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XIItr. T'EJEZET.

A KIRALYSAC REACTIOIE MAGYARoRszAcnAN. uATvAS.

A XY. szazad m6.sodik feleben Magyarors zeg es Anglia
tortenete egymastol eltero iranyhan halad.

I{;romrol-nyomra kovetve fejlodesuket, lattuk, hogy
benndk tobb szazadon et hasonlo okok hasonlo eredme-
nyeket szultek, ugy hogy ezen egyebkent ktlo nbdzo konil-
menyek kozott elo k6t orsz6.g alkotmanyos tekintetben egy-
m6"ssal analog pelyat futott meg.

A kozepkori ember es td.rsadalom a muveltsegnek, a

vallasnak, ilz erzesn€k, a folfogasnak, a gazdasagi elet alap-
jainak, valamint a rendi szervezetnek rokonsaganal fogva a
kereszteny Europa minden res zeben solcban hasonlit egy-
mash oz. Ezen hasonlatossfg Anglia es l\tagyarorszf g allami
eletehen kulonosen kidornboroclik, s a politikai fejlodest
ugyanarra az utra tereli. mert az fllarnr szervezetuk alakula-
sara irfn-vado ket leghatahrasabb tenvezo rajuk egyforma
hatassal vArl.

A kiralyseg a ket orszagban megovja a nemzeti egyse-
g0t, s az egyseges netnzetek sok harczot vivnak a krilfdlddel,
rninelfogva a vedero erdeke szerint alakul benndk az d.llam
es a tarsadalom tenye zSrnek egym dshoz valo viszonya.

Ilgyanannak a szuksege tamad az angol fllamban, mint
a mienkben, ugyanazon retegeknek jut az elso szerep itt es
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ott, ugyaltazt a szolgalatot kell vegezniok, s ezdrt ug') an azt
az allast foglaljak el az allamban Angliaban es nalunk.

De a X\r. szazadban ez megvalto zik, Angliiiban oly et-
alakulas kovetkezik be, a melynek parj6.ra nalunk nem ta-
lalni.

Angliaban a Tudorok tr6nrajutasa elott a fonemesek a

Rozsak kizclelmeiben eg)'mast tonkre rontjfk, nekunk ellen-
ben sikerul a nagy polgarhf,borut elkerulni es Matyas a regi
ereju fonemesekkel all szemben. Onmaganak kellene hozzfi-
latnia a munk ahoz, a melvet a Tudorok szam6.ra a sors
vegezett.

Anglia csak most ehezi geographiai helyzete elony'eit.
A normann h6ditas olyan szoros kapcsolatot hozott letre az

angol es a fran czia korona kdzott, s e benso osszefriggest a

kiralyok nagyravagyfsa es a rendek harczi kedve kes6bb is
annyira taplalta, hogy Anglia, orokosen belekeveredve a sza-
razfoldi heborukba, ez ideig ugyanolyan helvzetben volt,
mint a szarazfoldi Magyarorszag. A franczia nemzetnek fj
eletre eledesevel azonban Anglia kiszorul Francziaorszagbol"
s ezzel ktilpolitikaja is gyokeresen megvaltozik. A veresegek,

a melyeket szenv€d, haszn ara valnak. Szigetheli fekvesenek
elonyeit csak most elvezi. Hosszu bekenek orul, lefegyver-
lrezhetik, az allam nem kenytelen tobbe minden mas tekintet
fole a katonai erdeket helye zrrr.

Ntagyarorszag evrol-evre mind valsagosabb helyzetbe jut.
A torok ves zely notton no. Konstantinapoly elesett es

hatarainkhoz kozel gyokeret ver a muzlrlmanok h6dito ereje,

i\1-ugati szornszedaink is kancsal szemmel neznek reank
es Nlatvas nor-ekeclo hatalmara.

Frigves csaszar es a leng_1.el kiralv orokjogot
tanak magrlknak a lnAg)-ar koronara. A nemzeti
megerosodeset sel'ehnesnek tekintik.

l\tat_vas a nag)- hotlitok a3-'\-agirbol r-an 3)-ill'\-r1.

tulaj cloni-
kirri lr-s[-e

Harczias,
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buszke szelleme bantalmat nem hajlanclo megtorolatlanul
hagyni. I\em birja magat turtoztetni, nagyratoro becsvagyat
minden sikere foko zza es L1j czelok fele tereli. Semmi erdek6-
rol nem akar lemondani. Riztk onmagfban es nemzete ereje-
ben, s nemcsak a keleten, hanem a mtiveltebb nyugaton is
h6dftani es parancsolni akar. I{emcsak az elkertilhetetlen
kizdelmet fbgadja 01, hanem olyanokba is kezd, a rnelyek
elol kit6rhetne. Mindezekndl fogva csupa ellenseg kornyez
hennunket, s olyan hadi erore van szuksegunk, mint meg
soha. Hatarainkon tul mindenfele , zz Angliat vedo tenger
helyett, varakra, Ldndzsakra, ellenseges indulatra talalunk.

lVliclon Anglia a bekes iddk bekovetkeztevel uj utra ter-
het, nalunk a helyzet benn es kiinn a regi ; csak trgy mint
azelott a harczi erdekekhez kell alhalm azkodnunk.

A kdt orszagnak egymastol eltero ezen korulmenyei
kozott Matyas elott ugyanaz a folaclat ell, a rnelyet a Tudorok
olclottak meg.

Annak ellenere, hogy sikerult azt a katastrophat elkertil-
nunk , a melyet Anglif:ban a R6 zsitk ktarcza tamas ztott,
geographiai helyzetunknel fogva nalunk meg egetobb a sztik-
S€9, hogy a kiralyseg megerosocljek, mint AngliAban.

Onf'ontartasi osztontink nem is h;-rgv cserlten. A uernzet

megerti ercleket.

I,Iatf iis tronra er]telese turnak a politilitiuak a gyo zelme,

a melyl)'el a nem zet konok btrlvegzete ellen ferfias ki-
tartassal ktizrlott. Dicso l[tvanv es a vegso eredrueny

daczara valosag,,ual bamulatos. hog_v a mostoha sors ellen,

soha nem csuggech-e. rnikent ktizdenek a nemzet tag

retegei. Kiralyaink gyorsan eg1-mas utan elhalnak ; egyikok
sem birja roladatat megolclani ; a. nemzet azonban resen vall
es mindig ratalal a helyes irtra. Hibfkat is kovet el, de soha

nem feledk ezik meg rola, hogy minclenekfdlott eros vezetdsre

van szuksege. Ebhdl az altalanos erzesbotr merf tett erot

t

:
I

:
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Hunyadi Janos, s ez juttatta kedvezo helyzetbe V. L6szlot.
Rea tiimas zkodhatik most a nem zetlevenleje, dicso kiralyunk.

Matyastdl varj 6k, hogy a belsci rendet allftsa helyre, s
, hogy kifele halhatatlan atyja munk ejet fejezze be. A nagy

Hunyadi fia kdre sorak oznak a hazafiak, hosy vezet1se mellett
kovessek a hivatast, a mel;rnek atyja 6lt s a melyet 6k sem
tdvesztenek szem elol.

Matyasnak ugyanaz a hivatfsa, a melyet a Tudorok kd-
vetnek. Ilgyanannak a torteneti szriksegnek kell megfelelnie,
a melyet ok kieldgftenek. A kiralysag hanyatlasaval megindult
bomlfst kell megallftania, mikent a Tudorok tett6k. De
mennyire kulonblz(i a helyzetdk. Mennyivel sulyosabb a
Matyase, mint a Tudoroke.

A Tudorok oly kozallapotokra tal6.lnnk, a melyek felada-
tukat megkonnyitik. Matyastol tobbet var a nem zet,mint elo-
deitol , ilz akadalyok ellenb€r, a melyek utjaban allottak, nem
fogytak meg.

Az angol kiralyoknak nincs szuksegok uj jogokra, ,ij
f'egyverekre. A nelkul, hogy oly kenys zerito eszk6 z6kretenne
szert, a melyekkel a fejlodest megakaszthatna, az angol
kirflysAg helyreallftja a rendet. Nyugalmas id6kben kepzod-
hetnek a szerves halad6.s torrabbi fdltetelei.

Maskdnt alakul a helyzet n6.lunk. A kozdpkoron et az el-
sosegert versenyt 'futott tenye z6k hatalma most is a r6gi.

A kiral;rseg csak ugy bfr a fegfverben eil6 tarsadalom-
mal szemben hivatasanak megfelelni, ha uj kenys zertto esz-
kozoket szerezhet magflnak; de ha erre kepes, nem fogja-e
a szabadsagot megcsorbftani; hatalma tudataban nem fogja-e
annyira mindenki mdLs foldtt allonak ere znL magft, hogl
mellette az alkotmanyos elet elobb-utobb lehetetlen lesz ?

A hatalmi viszonyok e korban kezdenek a kiralysag
javiira atalakulni. A rendes hadsereg folenye a folvegyverzett
nep f'6l6tt , &z agyuk hasznalata, a belso bekenek altalanosabb

Gr. Andrassg Gguta : Friitrtta,raddsuttk okai. 2r
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szuksege megteremtik az absolutismus lehetoseget. I{em

fogja-e a magyar kiraly ezeket a korulmenyekel az alkotmany
rovas ara folhas znf,Jnt\

Ha pedig elegendo kenys zeritb eszkozt nem bir szerezrtr,

ellenfllhat-e a magyar allam a kulfdld tamadfsain&k, s meg-

akadalyozhato-e anarchikus felbomlasa ?

Leheto lesz-e a kozeputon megallani s a kiralynak
annyi erot biztositani, hogy a kulso veszelyekkel sikeresen

szembeszeiljoil, s meg6vja a tulkapasoktol a szabadsiigot. a

nelkul, hogy alapjat megrendftse ?

Az orsz6.g jovoje azon fordult ffi€g, hogy mikent dolnek

el ezek a kerdesek.

Magyarorszfug e percztol kezdve nehezebb problema elott

ell, nrint Anglia.
Midon a szerv ezett sereggel rendelkezo kiraly a szabad-

s iigot mar komolyan vesz elyeztetheti, Anglia nemzetkozi

helyzete nem koveteli ffi€g, hogy nagy katonai ereje legyen;

mfg nflunk eletbevago erdekek parancsoljfk, hogy harczra

keszen eiljunk
Nez zuik, rnikent cselekszik e kritikus helvzetben az uj

kiraly.
Belso politikfljanak a czeljai helyesek. Sasszeme tisztiin

es messze let. Lz orszegj6l folfogott erdekeire alapitja torek-

v6seit, s ugyesen valasztj a meg eszko zeil. l\em igyekszik

absolut hatalom megalapitasara.

Irfnyad6nak mindig azt tartja, hogy mikent kepes a leg-

tobb szabad erot a kulactio szamara allandoan biztositani.
Ehhez kepest torekszik a tarsadalmat szervezni. Legyen

mindenki eros es harczra kepes ; de teljesitse is kotelesseget.

A folfegyverzett tfrsadalom fdlott orkodjek a kiraly; nem

azdrt, hogy regi versenytfrsait gydngitse, hanem az6rt, hogy

erofeszftesdket kozhasznu iranyba terelje, hogy a nemzeti

eroket egyontetti vezetes mellett az ors zeg dicsosegdnek

ll _
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novelesere forditsa. A kiraly hivatasa arrol gondoskodni.
hogy a tarsadalom elemeinek egymfssal val6 versenye ne

lrenitsa meg az allamot, s hogy a nemzeti ero minden por-
'czrkaja a nagyhatalmi erdeknek szolgaljon javfra.

Eros akarata, nagy onb rzalma, a harczok kozben ter-
meszette valo szokasok, a nemzet egyes nagy erdekeinek
egyoldalu meltatasa Matl'asban autokratikus hajlamokat
tamasztanAk. l{agy tehetsegeit haz|ja javara es a maga
dicsosegere, apro emlrereknek zavaro heavatkozasf.tol men-

ten, szeretne kifejteni.
Volt-e, lehetett-e valaha nagy ember, a ki neha nem

erezte foldhoz bilincselve geniuszat attol a kenyszerusegtol,

Irogy kis elmeket es onzo sziveket kell tervei szamara meg-
nyerrlie ?

Kulonben is Matyas kortd"rsa XI. Lajosnak, katholikus
Ferdinandnnk, III. IvAnnAk. Hozzejuk hasonl6an teljhatalom
ntan vag;rik. Sajft szemevel latta, hogy mennyire veszth ozo

a korona gydngesege. Foladata is, hogy helyrefllftsa a kiraly-
seg tekintelyet. Meg lehet tehat erteni, hogy nagy sulyt vetett

-iogaira.
Parventrnek is tekintik. A len ezes L,iiszurasaival rzgatjak.

l{agyravagyo, buszke termeszetet ez is langra lobbantja. Mar
ezert is azon van, hogy mindenritt fdljenek tole, hogy min-
clenki alazatosan engedelmeskedjek neki.

tr{eg sem tiizi ki czeljeul, hogy absohrtismust alapitson.
Gvakorlati helves et'zese erot vesz hajlamain. Onkenykede-

sevel f'olha3)-, mihel_vt eszreveszi, hogy oly ellenf,llflst kelthet
vele. a melv erejet lekotne es kifele valo imponiilo follepe-
selren za\:arnri. Eros itelete ratalal a hat6.rra, a meddig az

dnkeny trtjan halaclhat. s megerti, hogy mikor es mennvire
kell a szaltadsag kor-eteleseivel ruegbekiilni.

Belatja, hogl- az olr-an nemzettol. rnint a tnilveu a Ina-
gyar, szokasai es jogai tiszteletJren tartastir-ttl es szep szoval

2l*
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t6bb erot kaphat, mint ellenszenvet kelto ui kormany zatt

mods zerrel, parancscsal es kenys zerftessel. A mire csak

kevesen k6pes€k, a kulso szin alatt meglatj a a lenyeget ; meg-

ismeri, hogy a mi a papiron kevesnek tets zrk, az eletben

t6bb. Sohasem kuzd, mint annyi kiraly tette, puszta forma-

sagokert.
A szellemi aramlat, a mely tronjanak kedvez, nem

teveszti nleg. Hasznat igyekszik venni, de nem epit reii tob-

bet, mint a mennyit elbfr.

Real-politikus ) a ki nem indul elmelet, dogma utan,

hanem az elet tapas zlalalaibol merit tanulsagot.

Ha absolutismusra tor, csak egy m6dja van rea: min-

den erej 6t arra kell forditania, hogy legyo zze a nagyhatalmu

fonemeseket. De ez esetben tetlennek kell maradnia kifele"

Ha kifele szabad erokre akar szert tenni, ras zorul a nagyok

segitsegere es nem lehet absolutistikus ur'
f k6t ut kozul kell v6"lasztania'

Mivel az orszag actiokepessegenek fokozasiit helyezi

minden m6:s erdek f6l6, kiserletet sem tesz rea, hogy az

aristokrati et gyengitse.

Hiveib6l uj fonemeseget is teremt. Szapol;rni, Kinizsi stb.

neki koszonhetik nagv Allfsukat es oriasi vagyonr-rkat. A re-

gieket is fontartja. MeS ellenfeleinek is megkegl'elntez, ha azI

hiszi. hog)- ezentul rnegbizhatik benn6k. Igy tesz GarfLval,

Iljlakival, S ztlagf ival. Yite zzeI. Torekvese krzfrolag arra

iranyul. hog)' hfk legvenek h ozza a z orszag fourai. A dacr,olo

oligarchi6.t, a rablo lovagot Llld ozt A fonemesseg erej 6l azon-

ban nem akarja megtorni. Legyen aldo zat hozaLalflra kepes,

de kesz is. Midon eg)'ikkel-masikkal 6ssz et'hz) a mennyire

csak lehet, tartozkodik az eroszakt6l. Meg Giskrat, a hirheclt

rablolovagot is kimeli es szolgalatflba fogadja.

M6dszerdt jellemzi az L47 t-diki eset. YtIez ersek a len-

gyel kir6ty 6rdek6ben nagyaranyir osszeeskuvest szo, s a
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felelmet nem ismero harczos, az ondrzetes kiraly ellensegei-

vel nyAjasan banik, ffi€gajandekozza oket, szinleli, mintha

semmit sem tudna gonosz tervokrol, s oket kuldi a lengyel

kiraly ellen. Persze, ha nem fetnenek tole, s nem tudndLk,

hogy bfrson)ros kezenek elesek a kormei, Matyas nem erne

czdIt".

Igy az utolso perczben is meggondoljak hogy vissza-

utasitsfk a kezet, a melynek aczelos Lzmart6l remegnek.

Ha absolutismusra torne, maskent jarna el. A zsarnok

az artatlanban is vetkest keres, hogy lAb alol eltehesse a ve-

szedelmesekke valhato alattvalokat. A ki aranyhidat epit a

hutleneknek, a ki megbocsft annak, a kit suithatna es meg-

hag;rja erejehen azt, a kinek hatalma mindig fenyegeti az o
onkenydt, azt mas szempontok irany ozzflk, mint a maga

egyeduralma.
A fourak jelentoseget Matyas azzal noveli, hogy a tor-

venyt es saj at igereteit forma szerinti kezessegokkel latj a el.

Midon Ihrr}-hen Frigyessel gyulik meg a baja, a nagyo-

kat maga kore $rujti es kerdi t6l6k, hogy akarjak-e meg

kiralyuknak, kulonben kesz a tronr6l lemondani.

A mit buntetes terhe mellett kovetelhet, husdguket azon

igerettel valtja ffieg, hogy beleegyezesuk nelkul az orszag

torvenyeit nem moclositja.

A legfontosabb allami ugrekben a nagyok tanf,csaval 61,

a szabad szot elturi.
II a azonllan elkerulhetetlennek tartja, Matyas vaske zzel

csap a rak onczatlankodo urakra. Tartsak magukat a torveny-

hez es hozzanak aldo zatot a tr6nert es a hazflert. Ha szep

,szoval es aclonranvokkal czelt nem et, az engedetlenek ellen

ostorhoz es eroszakhoz nr ul. Senkit nem kimel, a legnagyolt-

bat is osszetori. ha vele rnaskent nern boldogr,rl. Jotevoj et.

legkdzelebbi rokonat. a hatalmas es llepszerti Szilagyit is
megalilzzd, mihelvt megg .rozoclik t'ola. hogl- dolvfevel mas
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modon nem bir; a torveny betrijen is tulteszi magdLt, ha fgy

gyorsabb es foltun6bb peldat mutathat.

J6 dolga legyen annak ) a ki kotelesseget teljesiti; de

szenvedjen meg erte, a ki nem szunik meg a rendet megbon-

tani, a ki az allam fol6 akar emelkedni. A nagy vagyon es

rang ingyen nem jflr. A k1zj6ra forditsa a birtokosa, kulon-

ben veszelyben forog.

Nem ures szo, hanem politikejanak tettekben nyilvanult
egyik alapgondolata dz, a melyet L486-ban torvenybe ikta-

tott, midon azt mondja, hogy <tazoktL a kik a nekik engedett

mentesseggel es kedve zmdnynyel visszaeinek, ettol meltan

meg kell fosztani u. Jog es kotelesseg, boldogulas es aldo zat-

keszseg egyutt j erjanak.
Czelhoz jut-e Matyas a fonemesseggel szemben kovetett

ezen politikeiaval ?

Hatalmat korlat ozz\ hogy orias vagyoilf , vfrakban es

katonakban bovelkedo fonemesek veszik korul tronj 6t. Regi

allasukkal regi becsvagyukat is meg6vtfk. Sot taliin meg

fokozodik is lndrzetuk. Maga l\Iatyas is fonentes volt. Ko zi'
l6k nem egy lene zte atyj f,t es nala nagl.oltb urnak hitte

magat. Ujlaki is kiraly lett, s igy a koronat seln tekintet-

tek a magyar nemestol el nem erheto magassagltan levonek.

llat_vas diaclalai is novelik a fonelnesek tekintelyet. fgy
Bathorinak yag)- Szapolr-ainak bartitstigat a kulfdld feje-

delmei is keresik.

Ilyen alattvalok jogait sernmilte sem venni, oket az filIam

ugyei tntezesenel rnellozni rneg Matyasnak sem lehet. F oleg

azdr1 mert kulugyi terveinel fogva ras zoral arra hogy mind

a ket keze szabad legyeu.

De mind ezek mellett is Matyas szellemi felsobbsegenek

sikerul a buszke aristokratift rendben tartani es erejdt az

allam javara ertekesiteni. A politiket o vezeti, a nagyok vele-

menyet meghallgatja, cle o hatar oz. Igaz, neha ellenallanak

L-
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neki, neha elegedetlensegok komoly veszedelemmel fenyegeti

tronj ilt; de mindent egybevetve, eleri akaratat.

A fonemesek varaikkal es penzokkel szolgf.li ek. Hat-

hatos tamogatasuk nelkul nem is lett volna kepes a szelrozsa

nrinden iranya fele folytatctt kizdelmeit siheresen befej ezrrr-

D6 cziegymese, sajat seregevel es penzevel, ketszer menti ki

urat szorongatott helYzetebol'

Matyas a koznemesseggel szemben is hf marad politi-

kaja alapgondol aLahoz. Magahoz akarja ranczolni, erejet az

allam has znara kivanja fbrdftani, A nelkul, hogy jogaitol

megfbsztana. Helyzete vele szemben kedvezobb, mint a f6-

nemesseggel szember, de nem olyan konnyu, mint volt a

Tudoroke az angol kozep osztftlylyal szemben.

A fonemesek egy r€sze ellenseget latia benne - Erzt, hogy

azlrlvalasztottak kiralynak, hogy veget vessen gatazdalko-

dasanak. A ko znemesseg ellenben erdektarsa.

A kozelmultban tapas zlalta, hogy a kiralyi hatalom el-

gyonguleset a belso bekevel ketlett megfizetnie, s hogy

az oligarchak rakon czirtransagait csak eros kormany birja

megt€kezni . Ezert nagyhatalmu kiralyt ohajt. Masfelol azon-

ban nem lakik benne a felelem, a rnely arra birhatnf,, hogy

hagyom6nyaitol elterve, a belso heke htztosftasat helye zze

minclen mas erdeke fote, s hogy, habar csak ideig-6raig,

vakol annak a parancsait kovesse, a ki veszelyes helyzetebol

kimenti, mint a hogyan Angliaban tette a gentry a R6zsak

harcza uian. A kiralynak megb fzhato szovetsegese lehet, de

rlem engeclelrrreskedo szolgaj a. Egy-egy tulkaprisat elnezt,

egyik-masik eroszakos cselekedetet helyesli is, folteve, hogy

nem ellene iranvul ; cle ragas zkodik az alkotmanyos szoka -

sokhoz, s a naga jogait es erclekeit a kirah'lyal szemben is

megv6di. A mag)-ar kozllernesseg magatartasa llAtt'as tronra-

jutasa etott is mas volt: lnint az ang'ole rt Tuclorokat rneg'elo-

zotl korban.
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Lz angol gentry megoszlik a fonemesseg toredekei kd-
zott, a nelkul, hogy onallo politikeja lenne, holott a magyar,
mihelyt az aristokratia egyes tugjainak onzese a nemzet be-

kejet zavarrrr kezdi, mihelyt a tronkovetelokhoz csatlakozva,
partoskodasuk polgarhaborut von maga utan, sorompoba
lep es Hunyadi Janos kore sorakozva, vedelmebe veszi a
nemzeti erdekeket. Tfboraban van Magyarorszag. A kiraly-
sAg helyett 5 karolja fdl az egyseg es a rend nagy- erdekeit.

LilszIo halala utan az o initiativaja menti meg az allamot.
A Szilagyitol vezetett nemesseg talalja meg az utat, a melyen

a hinarh6l menekulhetni. A megyekben katonailag szerve-

zett nemesseg egyuttes follepese donti el a kiralyvalasztast.
Angliiiban a tronkovetel6k es a fonemesek hadi ereje-

nek egym hshoz valo ararrya szerint d6l el a harcz. l\alunk
a koznemesseg bator kozbelepese juttatja a sokat hanyatott
hajot a biztos revbe, mielott a veszfelhok pusztito arja meg-

indulna. De eppen ez6rt nem hajlando letenni rola, hogy
resze legyen a kormdnyziisban. Maganak tulajdonitja az 6r-
demet, hogy l\tatyas lett a kiraly. A hasznfrol sem akar le-

mondani.
l\em csak az\rt emeltek Hunyadi Janos fiet a tronra,

mert tole varjak a rend helyreallitasd.t, hanent azert is, mert
remelik, hog_-r' a ki az 6 verokbol \,alo. a ki szaltad valaszta-

suknak kos zonr folmagas ztalasat. j ogaikat es erd ekeiket

fogja szolgalni.
l\agy a hasonlatossag a nernesseg ezen szelleme es azon

szellem kozott, a rlelv III. Endre es Hunyadi Janos idejeben

megnyilatk azott. E ferfiak erdeke is azonos volt a nemesseg

erdekevel ; oket is a nemesseg segftette a nyeregbe ; de nem

adott nekik eteg hatalmat hozzt, hogy betoltsek feladatukat.

Most is fenyeget a veszely, hogy a nemesseg megkoti a

kezet, a melvtol kemeny munkat var. A sok nemesi szabad-

seg nem teszi-e tehetetlenne a kiralyt ?
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A nemesseg elso tette hizonyftja, hogy nem halt ki belole
a regi szellem. Annak ellenere, hogy Matyas mar tizenot eves,

beleegyezese nelkul of evre Szilagyira ruh azza a kormfnyzils
j ogat.

Olyan torvenyeket is hoznak, a rnelyek bekoba verik a
kiralysflgot.

A l6.bra kapott szokas ellendre kotelezonek mondjak ki
a nemesseg szemelyes megjeleneset az evenkint tartando
orszaggyrilesen, s ezzel elvetik a desorganisatio csird.it.

Lz ilyen tomeg nem maradhat egyutt annyi ideig, hogy
fontos es bonyol6doLt allami ugyeket megertsen ; a komoly
tanf,csko zas) a helyes velermeny kepzodese benne lehetetlen.

A villdm gyorsasagaval kell elozetes megfontolas nelkul a
dolgokho z nemtudo embereknek oly kerdeseket megoldaniok,

a melyekhez a tapasztaltabbak is csak gondolko zas ut6"n szol-

hatnak hozza. Lz orszag tigyei igy predaul vannak vetve a
chaotikus zttrzan'arnak es a rhapsodikus rogtonzesnek. A,z

ilyen tomeg vagy eg_yszeru babjaiva lesz a szinfalak mo-

gott dolgozo erokn€k, jateks zereve az tigyes vezetesnek, a

mely mindent mar elore megfllapitott, vagy az anarchia rab-
java es terjesztojeve.

Ilgyanaz a tdrveny a kiralyt egyebkeppen is tehetetlen-

segre karh oztatja, mert egyfelol azt mondja, hogy az orsza-

got sajat erejevel tartozik megvedeni, s csak ha ez nem mu-

tatkozik elegsegesnek, fbrdulhat a nemzelhez; masfelol meg

minden ado kovetelesetol eltiltja.
l{ehez lehetett az uj kiraly helyzete ) a kinek hivei is

ilyen nlzeteket vallottak.
Matyas megerti, hogy mi a tennivaloja. Iranyaban io-

rdszt ellenseges lrzestl nagyhatalmu fonemessegtol es hoz-

zt$a sztto, de a szaltadsiighoz szokott, kovetelo es a politikai
nagy kerdesekben tajeko zatlan koznemessegtol kornYezYe.

mersdkli becsvagyat.
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Mindenekelott azon iparkodik, hogy a nemesseg igaz

erdekeit kielegitse. Midon 11 rablok feszkeit elpus ztitia: mi-
don a j ogtalan foglalokat szigoruan meghunteti es birtokai-
kat visszaadja torvenyes tutajdonosaiknak; midon a helyi
vd.rnokat elleno rz\ s a gyengeket az erosek ellen megvedi ;

midon rgazsiigos korm anyzatot alapft meg : a nemzet zome'

nek erdeket szovetsegeseve teszi. Regi id6 ota az elso kiraly,
a ki a hatalmaskodokkal tud is, mer is elhanni.

A koznemesseg lrzelmeire is ugy bir hatni, mint elotte

senki. I{epszerusege talan meg melyebb retegekig tdr maganak

utat, mint Nagy Lajose. Az Anjou-kiraly a vezeto elemeknek

volt a balvanya. A krilfdld szokftsflhoz kepest feudalis minta
szerint nemesi es fonemesi rendet alkotott, a lovagok pelda-

kepeve lett ; de a regi magyar szellem hatasa alatt allott koz'
nemesseg alig 6rzet"t" ugy vele. mirtt Matyassal. MAtyasban

minden magyar es kiilonosen minden koznemes raisrner a
maga kepere. Az 6 silrerei mindnyajuk dicsosege ; o a fajra

es az osztalyr&, a melybol val6, vilagtorteneti fenyt araszt.

}\evenek orokolt nepszertisegehez, rettenthetetlen vttez-

segeh ez, fenyes hadi tetteihez j arult ke pessege a tomegek

kepzelelenek a fbglalkoztatasara. Keves fejeclelem t'olt. a ki-

nek egyenisege a legtagahb retegek szir,ehez annl,ira hozza

tuclott ferko znl; mint az o\ e.

Az eng'eclmenyeket. a lrel)-ekre kett)-telen magat- raszantti,

ol)' formAban es iclolten actja mes': hog.v szalrad elhataroza'
sanak tulajdonitjak, es hogl- halAt varhat ertok. I\agy mester-

seg ez es jo, ha a fejeclelmek tuclnak hozza. Minden idohen

sokat tanulhatnanak e reszben is i\tatyastol.

l{agylelkuseget is, szigortrsagot is tud kifejteni. l\[intl-
egyiket Ltgy, hogy vele a nem zet kepzeletere hat. Mikor Nagy

Simont megverik, a sereget, a mely rnegtizedeltetesetol tat't,

megvigasztalja es regi vezlrdvel az elen klildi ujra az ell,enseg

ele . Rtzalmat azzal hAleljAk meg, hogy gyozelmet vivnak ki"
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Tele marokkal oszt jutalmat. Ha az orszfg erdekeben

valonak latja, ellenfeleinek is megbocsat, bizalmaval trinteti
ki oket es kegyeivel halmo zza el. Oly eros, hogy elnezo lehet.

Engedekenyseget nem magy arilzzftk gyongesegnek.

Tettei annyira kivalok, a maguk nemeben olyan toke-

letesek, hogy csoda fbgja el az embereket, s hogy a szelle-

meket magahoz Iilnczolja. Molnarlegenybol hadvezert es

nagyurat, egy fourbol kiralyt farag. Masfel6l, midon buntetni
akar, erre a leghatalmasabbat szemeli ki, azI sujtja, a ki-
rol a kozvelemeny Lrgy velekedik, hogy erinthetetlen. An-
nfl nagyobb hatasa van a peldanak. S zllagyi esete utan
ki merne vele szemb eszallni, ki hihettrd, hogy az igazseg

bunteto keze utol nem eri ? Yitez megaldzflsa is elrettento'
pelda. l\tassal szemben azIln annal engedekenyebb lehet.

A kis embereket felelem is, ordm is szallja meg annak a

lattflra, hogl- a kiralv hogyan hanik el a legnagyobbakkal.

A nepet meghatja, hog) kozdnseges emberkent vegyul

kozeje, s hogr- kozr etlen tapasztalasbol igyekszik ugyeivel-

bajaival megismerkeclni es rajtuk segiteni. MAsfelol elkabftja
a pomp&, a Illelvet kifejt.

Kapra zIaIo f enl-essegti udvartartasa, parosulva muveszi

izlesevel, noveli nirnlrusat. A kit ma paras zt ruhaban latnak a

nep kozott forgolodni , aztmf.snap fejedelmi hiborban, a rang

es a hatalom ttindokl6 jelvenyeiben bfmuliek.
Matyas nemcsak tgazan nagy ernber, de ert hozzd, hog)'

nagynak lassek is. Belso erteke mellett alakja kiilsoleg is

ragyog. A latszat pedig a nep szemeben a val6sagnal is na-

gyobb hatasu. Nlatyas igaztn ratermett, hogy a nep ked-

veltje, hogy monclak es kolternenyek hose legyen. I\incs feje-

delmritrk, a kirol a nep tobbet, szebbet, vonzobbat tuilna
regelni, mint rola, a kit az rgazsd.gosnak neveztek el.

Az erzelmek kapcsaval ekkent hozzaffizott koznemes-

seget szabadsagai elismeresevel es hiusdga legyezgetesevel.
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meg szorosabban koti magahoz. Maskulonben nem szfmft-
hatna rea. Barmennyire szeretik Miityast, barmennyire felel
meg korm ilnyzata kozvetlen anyagi erdekeiknek, e koznemes-
seget nem lehet kielegiteni, ha ktzarj ak az allami eletbol, ha
az alkotmflnynak regtol fogva megszokott torvenyeit mello zLk.

Iteg Matyassal is 6ssz eL-iizne, ha absolutismust akarna meg-
honosftani. De o tdbbre becsuli az erzesek hriseget jogai
szaporitasanal.

A belso politika teren tartozkodik koczkfnattal jaro vfll-
lalatokt6l, hogy meg nem oszlott ereje legyen kifele. Gyakran
gydjti egyhe az orszaggyrilest. Szemelyes befolyasat veti a

Iatba, dolgoztk es faradozrk, hogy ravegye a nemesseget arra,
a mit tole kivan, a mit ugyan kedve vohta eglrszenien elren-
delni, de a mit okosabhnak tart, mert fgy biztosabban jut
,czeIhoz, szep sz6val kerni tole. Turelmesen meghallgatja a
rendek kifakadasfLt, elviseli szigoru biralatft, megigeri a kd-
vetelt vriltoztathsokat, orvosolja a serelmeket es szentesiti a
j ogfontart6 torvenyeket.

tlagatartasanak meg is van a kivant eredmenye. Az
orszegg)'tilesek akat'ata utdn indulnak. Rendszeresen meg-
kapja. a rnit toluk \'6r. A nemesseggel kozr,etlentil erint-
kezik. keclr-ebe ferkozik. s ha nem is kenvehnes. cle biztos es

allanclo tamas zra talal ltenne.
A fonemeseket azert tarthatja fdken: mert a nemzet zome

'inkiibb vele erez. inkaltlt of kor-eti. rnint a nag;rokat. Lz An-
jouk ota a fonernesek \-ezettik a koznemesseget. Az tette oket
'ellenallhatatlanokke. hog__T korejtik csoportosult a politikai
nemzet zome. MfriAval, Zsig'monddal ezert tudtak megbir-
kozni. ITagyreszt ezen alapult tulsulyuk.

Mikor azonban Albert, Ulaszlo es V. Lhszlo idejeben az
.oligarchak rossz osztoneit fdk nem zaholazza, a koznemes-
,seg t1j vezert keres. Y. Las zlo nem erti meg kor6.t, nem birja
,a kezeben levo uto kartvat kihfvni. Csak Matvasnak sikerul

I
I

I

I

-t---
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a kiraly es a kdznemessdg kozott regebben fonallott frigyet
megujitani. Lz emberekkel val6 banasmod e nagy mestere
annyira viszi, hogy a koznemesseg osszeegye zteti a rnaga
szabadsagait az allam elutasithatatlan kdveteleseivel, s

hogy szabad akaratb6l megadja a kiralynak mind azt, a
mire szuksege van. 6k, a kiknek elso szAva a tiltakozas volt
minden uj teher ellen, annyi adot szava znak ffi€S, mint meg
soha.

A hadi kotelezettseg tekinteteben is hasonlo atalakulast
tapasztalunk. f res zben is oly terheket vallal magara a nem-
zet, a minoket meg nem viselt.

Ezen alclozatkeszsegnek kosz6nhette Matyfs fenyes si-
kereit . Ezert nell valto ztat az alkotmanyon es a kormany-
zati rendszeren. s ter hozzft vissza, ha megsertette. igy is
megkapja, a rnire szuksege van, s raadasul bensobb ragasz-
kodast es htiseget kelt maga irant.

De IIatvAs meg sem boldogulhat, ha nem szerez oly
eszkozt, a mell- szavf.nak uj nyornatekot ad. Ilyen eszko zre
az fllanclo seregllen talal.

A puskapor hasznalatanak elterjedesevel a hivatasos
katonasftg donto felsobbsegre tesz szert.

Ni-q a n1-il. a l6"ndzsa, a kard voltak a harczos egyeduli
fegyverei, mig a lovassfg alkotta a sereg zomet, a magyar
nemes az elkepzelheto legjobb katona volt. Ki ulte meg job-
ban a lovat nal6n6"l, a ki gyermekkorAtol fogva a nyeregbe
szokott ? Ivilazni, vivni ki tudott jobban mint 5, a ki ezek
gyakorlataban nevelkedett ? A puska , dz agyu kezeldse-
hez azonban ne.lrl ert. Mint gyalogos egyaltalf"ban nem
szolgal.

A lofegyverek els zaporod6.sa ota a siker foleg a katonak
kepzettsegetol, taktikai egysegoktol fugg, s nem annyira, mint
elobb , dz egyen tg)'etsegetol.

Oly tulaj donsflgok valnak d6nt6kk6, a melyeket csak allan-

L
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doan egyutt el6 csapat bir elsajatitani. A folytonosan fegye-

lem alatt Alld es a katonai szakismeretekre oktatott sereggel

a legnagyobh vitezsegri es ugyessegu, de egyseges mukodes-

hez nem szoktatott csapatok nem birnak merko zrIL.

Ezek az okok inditj ak Mf,tyast is arra, hogy allandoan

szolgalatf.ba szegodott es katonai tr<epzesben reszesedo sere-

get szerYezzel].

A kor egyik elso hadve zere oly nemzet elen, a mely oro-

kosen kizdelmeket folytat, s a mell'nek lete harczi eszk ozet

tokelyetol fuggott, meg sem lehetett nelkule.

A szarazfold tobbi orszdgaban, a hol az allando sereget

elfogacltak, ez a kiralysag hatalmat tetemesen novelte, s vegul

a rendi alkotmanyt megdontotte.
Angliaban a XVI. szazad valsiigai kozben a szabadsag

annak koszonhette diadalet, hogy az ors zilgnak nem leven

szuksege rendes katonasfgra, mikor ennek szervezeset a kiraly

meginditotta, nyilvanvalo volt az a szdLndeka, hogy vele el-

nyomja belso ellenfelet : s hogy terve megvalositasiit meg lehe-

tett akadalyo zrrL.

Ennek kovetkeztehen az elhataroz6 pillanatban a sza-

bailsag szolgalatfhan levo hadi ero a kiralylyal megmer'-

kozhetett. NA|-rnk ez ideig alkotman)'uuk fonrnaradasanak

az volt a vegso oka, hog]- a fegl'verlten tillott tfrsadalom

a kirall seregenel erosebJr volt. De mi lesz, ha fordul a dol-

gok sora, ha a kirflv clandfrainak rninosege kulonb lesz,

mint a tdbbi serege, ha az ag--virk a hegyek csucsain eptilt

varakat is romba lovik. htl nenl talalnl az orszilgban olyan

zugra, a hova a kiral; btinteto keze el nem er ? Lz ellenallas

j ogara alapitott alkotmany nem dol-e ossze, ha lehetetlenne

valik az ellenfllas ?

E veszely fonforos, de Matyas idejeben le birjuk kuzdeni.

A ' hatalmi viszonyokon a fekete sereg nem valto ztat

annyit, hog'y Matyas kulfdldi harczait vegigvivja es ugyan-

I

I-,- __
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akkor az orszagban eroszakra

sithasson meg ; absolutismust

alapitott korm tnYzatot hono-

pedig magyar talajon csak ero-

szakkal folYtathatni'
A fekete sereg egymaga nreg a kulfoldi haboruk kovetel-

menyeinek sem tudna megfetelni. A nagyok segelycsapatai

es a kozfolkeles nelkul iVlat;ras nem birja az orszilgoI" meg-

vecreni es nagys zabasu krirpolitikaj at vegrehajtani'

Ha Matyas rendes seregenek felsohbseget a belugyi kor-

many zaI_eroszakos megvalto zasalia forditja, tehetetlenne lesz

kifele. politikaja alapgondolataval iutna ellentetbe'

Activ serege a rendek joakaratat es tamogatasflt nem

potolhatj a. Lz ellenallas hatasos eszkoz marad' mert a

kiraryra ne,'e resjobb esetben is megbenftja irz o actio-

kepesseget. gyongeve teszi. a mikor minclenekfolott et'os akar

lenni' -, ^{r...-l-i.,tncitr ieresgllenallas
De ha ilr rleln zeI egvetlen ]ri zlositeka a fegyr

Ienne ezentul is. az allanclo sereggel elobb-utobb csakugyan

folforgathat*tik alkotrnri'vat. Beko'etkezhetnek az id6 , a

mikor a har.czok rnegsziinnek. a ktilfolclon lekotott csapatok

folszabacl.lnak. s a kiralv egesz erejet a maga hatalmi allasa

novelesere forclitrrotia. ig)' torte't F ran czraorszagban' vII' Ke-

roly azangolok ellen folvtatanclo kizdelem czel3ab6l szerve-

zert sereget. s nrikor az angol harczok elmultak, utodia'

xI. Lajos. ezt a katonai erot arra forditotta' hogy belfoldi

versen-vtar.sait egyelrkent torkre tegye. I{em ismetlodhetnek-e

ez nalunk ?

Lz allando sereg nag.v koltsegei adj ak meg az eszkozL' a

melyryer e veszervtol nlegovhatni az orszagot. A nem zet he-

lyes politikai osztonenel fogva el ezzel az eszko zzel es lehe-

tove teszi, hogy a kiralv hatalmi forrasa a rendi jogoknak is

szolgaljon.
Ebben nYilatkozik meg

a kovetkezmenYe) a melY

annakamelyrehatoellentetnek
a magyarnak es a franc ztanak
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multj a kdzott volt. A hLlberisegtol izekre tepett tarsadalom-
ban nincs eleg ero es nincs nagy hagyomfnyokat kepviselo
eleggd hatalmas testulet, hogy a kiralysAg uj eszko zett el-
lensulyozza.

i\alunk ellenben megtortenik ugyana4 a mit par szazad-
dal elobb, hasonlo korlilmenyek kdzdht, hasonlo kozszellem
gyiimolcsekent Angli6ban eszleltunk.

Matyasnak ugyan az ahelyzete, a melyben I. es III. Edu6.rd
voltak, s e helyzetenek hasonl6k a kovetkezmenyei. Lettuk,
hogy Angli6ban a kiralyok h6dit6 hadjaratokat indftottak,
hogy ezek koltseget a maguk6b6l fedezni nem birtak, hogy
ennelfogva minden rnodon uj penzforrasokat igyeke ztek fa-
kasztani, a mennyire csak leh etett, olyanokat, a melyek
fuggetlenek a rendelitol; de erolkodesuk hiabaval6nak bi-
zonyult, s vegul az adokhoz kellett folyamodniok. A rendek
kezdetben azon tortek magukat, hogy adot eppen ne kelljen
fi,zetnidk, s hogy a kiraly a maga jovedelmeibol eljen meg.

Csak a mikor ezt a czeljukat nem erik €1, kovetelnek biztosi-
tekot, hogy hozzilj|ralasuk nelkul a kiral;' adot ki nem yet,

s hogy kizarolag oket illeti meg a kozado megallapitasa.
A kiral.vok azonllan meg' nem szunnek a renclek ezerl

terlroclftesa ellen ktizcleni. De a z ereclmen)' neln keclvez nekik.
A renclek ereje es ltolitikai tig'vessege idorol-iclore Lrj torve-
nyekkel tuclja biztosftani. hog'v csllpan tolok szerezhet a ki-
raly penzt.

Szazadok rnultan szakasztott ezen a modon ismetl6dik
nalunk ez a fejlocles. ]I[t1'as hacljaratai koltsegeit nem birja
tobhe a magaeb6l feclezni. A kiralyi kincstfr merlegenek

egyensulya ket olclalrol bomlik meg. A harcz dragabb lett; az

allando jovedelem megfogyatkozott; a kiralyok sok joszagot

eladomanyoztak, a kamara nyeresegebol es a harminczadb6l
szf,rm azo penzek a sok privilegium kovetkeztebeo, a melye-

ket nemesek es fonemesek kicsikartak, s a melyeket reszben
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jobbegyaikra is kiterjesztettek, megapadtak. A kiralysfg
gyongesege kot'6.ban mindig elszegdnyedik. Felelmet nem tud
kelteni, s ezert penzzel 6s penzt ero kivaltsagokkal vfsf.rolja
meg a tamogatast.

Mftyas tehat tij jovedelmi forrasokat keres. Jogot fbr-
mal rea hogy a varosokat mega doztassa. fgyes megyeket a
terhes es koltseggel jft'o gytilesek tartasanak kotelezetts6ge
alol fizetesert folment. A neptol a varak czeljaira es a
katonak elelmezese erclekehen ingyenes munkat kovetel.
Egyes nagyokat kolcsonaclasra szorit. A varak fontartasa
cztmdn a kornveklikbeliekt6l kulon adot szed. Lz adomen-
tesseget brztasito privilegiumot megserti. A sereg elszallaso-
lasat es ellAtasat a lakossagra roja. De rnindezen palliativ
szerek nem segftenek rajta. tlj adolihoz kenytelen folya-
modni.

Minthogy a hadi czelokra szolgalo renclkivLili ado ez

ideig csak ritkan mutatkazott szuksegesnek, nem volt vila-
gos jogszabaly, a mely megallapitotta, hogy annak kivetese
kinek a joga.

Az allando kamarai nyeresegnek nevezett es a jobbA-
gyok portaja utan fizetendo adot R6bert Karoly orszaggyri-
lesen kivul, csupAn a barokkal tanacskozva, rendeleti uton
hatar azta meg.

Fia, I\agy Lajos azonb dfr, talan azdrt, mert a nem zet
serelmesnek talalhatta atyja ezun inte zkedeset, torveny utjan
szaball-ozza az ugyet. A vamok alakjaban szedett kdzvetett
adokat is ot'szegg_],'tllesileg fllapftja meg.

A torok haborirk ideje ota gyakran elofordulo rendki-
vuli adokra nezve is ktilonhozb a gyakorlat.

Zsigmond nem eg):szer onkenyesen veti ki oket. Tavol-
leteben a kormanytanacs hataroz az ugvben. Albert idejeben
a titeli taborban id5z5 nagy ok a torok hadj arat folytatd.s ara
aclot szedetnek. Kimondjek, hogy rfkenyszeritik a fizetesre, a

Gr. Andrussy Gyula: Fttnmaraclasunk okai.

I

I
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ki vegzesoknek engedelmeskedni vonalcoclnek. A legtoltlt
esetben azonban az orszeggyriles veti ki a kozterheket, ambar
olyan jogszabaly, a mely a nemzet hozzejarul6sat megko-
veteli, nem ismeretes.

Ha teljesen a rendek akarata szerint tortenik, most sern
ddl el a kerdes.

6t< elso sorban az ado ellen vedekeznek. I{em akarnak
fizetni. Mar V. Ltnzlo idejehen I&l3-ban kimondta a t6r-
veny, hogy (szokatlan u adok ezentul ( semmi modon es
semmi czim€h u se szedessenek. Matyas megviilas ztasa utiin
ujra elhatarozzak, hogy ( sem kiraly urunk, sem Szilagyi
Mihaly ur barmi okbol, vagy bfrmely fontos dolog miatt az
orszaglakosok jobbagyaitol vagy mas nemesektol soha sem
adot Yagy penzfizetest ne kovetelhesser, s erre joga ne
legyeno. I458-ban ismdtlik, hogy a kiraly az egy forintnyi
vagy fel forintnyi adot, a melyhez elodei idonkint folyamod-
tak, t meg a legnehezebb korulmenyek kozott sem fogja
kivetni o.

Midon 1462-ben a kiraly megis ker ilyen rendkivuli adot,
a rendek torvenybe iktatjak azon nyilatkozatat, hogy tobbe
nem teszi. A fonemesek is unnepelyesen kijelentik, hogy ige-
retehez kepest a kiraly ezentul sem oket, sem a rendeket
ad6ra nem kenys zeriti, sot meg sem keri ; tovabba, hogy 6k
nem is fognak adot fizetni, s nem fogjAk megengeclni, hog)
adot szedjenek.

De a helyzet kenyszerenek sem a kiraly, sem a rendek
ellen nem allhatnak. Penzre van sziikseg. A rendek belatjak,
hogy szamolni lartoznak a nyilvanvalo tenyekkeln s abhal
keresik erdekeik vedelmet, hogy kikdtik hozzaJarulasukat.
Az L&68 es 69-diki, zz 1470 es 7L-diki kiralyi igeretek, torve-
nyek es a nagyok kezessege mind azt a tetelt erosftik ffieg,
hogy adot csak a rendek megegyezesevel szabad kivetni. MA-
tyf s, barmennyire kedvetlenul is jarulhatott hozza a rendek
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hatar ozattthoz, ffieghajol ennek szuksege elott. A parlament

tekintelye oly nagy, a vele valo osszhang annyira elenged-

hetetlen foltetele a nemzetre kif'ejth eto hatasnak, hogy

Matyas nem tehet ugy, mint a fran czra kiralyok, s az angol

uralkodokhoz hasonloan penztfrca utjan a rendek befblyflsa

ala kerul.
Ezzel a magyar jogf'ejlodes egyik nagy fogyatkozasa van

jova teve. ,Nz alkotmany hatalmas biztositekkal gyarapodik.

Mint Angtiaban mar az Eduardok ota, ettol fogva nalunk is

a penzbeli segitseg megajanlasa a rendek befolyfsiinak a leg-

erosebb alapja. l{ar most bekes eszkozzel birjek a leghatal-

masabb kiralvt is kivAnsagaik meghallgatdLsara szoritani.

I47 t-}en a torvenv hatirrozottan megmondja, hogy csak a

benne elosorolt foltetelek kikotesevel adja meg a kert adot.

A politikai hatalonr uj lnodjaval azounal elnek.

Anyagi megterhelesok ellen igr-ekeztek a rendek rnagu-

kat megvedeni. E czelt nern erik el. de nag):jelentosegu

hatalmi eszko zre tes znek szert.

Matyas, termeszeteset, ezutan is toreks zrk a reg'i kerulo
,utakon penzhez jutni, de mert ezt a kivf,natos mennyiseg-

ben nem birja megsz erezrrL, ujra ad6ra szorul ; ilyenkor meg

a torveny gondoskodik rola, hogy a penzszerzes kozvetett

forrfsait bedugaszolja. A kiraly a maga es a katonasiiga sza-

mara ingyen semmit sem kovetelhet. Varak epftesere sem

szabad a kozmunkat fordftania. Lz ado onkenyes kiveteset

es a sonak kenys zer mellett torteno kiosztasfit, a mivel szin-

ten penzt akart szere zni, megtilti Ak.

Lz allanclo sereg sem teszi ennelfogva folOslegesse, hogy

Matyas apolja az Osszhangot a rendekkel.

Hatalmat foko zza, hog) egyes renitens urakkal konnyen

elbanhatik, s hogy az o akaratritol fuggo hadi ereje van; de

a rendek befol;'asa alol nem birja magat allandoan eman-

cipalni, ellenkezoleg, a fugges L1j szala kapcsolja ho zzaJuk.

22x
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Sok szazados elete a magyar alkotmanyos szabadsagot
m6.r annyira megerosftette, hogy Matyas is kenytelen hozzit
alkalmazkodni. A mult id6k fejlodesenek legbecsesebb kdvet-
kezmenye, hogy a jol folfogott kiralyi hatalom erdeke a sza-
badsag tiszteletben tartasa.

M6.tyas bolcsesegerol tanuskodik, hogy belatja ezt az

igazsagot, s hogy kora iranya es sajat hajlamai ellenere ha-
talmat nem az alkotmany megrontd"saval, hanem a nemzet
husegenek es ragas zkodiisanak hensosegevel tdreks ztk fo-
kozni.

El is eri czeIjffi. A chaost, a mely az aristokratia elhatal-
masodasa es a tron gyakori meguresedese miatt redLnk sza-

kadt, eloszlatja. Egy akarat uralkodik megint az orszagon.

A tdrveny megszunik holt betu lenni. Van ero, a mely vegre-
hajtja.

E mellett a regi szabadsag sem megy veszendobe, hanem
ellenkezoleg, Lij bastyak emelkednek vedelmere.

Mivel a kirf,lyi hatalom nem a tarsadalom tobbi tenye-
zbje elgyongulesenek koszonheti megszilardulasflt, mint
Anglifban a Tudorok iclejeben; mivel az irj eszkdz, a melyre
szert tett, a rendek tamogatf sa n elkul erteket veszti, s a
kiraly a nem zeLet csak j ogai tiszteletbentartasirval elegf t-
heti ki, nehez kuzclelmeiben meg raszorul a nemzet ragasz-
kodasara es segitsegere: e korszak, Anglianak ez id6beli fej-
lodesetol elteroleg, gazclag alkotinanyos jogokat bizrosito tor-
venyekben.

Vessunk egy pillantast Matyas ezen szerves alkotasaira,
Korm tnyzati tettei es torvenyei ket csoportba oszthatok.

Rdszben arra valok, hogy velok a rendek kedvet keresseT

reszben arra, hogy czlIszerubb es szilardabb modon szervez-
hesse a nemzetet.

Az elobbiek kozott a legfontosabb a rendek adot kiveto
joganak vilagos elismerese. Ezen joS segftsegevel szerzt meg

3&0



A KIRI(LySAG REAcTtora MAGYARoRSzAGgRw. uAryAs. 341

magenak a nemzet a tobbit. Ez az a t6, a melybol e kornak

tdbbi vivmanya sarjadzik.
Az egyen szabadsagat a torveny azon hatfr ozaLai vedik,

hogy az orszflg fopapjainak es berroinak tanacsa nelkul az

orszflglakosok kozul senkit sem szabad hutlenseg vetkehen

elmarasztalni; biroi eljaras nelkul senkinek fekvo ioszagat
nem szabad tefbglalni ; a kiraly jogigenyeit is a torveny

utjan kell keresni ; a nemeseket biroi eljaras nelkul elfogni

nem szabad ; a kiraly j ogervenyes iteleteket meg nem semmi-

sithet, hanem csak kegyelmet adhat; hogy* a fopaPok, bar6k,

elokel6k es nemesek tandLcsanak es velemenyenek melloze'

sevel nemes embert sza,muzrlL nem lehet.

Mindez megv6di a kiraly onkenye ellen az egyen szeme-

tyet es vagyonat. A biroseg es a rendek vedpaj zsa ala helye-

zik az egyent. Lz aran)-bullallan foglalt jogokat szabatosan

fej ezik ki.
Minden szabadsflg alapiat, az eg-yen letet vedik meg az

onkeny ellen. A nemes legalabb szabadon lelekzik, onmaga

ura, s megvedett lndrzete a kozszabadsag embryoia.

Matyas, termeszetesen, nem egys zet serti meg ezeket a tor-

venyeket. Tobbet kozulok epp en az|rt kell megismetelni, mert a

kiraly kijatszotta. De ne csodalkozzunk rajta es ne itdliuk el

erette. A multat nem szabad a jelen mertbkevel merni.

A kozepkor minden uralkodoja vetett a torvenyek ellen,

A jog irant tartozo tisztelet meg feiletlen volt.
Matyas megingatott tekintelye helyreallftasa vegett sok-

szor elkeriili a torveny rendes utjat es biroi itelet nelkul

vegez ellens6geivel. De mindig kesz az ebbol tamatlt ele-

gedetlenseget igeretekkel es torvenyekkel megnyugtatni.

Szabadsfgahoz valo jogat a nemzet ekkent fontartja, sot

fej les ztL.

A kdzjog teren nag) fontossflgu, hog)' Nlat-vas gvakran

tart orszaggyulest. Lattuk, hogy Szilagyi idejeben kimondiAk,
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hogy minden evben ossze kell hfvni az orszaggyulest. Nlatyas

korflban e torvenyt valamennyire vegre is haitiek.

Pen zsziksege erdekeve teszi Matyasnak, hogy a rende-

ket gyakran maga kore gyujtse. Angliaban az adomegaian-

las joga es a kirfly penzszuke teremtette meg a parlament

sulyat az allamJran es emelte allando tnLezmenynye. Nalunk

is ugyanez tortenik. Mar az Arpadok idejeben kotelezi a tor-

veny a kiralyt, hogy torvenynapot evenkint tartson ; de mig a

mindennapi elet elkerulhetetlenne nem teszi, a szokfrs nem

alkalm azkodik a torveny rendeletehez. A mint azonban na-

lunk is lcibontak oznak az okok, a melyek miatt Anglif"ban

mincl gyakrabban hivj ek ossze az orszaggyulest, itt sem ma-

radhat el e kovetkezmenYok.

Matyas oly sok szor gyiij ti maga k6re a rendeket, hogy a

velejaro teher a nemesekre n6zve alkalmatlann il kezd lenni.

Ib11-ben a torveny kimondja, hogy evenkint kell orszaggyu-

lest tartani, de csak ha a szukseg parancsolja. Il foltetel ki-

koteseben egynemelyik tortenetironk Matyasnak arra valo to-

rekveset latja, hogy a korabbi torveny szigora alol kivonhassa

magat.
Ha azonban meggondolj uk, hogy eppen ennek a tor-

venynek tohbi tntezkecleseben a kiraly a rendek kivansflgai-

Ltoz szabja magat, mert ez idoben forgott koronflia a legna-

gyobb veszedelemben; ha tovabba osszevetjuk e torvenyt a

r.ea kovetkezo evben e tiirg;,ra vonatkozolag hozott hataro-

zalLaI: arra a kovetkeztetesre jutunk, hogy a megszotito f6l-

tetelt a rendeh kivantak.
I472-hen kimonclja a torveny, hogy omivel a gyakori

orszaggyutesek az ors zag renctreit sulyosan terhelik, a j elen

vegzemeny keltetol szamitando ket ev lefolyasa alatt orszag-

gytiles lte tartassek o .

Angliaban is hasonlo jelenseggel talalkozunk. Ott is ve-

clekeznek a renclek az idoveszteseggei jaro es koltseget okozo
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gyakori gyutesek ellen, a melyekhez az ad6megajanlas odiuma

is ftiz6d6tt.
A szukseg azonban kenyszerfti a kiralyt, hogy ezentul is

gyakran tartson orszaggyulest, a minek az egdsz kormany-

zarra nag)' a hat6'sa'

A serelmek glrors orvoslasra tal6.lnak. A kirf,ly ujra meg

ujra megerositi a nemzet szabadsagait. A rendek az adot fol-

tetelekhez k6tik. A ktiltiSi politikaba is beletekinthetnek.

A kiraly eloadja hell-zetet es terveit, hogy penzhez jusson.

A torveny kirnondjtr. hogy az ado csak a torok ellen fordit-

hato, s ezzel iralvt szabnak a kulpolitikflnak. A kiraly leg-

erninenseb5 jo3.at. a haclviseles jogAt is befolyasuk ala iut-
tatj ek.

llatvas az lL62-cliki orszaggyules egybehivasakor azt a

nag_vfontossiigir nvilatkozatot teszi, hogy u mindazon tigyek,

a melyek az Lrrszag kozjavat targyazzak, az osszes nernzet

kozos tanacskozasaban vitatandok meg es dontendok el ",

tehat nem egvc)lclalr_r kiralyi elhatarozas utj an.

E kijeleptes a rendek torvenyhozo joganak vilagos elis-

merese. Ha torvenvbe nem is iktatj ilk, merfoldmutat6ja az e

teren elet't halaclasnak.

A clol3ok benso osszefuggdset ez esetben is brzonyitja,

hogy Llg)- mint Angliiiban I. Eduarcl alatt, nf.lunk is ugyan-

akkor kertil elobbre a renclek leghatalmasabb kenys zertta

eszkoze es az rrlkotmany ezerr elvi alapj anak a kiralytol val6

elismerese.
I gaz. ennek az ervnek a kovetkezmenyeit sem minden-

kor tiszteli llitvas. Ha csupan a rendekkel egyritt szabad a

nemzetet ercleklo nag)- ugyeket rendezni es altalanos jogsza-

balyokat alkotni. a kirtilynak nern lehet re6. ioga, hogy az

egyes kormanyzati tenyekben az rgy megallapftott szabalyok-

tol elterj en. Ezen azonban tulteszi magat Matyas, noha telj es

tudataban van annek, hogy rnit cselekszik. A rendekkel egyutt
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hozott azon torveny ellenere, a mely elrendeli, hogy mindep
nemes buntetes terhe mellett tart oztkaz ors zilggyuldsen meg-
jelenni, elengedi a buntetest azokn&k, a kik nem mennek el
EL kihirdetett gytllesre. M6:skor ffieg, annak a kiemelesevel,
hogy a torveny megtiltja a kincst6ri ado alol valo felmentest,
Paumkirchen Andrast folszabaditja alola.

A politika pillanatnyi szuksegebol tamado effele jog-
serelmek azonban nem semmisitik meg erteket annak, hogy
maga a leghatalmasabb kiraly is arra az elvi allaspontra
helyezkedik, a mely szerint a torven yhozashan a kiraly es a
rendek egymiisnak coordinfltak, s unnepelyesen szakit" az
absolut uralom eszmejevel.

A nemzetnek azt a folfogasflt, hogy rola, nelkule tntez-
kedni senkinek sincs jogeb&r, a kiral}r vilagos nyilatkozata
is megerositi.

A vegrehajto hatalom teren Matyas idejen gydkeres ujitas
nem t6rtenik.

A rendek belAtj ilk, hogy a kiraly a kormfny zat koreSen
gyfmsagukat nem viselne el. Az elso orszaggyules, a me-
lyet Matyas vezet, a tanacstol es a rendek befolyrisatol telje-
sen fuggetlen jogot hiztosit neki a hivatalok es a melto-
sagok betoltesere. Csak az idegenekkel szemllen kdtik meg, a
kiket kizarnak minden hivatalb6l. Matvas a nadori allas
f'ol6tt is szallaclon rendelke zik. Garait onnan eltflvolftva es
Orszaghot neve zye ki.

A rendek rnegllrobalj[k Ltg\-an, hogy llefolyfst szerezze-
nek maguknak a kirdl-vi tana:s oss zealakitas ara, de szereny
kiserletok nem alkalrnas NIet; as hatalm6.nak csorbftasara.

Igen csekdly eredmen;rnyel jerhatott ugyanis az a ren-
delkezes, hogy vflasztott hat okos nemes a kiralyi ugyek el-
intezdsenel is a nemzet tetszese szerint vegyen reszt a
tandLcsban.

Szentelt viz L478-ban hozott azon vegzesok is, hogy a
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valas ztott torvenyszdki birak ) a kalocsai ersek ) a niidor es

Bathori Istvan jelenletdben es tekintelyevel hataroztassanak el
az rgazsagszolgflltatason kfvul is legalabb a fontosabb tigyek.

l\agyobb jelentosegti volt, hog). uralkodiisa vege fele
Matyas kiterj eszti a niidor hataskoret, s eddigi elj arasatol
elterve, az allast onszantabol ujra valasztas utjan tolti be.

A niidor a kiraly elso hivatalnoka es helyettese. A k0z-
vetfto szerepere van hivatva a kiraly es a rendek kozott.

Miert szanta el magat Mftyas, hogy az orszag ezen elso
tisztjenek allasft vd.lasztas ala bocs6.ssa ?

Tudta, hogy az6 lesz a tdbbs6g, a kit o akar, hogy tehat
tekintelye nem csorbul, a nernzetnek pedig kedveben jar vele,

midon Albert tdrvenvenek megfeleloleg cselekszik. A maga
hatalmat m6r nenl felti. Arra torekszik. hogy utana terme sze-

tes fia jLrssorl 11 tronra. Ebben senki rnas nerx lehetett annyira
segftsegere, mint az ol1'an nador. a kilrez, rnivel a rendek
valasztottak ffieg, nekik is van bizalmuk. a kinek a torveny
az elso szavazatot hiztositja, s a ki l\Iaty6s hive. Ha a vflasz-
tott nador mellett fianak kesobb majd meg is nehezulne az

allasa, inkabb van hasznara, ha konnyebben jut a tronra,
mirrt a mennyi bajt oko zhat neki prrerogativainak megcsor-
hul6.sa. A politikaban a holnap gondja eliizi a holnaputanet.
Fiet mindenekelott a nyeregbe kell riltetnie. Ha benne lesz,
majd segft mag6.n, a hogy tud . Ezen okok hatasa alatt, kulso
kenyszer nyomasa nelkul, szanj a ra magat, hogy legelso tiszt-
viseloj e allasat vS"lasztAs ala bocsassa.

A jovoben nagy hasznft lathattak a rendek ezen ujitas-
nak es nagy karat a kiralyok; Matyas azonban nem ejti ki
vele kezdb6l a kozigazgatast.

Igen erdekesek azon kiserletek is, a melyeket tesznek,
hogy megfeleljenek azoknak a kovetelmenyeknek, a melyek
a modern allamban reszben a korm anyzat felelosseget, r(:sz-
ben a kdzigazgatasi ltirosfgot hozzak letre.
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Lz egyen jogait es szabadsagat a torvenyellenes ren-

deletek ellen is meg akarjak vedeni.
A kdzepkor ez ideig a serelmet szenvedett egyen ellen-

6.llasa jogaban kereste az orvoslAst.

Matyas idejeben is 6l ez a jog. Lz arany bullat o is meg-

erosfti. A nagyoknak az orszaggyules egyik vegzesehez csa-

tolt azon nyilatkozata, a melyben elore kijelentik, hogy a

tdlok esetleg kivant adot nem fogjak rnegfizetni, az ellenallas

elvet a sz6ban forgott esetre alkalmazza. De tobb is van

benne. Kotelessegge teszi az elleniillast, a mely puszta iog
volt. Fokozza a j ogvedelmet es biztositekul szolgal a gyonge

szamdra is a hatall nas uraknak azon igerete, hogy ellene

szegulnek a torveny megsertesenek.

De meg ezzel sem eri be a vedelmet kereso tarsadalom.

A kozig azgatasi tisztviselokre is btzza az ellenfllas j ogat,

sot kotelesseget. A rendek az L471-diki nagyjelentosegu tor-

venyben kimondjek, hogy ha vele ellenkezo kiralyi rendeletet

mutatna fdl valaki, az ilyen parancsot se vegyek figyelembe

a hivatalnokok. Ha a kozigazgat6s kozegei ternenek el a tor-

venytol, a kiralyi kuria elott perbe foghat6k es megbiinteten-

d6k. MeS a kiraly rendelete se menthesse fiil oket a torveny-

szeges vadja alol. A kiraly utasftasa sem sztinteti meg fele-

lossegtiket. A tisztviseloket a ko zrgazgatas <r \-€cloinek o mondj a

a torveny. f kif'ej ezes meg is felel a hivatasnak, a melyet ne-

kik kijelol. 0t veclik lxeg a kozLgazgatiis jogszerit folyamat.dt,

a torven_v hti yegrehajtasat az alulr"ol es feliilrol eredheto

zavarok cllen. Ha valamelf ik alattvalo ellene szegiil a tor-

v€r;r parancsanak, rnegbr-intetese az ojoguk es kotelesseguk ;

ha folulrol ered a torven)-telense$, az o jogr-rk es kotelesse-

guk a vegrehajtas megtagaclasa. Az esku, a melyet a torveny

megszflb, partatlansagra kotelezi oket, nem engedelmessegre.

De meg birt-e felelni a kozigazgatas e nehdz foladatanak ?

A biroi partatlansag kellekeit nem talaljuk meg benne.
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A kiralyi kuria, a mely az rgazsagszolgaltatast es a kozig az-
gatast vezeti, nem biztositja a targyias igazseg uralmat a

kozszolgalat teren. A pcrlitikai elet es a parth arczok vezdr-
ferfiai ) a nador a felso forumor, az ispan es az alispan a

megyeben, alig ha kezeltek partatlanul a kozrgazgatast. Ellen-
feleik alig ha szamithattak meltanyos iteletre.

De elso sorban nem is ezt vartak tdluk. Foleg a nemesi,
jogok vedelme lehegett a rendek szeme elott, e reszben pedig

rdltetlenul rnegbizhattak bennok. Ha a nemesseg vezertagjai
az osztalyukat ercleklo jogokat meg nem vedik, ki mf s lehetne
erre alkaknas ?

Az onflllostig foltetelei is meg vannak bennuk. A hiva-
talok betoltese a kiralv tetszesetol fugg ugyan, de az egyenek,

a kiket Jiinevez. ontilloak. \ag-y vag)tonuk, tarsadalmi allasuk,
hagyornanyos onerzetiik. politikai Jrecsvagyr-rk alkalmasakka
teszik oket arra, hog) osztil1'uk nagl'becsti elojogainak vedel-
meh€r, ha kell, f onokukliel is szernb eszeilj anak, s hogy a
rajuk rahdzott joggal a kiral;, ellen is eljenek. Sok esetben
nagyobb fenyt arasztanak a hivatalra, mint a hivatal reajuk.
FOladatuk megoldasa sokszor veszedelemmel jar. Mindunta-
lan eletoket koczkaztatjek. Sulyos dldozatokat kell hozniok.
l\em fizetesert, hanern az allassal jaro politikai hatalomert
palyaznak rea. Sok esetben nem is lehet oket mello zrrr. Vir-
raiknal es kiterjedt birtokaiknal fogva mellettok mas ispan
nyomorllsagos alakka torpulne. 0k videkuk ternreszetes urAi.
A kiralyi kinevezes inkabb elismerese uralmuknek, a rnely-
hez kotelessegeket f{rz, mint annak megalapitd.sa. Minde zek-
nel fogva torr-en1-aclta azon joguk, hogy megvedelmezrk a

nemesseg kivaltsagait, kezokben hathatos, komoly fegyver,
alkalmas arra, hogr- vele czelt erjenek.

Az I&7 l-cliki torveny mindenkeppen nagyj elentosegri.
A vegrehajtas teren is alkalmazza azon elvet, a melyetMatyes
a torvenyho zasra nezve kihirdetett. Abbol a rolfogasbol indul
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ki, hogy a torveny akarata, a melyet a kiralv es a retldek

csak egytitt nyilatkoztathatnak ki, a kirAly akaratanal is na-

gyobb ervenyu. Ha ezt az elvet tokeletesen nem is lehetett

megvalositani, nagy halad6,s, hogy mar e korban a torveny-
ben vilagosan kifej ez6,sre jut, hogy komoly kiserletet tesznek a
jog nralmanak a kozigazgal'tsban is ervenyesitesere, s hogy

a kozigazgatas onkenyet, meg ha a kiralytol eredne is, meg-

belye gzrk es buntenynek minositik.
Mikent mondottuk, Matyas a mellett, hogy a nemzetet a

szabadsag megerosftesevel ki akarja elegiteni, sohasem te-

veszti szeme elol korm ilnyzatanak azt a tulaj donkeppeni vegso

czeIiifi, hog;' a hathatos hadviseles 6s az egyseges allami elet

kovetelmen;rsfhez kepest szerv ezze a tTemzetet. Engedmenyei

is ennek eleresere szolgiilnak.
Nezzuk ezerr torekvese gyumolcseit.

A szabadsfg szempontjeb6l is nagy fbntossd"guak, mert
az alkotmany j 6vo sorsa azon fordul ffieg', hogy mikeppen
sikerul az orszag hatarainak v6delmet brztosftania, s a tarsa-

dalom 6nzo es partos elemei fdl6 helye zeLt allami reudet

fontartania. A szahadsag foveszelye meg rnindLg azvolt, hogy

az erok elforgacsolodasflt rdezi elo, hog)' az allami eletnek
,egyre szuksegesebbd valo egyseget vele bi ztosf tani nem sikerul.

Matyas uralma csak akkor lehet a szabaclsagnak is ma-

radando hasznarq ha a nelnzetet allancloan nag)' ero kifej-
tesere kepesiti. s ha a szabaclsag fontartasa mellett a torveny
es a rend uralmat meg llirja honositani.

A kiraly meg is teszi, a mit csak tehet, hogy betoltse ezt

a hivatasat, s hogy a nemzet szervezetenek f'ogyatkozilsait

megjavftsa.
A mult 6reg hib 6ja, hogy a nemes nem fizet ad6t.

Mig az ado az allam jovedelmeinek csak csekely reszet

tette, a nemes ezen kivaltsaga nern oko zoLt nagyobb gyakor-

lati hajt. Gyenge kiratyok idejeben meg terjed AZ adomen-
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tesseg, a rnennyiben sok nagybirtokos jobbagyat is rolmentik
a fizetes kotelezettsege alol.

Matyas idejeben azonban mar lrzekeny veszteseget okoz
ez a szokas a kincstarnak. Ad6 nelkul mar nem lehet korm6-
nyo znr; az adoalap szrike az allam gyongesege.

Matvas ezert l&67-ben hozzalat az adokotelezettseg ki-
terjesztesehez. A kamarai nyereseget, az Anjouk ota divato-
zott altalanos adot, a melynek penzugyi becset a sok kivf,lt-
seg tetemesen csokkentette, eltorli, hogy a privilegiumok-
tol is szabaduljon. Helyebe a kincstari adot hozza be. Az uj
torveny szerint mindenkinek a jobb6'gya, a kiralye is, fizet.
Az egytelkes nernesek es a papi nemesek is elvesztik kivalt-
sfgukat. A szekelyeket, szftszokat, jaszokat es kunokat, a kik
tomegesen reszesultek a nemesi jogokbflr, szinten alAvetr az

ilj ad6nak.
A vamokra nezve ugyan ezzel a taktikaval 61. A korona-

vamot hozza be, a melyet a reginel, azaz a harmrnczadnal
iranyado sok kivaltseg tekintethevetele nelkul, a nemesi osz-
talyhoz igazdn tartozokon kivul mindenki koteles fizetni.

E torvenyelc sem alapulnak ugyan a kozvetlen es 6ltala-
nos teherviseles elven; mivel azonban a jobbagyok adoja a
foldesurra is hararnlik, megis, brzonyos mertekben legalfbb,
mindenkit bevon a fizetok korebe. l\em mond ki uj elvet, de
a leheto legszrikebb hatarok koze szoritva a regi kivaltsago-
kat, tetemesen noveli az adoalapot. HatarozoLt lepes jogfejlo-
clestink legnagyobb fbgyatkozasfnak orvoslasara.

A tArsaclalom tole telhetoleg vedekezik is az ujfte-s el.-

len. Zali/nalt. Szlayoniab&r, foleg pedig Erdelyben nagy ele-
gedetlenseget. sot n1-ilt l|zadast tamaszt az Llj teher.

Matyas ennelf ogva rndr I468-ban folmenti az egytelkes
nemest az aclozas alol. s kenytelen a remelt eredrneny felevel
beerni.

Lz idonkint kivetett hadi ado irtjan is megprobalja az
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altalanos adozas elvenek elfogadtataset. Kivetelesen sikerul
is a nemest mega dozt"atnia, a szokfls azonhan az marad,
hogy csak a j obbf gy frzet.

Jobb eredmenyt let Mftyas a helvhatosf gok koreben.
Eleri, hogy a varmegye kozkoltsegeit kivetel nelkul mindenki
viselje. Az 1486-diki torveny kimondja, hogy a megle altala-
nos koltsegeihez mindenki tarto ztk adot fizetni, az ors zfug-

gyulesi kovetek fizetdsehez pedig csak azok ne jaruljAnak, a
kiket szemelvesen es nev szerint hiv meg a kiraly.

A torven-v a dir-atos rendszert n.r'ilt szavakkal eliteli es

ramutat az iranyra. a mel_vben l\Iatyas haladni szeretre, mi-
don azt mondja. hogy a nagyok kivaltsfganfi.l fogva ( a neme-
sek kozonsegere es ktlonosen a szegenyebb tarsuakra nem
csekely j ogtalansag hframlik o .

A nemessdg adomentessegenek keletkezese okat abban
kerestlik, hogy pen zere az Arpadok nem szorLlltak rea.
Hogyan van dz, hogy most, a mikor ez az ok megsztinik es

a magvar kirfly ugyanolyan hel_vzetbe jut, a milyenben
Anglia kirf,lyai voltak, rnidon az flltalanos ado zhst renclsze-
resitettdk, Matyas torekrrese kudar czot vall ?

I\fegrogzott eloitelet All utjAbat]. A kivaltsag elvezetenek
hosszu ideje alatt g)'okeret vert a nemessegben az a szeren-
csetlen gondolat, hogy meltosagat serti az ado, hog) szolga-
sagot jelent.

Mikor Angliaban az Ecluardok a nemzet regi hatli kote-
lezettseget fol akarjak eleveniteni, mindenfelol hangzik a

panasz, hogy ezzel tonkre tennek oket, s ho$' nem bfrnak
fegrvert szere zni, mert a mi penzok volt, azt felemesztette
az ado. Az adozfs miatt lehetetlen, hogy az emberek sajat
kdltsegokon teljesitsenek hadi kotelezettseget. l{alunk az

ellenk ezo tortenik.
Egy medverol ket bort akarnanak huzni nalunk is,

Angliaban is. De ez odaat sem, nalunk sem sikerul. Amott
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adoznak es ezert" nem harczolnak sajft koltsegukon. I\elunk
a szolgalati kotelesseg teljesitese annyi f,ldozatot 16 a nemes-

segre, hogy az adot nem vf,llalja el.

Matyas is nagyobb eredmenyt er el a verado, mint a
penzado tekinteteben. Lz utobbira nezve megelegszik azzal,

ha nemi rest irt a kivaltsagon, s elmeletileg legalabb elisme-

resre juttatja az altalanos teherviseles rgazsdLgos voltd"t.

Annal szigorirbb a hadi kotelezettseg teren. Zsigmond
idejeben minden harmrnczharmadik telek utfn tartozt"ak a

birtokosok eg)'-eg) katonat kiellitani. Most minden husza-

dikra jut eg-y-eg). harczos. Az ig)- alakitott t'armegyei zdszloall
a kinev ezett kapitanv alatt harorn honapig koteles szolgalni,
meg pedig a hataron tul is. A nemesi felkeles Llg)'an ezentul
is csak az orszagban hasznalhato, de mindaddig, mfg a szuk-
seg ugy kivanja.

Sajnos, Mftyas ennek a nemzeti seregnek nem ad szilard
szervezetet, nem oltja beleje a kivanatos katonai szellemet.

Tamado hadjarataiban es kulfdldi h6ditasainak allando
osszetartasara, a dolgok termeszetenel fogva, mikent l\agy
Lajos es a Plantagenetek tettek, berelt seregekre, sajat es

nagyjai zsoldosaira kell tamaszkodnia; ugy hogy a nemzet-

nek maganak harczi ereje nem fokaz6dik annyira, mint a
hogyan a jovo szempontjfb6l kivanatos lett volna, s nem

tanul annyit a nagy hadve zdr iskolajfban, mint ha a tordk
elleni kizdelmekre fogj6k. De tekintettel a f6nforgott konil-
menyekre. e teren is helyes uton jar Matyas, midon a hivaffi-
sos katonasiig rnellett a nemzeti erot szervezi. A nemzet" csak

ugy tarthatja fonn magat. ha utana is azon az uton halad, a
rnelyet o kijelolt.

A kd zszolgalati kotelesseget is rnegerositi Matyas, midon
Zsigmond torven)'et megLtjitva kimondja, hogy buntetes
terhe mellett tarto zrk minden nemes a szolgabiroi allast el-

fogadni. Uj kotelesseget is ro a tarsadalotnra.
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A tanuvallf:sok, perbehivasok, iktatasok es vegrehaj ffi-
sok eszko zleset megyenkint egy-egy evre vdLlasztott nyolcz
vagy tizenket nemesre htzzt, a kik buntetes kenys zere mel-
Iett tartoznak e terhes munkat vegezni. A megye kozonsege
az isp6.n vagy alispfn fels zolithsf.ra a hatalmaskodok es ellen-
Ail6k ellen a torveny es a jogrend vedelme erdekeben fegy-
vethez lioteles nyulni. Nemcsak rendes polgari munkaval,
hanem penzevel es eletevel tartozik a t6rsatlalom a kor-
marnyzatot szolgalni. A mit ma fizetett csendorok es rend-
orok vegeznek, ez icloben a nemesseg kozonsege teljesitette.

Matyas arrol is gondoskodik, hogy a kozigazgat.{s ne
fuggjon a kozonsegt6l, s a tisztviselonek olyan legyen a hely-
zete, hogy az irllam parancsait es tilalmait a hatalmas elemek-
kel szemben is aggodalom es reszrehajlas nelkul alkalmaz-
hassa. tr vegbol a hatosfgi hatalmat csak vagyonos egye-
nekre ktizza.

Tudatosan cselekszik igy.
A szolgabirakrol szolo torvenyben kifejti okait. Ilivel a

szegenysorsu szolgabiroval gyakran megtortenik. igl- szol
erdekes torvenye hogy felelemb6l, kedve zesbol es fizetes-
ert igen sok has zontalansf,got kovet el. ezentul csak ,, clerek,
erdemes es jomodir birtokos emlrereliet,, keli r-alasztani.

A,z i-span is c sak n valamel)- b aro. \-ag')- mas j eles es
jomodir bit'tokos elnber,, lehet.

A vegrehajtasokl.a kirenclelenclo o kiralyi emberek o is
csak a u tehetoseblt ,, nel]tesek koztil valok legyenek.

A hivatal ftiggetlensegerol a kozonseggel szemben azzaL

is gondoskodik, hog) csak a fizetesnelklili tiszteletbeli Aile-
sokat bocsatja valasztas ala. Ilyen a szolgahiro es a vegre-
hajtasoknal alkalm azott kiralyi ember, a kiknek allasarol a
tdrveny mint o teherrol o emleke ztk ffi€$, s a kiket buntetes-
sel kenys zeril a valasztfs elfogadd.sflra.

A ki ilyen terhet rak valakinek a vAllflra, ezzel hatalmat
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folotte nem szeren l{em kell att6l tartani, hogy a megvf,lasz-
tott attol fuggjofi, a kivel szemben partatlan birok6nt kell el-
jarnia, a kivel szemben a torveny szigorat kell alkalmaznia:
a tarsadalomtol.

Lz ispani all6s nem jar ugyan rendes fizetessel, poli-
tikai nagy fontossaga, tz of megilleto birsagok, valamint
az egyes megyekben hozzaJa csatolt fdldbirtok sok ember
szemeben megis annyira kivflnatossa tehetik, hogy, ha
valasztfrs utjan jutnanak hozz6, akadhatnanak, a kik becs-
vagyuknak onallosagukat is kepesek lennenek fdleldozni.
Ezert a kiraly nevezi ki az i=pant. Lz ispfn pedig az alispant
nevezi ki, a ki az o helyettese, bizalmi embere.

A kozonsegtol valo ftiggetlenseg egymaga meg nem btz-
tositja az allam erdekeit.

Az ispan rendesen nagy ur; nebdz neki parancsolni . ,Lz
alsobb f,llasok tiszteletbeliek, a mi nemcsak lefele vert"ezr
oket fuggetlenseg$el, hanem folfele is. A kozponti kormany
tehat konnyen elvesztheti hatfsAt kozegeire, ha nem gondos-
kodik ellenorzo joganak kifejteserol.

A hatosagok jogkoret Matyf,s torv6nyei szabalyoztak es

foko ztak. A ki ellene szegul a torveny altal az (,igazseg

vegrehajta,saban D az isp6"nra vagy alispanra ruhtrzott o sok
teendo u valamelyikenek, hftlenseg vetkebe esik. A ki az
itdlo birakat szidalrnazni meri, sulyos buntetdsben resze-
stil. Torvenyes parancsaikat a megyei nemessdg erohata-
lommal tarto zrk vegrehajtani. Birsagokat es bunteteseket
szabhatnak ki. A biroi es kozigazgatasi tisztviselok teendoi
szaporoclnak, rnert a tfrsadalom jogviszonyait tobb es tobb
torveny szabal;-o zza, s a mtivelodes haladasaval a jogvede-
lemnek es az allami beavatkozfsnak szuksege novekedik.

Azzal is tagul a videki hatosagok hatalrni kore, hogy
Nlatyas azt a sok kivaltsag'ot, A melyek eg)'es csaladokat
kozvetlenul a kiraly hatosaga ala hel;'e ztek, rxegszrinteti es

23
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az orokos ispanokon kivul mindenkit a varmeg) e j oghato-
saga ala rendel.

Ez a nagyjelentosegu reform ) a mely megvalosftja a

torveny elotti egyenloseget, s a fourakat visszaszorftja regi
i,rllasukba, a kozigazgat6snak uj munkiit es uj hatalrnat ad.

Az fgy megnovekedett fontossagu kozigazgatast a kirall,'-
nak eros kezhen kell tartania. i\fatyas, a kinek vegso czelja
mindig az allami hatalom megs ztlfrcdftflsa, gondos figyelmet
is fordit rea, hogy a kozhatalom, legalebb a lehetoseg hatir-
raig, az o impulsusainak engedelmeskedjdk.

Ha feltilrol nem hatarsos az ellenorz|s, a lefele fuggetlen
hatosag onczeljaira is elhet az allamtol ref ruhhzott jogok-
kal, s ha torvenyes hatalm hhoz meg hozzejarul a tisztvise-
loknek nagy vagyona es tarsadalmi telcintelye, ezek egesz

megyek uraiv6. lehetnek.
Matyas szigoru torvenyekkel kuzd ez ellen a ves zely

ellen. Sok torvenye emeli ki a kiraly es kuri aja ellenorzo es

lrunteto jogat a tisztviselokkel szemJren. A mulas ztas e-q

lanyhasag altal oko zott karok megteritesere itelhetni el oket.

Penzbuntetest szabhatni ki rajuk. Rlzonyos esetekben hiva-
taluktol kell oket megfosztani. A nadoron kezch'e minden
tisztviselo elmozdithato allasfb6l. Minden hatarozatuk foleb-
beztreto a kiralyhoz.

A hatalmas ispanokat ket tiiz kdze szoritj a a kiraly, mi-
don szovetsegesei videkr szervezeten€k, a megye nemesi ko-
zonsegenek, hatosagi jogait fejles ztL.

A kiraly a torvenyeket kihirdetes vegett neki krildi meg.

Mint meg latni fbgjuk, orszaggytilesi kovetet a meg)re valaszt.

A szolgabirot is o valasztja meg ; hazt penztd.ra szamara adot
rohat ki.

Nagy erteku az onkormanyzaLt szellem fejlodesere

nez.re, hogy a meg-yek onmaguk gondoskodnak kiadfsaikr6l.
Komoly felelossegerzetet, lelkiismeretes ilgykezelest, taka-
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rekossiigot, szigoru ellenorzest csak a sajat penzunk kezelese

kozben tanulhatunk.
A kdzigazgatfs sulvpontja azonhan meg mindig az egyes

tisztviselok kezehen van. A megye kdzonsegenek meg nem
jut benne az a szerep ) a melylyel a Habsburgok idejeben
bir. A tarsadalom az allami ugyek tntezeseben foleg azon
m6don vesz r(:szt, hogy vezlrtagjai rnint tisztviselok ellen-
Srzes es felelosseg melletLkezelik a kozhatalmat. Meg messze

vagyunk a kortol, midon a megyere bizzilk az allami teend6k
egesz halma zat, a melyet sajat ugyeivel egyritt sajat be-

latasa szerint csaknem onallo&r, sajat kozegei trtjan vegez.

Mfltyas hatosagi onkormanl- zata oll-an alkotas, a melyre
btis zkek lehettink. tIgl-an azon az elveu n\-ugs zrk, mint
Anglianak Europas zerte ltamult onkorrnany zata.

Mikent ez, a szabadsag oszlopa, rnert tisztjeinek tarsa-

dalmi es vagyoni helyzete, s az egyes allasokra nezve rneg-

allapftott ingyenes szolgalat fuggetlenseget es tekintelyt btz-
tosit neki fonokeivel szemben is. Oszto zlk a politikai nemzet

minden erzelmeben es erdekeben; vele egy, ellene tehat nem

egykonnyen haszn6.lhat6. A kozig azgatas, mikent Angliaban,
nalunk is az allam es a torvenv irant tartozo tiszteletre
neveli a tarsadalom vezeto elemeit, mert szigoru fdlugyelet

mellett 6k alkah nazzTk a torv6nyt. Mikent Angliaban, nalunk
is megoldhatja a kdzigazgatfs kormimyzatt foladatait s
parancsolni kepes. Mikent Angliflban, a korhoz mert ontuda-

tos, egyontetti kozig azgatast, kiralyi politikft vihet, mert nem

fugg a tarsadalomnak onalloan constitualt szerv ezetftoI, s a

kozpont ellenorzese alatt All.

Egyes allasok valaszlils utjan toltetnek ugyan be, de ez

Angliaban is lnegtortenik (a coroner), s nem akadalyo zza

ffieg, mert nem alapit fuggest, hogy a kozigazgatas a tarsada-

lomnak krilonbiizo ercleku es befolyfsu elemeivel szemben

egyenlo mertekkel merjen.
23x
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Mindezek a tulajdonsagok kozdsek azokkal, a rnelyeket

Anglifban szemlelunk. Onnan erednek, hogy az orsz6.gos,

torvenyek vegrehajtasa es a kiralyi korm fmyzat a fuggetlen
tarsadalom tagjaira, mint a kiraly hivatalnokaira van hizva
mind a ket orszagban. I{em jogokat gyakorolnak: kotelesse-
geket teljesitenek.

Ezek mellett a ko zos vonasok mellett Magyarorszag koz-
igazgatfsanak az a folenye az angol folott, hogy a megye

ertelmiseget munkabiro szervezettel letja el. A vid6k kd zigaz-
gatasaban csak ugy mint az allam vezetlsenel vannak olyan
ugyek ) a melyeket nagyobbszamu testuletek helyesebben

intezhetnek 01, mint egyesek; a melyeknel a kozvetlentil
erdeklettek osszessegenek a kozremrikodese kivanatos; s

vannak masre szt olyanok, a melyeket felelosseg terhe mellett
az egyesek j obhan vegezhetnek el. Angliaban a tisztviselok
fokrol-fokra hf,tterbe szoritjak az erdekeltseg szervezeteit, s

ezzel a belohik alakult tanacskozo testuletek szukseges eleme

tunik el.

Lzon brit folfogas ellenere, hogy az adokat azoknak

kell megszavazniok, a kik fizetik, a helyi terheket kinevezett
tisztviselok vetik ki. Mi elkeruljuk ezt a fonaksagot. A videk
egyseges szerv ezette is alakul.

t\alunk a kozigazgatfs egymast kieges zit6 kdt eleme

szerencses egyensirlyba jut. A kozigazgatfls igazan allami,
nagyobbszabasir politika folytatasara alkalmas, s megis

helso osszefuggesben van a tiirsadalom osszes vezelo elemei-

vel; nem csak azoknak nyit tert, a kik hival.alokat foglalnak

€1, hanem az dsszes erdekeltseget reszesfti jogokban es kote-

lessegekJren. Kesobb folulkerekedik az autonom elem. A koz-

igazgatas keptelenne lesz rea hogy az egesz orszagban eg)--

ontetti legyen az actioja. Lz ellenallas eszkozeve viilva, ffie$-

szunik a munkae lenni. Metyes idejeben azonban ez meg

nincs igy.I
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EzzeI vegig tekintettunk Matyas kozjogi alkotf,san. Let-
tuk, hogy, mint a kdzepkorban a kiralysfrgnak minden siker-
rel jf,ro acti6ja, osszefbglalja a nemzet erejet 6s szabadsagf-
nak is javfra vflik.

A fuggetlen tarsadalommal valo osszhang nelkul a ki-
rrilysf,g nem felelhet meg magasztos' hivatasiinak. Ez6rt meg
kell becsulnie azokat a jogokat, a melyekhez a tfrsadalom
ragaszkodik. Az os ztfilyok ,egyenlotlenseg6n enyh{t, s lehe-
tove teszi egyuttes mrikoddsoket. Lz f,llam szolgalat6ba fogja
.a nemzet 6rtelmis6get, s kimriveli politikai k6pess6g6t.

A kozelmult mindezekben az iranyokban sok kfrt tett.
Mf,tyas foladataul jutott, hogy az allam bomld.snak indult
alapjait ujra megerdsftse. Helyes uton jart; de az a kerdes,
hogy ariinylag rovidre szabott 6leteben eldgsdges eredmdnyt
tudott-e rajta elerni.


