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Albert rovicl uralkoclAsa idejeben keves az ui momen*

tum. Arnbar romlik az osszh&trg, valsag nem kovetke-

zik be.

A nadori altast vflasztas utjan tdltik be. EzzeI a ki-

raly helyzete hftrf,nyosabbe lesz. A vdgrehaitas egyseget

IaziIjfk. Elso tunete ez a befllo bomlasnak.

Alhert halalaval kemeny proba var az uralkodo rendre.

Az orszfg erdeke ellentetbe j ut a kiralyi hdz felfoga-

saval. Jellemzo a nemzetre n6zve az ut, a melyet valaszt.

A tarsadalom ritka onmersekletet tanusit, dnrendel-

kezo jogahoz azonban tantorithatatlanul ragaszkodik.

Bolcsen tekintettel van a hatalmi erdekek korlaLozo

hatasara es a torvenyes rendre ; de souverain szabadsag-

gal akar a maga sorsfrol tnLezkedni, s minden jognal na-

gyobb eryen-vunek tartja sajft akaratet es parancsfLt.

Al}ert kiral-vnonek mAr megkoronfzott ozvegyet ha3)'

hatra, kinek joga hisz az I&}}-diki tdrveny is azt"mondja

rola, hogy szuletese cztmln tulajdonkeppen of illeti meg

ferje elott is a kiralvseg ferje elhunytd,val foleled. A ren-

dek, ugy tetszik. ezt nem is vonjek kdtsdgbe. Mivel azon-

ban asszony korman; a karos lehetne, olyan ferjet keres-
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nek neki, a ki vele egyttt uralkodjdk. Mikent Maria mellett
Zsigmond es maga Erzsehet mellett Albert korm anyozott,
lrgy akarjak most is a dolgot rendezni. Erzsel:et a kiralvi
hatalmat eddig sem gyakorolta, nem is Szent Istvan koro-
naiaval koron azt6k ffi€g, mint anyjat Mariat, az l439-diki
torv6ny sem ruhazott red. ors zirgos jogokat. Ha Albert ural-
kodasa megfert a kiralyno jogAval, masodik ferjenek ki-
ralylya avatasa sem lehet serelmes.

Tagadhatatl&o, hogy az orszd gra nezve ez lett volna a
legtidvdsebb megoldas. Torven)-es is volt, eros kezii kiralyt
is ad a nemzetnek. A gyr-iles tehat. a melvet Erzsebet ossze-
hivott, ebben az ertelemlren ha ta roz. L-leszlo leng_1'el fej e-
delmet vfllas ztja a kirall no ferj ele es tarskirnll-11-n.

Erzsebet nem mer ellentmondani. Ilegeg't-ezese az egesz
eljarast a torvenyesseg kelleker-el ruh azza fol.

De miko zben Uleszloval folvnak a targyalasok ) a ki-
ralyno fiut szul. A Habsburgok benne l6tjAk a kiralyt.
Erzsebet folfogf sa szerint g)-ermeke termeszetes ura az
ors zagnak, mint minclen fiir atyja orokenek.

A renclek miiskepp velekednek. Szerintok Szent Istvan
koronaia nellt nragantulajdon. Az a nemzet legdragabb
kincse, a urel)-et csak a nemzet hozzejarulasaval birhatni.
Albert rendelkezese torvenytelen, mert a rendek beleegye-
zese nelktil tortent.

E ket folfog'asnak ossze kellett egymassal utko znle) a
mint Erzsebet a lnaga joga helyett, a rnelyet kulonfele
okoknal fogva urindkdt fdl elismerhetett, Laszl6et kivanja
ervenyre juttatni. s nem keri megviilasztasft, hanem kove-
teli megkoronf zasat.

A dynastikus Alldspont ridegsege megerleli a nemzet-
ben az elhatarozast, hogy mereven ragas zkodjdk a va.lasz-
tiis elvehez es hogy az egesz dynastiet mello zze.

Az egyik folfogas a maglrar kiralysagban tisztan az
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orokles rendjeil, a masik tisztan a valasztason alapulo
monarchiet lf,tott.

Melyiknek van igaza, melyik felel meg az eddigi jog-
nak ? Teljesen egyik sem.

A magyar korona nem volt ugy orokolheto, mint ma;
a vfllasztas sem volt olyan szabad, mint a minove pl.
Lengyelorszagban lett.

Az etelkozi szerzodes meghataro zza, hogy a nemzet
az Arpadok ivadekai kozul tartoztk fejedelmet valasztani.
Az Arp ad-haz ezenjogat a kiralys6gra is kiterjesztik oseink.

A ferfiag kihalta utfln pedig a nemzet a kiralyi haz nofg-
beli les zhrmazottjai kdzdtt keres maganak urat. Abb6l a fol-
fogasbol indul ki, hogy az Arpad vere jogot ad a kiralys6:gra.

R6bert Karoly megv filasztfsakor sem szoritkoznak arra,

hogy az 5 szemelyet tegyek kiralylya; egesz nemzetsegenek
jogot adnak a tr6nra. Minthogy Lajos halfla utan leiinyiit'
Mari6"t, Zsigmonde utfLn pedig Erzsebetet valasztjAk ffi€S,

s az utobbirol a torvenyben kimondj ek, hogy szr-lletesenel

fogva is joga van a koronahoz, ugy tetszik, hogy Robert
Karolynak nemcsak fif orokoseit, hanem noagbeli leszar-

mazottjait is orokjoggal biro nemzetsegenek tekintik.
Lz orokjog ezen elismeresevel azonban a nemzet a

vtilasztas j ogat ossze tudta egyeztetni. I{em egy viszalyba
kevereclett mar erte a dynasti6k ellentetes felfogasfval.
lz Ar'1-raclok csalatljan belol a nemzet dontotte €1, hogy ki
legl-en a kiraly, ambfr az altalanos szok6s, a melytol csak

kiveteles okokbol tertek el oseink, az elso szazadokban

a testyet'. kesobb a fif megvalasztd.sa maradt.
lz Arpad-haz magvaszakadtflval meg inkabb kidom-

boroclott a valasztAs j oga. III. Endre halfla ut6,n, res zlten
azert. mert az Anjouk fdltetlen jogot formfrlnak a magyar
korontira. rnas kiralvt keresnek, olyant, a ki szinten Arpad
ivadeka, de ala veti magat a vf,lasztasnak. I\{idon vegul
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megis R6bert Karolyt akarj ak a tronra ultetni, elismerik
orokjogat is, de kienrelik, hogy vfLlasztasnak is kos z6rt-
heti kiralysf,gat. Annak ellenere, hogy 5, ugy tetszik , ilz

orokosoddsi elv biztositasa vegett, fiet elozetes valas ztas

me llo z e s evel sz eretne m egkoron a ztaLnt, Lajo s v 6Llas z tfLs utj an
jut a tronhoz, s okirataiban ordkjogfn 'kivul a vfLlasztiisbol

eredonek mondja kiralysfgAt. f j ogot akkor is elismeri,
mikor a rendek igeretet keri, hogy halala utfn leanyat
valasztj Ak meg.

A nemzet szabad rendelkezo jogat meg inkfbb hizo-
nyftja, hogy Lajos arra keri a nagyokat, hogy leanyan
kivul vejet is tegyek kiralylya, a kit pedig az ordkjog sze-

rint a tron meg nem illethetett.
Ennek ellenere Maria kiziirolag orokjogara szeret

hivatk ozrrr. A nfipolyi part valoszinuleg ebbol meriti ere-
jdt. l{ehez helyzeteben azonban Maria is meghajol a va-

lasztas elve elott es kijelenti, hogy kozakarat emelte a

tronra.
Zsigmond hasonlo hell-zetbe irrt. O. a ki orokjog uel-

kul szabad valasztasnak koszoni kirtrl)-sagat. htiront izben
onhatalmulag renclelkeztk az orszeg ior-enclo sot'sarol. De

meg is kesertili. Eg'vik oka alltlak. hogv meg eleteben ve-

szelyllen forog tronj a. elillen az volt. hog-\ halala esetere

is rendelkezhetni velt f'olotte.

Midon osztrak Albertnek aj andeko zza oda Magyar-
oTszag 6rokdt, a rerldek n1-iltan kimondjfk, hogy mivel ez

megegyezesok nelktil tortent. a valasztas jogat nem szun-

teti meg. Zsrgmoncl ama ritka emberek kozul va16, a kik
a maguk karan tanulnak, s a kik maguk raknak gyogyito

irt a sebre , a melyet iitottek. Elete masodik felehen meg-

valto zik es tiszteletben tartj a a nemzet j ogait. A vfllasztfls

elvet sem serti meg tobb6. Midon ujra rendelkezik orok-

segerol, a magyar koronarol nem tntezkedik, s csak keri a
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magyar nagyokat, hogy utfna vejdt es leanyat vfrlas zszilk
ffieg, a mit a rendek meg is tesznek. Albert megvflasztf:sa,
annak ellenere, hogy a tron termdszetes ordkoset Erzsebet-
ben leftak, ujra bizonyitja, hogy a nemzet joggal bfrt arra)
hogy az uralkodo dynastia kdren belol szabadon viilasz sza

fej edelmet.
Ebben az egesz jogfejlodesben a kovetkezo elvek dom-

borodnak ki :

A nemzet a tronhoz valo jogot egyes kiralyi csala-

dokra ruhazza ugyan, de egyszer s mindenkorra rendel-
kezo torvenynyel nem allapitja meg az orokdsddes sorflt,
hanem a meguresedett tront a dynastia koren belol ejtett
valasztas utjf,n tolti be. Senki sem tekintheti magat kiraly-
nak, mfg azza meg nem vflasztjek es meg nem koronaz-
za,k. A kiralysag nem oly meltosflg, a mely a nemzet aka-

rat6.tol fuggetlenul szfll a dynastia egyik tagjarol a mflsikra;
meg a ki j oggal is bfr rea) csak a nemzet hatar ozalfrnak
megnyilatk ozasa utf,n foglalhatja el. A szuletes maga
senkit sem tesz kiralylyfl. A nemzet kotelessege lehet vala-
kit megviilasztani; ha azonban e kdtelezettseget nem telje-
siti ) a mello zott nem lesz kir6ly, mert csak az uralkodha-
tik a nem zeten, a kit az megvalasztott es megkoronfzott.

A fonforgott esetben Erzsebeten kivul Laszlonak volt
a legt6bb joga a maglrar koronahoz.

Minthogy, a mint lattuk, a nemzet R6bert Karoly le-

szarmazoltjainak ordkjogot adott, ha Rrzsebetet nem tekin-
tettek kiral_vnak. a mint ezt m6.r 6 maga sem kovetelte,
Laszlo volt a tron termeszetes orok6se. Mikent LajoS,

Maria es Erzsebet. 6 is j oggal kovetelhette, hogy meg-

vdlaszsz6.k.

Midon ennek ellenere a nemzet Uleszlot avatja kira-
lyav6, szakit a hagyomdnynyal.

Masfelol azonban a dynastia kovetelese sem jogos.

Gr. And,rassy Gyuta: Fcinmai'acldsut'tk okai. 18
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Megvalasztiisa nelkul Las zlo nem kiraly, mert v6"lasz-

tas nelkul nincs magyar kiralY.

A torv6ny hetujenek tehat sem a dynastia, sem a
nem zet dllaspontja nem f'elel meg. Mihelyt azonban a dy-

nastia a maga velt joganak foltetlen kovetelesevel en elci,

erthetove, s6t termeszetesse lesz a rendek magatartf sa.

A kozepkorbeli magyar nemzet nem lett volna il2, a
mi volt, verenek es onerzetenek meg kellett volna valto znia,

ha elterne fllasPontjet6l.
A nemzet nem csupan eszm6nyi szempontoknd,l, hanem

reflis erdekeknel fogva is ragaszkodott a vf:lasztas jogehaz.

A kozepkorbeli tarsadalomnak az orokdsddes es a vfllasz-

tas kevereke igen i6t megfelelt.

A kozepkorban a kielegito kozallapotoknak legelso fol-

t6tele volt, hogy folnott es tehetseges kiraly uralkodjdk. Gyer-

mekkiraly nagvobb baj volt, mint az drokrendtol valo elteres

es a stabitita,-q serelme. Egyebirant az orokjog elisrnerese

sem biztositotta a kozepkorban a korrnfnl-zat altla zavarta-

Ian es bekes folvtonossagft. a melv ma legnagl-obll erclerne.

Anglif,ban az orokosdcles vitas kerdesei miatt toltb t'er

folyt, mint nalunk a valasztas okozta viszal)-ok kozben.

A R6zsaknak tobb nemzedeken et pus ztito harczflt az oro-

k6sodes kerdese indftotta meg. Anglia es Francziaorszeg

veg nelkul valo hehoruit az orokrendre alapitott igenyek

tflplaltek. A kdzepkorban a jog igaz tisztelete ismeretlen

volt. Ez alol a koronfthoz valo jog sem kepezett kivetelt.

I{em volt torveny, 1 mel1r eroszakosabb magyarirzatban resze-

sult volna, mint &2, a mely e foldtt a legkivel6bb allas es

rang folott rendelkezett. Ha valahol uralkodhatott az 6k6l-

jog, ezen a politikai teren kellett ervenyesulnie. A kozepkor

jog6s,zai nem kepesek olyan minden ketseget eloszlato sza-

halyok megalkotfs ara) a melyek azorszdLg nyugalmat inkabb

biztosftanak, mint az olyan nemzet osztdile, a mely, mint

J
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fl magyare, nem el vissza a vd:lasztas jogaval, s csak rgaz

szukseg eseteben gyakorol optiot azok kozott, a kik joggal

birnak a tronra. Tagadhatatl&il, hogy a r'6.1asztfls joga vesze-

delmes fegyver, s hogy alkalmat szolgaltat a partoskod6k-
nak bek6tlenseg keltesere ; de buszke onerzettel mondhat-
j uk, hogy a magJiar tudott vele elni, s hogy az a sok val-
sa$, a mely ezekben az idolcben osztflyreszunkul jutott,
inkabb annak tulajclonitando, hog"v: kiralyairrk nagy resze

leszarmazok nelkiil halt el, mint a vtrlaszt6ssal iizoLt" vissza-
,elesnek.

A valasztas elveiren oseink szabadsag uk biztositekat
is lettek. Ma, az alkotman;-ok fejlett korab&il, ezen btzt"o-

,sftekra nincs szukseg; azokban a"z iclokben azonban azerL

volt nagy becse, mert a leghatasosabb bekes eszkoze volt
annak, hogy a kiraly magat a nemzet befolyasa alol ki
ne vonhassa. A kiralynak az a torekvese, hogy a tole
kivant orokost elfogadtassa es a valas ztas alkalmaval tett
igeretek voltak a szabadsag leglenyegesebb bekes hiztosite-
kai . Lz orokjogtol valo elteres Ie hetosege es a vS"lasztas

elvenek megovasa tobb verontast es belharczot elo zott ffi09,

mint a mennyit olco zaLt. Foleg nf lunk, a hol rendesen meg

csak karddal lehetett az alkotmanyt megvedeni. Tenyleg e

korban aranylag keves nagy kizdelem is tamadt a nemzet

es kiralyai kozott. A kiralyok nagyobb brztossagban elnek

nf lunk. a kesolLb rebellisnelc kikiAltott nemzet koreb€il, a

hol a feg_vveres ellenallas joga sarkalatos pontja az alkot-
rnAnvnak. mint Angli6:han, annak a nemzetnek a tronjan,
a rnel;- uta onerzettel mondja, hogy mfr csaknem ket sza-

zadla nem liitott polgarhaborut, a mely az ellenfllas jogat
a magna charta ota torvenykonyveiben mello zte, s a bekes

kenvs zeritdsnek konnvebJten hasznalhato eszkozevel rendel-

kezett, mint tni.
Anglianak I. Eduard iralelAtol VII. Henrikig, elsoAZ
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Tudorig (1307-1485) nyolcz, Magyarorszagnak az Arpa-
doktol a Jagellokig (130 1_-1490) tiz kiralya volt. Angliaban
e nyolcz kozul otot eroszakkal fosztottak meg tronjuktol
es eletokt6l is. l\alunk h6.rmat iiznek el a rendek; kozulok
ketto, Venczel es Ott6, csak egy pfrt valasztottja; a harma-
dik, Maria, gyenge no volt es vissza is hfvtak. Csak egyet
olnek ffieg, a bitorlo Kis Karolyt.

l{agyreszt a valaszt6s jog* meg6vas6.nak tulajdonftom
a jobb eredmenYt. Ez tette a fejedelmeket ovatosabbakka.
az eroszakos ellenallast foloslegesse.

De ha tevedek is, tertn eszetes, hogy a nemzet e joga-
hoz sziv6san ragas zkoclott. Ha maskeppen tenne , azarrnal
karat latna. A megejtett r.alasztflst kellene visszavonni, a
torok hatalommal szemben a lengl-el szovetsegrol kellele
letenni, ha elismeri a Habsburgok kor.eteleset. Ferfiu he-
lyett csecsemot kellene a nemzet elere allitani, a rnikor
taborba keszul gyrilni es mindenek folott hadve zerye vall
szuksege.

A Habsburg-dynastiatol tanusitott nagy ondrzet, szin-
ten arra sarkalhatta a rendeket, hogy a vf.lasztas fegyveret
ki ne adjek kezdkb6l, mert majdan verok ontasaval lehetne
csak potolniok.

A nepszerutlen Czillei hatalma, az idegen invasio, a
mely ellen regtol fogva vedek ezrk, szinten nyugtalanithatta
a magyart.

Oly lelki allapotban sem volt, hogy jogfoladfsra, akarata
alarendelesere hajlott volna.

A mit R6bert Karolynak ellenallas nelkul trirt keny-
uralma sem birt kiklj zdeni, hogyan erhettek volna el Maria-
nak, Zsigmondnak es Albertnek a rendektol fuggo kormany-
zata utan egy gyenge asszony es idegen rokonai ?

Szo sem lehetett rola. A dynastia rideg kdvetelese anndLl
elhatarozottabb ellend.llasra osztonzt a nemzet zomdt. A jog-
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talan kovetelesre jogtalan tettel felel. Erzsebet ellenmoncl6-
saval mitsem torodve, I&h}-ben megkorond. zzrtk I]laszl6t.

A nemzet, a mely Mariat letette , Zsigmondot fogsagba
vetette, a melynek egyes tagjai mint egyenlo felek szer-
zodnek Zsigmonddal, onrendelkezesenek fottetlen jogat oly
elenken erzi, hog' ha ezt a jogot a kiralyt haz megserti.
az egesz dynastiAt felretolja, eppen ugy, mint letette a
kiralyt.

A nemzet hite a maga mindenhatosagfrol, az a f'61-

fogasa, hogy mivel minden jog, torveny es alkotman_t, csak
o erette van es tole ered, mindezeket meg is vftltoztathatja
es minden jogot a maga akarata szerint alakfthat, jellern-
zoen kifejezesre jut a torvenyben is. Midon Szent Istvan
lioron aia Erzsebet kezeben van, a rendek kimondjek, hogl-
o mivel a kiralyok korm fnyztrca mindig a rendek akara-
tAtol fugg, a korona hatasa es ereje a rendek jovahagye-
satol fugg, ; s hogy az ez alkalommal hasznfllt korona a
szent ereklyenek ominden hatasfval, mysteriumaval, ereje-
vel r bir.

Ime ) a szent koronanak a tortenettol ihletett, a vallasi
{rzdssel dsszeforrt, a lelkekre varazsszerri hatalmat is a ma-
guk akaratetol r.elik fuggove tehetni.

A rendek tovabba kimondjek, hogy aegyezo akarattal
es kozos hatar ozattal teljes hatalmat adnak a kiralynak u

min dazon ugyekben, a melyekben eddig a szent korona-
val megkoronf zoLt kiralyok torveny vagy szok6:s alapjan ilt-
hatalommal bfrtak.

A kiralyi tiszt kozjogi tartalmat 6k hatar ozzak neg.
I{em a kiraly ad szabadsagokat a rendeknek, hanem a rep-
dek adnak jogokat a kiralynak.

Minden hatalom es kdzintezmeny a nemzettol s zar-
rnazik. Rendes idokben az allam minden szervenek meg-
van a maga fuggetlen joga, elismert hataskore. Nag) val-
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sflgok idoszakaban azonb&tr, midon a fonnallo jogszokAsok

nyomdokan jarva, utvesztobe jr-rtna a nemzet, az ot'e az

a legfelsobb akarat, egyedul o van jogosftva arra hogy

souverain szahadsaggal ui utat vagjon maganak, ui iog-
alapokat teremtsen.

Idaig j uttatta az asszonyi kezben levo 6s az idegen

befolyas odiumfval megterhelt kiralysAgot az a kiserlete,

hogy a rea n6,zve legrosszabb pillanatban ) a rendek elha-

talnasodasa korabdn, a magyar jogbol kikuszdbolje a vf-
lasztfs elvet. A kiralyseg a teljesen szabadda lett valasztas

irtj an egeszen a rendek kenyetol fugg.

A rendek nem elnek vissza e helyzettel. l\findenhato-

saguk tudata nem felejteti el vel6k, mint annyi mas nep-

pel, hogy eros kormany nelkul nem boldogulhatnak. Yezetot

kerestek tIlas zlob&t, s most, midon a Habsburgok ellenere

megkoro frazzak, kettos sztiksegtik Yitn hathatos vedelemre.

A kozerdeken kfvtil a meresz actiot ye-qrehajto partot on-

zdse is arra inclitja. lrogl- [ Iiszlot ol)- helr zetbe juttass&,

a melvllen folaclatanak megfelelhet.

IIeg is tesznek minclertt. hogl- sikeres lehessen a

korman.v zata. A koronazas elott lJlaszlo tinnepelyesen

megerositi a jogokat. a mell-eknek a nemesseg jelento-

seget tulaj donit : cle az alkotmiinyon olyan ujftas nem

t6rtenik, a melv az eg1-ontetu korm ilnyzils akadalya le-

hetne.
Szabadsagat nem hagyja a nemzet; de etzr, hogy eros

kiralysag nelktil sem az orszag bdkdjdt az osztrak part

uzelmei ellen megovni, sem a torokkel szemben a harczot

sikerrel folytatni nem birja. Lz aranybulla megerosftesekor

az elleniillas zfradekAt mello zrk, ellenben a hatalmaskodok

ellen szigoru uj torvenyeket hoznak. Lz orszdggyriles, val6-

szinrileg az6rt, hogy a kiralynak modjaban legyen odium

nelktil bizonyos meltosagok viseloit6l szabadulni, elhate'
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razza) hogy valamennyi tisztviselo mondj on le, s a kiraly
szabadon neve zhessen ki mfsokat.

IIlas zlo ratermett a helyzetre. A lovagiassag peldakepe,

nemes es bator a j elleme' arra va16, hogy a nemzet bizzek

benne es aggodalorn nelktil ruha zza rea a hatalmat.

Meltan taplalt szep remenyeket zuzott tehat semrnive

a varnai csata. l{ehez vallalkozS.sa kozben fosztja meg a

nernzetet yezeretol. A szerencsetlen veletien megakada-

Iyozza, hcgy a1 ltemzettol valasztott politika megh ozza gyu-

rnolcset. Lz eros keztt kiraly, a kire szuksegunk volt, a

kinek az a nagy foladat ,jutott, hogy a kormtmyzat hathatos-

sagat osszeegye zlesse a szabadsag sertetlensegevel, ki e

hivatasanak meg is tudott volna felelni, s a ki mellett mint

fotanacsosa es bizalmas embere ott altott a nemzet jo tulaj-

donainak megtestesulese, Hunyadi Jfnos, mttnkaia kezdeten

korai halflt hal, a tr6n ujra ures, a nemzetre ujra nagy

kisertesek, kemeny probak varnak, ujra koczkan forog min-

den nagy erdeke. A sors iildo zohe vett benntinket.

Tortenetunk tragikus. INem egyszer tepi szet egy-egy

szerencsetlen esemeny helyes iranyban megindftott mun-

kank fonalat. Nem egyszer sujt a sors csapasa, midon fej -

l6ctesunk a legjobb uton van es csak id6 kellene a sikerhez.

Sok j oakarat, LIdozatkeszseg es erofeszites ment igl-

veszendobe, mielott megakadalyozhatta volna, hog)' az

ild6z sors a nemzetet a vegenyeszet szelere soclotj a.

E veszelyekb€o, e csapasokban is keresendo tal6:n egvik

forrasa azon hagyomflnyos hazafi,sdrgnak es egyirttal azon

onerejehen htzo 6rz6,sn€k, a mely a magyart kittinteti. s a

melynek kos zont, hogy meg letezik. Hogyne ellresztettek

volna a viharok hatalrnas visszhangot a nemzet sziYelleu s

hogyle lelkesitettek volna szivos ragas zkoclasrrr a tragiklllll

dicsfelyevel is ovezett nem zefi fogalom it'attt I A st-rk Ye-

szelytol tiimas ztott aggodo hazn{ias erzes mellett a llem zet
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csillagaba vetett fatalistikus bizalmat keltett az a tudrrt,

hogy balsorsunk ellenere fonmaradhattunk.
A varnai csata is egyike ezen tragikus esemenyeknek.

Jobb sorsot erdemelt derekas torekvesek hozben erte ir

rremzetet, s rosszra forditotta. a mi az orsza"g j avdLra veil-

hatott volna.
A kozepkorban a szabadsag kormfnyformajat az anar-

chiatol csak keskeny mesgye valasztja el. Keves kell hozza,
hogy a szabad nernzet elen ell6 erok osszhangzatos mun-
kd,ssagat egyrndLs ellen vivott onzo harczak valtsa fel.

Oly nagy hatalom van eglres allampolgarok kezeher,

hogy egy-ket ember becsvagya es haszonkeresese elegseges

a nemzet bdkdienek megzavaras ara.

A mfg az orszag hadi erejenek jelentos resze egyes

urak parancsszarrfnak engedelmeskedik. a kik alig beveheto

varak birtokaban is vannak, fonhejazfsuk koczkara vetheti

a nemzet bekes es ridvos fejlodeset. f ag)- veszelyek, veres

polgarhaboruk szakadhatnak az orszflgra. habar a tobbseg

hf marad a torvenyes renrlhez. s az orszag kormd.nya a

legjobb szanddkt6l vezettetve a leg'okosabb politiket koveti.

Annal nagyoblt erclem r-olt az ez icleig elert eredmeny. De

ann6l erthetoltll eg')-szersulind. hog')- elenydszett, mihelyt
szerencseilen esenlenr-ek irjra llte3' ujt'a kdtsegesse tettek az

allam rencljet. lltihelr-t ujra meg ujra kellett megalakitani

a hatalmat. a nlelr-nek hir-atrisa a torven-r uralmfnak es a
kozrendnek fontartasa. Angliaban ilyen szerencsetlen ese-

menyek nelkul romlott meg az allam rendje. A reank zudult
csapasok utfn mi sem keriilhettuk el e sorsot.

Mar lllas zlo tronraernelese es Lhszlo megkoronf:zasa

ketteosztotta az aristokratiflt. A tobbseg a nemzettel tar-
tott, s irfnyt szabott neki. Egyesek azonban az osztriik
p6.rthoz szegodtek. IJl6szlonak, rovid kormanyzasa alatt,

nem volt m6djaban teljesen eltuntetni ezt a szakadast.

L-
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Habsburgi Frigyes vedo szarnyai alatt a nyugati es eszak-
nyugati hatarokon idegen szarmazasu nagyhatalmu urak
es egyes rnaglrar csalad ok is fontartottak fuggetlensegoket
a tdrvenyes kormiinynyal szemben. A nagy tobbsegtol
helyeselt irany csak ugy valhatott volna azonnal a nemzet
jav6ra, ha egyhangu megegyezdsl'e talal. Igy a kozkormfny-
zat az orszag egyes reszeilren megbenult. Id6 es siker kel-
lett volna hozzft, hogy a kivanatos czel eleressek.

De a rrarnai nap maskent dontott sorsunk folott.
A magyar nemzet megint szemben etl ugyan azzal a

helyzettel, a melyet negy evvel elobb el akart kerulni.
A gyermek, a kinek jogat megsertette, ffiegint az egyetlen
orokose a tronnak. Ha ujra mello zrk, a partszakadas meg
nem sztinik, s nem birjAk helyreallftani az orsz6"g egyseget.
A torok ero toszomszedsagaban koczkazatosnak tetszhetett
ez a politika. Ismeteljek-e azt, a mi az iment rossz veget ert ?

Olyan alkalmas jelolt nem volt. mint az elhunyt kiraly.
Ha ellenben meghajolnak Las z\o elott. le kell mon-

daniok a valasztas eh.erol. s olvau kiralr-t kell elismerniok, a

ki iclegen befolr-as ala kertilhet. Kiskoru uralkodo Vfrna
utan sem kecsegtetoltlt. ruint azelott.

E tepelodesei kozben a nemzet rnegint ratalal a helyes
utra. i\agy bolcseseget tanusit, midon annak ellendre, hogy
a mello zott dynastia ervenyesulese sok aggodalmat tiimaszt-
hatott azakbdn, a kik elobb Ul6s z\o mellett foglaltak allast,
megis, mikent maguk oszinten mondjek, ( nehogy a belso
meghasonlasbol 6s a helso heborubol meg nagyobb veszdly
6s sulyosabb baj, keletkezzdk, kozmegegyezessel arra tokelik
el magukat, hogy Ldszlot emelik a tronra.

Hidegeh, lelkesedes nelktil, politikai opportunitasbol
hatfrozzftk el magukat arra, a mi a fonforgo konilmenyek
kiizott a legtanacsosahb.

De e mellett az orszfg jogait is iparkodnak megvedeni.
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LilszIoL fejeclelemnek czlmeztk; kiralylya csak uj megkor.o-
n*z6"sa utdLn lesz. Megvalasztasa ervenyesseget ahhoz a ffjl-
tdtelhez kdtik, hogy Frigyes visszaadja a koronat es Ldszlot
is kibocsatja lrtzete alol.

Mivel Lflszlo hf.yei is belenlrLrgszanak e megoldasba,
remenlrleni lehetett, hogy minden jora fordul.

Mikent az Anjouk tronkdveteleset compromissummal
inteztek el, ugy gondoltfk a Habsburgok jogat a nemzet
jogfval es erdekeivel osszeegyeztethetni.

De Frigyes cs6.szar mereven ragaszkodik S"llaspontj ahoz.
Lilszlot el nem bocsiitja, a koronat nem adja vissza es az
orokjog foltetlen elismereset koveteli. A Habsburg-dynastia
lnerzete nagyobb, mint volt az Anjouke. Alig valt sorsunk
egyik fotenyezSjeve , mar is kitunt az ajellemzo tulajclonsfga,
a melynek segitsegevel ann-vi csapast el tudott viselni es
hos szu szazadokig a vilAgtortenet eg_vik leghatalmasabb te-
nyezoie birt maraclni. Attuak ellenere, hogy annyi orsziigot es
trout r-eszitett el. a mennr-ivel keves mas dynastia birt valaha.
Megn;-ilatkozott AZ a szelleffie, a mely e valsagok nagy reszet
eloidezte. de arra is kepesitette, hogy tulelje oket. Torhe-
tetlen szit'ossaga, szigoru kovetkezetessege, fanatikus ragasz-
kodasa hivatasahoz es az a folfogasa, hogy a maga monar-
chikus joga foldtte All minden orszfg es nep jogflnnk, mert
isteni az eredete es a korm fmyzata alatt eto nemzetek
boldogulasAnak is legelso foltetele, rnindez md.r ekkor erve-
nyesult, s utobb bekovetkezett sok esemeny eloljArojakeppen
kemeny probara tett bennunket.

Mit tegyen a neln zet", elforduljon-e Las zlotol es mas kiralyt
keressen maganak, talan sajat kebeleb6l emeljen valakit a

tronra ? Mindegyik megoldasnak voltak hivei. Vegul azonban
abban f,llapodtak ffi€g, hogy ideiglenes kormanyt alakftanak 6s

Laszlot megvillasztott kiralynak tekintven, megvarjak nagy-
korusaga:t, vagy szabadulas6t Frigyes g)-emsaga al6l. E terv

L
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megvalositf,sat lehetove tettek Hunyadi Janos nagy erdemei
es kivalo tulajclonsiigai. Benne megvolt a nemzet termesze-
tes vezere, a gondviseles adta, tamas za. Csak korej e kelle tt
sorak ozrrr es szembe lehetett szallni minden veszelvlvel. Ez

meg is tortent.
A ke)znemessegnek sikerult Hunyadit kormanyzova meg-

valasztania. Az az osztaly, a mely III. Endre ota a hatterbe
szorult, kozhasznir tettel lep irjra az onallo tenye z6k korebe.
Az Aniouk idejeben a kiralyt tamogatta, a nelkul, hogy ve-
zerlo szerephez akart volna jutni, s oneil6 politiket vitt volna.
Az ezutan kovetkezett korszakban az aristokratia vezetese

r,rtan inclul. A mint azonban a nagy hatalomrA szert tett
urak hel;rzetokkel visszaelnek es a kiralysagot sujtott csa-

pfsokat sajft hasznukra akarjak forditani ; a mint egyes

csalaclok, eg)'es kis uri szdvetsegek egymas ellen indftanak
harczot. s egyseges irany kovetese helyett egymast ellen-
sirlyozo cselszovenyek utves ztljebe kerulnek : a nemze I

zdmellen f oleiecl az 6szton, hogy a korm anyzatra kozvetlen
hatast szerezzen maganAk. A modja megvan hozza. Hatalrna
idejeben az aristokratia nem fosztotta meg erejet6l. A nern-
zeti gyules a nemzeti akarat legfobb letetemenyese maraclt.
benne pedig, ha megjelenik ) a kdznemesseg lehet orifls
tobbsegben.

Hellrss az erzese a koznemessegnek, a mikor a maga

verehez szrt, ahhoz, a ki a magyarnak legelso katonaja.
legnemesehb jelleme, legnagyobb embere.

Sikert azonban csak ugy lehetett v6rni, ha Hunradi
kezebe acljak a teljes kiralyi hatalmat, s ha irg)- engeclel-
meskednek neki. mint engedelmeskedtek l{ag}- Laj osntrk.

A rornaiali a dikt[tori intezmen]' megalapitasanak ko-
szonhettek, ho3'1- a resltublica cl aczolhatott minclen f org'e-

teggel.

Ilagyal'ol'szagnak is olr-au r-r-rli a helvzete. hog)- csak
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egy nagyszabasu tehetsegnek szabad ervenyesulese mellett

lehetett volna boldogulni. Oly egyseges vezetesre volt szfili-

seg, hogy krent ne lehessen ere zrtr a kiraly hian-vat,

kifele pedig meg lehessen vedeni a torokkel szemben az

,ors zeg hatarait, s arra kenyszeriteni F rigyest, hog-1' haza

bocsflssa kiralyunkat, A ki magyar levego es magyar befo-

lyas hatasa alatt nevelkedven, mint a nemzetnek szabadon

valas ztott ura es tgaz fia szerencset hozhat hazfnknak.

A gondolat szep is volt, okos is. Vajha meg is tettek volna

mindent, hogy j6 eredmenynyel ierion. A kozepkorban

paratlan sikert erhettek volna el. Sajnos azonb&il, erre

nem voltak elegge megfegyelm ezve.

A partoskodfLs, szabads6.gunknak minclenkor legnagyobb

ellensege, nem szunt ffie$, annyi erot ffi09, a mennyivel

meg lehetett volna feke znr tirlhajtasait, a fdltdkeny rendek

nem adtak Hunyadinak.
Egyes nagyhatalmu urak irigyei voltak. A kisnemes-

nek felsobbseget nem egy regi csalad sarja a klilfdld ra-

galyos folfogasanak hatf,sanal fogva megalaz6nak tartotta.

Masokat az allam rendjeben beallott bizonytalansag es a
j 6 alkalom saj at hasznuk keresesere osztonozott. Ismet

m6.sokat, idegen letokre. az orszag sorsa nem erdekelt.

E nagyhatalmu urak nem voltak hailandok elonytiket a
kozugynek alarendelni, s az orszeg erejenek nevezetes re-

szet a nemzeti erzesek es erdekek szolgalatftol elvontfk.
A magyar politika utja mindig rogosebb volt, mint

mdLs rtemzeteke. Azok a csap6.sok, a melyek masokat is
erhetnek, benniinket erzekenyebben sujthatnak. Ha az oli-
garchia, a mely minden orszagnak az atka, rajtunk vesz

erot, rendes kovetkezmenyeihez meg az is jarul, hogy

veszedelemmel fenyegeti faji suprematiankat, nemzeti letun-
ket. f gy-egy Giskra, egy-egy Cillei nemcsak azokon eit

verzo sebet, a kiket kardja sujt, nenlcsak azt rontja ffi€S, a
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kinek vaglronS.t elfoglalja, hanem kart tesz a nemzet esz-

menyi eleten is. Ha allandova lesz uralmuk. cseh es nemet

enclavet teremtenek hazank talaj arL.

E szejj elhtrzo tenyezokkel csak a f'oltetlen tamogatas-

ban reszesitett teljes kiralyi hatalmu korminyzat lett volna
kepes megbirk6zni.

Hunyadi nimbusa, akarhog)-an rag) ogott, nem potol-

hatta a szent korona hagvomanvos tekintelyet, a tortene-
lem szentesitette hatalmat. \ern csak a fonemesseg, ha-

nem a koznep is aligha fogaclta ugyan azzal a ti,-qztelettel

11 tole eredo parirncsokat, mint a rnil--vennel a Szt. Istvan
utocljaitol sz armazott rendeleteket vette. Arpacl veret aligha
lrel; ettesfthette az egyeni nagyseg.

Ezert vegzetes, hogy nem adnak eleg hatalmat Hunya-
clinak. Nlikent III. Endre idejeben, most is megkotik a kezet,
a melynek az orsz6got meg kellett volna menteni. Kolon-
czot akasztanak annak a nyak6.ra, a kinek Inozdulatai leg-

teljesebb szabadsd"gara van szuksege. Alig van szomoruhb
latvany, mint a magasztos czelok es kotelessegek szolgala-
t6:ban Allo nagy ember, a kit6l hivatd,sa kovetesere meg-

tagadj Ak az eszko zoket. Ilyen helyzetbe j uttattAk Hu-
nyaclit.

Midon a korm ilnyzosagot rettbtzzak, meg egyideig hat
orszagos kapitfnyt hagynak meg allflsukban, a kik a koz-
hatalmat decentraltzeljflk. Nagyobb kiterjedesti birtokot a

korm ilnyzonak nem szabad adomdnyo znia. Htitlenseg ese-

teben nem itelhet es nem kegyelmezhet az orszaggyules

megk lrdezese nelkul. A melleje rendelt valasztott tan6.cs

aj anlata nelkul ersekseget, puspokseget, foapatsagot nem

osztogathat. A korm 6nyzo kin evez\,sevel egyidejtileg az

orszaggyules a tdbbi hivatalt is maga tolti lle. A meg-

gyonglilt vegrehajto hatalom egyontetuseget koczkara teszi,

Hogyan olclja meg Hunyadi meg'n1-irbalt joggal nehez f6l-
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adatflt, ha tdLrsait, alfLrendeltjeit sem o keresi maganak, ha-
nem masok nevezik ki ?

Ellenseget, Garait vflasztjek nadorrf. Lz allam legfel-

"sobb vezet6se is ellentetes impulsusok hatasa ala jut.
M6g nagyobb hibfit kovetnek el a rendek, midon ki-

mondjfk, hogy minden evben orszaggyules tartando es

ennek rendelkezesere bocsatando a kormhnyzo allasa es a

tobbi fdhivatal . Ezzel tdkeletesen megbenftjak az allam
hatalmft, s a rendek kozvetlen korminyzatat inauguraljek.
Szerencsere, e tdrveny, ugy tetszik, nem hajtatott vegre.

Fennallf,sa azonban nagyot ronthatott a kormfmyzat" tekin-
telyen.

{Jgyanakkor, midon a rendek Hunyadival szemben

ennyire fosvenyek, erosen hango ztatjak a maguk kivalt-
s6"gait.

MegujitjAk a torvenyt, a melynel fogva altalanos fdl-
kelest a korm anyzo csak akkor rendelhet €1, ha a kiral;ri
jovedelemmel tartott zsoldosok es tiszti banderiurnok netn

elegsegesek. A nemeseknek r-ammentesseget is biztosftanak.
Jogaikat novelik. kotelessegeiket apasztjek.

A koznernesseg politikai befolyasftt foko zza. hogy a

tdrvenynyel szeryezett tan6.cs felereszeuek az o korebol

kell kikertilni, s hog)- Laszlo halala esetere a kiraly rra-

lasztfsat, ktilonben helvesen, az orszeggytilesre tarto zonak

mondjak ki.
Szoval, a helyett. hogy a rendek nagy discretionalis

hatalommal ruhfznak fel Hunyadit, az orszaggyules befo-

l.r'asa alf, helye zik es maguk akarnak vezetni.

Az aristokratia egyreszenek oligarchikus bunei sorom-
poba szolitottak a kdznemesseget. Szukseges es udvos is
volt, hogy sikra szallott ; czeljai is helyesek voltak I de,

sajnos, nem tanusitott eleg bolcseseget a vegrehajtf,sban.

Midon a kozszabadsag nem forog veszelyben es min-
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denekfolott arra van szukseg, hogy hatalrnasak legyutrk,

az erok megoszliisat etoid ezo torvenyeket alkotnak.

Valoszinrileg egyes nagyok kartekony befolyfsanak tu-

laj donitand6 az a sok gancs ) a melyet Hunyadinak ve-

tettek ; de ha a koznernesseg megerti helyzetet, a dolgok

mas fordulatot vehetnek. A maga jogait ki tudta terj esz'

teni. Arra volt eleg Jtefolr asa, hogy, minden helyes szer-

vezeti elv ellenere. rneghataro zzJ azok szamat, a kiket sa-

jet tagjai koztil a legfelsobb tanacsba kell vd"lasztani, akar

van ratermett emfrer. akar nincs . Azt is el birta erni, hogy

ennek a tanacsnak hataskoret tagftsflk. Csupan arra nem

volt kepes. hog'y Hr,rnyaclinak lrlegs zerezze a kello hatalmat.

E mulasztfsuk meg is hoszulja magat. Lz a helyes po-

litika, a melyet a koznemesseg es Hunyadi kepviselnek,

nem bir ervenyestilni.
Hunyadi megkiserli, hogy a fratal kiralyt fegyverek

segitsegevel meghoclit'sa az ors zagnak, a mikor azonban ez

nem sikerul es a rigo mezei szerencsetlen csata is megren-

diti a nemzet erejet, valtoztat politikej an. Szerzodest kot

Frigyessel, a melyben er, elismeri Hunyadi korm 6nyzos6gat,

s a melyben megallupodnak, hogy F rigyes a kirf,lyt nagy-

korusfgaig maganril tartja. Ez a szerzodes helyes volt.

Elker.uli a legrosszabbat: idegen befblyas alatt all6 gyer-

mek uralmat. A lehetseges megoldasok kozul az aranylag

legjobbat, Ilunyadi kormdnyzosagat tdbb evre biztositja, s

b6kdt teremt a nyugati hatf,rokon.

De Hunyadi nem ura a helyzetnek. I\em birja vegre-

hajtani akaratat. A rendek a kiraly hazabocsatasat stir-

getik.
A korm fnyzo es a nemzet nem ertenek egvet. it mi

letovazo es egymasnak ellen mondo politiket sz til. A leS-

kulonbozobb utakon is lehet sikert erui. fdlteve. hogy

valamelyiken kovetkezetesen vegi3' haladr-ttrk : a hataro-
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zatlansAg es a kapkodas ellenben csak kud arczczal veg-
zldhetik. A felren dszabfly, s tz, a ki nem tud egyet ero-
sen akarni, mindig a rovidebbet huzza.

Ha a nemzet magaeva teszi Hunyadi tervet ) a fiatal
kiraly Frigyes udvarfban mArad es kiskorunak a kormany-
zatifi el lehet kerulni. Ha a rendek erelyesen ervenyesitik
politikejukat es magyar erok rakenyszeritik a csflsz frct az
ifju hazahocsii:tasara, 6k lehetnek a helyzet urai es Lilszlo
magyar gyamot kaphat. Lz egyikkel is, a mf,sikkal is czelt
erhetnek, csak a haboziissal nem.

A rendek allasfoglalasa lehetetlenne teszr, hogy Hu-
nyadi terve megvalosulj on, masfelol azonban a kiraly ki-
szabaditasaban a magyarok nem fejtenek ki annvi erot,
hogy ok parancsolhatnanak. Az osztrfk rendek vannak az

eloterben, s Laszlot nem nekunk adjek ki. Czillei glam-
siiga alatt maracl. Karosabb eredmenynyel nern j arhatott
a sok helr-es intentio es a sok erofeszites. G1-ermek-kiralv,
g)-Lilolt es alnok g)'em egr-titt sul)-osodnak a nemzetre.

Httnr-acli ellenere. szal,acl aktrrataltol. llaga a nernzet
veszi nvakaba a nr-tig'ot.

Las zkt ttj kot'otrAzas nelkril fog'adja az ot's zag hodolatat.
lJralkoclasAt sztiletese er et ol szAnritj a. U leszlo aclomfnyai
megsetnmistilnek. A l'enclek folha3'1-nak a valas ztas hangoz-
tatasaval. s elistrterik a Habsburg-cly nastia jogi felfogasat. Mi
okozhatta ezt? lli kesztette a rendeket arra, hogy nagybecsti
jogukrol letnoucljanak, eddigi politikejukkal folhagyjanak, a
legkarosabb rnegolclast maguk kivanj 6k, es a legnagyobb ma-
gyart f'elretolj ek I

Reszben egyes oligarchaknek, Hunyadi eskudt ellens6- '

geinek befoly6"sa. De hogyan tdrtenhetett, hogy olyan konnyrl
szerrel diadalmaskordtak ?

A nemzet, a mely nem adott Hunyadinak modot hozz6,
hogy foladatet sikerrel megoldhasS&, a kiralyi nimbusban
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keres segitseget. Nem ndzi, hogy ki a hibiis, 6 maga-e vagy
pedig az, a kire a hatalmal bizta; siker utfn 6.hitozik;ha
ez elmarad, osztbnszenileg uj ritra t6r, s mdg egy Hunyadi
Jdnossal szemben is igazsdgtalan.

Sokan taltn azt is rem6lt6k, hogy Hunyadi marad az
iigyek 6ldn. 6 maga elfogadja az rij kormdnyzatot. Az orszdg
belsri bekdjdt semmi 6ron sem akarja koczkdztatni. 6 is hi-
hette, hogy befolydsat fentarthatja.

Li;szlo tehft sikerrel biztat6 konilmdnyek kdzott kezd
uralkodni. Ha jo tandcsosok kdrnyezik ds nagykorusdgdig
Hunyadira tfrnaszkodik, tal6n talpra nilithatja a kirdlyi ha-
talmat. A zavaros dllapotok oly reacti6t dbresztettek a szelle-
mekben, hogy mindink6bb szaporodtak a tekint6ly elvdnek
hivei.

A kiralyi kormiinyzat ndlktilozhetetlensdg6nek lrzete
birta red a nemzetet, hogy a kirfly gydmjfnak ndpszerutlen-
s6ge ellendre megh6doljon Lfszl6nak. De ri a kindlkoz6 alka-
lommal 6lni nem tud. Udvara a cselszovdnyek kdzpontja.
Jelenl6te csak fokozza a zavart. Egyes oligarchdk onzdse, a
koznemessdg tehetetlensdge arra, hogy kozvetlentil vezessen,
rossz befolyfs al6 jutott, szfnddkosan megl'ontott szeszdlyes
gyermek-kiraly, mind ezen ktrtdkony hatf sok keresztezddnek
es bajba viszik a jobb sorsra 6rdemes nemzetet.

Eleinte Hunyadi kezeli a hatalmat, de szomorfan ta-
pasztalja. hog-v a kiraly a rendekn6l is kevdsbbd megbizhat6.
iteha hallgat szar-d:ra, md.sszor mellozi es szdvetkezik ellen-
segeivel. Egvszer a kirdly' intdzkedik, t6vol a hazdt6l, az or-
szagos tigveklol. masszol Hunyadi, s ism6t m6sszor az or-
sztigg-rtiles. Ltiszlo az orsztiggvrildstol r.dlasztott hat zfszlos-
urra, hat fopapra es hat koznemesre hizza a kolmanl-zatot;
midtin azonban Hunvadi ez ellen f'olszr-rlal. megint of helyezi
az ekitdrbe.

Eg1'es oligarchak Yerl- es clac zszovetsegre lep-

19
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nek, s az ors zeg scrsera nagyobb befolyast gyakorolnak, mint
a constitualt klzhatalom.

Maga Hunyadi is kenytelen a napi politika ezen eszko-

zeivel elni. Vagyonat is oregbiti. Midon egyes nagy birtok-
tombok urai kul6n politiket tiznek es az allam tehetetlen,

szerencse, hogy a legnagyobb magdnhatalom a kdzerdeket

szolgali a.

A Hunyadi-haz gazdasagi es katonai ereje a nelnzetnek

val6sagos vedo bastyfja. A mit az allam elmul aszt, Hunyadi
torekszik helyrep6tolni. Mig a kirAly es a rendek tanfcsot ul-
nek, flrmfnykodnak, alkud oznak es a torok elleneben csak

az elokeszuletekig jutnak, Hunyadi cselekszik es hrisies

vitezsegget az orszf,Lg halfrait es becsriletet megvddi.

De, sajnos, kozel van vegso felvillandsa erejenek. Bel-

gradnal vivja utolso csatf,jat, ott menti meg utolj ara hazalilt
es a keresztenyseget. Kdzvetlenul ref bekovetkezett halalaval

arvfn marad a nemzet.
6 sem birta a kozallapotok bomlasat megakasztani. de

elharitotta ennek legszomorubb kovetkezmenyeit. Itfg o 61,

van a ki megvddi az orszagot, rendszeres polgarhaboru nem

tfmad, mert felnek tole, o maga peclig minclen aggressiotol

tarto zkodik. Kizarolag a kozercleket. ltag)- czeljfi, a tdrok
elleni kiizdehnet tartja szerne elott. De a nrint vele ledol a

haza legerosebb oszlopa. az egesz epiilet recseg. Csak ha a
kdt ifju Liiszl6, & kiralr- es Huntadi, kezet fognak, menthettek

volna meg a kdzbekdt. De erre nem lehetett sz6.mftani. Ha az

oreg host sem akarta a kiraly az ugyek elen latni, hogyan

emelne oda a fiet ?

Hunyadi Lilszlo hevesebb veru az atyjf,nfl. Konnyeb-

ben ragadtatja magat oly cselekedetre, a mely alkalmas a

beke megbontf sara.

A kiraly nem hizik benne. A neptol rajongva szel'e-

tett hon{i foldtt elsoseget ad meg az idegen szarmazasu es
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utelt csels zovon€k, Czilleinek is. Tole legalabb nem felti koro-
naj at.

Az osszetitkozes tehat elkerulhetetlen.
Ismeretes tragikus Iefolvasa. Ha akiraly halala elejet nem

veszi, polgfrhfboru ut ki. A nemzet jogos folheborodd.sa,

Szilagyi fegyverei L6.szlot arra kenys zeritik, hogy sietve el-

haglia az orszagot, s ha meg nem hal, koronaja is lehullhat
a fej erol.

Ide vezetett az Anjouk utdLn ujra megindult aula f'ej-

lodes, a mely a rendeknek kedve zett. Olyan hatalornra

tesznek szert egyes alattvalok, hogy a kiraly nem kepes

vezetni. A kiralyi hatalomnak elevenen el6 erejet semm

sem potolhatja.
A szabad alkotmanyok rendesen aztrt mennek tonkre,

mert nem tudjak a vegrehajto hatalomnak azt az erot rneg-

adni, a mely nelkul a tf,rsadalom soha sem viragozhatik.

Eros kormany nelkul nincs j6let es halad6"s. A szabad

allamban sem. Lz a nem zet, a rnely szabad ohajt lenni,

kormanyft befolyf.sa alatt tartja es gondosan ugyel a kor-

liitokra, a melyek a vegrehajto hatalmat koriilzariek. Keny-

telen vele, hogy igy tegyen. Kulonben martalekava lenne

vezetoinek. De ha ezt a termeszetes es helyes osztonet

koveti, az a veszely fenyegeti, hogy a kormany tulsagosan

el-e1'engul es a gyorsan valtak ozo fLramlatoknak j ateks ze'

reYe lesz.

lleg' lla is alig yan igazan croteljeserr igazgatott allam.

a hol a kor.uranv valoban a nemzet befolyasa alatt valt es

a hatalnas kozl-ront ltlellett tole jogaillan ftiggetlen a tat'sa-

dalom. Talan eg)-erltil Ang'lirinak ilven rna az allapota. De

ott megkolnviti a proltleltla lnegoldasrit az. hog.r- a kortnanv-

nak, eddig legalaltlt. kiselrh erol'e r-olt sztikseg'e. trtitrt a
continens allamailtall.

Francziaors zeg eg)- szazacl 6ta tucl atosan kuzcl olr-an

1g*
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szabadsagert, a mely eros kezzel biztositott renddel paro-
sul. De nem er czelt. fgymiist valtj ak fel benne a szabad-

seg es az eros kormanyzat. Hol az egyiket, hol a masikat
kivf,nja meg annyira a nemzet, hogy egymdLsutan megbuk-
tatja azt a kormanyformat, a mely az egyik czelnak fel-
Aldozta a m6.sikat. Az elso es a m6.sodik koztarsasagban
a szabadsagnak tularado vagya lehetetlenne tette a hatha-
tos korm an rzatot. Ezert mind a ket kiserlet kudar czczal

vegzodott es a vegrehajto hatalom reactioj et idezte elo.

A l\apoleonok absolutismusa es centralismusa valtotta fel
oket. A kirfllyseg es a harmadik koztarsas6.g, a melvek a

cresarismusra megint kovetkeztek, komoly kiserletet tesz-

nek az allam k6t nagy erdeke hiztositasara" Lz eredmeny
azonban negativ. Ma sincs eros kormfnya Francziaors z6"g-

nak. Maga az allamforma sem birt megszilardulni. TObb

az ellensege, mint valaha. fgyesek elvbol, mfsok az el-
kovetett hibei miatt tornek ellene. A kormanyok apro politi-
kai csoportok es cselszovenyeik befolyd.sa ala kerulnek, s a
demokratifval es az egyenloseg elvevel palastolt irigyssg
es fdltdkenysdg rendesen ktzarja bel6lok a nemzet legkitu-
nobb tagjait. Naprol-napra elnek. Allanclosf gra neltl sza-

rnithatnak. Kimertilnek a tengoclesrikert r-ivott harczokban.
Nem \ezetik a nemzetet. Felelosseggel nenl tartozo vflta-
kozo befoll.Asok iranvitiek oket.

Allanclo czelokat szolgfllo eros kozigazgatast ilyen ko-

rulmenyek kozdtt neln alapithatni meg. Hadsereget szer-

vezni, helyes es kovetkezetes kozgazdasagi es penzugyi

politiket folytatni alig lehet. Egyedul ktilpolitikaja iranyara
nezve birt tart6san egyesulni a franczra nemzet tobhsege.

De a szabadsagnak sem sikerult gyokeret vetni. A koz-
lratalom rneg mindig szerfolott nagy, s csak az6rt neln kepes

a kormany kovetkezetes politikft vinni, mert maga nem

allando. Rendes korulmenvek kozott egyes kepviselok, videki
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befolyfsos emberek, politikai toredekek onzo erdekei rell-
,delkeznek folotte, s a tobbiek jogai es erdekei hatterbe szo-

rulnak. Rendkfvuli idokben Paris kozhangulata, az erelyes

actiohoz szokott mozgekony kisebbseg szenvedelme lesz i1

centralisatio utj an Francziaors zeg zsarnoka.

l\alunk sincs meg az eros korm anyzat es a szabadsag

egyarant btztositr,':r. Politikai iskolank sokkal krilonb a fran-

czrakenal. Lz onkormdrnyzat szukseges foltetelei nalunk sok-

kal fejlettebbek, mint amott. De a foladat oly nehdz, hogy nem

hirtuk kielegitoen megoldani. l\flunk jor,'al nehezebb, mint
Angli6.ban. Sehol sincs annyira szukseg eros kormanyra, mint
nalunk. I{emzetkozi hel_-vzetunk, Ausztriaval valo kapcsola-

tunk, aranl'-lag szegen-l voltunk, nemzetisegi viszonyaink
,egyarant megkovetelik, hogy a jovobe tekinto, eroskezu,

kovetkezetes legyen a vezetesunk. Birunk is vele ; de a
szabaclsag rovasara erosodtek meg kormiinyaink. A parla-

mentarismust helyes alapon fejlesztettuk. Van is iranta

erzeke a nemzetnek ; a continens egy nepe se erti meg

jobban es el vele trelyesebben. Annyi hatfsa van a koz-

velemenynek. a nemzeti erzesnek az allamra, hogy nemzet-

ellenes irany nalunk nem titheti f6l fejet. Fai r erzestink.

hazAszeretetunk oly eros, hogy magyar kormany es magYAl'

tdbbseg nern kepzelheto, a mely a mag)rar erdekeket tucla-

tosan megsertene. Mas pedig a mai alkotmany alapj an ttelll
uralkodhatik rajtunk. De az|rt szahadsf,gunk merteke lneg

sem lcielegfto. Legnagyobb kincsilnk, jogunk onmagtlnkert

€lni, vedve van ; ennyiben azonban masutt a zsarltoksag is
Teszesiti a nepeket, a czar is, a szultan is. nleg ltellt r-alo-

sagos onkormany zat, nem a nemzet elete erei et fej leszto

konroly szabadsag &2, ha idegen ero es akat'at ttent kot'ttla-

n,vo zhat.
A valodi szabadsag nalunk j elenle3 f og1-atekos. tlrert

"a tarsadalom g)-eltge es llem elegg'e ftig'g^etlen a kortnany-
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t6l. Erosk ezfr vezetesre volt szuksegunk . -Nz allamferfiak
es a politiliusok ) a kik ezt 6reztdk, folyton szottek a szri-

lakat, a melyek a polgarokat az allamtol fuggo viszonyba
juttatjek. A gazdasagi f'ejlddes ir'6nya is az allam beavat-

kozasanak novekecleset segitette elo. Gyorsan es ijeszto modon
terjeszkedhetett tehat a kormfny hataskore. A kozigazgatas

is a tulsfgig centrahztilodott. Hogy nemzeti foladatet meg-

oldhassa es a videki kdzegek gyarlosagait is potolja, a tenni-
valok orifLs halma zifi ruhaztek az orszagos hatosagra, oly hal-

mazat, hogy j6l nem vegezheti 01, segitsegevelazonban csak-

nem mindenkire szeles ez orszagban nyomast gyakorolhat.

A nemzet azon valo oromeben, hogy megint sajat fiai
kormanyo zzak, s hogy a szldhez nott alkotmany sok uldo-
z6,s utan vegul helyreallott, tobbe IIem volt feltdkeny kor-
miirryaira es nyugodtan nezte, mikent novekszik a hivatal-
nokok serege, szaporodnak az allam gazdasagi vallalatai,

a kormany mennyi jogra tesz szert es az egyennek hany

etethevfgo erdeke felett dont.

Ilyen befolyas ala juttatott tarsadalomhan masutt vagy

nyilt vagy leple zettt ahsolutismus tamadna. A szabaclsagnak

velunk szuletett szeretete ) a multnak fajtrnk jellelnere es

felfogasara gyakorolt azorr hatasa. a lrlel)-et e urttnkaban ec-qe-

teltem, s politikai kepessegtink tes zrk csak lehetov€, hogy

megkozelitjuk a nem zelt kourolv onkorrlany zat fogalmirt.

De az ereclmen)'tU'el meg'selll elegedhetunk meg. A jovo

foladata a tarsaclalorn ftiggetlenseget foko zrrr) s az altalanos

ertelmiseget annyira emelni, hogy a parlament nagyobb sll-

lyir legyen az allam eleteber, s a nemzet ne alljon annyirer,

mint most, a kormany anyagi nyomasflnak hatasa alatt,

hanem foleg erkolcsi eszkozok legyenek azok, a nlelyek ver,e-

tesere kepesitenek.
Fokozatos fejlodes utjan talirn elerhetni, hogy valohan

fi-iggetlen tarsacialom oly korm anyzatot alakitson, a mely az
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eronek nincs hijjen es a magyar nemzeti politika sulyos
hivatasanak meg tud felelni. Politikai kepessegeink fdljogosi-
tanak benntinket erre A remenyre. De eddig ezt a problemat

mi sem birtuk megoldani.
Meg tobb peldat lehetne felho zni annak a kituntetesere,

hogy mai napseg is meg mennyire nehez ugyanahban az

idoben erohoz is, szabadsaghoz is jutni. De nem teszem,

mert eleg vilfgosan szolnak az eddigiek is.

Meg nehezebb volt a kozepkorhan eltalalni a helyes

kozeputat.
A kozepkorban meg nagyobb szukseg volt arra, hogy

bgy nagytekintelvri, tundoklo. imponalo egyeniseg akaratflra

lehessen az allam inte zkedeseinel raismerni, s hogy a poli-

tiket kevesen vezessek, a vegrehajto hatalom egy kezben

legyen.

A torveny abstract fogalma, az allam eszmeje meg nerl
elt eleven eletet a tomegek lelkeben. Az elvont okoskodasok

utjan construelt jogi vagy erkolcsi szemely nern hat kepzele-
tokre, kedelyokre ; ember, igazan 610 leny, pompaval, feny-
nyel es isteni hivatasat6l foko zott nimbuss zal kornyezett
uralkodo kell nekik. Csak a tole eredo parancsot ertik meg

es kovetik. Csak tole felnek. Csak of szerethetik.

A kozepkorbeli embert csak a kep zelet segftsegevel ve-

zethetni. Ezert tulajdonit a katholikus egyhilz, a kozepkor-
nak ezen leghivatottabb vezetoje, olyan jelentoseget a ktilso-
segeknek, a czeremoniaknak, ezdrt burkolja biborba. foglalja
aranyba, allitja oly magas polczra szolgait. Ezert veszti el

irgyis nehezen megovhato tekintelyet a kormat)', mihelvt il
kiralyt parlamenti ferfiak hatterhe szoritjek. Yele a tarsacla-

lomnak csak egyetlen tenyezoje versen)'ezhet : a kirrilvi eletet

616 nagyok.
A kormlnyzhs a kozepkorlran nem lnas. mint harczok

elokeszftese, hevezetese, rreghezvitele es befejezese. Az elege-
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deilenek eszkoze az eros zak, s a korman;'nak is ez a leg-

fobb modszere. A belso politikaban is a siker rendesen a

czelhavett terv titokbantartasatol, a gyors es hatiirozott cse-

lekvestol, a meglepetes keltesenek es a cselvetesnek ugyesse-

getol fugg. fgy ember, vagy nehdLnyan mindebben tultehet-

nek a parlamenteken, a higgadt, de c:sak lassu merlegelesre

alkalmatos taniicskozo testuleteken. Tag retegek befolyfsa

alatt cselekvo kormanyok, a melyeknek elhatarozasai sokak

velemenyetol es tanflcsatol fuggenek, nem verseo)'e zhet-

nek egyes oligarchakkal, a kiknek eleg, ha onmagukkal

j onnek tisztaba. III. Enclre parlamenti tanacsa ez|rt nem

bir a Nemetujvari grofokkal vagy Csak Mateval boldogulni-

Robert Karoly eg;reni akarata ellenben konnyen vegez

velok.
A vegrehajtas eszkozeivel sem rendelkezik kelloleg az

a kormany, & ffielyet csak a parlament utjan kifejezesre ju-

tott k1zvelemeny tamogat, s nem a kiraly vagy a hatalmas

nagyok. A liisebbseg az akarata ellen hozott hatarozatok

elott vonakodik meghajolni. A tobbsegnek ki kell mutatnia.

hogy fegyvere is az erosebb. A nepfolkeles nehezkes eszko-

zevel csak ritkan elhetni, s ha a kiraly yag)- a nagyok llan-

deriumai nem vallalkoznak a hatArozatok \-egl'ehajtasara.

ezek konnl-en papiron maraclnak.

Ezekhez az okokltoz, a melvek a kozepkorban megron-

tottak a parlamenti alapon nvlrgyo korm anyzat helyzetet. s

folotte elonyt biztositottak a kiralyi vagy az egyes nagyok

kezeben levo kormanyzattlek, jarult meg az is, hogy nehez

volt a nem zet egeszenek befolyasa alatt tartani a parlamentet

es a szabad korm anYzatot'

Baiosan lehetett elerni, hogy

akaratanak legYen aldrrendelve.

A polgfrok kozott tulsagos

ur a politikai hatalomnak annYi

a parlament a nemzet zome

az egyenlotlenseg. A nagy

kozvetlen eszk6 z6vel ren-
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delke ztk, hogy anomalia, ha szavanak csak annyi a sul,va,
mint szegenyebb tarsaenak. A parlamentek ezert gyakran
nehany four befolyd.sa ala kertilnek. A nemzet politikai
elete nem elegge 6llando, nem elegge belterjes, hogy lelket
lehelhetne a parlamentbe, s hogy allando osszefuggest hoz-
hatna letre a maga es e testulet szelleme k6zdtt. Minda zok
az eszko zdk es modok, a melyek ma oly eleven kozvelemenyt
teremtenek, hogy hatasa alol a parlamentek nem vonhatjek
ki magukat' hiany oztak l{incs sajto, nincs srirrl es 6llando
osszekottetes a nemzet kulonhozl r,'idekei kozott, nincsenek
allandoan szerv ezett es allandoan mrikodo p6.rtok. Csak
neha, izgalmas idokben nyilatkozikmeg a nemzet oly erovel,
lrogy iranyt szab a torvenyho z6snak.

A parlamentek sern a.lkalmasak arra, hogy allaldoan
befblyasuk alatt tartsfk a kormrinyokat es hogy politikAjuk
iranyat 6k allapitsak meg. Mivel rnaguk sem emanatioi a
nemzet folytonosan lukteto politikai eleten€k, s tole politikai
iranyt es tartalnrat nem kapnak, nem szabhatnak iranvt a
kormanyoknak.

Gyenge labon jarnak azok a korm6.nyok, a melyek rajuk
tamaszkodnak, s a kiraly es a nagy urak ellenere jonnek
letre. A parlamenteket nem lehet allandoan egyutt tartani.
Olyan koltsegebe es Ald ozatttha kerulne a sok vitezlb nep-
nek, honapokon vagy eppen eveken et egyutt maradnia, krogl-
erre gondolni sem lehet. Az egymasra kovetkezo parlarne'-
tek pedig nincsenek egymdssal szerves osszekotteteslre'.
Egymas viselt dolgait alig ismerik. Erosen lukteto kozr-ele-
meny nem szorftja oket ugyan azan eszmeknek, a nenl zet
kifbrrt nezeteinek szolgalatfra.

A partok rendesen csak az uj
ossze az ott tamadt concret kerdesek

testtiletlten r-er.oclnek

es a fonfor.g'o hel.,'zet
hatfsa szerint.

Ilyen valtozo tenye z6k nenl terernthetnek illanclo kor.ma-
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nyokat. Lz a korm6ty, a melyet a parlament helye zett bele
hivatalaba, raszoritva a kiralyt, hogy elfogadja, legf'eljebb ad-
dig ell szil6:rd talajoil, mfg egyutt van a testulet, a mely letre-
hozta. A jovo nemzetgyules eselyeit mar nem lehet kiszfmi-
tania. l\em fblytatfLsa az az elobbinek, s ha a kormanynak
nem sikerul kedve szerint osszealakitania, semmi bi ztositeka
sincs, hogy nem fog az elobbievel homlokegyenest ellenk ezo
politikAt kovetni.

A parlamentek befolyasa ol5'att, mint a valtozo iranyu
szele. Bf:rmilyen ennek az ereje, a hajos nem ref bizza
rnagat, rnikor hat6r ozotl czelu utra indul. Rea is el kell k6-
szLilnie. Ha jaromtivet elorehajtja, neki feszitett vitorlek-
kal sebesen haladhat, rnig ha szembe kerul vele, ovatos lavi-
rozasra szorf tkozik. De Lrtj et rninclig csak a tartos, habfr
gyengdbh legaramlatokra alapitja.

A kormanyok is csak kovetkezetesen mtikodo tenye zok-
bdl merfthetneh erot. A parlamenti kormAnyok is csak ugy
allhatnak ffi€g, ha sikerul a politikai elet rnaraclando tenye-
zoivel, vagy a koronaval, vagy eg):es nagvok csoportjaival,
fontartaniok az osszhangot. f nelkul vag)' elg)'ongulnek, vagy
hutlenekke lesznek eredetokhoz.

Hunyadi Janos a koznemessegnek kos zani ellasflt. De
nem kepes magflt fontartani, ha nem hell-ezkedik j6 labra az

oligarchiiival. A torvenvnek e-q sajat felfogasrinak is ellenere
magan-confrederatiora lep azokkal, a kiknek iranta valo rossz-
indulatat j6l ismeri. i{em tehet maskent. Hatalmfrt, meg nem
ovhatja, ha AZ allami elet allando eroi megvonjak tole tamo-
gatasukat. A Jagell6k idejeben is eszlelhetni a politikai elet
eme torvenyenek hat6sat.

A kiserletek teh6,t, melyek arra iranyulnak, hogy a nem-
zet zome a parlament utjan korrnanyozza onnonmag6"t, a

vegrehajto hatalom is csak az o btzalman alapuljon, s a
kiraly szernelyes regimejet a kozjogi testuletek kozvetlen
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uralnra valtsa fel, vagy siralmas veget ernek, va$y tenvleg

egyes nagybirtoku urak kezdbe juttatjak a hatalmat.
Ideig-oraig jo eredmen;rt lehet velok elerni. Vegtil azon-

ban e regime homlashoz vezet. Lz olyan fonemesseg, mint a

milyen az angol vagy a magyar, a mely osszefuggesben ma-
rad a nemzet tobbi retegevel, atmenetileg a kiralyi hatalom
ellensulyozasa nelkul is helyesen kormanyozhatja az orsza-

Sot, a mint ezt Zsigmond koraban lattuk; idovel azonban a

velej aro kisertes megtermi gyumolcset. ,Nz oligarchikus on-
z|s megragadja a kin ilIkozo alkalmat, s a bekes munka mri-
helyei pusztulasnak indulnak. f,

A kozepkori parlamentek kepesek arra, hogy gatat ves-

senek a kiral;'i kormany tirlkapasainak, resztvegyenek a

torvenyek hozatalaban, a nemzet serelmeit orvosoltassfk,
ellenszenves es rossz korrnan;rokat megbr-rktassanak, &z or-
sziig polgarai aldozatainak merteket megszabj hk, s ekkent
kozvetett hefolyast is szerezzenek a politika osszes kerde-
seire ; de tohbre valo vallalkozitsuk haszonnal nem j6.r. A s za-

badseg ilyen regimejeibol a hatalmasok uralma, majd keny-
uralma szokott kifejlodni.

Ez kovetkezett he, mert sz[iksegkeppen be kellett
kovetkeznie, Angliaban is, nalunk is, meg Hunyadi ellenere

is, mihelyt a kiralyseg az ors zeg gyeploit kiejtette a ke-

zdbol.
De a vegso eredmeny hasonlatossflga ellenere el kell is-

merni, hogy nflunk ehben a korhan a nemzet, nehezebb ko-
rulmenyek k6zdtt, jobban tudott onmaganak parancsolni.
mint az angol.

Angliaban a parlamenti regime csak adclig jart jo erecl-

menynyel, a mig nagy kiralyok egyenisege ellensirlvo zta a

rendek ral< onczatlan szellemet.

i\alunk nern igy tortent. Egl ol1-an kiralr-unk sit.r cs. a ki
folerne IV. vagy V. Henrikkel. lsignlotrcl es Albert csak a
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kozepszerriseg mertek6t utik meg, Uleszl6 pedig meg sem
melegedett szekeben, midon meghal. E kiralyok nem is szen-
telhetik nekunk osszes erejoket. A rendek erdeme tehat,
hogy az orszag alkotmanya egy ideig legalfbb j6l mrikodik.
A mit Anglia csak nagy kiraly vezetese mellett er el, azt a
magyar rendek maguk val6sftjfk meg. Lz a kors zak, a mell,
a nagyoknak Maria gyongesegei, Zsigmond zsarnoki kiserletei
ellen folytatott kizdelmeivel kezdodott es Garai regimejet
teremtette ffie$, s a melyben a fonemesseg inte zte az ors zeg
sorsat, nemzetunk nagy politikai tehetsegeinek fenyes bizony-
sagd. Az angolok e korban nem tanusitanak annyi bolcsese-
get, mint oseink.

A helyzetnek Angliaban es niih-rnk egyarant bekovetke-
zett romlfsakor is lszlelhetni a mi nagyobb politikai erettse-
gunket.

Mihelyt Anglia kiskoru kiralyt kap (1422), azonnal meg-
inclul a gorgeteg es maga ala temeti a kozepkorbeli parla-
mentarismust. A rerrdek eg)'miissal rleghasonlanak. ktilso
kudarcz. majcl polgarhaborit kovetkezik Jre. a nelkiil. ho3'r- a
nemzet kotnolvau Inegllrobalrrti a zA\-al'nak irtjaba r-agni.

llidon ugyaltez tortenik nalunk ( ltrLtll. a renclek. haltar.
drastikus rnoclotr, cle llag\- politikai belatassal segitenek ma-
gukon. A helvett, hogl- kor.latlatr szabaclsagra tornenek, ma-
guk keresnek zabol|zo feket. Beletjek. hogy szuksegtik
van vezetore. Ha a kiralr seg minclernellett meggyengril, nern
lehet a rendek becsr-ag1-at erte oko zni; fo oka a sors, a
varnai, a rigom ezei csata es a nemet csas zar rideg allas-
pontja, a melynel fogva megakadalyozza) hogy Y. Lasz\o,
Hunyadi gondjaira bizatvao, mint torvenyesen meg\rflasz-
tott maglrar kiraly nalunk nevelkedj 6k.

Angliaban a belso bomlas elozt meg es tdezi elo a krilso
katastrophat; niilunk a belso helyzettol fuggetlen sorscsa-
pasok okozzhk, hogl, nem sikenil talpra allftani a kiralysfgot.

,l*-- _
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Angliaban ezen egesz idon At nincs oly szerv ezett ero,
a mely ontuclatosan az orszag megmentesen munkalkodnek;
nalunk ellenben a nemzet zome bamulatramelto lelki erovel
kuzd a balsol's ellen. Es a varnai es rigomezei katastrophak
ellenere talan a tragedia vegso jelenete sem kovetkezett
volna meg be, Jra LilszIo olyan jolelkrl es vezetheto ferfiu,
mirrt volt VI. Henrik. A magyar nemzettel helyes erzeke ko-
rabJran erteli rneg a veszelyt, a mely kiralya gyengesegevel
j ar. hlar V. Las zlo is h aszn ara fordithatta volna a nemzet
ezen lelki allapotat, ha eleg belftasa lett volna rea.

hlig Angliaban a meggyengult kiralysag helyet a nagyok-
trak ellensr-rl)' nelkul maraclt hatalma foglalja €1, nalunk a
koznemesseg all a res ele es megkiserli a haza megmenteset.
Hunl'acli pat'atlan eg)-enisegen kivtil, a koznemesseg allas-
fbglalasa araszt e lteltl zeclekre ol__van fenl t, hogy a bomlas
ellenere dicsoseg ovezi.

Egyre szt az ors zeg veszel) eztetett hel.1,7ete tiimas ztja
azt a hazafiusagot, a melyre Angliaban ez idoben nem
talalunk, masre szt meg nagy hatast gyakorolhatott az is,
h ogy a nemesseg a haza vedelmeben ujra elokelo helyet
tolt be, s hogy a megyekben olyan szervezete \ran2 a mely
Angliaban mar szetfoszlott. Ebb6l merfti ondrzetet, ez teszi
kepesse, hogy politikailag szervezkedjek es onallo actiot
fejtsen ki, ez acl, annak ellenere, hogy a parlamentben az
allami elet rendje kevesebb befolyast enged neki, mint
angol sorsosainak, az ovekenel nagyobb nyomatekot sza-
vanak.

E kors zak azonban nalunk, nagyobb politikai erelviink
ellenere, meg sem jart olyan maraclando haszonlal. priut
Angliaban.

Emitt, a mint lattuk, a rendek hatalmuktrt joreszt a par-
lamentek utjan gyakoroltak, s ezert a parlantent ltelso szer-
vezetet, eljarasa szabalyait nag-,y tokeletessegre r'ittek. Nalunk

L
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a parlament meg nem oltott oly alakot, hogy kepes lett
volna a f'ejlettebb iillami elet szuksegeit is kielegfteni, a poli-
tikai kizdelmek ritkan doltek benne gl, a m6d, a mely sze-

rint eljart, nem tokeletesril annyira, mint Anglifban, s a
jovOt irf,nyit6 udvds prrecedensul sem szolgflhat.

De az|rt nfh-rnk is nyomot hagyott e kor esemenyekben
gazdag elete

A nemzeti gyriles ez idoben kezd atalakulni . Zsigmond
a v{rosok kepviseloit is meghivja oda, s ezzel szelesehb

alapra helyezi az ors zeg tanacsat. Csekely befolyflsanfl fogva

a polgarsag az ors zeg figyeinek rntezesere nem szerez ugyan

azonnal hatalrnat, de a varosok fontos erdeke hivatasos szo-

szol6kra talal benne mar e korban is.

Meg nagyobb jelentosegu, hogy Maria ota, foleg Zsrg-

mond idejeben, a kozvetlen szemelyes megjelenes mind rit-
kAbbe lesz, s a nemesseg tohbnyire vflasztott kepviseloi
utjan gyakorolja t6rvenyho zorjogdLt.

F okozatosan kozeledunk Anglianak a XIII . szf zadban

elert felsobbsegehez. A torvenyhozo testulet szeryezetenek ez

a javulasa azottlran. sajnos, il€S nem vegleg'es.

Ezen czelszerrlbb osszealakitas a azonbarl meg'is hatassal

lehetett arra. hog'1- j elentosege nreguovekerlett. s hogy a nem zeti
akarat legfobb szer\-e\-e lett. Ha il renclek ereje llem is alapul
a parlamentet rnegilleto tor\-en)-es jogokotr, hatalmunk benne
j ut kifej ezesre.

A szerep. a lrlelr-et a llernzetgyiiles betoltott, mdlyen
helevesodott az ernberek emlekebe es ebren tartotta a torek-
rrest, hogy hatalma koret megoriek szftmara; megaczdlozta

az akaratot, hog_r' az utodok meltok legyenek elodeikhez.

A rendi befolyas mfsik szerve, a kiralyi tan6:cs is eleven

eletet 61. A kiraly, majd a kormanyzo mindenbe beavatja,

mindenre nezve megkerdi velemenyet, s rendesen tanacsa

szeritrt .i6r el"
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A kiralyi tanacsuak es a parlamentnek jelentosege leg-
inkabb tagjaiknak hatalman alapul. Oly testulet, a melyhez
az lJjlakiak, a Garaiek, a Hunyadiak tartoznak, elhatarozo
szoval birna akkor is, ha keves joga volna, ha nem k6pviselne
a nemzetet es nem volna tortdneti fenyes multja. Oly hadero
ell mogotte, a mely sulyt ad akaratd,nak.

Dicso eredmenyek karba nem vesznek. Ha kozvetlen
hatasuk el is mulik, emlekrik eleven eletet el a nemzetben,
mint serkento pelda, nrint eszmeoy, er melynek nvomat k6vet-
hetil< az utodok. A nemzeti ero sulvft mindig inkfbb a nem-
zet szellemi eletenek tartalffi&, a nemzet torekveseinek ira-
nya es akaratanak kovetkezetes erel-ve alkotja ffieg, nrint a
torveny es a jog.

A rendeknek es az orszagg.villesnek nagy iclon At meg-
ovott felsobhsege a netxzetben megingathatatlanna nevelte
azt a meggyozodest, hogy csak a reszvetelevel folytatott kor-
man:fzas, c,sak a kiraly es a nemzet osszhangzatos mrikdd6-
sen alapulo allam felel meg a magyar jognak es a magliar
erdeknek.

Midon kesobb a kiralysAg elhatalrnasodik es itt-ott a

positiv torvenyeket is a maga javara idomittatgatj&, & magyar
nemzet csak a torteneti emlekekkel megegyezo alkotmanyos
allapotot tekinti jogosnak. A regi szahadsag hagyomiinyai
rrern evtilnek €1, s a mi velok ellenk ezrk, meg ha a rendek
hozza is jt-tt'ttltak. serelem, a mely a nemzet ontudataba ki-
irtlratatlanul ltevesodott egyetlen rgazrjogos allapottal szem-
ben tiszteletre nelrl tarthat szarnot.


