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A KIRALyI REACTIO ANGLtAnrx. A TUDOROK.

Anglia tortenetdnek nevezetes fordulopontja a Rozsak
harczanak v6ge.

A rendi szabadsag kdt nemzedeken et folyo verengzest
idezett elo.

Gyonge kiralyseg mellett a f'onemesseg olyan hata-
lomhoz jutott, hogy nem hajlando magft a tdrvenyeknek
alavetni. Van parlament, a mely alkalmas a hatalom€rt
vivott kizdelmek bekes elintezesere ; yan onerzetes es poli-
tikailag iskola zott gentrv. a rnely a belso harczokkal tobbet
veszit, mint a mennyit nyerhet ; de ezek a tenye z6k nem
kepesek a harcz eszkozeivel boven rendelkezS nagyok ver-
sengeset a bekes kiizclelem hatfrai koze kenys zeriteni. A gen-
trynek nincs olyan egyseges szerv ezete 6s nincs olyan hadi
ereje, hogy vetot mondhasson a nagy ambitioknak. Mivel a
kiraly hijaval volt az eronek, az orszdgban a beke fonn nem
tarthato.

Ez a tapasztalat javara volt a kiralysiignak. Az anarchia
kuldnben is egyengeti az utjet. A harczias fonemesseg a

hosszu tusa kozben elvdrzik. A legtobh regi nagy csalad ki-
hal. Birtokaik a koron ara szfllnak.

A meggyengtilt feudalis aristokratia a hatterbe szorul, a
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gentry pedig, a mely eddig vezetese utan ind r-rlt, meg nem
tett szert annyi onallosagra, hogy az allami elethen uresen
maraclt helyet elfoglalja. Komoly politikai iskolaba jart ugyan.
s a parlamentben es a kozigazgatasban jelentekeny latas-
kort tolt be ; de nem koveteli rnaganak az els o szerepet. Beke
utan s6varos, s a kiralyi hatalom vedo szarnlrai alatt keresi a
rrrodot, hogy polgari munk ejet folytassa.

Mfg eddig a kiralysagot oly elemek kornye ztek, a melyek
telhetetlenul szomi azti|r- a hatalmat, most azok kerulnek
helyokbe, a kik szerenyebb erclekeik biztosftdsa fejeben orc-
rnest nala hagyjAk a vezetest.

Olyan fbrd ulat Ail be a ktilso politika.ban is, a mely
clonto hatassal van a belso fe,ilodesre es sok tekintetben elo-
mozditia a kiraly Ligyet. Eddig a fran czra harczok rniatt min-
clig nagy hacli eronek kellett kes zen allnia. A hadi erdekek
szerint kellett az allam es a tat'saclalorn tenye zot egymas-
hoz valo viszonl'anak is alakuinia. I{ost Irranc zraorszag veg-
leg megerosoclik, a tiimado hacljaratok rnegszttnnek, e tenger
idegen invasio ellen htztosit. nincs tehat nagy seregre szrik-
seg, a hadi erdekek hatasa alatt kepzodott kozallapotok mo-
dosulhatn ak.

A kiralyseg kezet a relrdekkel szemben eclclig az kototte
ffi€g, hogy katon ara es pdnzre volt szuksege, s hogr e ket
hatalmi teny ezot csak toldk kaphatta.

Az aristokrati ara raszorult, mert az o hacli ereje nelktll
tehetetlen volt.

A Plantagenetek es a Lancasterek vedekeztek, a hogr-au
tudtak, a nagyok tirlkapasai ellen; de a t-,aj forras6:t be pel]]
tomhettek, a nagyok hadi erejet meg nem torhettek. Jlost
ez is lehetove valik. Lz aristokratia hatalrnanak elsztiracl i-,

gyokere, mihel;'t sereget nern tarthat. Az utoltlti icloklren a

fonemesseg hadi erejenek zontet a zaszLoaljpkfuoz opkeni
csatlakozott lezengo lovagok es a veclelmtiket keyeso liiseblr
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urak alkottek. fzek valamely four szolgalataba szegodtek,

csaladi ruhazatAt es szineit vett'ek fbl, s mhgukat es peres

ugyeiket a hatalmas ur oltalma ala helye ztek A protec-

ti6nak ez a rends zere annyira elharapo dzoLt, hogy lehetet-

lenne tette a pfrtatlan torvenykezest. A nagyok pedig ezen

az uton veszedelmesen megnovekedett hadi erohoz iutot-
tak. A kiralynak eddig mind ezL el kellett trirni, mert nem

lehetett el a nagyok segelycsapatai nelkul. II. Richf,rd fel-

veszi batyja szineit. Most, a beke ut'alma alatt, QZ megvalto-

zik. A Yorkok es Tudorok szigoru torvenyt hoznak a o livery o

szokfsa ellen, s kerlelhetetlenul vegrehajtjek. A barok seregei

eltunnek, s ezzel tulhatalmuk elmulik.
r\ beke uralmaval a rendek masik fegyvere is elet ve-

sziti. I{incs szukseg seregre, ennek kdvetkezteben nem kell

hadi ado, s a parlarnentet sem kell dsszehivni.

A parlament befbll-asat a vegrehajto hatalomra, a kiralyi
korm fmyzatra, torveny vag"v j ogszokas meg nem fllapitotta
meg. A rendeknek nem sikertilt a kiralyi tanfcsot, a tulaj -

clonkeppeni kormfnyt, magukt6l szerves modon fuggo vi-

szonyha juttatni. Csak id6nkint tudott a parlament, foleg

az ado megajanlasa 6.ran. a kormdLnyra donto befolyast

gyakorolni.
Ezert nagy annak a hatasa, hogy a kiraly ritkan szorul

adora. A vegrehajto hatalom ftiggetlenne lesz a rendek be-

folyaset6l, s eros szerv ezeII| alakulva, az allam elso tenye-

zojeve valik. A nelkul, hogy a t6rvenyek m6dosulnanak ) a
korman_1' f6l6 kerekeclett parlament hatalmat a kiralvi kor-

m6,nynak a parlamenten is uralkodo hatalma valtja fol. Ul6bb

a kiralytol friggetlen parlamentbeil, most a kiraly szemelye-

ben es a tole fuggo taniicsban van a monarchia sf ly-
pontja.

i\fivel a sok belhaboru miatt a kozhangulat a Tudorok
f'ele fordul ; mivel a f'eudalis aristokratia elgyengult es mar

'___--_!i€Fz-a. _



A KIRALYI REACTIO A}{GLIABAN. A TUDOROK. 307

nincs serege, a gentry pedig meg nem koveteli maganak a
korm fnyzat vezeteset ; mivel tovabba a kiralyok nincsenek
rakenysZerulve a parlamentek joindulatd.ra : a Tudorok olyan
hatalommal elnek ) a milyenhez foghatot az elso normann
kiralyok ota Anglia nem ismert.

A nagy mozgalom, a mely a XIII. szazadban keletk ezett
es attol fogva, ellenfllhatatlan erovel torve maganak utat,
lepesrol-lepesre korlatolta a kiraly jogkdret, lelohad. A kiraly
visszahodftja az elvesztett talaj javarfszdt. Az allamhatalom
megint az o akaratanak szolgfl. Ritkfrn gyrijt egybe parla-
mentet, s ha egybegyujti, ura hatflrozatainak. Befolyflst gya-

korol osszealakitasfra. Megszabja, hogy mino egyeneket vii-
laszszanak. A miert II. Richardnak lakolnia kellett, azt VII.
es VIII. Henrik rendes gyakorlatta teszik.

A kiralyi taniics mag6.hoz ragadj a az igazsfgszolgaltatf:st.
A rendes birosagok mellozesevel a kir6ly miniszterei donte-
nek a legfbntosabb jogi kerdesekhen.

A rendek VII. Henriknek egesz dletere megsz avazzttk az

adokat. VIII. Henrih minden rendeletet m6.r elore torvenves
erejunek nyilvanftj Ak.

A kiraly erkolcsi hatalma oly nagy, hogy VIII. Henrik
kdpes a sok szazados kapcsot, a mgly a nem zetet Romahoz
fiizle, ffiegrepes ztent M6"ria visszahelyezi uralmaba a regi
vallast. Erzsebet pedig ismet a korona fonhatosfga alfl hajtja
az angol eg)'hA zaL A kiraly dont a vallas kerdeseiben is.

A kiralvok elnek a kinalk ozo alkalommal, hogy a regi
aristokratiat. a ntelv szazadokon et huszke fuggetlenseggel
daczolt r,eldk. teljesen mello zzek. lJj emberekkel kornyeztetik
magukat. olvauokkal. a kik mindenoket nekik koszonik. a

kiknek osszes tekintelve oclavesz. rnihelvt a kiralv kegve tolok
elfordul, a kiknek hatalrla pusztan hir-atalukon alapszik.
I{em a sztiletett nag'vlrrak koztil. hanenr a szel'eltvebb szar-
mazasu es yagyonu osztalvltol r-alasztj ak minisztereiket.
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A percyk, wawrickok hetyett a wolseykhez, a cecilekhez

folyamodnak, olyanokhoz, a kiket nem kot a traditio a regi

alkotm fmyhoz, s kik huseget csak a kiraly irant 6reznek'

Wolsey terdreomolva konyorog a hiralynak, hogy szanddkat

masftsa meg; de ha a kiraly fontartja parancsflt, vegrehaitia

azt, barmilyen hibasnak is tartja. Egy war,vrick bezzeg mas-

k6nttett.Aukiralycsinal6oujkiratytkeresettvolna.
A Tudorokat engedelrnes nemzet kornyezi'

A kiratyi hatalom korlatlannak tets ztk, de meg sem az'

I{eki van a legnagyohh tekintdlye ; azok az erok, a melyek

elobb ellensulyo zlfrk,labanal hevernek ; vagyona az egyhaz6'-

val oregbedik; de megsem tehet buntetleniil olyant, a mi a

nemzet nagy es allando erdeket serti.

Korlatolja hatalmat, hogy nincs rendes serege. A beke

f6loslegesse teszi a koltseges veclerot. A belbeke biztosita'sat

a mili zrara btzzttk; a nyers ero tehat olyan benso osszeftig-

gesben marad a nemzettel, hogy legyozesere a kiraly nem

fordithatja. A kiralynak nincs modia benne, hogy anyagi

eszkozokkel a nemzet zomel engedelmessegre kenyszeritse'

Ha ellentetbe helyezkedik olyan els zinL akarattal , a

mely fegyv erhez is kesz nyulni; ha zsarnoksaga az elvisel-

hetoseg hataran is tul lep : kr-rcl arczol vallhat, mert nincs

serege' 
-r- ^ -'r--ri,-.. {nr.i 

^crT 
Lodik AT, ahsolutisml ldig a

csak aitclig terj eszt<eclik az absolutismLrs ) a me(

tobbseg elturi. sokat engedhetett meg magantrk a kiraly, de

nem mindent. Eg)'eseken ejtett serelmek nenl okoztak neki

bajt, mert a polgarhaborll nrii,r 
'rezheto 

kart tesz es a nem-

zerabba belefaraclt. Csak a nagy erdekek vedelmenek altala-

nosan 6rzett, szuksege okozhat fegyveres ellenallast.

A Tudorok j6l iudtak, hogy hol van hatalmuk korlatja.

Fotorekvdsuk, hogy a nemzet zomenek erzuletevel es erde-

keivel osszh angzitsban r<ormanyo zzanak. Ha ellentet tamad

ko zottLik, kenyertores elcltt tagftanak. i\{ i ncJen erej ok es kiralyi
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onerzetok ellenere inkabb visszavonjfk serelrnes intezkede-
seiket, rnint hogy kizdelmet tdezzenek elo.

A tdrvenyes alakisagoktol lehetoleg kevesse ternek el.I{em
akarnak osszeutko znr a nemzet hagyornanyaival, s nem tor-
nek az absolutismus iosi elismeresere; beerik a form6k rneg-
oviisa mellett elerheto tenyteges hatalomrnal.

l\agy jelentosege van ennek a tenynek. A kiralyi ahso-
lutismus nem szakftja meg az alkotmany traditi6it, sot a
parlamentarismus kesobbi kovetelmenyei e kor prreceden-
seire is tamas zkodhatnak.

VII' Henrik idejeben alig jut szerepe a parlamentnek.
VIII' Henrik ellenben mfr annyira a helyzet urfnak erzi
magat, hogy a parlamentnek, a melytol nem f el es a melynek
hozzaiiirulfsa parancsai kotelezci voltat a nemzet szemeben
lrlegerositi, a legfontosabb kerdesek eldontesenel r6s zt juttat.
Akaratet parlanienti torvenyek formajfban emeli k6zakaratt6.A regi alkotmiinyos folfog&S, hogy a kiraly es a rendek
egyuttveve forrasai a torvenyeknek, epen marad. A vallas es
az orokosodes legnevezetesebb kerdeseit a kiraly az orszii:g-
gyriles utjan donteti el.

Azelott nem egyszer a parlamentnek es benne foleg a
hatvedet alkoto nagy uraknak initiativajeb6l eredtek a nem-
zeti elet nagy transactioi ; most a kiraly szab iranyt az alkot-
tnanYos g'ep ezet mtikoclesenek. Lenyegileg tehft egeszen mfls
kozallapotok uralkodnak. A josi szin azonban vartozailan es
a kiralv Inellett a parlament is, legalabb krilsoleg, megovja a
maga hataskoret.

A nenrzet ktilonb ozo retegeinek befolyf:sa inkabb szelle-
rnuk es erejtik szerint alakul, mint az alkotman), szaS6lr-ai
szerint' Az et'kolcsi es alt)-agi ero megoszlasa s nenl a Solt
betti dont a folott. hogl- r-alamell- korllan kik llar.apcso6ak.

IJgyanazon alkottnaur- rlrcllett eg)-s zer. a kiralr-. uraskora tarsadalom clotninalhat : cle azert nellr kozomlros, hogy
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rnilyenek azok az inte zmdnyek, a melyek utjan a vezeto ero

az orszagot korm anyozza.
A parlament jogkdrenek tiszteletben tartasa nem gatolja

azt, hogy a Tudorok koruk mindenhato urai legyenek; de

lehetove teszi, hogy olyan befolyast szere zzen a tarsadalom,
a minore kuldnben nem lenne kepes, s megkonnyfti, hogy a
kozszellem vfiloziisaval a regi szabadsfg foleledjen.

Rzert nem volt vegzetes a Tudot'ok uralma a szabacl-

sf,gra nlzve. Mdlyen szantott, de meg sem elegge arra, hogy
sok szazad alapveto munkejet osszerombolja. A kiraly ha-
talma messze terjed; cle a regi alkotmany fonnall. A ki keny-
uralomra torne, legalebb sok esetben meg a Tudorok utan
is a torvenyesseg nagy erejet talalna r-rtjaban.

A Tudorok szazeves uralmiinak ket kovetkezmenye meg

eppen a szabadsag javara szolgdLlt. Oly valtozasok kovetkez-

nek be, a melyek az alkotmany kiterj eszteset vonhatj ek

maguk utan.
A kor egyik nagy tenye a reformatio volt. Kezdetben

emelte a kiraly erej6t.

A mi a katholikus egyhaznirl a kiraly jav6ra szolgflt,
valtozatlanul maradt az anglikan egyh aznfil. Mikent a romai
hierarchia, az ove is az engedelmessegre neveli az egyent.

A kozpontositas rends zeren eptil f'61. Elteto elve a tekin-
tely. A hatalom, az intezkedes joga a hierarchia csucspont-
jain helyezkeclik el nala is. A nri ellenben a katholikus egy-

hdz egyetemleges voltanal fogva a kiralynak karara van, az

nincs meg az anglikan eg"vhi zban.
Mig a katholikus eg,vhaz szervezete a hatalom legna-

gyobb reszet a kiralytol fuggetlen tenyezo kezebe, a r6mai
pepaeba juttatja, az anglikan szervezet a kiralyt allitja az

egyhaz 6lere. A katholikus egyhhz harcza a vilagi hatalom

ellen ; a katholikus egyhaz nagy privilegiumai, a melyeket

elsorangLl erci vrid meg ; a magasan minden mfls fejedelem
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fdlott ell6 szent szek nimhusa, a mely mellett, legalfbb bizo-
nyos tekintetben, mindenkinek, a szegeny alattvalonak es a

leghatalmasabb fejedelernnek egyenlo szerep iut, s a mely

elott a kozepkor legnagyobb ereju uralkodoja is meghajolni

tanult: mindezek a kiralyi meltosagot csorbito rnomentumok

lnegszunnek, s a letet a kiralynak kdszono egyhaz ugyan-

abba a kezbe teszi le a szellemiek f'dldtt a hatosiigot, a rnely-

lren a vilagi kard nyugszik. A kozepkoron et a kiralS'oknak

trtjat allott egyik eros bastya omlik 6ssze.

De az az irany, a mely zaszlajilt a templomok tetejere is

ki tudta t6znt, nem ott allapodik ffi€g, a hol a kiraly kivanna.

Lzert sikerulhetett VIII. Henriknek a nepet, mint engedel-

mes nyajat, a hit legbensobb dolgaiban ui utra terelni, tnert
a reforrnationak termeszetes es a lelkek melyeig hato okai

Angliaban is megvoltak. De eppen ennelfogva a rugok meg-

mozgatasaval Henrik olyan eleven erot inclft ffieg, a mellt
nem simr-rl az 5 akaratahoz, hanem termeszetes osztonet
kovetve, sokakban a hit nagymervti f,talakulasat tdezt elo.

Lz angol nemzet egy resze) suni erintk ezesben a conti-
nens nepeivel, oly uj hitagazatokat fogad €1, a melyek hatasa

egeszen mfs, mint a kiralytol contemplalt refonne.
A kalvinista egyhaz szerv ezete szeles alapokra fektetett

onkormany zat. Sok szazad 6ta Europiinak elso kiserlete,
hogy nagyobb tomeg demokratikus alapon vezesse on-
magat.

Megfordul a vilag rendje. Lent, a nep tag retegeiben,

van a kormanyzo ero, alulrol epiil fol a hatosagi szervezet.

Nem a felsoseg magyarazza a hitelveket; minden egyes

ember lelkiisneretenek a dolga, hogy tisztaba j6jjon a hit
nagy kercleseivel. Nem a tekintelye, hatrem az egyen szabacl

elhatarozasae a vegso szo.

Ezzel a befoll'ns es hatalotn eg)--eg)- szala hull ki a ki-
ralysag kezebol. s a gonclolkozas es erzes irj tv1-rusa keletke-
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zLk, mely a politikaban is ervenyesulesre tor. A demokratikus

triorm ilnyzat szellemet viszi be a kozeletbe.

Biztosftja-e ezzel a szabadsagot? Koriintsem. Eppen ol--v

kevesse, mint maga a demokratia. Az egreni lelkiismeret
souverainitasanak neveben csak ugy, m int a demokratia

neveben az elkepzelheto legeroszakosalrb zsarnoksagot fei-

tettek ki nem egyszer. De a szabadsag ugyenek megis meg-

rnerhetetlen hasznot hajtott a reformatio . Lz angol protes-

tansok mag ok zsarnokokka lehettek, ffifsok zsarnokoskodasflt

azonban etr nem trirtek. Egyelore pedig csak az utobbit6l kel-

lett tartani. A kiralyok ragaszkodnak a piispdki renclszerhez

ris a puritanok ellen fordulnak, u$y hogy ezeket az onvede-

lem ar,, ellenzek tflboriiba hajtotta. Ktilonben erzesok es gon -

rlolkoziisuk egesz vilaga is ellenk ezelt a kiraly szemelyes

iiorm ilnyzatirhoz kapcsolodo eszmekclrrel. Ha valah a az abso-

lutismus hiveive lesznek, htzonyos, hogy az nem a kiralyi
trbsolutismus lesz.

A kiralyi kormany es a puritfln egyhaz szervezetenek

irlapgondolata l<ozott levo kulonbseg, az egyhazi eletben be-

vett szokasoknak es fogalmaknak azonossiiga azon szokii-

sokkal es fogalmakkal, a melyeli a politikai eletben a parla-

meltarismust teremtik ffieg, s eles ellentetok a gonclolatoli

azon korevel, a rnely a kiraly kozvetlen kot'manyzataban ta-

talja a terrneszetevel megegyezo renclszert : min dez az t,i
hitet arra pl'redestinalta. hogv has znara valjek a szabadsag-

nak, s hogy vege[ vessen a szellemek azon pangasanek, il

mely a Tuclorok kormany zatat lehetove tette.

A puritan szellem a kiralytol ves zelyeztetett szabadsag-

nrrk irj harczosokat adott es oly erot allitott rendelkezesere,

il melynek a bekovetkezett k.izdelmekben elhatarozo szerep

.jutott.
fgy masik hatasa a kiralyi kormanyzatnak, a mely k6-

sobb tullcapasait megnehezitette ) a hosszLt beke es a helyes
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gazdasAgi politikAtol elom ozditott vagysnosodf:s, foleg pedig
a kozeposztaly sulyd:nali emelkedese volt.

A kiralyi kormAn yzat gon clozo keze alatt atalakul a ko-
zepo,-qztul-v. A VIII. Henrik iclejelleli gentry es &2, a melv
Erzsebet uiolso eveiben magaval a kiralynovel is szembe
mel: szallarti. s a melyllen majcl oly emberek tArnadnak, mint
Hampdon es P-vm, mindenkeppen elutnek egyrnastol.

Az elobbi, ha nagyobb is a politikai becsvagya es az
i)nkormanyzatban ktilonb szerepe is jut, mint a franczia
kozeposztalynak, s ha van is szava az ors z1g figysi inte-
zeseb€r, meg sem koveteli maganak az elso allast az f,llam-
lran - Az aristokratia vezetesebe beleszokva es a kiralyi hata-
lom ernelkedesenek sztiksegesseget is 6rezv0, & politikai nag)
kerdesek rntezeset meghagyja a kiraly kezeben.

Lz ui gerrtry tobbet akar. Megg azdagodott, a kiral5. raja
tamaszkodik, belole kenilnek ki a miniszterek, s a kozkor-
mrinyzat kezelese kozben beletanul az allam nagy ugveiSe.
A videki onkormanyzat is fonnall . Ezen alsobb iskolat kiege-
szfti az egesz orszag ugyei intezesere kepesito felsobb okta-
tas, a mely a l<ozeposztaly tagjai szamara a kozpont sokfele
hivatalaban nyilik meg.

El6bb csak a fonemessegnek volt modieb&r, hogl az
Allam osszes ugyeit f,tfoglalo magas nezopontra emelkedj6k.
A szelesebh retegek csak most kezdenek a helyi erdekek sztik
korenel messzebb latni.

A kozel mult esemenyeinek psychologiai hatasa is las-
sankint elenveszik, s a szabadsag sok szazados traditioja ir.i
erore kap. Az egyseges irllamban kifejlett jellernet. a lrult e

lrecses hagvateket. nehan)' evti zed szomorir tapasztalatA 1terp
fbgyasztotta el. A kiralr-stig: trz elozo korltan nen] stiiveclt it
tehetetlenseg azolt tbkrii3'. ho3'r- a l'eactionak ir rlepr zeI osszes
lragStoman;'ait foltbl'sato hatas;1 lehetett r-r-rlnii. A ltelu zetLreli
a kirfl,vsag g)-ellgesegellol szril'nt irzr-ttt lttrj ok kozltep meg -
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tepett onbizalma arfinylag hamar folelecl. A korm inyzatr ke-
pesseggel megint egytittjar az onerzet.

A gentry most m6"r annyira megerosodott, hogy el akarja
foglalni a vezeto allast, n ffiely a feuclalis aristokratia hanyat-
lasaval megtiresedett. A varosi elemek ) a kereskedok es az
iparosok, oly jelentosegre tesznek szert a kozeletb€o, a mi-
nore elocleik almukban sem gondoltak. 6t< is megszedtek
magukat.

A kulturalis munka, az Europa-szerte follendult szel-
lemi belterjes tevekenyseg naluk is hatalmas fejlodesnek
indult; az dnallo gorrdolkodas, a melyre raszoknak, e politika
f'etd is fordul, s azt a folfogast teremti ffi€g, hogy fSresz illeti
oket az allam ugyenel< intezeseben. Anglia torteneti rnr-rltja,
szabad alkotmanl'n es a kulonosen a varosi elemek kozdtt
elterjedo t'eformatio ezeket az asztalyokat a szabadsag trtjara
tereli.

A varosok az egesz kozepkoron at jelentektelen szerepet
vittek. A f'Oldbirtoke volt minden rgazi befoll'as. A polgarsag
csak most kovetel rdszt a politikai nagy actiokban. Midon ezt
teszi, javara van az allami eletben ez ideig kepviseloinek ju-
tott hataskor, akflrmennyire szereny is volt az a valosagban.
Most hoz gyumolcsot a fa, a melynek magvat a XIII . szilzad-
ban vetettek el. A varosok kepviseloi harom szazaclon at egy
padban ultek a grofsagok kLllclotteivel, s az allam szervezet6,-

hen nekik kijutott jogok eg-yenlosege es az id6k folyamaban
bennok mincl inkabb kifejlodott osszetartozas es solidaritiis
1rzete lehetove teszi az eg),massal valo szovetkezest, a vfll-
vetett munk6:t.

Az als ohimban szazadokon at nem mint elszigetelt kul6n
osztflly, hanem rnint a nemzelt kepviseletnek a tobbivel elme-
Ietileg legalabb egyenl6 jogu resze foglalvAn helyet, nemzeti
nagy czelok szerint alakulo partok kep zldhetnek a vfrosok
es a videkek elemeib6l.
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A XVI. szazad igy egymassal ellentetes nyomokat hagy

maga utan.
Egyre szt a kiralyi korm anyzat peldai maraclnak az uto-

korra, mfsreszt meg gyarapodik a szabadsag szelleme.

Veszedelmes az ilyen orokseg.

A kinek eles a szeme, A kulso szfn mogott is meglatia a

lenyegben vegbemeno atalakulast. De a politikusok zdme

nem hat el idaig. Biitran ralepnek a jart osvenYre, nem veve

eszre) hogy a fols zin alatt, nesz es foltunes nelkul, a szerves

vtiltozfsnak nehezen megfigyelheto fokozatossflgiival, fene-

ketlen ingovflny t6.madt. Csak mikor labuk alatt megnyflik a

szilfirclnak velt fdld, nyilik meg a szemok is.

A Tuclorok sikere utodjaikban azt a hitet kelti, hogy a

nemzet koveti majd az o parancsukat is.

A kiralysag az aristokratiat legyurte, s elszigetelt magas-

sagban eil a renclek folott. l{em korny ezik azok a nagyha-

talrnu es onlrzetes alakok, a melyek mindig eszebe juttattak,

hogy oly erok es becsvagvak vannak a tflrsadalomb&o, a me-

lyekkel szamolni tarto zrk. Szukebb tanacsflban ellenmondast

nem hall. flhitetik vele, hogy ilyenre masutt sem talal. A ktil-
foldon emelkeclo kiralyi tekintely is csabitja es arra ingerli,

hogy maga is ugyanolyan tekintelyre iparkodjek szert tenni.

A politikaban az elmeletek mind nagyobb jelentosegu-

ekke valnak. Minden tenyezo a nlaga igazhl rends zefite fog-

lalja. Az elmelet egyszerubb es egydntetubb format koze ki-

vanjak az eletnek annyifele korulmenyeit szorftani. A hiralyi
absolutismlrs is elmeleti tokeletessdgre torekszik. Ellenall-e

rnajd ezen iranvnak Anglia kiralya? l\em keletkezik-e henne

is a vag)-, hog; kdzvetlen elodeinek uralkodoi gyakorlatat

allandonak szant rettclszerrel meg sztlarditsa ?

Ha ez a gonclolat iranl-itja politikejet, 3z os,-qzetitkozes

elkerulhetetlen. A nemzet cler-en. irj eletre kelt. ^\*ehez vele

megbirko znr. Nem vezeti az aristokratirl. rl tuelv sztikiteni,
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korlatolni torekszik ugyan a kiralyi hatalmat, de nern jdhet
vele elvi ellentetbe. Eddig a fonemesseg volt a kozvetfto a ki-
ral;r es a nem zet kozott. A tron mellett allva, hatalmi szomja
es nagy ereje a kiraly tulkapfsait megakadalyozta, s buszke
ontudata a mindennapi erintkez6s soran folyton figyelmez-
tette a kiralyt, hogy onlrzetenek nem szabad termeszetes
medrebol kicsapnia es tulflradnia.

Ugyanekkor az aristokratia a befolyf sa alatt allott
tarsadalomnak olyan iranyt adott, hogy az ellenzek torek-
vesei szembe juthattak egyik vagy ma.sik kiralylyal, dc
nem a kiral-vseg eszmejevel. Tronjuktol megfosztjak II. Edu-
ardot, II. Richardot, VI. Henriket, III. Richardot, de helyukbe
tiltetik a kiralyi him mas tagjat.

Most azonban az egymfssal ellentetes allaspontok egyi-
ket sem mersekli a fonemesseg kozvetito befolyasa. A XIX.
szazadig nem volt id6, a mikor olyan csekely lett volna a

hatasa fol- es lefele. mint ezen korb&r, s ez tette lehetovd,
krogy olyan ellentet fejlodott ki a nemzet es a kiralysfg kozt,
a minot Anglia meg nem ismert.

Lz elemek, a melyek az ellen zek elen allanak, a kdztttr-
sasag kormfnyformfjanak meghonositasatol sem idegen-
kednek.

A kiralyi jogok elmeleterrel a nepjogok elmeletet szege-
ztk szemlle, s e tan oly talajra talal. a mel_vben eros gyokeret
verhet.

A XVIL szazacl nag) clrameja a XVI . szazadban mar elo
van kes zrtve. A Stuartok rnaj d gondoskodnak rola, hogy a

lehetove valt katastropha be is kovetkezzek.
Vakon vesztokbe rohannak.
A nagy convulsio, a melybe orszagukat ejtik, azzal a

veszedelemmel fenyeget, hogy a fejlodes tullep a tortenetileg
kep zlddLt alapokon, s vagy a kiralysag, vagy az alkotmfnyos
szahadsag esik eldozatul.
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A vdgsti eredm6ny azonban a nemzeti nagy traditi6k
gyozelme. A trilhajtasok a sok szazados epulet falait nem

birjek lerombolni. A kozepkor mtiv6t, szerves tovebbfejlesz-

tes utjan, tz ujabb kor fejezi be. Megoldja azt a feladatot, a

melylyel amaz nem birt megkuzdeni : a koI'm anyzatot, a

vegrehaj t6 hatalmat a nemzeti kepviselettol szervesen fuggo

viszonyba juttatja, a nelkul, hogy udvos mukodesdt az ellen-

orz1snek ez a joga lehetetlenne tenne. Lz flllamban egy

akarat dont i az alsohaz tobbseged. De min dez oly korban

tortenik, a melylyel munkf,m ezen rl,szeben nem foglalkoz-

hatom.
Visszaterek a XV. szazad fejlodesere Magyarorszagon.

3t7
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