métám. Inde in vallem, in 
fine vallis est méta.“10

1181 : „Cuius predii telis est situs: de sylva Keurus incipiens transit ad se-

7 Karácsonyi János : Halavány vonások hazánk Szent István korabeli határairól 
Századok 1901. 1041. és köv. 1.

8 Marczali Henrik : Enchiridion. 81—86. I. A tihanyi apátság alapító okleveléből.
s Wenzel Gusztáv : Árpádkori Uj Okmánytár I, köt. 33. 1. A határnak, mint jogel

választó fogalomnak első, kétségtelen bizonyítéka.
10 Nyárád határleírása : Zichy-okmánytár I. köt. 1. 1.
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pulcrum inde ascendit et descendit ad molam Surt, deinde ad sylvulam leproso- 
rum . .. Cuius predii (erra ab arbore pyri sumens inicium tendil ad magnam viam.“11 

1228 : Simon bánnak „ad dedecus et obprobrium coronae regiae" elkövetett 
hűtlensége miatt, birtokait tőle elveszi és Dénes fia Dénesnek adományozza. Így 
possessionem Sceplok. . .  certis metis et terminis distinctam . . .  Cuius prima méta 
incipit a parte orientali in fluvio Morus . . .  et sic secundum cursum eiusdem Mo
rus . . .  deinde adhuc in cursu eiusdem Morus itur ad castrum Wechen et sub Castro 
Wechen flectitur ad dextram manum et ibi sunt duae metae in terra.“12

1255: „Suam iure hereditario possessam terram . . .  que per hambitum seu 
circulum unius metae circumdatur et vallatur . .“18

1250 : „Inde descendens per quendam bérez venit ad duas arbores ceraso- 
rum, in quibus sunt cruces pro metis et per idem bérez descendit ad pyrum 
signatam cruce ..

1299: . . . . .  deinde per montes ascendendo per crebras arbores pro metis 
assignatas transit ad duas metas terreas. .“14

1358 : „ . . praedictaque terra Beketelek vocata esset terra castrensium ac 
nunc ad castrum Kapw vocatum pertineret ab ipsaque possessionaria porcione ip- 
sorum hereditaria Cher vocata distincta esset et per se adiacaeret.“

1359 : „ . . reambulando et per metales distincciones ab aliorum possessio- 
nariis iuribus separando et distinguendo . . . statuat.“16
Végigtekintve e szemelvényeken, legelőször is az tűnik szemünkbe, 

hogy formuláink bizonyos fejlődésen mentek keresztül. Az oklevelek kez
detben inkább csak a birtok, falu, vagy birtokrész fekvését (situs) igyekez
nek megállapítani, később szilárd pontokat jelölnek meg, megnevezve 
egyszersmind a szomszédos területek birtokosait is. A birtok kiterjedését 
jelölő természetes végső pontok (fák, cserjék, források, dombok, bércek 
stb.) mellett elég korán feltűnnek a mesterséges jelek (földhányások, fa
oszlopok, fába vésett keresztek stb.) is. Idővel megkettőzik e jeleket, a 
régiek mellett újakat állítanak fel.16 A XIII. században már olyan sű-

11 Wenzel : ÁUO. I. köt. 77.1. Hasonló általános jellegű situs-leírás u. o. 85.1. 1202—3- 
ból : „ibi tenel métám cum villa Cuculiensis castri . . . et tenet metas cum villa de Acna“. 
E két példa jól illusztrálja, hogy a határbejárás még mindig nem az a teljesen pontos, 
mint a későbbi időkben ; inkább a birtok fekvésének (situs) meghatározására szorítkozik. 
Olv. még ÁUO. I. köt. 66. 1.

12 Bánffy-oklevéltár I. köt. 4. 1. Hasonló formulával Teleki-oklevéltár I. köt. 24. 1. : 
„mete autem sive distincliones . . .  incipiunt.“ A határ jogelkülönitő szerepe kezd mind
jobban kibontakozni. Így még Apponyi-oklevéltár I. köt. 39. 1.

13 Példa a határ pontos vonalszerűségére, Bánffy-oklevéltár 1. köt, 9—10. I. Továbbá 
„deinde flectitur versus meridiem per eundem fluvium, qui pro méta habetur.“ Sztáray- 
oklevéltár. I. köt. 11. 1. így Zalai okit. I. köt. 14. 1.

14 1250 : Szentpétery Imre, Regesta . . .  I. köt. 280. 1. (Olv. még u. o. 318. 1.) 1299 : 
Teleki-okit. 1. köt. 27. s. k. 1. Hasonlóan a jelek egész soráról, a határvonal pontosságáról tesz 
bizonyságot : Bánffy-oklt. 1. köt. 29—32. 1., Zalai okit. I. köt. 34. és 43. 1.

16 1358: Sopron megye tört. Oklevéltár I. köt. 281. 1. 1359 : u. o. 315.1. A fentebbi 
példákat bárki tetszése szerint szaporíthatja a kiadott és kiadatlan anyag rengeteg ismert 
— néha tán még jellemzőbb — szemelvénye alapján.

18 (1245 7): .certis locis positis binis metis.“ Szentpétery : Regesta I. köt. 246. 1.
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rűn következnek egymás után e határjelek, hogy a birtokot körüljáró káp
talani és királyi embereket „crebritas metarum," egy egész sor szilárd pont 
igazítja el. Az oklevelekből kitűnik, hogy a birtokok határát ekkorra e 
pontokon keresztül megvonható, ideális vonal képviseli. A magyar határ 
szó, amint ezt okleveles adataink igazolják, kezdettől fogva egy, a valóság
ban nem létező, ideális pontot, később vonalat jelentett. A latin méta és 
terminus is felváltva használatos határpont és határvonal értelemben. 
Csaknem egyjelentésű a fentebbi megjelölésekkel a szlávból kölcsönzött 
megye szó is.17 Bár okleveleink kezdetben nem igen hivatkoznak rá, ké
sőbb, amikor valamely birtok határainak bejárásáról történik említés, az 
e célra kiküldöttek feladatát a birtok/ogofe egymástól való elkülönítésé
ben jelölik meg.18 A birtokjogok elkülönítése pedig a határjelek megálla
pítása, vagy — ha eddig nem voltak — felállítása útján történik. „Signum, 
quod vulgo dicitur hotar.“19 A határ tehát eleitől fogva jogdisztingváló, 
jogelkülönítő jelentéssel birt; jelkép volt, amely egy ius possessionarium 
valóságban való, térbeli kiterjedését szabta meg. A határ fogalma felté
telezi a jog fogalmát, resp. valamely jog fennállását. A határ fogalma 
szorosan egybeforrott a jog fogalmával. Valamely jog érvényének, ható
erejének territoriális végpontjait jelöli ki.20

17 Szamota—Zolnai Magyar Oklevélszótára (356—7. hasábon) a magyar határ szó 
első jelentéséül a „cumulus, acervus“ jelentést hozza fel. Ez teljesen téves ! Az általa 
is idézett oklevélrészlet összefüggéséből, valamint más, hasonló helyekből is kitűnik, hogy 
a határ szó dombot sohasem jelentett; csupán egy-egy domb szerepelt határjel gyanánt.

18 Erre példát 1. fentebb a 15. jegyzetben idézett oklevélben 1358-ból.
19 Wenzel : ÁUO. I. köt. 33. 1.
20 Szépen egészíti ki megállapításunkat a magyar nyelvtudomány legújabb eredmé

nye a határ szó származását illetőleg. Melich János (Magyar Nyelv XXVI., 1930. évf. 161— 
167. 1.) kimutatta, hogy a határ a hat igéből ár képzővel alkotott, szenvedő értelmű szó, 
hogy tehát jelentése abban foglalható össze, amily értelemben Czuczor—Fogarassy formu- 
lázta meg : „azon vonal, mely kijelöli, meddig hat valaminek ereje, működése, terjedelme.“ 
A jelentésfejlődés tekintetében Melich azt állítja, hogy kezdetben azt a térséget jelölte, 
amelyet valaki, vagy valami hat (=  birtokában tart) s hogy csak később nyerte e szó mai ér
telmét (limes, Grenze). Szeretném megjegyezni, hogy — részben már fentebbi okleveles 
bizonyítékaink is — ennek épp ellenkezője mellett tanúskodnak. A hazai okleveles gya
korlat kezdetétől a határ szó legáltalánosabban mai jelentésében volt használatos. Arra, 
hogy bizonyos területet jelent, csak az újabb időkből vannak adataink. (Példák Szamota— 
Zolnai id. szótárában az id. helyen. Továbbá : 1614-ben Baj község „metas habet omnis 
generis, distinctas, amplas et sufficientes,“ a szomodiak „metas habent amplas in omni 
genere et distinctas.“ Orsz. Ltái. U. et C. Fasc. 60. no. 39.) Mindez azonban természete
sen nem bizonyítja azt, hogy a királyságot megelőző időkben nyelvünk nem ismerte a ha
tárnak azt az értelmét, amely Melich szerint a jelentésfejlődésben első volt- — F.gy 1273- 
ból való oklevélnek 1564-i magyar fordítása igen jól világítja meg a határ szó eredeti je-
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Ha már most közelebbről nézzük meg a gyepűk mibenlétét és a 
gyepű szó jelentését, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy fentebbi, jogel
különítő értelemben a gyepű szónak sem magyar, sem latin alakját nem 
használták. A gyepű eleitől fogva védelmi vonal, gát, akadály értelmé
ben használatos, mégpedig mind országos, mind helyi vonatkozásban. 
Van ugyan arra néhány adatunk, hogy a gyepűknek — legalább is helyi 
vonatkozásban — jogelkülönítő szerepük volt. így egy alkalommal tilal
mazzák azt, hogy a szőlőket körülvevő gyepűk kijjebb vitessenek; ez 
u. i. a szomszédok jogainak csorbulását jelentette. Világos, hogy ebben 
az esetben a védőkerítés, mint természetes is, egybeesett a birtok (sző
lő) határával. Tagányinak az országos gyepűkről szóló tanulmánya be
hatóan világította meg ezek jelentőségét és szerepét. Vizsgálatai nyomán 
kitűnt, hogy mesterséges országos határ jelentésben utoljára 1511-ben buk
kan fel e szó egy származékalakban (Gyöpélység).21 Ekkor azonban 
már régen nem élt az e szóval jelölt határvédő rendszer. A tatárpusztítás 
tanulságaképen már IV. Béla megkezdte a várak építését s mivel e vá
rakból jóval eredményesebbnek bizonyult a határok védelme is, körül
belül a XIII. század vége óta e hegyi végvárak vették át a gyepűk ko
rábbi szerepét. Már maga ez a körülmény, hogy a végvárak és a gye
pűk egymás mellett nem állhatták fenn tartósabb ideig, igen élesen vilá
gít a két intézmény lényegbeli azonosságára. A gyepűvonal épúgy, mint 
a  várvonal egyszerű, védelmi célokat szolgáló erődítési rendszer volt, 
amelynek feladata jogok őrzése, nem elkülönítése volt. E korai századok
ból ránk maradt adat oly kevés, hogy lehetetlen pontról-pontra kimutatni 
annak az — eddig vizsgálat alá sem vett — megállapításnak igazságát, 
hogy a gyepűvonal — még legnagyobb kiterjedésekor sem — volt azo
nos a magyar állam határával,22 Általánosan ismert dolog, hogy királya-

lentését, annak jelkép, signum voltát „a határ esyk eghreketiesbe kibe wagion keet megye 
keelh nyrffaaba,“ alább „ . . keet hataar wagion, egyik kewrewsfaaba, másik fewldbe 
wethewth.“ Zalai okit. I. köt. 73.1. Az eredeti latin szöveg Römer Flóris kiadásában a Győri 
Tört. és Régészeti Füzetek II. köt. 302. I.

21 Tagányi Károly: Gyepű és gyepűelve. Magyar Nyelv 1913. évf. 148 1.
22 Ezt az igazságot szükséges állandóan szem előtt tartanunk és hangoztatnunk. 

Csehszlovák részről szívesen hivatkoznak arra, hogy a magyar királyságot a korai száza
dokban a mesterséges gyepűk politikai határként választották el a Felvidéktől. Chaloupecky, 
a pozsonyi Cornenius-egyetem tanárának útmutatása nyomán ez a felfogás jelentkezik 
Locher: Die nationale Differenzierung und Integrierung der Slovaken und Tschechen in ihrem 
geschichtlichem Verlauf bis 1848. 1931. c. munkában (kivált a 28. lapon). Locher a vi
lághírű, leideni professzor, Huizinga tanítványa. Csehszlovákiában két évet töltött s e 
tanulmányújának eredménye ez a munkája. Kétségtelen hiányosságai mellett is igyeke
zett megmaradni az objektivitás álláspontján, amit mindvégig szem előtt tartván, elősza
vában Chaloupeckytől bocsánatot kér, hogy a részéről tapasztalt jóindulat ellenére i*
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ink a mindenkori gyepükön túl fekvő területei adományozási jogkörükbe 
eső részeknek tekintették. E jog gyakorlásának emlékét megőrző okleve
leink mind bizonyságai annak, hogy a gyepűk sohasem jelentették a 
legfőbb királyi birtokjog territoriális kiterjedésének határait. Nem nagy 
számú, jellemző okleveles adatunk közül csupán egyre szeretném a figyel
met felhívni. 1256-ban IV. Béla Jordanus comesnek, Arnoldus fiának 
egy királyi erdőt adományozott amely „a szepesi kerületben, a Poprád 
folyó mindkét partján, országunk gyepűi és Lengyelország határai kö
zött" feküszik.28 A ius regium átlépte a legészakabbra tolt gyepű vonalát 
i s ; érvényének végső pontjai nem estek bele e mesterséges akadályvo
nalba. Kétségtelen tehát, hogy az ország határait a gyepűrendszer fenn
állásának korában, a királyság első három századában a gyepükön túl 
kell keresnünk.

E megállapítás megfogalmazásában már benne rejlik az a feltevés, 
hogy a középkori magyar állam a királyi jog (ius regium) érvényesülési 
területével volt azonos. Legyen szabad e feltevés történeti alapon való, 
elvi igazolását itt, egyelőre mellőznöm és további vizsgálódásainkat e fel
tevés csaknem bizonyosan helytálló voltára alapítanom.24

*
XI—XII. századi és XIII. századeleji törvényeink és okleveleink az 

országhatár fogalmának megjelölésére csaknem kivétel nélkül a confinia 
szót használják.25 Királyaink birtokadományozó oklevelei gyakran sorol
ják fel az adományosok érdemei között a confinia regni megvédésében 
tanúsított hűségüket. Hasonlókép emlegetik a confiniara törő ellenséget

kénytelen az ő történetszemléletével ellenkező felfogást vallani. — Mindezt azért említettem 
meg. mivel tudtommal nálunk e munkát nem igen ismerik. Pedig nagyon jó volna, ha. 
mind hazai, mind külföldi körökben minél ismertebbé válnék. Locher tiszta tudománysze- 
retetből s nagy erőfeszítéssel készítette el dissertatióját. így nagyon valőszinű, hogy e kér
désben nein utolsó megnyilatkozása volt e munkája. Nemzeti és tudományos szempontból 
mi sem volna kívánatosabb, mint hogy a szerző magyar részről is a legmesszebbmenő 
tudományos támogatásban részesüljön további munkája folyamán.

23 Fejér, Codex diplomaticus 1V/2. köt. 380. 1.: „quandam silvam nostram regalem in 
districtu Scepes, ab utraque parte fluvii Poprad inter indagines regni nostri et confinia 
Poloniae et inter montes Scinia et alpes Tarczal existentem.“ Ugyanígy: Aba nembeli 
Púd comes zemeldenei birtokát Demeterre, Simon fiára ruházza. Szerinte e föld „ad avum 
suum pro effusionis sanguinis eiusdem titulo acquisicionis fuisse devolutam', sitam ultra 
indagines regni Polonie“. (1269-ből, ÁUO. VIII. köt. 241—43. 1.) A szöveg természetesen 
úgy értendő, hogy a Lengyelország felöli gyepűk, és nem Lengyelország gyepűi említtetnek.

24 V. ö. pl. azt a tényt, hogy a királyi hatalom megosztásakor a legfőbb hatalom 
a hercegek területe felett továbbra is a király kezében maradt.

26 Törvényeinkben : Szent László II. 15.: in aliquo huius terrae confinio, u. o. 16.: si 
qui equum . . .  in confinium duxerit, Kálmán I. 76.: usque ad fines Hungáriáé.
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is.26 A határőri szervezet ispánjait comites confiniorumnak nevezik. A 
határvidéken szedett vám emlékét megőrző egy-két adat tributum in con- 
finiis-ről beszél.27 Akkor pedig, amikor az ország belsejében teljesítendő 
kötelezettségek meghatározásáról van szó, nem egyszer intra confinia 
regni a terminus technicus.28 Az ország határának ez a megjelölése 
még sokáig használatban volt ; a XIII. század második felétől azonban 
a confinia mellett már sűrűbben szerepel a méta, terminus és a limes 
szó is. A confiniat épúgy, mint az utóbb említett szavakat általában ha
tárral szokták fordítani, noha a confinia — legtöbbször a vonatkozó for
ráshelyekből kitűnőleg is — korántsem jelentett pontosan megvont hatá
rokat. Helyesebben határvidék, határmente, végek vagy hasonló szavak
kal adhatjuk vissza értelmét.29 Már maga ez a bizonytalanabb fogalom
megjelölés is arra utal, hogy a XI—XII. században és a XIII. század első 
felében aligha szabad állami határokról beszélnünk, pontosan megvont 
határokról — kétségtelenül nem.

Államhatárunk kialakulása időpontjának megállapíthatása végett to
vábbi kutatásokra van szükségünk. Célunkhoz talán közelebb jutunk akkor, 
ha olyan eseteket tekintünk meg, amelyek idegen országbelieknek királyi 
birtokadománnyal való kitüntetéséről szóiénak. Efféle esetekről csak kevés 
adatunk emlékezik meg. Viszonylag a legjobban vagyunk értesülve a 
heiligenkreuzi cisztercita apátság magyarországi birtokviszonyairól.

A ciszterciták, Szent Benedek rendjének e kemény munkában meg- 
edzett ága, alig néhány évtizedes múltra tekinthettek vissza, amikor a né
met birodalom keleti végein megjelentek első képviselőik. Az osztrák her
cegek a Bécs körüli erdők vadonjában adtak számukra helyet. 1135-ben 
alakult meg heiligenkreuzi kolostoruk, ahol az első néhány évtized bizo
nyára a közvetlen környék erdejének irtásával, a föld megmunkálhatóvá té
telével és az intenzivebb termelés megindításával telt el. Addig, amíg az erdők

28 „Terram . . . Zakolcha . .  . sitam in confinio regni nostri versus Boemiam" (1217- 
ből: Fejér Codex III/1. köt. 199. 1.); határleírásában semmi nyoma annak, hogy e vidé
ken pontosabban megvont országhatár állott volna fenn. Hasonlókép: „terram Ruhlukeuri.. 
sitam in confinio Teutonie“ (Fejér 111/2. köt. 214. 1.), „in confinio Austrie“ (Sopronmegyei 
oklevéltár I. köt. 14. 1.), „contra confinia“ (u. o. 20. 1.), „in confinio regni nostri“ (u. o. 
33. 1.), „ad defensionem confiniorum“ (u. o. 37. 1), „confinia regni nostri conservavit“ 
(Fejér IV/1. 390. U.

27 Szent László 11. 17.: comites confiniorum, custodes confiniorum. A vámra Doma- 
novszky Sándor: A harmincadvám eredete, Budapest, 1916. 13. 1.

28 Marczali: Enchiridion 210. 1.
29 Hogy valóban ez a helyes fordítás, arra igen világos példa a következő; „intra 

metas regni nostri in confinio Theutonicorum“ Fejér Vlll/2. 535.1. Nemkülönben az, hogy 
IV. Béla Zágrábot „ob tuicionem . . . confiniorum decrevimus construendum“. Endlicher: 
Mon. Arpadiana 508. 1.
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irtásában csak eszközt láttak az életfeltételek megteremtésére, símán ment 
terjeszkedésük; amikor azonban kitűnt, hogy e szorgalmas barátok lem- 
porális, földi célja minél nagyobb területeket eke alá törni, művelődést, 
kultúrát teremteni az elhagyott vidéken, a Babenbergek szép vadászterü
leteiket óvni kívánván, határt szabtak a ciszterciták terjeszkedési törekvése
inek.80 Az ekkép lendületében megállani kényszerült munka másfelé igye
kezett magának levezetést biztosítani. E törekvések tökéletes megértésre 
találtak a szomszédos ország királyainál, kiknek már kezdettől vallott fel
fogása volt, hogy „a végtelen királyi bőkezűséget amint bár néha-néha 
idegenekkel is kell éreztetni, legbőségesebben mégis azok felé kell 
kinyujtaniok adakozó kezüket, akik nemcsak a rájuk bízott földi javakat 
gondozzák hűségesen, hanem, akik Istenhez a király és ország békéjéért 
állhatatosan és alázatosan, könnyek közt esdve, szolgálnak“.81 A XIII. 
század első feléből több oklevelünk maradt fenn, melyek a heiligenkreuzi 
cisztercitáknak tett birtokadományokról szólanak. Imre király a mosoni 
vár jogkörébe tartozó Legentou nevű praediumot, a megyei iurisdictio 
alól kivéve, a heiligenkreuzi cisztercitáknak adta.82 Ezt az adományt kirá
lyaink később többször megerősítették. II. András 1208-ban kelt oklevelé
ből kitűnik, hogy e puszta korábban a besenyők kezén volt.88 Ugyanez az 
oklevél őrizte meg a birtok határjárásának leírását is. A puszta egyik ol
dalán a Lajta (Sár) alkotta a határt; kétségtelen tehát (valaha besenyők 
lakták, a Lajta a határa 1), hogy e földdarab árpádkori határvédelmünk 
egyik legnyugatibb őrállomása volt. A gyepűrendszer — úgy látszik — itt, a 
nyugati végeken bomlott fel először, részben már a XIII. század elejére. 
A visszahúzódott, vagy végleg eltűnt őrök (besenyők, székelyek, magyarok) 
helyébe a mi esetünkben a ciszterciek, másutt más, szomszédos osztrák 
birtokosok a maguk telepeit tolták előre.84 Ha megvizsgáljuk e határmen
ti birtokadományozó okleveleket, melyek fokozatosan idegen kézre adták 
a nyugati végek egy jókora sávját, főleg ez okleveleknek az adományo
zás jogi részét illető formuláit, akkor úgy találjuk, hogy azok miben 30 31 32 33 34

30 Vancsa. Max: Geschichte Nieder- und Oberösterreichs, 1905. I. köt. 316—318.1.
31 „.. munificentie regalis immensitas licet eciam ad extraneos usquequaque dila- 

tari debeat ad illos tarnen copiosius manum pietatis debet porrigere, qui et temporalium 
bonorum impe . . .  (a szövegből itt egy kis rész hiányzik) sibi fideliter obsecuntur et in 
offerendis orationum Iacrimis pro pace regis et regni Deo iugiter ac devote, famulantur. 
Fejér 111. 1. köt 207. 1. A fentebbi fordításban a hiányzó részt a valószínűségnek megfele- 
lelően próbáltam pótolni.

32 Fejér V.. 1 köt. 292. 1.
33 Wenzel: ÁUO. 1. köt. 97. 1.
34 Kohte és Gross fentebb idézett cikkein kívül olv. Pirchegger: Die Steiermark, 

ein deutsches Grenzland in der Vergangenheit. (Deutsche Hefte für Volks- und Kultur
bodenforschung. I. évf. 372—378).

12



sem különböztek más birtokadományozásoknál szokásos formuláktól. A 
jogi kifejezés nem tett különbséget a királyságbeli, vagy idegen személy 
részére tett adományok közt. A jogi aktus tehát mindkét alkalommal u- 
gyanaz volt. Ideális esetben e birtokrészek végleg idegen kézen marad
hattak. A heiligenkreuzi ciszterciták e birtokadományokon kívül még 
számtalan mentességben részesültek : II. András 1207-i privilégiuma két
szer is hangsúlyozza, hogy összes magyarországi birtokaik — idővel 
ugyanis másutt is gyökeret vertek — teljesen szabadok mind a király, 
mind a megyék, mind pedig bármely más adószedő nevében szedendő 
adózás alól. Még a kamara hasznát sem tartoznak fizetni.85 A tized sze
déséről nincs tudomásunk, E vidék a győri püspöknek fizette dézsmáját. 
Nem lehetetlen azonban, hogy az apátság birtokai tizedjüket is — épúgy, 
mint királyi, megyei és földesúri szolgálmányaikat — a kolostornak tar
toztak fizetni.

Okleveleink Legéntó határainak leírásánál egy szóval sem emlékez
tek meg arról, hogy e puszta nyugati határvonala egyszersmind az ország 
határával esett volna egybe, s hogy eladományozásával az ország határán 
ütöttek volna csorbát. A heiligenkreuzi ciszterciták magyar birtokainak adó
zási kiváltságolásával — amennyire e korai századok adózási viszonyait 
ismerjük — semmi szál sem maradt, mely e területeket az ország testé
hez, az államhoz fűzte volna. Amikor Aba nembeli Púd comes a lengyel 
határvidéken fekvő birtokát Simon fiára, Demeterre ruházta, a birtok be
járásakor egyik oldalról a lengyel végeket, a többi oldalról a királyt je
lölték meg conterminalisnak, szomszédosnak.86 A királyi legfőbb birtok
jogon túl, a végeken fekvő birtokok idegeneknek történő eladományozá- 
sakor alig volt vonatkozás, mely e részeket odakapcsolta Magyarország
hoz. Minél tovább öröklődött az adományosok jogutódai kezén a birtok, 
annál inkább ki volt téve a veszélynek, hogy egészen elhomályosul e 
részek „in Hungária“ fekvésének gondolata. Fentebb hivatkoztam arra az 
ideális, a valóságban be is következő esetre, hogy az eladományozott 
birtokra évszázadokon át nem érvényesül a magyar ius regium. Ilyenkor, 
kivált, ha az adomány a mentességek egész sorozatával párosult köny- 
nyen megeshetett, hogy egy-egy, idegen országgal szomszédos terület ész
revétlenül levált a magyar birodalom testéről. Bár kétségtelen, hogy vizs
gálat alá vett korszakunkra, a XI—XIII. századra kevés adatot vonultat
hattunk fel, mégis elegendőnek látszanak annak leszögezésére, hogy ország
határunk kb. a XIII. század közepéig bizonytalan volt. Az imént meg
állapítottuk, hogy a pontos határvonal a magánjogi birtoklás körében már

86 Fejér Codex diplomalicus III/l. köt. 207. 1.
86 Wenzel ÁUO. Vili. köt. 242. 1.
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a legkorábbi időkben ismeretes volt, megvolt e fogalom latin terminusa 
is, de e vonalszerű határ fogalma országos vonatkozásban, mint állam
határ nem volt kimutatható. Az országhatár megjelölésére használt sza
vak beszédes bizonyítékai annak, hogy a határvidéken sokkal elmosó
dottabbak voltak a jogviszonyok, semhogy a limes vonalszerűségéről le
hetett volna szó. A bizonytalan terminológia híven tükrözte a valóságot : 
a XIII. század közepéig kialakult magyar államhatárról nem beszélhetünk.

Mihelyt a ius regium érvényének határa az országon kívül álló sze
mély vagy testület részére történt birtokadomány folyományakép beljebb 
tolódott, halványulni kezdett a rajta túl fekvő részek Magyarországhoz 
tartozásának gondolata. Az országhatárt hol kijebb, hol beljebb képzel
ték, aszerint, amint egyes végvidéki birtokokra kétségtelen volt a ius re
gium érvénye, avagy nem. Vonalszerűén haladó államhatár létezésének 
tehát még a lehetősége sem volt meg. Nem is lehetett, mert a királyi jo
gon túl, illetőleg azon felül nem élt a királyt, a népet és földet magában 
foglaló, magasabb államfogalom a kor tudatában. Mivel hiányzott az ál
lamnak a királyi jog felett is álló, tisztultabb, önálló jogi személyisége,87 
nem volt alanya az ország egész területét egybefogó, legfőbb birtokjognak 
abban az esetben, amikor a királyi jog hosszabb időn át megszűnt ér
vényesülni egy-egy birtokterületre vonatkozólag. Nem képezvén tisztán 
élő, egységes, csorbíthatatlan birtokjogot,jogi egészet az ország, nem is le
hettek pontosan megvont határai, hisz fentebb tán sikerült kimutatnunk, 
hogy a határ fogalma mindig feltételezte a jog fogalmát, illetőleg vala
minő jog fennállását.

Forrásaink azonban csak a XIII. század közepe tájáig engednek ef
féle következtetéseket. Ha néhány évtizeddel későbbi időre vizsgáljuk a 
nyugati határvidékünkön beálló változásokat, előbbi megállapításainknak 
ellenemondó jelenségek tűnnek szemünkbe. Adatainknak immáron na
gyobb bőségéből kiragadva a legjellemzőbbeket,-olyan jelenségsort állít
hatunk egybe, amely kétségtelenül a közbeeső időben beállott nagy vál
tozásra utal.88

I. Károly 1324-ben a Nagymartoni comeseknek adományozta a Lajta 
mellett elterülő Alramus nevű földet. Donációs oklevele szerint e föld a

17 Legújabban Véczy Péter foglalkozott e kérdéssel. (A szimbolikus államszemlélet 
kora Magyarországon. Különnyomat a Minervából, Bpest, 1932.) Kétségtelen, hogy „az ősz- 
szességet érintő, magánszempontok felett álló közügyek, közfunkciók tudata" (52. I. jegy
zet.) az államfogalom kialakuló voltának biztos jele. Ez azonban még csak első lépés az 
állam jogi személyiségének tiszta kialakulása felé. A XII. század és a XIII. század első 
fele valóban az ezirányú fejlődés jegyében folyt le.

38 Az alábbi példák jó részét Gross L. id. tanulmánya nyomán adom. (Brgld. 
Hmtbl. I. 37. és 66. 1.)
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német határvidéken, de még királyságunk határain belül („intra metas 
regni nostri“) feküdt. Jó ideje már annak, — mondja a király, — hogy 
Alramust korábbi birtokosai egy bizonyos Pohamariusnak s az ausztriai 
Wyhck polgárainak adták bérbe és ezáltal mintegy áttörték az ország 
határait („ruptis metis “J. A birtok ekkép idegen kézre jutott, miben a ki
rály az ország határainak megsértése miatt hűtlenséget látott („non sine 
infidelitatis vicio ruptis metis regni nostri“). A birtokot ezért jelenlegi bir
tokosaiktól visszavette és a Nagymartoniaknak adta.39 A határmente egy 
földdarabjának egyszerű bérbeadásában tehát már az ország területi in
tegritásának veszélyeztetését látták. A heiligenkreuzi ciszterciták példájá
ból az tűnt ki, hogy a XIII. század elején még az idegeneknek történt 
örökadomány sem jelentette az országhatárok sérelmét s ime most egy 
magánjogi aktus is az államhatár megbolygatását jelentette.40 Az állam
határ fogalma ekkorra tehát kétségtelenül kialakult. Kérdés azonban a va
lóságban felelt-e meg ennek egy vonal, vagy volt-e legalább néhány szi
lárd pont, amely az állam területi kiterjedésének határait szabta meg ? 
I. Lajos király 1347. június 30-án kelt oklevele,41 melyben Laczkfi István 
erdélyi vajda és szolnoki comes számára erősítette meg korábbi adomá
nyát, felsorolja a vajda érdemeit, különösen kiemelve, hogy „István vajda 
(atyja, I. Károly által). . .  az osztrák végekre rendeltetve, királyságunk 
határán egy hegyet, melyet a németek szállottak meg, azoktól visszafog
lalva, Szarvkő várát építette fel ott ellenük és így királyságunk igazi ha
tárait, melyeket a legszentebb király, István rakott és állított fel Ausztria 
felől, visszaszerezve,“ azt atyjának újra biztosította. Hasonló formában 
mondja el oklevelünk Laczkfinak a Csehország felé eső határok vissza
állítása körül szerzett érdemeit.42 Merészség volna ebből az egy adatból 
egész Magyarországra nézve már bizonyos szilárd pontok, vagy épen egy 
megszakítatlan határvonal kétségtelen fennállására következtetni. Egyelőre

39 Fejér Vlll/2. 535-536. 1.
40 itt jegyzem meg, hogy e kérdésben megnyilvánuló szellem első, félénk jelentke

zése az aranybulla 26. pontjában ismerhető fel. „Item possessiones extra regnum non 
conferantur. Si sunt aliquae collatae vei venditae, populo regni ad redimendum reddan- 
tur.“ Ez persze akkor még csak jámbor kívánság volt, amely a megvalósulástól igen 
távol állott.

41 Sopronmegyei oklevéltár 1. köt. 199. 1.: . . in confiniis Austrie per . . .  patrem 
nostrum constitutus, in metis regni nostri, quendam montem, quem Teotonici detinebant, 
ab eisdem occupando castrum Zorwkw construxit contra Teotonicos in eodem et sic veras 
metas regni nostri per sanctissimum regem Stephanum ex parte Austrie positas et erec- 
tas recuperando.“

42 Az oklevél a cseh-magyar határok megállapítását Szent Lászlónak tulajdonítja. 
Érdemes volna vizsgálni, volt-e e feltevésnek történeti magva s hogyha nem, mi indította 
az oklevél fogalmazóját efféle kijelentésre ?
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meg kell elégednünk annak hangsúlyozásával, hogy a XIV. század ele
jére itt-ott voltak már az ország végvidékein pontok,43 melyeket a magyar 
állam határpontjainak tekintettek s hogy ezek, ha nem is egészen két
ségtelen, de az egy századdal korábbi állapotokkal szemben nóvumot 
jelentő bizonyságai annak, hogy a ius regium felett álló jog tartotta egybe 
az ország területét.

Megerősítik megfigyelésünket azok a békeszerződések és a ha
tármenti viták eldöntésére hivatott bírósági kiküldetésekről szóló okleve
lek, melyek ebből az időből maradtak reánk. Így mindenekelőtt az 1323-i, 
mely a magyar király és az osztrák hercegek között fennforgó határvi
szályok elsimításáról kívánt gondoskodni. Ez évben u. i. Frigyes római 
királlyal és az osztrák hercegekkel Károly király megújította a békét. 
Hogy e békét az eddig gyakori határvillongások meg ne zavarják, a ki
rály a pozsonyi, mosoni comest és a szlavón bánt rendeli ki királysá
gainak határain („in metis regnorum nostrorum“) felmerülő vitás kérdések 
állandó intézésére.44 Ugyanekkor az ország néhány főméltósága önálló 
oklevélben hangsúlyozta, hogy a magyar királyt ezen liga és unió — a- 
mint e békeszerződéseink terminológiája mondja — fenntartására és biz
tosítására bírják.46 Néhány évvel később a cseh királlyal szövetségben 
nyílt ellenségeskedés állott be Károly és az osztrák hercegek közt. A há
borús viszály a Habsburgok törekvéseinek meghiúsulásával végződött és 
a Lajta menti Bruckban kötött béke ebben az értelemben szabályozta a 
határmenti viszonyokat.46 Kölcsönösen lemondottak a király és a h e r 
cegek mindazon jogaikról, melyeket eddig ellenfelük hatalma alá tartozó 
területek régi és igazi határai között bírtak („intra veras et anliquas metas 
earundem terrarum“). Gondoskodni kívántak egyszersmind a béke további 
zavartalanságáról is. A határvillongások okai eddig többnyire a mindkét 
országban birtokosok sérelmei voltak. Fentebb egy olyan esetet láttunk, 
melyben idegeneknek a királyság határain belül való birtoklásával szem- 48

48 Sőt elvétve már csaknem egy évszázaddal korábbi időből is van néhány adalunk erre 
így például 1268 : IV. Béla megengedi Nagyszombatnak „quod ligna el lapides in silvis et 
montibus intra metas regni versus Moraviam ubique libere et absque aliquali tradicione 
possint succidere et secare.' (Fejér 1V/3. köt. 392. U 1278 : Flezyndorph határleírásában : 
a határ „procedit ad ecclesiam sancti Georgii, que est pro méta inter terram Ungarie et 
Austrie.“ Knauz Monumenta Eccl. Strigoniensis II. köt. 88. 1. Holott ugyanezen a vidéken 
a korábbi időkben Magyarország és Ausztria érintkezési vonalainak emlegetésekor még 
igen bizonytalan terminusokkal találkoztunk, jeléül annak, hogy orszógvólasztó határvonal 
még nem állott fenn. Például Nagymarton határjáráséban : 1202 : „. . de qua procedunt 
mete versus Austriam.“ (Sopronmegyei okit I. köt. 5. 1.)

44 Fejér V11F7. köt. 142. és köv. 1., 147. és köv. 1.
45 Fejér VIII/7. köt. 145. és köv. 1.
46 Fejér VIll/7. köt. 204. 1.
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ben a legmerevebb elzárkózás nyilatkozott meg. Az 1328-i béke ezzel 
szemben megengedte az osztrákoknak, hogy „királyságunk határain be
lül fekvő szőleiket . . .  a régi és szokásos cenzus lefizetése ellenében . . . 
minden akadály nélkül . . .műveljék.“47 Idegeneknek magyar birtokossá
gában nem látták már a határok sérelmét; de éppen az a körülmény, hogy 
országok közötti szerződések tárgyaként szerepelt ez a kérdés, világosan 
mutatja, hogy az államhatárok fogalma ekkorára már hasonlíthatatlanul 
tisztultabban élt a köztudatban, mint egy századdal korábban. Egyébként 
e békeokmány is állandó bizottságot rendelt ki a még fennmaradó ellen
tétek kiegyenlítésére. Néhány év óta a halármenti megyeispánok és a 
szlavón bánból alakult bizottság állandóan felszínen tartotta az államha
tár sérthetetlensége biztosításának ügyét. A politikai konstelláció az 
1328-ban fűzött kapcsolatokat tovább szilárdította úgy, hogy 1331-ben a 
Habsburgok és I. Károly között kötött szerződés már János cseh király 
ellen irányult. A határok kérdését ebben is érintették.48 Bár a politikai 
érdekek hamarosan újabb változást erőszakoltak ki,49 1337-ben a ma
gyar király és a hercegek közt a jóviszony ismét helyreállott. Pozsonyban 
kötött szerződésükkel pecsételték meg a békét.60 A határmenti villongá
sok azonban ekkor sem szűntek meg. Erről tanúskodik annak a bizottságnak 
a működése, melyet kölcsönösen küldtek ki 1341-ben az ellentétek kie
gyenlítésére.61 Kétoldali, országok közötti bizottság foglalkozott ismét a ha
tárok kérdésével.

Az osztrák határvidék sorsának további alakulását nem lehet cél
ja vizsgálódásunknak nyomon követni. Ha fentebb a két, kiszakított év
tizeddel kissé behatóbban foglalkoztunk, ez csak azért történt, hogy mi
nél világosabbá váljék az a különbség, amely a XIII. századot bevezető 
jelenségeket a XIV. századiaktól elválasztja. Nemcsak azt állapíthattuk 
meg, — mint elébb a Nagymarloniak és Laczkfi donációs okleveléből, — 
hogy már világosan élt e korban az egyik államot a másiktól elválasztó 
vonalaknak, az államhatárnak fogalma, hanem azt is, hogy az államha
tár kérdése szabályozásra váró kérdéssé lett s hogy ekép a történelem
ben szereplő tényezővé vált. A királyság első két századában — az ok
leveles bizonyságok szerint — országunknak a szomszédos országokkal

47 „ . . vineas seu culturas vinearum intra metas regni nostri sitas, quas hactenus 
habuerunt. sub antiquo et consueto censu seu pensione solita, sine quovis impedimento 
et exaclionibus seu parangariis inconsuelis colant pro ipsorum usibus et possideant libe- 
re et quiete“. Fejérnél a fentebb idézett helyen.

48 Fejér VI1I/3. köt. 515. I.
49 „Metas regnorum nostrorum“ kölcsönösen biztosítja egymásnak a cseh és a ma

gyar király. Fejér VIII/4. köt. 66. 1.
50 Fejér Vili/4. köt. 241.1.
51 Fejér Vili 4- köt. 495. I.
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érintkező vonalai egymásba mosódtak s íme a XIV. század elejére szinte 
a mai állapotokra emlékeztető megfigyeléseket tehettünk az államhatárra 
vonatkozólag. Nagy változásnak kellett közben beállania. Mivel azok az 
adatok, amelyek még fejlettebb viszonyok fennállására utalnak, a XIII. 
század közepén túl igen gyérekké válnak, sőt végleg eltűnnek és, mert 
a következő század elejére már a megváltozott viszonyokkal találjuk 
szemközt magunkat, e változást, a magyar államhatár fogalmának kiala
kulását a XIII. század második felére kell tennünk.

A következőkben e változás mibenlétére szeretnék rávilágítani. A 
történelem árpádházi királyaink alatt számos békéről emlékezik meg. E 
megemlékezésekre alapot legtöbbnyire elbeszélő forrásaink nyújtanak. 
Oklevélbe foglalt békeszerződés alig maradt reánk. Olyant pedig, amely 
részletesebben szól területi rendelkezésekről, csupán egy-kettőt ismerünk.

IV. Béla és II. Ottokár között 1254-ben jött létre efféle szerződés 
Stájerország dolgában.52 A mi szempontunkból e szerződésnek kivált az 
a része jön elsősorban tekintetbe, amely a magyar király hatalma alá 
eső Stájert elhatárolja. Ez az elhatárolás egészen olyan formák között 
történik, mint amilyenek egyes magánbirtokosok földjeinek körüljárásánál 
voltak szokásosak. Alig is volt nagyobb jelentősége az egész szerződés
nek, mint bármely más, magánosok között létrejött megállapodásnak. 
Nehéz volna megnyugtató feleletet adni arra a kérdésre, hogy az a vo
nal, amelyet oklevelünk — nagy általánosságban — von meg, magyar 
országhatárnak tekinthető-e szorosabb értelemben, avagy sem. Stájer 
sokkal rövidebb ideig volt magyar kézen, hogysem jogállása pontosab
ban tisztázódhatott volna. Annyi azonban kétségtelennek látszik, már a 
kormányzást illető rendelkezésekből is, hogy több volt e foglalás, mint 
magánhatalmi jellegű s a fentebbi kérdésre nagy valószínűséggel lehet 
felelni, hogy a Semmering felett kijelölt 'határ is a közönséges ius pos- 
sessionariumnál többet különített el.53

A XIII. század hosszasan húzódó cseh-magyar viszályainak törté
netében az 1271. év fordulópontot jelent. A közös határok dolgában a 
részletkérdésekre is kiterjedő békeszerződés jött létre ez évben V. Ist
ván és II. Ottokár között. „Azon elkülönítő jelek és régi határok szerint“ 
kívánták országaik birtokállományát biztosítani, amint már őseik is bir
tokolták. A határok megállapításánál a végvidéken fekvő várakra fennálló 
főhatalom („principale dominium“) magyar, vagy cseh volta a döntő. Jel
lemző azonban a korra, hogy a béke főbiztosítékát nem annyira minden-

58 Fejér VII/5. köt. 310. 1. Fejérnél a dátum 1257. Olv. Pauler Gyula : A magyar 
nemzet története . . .  II. köt. 175. jegyzet.

68 Hóman—Szekfü: Magyar történet 11. köt. 155. 1.
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kor érvényes államhatárok kijelölésében, hanem ama bizottság állandó 
működésében látták, melyet a magánosok panaszainak elsimítására kül
döttek ki a két ország főfunkcionáriusainak köréből.54

Hasonló szellem hatja át Habsburgi Rudolf és IV. László 1277-i 
békekötését. Rendelkezései során bárók kiküldését határozták el Magyar- 
ország és Ausztria, Stájer és Karinthia között vonuló határ biztos meg
állapítására. III. András és Albert osztrák herceg 1291. évi békéjének 
biztosaik által kiállított oklevele pontosan megállapítja azon várak sorát, 
amelyek a magyar király hatalma alá tartoznak („iuris regalis“), ezek 
restituálásával kívánván helyreállítani az ország határait. Egyszersmind 
elrendeli azon magánváraknak lerombolását, amelyeket Magyarországon 
az osztrák herceg szállott meg.66

A fentebb bemutatott négy békeokmány annak az időszaknak de
rekáról való, amelyről azt állapíthattuk meg, hogy folyamán az államha
tár, helyesebben az állam fogalmában mélyreható változásnak kellett 
végbemennie. Olyan kornak politikai gondolkozásáról adnak egy-két adat 
tükrében töredékes képet, mely kor az államfogalom tisztulásának jegyé
ben zajlott le. Az államhatárra vonatkozó terminológiájuk részben még 
nem az a teljesen kikristályosodott, mint volt a következő század elejé
ről származó adatainknak terminológiája. A határ vonalának megállapítá
sára irányuló határozott intézkedésekkel csupán két esetben találkozunk. 
Méltán következtethetjük tehát mindebből, hogy a XIII. század második 
fele valóban az átalakulás kora s hogy az államhatár még inkább csak 
gondolatban élő fogalom volt, a valóságban nem futotta körül egészen 
az országot, hogy pontosan válassza el területét idegen államok territóri
umétól. Ezekben az oklevelekben ránk maradt kifejezések s a mögöttük 
rejlő tények biztos előjelei voltak annak a fejlődésnek, amely n XIV. 
század elejére, ha nem is az egész országot körülvevő, de több helyen

54 A  békeokmény Wenzel ÁUO. III. köt. 247—255. 1. Az idézett helyek: „regna . . .  
nostra. . . secundum signa, distincciones el metas antiquas, prout eciam progenitores 
nostri et antecessores reges Ungarie . .  . possederunt.“ A két király és alattvalói között 
felmerült nagyobb ügyekben az esztergomi érsek és az olmützi püspök, mig a kisebb 
határvillongósok dolgában magyar részről a pozsonyi és nyitrai, a soproni és mosoni, a 
vasi és zalai comes és Szlavónia bánja járnak el. Épen olyan állandó bizottság volt ez, 
mint a fentebb említett néhány, XIV. századeleji. Csak harmadik személyként szerepel a 
magyar király s vele Magyarország a római és cseh király között, 1276'ban létrejött bé
kekötésben (Fejér V/2. k. 328. 1.) Az 1271-i békének mintegy garanciáját lehet látnunk 
rendelkezésében : „salvis utrique regum terrarum suarum limitibus et terminis“. Követ
keztetéseinkből azonban e békeokmányt ki kell kapcsolnunk, éppen mert hazánk csak 
közvetve szerepel benne és mivel a magyar határra konkrét intézkedéseket nem tartal
maz.

56 Az 1277-i Fejér V/2. köt. 388. 1. „in suis certis términis et antiquis“. Az 1291-es 
Lichnowsky Geschichte des Hauses Habsburg. Wien 1837. II. köt. CCLXXVI1—CCLXXIX. 1.
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a valóságban is meglevő államhatár kialakulására vezetett. A magyar 
korai középkor utolsó százada nem csak nálunk, de a környező államok
ban sem ismerte a vonalszerűén haladó, pontosan kicövekelt államhatárt.

Vizsgálódásainknak kezdetén arra a megállapításra jutottunk, hogy 
a határ mindig jogelkülönítő szereppel bírt. Később, amikor az ország
határ kialakulását nyomoztuk, a felsorakoztatott esetekből mindig az 
tűnt ki, hogy az országhatár nem más, mint a ius regium érvényesü
lési körének határa s hogy ezért, a ius regium gyakorta lévén kétséges, 
az országhatár a legtöbb esetben bizonytalan volt. E tényekből jogosan 
vonhatjuk azt a következtetést, hogy a ius regiumon túl, illetőleg felett nem 
állott fenn az egész országot egybefogó jog, amely tisztán élve a kor 
tudatában, a hatálya alá eső terület pontos körülzárását lehetővé tette 
volna. A XIV. század elején többször is történt kísérlet a magyar állam
határ megállapítására, sőt már a XIII. század második feléből voltak 
adataink, amelyek az államhatár fogalmának kialakulóban léte mellett 
szólanak. A határ fogalmának természetéből következik, hogy feltételezi 
egy bizonyos területre fennálló jog létezését. Amikor tehát a magyar állam 
határának pontos megvonására történt kísérlet, kellett egy, az egész or
szág területét világosan egybefogó, legfelsőbb jognak lennie, amely a ius 
regium esetlegességein túl biztos alapot adott az ország területének kö
rülhatárolására. Azt az időszakot tartva szemünk előtt, amelyből a ma
gyar államhatárra vonatkozó, első kétségtelen adataink származnak, e 
legfőbb jog kialakulását a XIII. század második felére kell tennünk.

Véletlennél többnek nem tarthatjuk, hogy sejtésünk igazolására, a 
magyar állam területéi egybefogó és körülhatároló, legfelsőbb jognak — 
lehet mondani — klasszikus emléke maradt reánk éppen a XIII. század 
végéről. Ha e megemlékezés ránkhagyományozésát véletlennek kell is 
tartanunk, a mögötte meghúzódó tény hajdan valóság volt s e valóság 
jelentkezésének időpontja is — úgy, amint ma adataink alapján tudjuk — 
megfelel az igazságnak.

Amint a gyermekkirályság és királytalanság korát nyomonkövetőleg 
„alig negyed század múlva, Károly Róbert trónralépése idején már ki
alakulóban látjuk a szent korona szimbolikus közjogi jelentőségét is, 
előhírnökéül a XV. század derekán már teljesen kialakult és szabatosan 
körülírt szent korona-tannak“,56 akképen az országnak a nagyhatalmú 
bárók és trónpretendensek által veszélyeztetett területi integritása szinte 
szükségszerűen fejlesztette ki Magyarország egész területét biztosító, ki
rálytól, bárótól független jog fogalmát. 1298-ban az ország főpapjai a ne
mesekkel, néhány szósszal és kunnal az állami rend biztosítása érdeké- 68

68 Hóman—Szekfü: Magyar történet III. köt. 289. 1.
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ben többféle rendelkezést hoztak. E rendelkezések 21. pontja megkívánja 
a királytól, hogy az ország elidegenített részeit szerezze vissza, „ut reg- 
mim Hungáriáé, quasi quoddam ius íotum, suarum possit partium inte- 
gritate gaudere.“67 *

Aligha tévedünk, ha azt hisszük, hogy e paragrafus ius totuma a 
magánbirtoklás körében szokásos ius possessionarium mintájára készült 
s jelentése is körülbelül az volt, mint a magánbirtok szétforgácsolódását 
megakadályozni kívánó, hasonló jogi formuláknak. E kifejezésben mégis 
többet látunk, mint a király megoszthatatlan atyai örökségére, patrimoni- 
umára való jogának hangsúlyozását. E következtetést pedig az idézett 
cikk fogalmazatából kitűnő körülmények engedik meg. Az említett jognak 
alanya u. i. nem lehet a király. Hisz a főpapok és nemesek kívánják 
tőle, hogy e jog sérthetetlenségéről gondoskodjék. Nekik tehát — látszó
lag — ép annyi közük volt e joghoz, mint a királynak. A király csak 
hordozója, képviselője, nem alanya az ország egész területére fennálló 
jognak. A regnum Hungáriáé és a ius totum párhuzamba állítása pedig 
arra mutat, hogy a királyságban nem egyszerű területi fogalmat láttak, 
hanem valami, területtől, királytól, néptől független — ma úgy mondanánk 
— önálló, jogi személyiséget.B8

Régebbi alkotmánytörténeti iskolánk fejtegetései óta az újabb kuta
tások is foglalkoztak a középkori magyar állammal, mint önálló jogi sze
mélyiséggel. Más összefüggésben e fejtegetések oda jutottak el, hogy az 
államfogalom csak igen lassan szilárdult meg a corona fogalmában. Kez
detben a király személye annyira előtérben állott, hogy egészen elhomá
lyosította még a felette is álló államgondolatot.69 Forrásaink a királyság 
kezdő korától használják szimbolikus értelemben a corona fogalmát. 
Eleinte csupán a királyt és alattvalót egymáshoz fűző hűségi viszony 
képletes emlegetésénél fordul elő.60 Idővel azonban a királyi hatalom jel
képévé lesz. Az Anjouk alatt mindjobban előtérbenyomul a legfőbb ha
talmat szimbolizáló szerepe s végre 1440-ben a királyválasztó országgyű-

67 Kovachich M.G.: Supplementum ad vestigia comitiorum I. köt. 118. 1. „En pri- 
mum provisionis huius, quae postea plane in diplomaticas conditiones relata est, vesti- 
gium." Valóban e rendelkezésben kell látnunk az ország területi integritása biztosításá
nak első követelését I

58 „Man hatte gesehen, wie die Personen der Könige und ganze Königsgeschlech
ter dahingingen, während das Reich erhalten blieb. Man musste die Überzeugung ge
winnen, dass das Reich etwas von den Herrscherpersonen Unabhängiges darstellte.“ Be- 
low, G. v . : Der deutsche Staat des Mittelalters. 1. köt. 187. 1.

69 Váczy id. m. 48—53. 1.
w Ez a leggyakoribb. Rengeteg okleveles példát lehetne erre felhozni. Pl. az Isten

nek és a coronának tartozó hűség párhuzambaállításával : „in fide Deo debita et corone“. 
Sopronmegyei oklevéltár I. köt. 25. 1.
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lés határozatait tartalmazó oklevél tanúsága szerint már elnyerte azt a 
misztikus erőt, amely nélkül a királyi hatalom s a benne gyökerező 
összes állami funkció elképzelhetetlen.61 Werbőczi azután megadta az 
élő tanításnak máig is változatlan formulázását. Ez az elmélet bizonyára 
nemcsak a maga általánosságában, hanem részleteiben is fokozatos fej
lődés, az alkotóelemek lassú egymás mellé rakodásának eredménye. Bár 
lépésről-lépésre igazolni nem tudnám, alighanem igen közel állunk az igaz
sághoz akkor, amikor a szentkorona-tan területi vonatkozásainak első 
nyomát az 1298-as törvény 21. pontjának fentebb idézett kitételében pil
lantjuk meg.

A legfőbb birtokjog alanya Werbőczi szerint a szent korona volt; 
az 1298-as törvény szövegéből az tűnt ki, hogy az ott említett ius totum 
alanya a király nem lehetett. Ha a XIII. század végén még nem is te
kintették a koronát a legfőbb birtokjog alanyának, a királyi jognál több^ 
az egész ország territóriumát összetartó jog (a ius totum) fogalmának s 
vele párhuzamosan a szent korona közjogi jellegének kifejlődése szük
ségképen oda vezetett, hogy az államterületre fennálló (birtok-) jog ala
nya a szent koronában szimbolizálódott.

A XIII. század második felét több alkalommal is az átalakulások 
korának neveztük. A különböző pontokról kiinduló kutatások arra a meg
állapításra jutottak, hogy nagyjában e félszázad volt az állam tisztultabb 
fogalma kifejlődésének kora. Ez volt az az időszak, melynek folyamán 
a király személye mindinkább háttérbe vonult,62 hogy helyet adjon a sze
mélytelenebb regnuin fogalmának, amely végül is a szent korona szim- 81 82

81 A szent korona-tan körül folyt szenvedelmes tudományos vitát Hóman Bálint, 
könyvével — legalább is érdemben — lezártnak tekinthetjük. Sikerült kimutatnia, hogy 
e tannak nem volt meg kezdettől az a közjogias színezete, mint Timon és a nyomdo
kában járó jogtörténészeink állítják, de távolról sem tekinthető csupán Werbőczi zsenia
litása termékének. A XV. század folyamán mér élő elmélet volt. Magyar történet Hl. köt. 
289. és 459. 1. A cseheknél 1329-ben tűnik fel először a corona regni kifejezés a territó
riumnak. mint államjogi egésznek szimbolizálásaként. Olv. Peterka, Otto: Rechlsgeschich- 
te der böhmischen Länder I. köt. 99. 1.

82 A szentkorona-elmélet első nyomaira Kézai Simon fejtegetéseiben bukkanunk (Hó- 
man-Szekfű id. h.). Ugyanekkor, a XIII. század második felében a társadalom, mely ed
dig az állam keretében passzív, alakításra, szabályozásra szoruló tényezőként foglalt he
lyet, aktivitásba lendült s igyekezeti az államra rányomni a maga bélyegét. „A társada
lom magára vállal bizonyos közfeladatokat, ezzel párhuzamosan az állam mindinkább 
elveszti kizárólagos királyi jellegét s egyre jobban támaszkodik a társadalom közreműkö
désére.“ (Véczy Péter: A népfelség elvének magyar hirdetője a XIII. században : Kézai 
Simon mester. Különnyomat a Károlyi-emlékkönyvből, 19. 1.) A társadalom rálépett arra 
az útra, mely odavezetett, hogy a nemzet az államfogalom integráns részévé lett. A jelen, 
sorokban tett néhány megfigyelés szintén alátámasztja azt az állítást, hogy nemzeti törté
netünk egyik legjelentősebb korszaka a Xlll. század második fele.
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boluma által elvont személyes jelleget vette fel. A regnum területi eleme 
a XIII. század végére jobbára függetlenné vált a ius regiumtól. Ha az 
ország végein egyes birtokokra a királyi jog érvénye elhomályosulóban 
volt, változatlanul élt e részeknek az ország jogi egészébe tartozásának 
gondolata. Ha magánérdekek, vagy éppen a király, e jogi egész, a szent 
korona testének megcsonkítására törekedtek, egyszerre jelentkeztek a ren
dek követelései, kiknek az ország területére a királyéval egyenlő joguk volt.63

A  ius regiumtól független, mintegy a királyság felett lebegő legfőbb 
birtokjog, amelynek az ország területe — mondhatnánk — reális uefli
léié volt, tette lehetővé a magyar államhatár fogalmának kialakulását a 
XIII—XIV. század fordulója táján.

Amint a magánbirtokhatár megvonhatásának egy ius possessiona- 
rium kétségtelen bizonyossága volt a szükségképi előfeltétele, akképen az 
államhatár teljes bizonytalanságának csak azon gondolatnak első, két
ségtelen jelentkezése vethetett véget, hogy az országterület zárt jogi egé
szet alkot.64

*

Ettől az időtől azonban napjainkig, amikor a legelhagyatottabb he
lyen is kicövekelik az államok határát, igen hosszú a fejlődés útja. A 
bevezető sorokban jelzett célunkhoz képest erről az útról is kell néhány 
szót szólanunk. A fejlődésnek azt a szakaszát, amely a XIII—XIV. szá
zad fordulóját megelőzte, a bizonytalan országhatárok korának nevez
hetjük.68 E századforduló táján kezdtek — jobbára ismeretlen hatóerők 
munkája nyomán — a magyar államhatár első nyomai feltünedezni. 
A rákövetkező (XIV.) század új formákat érlelő, átmeneti idő. Ez alatt 
alakul ki a szent korona-államszemlélet, amellyel átitatódnak a politikai 
élet különféle megnyilvánulásai. Az ország területe a szent korona teste 
(corpus). Az állam határa e corpus tagjai birtokainak határával esett egy
be. Nem választották el az állam határát a magánbirtokok határaitól. Vi
gyáztak arra, hogy egy tag se váljék le az ország testéről,66 de ha eze-

®* Az ország területének épségben tartását követelő legfontosabb törvénycikkek 1526-ig : 
1439, 14. és 17. §, 1458, Vili. §, 1492, 4. §, 8. §. 25. §, 1498, 28. §, (e cikkely említi először a 
török birodalom felé eső országhatár elkülönítésének szükségességét), 1504, 20. §, 22. §• 
1507,19. §., 1514, 54. § (törvénycikkünk a magánbirtok- és államhatárok megállapításénak 
ügyét egy kalap alá foglalja), 1526, 28. §,

64 A magyar államhatár kialakulásának időpontjául megjelölt századforduló jelen
tősége a gazdaságtörténet világénál is kibontakozik. Az országnak a külfölddel szemben 
való, a külföldi kereskedelem megvámolásának elvében megnyilatkozó elzárkózása az 1291-i 
törvénnyel vált általánossá. Domanovszky S .: A harmincadvém eredete, 53. 1.

65 E korra szinte anachronizmus használni az állam fogalmát,
66 Így Sopron, e „speciale membrum huius regni Hungarie“ a magyar rendek szün- 

elen gondoskodásának tárgya volt. (Házi III. köt. 340. I. Hunyadi János nevezte így Sopront.)
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ken belül voltak kisebb határvillongások, egyszerű magánjogi aktusként 
kezelték azokat. E kort (kb. XV—XVII. századot) a szent korona állam
határa korának nevezhetnők, bár lehet, hogy ez elnevezés jogosságát 
a részletkutatások nem fogják később igazolni.97 Esterházy Miklós fejte
getéseiben már összesűrítve benne rejlik a modern államhatár korának 
minden jellemző vonása. Az osztrák biztosok ugyanekkor hangoztatott 
álláspontjával szemben a nádor felfogása valóban meglepően modern.68 
Több mint tíz évtizednek kellett lefolynia addig, míg a XVIII. század vé
gére fogalmilag is és a valóságban is megszilárdultak a magyar állam 
határai. E nagy átalakulás mögött rejlő hatóerőknek csak egyik legfon- 
tosabbjára mutatunk rá, amikor megemlítjük, hogy a XVIII. század fo
lyamán lépett a középkor sok. apró gazdasági egysége helyébe, illetőleg 
azokat összefogva — főleg a merkantil eszmék hatására — az államok
nak céltudatos nemzetgazdasági politika űzésére alapulszolgáló gazdasági 
egysége.69 Ez az egység parancsolólag írta elő, hogy néha a magánérdekek 
és a magánhatárok rovására vonassanak meg az állam határai. A XVIII. 
század végére Esterházynak már jó egy évszázados elve általános pos- 
tulátummá lett: a magánbirtokok határainak megvonása semmikép sem 
befolyásolhatja az államhatárok vonalának megállapítását.70

A XIII. század meghozta a magyar állam számára a jogi egység 
fogalmát s ezzel megtette az első lépést az állam határainak kikristályoso
dása felé. Századok folyama vezetett azonban a modern állam határai
nak kialakulásához. Az államhatár lényegét kitevő elemek lassan rakód-

67 1411-ben az osztrák és magyar határ viszonyainak rendezésére kiküldött bizto
sok még csak az osztrák és magyar dominia privátat különítették el. (Scheyb alsóausztriai 
tartományi titkárnak a nyugatmagyarországi határvidék történetéről írt. nagy előterjesztése 
Mária Teréziának. Kéziratban a bécsi Staatsarchivban, Hss. W. 170.) Olv. még a 63. jegy
zetben idézett 1514 : 54. t.-cikket is I

68 Hogy mi szerepe volt a szent korona államszemlélete a korábbi századok fo
lyamán kijegecesedett rendszerének abban, hogy az államhatár modern felfogása koráb
ban jelentkezett nálunk, mint az osztrákoknál, azt további kutatásoknak kell eldönteniök.

69 V. ö. Srbik, Heinrich Ritter v . : Der staatliche Exporthandel Österreichs von Leo
pold I. bis Maria Theresia. 1907. XXI-XXlII. 1.

70 Az Esterházynál részletesen ki nem fejtett elv igen szép taglalásban részesült az 
1794-i határjárásra kiküldött magyar bizottság elnökének különvéleményében. Értekezvén 
a magánjogi birtoklás és a szent koronában megtestesülő legfőbb birtokjogról („radicali sac- 
rae regni coronae iure supremo'), megokolja, hogy a particularis határbejárás csak „sal- 
vis regni limitibus“ történhetik. „Metae regni Hungáriáé sint inalienabiles.“ Orsz. Ltár. 
Acta limit. Fase. 1. 1794. okt. 10. (Az elaborátum Domanovszky Sándor egyetemi tanár 
úr gyűjteményéből.) Éppen száz évvel korábban még diszkusszió tárgya a morva határ 
megállapítására kiküldött biztosok közt, hogy a végvidéki magánbirtokok határainak be
járásával egyszersmind az államhatárok is eldöntetnek-e ? A kancelláriai instrukció szerint 
(„per id“ 1) igen. A magyar fiscus azonban ellenkező véleményen volt. (E határper iratai: 
Orsz. Ltár. Archiv. Regnícolare. Lad. SS. Fase. D. 1694. szept. 27., és u. o. szept. 23.)
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tak egymás mellé. A mai állapotok csíráit egy XVII. századi nagy állam- 
férfinuk politikai gondolkozásában fedeztük fel. Azóta a nála kifejezésre 
jutott alapkövetelmény szellemében haladt a fejlődés iránya. A fogalmak 
végleges tisztázottságától azonban még mindig messze vagyunk. Az ál
lamok életében egymást nyomonkövető nem is sejtett változások folytán 
elmondhatjuk, hogy napjaink sem ismerik az államhatár mibenlétének 
pontos definícióját.71 Erre pedig nagy szükség volna, mivel a nemzetközi 
politika homlokterében már jó ideje az államhatárok problémája áll. E 
probléma igazságos és nyugodt megoldását a kérdés történeti elmélyítése 
van hivatva előkészíteni. Az elmélyedés első feltétele pedig a részletta
nulmányok megindulása. Ezeknek feladata lemérni az egyéni és kollek
tív erők szerepét Magyarország határainak kialakulásában, kiváltképen 
azon különbségek megállapítása révén, amely különbségek kétségtelenül 
megfigyelhetők a magyar birodalomnak a szomszédos nyugati, északi, il
letőleg keleti és déli államok és államszerű alakulatokkal szemben mu
tatott politikai arculatán.72 * * * * *

A részletkutatásnak azonban a közgondolkodásnak nemcsak a 
hivatalos iratokban lecsapódott emlékeit kell figyelembe vennie, hanem 
az irodalmi munkákban megnyilatkozó szellemét is. E kettős irányú vizs
gálódás minden bizonnyal igen értékes adatokkal fogja gyarapítani a 
magyar történeti politika (politikatörténet) még megíratlan fejezeteit.78 Min

71 Még ma is külön beszélünk politikai, katonai és vámhatárokról. Ezek jellemzői 
még most sem alkotják mindenkoron együttesen az államhatár egységes fogalmát. V. ö. 
a Sacher szerkesztette Staatslexikon II. köt. 811—818. hasábjait.

72 Feltűnhetett, hogy példáink mindig az ország nyugati és északi határaira vonat
koztak. Ennek oka az volt, hogy kelet és dél felé csaknem a legújabb időkig államhatár
nem alakult ki, világosan illusztrálván azt, hogy az államhatárok mikénti kialakulása
mindig két ország államiságának függvénye. Mivel kelet és dél felé az újabb időkig nem 
mindig állott fenn szorosabb értelemben vett állami alakulat, az országhatár is egészen 
más jellegű volt. Itt a tulajdonképeni országhatáron túl következett a Magyarországtól szo
rosabb állami függésbe hozott részek (ezeket fines, extremitates szóval jelölték a kö
zépkorban a törzsországot jelentő corpusszal szemben, 1486. évi tv. bevez. 4. §.), azon túl
pedig a lazábban függő, vagy csak befolyási körébe eső területek határa. Övenként hal
ványult a magyar államhoz tartozásnak gondolata s igy az elmosódottságba vesztek az 
állam határai. A déli és keleti határ történetének problémáit ismét önálló részlettanulmány 
feladata volna megoldani. Nemkülönben a részben újkori keletű belső határok (megyei,
városi és dioecesis-határok) kialakulásának vizsgálatát is.

78 Nem szabad azonban felednünk, hogy a korszellem változása legtöbbször az 
irodalomban nyilatkozik meg legkorábban. Néha hosszú évtizedek folynak le addig, míg 
e változások az élet egészét áthatják. A Xlll. századeleji Anonymus a magyar államhatár 
pontos megvonásáról beszél, sőt ezt visszahelyezi két századdal korábbi időre (57. c. 
„Dux verő Zulta . . . fixit metas regni Hungarie“). Ez a tudósítása épen olyan anachro- 
nisztikus, mint birtok- és alkotmánytörténeti vonatkozásai. Ugyancsak így értelmezen- 
dők krónikáink hasonló helyei is.
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denekelőtt pedig megvilágítja a magyar államhatár kialakulásának hosszú* 
változatos folyamatát. Itt, egyelőre e kis tanulmány keretében meg kellett 
elégednünk azzal, hogy tisztázni igyekeztünk a magyar királyság első 
három századának az országhatár kialakulása kérdésével összefüggő, 
legfőbb problémáit.

Kring Miklós.
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