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A RENDI ALKOTMANY VIRAGZASA MAGYARoRszAceAN
Az ANJoUKTIL uAryAs xonArc.

ELSO RESZ.

A REI\DEK t<uzoBLME A nrnAl,ysAccer- ES c,rozgl,uux
ZSIGMOND ge.r,Ar.,AIG.

Magyarorszf.g l\agy Lajos halalaval lep a rendi hata-
lom nagyobb szab6"su kibontako zashnak korf.ba.

A XIII. szazadhan megindult szabad fejlodest az An-
jouk hatalma megszakftotta, de el nem fojtotta. Iljra kellett
dbrednie, mert az eroviszonyok ugy kivantak. Nagy Lajos
kormanya kivetel lehetett csak, mert kiveteles volt az ok,
a mely l6treh ozta: rendkivuli egyeniseg talalk ozasa olyan
korral, a melynek hozzh hasonlo ferfiura volt szuksdge.

Anglia azon fejlodesenek, a melyet az iment ecsetel-
tem, nfllunk is meg kellett parjanak lennie. A kiralyi hata-
lomtol egyesftett rendek kozds nemzeti munkassagd.nak,
parosulva a szabadsagnak a nemzet sziveben soha ki nem
aludt 6s a XIII. szazadban uj eletre kelt szellemevel, nf-
lunk ugyan azokat" az eredrnenyeket kellett szulnie. mint
Angliaban. A tort6rretet szilard torvenyek igazgatj ak. Egves
egydnek, a politikai helyzet alakuld.sai modositjak a meg-
levo eiok ervenyesulesenek form Aje\ idopontjft. merte-
kdt, megadjek a t6rtenelemnek azon szingazdagsfgot. a

melynel fogva minden lapja mas es rnas. rninden reszlete
telve egyeni elettel, ug) hog-r a kepzeletsztilte bfrmely
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mesenel is sokfeldbb es erdekesebb ; de mincl e ktildnfele

tenye z6k nem terelhetik el a nemzetek eletenek folyasat a

termeszet tdrr,'enyetol rendelt mederbol; nem birjfk azon

nagy szabalyok erejet megtorni, a melyeknek helyes meg-

figyelese a tortenetet rgaz;- tudomanynya emeli, s a jelen es

a jovo megitelesenel segitsegunkre vall.

Magyarorszagnak XIV. es XV. szazadbeli alkotmf"nyos

eleten is nyoma latszik az ezen idokhen szerepelt annyi-

fete ember gondolko zttsanak es az ezen idokben lezajlott

ann;rifele esemeny hatasanak; mindannek, a mit veletlen-

nek mondhatnAnk, mert veges elmenk az okot, a mely

eloide zte, megismerni nenl kepes ; rnindtrnnak, a minel

fogva a kor tortenete minden mdLs nep tortenetetol eliito.

De ezek ellenere a sok tekintetben azonos mr-rltnal es az

azonos allapotoknal fogva Magyarorszilg fejlodesenek nagy

vonaszriban ugyanaz a jellenre es ugyanaz a lefolyasa, mint

Angliaenak. Mint Angliaban, nalunk is i1 rendek jutnak tul-

sirlyra s hanyatlik a kiralysag. I. Eduard es I. Lajos hatalmas

alakjai nyitjak meg a kort ; YI. Henrili es V. Laszlo arnyek-

kiralyok zaqilk be. A magyar kiralyok sem birjak a rajutri ma-

radt hatalmat jobban tregovni, rlint angol tarsaik. A kor ter-

meszetes iranya, a melv Francziitorsziigban es l\emetorszag-

ban a kiral)'sagot mar vegkepp lefegyverezle, nalunk is erve-

nyesul. Csak azzal a ktilonllseggel, trogy a nagy foladatai

tudatf.ban levo kiral_vseg, valamint a nemzeti 6tzes es azcrr

nemzeti inte zmeny-ek ) a melyek az egyseges allamban fon-

mararJtak, ug_y alakitottak a hatalmi viszonyok fejlodeset,

lrogy ez nem jott teljes ellentetbe az osszesseg eletere nezue

szukseges elofoltetelekkel. A clecentralisatio eredrnenye nem

a localis fiiggetlenseg gyo zelme, hanem az orszagos sza-

baclsag kibontakozasa nalunk is, Angliaban is. Lz egyseg-

nek a multban megect zodoht vedoi meg tudtak akadalyo znt',

hogy a kormfnyzat gyengesege a nemzet szethullfsAt vonja
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maga utan. Anglia es Magy arorszhs, szemben Eur6pa tobbi
nepevel, e korban is megorzik fejlodesuknek azort jellemet,
a mely a belso egysdg kovetkezmenye volt mindkettoj oknel.

De ha a kormfmyzat gyengesegdb6l szarmazo leg-
rragyobb bajt a magyarok es az angolok el is kerulik, a

rendek tirlhatalma sem Anglidban, sem nalunk nem vdlik
be. Oly chaoszt tamaszt, mely a kiralyi reacti6t keszfti elo.

F,z sem veletlen. Ennek is be kellett kovetkeznie.
A rendeknek olyan hatalomra kellett szert tenniok, a me-
lyet allandoan jora nem fordfthattak. Csak kivetelesen nagy
ferfiak vezetese mellett lehetett arra szttmitani, hogy a ko zep-
kori tarsadalorn nem 6l vissza azzal a hatalommal, a melyet
szerezhetett. Kivetelesen nagy ferfiak pedig fol;rtonosan nem
adatnak a newrr,,eteknek.

A rendek terhodftasa nagyr eszt ugyan azan eszko zok
segitsegevel es ugyanazon a, modon tortenik nalunk, mint
Anglieban.

A hatalmi viszonyok a rendeknek kedveztek, mert az

orszag hadi erejenek kes zenletben levo legjelentekenyebh
reszet nalunk is a fonemesseg szolgaltatta.

Mar az Arpadok iclejeben is a fegyverben allott nem-
zet ereje volt a kiralysag korlatja, azota pedig ez az ero
oly szervezetre talalt , a mely megkonnyitette, hogy a kiraly
ellen is forduljon.

Lattr-rk, hogy i\agy Lajos ota a nagyok banderiumai
alkottak az activ sereget.*

Ezen az uton jutott a kiraly a legkonnyebben es a

Iegolcsobban mindig hasznfhato erokh oz. A kincstar el

nem birta, hogy a varkatonasfg helyett foleg kirtilvi z>r-rl-

dosokb6l alakr-rljon az activ sereg. A uagr-r-rk kiizr-etitese
utj an szerzeLt csapatok, meg ha fizeti is ciket ir kirtilr-.
keveselrb kozvetlen eld ozataha kerultek. nrint a rninovel

* 199. lap"
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j art volna saj at seregenek fegyverrel val6 ellfltasa, be-
gyakorlasa es allando fontartasa. A fonemesseg szemelyes
es vagyonbeli biztossfga, varai vedelffie, tekintelye es ha-
talmi allasa megkivantak tole, hogy harczosokat tartson.
tlidon velok a kiraly szolgalataba szegodik, a maga tovabhi
emelkedesenek egyengeti az utj At, haza{ias kotelesseget tel-
jesit, s a penzzel, a melyet embereiert kap, &tryagi terlrein
konnyit. E rendszerrel egyarfnt j6l jar a kiraly is, a fo-
nemesseg is. 1\ag-1' Lajos olasz hadjaratai idejen vegleg
el is terj ed.

A hadszervezet, a torveny eltero formaja ellenere, az

eletben nflunk Llgyan azorr alakot oltotte magara, mint
Anglifban. A torvenv rlem vdLltozik, a nemesseg rredekni
kdtelezetlsege nern szrinik meg; de azon hadjaratok tanul-
sagainal fogva, a melvekben a kozfolkelesnek has znffi nem
vehettdk, uj seregek keletkeznek , az ors zilg a fonemesseg
szolgalataban eil6 zsoldosokkal telik rneg, s 6k alkotjak a

harczt ero zomet.
Ezen helyzet hasonlo eredmenvt is szril, mint Anglia-

ban. A fonemesseg kenil a dolgok elere. A katonai erovel
a politikai hatalom kezebe jut.

A hadi ero zdme, a harczot biro katonasag tekintelyes
resze nem a kiralynak engedelmeskedik, hanem a nagy
uraknek, a kikben hatalmuk es tett szolgalataik oly becs-
vagyat keltenek, hogy konnyen osszettizhetnek a kiraly-
lyal. A rend szer) a mely legalkalmasabll volt, hogy az

orszagnak elegseges hadi erot adjoil, nem birja bizto-
sftani, hogy ez az ero csak orszagos czeloknak szolgaljon.
A kiralynak nem ad kezebe oly eszkozt, hogy vele tekin-
telyet fontarthassa es sajat politikejet ervenyre juttathassa.

A kiralysag, a mely legfobb f'eladatait nagyreszt" kolcson-
vett erokkel birja megoldani, fonak helyzetbe jut. OIy erok
korny eztk, a melyeket nenr konnyu kezelni, a melyeknek
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szerencses korulmenyek kozott is csak nagy egyeniseg tud

parancsolni.
Mikor a vfrrendszer szolgd.ltatta az activ sereg zom6t,

a kiralynak nagyobb erkolcsi hatasa volt a hadi erore, mint
most. A mikor magfnembertol fuggo szervezett tekintelyes

hadi ero meg keves volt az ors zdgban, Idzadiist csak alta-

lanosabban erzett serelem, vagy legalabb is egy-egy videk-

nek nagyobhfoku elegedetlensege tfmaszthatott, holott a

vfitozott helyzetben egy trr is kepes a kiralylyal szembe-

sz6.llani. Azelott nem birt a kiraly a nem zet lrzelmeivel

es f'olfogasfval ellenkezo politiket katonai erovel ervenye-

siteni; most egyes embereken sem foghat ki. Azelott az

egymassal szovetkezett rendekkel kellett szfmolnia; ma

egyesek is daczolhatnak vele.

Ez a helyzet okozta a nehlzsegeket, a melyekkel a ki-

ralysagnak kizdenie kellett. Csak a legovatosabb magatar-

tassal tarthatta fonn tekintelyet. Politikej anak sikere attol

ftiggott, hogy mikent tud a fonemesseggel megfertli. Ha

leghatalmasabb tagj aival egyetertett, buntetlenril vethetett

a torvenyek ellen is. Ha ellentetbe j ott velok, tarthatat-

lannf lett a helyzete. Korlatlan hatalommf nem lehetett,

mert ebben a vallalkozasaban a nagyok nem tamogattak

volna. Vele szemben a szabadsagot biztositotta, hogy az

uralom es a fuggetlenseg hagyomanyaiban nevelkedett, s az

alkotmanvos korla,tokat dnerdekenel fogva is megvdd6 f5-

nemesseg szolgaltatta a katonasiig zomet.

Irl6kdzben , rgaz, a torok ves zely hat6sflnal fbgva a
magyar kiralvoknak sikertilt, a mit Angliaban hiaba probal-

tak elerni. ,\ veclelern szorongato szriksege miatt Zsigmoncl

idejeben szigoru es altalanos hadi kotelezettseget allapita-

nak meg.

De az fj rencl sem biztositja a kiraly tirlsulyet. A rendek

kezeben marad a fegvver'. A hatalorn megoszlasat megis
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m6dositja. A kiralyt jobb helyzetbe juttatja, mert noveli a
koznemesseg katonai erejet, ezt meg a kiraly az oligarchia
ellens uly ozfl s 6ra fbrdfth atj a.

Mikent lattuk, Angliaban a kard nem volt az egyetlen
fegyver, a rnelylyel a rendek a kiraly ellen elhettek. A ha-
talmi kerdesekben veres polgarhahoru helyett nem egyszer
dontdtt az alkotmanyos eszkozoknek bekes kizdelme. l{A-
lunk meg nem volt ez igy. A XIII. s zazad jogfejl6dese e

reszben kulonhozl utakra terelte a kdt orszagot.
Angliaban az idorol idore megs zavazott hacti aclok

nelkril a kiraly franczta hadjaratait nem folytathatja, s ezert
kenytelen a parlament joakaratat keresni. l\alunk az trdo
a nemessegn€k, azaz a vagyonos oszt€rlynak mentessege
kovetkezteben az ors zeg koltsegvetesenek kis reszet teszi ;

ha a rendesnel tobb pen zre van a kiralynak sziikses€,
nem ado utjan segit mag'an, hanem zalogba ad egy-egy
birtokot, vagy kolcsont kot.

A kiralynak allanclo joveclelmei vannAk. Foldbirtoka, a

vamok stb. a penzforrasai.

A jobbagyok r-rtdLn fizetett ado is allando tetel, ugy
hogy szabaly szerint nem a parlament latja el az :rllamot
pdnzzel. A penz megsz avaz6:sa tehat meg nem oly rende-
sen hasznalhato hatalmi eszkoz, mint Angliaban. Csah e

korszak vege fete kezd, mikent meg latni fogjuk, azza lenni.
A rendek befolyasft legtobbnyire meg csak az anyagi

ero btztosftja. A mi Angliaban a vegso eszkoz, nalunk
meg az egyetlen folytonosan hasznirlhato. Ha a kiralysag
jovedelmei elegeud6k lettek volna nagy zsoldos sereg eltar-
tas ara, e jovedelmeknek allandosaganal es a parlamenttol
valo ftiggetlensegenel fogva konnyen veszedelmes"-qe r-iillato
erore tehetett volna szert. igy ennek lehetoses'e ki r-olt
zarva. Hatalma korlatolt, mint az angole, azolt ktiionltseg"-
gel, hogy nalunk hatfrt foleg a katorrai el'o szalt neki.
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A bekes kenyszerites m6dj6t nehezebben nelktilozttik

volna, ha egy veletlen konilmeny nemion kozhe. Dynastiaink

gyakori magvaszakaclasa a kiralyt a nem zet akaratanak tisz-

teletben tartas ara szoritja. Angliaban I. Eduard ota a fiu

orokjoga vegleg megs ztlirdul ; nalunk ellenben ezen id6k

kozben domborodik ki a valasztas joga. l\agyteszt ennek

tulaj donitanclo, hogy a Plantagenetek sokkal lcemenyebben

allottak helyt prrerogativaikert, s hogy szivosabb ellenallast

fejtettek ki a rendekkel szemben" mint ama kor magyar

kiralyai.
A mi az Arpadok idejeben tortent, ismetl6dik. Mikent

a XIII. szazadban, most is a mag-1rnp kiralyok kevesllbe

allanak ellen a rencleknek, rnint az angol kiralyok. Ke-

vesebb ktizdelembe kertil a magyar szabadsfg, mint az

angol. A magyar korona szabadabbelvu politikat folytat,

mint az angol.

Ezen altalanos megi egyzesek utan ndzzik, hogy ha-

zankban mikent terjedt a rendek befolyasa, s hogy sajat-

sagos viszonyaink kozott hogyan ment vegbe nalunk azor:'

processtrs, a melyet az iment Angliaban szemleltunk.

Lz Anjouktol nagyra emelt kiralyi hatalom gyorsan

dsszeomlott. Ko zrehatottak erre azok az altalanos nagy

okok, a melyekrol az iment szolottam, s a szern6lyes be-

folyasok.
Iz id6k meheben nyugvo fejlodes magvai ilyenkor

szoktak meglepo gyorsasfggal kikelni es megerni. Az elcl-

keszitett vnltozasok oly rohamosan kovetkeznek be, hogy

a feltiletes szemlelo csudas ugrast let ott, a hol a fejlodes

egeszen tertleszetes.
Valamilt lp3liabtur I. Eduflrd eros korm|nyzatet et-

menet nelktil II. Ecluarcl g-vonge uralma r,'61tja fel, Llg)

intezte nalunk is a sot's szeszelye a clolgok alakulasat.

Maria uralkoclasa eg)-szerre vilagossdr teszi, hogy az Aniouk
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hatalma kivetel volt, s hogy az allamhan a rendek szava

a sulyosabb.
I{em lehet biztosan megiillapitani, hogy a torvenytelen

modon folyt korm anyzat, a noi uralom gyengesege, vagy
szemelyes serelmek voltak-e a kiralyno ellen inclitott moz-
galom fooko zor; de teny, hogy a tengernek addig sima
tukren egyszerre oly hullamok tiimadnak, hogy a hajo,
mely fonseges biztossaggal folytatta utjet, jatdkszere lesz

a termeszet tombolo erejenek. A nagyok elfordulnak
iVlariat6l. Hiaba probelja o az aranybulla megerositesevel, az

orszfuggyriles egybegyujtesevel az fLramlatot foltartoztatni.
lYapotyi Karoly kore csoportosulnak az elegedetlenek.

Hfven j ellemzi az egesz forradalmat a sarokba szorf -

tott kiralyfrl, midon azt mondja : ( Gyonge asszony nem

kepes buszke es rakon czffiIan nemzetet korm fmyozni o. Igaza

volt. Ferfiu is ritkan utotte meg a kello merteket. A kik
az orszdLg vederejet szolgaltatj 6k, a kiknek katonfik es

viiraik vannak, a nagybirtokir fonemeseli csak kiveteles

egyeniseg elott haioltak volna meg.

A gybzelmes forradalom ereclmenyet az orszaggyules

6nti torvenyes formaba. A kiralynok lemonclanak. Karolyt
az o jelenlettikben az orszagg_-vtiles kiralyil-a valasztja.

De nemsokara Karolvtol is elfordttlnak az urak, s meg-

gyilkoltatasa utan a kirflvno miuclen akadaly nelkril fltveszi

a korrnan5'1. Garainak sereg'e actja neki vissza a koronf,t,

a melyet a HorvAthvak vettek el tole.

A nepolyi part a delr-iclekekre szorul, a Horviithvak
hatalmi korebe. Ekkor tortenik ffi€g, hogy egy veletlen

Mariat e fractio kezebe juttatja; megrohanjak es fogsiigba

vetik.
A fonemesseg es nemesseg azonban hive maradt a

torvenyes rendnek. Erelyes nem zet, onallo initiativara kepes

tarsadalom veszelyesse valhatik a tronra n6,zve is; ha
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azonban e tarsadalom husegen rest nern engednek ej-
tetni , biztosabb t6.masz ez az engedelmesebb tomegnel.
Egy szerencsetlen veletler, egy kud arcz nem egy despotet
semmisftett meg. Szabad nemzet, uralkod6javal nehezebben
esik ez meg. A magara maradt nemzet tud mag6:n segiteni.
Erelyt es okos actiot bir kifejteni. A gyogyszer) a mely art,
hasznalhat is. Az ero, a mely rombolhat, vedeni is kepes.

Most is igy tortenik. A nernzet vezeto elemei orszAg-
gytllest hirdetnek. IIgy latszrk, hogy a bajok forrasat rossz
tanacsok koveteseben lettek. Ezert kimondjAk, hogy ezen-
tfl a tanacsosok ne csak a kiraly es onmaguk erdeket,
hanem az orszaget es a szent koroneet is szolgaljek. A ki
ezt megszegi, csufosan zarassek ki a tanacsbol. Hogy a

nemesseget is megnyugtassak, megd.llapitj ek, hogy a tanacsba
a barokon es fopapokon kfvul elokelo koznemeseket is
fogadjanak be. LISy tetszik, hogy a \ilzadast annyira iga-
zoltnak tartottek, hogy a kozbocsanat es a beke politikejet
kdvetik. Az aranybulla szellemeben kik6tik, hogy ha a ki-
ralyno ettol el akarna terni, senki sem tarto ztk of benne
tamogatni, sot nyiltan ellent kell mondani szfLndekanak.

Erclekes hatarozatok ezek. A nemzet fontartja kiratyat,
cle megszabja a politikejAt. Megvddi a tr6nt, de korlatolja
hatalmat.

Ilg)'a nez a politika diadalmaskodik, midon a meg fogoll
llaria fer,jet kiralylya valasztjek. Zsigmoncl tr6nraemelese-
nek czelja a torvenlres rend megvedese a partutokkel
szemllen ; de a renclek magukrol es szahadsagaikrol sem
f eledkeznek uteg'.

Zsigmoucl i1 lnrlg'a lrartja vezereivel. r'alc-rszintileg az

orszag leghatalmasabb d1-nrtstaival. ntielott kiralr lva valaszt-
j|.k, formaszerf szerzoclest kot. a ulelr-ben fogtrdj a, hogy
az orsz6.g szabadsagat meg fogj a orizni. Jtos zrtt a torten-
tekert senkin sem fog allani es oket ktilOn vedelmeben

Gr. Anctrrlssy Gyuta; tr'<intrlcr,ratlusunk okai. 16
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fogja rdszesiteni. Kikdtik, hogy idegeneket nem fog allarn-
hivatalokban alkalm azrr\ hogy egyikoket sem fogja mind-
nyajuk megegyezese nelktil ezen szovetsegbol kirekeszteni,
s ha ezt megis tenne, ha a szerzodest megszegne, a toll-
binek joga legyen neki az engedelmesseget felmondani es

ellene atlast foglalni.
E szerzodes a kozallapotolcnak hf tukre. Mely be-

tekintest enged a kor szellemebe. A fegyveres ellenallas
jogara alapitja a kozszabadsfgot. A nagyok fegyveres ereje
leven a kiralysdgnak egyetlen hathatos korlatja, srirrln
gondoskodnak rola, hogy torvenynel fogva is 6lhessenek
ezen erovel. A fonemesek orif,s hatalmat bizonyftja, hogy 6k
intezkednek a koronarol, s hogy velok mint egyenlo fellel
szerzodik a kiraly . Lz engedelmesseg kotelessege csak foltete-
les ; csak az esetben ell fonn, ha a kiraly igereteit megtartja.

A kirfly hatalmanak sulyedeset tanusftja, hogy egyes

alattvaloival kot ilyen ketoldalu szerzodest. Kivetkozik a

souverainitas jellegdbdl. Allasa inkabb egy erdekszovetseg
fogadott vezerehez hasonlit, rnint az Isten kegyelmebol valo
kiraly ehoz.

Gyors hanyatlasf,ban idfig jutott el a l\agy Lajos
idejeben hatalmas kiralysflg. Az o nagy egyenisege altal
e n gedelmessegre hajtott forendekben fdlulkerekedett az

osi szilajseg es az uralom vagya. Gyonge novel szemben
tulsulyuk korlft nelkul ervenyesult. 0t az 6.llam igazi
urai. Mariat egyszer megfosztjak tronjet6l, majd vissza-
helye zik oda es megvddik a praetendens ellen. Midon ele-
ge detlenek voltak vele, lekoszonesre kenys zerttettek ; rni-
don megbekulnek vele, balsorsaban is kitartanak mellette.
l\em rendelik magukat alii kiralyuknak, de azt sem engedik
ffi€g, hogy egy videk uj urat tukmaljon rajuk. Annyira
mindenhatoknak tartjflk magukat, hogy Maria mell6, tudtan
kivul, de az o erdekeben uj kiralyt viilasztanak. A souve-
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rainitas addig szokatlan ilyen dualismusf.nak megalakita-
saval bebizonyftj 6k, hogy a nemzet igazln ura sorsanak,
a mennyiben magarol a koronarol meg akkor is rendelke-
ztk, a mikor van, a ki viseli.

l\ehez helyzetbe juttatja Zsigmondot es nagy vesze-
delmek csirajat rejti magaban, hogy 6, a ki ily lealacso-
nyito korulmenyek kozdtt foglalja el a tront, a kiralyseg
fensegerol kepzodott fdlfogasanal fogva a kezdetnek meg-
felelo szerepet nem akarja vegigjiltszani. Ha nem is indf-
totta a kiraly teljhatahnanak helyreallitasara iranyulo olyan
ontudatos terv, rnint II. Richardot, azon van o is, hogy
a rendektol kapott hatahuat saj at akarata szerint kezelje.
Hasonloan Richardhoz, onkenyre hajlik.

Megigerte, hogy kulfoldieknek nem oszt hivatalt es
adomanyokat, de nem valtja be szavat. Kulfdldiekkel vetet
magat korul, flltaluk szeretne az orszhgot korm |nyoztatni.
Szoszegesei kozul ez fej a legjobban a ha,talmas fonemes-
segnek. l\emzeti erzuletet is, szemelyes erdekeit is serti,
hogy azon hatalom es azon meltosrigok, a melyekre a maga
vere |Idozatf,val szerzett erdemet, jovevenyeknek jutnak.

Lz is bantja a kozerzr'iletet, hogy Zsigmond, a ki
kuldnos iog czirn nelkul valasztdLsnak kdszdni koron ejet, a
rendek megkerulesevel rendelkezett az oroksegrol, s hogy
6, a kit a fegyveres ellenfllas torvenyessegenek allaspont-
ieb6l kiinch-rlo forendek ultettek a tronra, a megigert am-
nestia elleuere torvenyes elj aras nelkul fej eztetett le nepl
egy partutot. Ellben hivei onmaguk brztossagat lettek
fenyegetve.

Serelmet okoz az is, hogv a kiral;- a torr.en)- ellenere
a korona vagyond:t elpazat'olja. Jellenrzi Zsigrnolcl onke-
nyes hajlam6.t, hogy egyszer. pedig rnar sok keserti tap asz-
talas utan, okiratban vilagosan ervenvtelennek nyilvanftja
azon torvenyt, a rnelyet a rendekkel egyutt hozott.

16*
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Mint Anglia kiralyai, Zsigmond is abbol, hogy a kiraly
a torveny forrasa es hogy a torvenyek az 6 neveben
hozatnak, formS:l re jogot, hogy elterjen a szokd.stol, a mely
szerint torvenyt csak a rendekkel egyritt hozhat vagy modo-
sithat.

Az ilyen tenyek, foleg ha azon nagyok erdekdt sertik,
kik kiralylya tettek, minden pillanatban koczkara vethetik
Zsigmond tr6njat.

Lz Anjouk uzelmei, a horv ffi-szlavon helyi korulme-
nvekben kedvezo talajra tal6Llva, a ddli videket 6.llando
forrongasban tartj ilk, s Zsigmond helyzetet meg nehezebbe
teszik . Lz egyes elegedetlen urak tamas ztekra talalnak a
lazad6.s ezen alland6 feszkeben, a honnan a torvenyes
rend ellen idorol-idore meguj ulo t6:mad6"sokat inte zrtek.

Ezen gyakori kizdelmeinel fogva Zsigmond az o part-
jan maradt nagyok befolyfsa ala kerul. Mert tr6nprreten-
den s tfmadt, nem lehet el azok segitsege nelkul, a kik a

tr6nra emeltdk.
A magyar nemesseg nem volt abbol a fajtabol valo,

hogy veret ontsa olyan korm an "vzatert. a rtrelr- szabaclsaget
serti es erdekeit mellozi. A nemzet tollbsege llag)- 6nallo-
saggal folvtatta azl a politiket. a nrelr- Zsigmondot fol-
enrelte. Nem akarja a nalrolvi kiralvt elfogadni ; de Zsrg-
moncltol is rnegkoveteli. hogl- valtsa be igereteit. Egyik
tenyez6I(iI senl engecli nragat kihasznfiltatni; mind a ketto-
vel sajat hasznAt. onallo politikejenak diadalrajutasat moz-
dittatja elo.

Zsigmondot sok kerneny csatdLban megvddik a part-
ut6k ellen. De ha meggybzSdnek rola, hogy vele sem btz-
tosftjak erdekeiket, keszek ellene is fegyvert fogni. I{em
engedtdk ffi€$, hogy a delvid6ki part a kirflyt tronjAt6l
megfo szsza; de ha nincsenek vele megelegedve, maguk
vallalkoznak rea. IJgyanaz a piirt, a mely csak az iment
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kizddtt erette, kormdLnyzata iranyanak lxegv filtoztatiisfra
kenys zeriti.

Zsigrnond, val6szintileg azdrt, hogy a fdnemesseg ha-
talmat ellensulyo zza) most eloszdr meghivja az orszag-
gytilesre a varosok kepviseloit. De ez sem segft rajta.
A polgarsag sulya meg csekely. A hatalmi merlegben ke-
veset nyotx . Zsigmond talan azt hitte, hogy a nagyreszt ide-
gen szarmazasu polgarsag segftsegevel megakas zthatja a
fonemessegnek a kiilfdldi kegyenczek ellen iranyulo actidjet.
Ha ez volt a terve, kudar czot vallott vele.

Az orszaggyulesnek, ugy tets ztk, megis a fonemesseg
szabott iranyt. fddig kovetett politikaja ervenyesul benne
az egesz vonalon.

Ezen politikanak rnegfelelt, hogy a torveny egyik ele a
napolyi part, a masik azon serelmek ellen iranyult, a melyek-
kel a nemesseg ed dig is kizdott.

Kimondja, hogy birtokot vagy hivatalt idegennek nem
szabad adomanyo znr. Megkoveteli, hogy hdLrom honapon
belol, egyes megneve zett urak kivetelevel, minden klitfdldi
udvaroncz hagyja el az orszfgot. Az orszaggyriles az arany
bulla megerosfteset is eleri.

Zsigmond a hozott tdrvenyeket nem hajtja vegre.
Kiralyi prarrogativaibdl azt a jogot meriti, hogy az orszag-
g_-vulesnek a birtok es a zalogjogra vonatkoza hatarozatait
onhatalmulag ervenyteleneknek jelentse ki. Az idegenek
nem tavoznak az orszagbol. Zsigmond adomanyokkal gaz-
dagitja keg'venczeit. Iz egyre gyarapodo elegedetlenseg
vegre kitor. L Sl-allAzok. a kik a kiralv harczait vegigkttz-
dottek, fegyvert rag'acinak Zsiguroncl ellen. Az o szenroklten. a

kik nem azdrt harczoltak es vereztek. hogl' lltelloztessenek,
a kiraly magatartfsa helatlansag is. Azt tartjflk, hog) a kik
tronra emeltek es a kiknek koszonhette, hogy rajta meg-
allhatott, onnan le is tas zithatjfk.
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IJgyanazok a ferflak ) a kik az iment a napolyiak ellen
harczoltak, Zsigmond letetelet hatar ozzak el. Nliutan sze-
mere vetettek torvenytelen tetteit , zz idegeneknek az orszag-
ban maradfsAt, s figyelmeztetesoknek foganatjat nem lettek,
reii rohannak. Zsrgmond azzal fogadja oket : ( Kiralyotok
vagyok, hriseggel Iartoztok nekem r. De szavainak nincs
hat6.sa. A nagyoknak nem i*ponal a kiralyi nimbus.
Szechenyi Simon azt feleli Zsigmondnak : o LzErI jottunk,
hogy eliizzik az idegeneket; ha ebbe belenyugszol, kira-
lyul megtartunk, ha megtagadod, foglyr-rnk les zel, nem
kiralyunk., Es bevaltja szavat.

A fonemesseg nagy tekintelyerol tanuskodik,
egesz orszag magaeva teszi hatar ozatat. Az orszag
hatosaga engedelmeskedik az uj kormanynak.

Zsigmond politik6jarol azt mondottam, hogy
II. Richardehoz.

Ket evvel azutan (I40I), hogy Richard tronjat a for-
radalom (1399) fdldontotte, Zsigmondot hasonlo sors eri.
A kiralysAg aggressioja vereseget idezt elo ugy nf,lunk,
mint Angliaban. A katonai hatalommal biro rendek, a

kiket a kozvelemeny is tamogat, erosebbeknek lttzonylrlnak
a kiralynAl.

Rich ard bukasa vegleg'es. iliert sokkal rendszeresebb
ellentetbe helyezkeclett az alkotnranvnr-al, rnint Zsigmond,
s igy eges zen magara Inal'Adt ; tovabba azert, mert van
alkalmas utodja. Zsig'monclot megmenti, hogy egyes nagy-
hatalmu urak vele tartanek, s hogy nincs megfelelo
orokos. A nApolvihoz csatlakozni nem akarnnk, a kik
eddig mindig ellene foglaltak allast. Egy olyan dynastia
gyozelme, a melyet az orszag mar visszautasftott, mindig
rilzkodasokkal fenyeget, a melyekt6l leginkebb azok retteg-
nek, a kik a tronviszalyt ezen dynastia ellen dontottek el.

I\em all-e rajtuk boszut az uj kiraly ? Az a sok uj ember,

hogy az

minden

hasonlft

-a
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a ki az 5 helej ara szamit, mert nelkulazott nriatta es ki-
tartott mellette, nem kerekedik-e f6lul ?

A napolyin klvut egyszerre harom prretenclens is t6.macl.
Lz orszd.g polgarhAboru veszedelmeben forog.
A nagyok lftjdk, hogy e csapast csak Zsigmond vissza-

fogaddLsfval kenilhetik el. Czelj uk amugy sem volt letetele.
Regi politikfjukat vele szemben csak azert valto ztattfft
ffie$, s a vegso eszko zhoz csak azert folyamocltak, mert
lemondottak a remenyrol, hogy igereteit bevaltja es hogy
szabadsagaikat tiszteletben tartja. Mihelyt alapos okuk volt
a feltevesre, hogy megv dltozrk, termeszetes, hogy vissza-
tertek eredeti allaspontjukhoz. Mihelyt lttzonysagat l1ftek,
hogy Zsigrnond tanult az esemenyekbol es szakit a mult-
tal, a leghelyesebhnek tetszett nekik uralma vis szailIlftasa.
Garainak sikertilt is e hitet bennok folkelteni. 6 es Zsig-
mond nehany baratja, kik a helyzet kenyszertisegenel fogva,
vagy talan mulekony elegecletlensegbol a partu t"(ikhoz csat-
lakoztak, a heke helyreallftas ara vallalkozhattak.

L6tre is iott a megegyezes. Az idegenek kivonultak a
v6rakb6l; teljes amnestia biztosittatott ; Zsigmond ujra
elfoglalta a tr6nt; de most igazan a nagyok kegyeb6l.

lVlikent viselkedik Zsigmond ezutan, belenyugszik-e az
eroviszonyok kdvetkezmenyebe, vagy pedig folytatja-e el-
lene a kizdelmet: ezen fordult meg tovatrlbi sorsa.

Zsigmond meg nem tanult eleget. Meg nem alkalntaz-
kodik a konilmenl-ekhez ; egy lepessel azonhan kozelec1k
a hell'es politika fele. A torvenr-ekkel nern sokat toroclik.
de rajta \ralt. hog)- a fonraknak le3'alabb eg). res zet maga-
hoz csatolja" Ennviben valtozik magatartasa.

Belatj a, hog) ltrztos hazai tflmog'atas nellitil nem ]tol-
dogulhat. Ecldig kulfoldiekkel szerette magit korpyeztetni,
mostantol fogva Garai lesz a foernllere . Az adomanl'level-
ben, a melylyel iranta helejet lerojja, az b munkajanak
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rnondja, hogy elkerulte a sziimuzetest, sot a hal6lt, s hog)

visszafoglalhatta a tront. i\agy szo ez egy kiralynak a sza1il-

ban. l\ehezen szflnja el magrit annak a lesujto igazsagnak

a kimondflsfra, hogy alattvalojanak koszoni a koronflt. Fug-

gesbe helyezkedik tole, ha megteszl. Zsigmond kiszabadu-

liisa utf,n eljegyzi maganak Czillei BorbAlet, Garai sogornejat,

daczdra annak, hogy mar egy idegen herczegnovel valtott
jegyet. Folehe helyezi a fonemesekkel valo i6 viszonyt eg-y

kulfoldi f'ejedelmi csaladdal szemben vallalt kotelezettsege-

nek. A tapasztalils tanftotta meg re\ hogy tronjat a kul-

fdld meg nem vedheti. s a hazafiakban kell tflmas zt keresnie.

De, ismetlem, Zsigmond meg mindig nem tanult ele-

get. Talan eppen azert rnert az ors zeg legnagyobb tekin-

telvri fourait a szernelves erdekek kapcsflval magf,hoz bi-

lincselte, a torvenv ellen lrrer cselekedni . Lz osztrdLk her-

czegnek odaigeri az orokjogot lla-uval'ors zaghoz. Kulfoldinek
kozjavadalmakat acl zalogl)a.

Mindez es a nepolvi lrart izgatasa ujra veszelybe

donti tr6njft. Altalanos ltag)- folkeles t6.rnacl. A nepolyi

erejenek vegso megfeszrteseyel s zall sikra. s a fonemesseg

es a megrei nemesseg tekintel)-es res zet megu-veri. De ez az

utols6 nagy vihar is szerencsesell elhuz6dik Zsigmond feje

folott. Valoszinti. hog)- a pepa lteavatkozfsa is serti a nem-

zetfuggetlensegi erzeset es artalmara van a napolyi ugyenek.

Lilszlo kiralv lassnsAga is elomozditla a kudarczot. Zsrg-

mond gyozelrnenek fookozoja azonban megis Garai, Czillei

es Perenyi htlsege es hadi erej 6k.

Ekkent elmulik a veszelY, de allando nlromokat hag)

maga utf,n . Ez a kerneny leczke vegre rfbirja Zsigmondot

az eroviszonyoknak megfelelo kormhnyzdsra. Belf,tja, hogy

a gylzelmet, a melyet egy Garainak, a fonemesseg katonai-

nak koszonhet, nem zsfkmanyolhatja ki ahsolutismus meg-

alapitfsara. A maglar nemzet nem kovacsolt onmaga sza-
I
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m6.ra rabbilincset. Vilagossa viilt, hogy a kiraly politikeja
czelt nem 6rhet, de tronjat drdkosen koczk6ra teszi. Meg
ha Syoz, akkor sem teremtheti meg a kiralyi absolutismust,
ha pedig vereseget szenv€d, elvesztheti tronjat. Ez volt a
tenyek tanulsfga.

Megertette-e Zsigmond ezt az rgazsagot ? USy l6tszik,
megertette. Magatartasa valtozasat azonban az a kdrulmeny
is elomo zdtthatta, hog-y elfoglaljek europai ugyei. Vilegtor-
teneti nagy kerdeseknek szenteli idejet es erejet. Magyar-
orszagot magfra hag1.ja.

Torteneteben uj korszak kezd6dik. L&04-rg Zsigmond
ellentetbe helyezkedett a rendekkel. A kiralyi hatalommal
onkenye szerint akart elni. De ez nem sikerult neki. Lz
oveinel nagvobb erok vedik a rendi jogokat. Ktilonos
szerencseje. hog)- e probalkozasa nem jart azzal az ered-
menynvel. a melvlyel jart a Plantageneteknek ugyanez a

kiserlete. Zsigmond megmenekul a megsemmisulestot es fj
utra ter. A mihez Angliaban uj dynastia kellett, Zsigmond
maga inditja uteg. Keresi az dsszhangot a szamottevo
erokkel. s kormanvzati roladatait a rendekkel kozosen
akarja megoldani.

Teljes amllestiat ad. A sarkany-rend megalapitasa kul-
soleg is kif'ejezesre juttatja a kiraly es a fourak benso vi-
szonyat. Kozos lovagi kotelessegek es czelok kotelekei fLl=

zik oket eg)'mashoz. Zsigmond meg azt a Szechenyit is, a
ki szemel)-e ellen vetett. befogadja a rendbe.

A nagy jelentoseget, a melyet a fonemesseg elert, Garai
szemelyesfti. IIint nador es a kiraly sogora, mint Zsig-
mondnak bizalmi embere, a ki j6 es rossz idokben hozza
egyarant trrisegesnek bizonyult, a ki a kiralyt nem egyszer
mentette meg a vegso veszedelemt6l, s a kiben e mellett
tf,rsai es nemzete is megbiznak, valosagos alkiraly lett.
Harmrncz evnel tovabb terjedo nadorsaga alatt kirf,lya 6s
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nemzete bizalmab6l olyan torvenyes es allami hatalmat
gyakorol, a minohoz foghatoval azideig magyar alattvalo

nem birt.
A kulOnbseg, a mely kozte es egy Csak MAte kozott

van, az Anjouk munkajanak biztos mertekdt szabja meg.

Garainak is van orias birtoka, sok vara, sz6"mos katonflja.

Orszagos jelentoseget azonban inkakrb hivatalet6l es a kiraly
es a rendek bizalmatol n-veri. Csak is viselt orszagos hiva-
talt, de strlyat nem ez az allS"sa hatfr ozt"a rleg. Hatalma

nem attol fuggott. hogl' mekkora a befolyasa a koztntez-
menyekre es a korona politikej ara) hanem attol, hogy bir-e

ellentallani saj at foldj en az allamnak is. Torteneti szerep-

L;ez az juttatja. hoi.,)- ?12 orszag egy reszen foltetlenul ural-

kodott, s nem ?2, hog'v az eg)'seges nemzeti eletnek milyen

tenye zbje. A Clsiik tl'pusa allanclo veszely. Lz orsz6.g bu-

kasflt tdezi elo. A Garai tvltusil ellenlten a kozszabaCsag

azon korban lehetci ntodjenak es ttz allami rendnek ore.

Csak rombol, Garai eltit es ii ss zelal't.

Midon a kiralv nincs az ot'sztigbrtl]. er-eken et Garai

helyettesiti . Lz europai lrolitikeltau is elso tanacsadoi a"

I[agy alkalmakkor, miclon Zsig'It]oucl a nemzetkozi politika

teren mint Europa elso fej ecleh]re szerepel, o ell mellette.

Mar lTagy Lajos iclej eben kezclenek magyar allamferfiak

europai tekintelyt szere zrtl rle olyanra, a minot Garai el-

ert, ama nag_v kiral)- eg')-enisege mellett senkisem tehe-

tett szert.
flnhatalmulag o sern korm anyoz, s ez6rt nyugszrk

szilard alapon az irj renclszer. Garai csak az elso az egyen-

l6k kozott. Lz allam korm anyzatt ugyeit a leghatalmasabb

fonernesek tanacsaval egyutt kezeli . Zsigmond mindent az o

megegyezesokkel hataroz el. Midon hutlensege miatt meg

akarja feleseget buntetni, az ugyet a nagyok itelete ald bo-

csatja. A szepesi varosokat tanacsosai hozz?LJarulasaval
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adja zalogba. Tavollete idejen a korm imyzok hadat is in-
dftanak. Rendkivuli hadi adot es nemesi felkelest is rendel
el, sajat felelossegere, a kiralyi tanacs.

A fonemesseg ekkent elj utott a czelhoz, a melyert so=
kaig kizdott es a melytol, minden akadaly ellenere, nem
tiigitott. Zsigmond mellett o korm anyozza az orszagot.
A kiralysagot frnyekba boritja. Zsigmond decorativ alak,
fenyt es tekintelyt araszt a kormfnyra, de nem vezeti. IJral-
kodik, de nem korm altt-oz. Ritka erot, ritka ugyesseget bi-
zonyit a fonemesek politikai munkajanak ez az eredmenye.

Kivivott 6"llasa nem volt jogtalan bitorlas, hanem a
valosfgos erovis zonyoknak termeszetes kovetkezese . Btzo-
nyitja ezt, hogy nemcsak a kiraly nyugs ztk meg benne,
hanem az egesz nemzet is. A polgarhaboruk ritkfbbakka
vflnak. Az orszfg nyugalmas f'ejlddesnek indul. A kiraly es
a rendek kdzott nincs ellentet es kizdelem.

A tortenetirok egyik r6,sze a fonemessegben mindig
oligarchiat let s benne talalja minden rossznak a kutfejet.

Csak azok az id6k elegitik ki e tudosokat, a mikor a
koznemesseg viszi a vezeto szerepet. A koznemesseg mul-
tunk demokratikus eleme, s ezert a morCern demokratia
csak akkor vesz eszre szabads6:got, csak akkor let dicser.ni
valo kozallapotokat, a mikor kozvetlenul ez az osztaly igaz-
gatja az iillam ugyeit.

De ez a f'olfogas hamis. A torteneti szellemet meg-
tevesztik a moclern elet jelszavAi.

Egy osztalvnak a tdbbi elleneben bfrt es dnzo mo-
don kezelt hatalma a kepzelheto legrosszalrb liorptanl--
torma.

Lz aristokratikus \-ag)- demokratikus hatalom a maga
merevsegeb€n, oligarchiklls: illetoleg clemugog r-egleteiben
a fejedelmi despotismusnal is yeszeclellneselt|.

De az aristokratia tirlsulya l]teg nem oligarchia, mint
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az als6bb osztelyoke nem demagogia, vagy a kiralye nem

despotismus.
A korlatolt monarchiaban is kell egy vezeto elemnek

lennie. A teljes egyensuly ritka allapot, s ha nincs az

egyensulyban levo elemek klzdtt osszhetrS, rossz is, mert

ez esetben irany{to akarat nelkul van az allam es a para-

lysis tunetei jelentkeznek.

Melyik legyen az iranyt szabo ero ? Melyiknek erve-

nyesulese felel meg leginkebb a kozerdeknek ?

Sokak folfogd"sa szerint mindig a demokratikus elem, a

nagyobb szam kezeben kell a hatalomnak lennie.

Ez tevedds. I{em a szfms zertnt val6 tobbse$, hanem

az erkolcsileg kivalobb elem az allam hivatott vezere.

A legudvosebb, ha azoknak van a legnagyobh befolyasuk,

a kik vele az allam erdekeben a legjobban tudnak elni, a
kiknek, mivel a legvagyonosabb&k, a legmuveltebbek, s

mivel az allam munkajanak legfobb reszet vegzik, leg-

nagyobb a tekintelyuk, legnyomatekosabb az erkolcsi sulyuk.

s a kiknek legtobb erdekok is van az allam fonmaracla-

saban.

A sokasag uralma. ha a szatnJteli tulsull'aval nen-r

parosul az erkolcsi felsobltses'. az allarnnak keskenl- es

g1-onge alapot szolgaltat. nlel't szetllteu talalja rnagat a
felsobb osztalvokkal . az intelligens kisebbseggel, a nagyobb

szellerni erovel. Clsak akkor szamithat az allami rend alta-

laLnosabb tam ogatasra. csak akkor van a tarsadalomnak

termeszetes eror iszonyaival szerves osszhangban, csak ak-

kor nyugs ztk a pr,ramis a szlles alapj dfr, ha azok vezet-

nek benne, kik az elet mindennapi vonatkozasaban is iranyt
adnak, kiket a tobbiek kovetni hajlandok, mert erkolcsi es

vagyonbeli sulyuknfl fogva vezdrletoket megszoktfLk.

Ez az elem valtozik, mindig mdr.s es mfls. A torteneti
fejlodes alaptorvenvenek felel ffie$, hogy folyton szaporodjdk.
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Haladunk a kor fele, a mikor a szam szerint valo
tobbseg jogot tarthat a val6sagos vezetesre; de meg ma
sem ertuk el.

Mire a vagyonheli es az ertelembeli sulypont a szam-
szerint valo sulyponttal osszekerul, a tobbsege lehet a ha-
talom. Addig azonban ez az allapot ellentetben van a

kultura erdekevel. A tagabb retegek uralma addig csak
eroszakos lehetne, mert a kiknek az eletben ref,juk be-
folyasuk van, nem nyugodnanak bele, hogy az allamban
alf,juk rendeltessenek. A mtlveltseg es a vagyon az allam-
ban nem hajol meg a mriveletlenseg es a szegenyseg elott,,
csak azert, mert ez van tobbsegben.

A kozeposztall' sem azerl kerekeilett fdlul, mert a so-
kasag uralma a hel)-es elv. haneln azert. mert az ertelmi
es vagyonbeli tr-rlsul1. az ove lett.

A demokratia tana hasznara volt a kozeposztalynak".
mig az aristokratiaval verseny gett.

A demokratia nagyr eszt azerl valt egyedul udvd ztto
tantetelle, mert a fol nem tart6 ztathato evolutio benne
talalt arra, az altalanos igazsiigra, arra a termeszeti tor-
venyre, arra az emberi jogra ) a, melyre az uj korban min-
den koveteles a maga igazift alapitani szereti. Helyes poli-
tikai ambiti6k a demokratia neveben gyozedelmeskedtek.
Ma ellenben e theoria kovetkezetes alkalm azasa oly rete-
gek kezebe juttatna az uralmat, a melyek ez id6 szerint
vezetesre rneg nem ertek meg.

A demokratia a legdicsobb eszmeily, mert annak az
fllamnak lenne legegeszsegesebb a szerv ezete, azt az

allamot nem lehetne megrendfteni, a melynek osszes pol-
garaiban megvolna a kepesseg a politika iran.vitasara.
Mig a kisebbseg elsobbsegen alapszik a meglevo rencl, ad-
dig idorol-idore minclig tartani kell tole. hogy megbomlik.
Ha a vezeto elemek hillakat kovetnek €1, ha onzo a poli-
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ilk6iuk, ha megfeledke znek rola, hogy szellemi felsobbseguk
mellett is hatalmuk csak addig jogosult, mfg vele a kozerde-
ket istapoljfk, s mig azokrol is gondoskodnak, a kik meg
fejletlenebhek : tekintelyuk ketsegesse vftik es idorol-idore
a tomegek nyers ereje folforgatassal fenyeget mindent.

Ezert haladas minclen lepes, melyet a nemzetek a ve-
zeto elem korenek kibovitese fele tesznek. De csak akkor, ha
ennek elerke zett az ideje, ha azok, a kik hatalo mhoz
jutnak, vele elni is tudnak, s a bekovetke zett vriltoz6s
annyira termeszetes, hogy a reg i vezeto elemek is meg-
n\-Lrgvassal fogadhatj ek. Ezert volt haladas a polgarsag er-
\-enyestilese. ezert Iesz egvkor haladas a negyedik rend
teltilkerekeclese. rle ezert r-ohru ma meg katastropha a tome-

-qek Ltralma. s ezert lett r-olna hiba a kozellosztalyok donto
szerells, midtrn Ineg' a Ii-irend ek r-oltak termeszetes tul-
sr-rlyb ar].

NIa a kozeposztall- yezeteset tr-r3'rrrlia el il legszir-eseb-
Jren a tflrsadalom . Az aristokratia kiszorult kir-tiltsagos til-
lasabol; a hol azonban nem verzett el a termeszetes es

elmaradhatatlan fejlodes ellen folytatott medd6 kizdel-
meben, a hol meg6vta a kapcsolatot a nemzet szelleme-
vel : ott traditioinal, becsvagyanak allami iranyanal, vala-
rnint az oroklott vagyonon alapulo fuggetlensegenel fogva
fokozott kotelesseg teljesiteseben ) a kozugynek szentelt te-
'vekenysegeben meg mindig igen szep es kuldnleges hiva-
t6sa van, de csak az esetb€o, ha elfbgadja az ilj helyzetet
es a tdhb L vezeto elemhez csatlakoztk.

Lz alsobb osztalyok emelkedo retegei is konnyen be-
olvadnak a nagy kozeposztalyba, a melynek ugyis bennok
van az elteto gyokere. Ezen kozeposztaly korul jegecze-

sedhetnek tehat a legtermeszetesebben az osszes intelligens
,elemek. A kik f'olotte es a kik alatta 6.llanak, a legkony-
nyebben csatlakozhatnak hozza.

t
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De a k6z6posztrilynak nem mindig volt ilyen az flllasa.

Volt iclo ) a mikor a dominel6 helyet az aristokratianak

kelett elfoglalnia, a mikor eppen olyan jogosult volt donto

sulya, mint a milyen jogosult ma Europa legtobb allamfl-

ban a polg6rs6ge. Ilyen volt nalunk a XIV. es XV. szazad-

Az Arpadok elso idej eben a h6dfto nemzet szabad

tagjai klzott vagyonban es tekintelyben csekelyebh meg a

kiilonbseg, s ez6rt a tarsadalom sulypontja sz6les alapon

nyugs zik. A XII . szazadban kezd a fonemesseg mindinkabb

emelkedni. De az aristokratia oligarchikus hailamu 6s a

vele magat egyenlonek drzo nemes nem akarja vezeleset

elfogadni. A XIII. szazadban ez az allapot kuzdelmeket

rdez elo. A vajudas es ftalakulas korat 6li Magyarorszl9,

rnint mindig, midon a tarsatlalom nem talfllja meg suly-

pontj at. A nemesseg egyik retegenek sincs annyi tekintelye,

hogy a tobbi onkenyt alaja rendelne magf,t. Innen ered-

nek azan harczok, a melyek II. es foleg III. Endre idejet

jellemzlk.
Lz Anjouk uralmiit megeLozott korban az oligarchia

kerekedik f6lut. De felsobbseget ekkor sem fogadja a ne-

messeg k1zmegnyugvassal. A kiralyseg gyongesege miatt a

fonemess6g onzesenek tfgas mezo nyflik. A zirzavarban

eroszakkal szerzell hatalmat onzo czdlra forditja. Ha a fo-

uraknak sikerult volna a ko r,nentesseget magukhoz ldnczolni,

a continens tolllti allamaiban bekovetke zeLt szetmallas Val-

totta volna fol az ors zeg tertileti eg-yseget is.

,\z Anjouk uralma a forclulopont a rnagYar aristokra-

tia torteneteben. 0k fegvelmezik nteg a fourakat. alakiti [k

az allam szolgaiva. N)-omAsttk alatt valnak a fonemesek

igaziln productiv erove , dz allarni elet legfollb szerYeite.

Kiralyi f'elsobbseg mellett kifejtett sokoldalu hasznos

allami tevekenysege teszi az aristokratiet kepesse gyenge

kiralvok mellett a vezet|sre . -Lz onkormfnVzatra megkivan-

a--
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tato fegyelmezettseget R6bert Karoly es l\agy Lajos isko-

lf,jaban sajatitja el. Sikerrel teljesitett kotelessegeiben rei-
lett igezo ereje. A nemzetnek hasznot haitott munka olyan

erkolcsi sulyt teremt, a minore a sziklavarak es a penz

tehetetlenek. ,Nz Anjouk islcolaja Arra oktatja a fonemes-

seget, hogy hatalma g1-okeret az egyseges allam szolgalata-

ban es a koznernesseg,eel valo szdr-etseglten keresse . Ezzel

dnmaganak has znal es a kirznek is.

Mfg a fonemesseg zome Arra torekeclett, hog)' birtokait
gyarapftsa es bennok ftiggetlenul uralkoclj6k, a nentzeti

erzulet ellene fordult. Midon kozjogert kuzcl, midon a

nemesseg elen az6rt az allasert viaskodik, a mely az el-

lamban megilleti : a nemzet vezere lesz. Annak ellenere,

hogy a Csak MAtd es a Nemetujvariak idejeben az egyes

fonemesnek kozvetlen rendelkezesere levo katonai ereje

nagyobb volt, mint a mely rnost ell mogotte, a nemzet sor-

sara megis tobb a befolydLsa most, mint ama korban.

Akkor szigoru torvenyeket hoztak ellenok, a nemzet

elfordult t6luk es gyozedelmeskedett foldtttik. Olyan kiralyt
valas ztott, a kinek hivatasaul jeldlte ki a ( zsArnokok o m€9-

toreset. Most az lesz a kiral-v, a kit 6k akarnak. A mit
hatar oznak, a nemzet elfogadja. Azelott elttirte a koz-

nemesseg, hogy a kiralv az alkotmanyt mello zze, ha f gy

konnyebhen lehetett elbanni a fonemesseggel. Most, a f5'
nemessegnek onken)-es tetteibe belenyugszik, mert erzr,

hogy e rend megv6cli ir kiraly gyarlosaga es az idegen

uralom ellen. A koznernesseg ltem keres ellene tamasztekot

a kiralysagban ; vele tart. A fonemesseg nemcsak azdrt ha-

talmas, mert zsoldosai vannak, hanem az6rt is, mert a

nemzet benne talalja termeszetes politikai vezeret.

Midon az aristokratia a lcoznemessegben keresi szovet-

seges6t, azt teszi, a mire szervezete es a helyzet termesze-

tes kovetelmenyei utalj ek.

F
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A magyar fonernesseg szervezetenel fogva sem zart
kaszt. Hus a nemesseg husabol, ver a nemesseg verdbol.

Akarmennyire gazdagabb, hatalmasabb a koznemessegnel,

akarmennyire mas az eletm6djuk, a magyar aristokratia
igazaban csak akkor volt eros, midon a koznemesseg 6len

allott.
A benso frigyet kozottiik nregkonnyiti, hogy a czimek

hasznalata nem tudott elterjedni. A fonemesseg kulso-
leg sem valik el a tobbi nemestol. I{em alakirlnak a tdb-

biektol ordk idokre megkulonboztetett csaladok. Ha vala-

mely fonemes elszegenyedik, semmi sem vdLlas ztja el a

koznemestol. Ha valamely nemes vagyonhoz jut, azonnal

olyan lesz, mint a regibb fonemes. Garai nfdornak kozeli

rokona egyszeni koznemes. I{em kepzodik a fonemesseg

koreben az a sok rangfokozat, a mely l{yugat-Europaban
a nemesseg also retegei es csucspontja koze alig athag-

hato korlatokat rak, a mely a csaladok osszekeverecleset.

kbz6ttuk hlzassagok koteset megneheziti. s az eg)-seg es az

egyenloseg lrzetet nemcsak a nelresseg egeszeltelt. cle Jneg

magaban a fonemessegben is g')-ongliti. Eg)-etlen lepessel

lehet nalunk a kisnetxesbol az ol'szag elso aristokrataj a,

zaszlosilr' : yag)- megforditva. A leghatalmasabb dynasteb6l

lehet eg)-szerri kozlteltles. a kit semmi sem krilonboztet meg

azoktol, a kik sohasetll enrelkecltek fol a dicsoseg es a ha-

talom magaslatara.
E lehetoseg gvakran megvalosul.
Mivel az osiseg a birtok megosztasiit nem gatolja, a

nagyhatalmir csalaclok konnyen hanyatlasnak indulnak.
Mikent az esti napsLtgaraktol megvilagitott ormok egy-

masutan merulnek a volgy homalyaba, u$Y lepnek a t6r-
tenelmi szereples, a tarsadalmi hatalom fenytengereb6l a
nagynevri csalfdok akozonseges eletkdrulmenyek nevtelen-

segebe. De a regi emlekek fenrnaradnak az utodokban
t7
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is. A mult iddk nagy esemenyei a kozvetlen lesz armazas
erejevel elnek a koznemessegber], s henne ebren tartjak az
aristokratikus szellemet.

Egy-egy Csak a XIV. szazadban koznemes lehet, de
ondrzetben vetekedik a Perenyiekkel, a Rozgonyiakkal.

Ha ez?n emlekek klzelebb juttatjak a k6znemest a

fonemeshez : megforditva, a fonemest a koznemeshez kap-
csolja tz, hogy a szerencse kereken magasra jutott csaladok
ugyancsak a vagyon megoszlfsa kovetkezteben kivalo Alle-
sukat rendesen nem tartjflk meg annyi ideig, hogy meg-
feledk ezhetnenek egyszerr-i nemesi eredetrikrol, s az a dolyf
venne rajtuk erot, a mely az aristokratift a tobbi osztaly-
t6l elkuloniti es mas ondrzetes elemek vezetesere keptelenne
teszi ; vagy hogy korukben tiltalanossf valnek az a silflny
folfogiis, a mely az osok szamfval meri az egyen becset.

A fonemesseg soraiban surrien tamadt tirt a nemes-
seg tolti he es sok kdznemes fonernesse kuzdi fdl magat.
A kiraly a vitezseget, az erdemeket adomanyokkal jutal-
mazza. Lz Anj ouk a regi oligarchia legyozese utfn uj
aristokratiat teremtenek. ,Nz6ta is uj meg uj nemesek emel-
kednek a hatalom es a gazdagsag polczan'a. Zsigmond ide-
jeben kezd6dik mar a szereny szarmazasu Hunyadi fenyes
pflyafutasa, ki vegril zilszlosur, korm fnyzo lesz, fia pedig
Magyarorszag kiralya. A nemesseg egysegenek erzete teszi
lehetove e csodiis emelkedest. Masfelol meg az ilyen siker
noveli az egyseg 6rzetet.

A fonemesseg nem zhrkoztk el a kozrlemessegtol, s

tagjai nem masok, mint vagyonos koznemesek. l\incs mi-
nosegbeli kulonbseg kozottuk, csalr mennyisegbeli.

Az Anjouk idejeben torvenynye valt osiseg meg fo-
kozza a nemesseg retegei kd zott a rokonsAg erzetet.

Az egesz nemzetsegnek kolcsonos orokjoga benso so-
lidaritast alapft meg olyan csaladok kozott, melyeknek
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eletkorulmenyei egyma.stol teljesen elterok. Az orokjog utjan
fdntartott rokoni kapocs , ilz elovetel joga, a mely a rokont
rnegilleti, az osztatlan csaladi birtokok k6zos erdekeket
tfmaszlanak gazdag es szegeny nenresek kozott, s megovjek
a fonemes es a koznemes egyenlosegenek erzetet. Hogyan
kep zelje magat a leghatalmasabb oligarcha valami ku-
lonleges, felsobhfaJtaju lenyn€k, a mikor osi feszke a

porneptol alig megkulonboztetett szegenysorsu rokonara
szallh&t, olyanra. a ki talan valamely mfs four szolgalata-
ban ell, s vele megis egyenlo, mert ugyanannak a torzs-
nek a sarjadeka, ugyanannak a nevnek a viseloje es majdan
ugyanannak a jognak es Lrgyanannak a birtoknak a tulajdo-
nosa is lehet. Az ilyen szegeny rokon eleven kapocs a
nemesseg kiilonfele retegei k ozotl. Egyenlo a kisnernesek-
kel , a kik fouraknak szolgalnak es a kiknek elete m6dja az

ove is, s egyenlo a hatalmas fonemessel, a kinek osztirlyos
,atyafia.

Csak ha mind ezen korulmenyeket figyelembe veszs zik,
s arrol sem feledkezunk ffi€$, hogy a nemesseg kore is
nyitva van az erdem es a vagyon elott, ugy hogy a ne-

messeg tenyleg a politikai nemzet tulnyomo nagy tobhse-
get alkotja, a mely mellett csupf,n a meg fejletlen polgarsflg-
nak van nemi politikai sulya: csak akkor erthetjuk meg az

aristokratia vezeto szerepenek okait.
Helyes volt, mert termeszetes volt. i\agy anyagi hata-

lom es nag). erkolcsi suly pd.rosult a fonemessegben. A ki
az orszeg hacli erejenek zomdt szolgaltatta) a kinek rnar
vagyonanal togva is jelentekeny volt a hatalma, a politikai
nem zet bizalmat is ltirta, mert szervi osszefuggesben rna-
raclt vele, s rrert elevenen elt a rendeknek egr-masra utalt
retegeiben ama rokon sag erzete. a melv oket erecletoknel
fogva egymashoz kapcsolta.

E mellett a fonemes. a ki ifir-rsagatol fbgva hadi mes-
17x
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terseggel, nagy birtokai igazgatfsfval, szamos jobbegya
korm ilnyzfsaval, parancsok osztogatasaval foglatkozik, s a
ki a kiraly udvar6.n miir zsenge koraban megismerkedik az

eur6pai ugyekkel, oly iskolat vege4 a melyben politikai
kepessege kifejlik es latokore tagul. A m6.s elemekb6l szar-
mazo tehetsegeket pedig ez az aristokratia soraiba fogadja
es folszf vja.

Mihelyt nem a tulsagig onzo, hanem kozczelokat szol-
gel, mihelyt fonn akarja tartanl az Osszhangot maga kozott
es a nemesseg also retegei kd zott, mihelyt a szervezetetol
is megszabott termeszetes politiket kdveti, a fonemesseg a
helyzet ur6.vf lesz.

A fonemesseg pedig ebben a korban nem kovet szuk-
keblu osztalypolitiket.

l\em alakit kulon p6"rtot. A partok nem osztalyok sze-

rint alakulnak. Mindegyik part elen fonemes ell es mind-
egyikben vannak koznemesek es vfrosi polgarok. LeginkAbb
a tronrend kerdeseben elfoglalt allaspontok kulonftik el oket.

Hosszu ideig, Lajos halalatol veje vegleges gyozel-
meig, a nemzet a nepolyi kiralynak, Maria kiralynonek es

Zsigmondnak az erdekei szerint oszlik meg. A tobhseg,
mely Zsigmonddal tart, idorol-idore kulonfele hatalmi ker-
desek szerint valik szejjel. A kiraly szemelyes baratai, az

idegen tanacsosok kozott es azok kozott, a kik a hatalmat
magyaroknilk, azaz dnmaguknak akarjak megsz erezn4 folyik
a kizdelein a clonto befol.vasert.

De nrind ennek nincs csorbito hatasa a fonemesseg
vezerlo all6"sara. Ez nem forog kerdesben , ezt egyik part
gyo zelme sem vesz elyezteti. Akar a Horviithiak, ak6"r a

Garaink, akar a Laczkfiak, akar a Kantzsaiak ragadjak ma-"

gukhoz a hatalmat, a nem zet sulypontja mozdulatlanul
megmarad a maga termeszetes helyen. A szerencse for-
gandosugahoz kepest rnas-mas videk, mas-rna s erdekcsoport
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vagy politika ervenyesu l,
fdlul, de a vezeto elem a
talya marad.

sot mfs dynastia is kerulhet
tdrsadalomnak ugyanaz az osz_

Az aristokratia , a nemessegre tarnas zkodva, felsobb-
sege szilardsaganak tudataban nern erzi annak a szukse-
$et, hogy allasat torvenyek segitsegevel vedelme zze. Lz
orsziig kozjo$a, rigy a mint az Arrjouk ota meggy6kerese-
dett, megfelel erdekeinek. A tdbbi osztalyok sem toreks ze-
nek a hatalrni allapotok felforgatasara. Mikor a jogadta
befolyas merteke megfelel a termeszetes erovis zonyoknak.
rendesen valtozailanul marad az alkotmany.

A refortnok korszaka annak a kovetkezmenye szokott
lenni, hog.v modosultak a hatalmi viszonyok, a jog ellenben
il regi tnaradt, s hogy az uj erdekek elisrneresukre tornek.

Igf volt ez a XIII. s zazaclban es fgy lesz a Jagell6k ide-
j eben.

Az elsobeu a iog a kiral)-e. holott a hatalom a rendek6.
Olyan meretti erYell)-eslilesre tor az oligarchia, hog_y a
kiralysag es a koznelnesseg ellene sze-e'rilnek. trIinclez re-
formokat von maga utan. A koznerlresseg hatalni eszkoze
a parlament leven, rajta van. hog)- ennek hataskoret llci-
vftse, s a vegrehajt6 szerveket is befoll,asa ala j uttassa.
A mohacsi veszt megel 5z0tt icl6szakban a tarsaclalour
elemei kd zott vfvott hasonl6 tusflnak az eredmenye hasonlo
kdzjogi ujftasokban testesril meg.

A most targyalt idokben az egyensul.l, megallapodott-
saga a koziogi conservativismusban fejezddik ki. A kiknek
a kdzeletben legnagyobb a befolyfsuk, s a kiknek vezete-
set az egesz netnzet elfogadia, azoknak a kozjog kello tert
nyit az ervenyestilesre, s ezert nincs ok szerves alkotf-
sokra. Nincs ellentet a fonemes es a koznernes kozott.
A nemzetgytllesben es a kiraly taniicsfban ugyan azok az
elemek szabnak irf nyt. A vegrehajto hatalom kozos be-
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folyasuk alatt ell. i$incs ennelfogva szukseg rea, hogy a%
egyik szervet a masik rovas ara fejleszszek.

Kiemeltem, hogy az alkotmfi.nynak, a hogyan I. Lajos
ordkekent reiink maraclt, sok tusat kellett tamas ztania,
mert benne a kiraly es a rendek osztozkodtak a jogban
es a hatalomb&r, a nelkul, hogy egyikuk tulsulyban lett
volna a masik fdlott. Most a fonemesseg felulkerekedett.
A kiraly elfogadia a tenyek verdictumdt. Ezert nincs visz6,ly.
A kiralv jogait a fonemesek gyakoroljAk. Ezert nem sz,.-
kftik azokat, ezdrt nincs uj kozjogi alkot6.s.

Ezen conservativismus nem frtott a szabadsag ugye-
nek. A kozepkorban az volt a leghelyesebb korm6ny-
forma, a mely a vegrehajto hatalmat a kiralv kezeben
hagyta meg.

Midon a fonernesseg ezt az allapotot fontartja, tobb jot
tesz vele, mint ha a reltdeknek Llj jogokat szere zne, s for-
mailag is brztositana, a rnit lenyegeben birt.

A kiraly megmarad a kozigazgatas elen ; de tanfcsat es
a fohivatalokat olyan emberek foglaljak el, a kiknek fiigget-
lensege es onerzete az alkotmanyt vedi, s a kikre a kirf,ly
hallgat, mert kardiuk ele miatt kenytelen rajuk hallgatni. Tor-
venyben jut kifej ezesre a rajtuk uralkodott szellem. Midon a
tandcs tagiainak megszabj 6k, hogy nemcsak a kiraly sze-
melyet, hanem az orszagot es a szent koronat is kell szol-
galniok, megkulonboztetik a hazafrt, az allamferfiut az udva-
ronczt6l. 'Az orszag erdekeben ffrradozo kiraly szhmara
hrztasitjak az engedelmesseget, a szemelyes politik6t koveto
fejedelmet ellenben elszigetelik.

Garai es a typLls, a melyet kepvisel, hf emberei vol-
tak a kiralynak, de sohasem lehettek szolgaiva. A velen-
czeL kdvetnek mondja a hatalmas nador, hogy Zsrg-
mond halala esetere se szttmitson m6.s politik ara, mint a
melyet 6 kovet, mel't a nem zet mas iranyt nem tamogatna
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es ennel fogva az uj kirflly is kenytelen lesz ugyan ezen

az uton j arni . Ez is egyike azon mondf soknilk, a melyek

tobbet magy araznak meg koteteknel. A hol a kiraly leg-

megbizhatobh hive a kulfold egyik kepviselojevel szemben

azt hango ztatja, hogy az orszag magatartasa nem a kirfly
akaratet6l fugg, hanem a nemzetetol, ott minden veszely-

ben foroghat, csak a szabadsag nem.

Rozgonyi puspdk, a kit a kiralyne megbfLntott, nyiltan
megmondja, hogy majd megmutatja neki, mire kepes 6,

ugy is mint RozgonYi, ugy is mint egyhazi fejedelem.

Fenyegeteset be is valtja. Szavat lJlaszlo erdekeben veti a
latba.

IJjlaki, midon egy kulddttseggel Becsbe megy ) a cs6-

szar elott sem szall Ie a lovflr6l, s Aeneas Sylvius, a kdsobbi

papa, panas zolja, hogy egyszeru nemesek se haiolnak mflr

meg a vilag ura elott, a ki elott hai dan kiralyok terdre

borultak. Ug),ouakkor tortenik meg, hogy a fiatal Liiszlo-

hoz, Albert llAg\:ar kiral,v fi.ahoz, a Habsburgok clynastieie-

nak sarj ahoz. a btis zke foirr r-onakodik elmenui. mielott

tisztaba nern jon vele. o lesz-e a rnag)-at'ok kiralya, mert

csak uranal ti szteleghet.

Ezek az esetek valamivel kesobbi korbol valok ugyan,

de kifej eztk a Kontok es a Garaiak folfogasft is.

A hol igy beszelnek es teszn€k, ott attol kell tar-

tani, hogy a kiknek olyan nagy az on&zetuk folfele, lefele sem

tanusitanak onmersekletet es hogy az alattuk allokkal szem-

berr zsarnokokka lesznek. Ez a k6t tunet rendesen egytitt mu-

tatkozik, meg a modern idoknek erohoz jutott demokrati6,-

j alran is, annak ellenere, hogy a lefele megnyilatk ozo dolyf

ellentetben van vilagn ezeternek elmeleti alapj aval.

A kor, a melyrol szo van, ritka kivetel a szabaly alol.

Zsigmoncl iclejeben a fourak, a kiraly ellen vivott kizdel-

meik hatasa alatt, teljes tudataban Iatszanak lenni erde-

I
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ellenere e korhoz merten sza-koknek, s nagy onlrzetok
badelvu politikAt kovetnek.

Tortenete ezen szerencses idejeben a fonemesseg gorl-

dosan apolja a kapcsolatot, a mely a koznemesseghez fizt.
l\em probalja addig elfoglalt allasab6l kiszoritani . Az

orszaggyulesek, melyeket a kiralyok tulhatalma idejeben
ritkan hivtak ossze, gyakoriakkf lesznek. A torvenyeket
megint bennok hozzak. A fonemesseg kulon elojogokat
nem szere4 nem is toreksztk utanuk. Az osztatlan nemes-

seg marad a kozjogok alanya. Lz alkotmanyt a regi alapok-
b6l nem zavarjdk ki, nem fejlesztik vissza gyeng6bb, mert
szukebb keretekbe. A fonemessege az elso szerep, de sza-

bad a ter a koznemesseg szamara is. A mennyivel meg-

fogyna az elobhinek a tekintelye, a mennyivel gy6ngulne

erkdlcsi sul_va, Lrg,yanol,van mertekben ervenyesulhet a koz-

nemesseg, a mell'nek jogait. hatahni eszko zerlnem csorbitjek.
A szabadsagot. a melvet a kiralr- nem bir eltaposni ) a f6-
nemesseg sem yeszelr ezteti. A szabaclsag nem tesz szert

tokeletesebb r1j alkotmanr-os biztositekokra, de megeroso-

clik, mert elevenen 61. Nem asnak neki uj medret, de on-
maga melyiti a regit. A kor. a mely szabadsagban el es

nem senyveszti el azon elemek erejet, a melyek nelkul a

j6vendo id6k szabadsaga nern lehet el, s a mely tulhaj-
tasokkal nem jaratja le magat az elvet: a szabadsfg biz-
tositekait gyarapitja. A szabadsagot a szabadsfg elteti a

legjobban.
A tdrvenyeken is meglatni, hogy osszhang uralkodott

e korban. ,Nz allamnak egyik nelkulozhetetlen tenye zolet
sem verik bekoba, egyik elem felsobbseget sem akarjak
allando jogszabfilyokkal megorokiteni. I{em akasztjek meg

az elet szabad fejlodeset. I\em emelnek oly tdrvenyes kor-
lfltokat, a melyeket a hatalmi viszonyok vhltozasaval ero-

szakosan kellene majd eltavolitani.

X.



A REI\Dr ALKorwr[wv vrnAczfst MAGyARoRszAGeAN. 265

A kiralysfg az egyhazi javadalmakrol valo szabad

rendelke zest e 'korban nyeri vissza. A nemzet tamogata-

sflval a pepa elleneben Zsigmond megsz erzi a regi apostoli
jogokat s uj hatalmi forrast nyit kormdnya szam6.ra.

A v6.rosok kepviseloinek meghivfsa a torvenyho zaslta,

mikent lattuk , szlnten e kor erdeme. Habar Zsigmondt6l

szhrmazott a gondolat, a ki tamaszt keresett benndk a f6-

nemesseg elleneben, a fonemesek szabadelvtiseget htzo-

nyftja, hogy I405-ben, a mikor donto a befoll'6.suk, a v6-

rosokat ismet meghivjak a targyalasokra. A fonemesek

tulsulya idejen szabalyozzdk eloszor torvenyesen a vfrosok
belso jogviszonyait is. Ambfr valoszinu, hogy ez a reform

is a kiraly initiativajeb6l ered, a ki a kulfdld peldaja sze-

rint a polgarsagban keres szdvetsegest, megis j ellemzi a

kozallapotokat. hog)' a kivaltsagok megadasa ellenallasra

nem talal. s hog)- ol)- korban tortenik. a mikor a nemes-

seg nelktil es ellenere semmit neln lehetett tenni.

{Jgyane}'r'ol a kozszellentt'ol trruuskoclik. hogl- torven-vt

alkotnek, a melr- a j obbag'vok szabad koltozkocleset ltizto-

sitja es a parasztsag'helvzetetl javit.

fgl masik lttzonl-iteka az uralkodo elerlek minden

szukkebltisegtol ment folfogf sanak 72, hogy a kormany

hizon)'os torvenfiavaslatokat, meg mielott azokat" az orszeg-

gytiles ele terjeszti, velemenyok meghallgat6sa vegett a me-

gyeknek kuld ffi€g, vagy, nrint L405-ben tortent, a hozott tor-

venyt megbirf,las vegett a megyek kozonsege ele juttatja.

Nagyjelentosegu, hogy szukseg nelkul teszik ezt a f'el-

sobb osztf,lyok. I{em akkor hatar ozzttk el magukat rea , a

mikor valamely veszedelmes ellenfellel szemben tamasz-

tekra szorulnak, mint a hogyan Angliaban tortent, rlikor
a varosokat a parlamentbe meghivtf,k.

Ugy tetszik, azt a bolcs politikai maximat akartak k6-

vetni, hogy az a torveny a legerosebb , azt lehet a leg-
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hivebben vegrehajtani, a melyet lehetoleg t6g rdtegek helye-

seltek 6s maguk6v6 tettek'

Anemzetakaratair6ntolytiszteletremutatezaz
igyekezet, hogy becsiiletdre v6lik azoknak, a kiktol eredt.

vilfgosan bizonyitja, hogy az uralkod6 elemek 6rezh6k az

als6bbosztdlyokkalr'al6osszhangsztiksdgessdgdt.
E kor emelkedett politikai szinvonalar6l tanuskodnak

a honvddelem 6rdek6ben hozott torv6nyek is'

Aligemelhettekvolnamaguknakfdnyesebb6smara-
dand6bb emldket a xv. sz'zad vezeto elemei annf,l, hogy

a rang 6s a vagyon aranydLban novekedci v6rad6t iktattak

a torvdnybe. A kormrlny tan6csab6l indul ki az az eszme,

hogy a nemzetet e rdszbeli kotelessdgeinek igazs6gosabb

6s szigorribb teljesitdsere kell szoritani. A nagyokt6l 6s a

zfszlosurakt6lsztrmazikaterv,amelyazorszdgv6del-
m6takirf,Iymellettelsosorbanazilszlosurakra6saz
egyhfz nagyjaira r6jja' Csak ha nekik nem sikeriilne az

orszagotfenyegetovdszelh{ritasa,keriilatobbibande-
riumra 6s a nemesi felkeldsre a sor. A nemesek jobbe-

gyaik arfnydban f,llitanak ki fegyveres n6pet' s ezenkiviil

a jom6duak a toltik ftiggo szegdnyebb szahadokb6l alaki-

\ tanak banddriumot. A nag-v birtokra tehat kettos terhet

raknak a nag]' birtokok kepviseloi. A telkek szilmS"hoz m6rt

katonaknakesezenfelularremesibanderiumnakkolt-
s6geit kell riselnie. Szemdl) esen is r6szt kell vennie a fo-

nemesnekazordkosktizclelmekben.Hatalmfdrtcser6berr
penzdt6sverdtkell6lc]ozrria.Azujtorvdnyajovofejlo-
rldsdnek nagy jelentose-eti ten-vezoj6v6 vdlt'

Azalkotmdnyraminciigir6nyad6hatfssalvan,hogy
anemzetmelyikelemetuclafegyverrel6lni'hogykiktel-
jesitik az orszirg vdclelmdnek a kotelessdgdt'

Donto fontoss{gir volt ez6rt a jov6 alakul{sara n6zve,

hogyazujtorvdnyazorszftgvddelm6tazAnjoukt6lmeg-
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szabott iranyban szerv ezi. A politikai hatalmat azok keze-
ben segit megtartani, a kik ez ideig birt6:k.

A fonemesek allasat az allamban csak erosftheti, hogy
a torveny saj at initiativajuk alapjan kdtelessegokkd teszi
azt, a minek onkenytes ardozat szine volt.

E mellett azonllan a koznemesseget is ujra szerv ezi a
tradi szolgalat szanlat'a. A megyei bancleriumok utjfn a
regi altald.uos hadi kdt e\ezettseg fj eletre kdl, s politikai
sul"\rt ad az elernnek, a mely alkotja.

Angliaban ez idoben, a mint emlftettem, a militia el-
veszti gr-akorlati ertekdt, s az egyetlen szerv ezett ero ft
lordok serege.

r\Iikent utobb ki fogom fejteni, a k6t orsz6,g allapota
kozt levo ezelt ktilonbseg bennok rnelyrehato kdvetkezme-
nyekkel j art.

Zsigrnoncl Llj hacli szervezete, sajnos, id6k multaval ir
novekeclo kovetelmenyeket nem birta kielegfteni, foleg az1rt,
tnert fogyatelios r-olt a vegrehajtas. Az altalanos hadi ko-
telezettseg sikerenek az egesz nemzet szigoru megfegyel-
mezese volt a foltetele, ez pedig ezen idokben a kozalla-
potoknal fogva csak nehe zen volt allandoan elerheto.

De ezen fogyatekossaga nem kisebhiti azok erdemet,
a kik a torvenyt helyes alapokon nagy iildozatkeszseggel
megalkottak.

Zsigmond es a fonemesseg organikus tdrven yhozfsa
a kozigazgatfs teren is orok emleket emelt magflnak. A hacli
kotelezettseg melle iktatja a bekes szolgalat kdtelesseget is.
A nemesseg, a melv penzevel es verevel ved i hazejet,
buntetes terhe mellett tartozik a reaja bizott kozhivatalt is
viselni.

Kepzelheto-e fenylobb btzonysaga a tfrsaclalorn helves
tolfbgasanak, mint 32, hogy mindezeket a sul; os terheket
nlaga rakja vallara. rneg peclig nem eros kiraly lU-omasa-
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nak a hatasa alatt, hanem szabad akaratb6l es olyan id6-

ben, a mikor igaztn ura elhatatozasainak ?

, I{ern tagaclhatjuk meg tehft e kort6l elisnrerdsunket.

Az raristokratia Zsigmond dleteben dsszhangban van a

nemzettel ds nagy hatalmat i6 irfnyban gyakorolja.

De tartos lesz-e ez a kedvezo allapot ?

A magyar rendek azAnj oukra kovetkezokorban ferfiasan

megantek helydket. A kiralysaggal szerencsesen rnegkizdot-

tek. Mikent angol tiirsaiknak, nekik is sikertilt az allam ugyei

veze16sdt maguknak biztositani. De mig Anglia rendei nem

birtfk a kivivott allast az orszfg hasznfra fordftani, s ezett

vegleges sikeruk utfn etbuktak ) a magyar rendek nagyobll

kepessdget tanusitottak. Zsigmond neveben magukra hagyva,

j6 eredm6nynyel korrnan-voztak. A hatalmat, a melyet meg

ttrdtak szerezni, helyesen is haszneltek.

De meddig tartanak ki ezen az osvenyen ? Az alkalom,

a hibAk szuloauja. nem tereli-e a gyenge ellenorzls alatt

.A116 rendeket az onzes utjara ?


