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A RENDI REACTIO A JAGELLOK IDEJEBE}'{.

A T.6NBMESEK ES NEMESEK TUZOELME. ULASZLO.

Matyas korm anyzata, sajnos, nem fordulopontia sol'-

sunknak. A magyar ndvre clicsosdget araszt, de az 6lla-

mot nem menti meg. A kdzepkorbeli Magyarorszeg leg-

fenyesebb napjait 6li, de nem alakul et fi szervezettf, nem

valtja fol oly fj korsznk, a mety Matyas szellem6ben tovf,bb

haladna.
Mety6s rendkfvuti eredmenyeket er el; de nem kepes, a

mi krildnben mindig a legnehezebb foladat, oly kozfllapo-

tokat teremteni, a melyek nagy tulajdonsfgait legalebb nemi-

leg p6tolnak es lehetove tennek, hogy az allam kdznapibb

ember vezeldse mellett is daczolhasson a fenyegeto vesz6-

lyekkel.
Nem bir v6get vetni a kozdpkori allapotoknak. Magyar-

orszfLg sorsa ut6na is attol fugg, hogy milyen a fejedelme.

I\agyszabfsu kiraty rendkivuli erofeszitesre osztondzheti a

nemzetet, gydnge korm fnyzat ellenhen egyet'telmu a zir-
zavarral.

A mit Matyas elert, nem tette konnyuv6 utodainak, hogy

meg6vj6k. Csak ho zzfr hasonl6 nagy egyeniseg felelhetett

volna meg ut6na is a helyzet vfrakozas6nak.

Matyfs nem birta elharitani a kulso veszilyt. Ez irany-

ban annyit sem tett, a mennyit tehetett volna.
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Talan voltak egyes fenylobb tulajdonsiigai, mint atvja-
nak. Akaratanak ereje, hat arozottsaga talan kulonb volt, mint
Hunyadi Janose; talfln ugyesebb diplomata volt es tagabb
volt a latkore. Alaposabb nevelesben reszesult. De nem volt
olyan nagy ember, nrint a korm anyzo. Kivalo tehetsege nem
fi llott szolgalat.{.ban egyetlen egy nagy czelnak, mint az
atyjAe.

A mod, a melylyel az orszag erejet osszegyLlitotte, arra
az ontudatos kdvetkezetessegre mutat, a mely a legnagyobb
e mberek sajatsirga. Soha nem feledkezett meg flczeljarol, s

ennek alArendelte a maga szerxell-es erzelrneit. Tdkdletesen
egybeolvaclt fonseges folaclataval. De hatalma has znfilatanfl
mar nem tanusft hasonlo llag)-sagot. ]Iint annr-i nrasban, a
duzzado ero benue is osztonszertien azl a vagr at eJtreszti,
hogy tekintet nelkul a koznek rnaradanclo javara. clicsoseget
arasson es tundokdlj6k. fgyenisege ervenvesitese olyan
czelja, a mely hftterbe szoritja a kozerdeket.

Az a vagy, ho$y nagy tehetsegeit dicso tettekben drokitse
ffi€g, meg akkor is, ha ezekre az orszagnak szuksege nincs, s

ha a kozjo mas irflnytr munkassagot varil&, sok kituno ember-
nek lelket ragadta el, soknak ethikai becset kisebbitette, s csok-
kentette a hasznot, a melyet az emberisegre hozott. Hunyadi
Janos on ez az indulat nem vett erot. Sohasem fogott oly val-
lalatlra, a mely foczelja szempontj abol sziiksegtelennek
tets zett. Nlinden torekvese a torok veszely elhfritas ara ira-
nyult. Sem a kinalk ozo alkalom, sem a dicsosdg, sem a
boszir vagya nem tcritette el utjet6l. Minden szemelyes
tekintetnek, meg az onmagS"ban szepnek es megbocsfthato-
nak is mellozesevel, osszes cselekedeteit egyesegyedul ma-
gasztos hivatasa iranyitotta.

Ha Matyas hasonlokeppen jor €1, talan kikeruljlik a mo-

hacsi veszt. Ha egesz erejevel a torok ellen fordul, talan
rniiskeppen ddl el a kdt szarnszed tusaja. De, sajnos, Ilem fgy
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tesz. S6t e reszben mogdtte marad koranAk. Homfllyosabltan

let a kozvelemenynel.
Nlindenki 6rzi, hogy Matyas elszalasztja a j6 alkaltnat.

Tanacsosai nyiltan mondjek, hogy szemelyes hiusfga vegett,

alsobhrendtl erdekek vedelmeb€il, elfecserli idejet es penzet,

a mikor az orszes jovoje forog veszelybetl.

A cseh es osztrak hadj aratok annyira nepszertltlenek,
hogy adot legtobbnyire csak a torok ellen ajanlanak meg.

Lz egdsz keres ztenyseg tudj a, hogy a kelet arj a ellene-

ben Magyarorszag a basty aja. Kozszajon forog, hogy a ke-

resztenyseg es a muvelodes megmentese erdekeben hivata-
sunk a torok terjeszkedeset megakadalyozni.

Mind e mellett Matyas nem fordit eleg gondot a kelet

ugyeire. Elmulasztja az utolso alkalmat, a mikor Magyar-

orszrig a nagy kizdelmet esetleg sikerrel donthette el. Mikor
erosek vagyutrk, akkor is csak a vedelemre szorftkozunk.

A torok megvalaszthatja a perczet, a melyet a legalkalma-

sabbnak tart a rohamra.
Ennek az a kovetkezmenye, hogy Matyas fenyes kor-

many zata ut6:n sem csokken a torok veszely.

A muzulman hatalom orokos elnyelessel fenyegeti nem-

zetunket. Pillanatnyi gyongesegunk vegzetes lehet sorsLlnkra.

Mftyas utan is Matyasokra volna szuksegunk.

Iyz orszag belso allapota sern vAlto zott rneg annyira,
hogy lenyegesen konnl'ebbe tette volna a kormanyzast.

M6.tyas egyeni felsobbsege nelkul rendszere a levegoben

169, s a regi szabaclsAg ismet szabadossaggA fajulhat el.

A mint lattuk, Nfatyfs beeri vele, ha hrisegre szoritja a f6-

nemeseket. De mi lesz, ha helyere gyonge fejedelem kerul, a
ki erre sem kepes ? A koznemesseg, a mint lattuk , szivosan

ragaszkodik jogaihoz es alkotmd"nyos befolyasahoz. Matyas

vele is megalkuszik es megelegszik, ha rabirhatja, hogy az

orszagnak hozzon aldozatokat. De mi lesz, ha ut6djetdl nem

H-
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telik a tdmeget is magdval ragad o ez az ero ? Lz urak elhatal-
masodasa es dolyfe, parosulva a koznemesseg szrikkebltl-
segevel, neln gyongfti-e annyira a nem zetet, hogy keptelen
lesz a kulso veszelyek lekuzdesere ?

Lz allando sereg kerdese sincs ugy rende zve) hogy
gyonge utod tamasztekra talalhatna benne.

Matyfsnak a rendek eleg penzt ajanlanak ffieg, hogy a

fekete sereget rendesen fizesse. De mi lesz e sereggel, ha az

utodt6l megtagadjak a pen zt\ A koronfnak nincs eleg allando
es biztos jovedelme, hogy ktilon ado nelkul olyan hadierot
tartson fonn, a milyenre szukseg van.

A rosszul fizetett es a felelemtol nem zabolfrzott zsoldo-
sok nem valnak-e a bomlas uj elemeive ) a helyett, hog_1r a

torveny es a rend biztositekait szaporitanfk ?

Matyas a hadi szervezet r6gi elemeit mind fontartotta.
Az o idejeben a kiralyi sereg, a nagyok banderiumai es a
kdzkdtelessegen alapulo altalanos folkeles egymast kiege-
szf tik.

i\agys zahasu egyenisege a krilonhozb erok kozt oly
egyensulyt birt fontartani, hogy o maradhatott a leghatalma-
sabb tenyezo. Kifejlesztette sajat sereget, a fegyverben ell6
nep hrisegere meg foltdttenul szdmithatott. A kdt tiiz koze
kerult nagyok tehat nem birjek magukat egyenisegenek im-
ponalo hatasa alol kivonni.

De mi lesz, ha a kiralyi had meggyengul, s a kiraly sze-
melyenek varazsa nem tartja feken a nenesseget ? Mi v6"r-

hato akkor, ha kozepszeni egy6n fegyvertelenul Ail majd
oly erokkel szemb€r, a melyek termeszetes czeIla oligarchi-
kus vagy demokratikus uralom megalapitflsf:ra iran_-vul I

Maty6s, mivel ezek nelkril az erok nelkril nem lehetett 01,

rninden felsobbsege mellett is, csak korlatolt hatalmat bir
gyakorolni. I{em valik-e majd a kevesbbd tehetseges fejede-
lem teljesen tehetetlenne ? i\em t6"mad-e nalunk is a R6zsak
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harczithoz hasonlo viszaly? A gorgeteg, a tnelyet 6 roltartoz-
tatott, de szlt nem robbantott, nem f og-e uj ult erovel vegze-
tes utjan tovabb haladni ? Ember legyen a gaton, a ki mind-
ezekkel a nehlzsegekkel meghirk6zik.

Matyf s nagyfenyti uralkodasa nem jart a nernzetre
n€,zve azzal a nagy es allando haszonnal, a melyet tole viirni
lehetett.

Belugyi politikejaban kulugyi tervei tart"oztattak vissza
gyokeres reformoktol.

Ha ekkent megovott hatalmat es idejet a kivulrol
fenyegeto ves zely elharitasara forditja, czeltudatos politike-
jebol a kepzelheto legnagyobb haszan haramlott volna orsza-
gara. Mivel azonban a jovo erdekeinek a rovasara a cseh es

osztrfk hadjaratokra fecserelte erejet, rossz helyzet viir utod-
jara,. A kulso veszely nem szunt ffi€g, bent pedig egyesek tul-
sagosarl nagy hatalorn folott rendelke znek, oly hatalom folott,
a melyet nalanal kisehb ember nehezen bir ellensulvo zni es

engedelmessegre szorftani.
A sors nem gondoskodott rola, hogy a helyzetnek meg-

f elelo emberr-ink legyen. l\fegint mostohan bant veltink. Matyas
tdrvenyes orokos hatrahagyasa nelkul hal meg. A nemzetnek
kell magan segftenie. Ilint tobbszor tette , azl. a mit a veg-
zet megtagaclott tole, bolcseseggel kell potolnia.

A mai napig ere zzttk. hog)' ezt ehlr-rlasztotta.
Szerencsetlen lepesre hatAr ozta el rnagat. A veszely er-

zete, a mely az elobbi icloklten g1-akrAlt mersekl6 hatassal
volt a magyar tfrsaclalorrlra. talan eppen Matyas sikereinel
fogva meggyongult. Fajunk, sajnos2 konnyen elkapatja magat.
Az a nemzedek, a mely a torokliel tobbnyire g-yozedelmesen

merkozott, a mely a nliugaton is h6dit6 hadjaratokat folyta-
tott, elbtzakodott es azt hitte, hogy nem szorul eros veze-

tesre. Azok koztl a nepek kozul valok vagyutrk, a melvek
johban elljfk a balszerencset a sors kegyenel.
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Mikor eros kiralyra szorult a nemzet, vetkes onzesb6l

tigyefogyott, keptelen embert keresnek. A leheto megoldfsok
kozul a legrosszabbra szanj ak el magltkat. Vagy Corvin
Janost, vagy Habsburgi Miksa csf:szfrt kellett volna a tronra
cmelni. Mindegyik kulonb emher volt a szerencsetlen Jagel-

lonel. Ho zza az elsot a Hunyadinev dicsfenye ovezte. Miksa
pedig a szomszed nagy birodalom tamogatasat szerezte volna
meg az orsz6.gnak.

Erelyes kiraly, meg ha az alkotmany formfit tisztelet-
ben is tartotta, a lrozepkor minden orszfgaban folkeltette
maga ellen a rendi tarsadalom ellenz6set. A szabadsd"g a
nemzet kLilonhozS elemeinek kolcsonos fdltekenysegen ala-
pult. A hatasok es az ellenhatasok inditjAk meg a fejlodest.
i,[agy Lajos es I. Eduarc.l utan a rendek mindjart megragad-
jek az alkalrnat. hog)'felsobltsegtiket megallapitsak. s hog)' a

kiraly javara llillent merleget a nagrrk ercleke szerint alakit-
sfk. Most is ug)' tesznek.

Matyas elott sokaig nem ere zlek ul'at luagllk folott. tJtana
visszakivanjak a zavartalan szabaclsflg napjait.

Reactio keletk ezrk a rnely Lrj alakot olt. Oly tunetek
jelentkeznek, a melyek a nem zet eletelten mar regota nem

mutatkoztak.
IJlaszlo tronra leptevel mindj flrt eszlelheto az u.i irany.
A fourak zome osszetart. IVIost tapasztalni eloszor, hogy

a fonemesek mint ilyenek jogaik es hatalmuk erdekeben

e:Jyestilnei<.

Ha mas politikai kerc.leseliben nern is ertenek eg5'et, uj

es szomoru j elens€S', hogy, Ltgy tets zik, ffiindnyaj&o, meg

egyrnasnak legnagyobb ellenfelei is, talalkoznak abban a

kozos torekvesben, hogy, &z edcligi iranytol elteroen, leheto-

leg nagy kozjogi hatalmat biztositsanak maguknak mint f6-

nemeseknek.
P.egente az 6nzo fonemesek azon iparkodtak, hog)- ura-
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dalmaikkal egyutt a kozponti korm ilnyzattol fuggetlen alliist
foglaljanak 01, s egyes videkeket hatalmuk ala hajtsanak.
A l\emetujvari grofokat, a Csakokat, a Brebirieket ez a to-
rekvesok tette veszelyesekkd.

Lz orszagos politika teren azonban nem volt kozos ira-
nyuk. Ktilonb ozo pd"rtokhoz tarto ztak. A fonemes a nemesi

szabadsagtol eltero kulon jogot nem akart szere znr; a nag--y

hatalom es befol;ras, a melyet elve zett, ugy is htzt"ositotta
rola, hogy e jog elso sorban az o sulyat fbko zza.

Most eszleljuk elosz,or, hogya fonemes flczelja, az alkot-
m6.nyt ugy modosftani, hogy kulon jogai legyenek.

A koznemesre kevesebb a befolyasa, ugy hogy kulon jog

nelkul nehezebb azt vezetni ; az alkotmanyos elet fejlettebb,
mint regebben, ugy, hogy nehe zebb hatAsa alol egyes exis-
tentifkat kivonni ; ez6rt toreks ztk az oligarchia arra hogy
az orszagos ugyek kormtmyzataban maganak torveny utjan
kulon hataskort btztositson.

A kozelmult tapasztalata is bebizonyitotta, hogy a kiraly
es a koznemesseg szovetsege veszely forrasa lehet re6. nezrte.

Mfltya*s uralma a legsulyosabban a fourakra nehezedett.

Elotte 6k elve ztek a kiralyok gyengesegetrek gytimdlcseit.

Alatta 6k ere ztek a legfAj obban a kiraly vasmarkanak szori-

tas6,t. I{em egys zer kimelet nelkul bant el velok. Has znot
pedig kormany zatfthol elso sorban a gy6ngek huztak, azok,

a kik vedelemre szorultak. Okulva ezeken, a fonemesek tnLez-

menyi biztosftekokat keresnek hasonl6 korm anyzat ellen.

Lz elso torvenyek, a melyeket alkotn&k, vilagra hozzfrk
politikai czeljaikat. Hogy mai kif'ejezessel eljek, progl'ammot

adnak.
Legfobb to rekvesuk dz, hogy gyonge legyen a kiraly es

hogy onmaguknak biztosftsak a vegrehajto hatalmat. A kiraly
,es a parlament mellett az uralmuk alatt ell6 tanfcs szamfra
.akarnak onall6 jogot es hatalmat szereznr.

i:
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Szigoru hatflrozatok tiltj 6k, hogy a kiraly magyar ugy-
ben kulfdldi tanfcsosokkal targyaljon. Hivatalokat, melt6sa-
gokat kulfdldinek adom dnyoznia nem szabad. Ezeket maguk-
nak tartjak fonn.

A szent koron6"t 6vezo hagyomd"nyos nimbus foleg
tronviszaly idejeben hatalmat ad annak ) a kinek ez a sym-
bolum a kezehen van. Ezert kik6tik, hogy a fopapok es a
barok valasz szdk maguk k6zul a koronaort. A nemzeti erek-
lyet semmi szin alatt sem szabad tolfik elvenni.

A kirfly bunteto hatalmat a maguk befolyiisa ala helye-
zik, midon torvenyberr kimondjAk, hogy htltlenseg vetke-
ben csak a fopapok es a barok tanacsara es hozzajarulf.siival
szabacl barkit is elmarasztalni.

A fopapok es a barok megegyezese nelkul sztrz teleknel
tobbet a kiraly nem adomanyo zhat.

A folyo penzt csak a f'opapok es a barok tanacsfval sza-

bad meg valtoztatni.
A kuhigyi politikat is a maguk ellenorzese ala helyeztk

az orszeg nagyjai, midon kikdtik, hogy a kiraly AuszIriffi,
Stiriat, Karinthiet a fopapok es a barok szabad elhatarozflsa
es beleegyezese nelkul vissza nem adhatja, hogy nelkiildk e

meglrodftott tartomanyokra n6,zve nem egye zkedhetik ; ha
pedig az o tanacsuk es akaratuk szerint penzert adnfl azo-

kat vissza, a penzt a korona mellett orizteti es kizarolag
az o tanacsuk es akaratukhoz kepest el vele az orsz6.g ve-
delmet'e.

[ig-vanezt k6tik ki a Morvaorszagert es Sileziiiert esetleg
jaro valtsagdijra nezve.

Mindezek a hatarozatok az orszfug nagyjaib6l ell6 kiralf i
tanacs alkotrlan$ ogi hatalmat es sulyat foko zzak. A fourak
programmj 6nak a len; eg€, hogy a belolok alakitott tanacsot
az allam elere ellitsak.

Rdszben a regi nyonrokon halaclnak. s a tanacsnak a
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szokastol es az egyes torvenyektol lttztositott hataskoret ele-

venftik csak f61. De mflr az elv is, a mely oket a regi jogok
ezen ismetlesenel vezeti, vilagot vet politikai czeljukra. Egyes

hatar ozaLak pedig ujak es a kiraly hatalmiit korlfftozzak, mint
dz, a mely az adomfmyozes jogat a tanfcs hozzajarulasahoz
k6ti.

Kivalo kozjogi flllashoz j utnak azzaI, hogy a korona es

vele a kozpenzek reajuk bizatn&k, hogy egesz tartomanyok
hovatarto zasa az orszfg teruleti epsege kerdeseben a rendek

mellozesevel es a kiralyi sottverainitas korlat ozasaval oket

ilteti meg a donto szo. A visegracli varkapitany a koronaordk
kezebe teszi le az esk[it, hog] az o engedelmok nelkul a

koronat senkinek, sem a kiralynak, sem az ors zeg rend einek

ki nem adja.
I498-ban meg keresztulviszik, hogy ne buntessek meg

a nemeseknek azt a tisztviselojet, a ki az altah-rk re6: bizott

varat a kiraly es AZ ors zeg ellen ltlegYddi, annak ellenere.

hogy id6k6 zhen urat hrltlensegben elmarasztaltak.

Lz uraknak modot acl ez arra, hogy a torvenynyel is

d,aczoljanak. Az urak irant valo huseget folebe helyeztk, ha-

hiir csak htzonyos esetekben, a kirfly es az orszag irant
tartozo husegnek.

De az ilyen allas elegedetlenseget kelt. A fourak azdrt"

iktatjak torvenybe jogaikat, mert erztk, hogy a kozbizalorn

nem adnii kezukbe a hatalmat. Zsigmond es Albert idejeben

erre meg nem volt szrikseguk. A koznek tett szolgalatuk voit
jogczrmuk. De azota sokat vetkezl"ek A torveny betuje po-

totja-e majd az erdenreket ?

Lz ellenaramlat a koznemessegbol indul ki.

A gyonge kirfllytol ferfias elhatarozas nem telik. A ha-

talmas oligarchak csakugyan arra talaltak benne, a kit keres-

tek. Megadassal turi, hog-v durva marokkal tistokon fo$i ek.

IJjlaki baromnak hivja, Zapolya azt mondia rola, hogy
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Budan henyelve, megg yalilzza a rnagyar vitezseget. Paran-
csaival nyiltan daczolnak.

Mindezt elviseli ; fenyegeto zik, egyes urakkal szembe
szdll, a nagyok gyemkodfsilt azonban nem razzalemagarol.

A koznemessegre hf,rul a foladat, hogy az olig*Eehia
tulsagos hatalmat megtorje es a torveny uralm6t, az allami
eszmet megvedje.

A forendekkel szembqn 1495 tajan megalakul a kozne-
messeg pfrtja.

Ez ideig a kdznemessdg egyutt orult a fourakkal azon,
hogy az eros kez nyomasa megszunt. A,z 6 szabads6gdra is
eskut tesz az ui kiraly; Matyas uj fajteju adoit eltorlik; a
torveny kimondja, hogy rendkivuli aclot kivetni nem szabad.

A tulhajtott katonai szolgalat ellen vedek ezb regi jogot
folelesztik.

Mf,tyas halala ut6:n, naglr nepszerusege ellenere, a z egesz
rendi tarsadalom ui korm6. nyzati rendszer utan sovarog..
i\agyobb nyugalomra, kevesebb elleno ru*sre es kevesebLr
|tldozatt'a vagyodik. n Regi szabadsagai, visszaallftasa oh,
jelszo, a mely magaval ragad mindenkit.

De az esemenyek kijozanftjak a koznemesseget. A na-
gyok bitorl6.sai, a Habsburgok orokjoganak elismerese, a
fekete sereg rakon cziltlankoddsai ) a gazdasagi nyomor, az
allam tekintelyenek rohamos sulyedese a vilagpolitika teren,
mindez terjeszti az elegedetlenseget. A nem zet zdme megerti,
hogy a gyonge korm fnyzat nem az o szabadsaga arany korflt
jelenti, hanem az oligarchia malmfrca hajtja a vizet.

Meresz dologra vf,llalkozik. Segfteni akar 6nmagan. s

mag6.nak biztosftva a tulsulyt az allamban, 6 akarja a rendet
helyreallitani.

Politikai kituno tulajdonsagokkal birt a mag)-ar nemes-
seg.Benne volt eletunket fontarto eronk. f)e kepes r-olt-e
arra is, hogy az allamot kozvetlenul yezesse ?

*'.;ffi-,
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A nemessegben megvoltak mind azok a tulajclonsagok,, a
melyek a szabad 6.llam polgarainak zometol kivanhatok.

Szervezetenel fogva nyilt testuletet kepez. Befogadja so-
raiba a tarsadalom osszes emelkedo elemeit. Ezert alkot-
hatta a politikai nem zetet, a nelkul, hogy a nem nemesben
az elnyomf.s |rzete tamadjorr.

E mellett azonban eros nemesi onerzeL, testuleti szellem
hatja At. Ezert van assimilAlo , hodfto ereje. Mivel az allam-
mal benso osszefuggesben el es teljesen magyar tartalommal
telik ffi09, ez a beolvas zto kepessege vecli meg a tarsadalom
es az allam magyarsag'at s regi torteneti jelleget.

Munkamban fonmaradfisunk okait kutattam. A vesze-
lyek kozott, a melyek letunket kornv eztdk, nem kellett szot
ejtenem arrol, a mely idegen honfitarsaink reszerol nemzeti
jellegtinket f'envegette. Pedig nagy sz6.mmal vannak koztiilk
nem magyar ajku polgarok. Bevanclorlf.surnk o.to a jobbagy-
seg egy resze szla v. Ho zztrjtirul, hog)' az Arpadok foly-
ton idegeneket telepfteneli Ineg. A magyar ember turel-
messege nregbecstili a mfs fajuak j6 tulajdonsagait. A mely
munkahoz 6k jobban ertenek, azt szfvesen velok vegez-
teti. A nyr-rgati Eut'opa civilizalt nepeinek tagjait oromest
befogadja, hogy itt tarhazat emeljek a polgari munkanak.
Szt. Istvfn ismeretes rremzetisegi politikaja utodjaira is
atorokl6dik. A torokok terj eszkedese ota a keteti nepek
arja is felenk todul . Az Arpadok koraban is jottek onnan
hozzank nomfd t"orzsek. Most a nyolror, a janicsarok
szablyaia a keresztenyek ezrert tereli a magyar hatiir fele.
Minde zeknel fbgva a varosok es a jobbegyok tetemes resze
idegen ajku. Ha meg senr forog veszelyben Szt. Istvan koro-
nAianak nemzeti jellege, meg akkor sem, a mikor viseloi
iclegenek, ezt elso sorban a magyar szellemri nemesseg assi-
milirlo kepesseg6nek lehet betudnunk. Fols zivja a tehetseget
es erot, a hol talalja, s magyarra teszi. Ellensegeink g;akrap
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hozakodnak elo azzal, hogy legjelesebb embereink kozul hany
az idegen szarmazilsa. Ha igazuk van, vele kivdlos6.gunk
bizonyitvanyet eilftjek ki. Tehetseges faj sok van. De keves
olyan ? a mely ma.s fajok kitiinosegeil mag fthoz birja kap-
csolni, nagy embereiket szivb€r, lelekb€r, minden erzesok-
ben es gonclolkodasukban, egdsz ldnyokben magaeiva tudja
tenni. Talan ehhez is tehetseg kell. Ebben ut6no zzon ben-
nunket, a ki birja.

Szervezetenel fogva a nemessdg, a mint l6ttuk, ossze-
fuggesben marad csucspontjaival, a belole kiemelkedo f6-
nemesseggel is. Ezert vezethetik, befolyast gyakorolhatnak
rea azok, a kik kivalo tehetsegukkel, vitezsegtikkel ak6zep-
sorsuak kozul kiemelkedtek, s kiket elokelo allasuk maga-
sahb nlzopontra helyezett. De vakon senkit sem kovet. Erci,-
sen conservativ a szelleme. A multnak nagy re6 a hatasa.
Kisebb korben megszokta az aralkodast, beletanult a politi-
kaba. I{em tett szert tfg let6korre, de annfll bensobb a ra-
gaszkodf sa nehany vezereszmdjehe z. Talhajtasokra nehezen
ragadtatja el magat. Hagyomf,nyai a politika hullam zasai,
vfrltozfsai ele szilard korlftokat emelnek.

A fonemes nem zarja el a nemest a korona viseloje elol.
A koz6nseges nelnes akadfly nelkul bejuthat urahoz. l{eki
is a kiraly a legfelsobb vezere es biraja. A szent korona
tagifnak tudja magat a legszegenyehb is. Ezert ferkSzhetik
hozza a kiral;r a nemesseg szivehez. melv kor.eti is vezdrletet,
de az ovet sem foltetlentil.

Szabacl orszagra nezve ali-a kepzelhetni kedvezobb
allapotot, mint ha a politikai nemzet zdmlnek olyan a
szervezete, hogy osszhangban elhet termeszetes vezetoivel
es hailando rajuk hallgatni, de e mellett annyira meg
tudja 6vni onallosagat, hogy mindig megkoveteli bizonyos
altal6nos iranyok kdvetkezetes szemmeltartdsft, s nem
nyugs ztk bele a t6ldk eltero politikfba.

Gr. Andrassy Gguta: Ftinmarad,asunk okai,. 24
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Lz a nemzet, a mely a maga korelren nem kepes
olyan hierarchikus foko zatok fejlesztesere, a melyekb6l vele

lrenso egysegben elo vezerei t6"madndLnak; az a nemzet, a

mely a maga szfne javat nem birja olyan kimagaslo allfsba
juttatni, a hol az egesz orszag rigyeit szfi"mbavevo polititr<ai

iranyt szabLratni meg: az onkormanyzat nehezsegeivel nern
tud megkuzdeni. De epp oly kevesse boldogulhat az a nem-
zel, a melyet, mint elet nelkul valo tetemet, ide es tova
lokhetni, a mely nem ismeri sajat lete folteteleinek sark-
pontjait. Az allam szamara szervezett magyar faj politikai

Jazansaga, a torteneti fejlodes, a mely e tulajdonsflget, sza-

kadatlan gyakorliisa utj an , 6bren tartotta es az uj elemeket
fdlszfvo es verevel egybevegyito :nemzetben megerosftette, a
kdznemesseget mindezektol a hibekt6l megovta.

E munka folyamd.ban lattuk, hogy valahanyszor a ne-

mess6g acti6ba lep, mindig kettos czel lebeg szeme elott:
a kiraly vezetese mellett az egyseges nemzeti allam meg-

oltalmazasa es a szabadsag fontartasa. trzt a ket hagyo-

manyt domboritja ki minden cselekedete.

Szavat mindig a helyes irany javfra veti a rnerlegbe.

Yezlt'eit j6l megvalasztja, s azt koveti, a ki leginkebb meg-

erdemli. Ezt tapasztaltuk az Arpadok idejeben, a mikor
az egyenloseg eszmej e a kiraly szovetsegeseve teszi. Ezt
Ietjuk az Anjouk korab&L, a mikor az orszeg egysegeert

es belso hekejeert az eros kormanyt tamogatja. S igy tor-
tent az ezutan kovetkezett iddkber, a mikor a fonemesseg

vezdrlete utiin indulv?, a rendi alkotmany kifejlodeset biz-
tositja, s a mikor a halhatatlan emlekti Hunyadi -hilz szo-
vetsegeseve lesz. Ama sulyos valsag kozepett is, a mely a
varnai nap ota kornyezi az orszdLgot, mindig a legveszelye-
zettebb rdsen talaljuk a nemzet zornet.

Most azonban uj f'oladat vfr rea. Ha a vezerletere hi-
vatott elemek kotelesseguket teljesitik ) szamithattak rea,

L__
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hogy a koznemesseg megerti oket es koveti a helyes irf:nyt.
De most a kirfly nem vezet. A fourak meg osszeallanek,
hogy onzo politiket folytassanak. Kepes les z-e a kdznemes-
s6g e nehez korulmenyek kozt eligazodni es maga vezetni ?

Az eddigi tapasztalatok nem biztatnak sikerrel. Mar
tobbszor lf,ttuk, hogy a mikor a nemesseg magdLra marad,
a mikor a rendkivuli id6k es kotelessegek hatasanal fogva
ugy gondolja, hogy kozvetetlenul maganak kell vezetnie,
nagy hibakat kovet el. Sok ezerre rllgo tomegtol mikent
is vfrhatni azt a korultekintest . azI a higgadtsagot. azt a

kovetkezetesseget, azt az allando kitartast, a mely nagy
politikai actiok veghezvitelere szrikseges ? Ha nagilaltan
es egeszeben a hazafias es a hell.es irany szolgalataban
maradt is mindig, az egyes torvenyek, az eg)'es reformok
merlegelesenel a tudatlans6.g, a szuk latokor, a bonyolodot-
tabb politikai kerdesek nehezsegei gyakran tevedesbe ejtet-
tdk. A kozvetetlenul elonyosebbnek tetszot ritkfn birja az
rgazr erdeket6l megkrildnboztetni.

A koznemessegben megvannak mindazok a j6 tulaj-
,donsflgok, a melyeket a szabad 6llam polgarainak zdmetol
varkratni. De tomeg. Kepes-e ez azt is vegezni, a mire
rendesen csak kevesek alkalmatosak; kepes-e vezetni es

kozvetlenul korm 6,nyo znt'l
A kiserletnek meg kellett tortennie. A koznemesseg

nemzeti nagy ellen zekke tomor[il. Kezdetben Corvin veze-
teset koveti.

Az fllami elet minden agflra kiterjeszkedo politikai
rendszeres actiot azonban az uj part foleg azota fejt ki,
miota Zapolya allott az elere . Zapolya becsvagya es Yer-
boczy hazafisaga. az elsonek tirifs vagyona es befoll'asa,
a mfsodiknak szonoki nagy tehetsege es a tomegeket
magaval rag'ado lelkesedese lfngra lobbantj fk a nemes-

'Seget.
24*



372 XIV. FEJEZET.

Ez az irany reanyomja a torvenyhozasra is a maga

belyeget. Lz allam belso szervezetet akarja atalakftani.
A koznemessegnek tulajdonithato tdrvenyekbol hag-vo-

manyainak megfelelo ket irany eszme tunik ki.
Meg akarjak az allamnak adni, a mi az allame; de a

maguk jogait is biztosftani kfv6njek.
Erztk, hogy a nemzet elsorved, ha a korm Lnyzatnak

nincs tekintelye es hatalma. A torvenyben is kifejezesre iut
ez a gondolatuk. l/+99-ban azt mondjAk a torveny bevezete-

seben : o Isten kdt eszkozt adott a nepnek korrn anyzilsf,ra,

a fegyvert es jogot. A fegyvert azerI, hogy a gonoszokat a

vetektol visszarettentse es AZ emberek vakmeroseget meg-

fekezze.D I!I[-ben pedig azt" mondjak a torvenyben, hogy

minden zavarnak az az oka, hogy a rend, a mely nelkul nem

lehet j 6l kormanyo zrr\ megszunt, es r labra kapott a szaba-

dossfg)). Foleg egyesekben talaljak a hibflt, a kik ninkfbb

maganhasznukra, mintsem a kozj6ra torekedtek, a kiknek
gancsoskodflsa miatt)) A legjobh torvenyek is medd6k. Ezen

egyeseket, a tulsagos hatalmu urakat akarjf,k suitani.

A <r rend u -et a o szabadossag o ellenere akarj ek gyozelemre se-

giteni.
Eros csapast mernek az oligarchf,kra, midon kimondiek,

hogy orokos ispant nem szabad kinev ezrr4 hogy egy ember

nem lehet tobb megye ispanja, tobb egyhazi javadalom bir-

tokosa, s hogy a nadoroil, az orszagbfron es a banon kivul

senki se viselhessen egynel tobb hivatalt. Lz utolso pontban

csak felig ernek eredmenyt, mert a kiraly fontartja maganak

a jogot, hog-v a fopapok es a barok beleegyezesevel a sza-

balytol elterj en.

A hatalmaskodokat a kirfly nemcsak a rendes bir'6sagok

hatarnapjain, hanem barmikor it6loszeke ele idezheti.

A kiraly buntesse meg azokat, a kik o nyiltan es vila-

gosan a torveny ellen o cselekszenek. Ha egyhazi a szemelyr.
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foszsza meg meltosagatol es javadalrnait6l, ha baro vagy ne-

mes, vegye el tole osszes birtokait es itelje szfLmkivetesre.

Ha a kiraly ezttenni vonakodnek, a varmegye kozons6geiat-

hat eI helyette. A kdzonseges nemesekkel szemben maga hajtsa

vegre a buntetest, s tegye t kozzsftkmflnynyau osszes vagyo-

nukat . .Nz elokelok ellen a na,dor, az orszagbiro vagy a f6-

kapitany tarloznak a vS.rmegye nemesi kozonsegenek meg-

keresesere taborba szallani.

Matyfsnak azon hat6"r ozalal, hogy minden bflro a var-

megye hatosaga ala tarto zrk, miis alakban megismetlik.

Az urak abbeli kotelesseget, hogy birtokaik aranyaban
"tartoznak sereget allitani, s hogy eglresek kulon banderiumot

is kotelesek alakitani. a torvenyben ujra pontosan meg-

hatar ozzek.

Lz urak fuggetlensegenek szarnyet szegik azzal a hata-

rozalal, hogy csapataikat, & zaszlosok banderiumait kiv6ve, a

varmegye seregehez kell csatolniok-

E mellett a kiraly hatalmat is fokozni akarjek.

A zfilogba adott vagyont vegye vissza, s a jovedelemnek

csak felet adja a zatogjog tulaj donosanak. Onhatalmulag

zfilogba semmi javadalmat ne adion. A ki vele megis kot

ilyen uzletet, veszftse el Pfnzdt.
Lz adomanyok tekinteteben emancipeljek a kiralyt a fo-

papok es a barok ellenorzdse al6l. Szhz telekn6l nagyobb

birtokot is adhat belfoldinek.

Mindezek a tdrvenyek az allami rend helyreallitasat cz6-

Iozzak; rfismerhetni azonban bennok is a koznemesseg

uralmi vagyara. Megszolal bennok a nemzet lelkiismerete ; de

a kormfnyzati kepesseg hianya es a rendi onzes meghiusit-

j6.k a jo szfndekot.
Lattuk peltlaul. hog)' a hatalmaskodo urak ellen szigor-

ral lepnek f6t. De a rencl erclekelten hozott ezen hatarozatuk-

ban is ott I'an tlar az anarcltia csiraja.
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t\z elkerulhetetlenul szukseges hierarchikus rends zert
es a kir6ly tekintelyet teszik tdnkre, midon a varmegye ko-
zonsegenek jogot adnak arra hogy a kiraly vonakod6:sa ese-
teben helyette eljerjon. A oszabadossagotu, nem a (rendetu,
mozdftja elo, hogy a vdrmegye nemessege tulteheti magiit a
kiraly akaratan es kdzpredara bocsiithatja annak a vagyon6t,
a kit a kiraly Vonakodott elitelni.

A zalogok vis szavetelenel a kdznemesseg vezdrenek,"
Zapolyanak az erdekeben kivetelt allapit meg a torveny.
A rlszrehailas, a pdrttekintet ervenyesul a helyes elv helyett-

A koznemesseg azonban nem elegszik meg vele, hogy
az allam erdekeben alkotott torvenyekbe becsusztatja aspira"-
ti6it. Arra toreks zik, hogy uralmft renclszeres torvenvekkel
biztositsa.

Lzt hrszi, csak ugy mentheti meg a hazaI, ha b uralko-
dik benne.

I{em csak azert indftja meg a harczot, hogy egy es miis,
politikai kerdest akarata szerint dontson €1, hanem hogy
Allandoan biztosftsa maganak a felsobbseget.

Ritka kdvetkezetesseggel 6leli rdl mincl azt, a mi czelhaz
juttathatja.

A torvenyho zas es a vegrehajto hatalom teren egyardnt
magf.nak biztositja a donto szot.

A nemzeti gytilesben uralmiit azzal veli megallapitatri,
hogy a nemesek szemelyes megjeleneset kotel ezovd teszi.

Ezzel egy mar regota vajudo kerdes kerr-il a folszinre.
Vessunk egy pillantast eloznlenyeire.
Lattuk, hogy Angliaban a XIII . szilzad idejen a tomegesi

orszfgos tanfcsbol a torveny ellenere a kepviseleti rendszer
fejlodott ki, mert kozszukseg volt, hogy a nem zeti gyrlles
gyakran gytiljon ossze es mert a county dnkormany zata a
kepviselet termeszetes alapj aul kinalk ozott.r

* 175-18t. lapig.
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Lettuk azt is, hogy n6"lunk ez idlben nem volt meg sel4

a reformot mo zgato ok, sem az a termdszetes alap, & ffielyre

allithattek volna, s hogy ezeknel fogva a regi rends zert,

sajnos, fontartottf,k . Lzota azonban mindez megvfrltozott.

A vfrmegyei onkormany zat mar alkalmas rea, hogy a poli-

tika i nenrzet kepviselete belole kerulj on ki. Az allam czellai-

hoz kepest szerv ezett varmegyei tiirsadalomnak a foglalatja

mar nalunk is a nemzeti gyriles legtermeszetesebb es leg-

helyesebb alapjflva lehetett.

Az adobeli szukseg ndvekedesevel nflunk is mind gyak-

rabban ossze kellett hivni a nemzeti gyrilest. Minden videk-

nek es a tfLrsadalom minden elemenek az lrdeke megkivfnnf,
hogy a nemzeti gyutesben jelen legyen, mert mindenkire

sulyosodo terhekrol hatar oznak benne.

A helyzet ezen modosulasat nyomon koveti a valaszt6s

elvenek hangoztatf,sa. A mint megvannak a fdltetelek, a me-

lyek Angliaban e reformot lehetove tettek. a fejlodes nflunk
ugyanerre az utra ter.

Mar a XIV. szazadban szokflssa kezcl vflni, hogy a ki-

rfly folszolftja a vf,rmegyeket bizonyos szamu rnegbizottak

v6lasztasara. Egy pontban azonban elter a magyar gyakorlat

az angolt6l. Angliflban a kiraly kisebb hiib6resei ) a miota

koveteket kuldenek. elvesztik a jogot, hogy szemelyesen meg-

jelenjenek a gyulesben. I\elunk epen maradt minden ne-

mesnek abbeti joga, hogy rlszt, vehet a nemzefi gytil6sben.

A kovetek megvalasztfsiin kfvul szemelyesen elhet torvdny-

Itozoijogfval. De tobbe nem koteles ezt a jog*t gyakorolni.

I{em buntetik ffi€g, ha elmarad a gyulesbol. Erdeke sem

koveteli meg, hogy benne megjelenjet, mert kdpviselve van,

ha nincs is ott.
Angtiaban a tomeges orszeggytilds v6gleg megsztinik;

niilunk a kormany elt6rhet a vflasztfs m6djet6l, s a ne-

messeget tomegesen hfvhatja meg. A regi rendszeruel

T=
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.tehat nem hagynak f6l. Compromissum jon letre kozte es

a gyakorlati elet kovetelmenyei kozott. Megsztinik a szeme-

lyes megjelenes kotelessege. A tomeges rnegjelenessel jaro
teher elkenilheto a nelkul, hogy a hozzavalo jog csorbuljon.

Mi az oka annak, hogy a magyar jog e res zhen maskent
fejlodott, mint az angol ?

Angliaban is, nalunk is az egesz reform a kozvetetlenul

erzett" napi szukseg nyomfsa alatt ,i6n letre.

Ir[em kertesz iiltette el megallapodott terv szerint az uj

novenyzetet A szdltol szejjelhordott magvak az egalj es a
talaj minemuisege szerint a maguk osztonehez kepest f'ej16d-

nek vagy asznak el. Lz uj viriinyok alakjat a termeszet tor-
venysinek szabad jateka hatarozza meg. Tole nyeri a tai ui
kepet. Ha Anglianak nemileg mas a fl6raja, mint a mienk,

ez onnan van2 mert m6"s a terrnofoldje.
Ha Angliaban fontartanflk a kisebb koronahuberesek

ama jogat, hogy vflasztott koveteik mellett szemelyesen ve-

gyenek reszt a [aniicsban, egymiissal egyenlo elemek egyen-

lotlen elbanasban reszesrilnenek. Olyan osztaly tartanf f'onn

regi kivaltsagait, a melynek nincs ereje arra, hogy kivaltsfgos
allast vindicaljon magfnak, s a mely osszeolvadt a county
azon tdbbi valas ztojaval, a ki nem a korona hfberese . Lz
egymfssal egyenlo elemek egyenl6 joga annyira termeszetes,

s az ellenk ezo ol.van anomalia lenne, hogy kiserletet sem

tesznek rea, hogy a valasztok eg)'resze ezenLul is tagja ma-

radjon a torvenyhozasnak, midon a nrasik ki van belole zarva.

l\alunk a regi j oS fontartasa nem teremt eroszakos

egyenlotlenseget, mert minden nemest egyforma banfsmod-
ban reszesit. I\em ad kivaltsagot olyan osztrilynak, a mely
erotlen annak f'ontartiisfra. I{em csak egyesek ragaszkod-

nak hozza. Az osszes nemessegnek erdeke, hogy el ne evul-
jon. A mint modot talaltak rea, hogy ne kelljen minden-
kinek a nemzetgyulesben okvetetlenul megjelennie, s hogy a

I
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regi jog ne legyen sem teher, sem kotelesseg, az Onmagatol

meg sem szrinhetik. l\em elte magat tfl, mint az angol regi

forma. Magasabb politikai tekintetek ellene szolottak ugyan ;

a tdrvenyhozo testulet dsszealakitd"sf,nak hatar ozatlan volta

nagy kflrunkra volt; de az ilyen szempontok, ha nepszeru es

sok embert erdeklo kivaltseg allja utjukat, csak fokrol fokra,

csak kizdelmek 6rfn ervenyesulnek.

Angliaban, mihelyt az uj gyakorlat labra kapott, a kiraly
mfr nem elhet a regivel, mert vele sok ember szerzett j ogat

sertene ffi€g, mind azokdt, a kik eddig nem voltak tagjai a
tanacsnak, most pedig vfllaszt6i jogot nyertek. ISalunk ellen-

hen bflrki joganak serelme nelktil tomeges orszaggyulest is

ossze lehet hivni . Az osszes valas ztok torvenrrhaz6kke lesz-

nek benne.
A XIII . szfzadban a megyek eleteben meg rdszt vettek

nem nemes regi vfrnepek, kiralyi jobbagyok. Azota azonban

a nem nemes kozsegek vagy varosokka alakultak At es mint
ilyenek kiildottek koveteket az orszaggytilesre, vagy neme-

sekke lettek, vagy pedig az urak hatosaga ala kerultek, joh-
bagyokka v6.ltak es kiszorultak a megye gyulesebol. A valasz-

tas meghonositasaval tehat ezen idoben senkisem nyert
j ogot, mindenki csak veszitett. Senkinek maganerdeke nem

szegiilt ellene annak, hogy idonkint tomeges gyulest is tart-
sanak. Csak a kozerdek szolott ellene. De ha a kiraly pilla-
natnyi elonye kedveert elhanyagolja a helyes szervezeti te-

kinteteket, kit6l varhatni ellenallast ?

A Ma$ arorszdtgban igy letrejott megoldas azonban nem

lehetett vegleges.

A gyakorlati elet megbekulhet vele ; de termeszetes, hogv
a nemzet mrivelodesevel es jogi fogalmai tisztultaval a tfr-
sadalom leglenyegesebb szerven ek is szilfrclaltb torvenyes
alakot kell oltenie.

Ha a maganerdekek es a hatahni viszonyoknak terme-

377
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szetes kovetelmenyei nem teremtenek a nernzet szamara

czllszerri szervezetu es munkabiro torvenyhozast, s fele utjan
eil meg az onmagatol letrejott reform, dz allamferfiaknak
valik foladatfmil, hogy megindftsdk a m6g megteenclo lepest,

Mar Zsigmond es a fonemesseg kiserletet is tesznek rea,

hogy a vAlasztas legyen az egyeduli torvenyes rendszer ; de

j avaslatuk nem talalk oztk kozhelyeslessel.
A regi allapot fonmarad. IIig a tarsadalom kulonf6le

elemei osszhangzashan vannak egymassal, nincs is egeto

szukseg megvS.lto ztatas6.ra. Megel az allam a pongyola szer-

vezettel is. ,Rendesen czelszerubb formajaban mukodik az

orszaggyules. A kormiin-n- nem kenytelein a reform eroszako-
lasaval magara zuditani a nemesseg haragj at", a mely jogarol

nem akar lemondani, halrar nern el vele.

Mihel;rt azonllan a koznemesseg uralomra tor, ez az

allapot az o erdekeinek sem felel meg. 6 is rende znr akarja
az ugyet, de maskeppen, mint a korm fmyzo kordk.

Lz egyes rnegb izottakra, a kik huzamosabb ideig tartoz'
kodnak az udvar kdreb€o, a kiket a nagyok katonai ereje

megfelemlithet, a kiket hizelgessel, kegygyel, kituntetessel
megvesztegethetni, a kiknek meggylzod6sere hatni lehet, a

kik, mivel rendesen a vagyonosabb es befolyasosabb elemek

kozul valok, amirgy is rolfogfLsban es erzesben kozel allanak
a fourakhoz: ezekre a megbrzottakra a koznemesseg a maga

kuldnleges politikej anak a megvedeseben fdltetlenul nem

szamithat.
Lz ezerekre rlrgo nemesseg szernelyes megjelenese ellen-

ben neki biztositja a felsobbseget. l\yers ereje egymaga d6nto
lehet. Ki merne a f'egyveres nemzetnek ellenallani ? Hogyan
lehet az ilyen sokasag meggyozodesere rabeszelessel, okos

szoval hatni ?

fgymas hevet langra lobbantjek. A hah ozokat is maga-

val ragadja a tomeg vad szenvedelve.
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Ezert ellensege a koznemesseg a viilasztfsi rendszernek-
Ezdrt hango ztatja, midon uralomra tdr, a szemelyes meg-
jelenes kotelesseget. ISy tett m6.r III. Endre idejeben, igy tett
a XV. szilzadbflr, mikor Hunyadi korm ilnyzosaga alatt onallo
Ienyezl kezd lenni. fkkor allapitjAk meg ujra, hogy a szege-
nyek kivetelevel minden nemes tarto zrk az orszaggylilesen
resztvenni.

Matyas megvalas ztftsitt a koznemesseg nagy szama biz-
tositotta. A fdlkorbacsolt szenvedelyri tomeg elnemft minden
ellenallast, s jeloltjet egyhangu kikialtas emeli a tr6nra. E ta-
pasztalata utan hogyne tulajdonftott volna a koznemesseg
nagy jelentoseget a szemelyes megjelenes jogfnak?

A Szilagr i kot'm anyzosaga idejen alkotott elso torveny-
ben ezert ujt'a megs zahjflk, hogy az evenkint tartando orszag-
g5rtilesen az osszes orszaglakosoknak buntetes terhe mellett
f'ejenkent kell jelen lenniok.

De a kormanyzat erdeke es a gyakorlati elet kovetelme-
nyei allando ellenallast fejtenek ki a papiron megs zabott ezen
kotelesseg ellen.

Matyf,snak eppen nern lehetett kedvere a chaotikus tome-
gek t6rvenyho zasa. l{eki, a ki torvenybe iktatja, hogy o illo,
dolog, hogy a kiralyok es fejedelmek, (nemcsak fegyverekkel,
hanem torvenyekkel is ekeskedjenek,,, a ki codificalni akarja
a szokasjogot, a kinek egyik torvenye 78 czikkelyt foglal ma-
gaban, neki ere znre kellett, hogy g)'ulevesz neppel czelt nem
erhet. Kulonb munkatflrsakra volt szuksege. I{em remeny-
kedhetett henne, hogy a vasarszerri jelenetek kozepett r,jo es

allando inte zmenveket o alkosson es nevenek ordk emleket
SZETEZZEN.

Mftyas tehat az elso nehany orszaggyriles utan a tor-
veny ellenere 'ismetelten kovetek kuld6sere szolftja fel a
nemeseket.

Az orszaggytiles gyakori osszehfvasa miatt oly terhes
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lett volna a fejenkenti megjelenes, hogy a politikai szerlve-

delyek csillapultaval maga a koznemesseg is megnyugszik
a vd"lasztas rends zerdhen. Lz I&7 l-diki torven;' mar sza-

bad kezet ad a kirf,lynak a tomeges gyulesek mellozesere.

Megh atarozzd, hogy az oss zes orszaglakosoknak ors zeg'

gyrilest tartozik a kiraly hirdetni ; de egyetlen szoval sem

emliti, hogy benne minden nemesnek meg kell jelennie, a
mint tette az L29I., az 1447. es az I458-diki torveny. E tor-
mula lehet6ve teszi, hogy a kiraly lcepviseleti gyiilest tartson,

a nelkul, hogy a torveny betrijet megsertse. A torveny paran-

csfnak megfelel, ha, mint peldaul L486-ban teszi, (t az osszes

fopapoknak, bflroknek, elokeloknek es md"s nemeseknek

orszaggyules tartasat u rendeli el. Az osszes orszaglakosok
jetenlete nem leven megallapitv&, azt a kuldottek osszejove-

tele potolja. Lz osszes arszaglakosok gyuleset a szentelyesen

megjelent elokelok es azorr otobhi nemeseko alkoti6k, a kiket,

mint az L486-diki torveny mondja, n minden vflrmegyebol
megvalasztottak es a kik az ors zilgot kepviselik u.

Matyas ezen reformja ota a nemzeti gyulesnek valasz-

tas utjan valo osszealakftasa megszint torvenyellenes lenni.
A mi Zsigmond idejeben puszta gyakorlat volt, torvenyesse

valik; de tobbet Matyas sem 6r el. fbben a kerdesben is
megelegszik annyi eredmenynyel ) a merlnyit nagy vissza-

tetszes keltese es kizdelem nelkul ki bir vivni. Hogy keze

:sz?.bEldsagat megovhassa, beeri a fdl eredmenynyel. A va-

lasztasi eljarast nem szabalyozza) s nem torli el a neme-

sek azorr jogat, hogy a megyek kovetei mellett szemelye-

sen is megjelenhetnek a nemzetgyulesbelr.

Matyas utiin azonban ez az eredmeny is kerdesesse

valik.
A Jagellok idejeben a koznemesseg ujra a hatalomert

kizdve, term lszetesen ujra a regi hagyomanyokhoz fblya-

modik.
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Btzonyos inlezmenyek osszefugges6t bizonyos kozalla-

potokkal, s az altalf.nos viszonyoknak az egyesek akaratet

befolyasolo nagy hatalmat alig btzonyftja valami inkebb,

mint az a teny, hogy szazadok multan, mas vezerek, folfoga-

sok, muveltseg, let6kor es erdekek ellenere, az altalanos poli-

tikai helyzet hasonlatossd.ga eseteben rendesen egymassal

rokon gonclolatok es torekvesek t6,madnak.

Most is ez tortenik.
Mihelyt a koznemesseg uralomra tor, mindig ugyan-

azokhaz a combinatiokhoz folyamodik. A korok kulonfele-

sege c-qak a reszletekber, a czeltadatosseg es tg)t.*seg mer-

tekehen mutatkozik.
A koznemesseg most is Llg)'anazokat az intezkedeseket

kivanj a eletbeleptetni . a rnell'ekert III. Endre idej 6ben es

Hqnyacli koraltan ktizctott ; cle nagyobb korultekintest es ko-

vetke zetesse get tantrsit.
iVlinclenekelott el akarja haritani a szemelyes megjele-

nes utj aban all6 gyakorlati nehezsegeket. *

I492-ben a rendek meg Matyas t6rvenyeinek az alap-

jan 6.llanak. IIeS elismerik, hogy a kirf,ly az arszaggyu-

lesre a nernesseget ( egyetemben vagy egyebkent,r azaz kep-

viseletet hivhatja meg; de meg akarjak szrintetni az okokat,

a melyek a nemesseg tomeges megjeleneset akadalyozztrk

es a mel;'ek a kepviseleti rendszernek kedveznek.

A szegenysorsLr nemes sokaig nem tdozhetik a gyak'

ran tartott g_vtiles szfnhelyen. I{em birja meg a koltsegeket.

Ezerl fodolog, hogy a targyalasok idejet rovidre szabjek.

Kimondjak tehat, hogy negy nappal a kituzott id6 utan

senkire sem kell varni, s a kik elmaradnak ) a letrehozott

vegzeseket el tartoznak fogadni.

Ihgl-hen mar messzebb mennek'

T6rvenybe iktatj 6k, hogy ezentul nem szabad a megye-

ket valasztfs utjan kepviseltetni, s minden nemesnek szeme-
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lyesen kell az orszaggyulesen megjelennie. Sok hely'es torek-
ves szep eredmenye ezzel elenyeszik.

A kiraly egy honappal az orszaggyules osszeulese elott
bocsflssa ki a meghivo leveleket, hogy a krtiizott napoll
mindenki ott lehessen.

A kiraly minden fbntos ug;ret eleve keszfttessen elo a
barok tanflcsaban. EzzeI elejet veszik annak, a mit eddig
a nagyok taktikab6l sokszor megtettek, hogy a td.rg;rala sok
megkezdeset, elozetes megb eszelesek urugyevel, halogassek.

1498-ban kimondj ilk, hogy tizenot nap alatt be kell
vegezni az orszaggyulest. A ki meg nem jelenik vagy el-
kesik, brintetest kup, ugys zinten az ispan, a ki valakinek
megengedne, hogy elmaradjon.

E reformokkal a koznemesseg a nemzeti gyrilesben
mindenhatovf lesz.

Meg csak az van hatra, hogy e gyriles hatalmi koret
tagfts 6k, vagy legalabb szabatosan megh atarozzak. 1495-ben,
middn torvenybe iktatjak a szemelyes megjelenes koteles-
seget, azt is kimondjak, hogy az orszaggyriles ( egyeterto
tanfcsfval, kell mindent megallapftani, (a mit Az orszd.g
javara es haszndra tenni kell ,. EzzeI az altalanos kijelen-
tessel minden fontos ugyet az orszaggyules hatflskorebe
vonnak.

Torvenybe iktatjek azt a tetelt, a mely ez ideig is
megfelelt a kozmeggyozodesnek. A parlament dominalo
allfs6t az allamban ujra megerositik.

IJgyan ezen torveny szerint a hutlenseg esete folott az
orszaggyriles szf ne elott kell biraskodni.

1500-ban a koronaorok vflasztasanak a jogdt az orszag-
gyrilesre ruhazzilk.

RzzeI es a hritlensegi esetekben valo biraskodasrol
hozott hatarozatakkal a nagyoknak l490-ben szerzett jogait
nyirbeljek meg. A mit akkor a nagyok a maguk szamfra meg-
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allapitottak, azt most az orszaggytiles hatfsk6rebe uta-
sftj ek.

1504-ben az orszaggyules legsarkalatosabb jogft es leg-
erosebb hatalmi eszk ozdt, az adomegajanlas monopoliurnat,
ujra es felre nem ertheto szabatossd.ggal allapitj6k meg. Sem
v6,rmegyenek, sem egyesnek ne legyen megengedve, hogy
a kiralyt Onkenyt penzbeli segftsegben reszesftse. A ki
orszaggytilesileg meg nem szava zott adot fi,zet, azt rekesz-
szek ki a nemesseg kdrebol.

De a koznemesseg befoly6sa alatt allott ezen orszag-
gyrileseknek nagy hatalma sem elegseges a koznemesek
suprematiaj d.nak megalapitd.sara.

Lz idonkint osszehivott orszeggyriles nem kepes az
allam thindennapi munk AjAt vegezni. Lz allami teend6k
nagy koret csak allandoan mrikodo hatosagok intezhetik.
A vegrehait6.s, a tulajdonkeppen valo korm tmyztts ezert a
kiraly es kozegei kezeben maradt.

A szemelyes megielenes kotelessegere alapitott orszag-
gytilesekkel jaro teher, akfrmennyire sikerult a tf.rgyalaso-
kat megr6vidfteni, oly sulyos, hogy a gyakori orszaggyrilesek
lehetetlenekke vf,lnak.

Mfg regebben a nemzet azt kovetelte, hogy evenkint
tartsanak orszaggyulest, l&}}-ban azt a szabalyt Aflftjak fel,
hogy csak minden harmadik evben kell orszdgg)rrilest tartani.

Annal surgetdbb a szukseg, hogy a vegrehajto hatal-
mat allandoan fuggo viszonyba juttassak a koznemessegtol.

Vannak id6k. a mikor az emberek a legrnereszebb
vallalkozfsokra szanjak el magrlkat, a mikor szazados bajo-
kon is egyszerre akaruak segiteni. Ilyen volt nalunk a
mohacsi veszt megel dzott kor. verlr oczy nemessege semmi-
fele nehezsegtol sem riacl vissza.

I{eki batorodnak a problemanek, a rnelyet a kozep-
korban megoldani sehol nem tudtak, annak a problemf-
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nak, hogy a vegrehajto hatalmat rendszeres moclon ftiggo
viszonyba juttassfk a rendekt6l.

Meg kell vallani, hogy e kerd6s megoldasfnak szuk-
sege most surget6bb is volt, mint azelott.

Zsigmond koranak meltatasakor ramutattam arra, hogy
szerves reformoknak ) a vegrehajt6 hatalom es a torveny-
hozfls kozotti viszony atalakitasanak vfg;ra nem t6"madt a
tfrsadalombno, mert ugyan azok a tenye z6k szabtak iranrrt
az orszaggytilesnek es a kormanynak. Most ez meg-

valtozolt. Lz oniillo politikai czelokat kitrizott koznemesseg
uralkodik az ors zagy(ilesen. A vegrehajto hatalom ellenben
meg a kiraly es a forendek befolydsa alatt ell.

A gyonge Illas zlo mellett az allami elet egyseges veze-

tese csak ugy biztosithato, ha vagy a fonemesseg partj a

uralkodik az ors zeggyules folott is, vagy ha a koznemesek
megsz erzik maguknak a vegrehajt6 hatalmat is.

Midon l495-ben az orszf,ggyulest ugy szervezrk, hogy
a tomeg uralkodik benne, elkerulhetetlenne valik, hogy a

megoldas utobbi modjaval tegyenek kiserletet. A historia
ehben is ismetl6dik. Ugyan azok az okok ugyan azokal az

eredmenyeket sztlik.
A XVI. szazadban a nemesseg ug)ranazon az uton j6.r,

a melyen a XIII. szazadban megindult. Mikent akkor, most

is uralkodni akar az allamon; most is a fejenkint valo meg-
jelenes kotelezettsegenek a kimonclasaval biztositja mag*nak
az orszaggyrilesen a tulsulyt. l\Iikent akkor, most is a vegre-

hajto hatalmat a maga befolyasa aI6 akarja helyezrrr. Lz esz-

kozok is, a melyekkel e czelbol eI, hasonl6k azokhoz, a me-

Iyeket elodei hasznaltak. A mint maj d letjuk, a ket esetben

az eredmeny is hasonlo.
Az elso Arpadok idejeben a torvenyhozlst is, a vegre-

hajtast is a kiraly joganak tekintik;* de a rendek szabad

* I2-a-128. lapig.
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szellemenel, egyseges vezetdsdnel es nagy hatalmanal fogva

a kiraly nelkuldk e j oggal nem elhet.

Jogainak egy res zet a nemzet osszessegevel egyutt, mfl-
sik reszet a :nemzetnek bizonyos elemeivel gyakorolja. It[em

irott torvenyek, hanem a kdzallapotok es a hatalmi viszo-
nyok, a melyek a szok*sokat es a torv6nyeket szulik, vala-
mint a kiralysagnal regibb nemzeti traditi6k kenyszerftik
rea. Hogy mino hatfskorben osztozik meg az eg6sz nem-
zettel, minoben a nemzet vezeto tagjaival, azt nagyreszt" az

ugyek termeszete hatfrozza meg. A mi idorol-idore intez-
heto 01, a mit tanacsos tobb ember r1,szvetelevel megalla-
pftani ) a mi olyan tekintelyt kovetel, hogy csak az osszes-

seg szentesitese adhatja ffieS, azt rendesen a nemzeti gyri-
lesben targyaltatja. Lzokat az ugyeket, a melyeket a tome-
gek nem ertenek ffieg, a melyek oket nem is erdeklik, a

melyek naponkint folmerulnek es allando elveken alapulo
szakadatlan munkat kor,'etelnek. Azokat rendesen tanacsir
ele terj eszti.

Elteresek is forclulnak elo. \eha a pillanatny i hell'zet
hatasanal fogva. a krilonb ozo egyenisegek klilonltozS r'ele-

menyenel fog'va. a nagvobb gr-riles vegzi. a mit a kisebb
szokott inte zni. \-ag)- nregforclitr-a. A dolgok termeszete es

az ehhez sinr nlo prrpceclensek erej e azonban fokrol-fokra
allando szokasokat es j ogi f'olfogasokat teremt, s legalf,bb
nagy vonasaiban szAbalyo zza es egymastol megkulonb oz-

teti a ket intezmeny hataskoret.
R6bert Karolv a tanacscsal vegzi ugyan az osszes tenni-

valokat, utfna azonban megint a regi allapot tamad fdl, s

az orszaggyrilesek vonj ak magukhoz a torvenyek alkotasat
es az adok kiveteset, a tanf,cs pedig mindinkabb csupan
a korm fmyzati teendokre szoritkozik.

A hatfskdrok kulonviilasztasava I a kdt rendi intezmeny
kozjogi jelleme is mindinkabb elter egymfstol.
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Azon ugyekben, a melyekben a nemzeti gyules szokott
hatar ozni, megszunik a kiraly korlatlan hatalma, s csak a

kdt akarat megegyezese utjan johet letre ervenyes vegzes;

a tobhiben ellenben a kiraly szahadabb elhatarozast tart
fonn maganak. A :nemzeti gyriles, mint a kirfllylyal egyenlo
tenye 25, osztozkodik vele a jogban, a tanacs ellenllen csu-
pen velemenyt nyilvanit, a nelkril, hogy a kiralyt szabad
ellrataroziisaban korlalozna. Eszkdze, kozege a kiralynak.
A kiraly annak az ellenkezojet is megallapithatja, a mit a

tanfcs javasol.

A nemzeti gyriles osszehirrasdLt es osszealakitf sat is a

kiralyi akarat, szabad elhatarozasatol elvonjek ; tdrveny alla-
pitja ffi€$, hogy mely iddkdzokben kell g"vulest tartani, s tor-
veny biztositja minden nemes jogat, hog_v henne resztvegyen.

A kiralynak ezentul is annyiban szabad ugyan a keze,

hogy meg o hatAro zza il€S, hog;' az egesz kozonseg szeme-

lyesen tarto zik-e benne megjelenni, vagy kuldottekkel helyet-
tesfttetheti-e magat, s rajta ell, meghivni a gyrilesre a l'arosok
kepviseloit, ilzzaI a fictioval, hogy a varos egy nemesevel
azonos jogot kap. A nemzeti gyriles tekinteteben megovott
szabad akarata azonban megis sokkal szukebb koru, mint a
kiralyi tanfcs dolgabAn.

A szokfs szerint minden fop&p, bAro es elokelo tagja
a tanfcsnak. De kik tekinthetok baroknak es elokeloknek ?

E reszben a kiraly valasztasa aligha volt szorosan korla-
tozva. A magyar fonemesi csaladok soraban beallo gyors

valtozasok es annak a lehetosege, hogy a korona egyre r1j

meg rij embereket emel a forendek koze; valamint a ma-
gyar folfogiisnak nemi kivetelek ellenere soha meg nem
szuno azan alapvonasa, hogy a kozjog nem egyeseknek

orokolheto maganjoga, min dez megakadalyozza, hogy a

kiratyi tanacsban valo reszvetel egyes egyenek es csaladok
privilegiuma legyen.
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A kiraly aligha volt kdtele zve minden fopapot, barot
'es elokelot, meg azokat is, a kik a kozfolfogas es valo-
siigos hatalmuk szerint ketsegtelenul az elsok kozul valok
voltak, s a kik h6ben-korban a kirah,i udvarban tenyleg meg
is ielentek, mindannviszor meghivni. A tan6:cs nelkuldk is
elj frhatott teendd ib erl.

Valoszinu, hogy az udvarnal rdSzo kiralyi meltosagok
es tisztviselok kepe ztek a rendesen mtikoclo taniicsot. Idorol
idore valasztott koznemes tagjai is voltak. fsmerjuk ir
III. Enclre koraban tett kiserletet. hog-v a tanacsot teljesen
atalakitsak es az orszegg)-tlles ala renaelj6k.

De ez a kiserlet nem bir allanclo szer\-ezetet teremteni.
Maria kirall-no idejeben uj probat tesznek a koznemesek
reszvetelenek a biztositasara.

Hunyadi Jflnos es Matyas koraban allanclobba lesz a
koznemesek reszYetele a tan6:csban. Foleg biroi teend6k el-
intezese vegett htzcnyos szamu tagot renclel b ele az ors zeg-
gytiles, a kiknek mfls iigyekhez is van hozzaszold:suk.

A tan6.cs vezeto eleme azonban a fonemesseg marad.
Azon torvenyek, a melyek a tanfcsnak a kiraly egyes kor-
mflnyzati ten;'erhez valo hozzejfrulasd.t kikdtik, & ofopapokat
es barokat )) szoktAk emliteni. USy tets zrk, hogy csak oket
tekintik igazi tanflcsosoknak. A per kdznemesnek, a nagyobb
szamu es tekintelyrl four mellett, alarendelt szerep jutott.

Il--ven Yolt a tan6.cs osszealkotf,sa es hat6.skore, a mikor
a koznemesseg arra kezdte iranyitani torekveset, hogy altala
,6 vezesse a kiralyi korm dnyzatot.

Hog)' czelt erhessen, k6t iranyban kellett modositania a
tan6"cs szerv ezetet.

A koznemesseget, azaz az orszeggytllest, hatalrnalak
kozpontjat uralkodova kellett benne tennie, s hiztosftania
kellett azt, hog)' a tan6"cs iranyftsa a, kiral__v elhataro zasat.

149-o-ben tes zik meg az elso lepest. A regi hagyom 6-

25*
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nyokat kovetv€, szerdnyen indulnak meg. Beerik vele, hogy

a tanacsnak nyolczados torvenyszek ehez tizenndgy nemes

tilnok neveztessek ki. Ezek meg csak hiroi functiot vegeznek

es a kirfllyi tanacs politikai termeszetu targyalasaiban nem

ves znek reszt. A kiraly nevezi ki oket es gondoskodik java-

clalmaziisukr6l.
I498-ban egy lepessel tovabb mennek. A nyolczados

torvenyszek koznemes ulnokei szamft tizenhatra emelik, s
kdzuldk nyolcznakjogot adnak, hogy a tanacs minclen Al6se-

ben reszt vegyen. Ez a n-volcz ulnok mfr nem csak arra tesz

fogadalmat, mint eddig, hogy partatlanul itdlkeztk, hanem

megesktiszik, hogy a tanacshan o husegesen es titoktartf s

mellett fog mindent a koztigl' javara es hasznara megbeszelni r.

0t< mfr a tulajdonkeppeni kormanytanacs tagjai. Kapocs is

tamad kozotttk es az orszegg)'Llles kozott, mert a kiraly he-

l;rett a kiraly es az orszaglakosol< egytitt valasztjak meg oket.

Allfsuk termeszetet azzal is kidornborftjAk, hogy a koznemes

ulnokoket az orszaglakosok ktildn ado utjan, a fonemeseket

pedig osztalytarsaik fizetik. Hivatasuk, hogy a rendi befolyast

a kiralylyal szemben az o sajft tanf,csflban kepviseljdk, a

minel fogva nem is tole kapjak javadalmazasukat, hanem

megbtzojtrktol, a rendektol.
1500-ban megint tert hoclitanak. A nyolczados torveny-

szek osszes tagjai, tehat neg)- fopap, ne$Y four es mir rd a
tizenhat koznemes jogot n-yern€k, hogy a tanacsnak bar-

mel;,* kozugyet targyalo tileseiben is r6szt vegyenek, a rni

a kdt elobbire :nezve nem vfvmaily, mert 6k allasuknal

fogva tagjai a tanacsnak, a politikai tanacsban rilesezo koz-
nemesek szamffi" ellenben megkets zerezi.

Lz ulnokok f'ele, negy four es nyolcz koznemes, min-
clig Budan tartozik lakni s koteles a tanacs minden ulese-

ben r6,szt venni. A tanfcs fllando magvfnak tobbseget

tehat a koznemesek alkotjAk.
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Arrol is gondoskodik a torveny, hogy ez a szrlkebb
tanacs allandoan osszefuggesben maradjon az orszaggyu-
lessel. Nem azdrt kizdenek, hogy a kdznemes mint egyen

az allamban ervenyesuljon, s hogy megnyiljek elotte a ha-
talom utja, mert ez eddig sem volt elole elzarva, hanem
az6rt, hogy a kdznemesek politikai partja uralkodjek az

allamban.
Akfrhany koznemes ul a tanfcsb&il, ha nem marad

dsszefuggesben a koznemesseg zdmevel. az orszaggytilest

vezeto piirttal, a kittizott czdl niucs elerye.
1500-ban azzal biztosrtjak a nemzeti g1-tiles befolyas:it a

taniicsrA. hog)- az tilnokoket csak harorn eyre r.Alas ztjak.
A tanS.cs ftiggeset az orszeg'S')-tilestol azzal is fokoz zak.

hogy I507-ben az ulnokok kotelessegeve teszik. hog) fdl-
jelentsek az orszeggyiilesnek, ha valaki a tanacsban a kozjo,
az orszag szabadsaga es torv6nyei ellen cselekszik.

Lz orszaggyriles bunteto keze ala vetik a kormanyt.
I{em csak torvenytelen tetteiert, hanem a k64oval ellen-
kezo politikAjaert is lakoljon a tanflcsos, meg pedig a ki-
raly iteloszeke elott is, a nemzete elott is.

Minde zen hatar ozatok nagy befolyasho z juttatjek a koz-
nemesseget az orszagtanf.cs kereten belul.

Mfg 1495-ben a koznemesek meg csak a biroi ugyek

elintezeseben vehettek reszt, ulaszlo uralkodasd.nak a vege

f'ele mar 6k alkotjak az allami ugyekkel foglalkozo tanacs

allandoan mtikodo tagjainak a tdbbseget. Mfg L495-ben a
tanacs a kiraly kozeg'e, [Jlaszlo uralkodasanak a vege fele

a vdrlas ztas, a fizetes, a felelossdg utjan a nemzeti gyules

szerveve alakLrl et.

Meg csak az kellett, hogy a kiralyt magat rendeljdk
ala a tanfcsnak. I-D07 -ben ezt is megteszik ; III. Endre
torvenyeinek a peldaja szerint kimondjAk, hogy a kiraly
az orszagos ugyeket csak a tanacscsal egyutt intezheti, s
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ervenytelen, a mit ennek a tudtfn kfvtil rendel el. EzzeI be-
tetozik muvoket.

A koznemesseg a kozig'azgatdLs also hatosagairol sem

feledk ezik meg. Itt is uralomra tor.
1,495-ben lcimondjek, hogy az isl, dL, alispan es szolga-

biro csak a megye kozonsegenek meghatalmazasa alapjan
teljesithet barminemti vegrehajtast, s hogy az a tisztvisell,
a ki ilyen level nelkul akarna eljarni, megbuntetendo.
Erre is az a bizalmatlansag indithatta oket, a melyet a
kiralyi elle norzds es az elokelo allasokat elfoglalt nagyok
irant ereztek. A megyei klznemessegre ruhazzitk a kozigaz-
gatasi hatalmat. A kiraly tisztviseloje is csak az o megbtza-
sukbol merftse j ogait.

IJgyanettol a szellemtol indfttatva, 1500-ban kimond-
jek a rendek, hogy a foispant, a ki a nem zaszlos urak
csapatainak a megyerhez csatolasfban hanyagul jarna €1,

a megye kozdnsege buntesse meg. A foispan felelos a

megye nemessege elott. A kiraly megb tzottjht is ala ren-
clelik a varmegyenek.

1504-ben pedig kimondjek, hogy az ispan a megye

kozdnsegenek megegyezese nelkril alispant ne valaszszon.

Az ispanok segedje, mert ez ideig az volt az alispiln, a

megye tisztviselojeve kezd atalakulni.
Minde zen hatarozatok Lrg)'anannak az egy politikai

eszmenek a kovetkezrnenyei. A koznemesseg uralkodni
akar az allarni elet egesz vonalan. Hatalmanak a gyokerei
a kozpontban az orszagg iiles, a megyekben a nemesi

kozonseg.
Lz elsonek a j ogkore kiterj ed minden fontos orszagos

ugyre.
A videken a megye ugyan ezt a szerepk6rt kezdi betol-

teni. Donto befolyast adnak neki a kiralyi hivatalnokok
valas ztilshra es ugyke zelesere.
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De kerdeses, hogy czelt erhetni-e ezzel a politikaval.

Kerdeses, hogy sikerulhet-e a koznemessegnek nem csak a

torvenyhozason uralkodni, hanem az allam kormtnyzatat,

a kiraly es a fourak hatraszoritasaval, tenyleg kozvetlentil

Yezetni.

A tarsada.lom termeszetes sulypontja ez idohen m6g

nincs a kdznemessegben. IJralma ezdrt meg termeszet-

ellenes.
A kiserletet, a melyrol szo van, nem az6rt tettek, mert

a vezetesre kepes ero osztonszeruleg ervenyre jutfsra tort,

hanem azdrt, mert az flllam termeszetes vezetoi nagy bf-
noket kovettek el. Szomoru id6k vartak az allamra, mert

Iejartak magukat, a kiket potolni meg nem lehetett. Elke-

rulhetetlen lett a vals6g, mert eljatszottak a bizalmat a nem-

zetnek meg minclig termeszetes vezerei, a kiraly es a f6-

nemesek. A koznemesek a porba ejtett kormanyrudat ke-

zokbe akarjak rag'adni. cle nem llirjak kezelni, mert a kik

elejtettek, ffi€g minclig hatalmasak es tekintelyesek, s nem

engedelmeskednek nekik, a kik maskulonben alfrendelt
helyzetben vannak.

A koznemesek allami conceptioja sok reszeben nem

valosulhat meg. A szerv ezet, a melyet letrehoznak, nem

functionalhat j 61.

A papiron ugyan donto befolyast biztositanak maguk-

nak a torvenyhozasra, az eletben azonban meg ezt" sem

erik el. Ha nezzik az otszaggyulesre vonaLkozo hataroza-

taikat, viliigossdr valik, hogy lehetetlenseget akartak. Lz

orszagot ercleklo minden ugy a nemzeti gyules ele valo,

igy szol az egyik torvenydk. A masik meg azt mondj a.

hogy tizenot nap alatt be kell fejezni az orszagg)'ulesi tar-

gyalasokat.
De lehetseges-e tizenot nap alatt az allam minden

iigyet elinte zni? l{em hibeb6l tfmasztottak ezt az absurd

q t-3'-
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kovetelest ; rend szerukb6l kovetkezett, hogy lehetetlen dol-

gokat codificaljanak. A nemzeti gyules volt befolyasuk for-
rasa. Ha uralkodni akartak az flllamor, lehetoleg sok ugyet

kellett az orszaggyules jogkor6be utalni. Ha meg a tomeg

jelenletet is biztosftani akartak e gyrilesekben, rovidre kel-

lett szabni a targyalas idejet. Egyik hatarozatuk sem volt

folosleges, egyuttveve azonban keresztulvihetetlenek voltak.

I{incs miert csodflko zni rajta. Term lszetellenes dolgot

csak termeszetellenes eszkozokkel lehet fontartani. Igy is
csak f6l sikerrel es ideig-orfLig.

A torveny ellenere a koznemesek gyakran nem jelen-

nek meg tomegesen. A torveny ellenere a kirf,ly valasz-

t6Lsra szotitja fel a megyeket. A torveny ellenere a nemes-

:seg engedelmeskedik. A torveny ellenere sok es fontos targy

elintezese annyira elhuz6dik, hogy a megjelent tomegek a

torveny ellenere odahagyj ek az orszaggyulest. Megbizot'

takra ruhilzzhk a munka befej ezeset. Lz elet kovetelmenyei

erosebbek az irott jognal, s a mi meg tobh, a politika szen-

vedelyein6l is.

A forendeknek igy nem egyszer van modjr-rkban elni az

elonyokkel, a melyekt6l oket meg akartak fos zlam.

A koznemesek uralmanak gyonge alapj at maga az az

aggodalmuk is htzonyftja, a melynel fo-eva a valasztdLst ki

akartak kus zoholni a nemzet szokasai kozul. Ha olyan

keves az ereje a koze]losztalt'nak. hog-v a maga megbtzott'
jaira sem szamrthat, s csak a tomeges megielenes esete-

ben, csak az o kozvetlen ellenorzese perczeiben hizhatik

meg sajat tagjaib &n, mikent remelheti, hogy kezeben tartsa

a vegrehajt6 hatalmat, a melyet a tomeg nem gyakorol-

hat ? Ha a csak neh6,ny hetre megvalasztott kdpviselot ellen-

seges befolyas hatalmaba keritheti, hogyan lehetett arra

szhmitani, hogy a korm fnyzat koreben allandoan mukodci

koznemes megovja a huseget kuld6ivel szemben ?
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Lz a befolyas, a mely a megbizottat labarol leveri,
nem ejti-e modjet, hogy magf,ra a tomegre is hasson ?

A bizalmatlansag jogosult is volt. A tflrsadalmi fel-
sobbseg, a nagy vagyon es a nagy hatalom, a melylyel a

fourak birtak ) a nemesseg osszetartfsat meg a tomeges
gyrileseken is meg tudja bontani. A fouraknak nagy a

clientelajuk a nemesseg soraiban. A kik az o varaik es

katonAik kozeleben az 6 hatalmuk befolyfsa alatt elnek, a

kik oket kulonhozl minosdgben szolg6.ljak, a kik az o

pen zikre raszorulnek, azok az orszaggyulesen is az o

vezetdsoket kdvetik, a toluk kiadott jelszavakat hangoztat-
j Ak a chaotikus tomegben, s megosztvd"n a nemesseget,

n em egyszer tobbsegre is tesznek szert. A gyuleseken

korteskedesek folynak. A viilas ztfts szintrelyerol e gyule-
sekbe helye zkednek et" a lelekvasfrliis kiserletei. Ellene
lriaba valo minden torveny. Van, a ki hajlando eladnr sza-

vazatat, mert nagyobb jelentoseget tulaj donit a penzn€k,

mint a politikanak; s van, a ki megviisfrolni hajlando a

szavazatot, mert tobbet er neki a hatalom, mint a penz.
A kereslet es kinalat torvenye szerint tehat letre kellett jon-
nie az alkunak. Mivel a koznemesek egy resze meg annyira
mtlveletlen es szegetry, hogy a politika szovevenyes reszlet-

kerdeseiben nem jaratos, s nincs bennok megallapodott vele-
menye, s mivel a fonemesek hatalma meg re6lis, nincs olyan
rends zabilIy, a mely az utobbiak befolyasat allandoan le-

szorfthatna. Csak a mestersegesen szitott szenvedelmeknek
sikerul ideig-oraig a hatalom es a tekintely valosagos meg-

oszlAsaval ellentetben levo rendet fontartani.
A koznemesek meg hatalmuk kozeppontjdLban sern bir-

iat< meggatolni ellensegeik benfto hatfs6:t. fgy alkalornmal
a nemzetgyules szinhelyen veres bflrdot fuggesztenek eg)-

ffra es megeskusznek, hogy megolik vele. A ki eg)'enetlen-
seget tflmaszt kozottuk.
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Ha fgy kell vedekezniok a maguk osztalybeliei ellen
hatalmuk kozpontjiiban, nem csodalkozhatni rajta, hogy a
korm ilnyzat teren meg kevesbbd birjek uralmukat fontartani
es Alland6an brztositani.

Lzon torvenyek, a melyeknek az a czeljok, hogy a

kiralyi kormanyzatot a taniicsra ruhazzfk, a tanacsot meg
a koznemesseg befolyflsa ala vessek, maguk is tokdletlenek.
Lz elmeleti alkotfs fogyatkozasait az elet kirivobbakka
teszi "

A kiraly nincs teljesen tanflcsanak kiszolgaltatva, mert
a torveny csak azt mondja, ho-e1' err-enytelen az a rendel-
kezese, a mel_vrol a tanacsnak nincs tudomasa. Midon
I&9}-ben a nagl-ok befolvf sukat torvenyesen biztosf tottiik,
vilagosan kijelentettek. hogl- a barok es fopapok okifejezeLt

beleegyezese es szabacl es onkentes elhatarozfsa nelktil ,
a kiraly ne intezkedhess6k. Most ellenben nincs szo meg-
egyezesrol, hanem csak tudomasrol.

Lehetseges, hog)- a torveny szfndeka most is messzebb

ment, s hogy az uch'Ar hivei csus ztattdk be a szo-
vegbe a ketertelmri szAyakat. Hatalmuk eppen allando je-
lenletrikon es a tulajclonkeppeni kormfnyzat folytonos ve-
zetesen alapult. A nepg)'tiles csak az d.ltalanos elveket alla-
pitja ffieg, s belelaradva a munk aba, szetos zlik. A mi meg
tenni valo van, azt korm an.yzashoz szokott hivatalok vegzik
€1, ezek pedig a nagyok befolyasa alatt 6llanak. Nem lehe-
tetlen, hogy a kdznemesseg vivm6nyait ezen az uton a

leheto minimLrmra reduceltek, s hogy a hat6r: ozatot, a mely-
lyel teljes hatalmat akart maganak biztositani, ketes erteku
szoval fej eztek ki.

A tan6.cs folott a foltetlen uralmat sem tudtak maguk-
nak megszere zni a k6znemesek.

Igaz, hogy azon rlszenek, a mely ;L kiraly korny eze-

teben tarto zatt mindig lenni, 6k alkottak a tdbbseget ; de

Itt'
ttt
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a tattacs tagjai maradtak mind a nagy urak. A zdszlos
urakat, a nagy vagyonir fonemeseket, a kiknek csapatai
nelkul az ellenseggel szemben eredmenyt erni nem lehe-
tett, a kikben az allami elet terme szetszeruleg osszponto-
sult, a kiknek befolyd.sa alol a legerosebb kiral;rok sem
vonhattak ki magukat, a kiknek szavara Mftyf,s is hallga-
tott, ezeket az igazi hatalmakat a tanrics kdrebol ktzarni
meg nem mertek. A klilfdldi fejedelmek a szerzodesek
vegrehajtf"saban csak akkor biznak ffi€S, ha a nagyok is
alairj ak. Hogyan rekes zszek ki az udvarb6l oket, a kiknek
ekkora a tekintelvok ? Midon 1500-ban az ulnokok szamat
szaporitj dk, a torveny ki is jelenti, hogy a kirf,ly tobbi
tanf csosa2 azaz a barok es fopapok, ( a kik egyebkent a

kiraly tanacsaban tilnek r, mindig ( a megszokott m6don,
bebocsatand6k. Lz a torveny, a mely a kiraly cselekedetei
ervenyesseget a tan6:cs elozetes tudtanak a foltetelehez
k6ti , &z ulnokokon kfvul a t6bbi tanacsosrol szinten szol.
f szerint a koznemesseg nem szamithat a tobbsegn€k, a

tekintelyesebb res znek a tamogatasAra.
Kulonben is a \-egrehajto hatalorn tr-rlaj donkeppeni

szerve nem a tanacs, hauem az orszagos hivatal. A nador,
a kanczellar. a kincstarto , tz orszagbiro ) a b6.n, a vaj da
alkotj ak a hatosagokat. Az ii parancsaikra szokott re6: a
nemzet. A hivatalok nekik vannak alarendelve. A kdzug)'ek
Iebonyolitd.sa, a tulajdonkeppeni intezkedes joga es kote-
lessege rajuk tarto zik. A kozszolgalatnak allandoan 6k alla-
nak az elen. A par evre valas ztott ulnoknek, a ki tanacs-
kozik, de nem parancsol, a kinek nincsenek kozegei, a

kinek tekintelyet nem emeli a hagyomany, alfrendelt sze-
rep j ut.

trzt a tulajdonkeppeni kdzigazgatast kellett volna a

koznernessegnek a maga befolyasa ala hajtani. E nelktil a
hatalmat kdnnyen kicsavarjak a kezebol.
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De ezt meg az elmelet teren sem eri el. A kiraly ado-
manyozza a meltosdLgokat. Igaz, hogy meg kell hallgatnia
a tan6csot, de nem az orszaglakosokatz s csak meghall-
gatni, nem pedig kovetni. A niidori allast vd"lasztas utjan
toltik ugyan be, de az udvari part az ugy fontossaganak
az lrzeteben megfe szitt az erej et es gyozelemre segf ti j e-

loltjdt. Lz ugyesebb taktika a fonemeseknek biztosftja a

diadalt. Ok kepesebbek, mint a koznemesek tomege, a donto
percz bekovetkeztet megerteni, s a kello alkalomkor erejoket
teljes mertekben kifejteni.

A mit a koznemesseg eler, azt is jo reszben nem on-
erejenek kos zoni, hanem annak a szovetsegn€k, a melyet
Szapolyaival kotott. A leghatalmasabb oligarcha tarnogatiisa
nelkul a koznemesseg torven)- erejere senr emelheti kivan-
sflgait. Magab6l ebbol is rlem kell-e rea nagy bajoknak
szarmazniok ? I{em forog-e az ol-van elv, a rnely ellentetes
iranyu ero segitsegere szorLrl, alrban a veszedelemher, hogy
a siker napjan kijatszf|r- ? Konnyen megeshetik rajta, trogy
az fbrditja a maga javara. a kinek hasznht akarta venni.

A Szapolyaival kotott szovetseg mas bajt is okoz.
Szapolyai elhatalmasodAsa a kiralyt hilzat fenyegeti. A koz-
nemessegre tamaszkodt'a, elfoglalhatja a tront. Az egyeb-

keppen akarat nelkul valo kiralyt az onfentartds osztone
arra sarkalja, hogy vedekezzek e veszely ellen. Ellensegeve
lesz a koznemesseg egesz mozgalmanak, s a fourakkal tart,
a kik szinten felnek Szapolyaitol. Az alkotmanyjogi es a ha-
talmi kerdes a dynastia kerdeseve lesz. A koznemesseg, a

mely pedig, mikent lAttuk, a kirfly hatalmat is novelni sze-

retne, mert erzt, hogy az orszagnak valodi uralkodora van
szuksege, akarata ellenere ellensegeve lesz a kiralynak.

Szapolyai becsvagya utjet allja az egyetlen megoldas-
nak, a mely a kor bajain segfthet: a szovetsegnek a kiraly
es a koznemesseg hozott. Egymas karjaba hajtva a kiralyt
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es a fourakat, olyan ellenseget teremt, a melynek keze-
b6l a legczelszenibbeknek tetszo torvenyek sem ragadhat-
jek ki a kormdnyzatot. A kirfly es a fonemesseg egyutt veve
konnyen ellensulyo zzfik a koznemesseget, konnyen kijats zak
a torvenyben biztosftott jog6.t.

Eddig a kiraly es a fonemesseg egymflssal kizddttek az

elsosegert. A koznemesseg rendesen majd az egyiket, majd
a masikat kovette. Most, mikor eleibok akar vagni, regi ve-
zetoi osszeverodnek es ellene fordulnak. Az uj elem tulvitt
igenyei ellen a regi tekintdlyek egyesulnek.

Mindezeknel fogva akdznemesseg IJlaszlo eleteben czel-
jtit el nem eri. A napi politika concret kerdeseiben nem bir
vezetni. Annak ellenere, ho gy az allam szervezetet reformflta,
a politikahan nem az o akarata dont.

Matyas halala utan reactio allott be az o korm ilnyzati
rendszere ellen. Lz absolut jot kovetelo kozvdlemeny rende-

sen Lgazsagtalanul itdli meg a kormanyt, a mely alatt el. It{incs

uralkodas hiba es baj nelkul. A fogyatkozasok, mfg kozvetle-
ntil erezni a hatfsukat, sokszor vakka teszik az embert a

rendszer aldasai irant. Ha azonban a kovetkezo korm tnyzal
rosszabb, a kozvelemeny rendesen iitcsap az elobbinek
tulhajtott magasztalasAha, s az elmult napokban csupa j6t
talal . Lz olyan szomorusagos kor. rnint a milyerr az lJlaszl6e

volt, a 1\tat;.asenfl tokeletlenebb uralkodast is kepes lett
volna dicsfen;'n)'el ove znr. Termeszetes tehat, hogy Matyas

emleke vakitoan rag'vog. NIidon a koznemesek az tilIam bom-
l6sat letjak, a gyogyitast az elobbeni allapot helyreallftasaban
keresik. LeSjellem zobb tulaj donsageb&r, a nemzeil kiralyseg-
ban letjAk Matyas dicso koranakaz alapjet. A rtemzeti kirf,ly-
seg helyreallftasaban kerestk az orszf,g udvet. Politikejuknak
ez a fo gyakorlati czelja. USy hiszeffi, hogy tevednek ; de

hazafias lrzelembol fakadt e gondolatuk is.

Brzonyos, hogy a legkiviinatosabb a nemzeti kiraly.
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Valamely idegen orszaggal valo kapcsolat mindig bajt okoz.
De neh6z, majdnem lehetetlen nemzeti dynastiet talalni,
ha nincs olyan, a melyet a mult folmagasztalt es szentesi-
tett, vagy ha nem forognak fonn olyan rendkfvuli korulrne-
nyek, a melyek egy emltert a tobbi fole emelnek. Kiralylya tenni
valakit, a ki nem kiralynak val6, csup6"n azert, mert a nem-
zet tagja, szerencsetlen gondolat. Kulonosen olyan id6h€r, a
milyen a MatyAs utani volt. Midon a torok veszely fenyeget es
nyugaton a Habsburg-dynastia kovetkezetesen tor a magyar
tronra, kdzepszerti eg)reniseg etroszakos megvalasztasa, a
kinek sem kivalo tehetsege, sem szuletesenel fogva tekintelye
nincs, a kivel egyenlonek erzL magat az alattvalok nagy resze,
kesz veszedelem lett volna. Ha Matyas a maga prestige-et
ra birta volna ruh azni, S & nemzet mint torvenyes fiut a naglr
kiraly halala utatt azonnal megvalas ztja, Corvin Janos talan
meg tudott volna felelni ellasanak. De a rnint ez meg neln
tortent, a mint a ton'en)'telen szuletes belyege rajta maradt,
a mint alattvalova lett, a mint eg)-enisegenek koznapi voltflt
kimutatta, megszunt alkalmas jelolt lenni . Kezdetben megis
koreje csoportosul a nemesseg. HalS.la utiin Szapolyai telhe-
tetlen becsvfgya aknhzza ki a koznemesseg lelkesedeset a

magyar nernzeti kiralysfg irant. De o sem kiralynak valo.
Sem csaladja erdemei, sem szemelyes tulajdonsagai nem
emelik a t6bbi fole. Csak vagyona es becsvagya kirflyi.
A nernzet nem fogadta volna osztatlan megnyugvassal tronra
j utasat.

Hel;resebb politika volt a szomszed Habsburg -hlz orok-
joganak a megallapitasa. Egy allando es nagy ves zelyt a nem-
zet mindenesetre elh txit vele : a Habsburg -hdz azon allhata-
tos vagyab6l eredot, a melynel fogva minden gyonge pil-
lanatunkra leselkedett, hogy eljen az alkalommal es meg-
szerezze maganak Szent IstvdLn koronejet. fgy hatalmas
ellenvetest is elnernfthatni vele, a tobbi jelolt iranyfban
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tamado irigyseget es kicsinylest. Ha a gondviseles nem adott

a nemzetnek egy mflsodik Hunyadit, olyan egyent, & ki kiraly-

nak termett, barmilyen szereny tett legyen a szarmazasa)

mashonnan kellett uralkodot hozni. Jobbat pedig nem lehe-

tett talalni, mint a leghatalmasabb szomszedo\ a kinek be-

cses szovetseget maskent nem lehetett megszerezni. I\ehez

korulmenyek kozott kiralylya eroltetett kozonseges alattvalo,

nimbus es elisrnert felsobbseg nelkul, veszedelmes megoldas

lett volna. I\em volt val6 a ket tiiz koze szoritott nemzetnek.

De most n6zzik, hogy mennyire sikerul a kd zrremesseg-

nek ezL a foczeljat megvalositani. Egesz actioja sikerenek az

a prob aja, hogy el tudja-e azt erni, a rnit elerni akar.

Torvenybe iktatjflk, hogy a kiralyvalaszto gyulesen az

idegen fejedelmek kovetei meg nem jelenhetnek; majd, hogy

a dynastia kihaltaval csak mag-yar sztiletesu vflas zlhato

meg kirall'nak.
A kormanl'zatot azonban tlas szellem tengi &1, mint

a torvenyhozast.
IJIas zlo a Habsburgokkal valo kapcsolat politikei At

koveti.
Uralkocl6Lsa kezdeten orokjogot biztosit nekik a koro-

nara. A koznemesseg viharos ellenzese dacza:ra a rendek-

kel is elfogadtatj a e szerzodest'

K6zvetlenul az idegenek ellen iranyulo hatar ozat utiin

kettos hftzassfgi kapcsot hozletre a Habsburgokkal. Halala

elott szemelyesen talalk ozrk Miksaval, s szerencsesen fdd6l

ala juttatja kedvertcz tervet ) a ket fejedelmi csalAd szoros

t'okonsdgflt.
Lz orszAggyules es a nemesi tanfcs ellenere buzgon

szovi a koteleket, a mel)' a nemet szovetseget es a Habsburgok

orokosodeset megerositi.

LbIl -ben, tehd.t a nemesi befolyas biztositasara alko-

tott torvenyek teljes ervdnyessege idejeben, e3-r masik
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typikus peldejet lftjuk annak, hogy a koznemesseg akarata
csak szinleg mindenhat6. A nemet cs6.szar es a franczLa
kiraly Velen cze ellen szovetsegre szolitjfk fel a magyar
kiriilyt. A nemesseg nagy zomenek harczias a hangulata.
Dalmetiet akarja visszahodftani . Lz orszaggyriles ilyen er-
telemben hatar oz. Szine elott hallgatjek meg az idegen
kdveteket. Tole kerdik, hogy heboru vagy heke legyen-e.
Lz a l6"tszat, mintha a folsegjogokat o gyakorolna. A min-
denhatosag kulso formaiban szerepel. Tenyleg azonban
semmi sem tortenik akarata szerint. A naclor es a primas
maguk kozott vege znek el rninclent . Lz orszag nem vesz
reszt a haborubarf . A kozvelemeny netr ervenyestil . Az
udvari clique-ek cselszovenyei szabnak iranyt a politikfnak"

Ezt eszlelhetni lllas zIo uralkodasanak egesz idejeben.
A papiron levo alkotmany ellenere az udvar emberei kor-
manyozzftk az orszftgot A nemesseg nem birja oket hftra-
szoritani. Bakacs Tam6.s, a naglrravagyo eszes fopap, az

udvari part embere, marad a korrnany lelke. A nemesseg
gyrildli, de nem birja megtdrni hatalmat. Mar 1497 -ben

olyan heves tamadast rntez ellene, hogy a kirf,ly elmoz-
dftja kanczellari allas At6I, de mindj6rt utana esztergomi
erseknek nevezi ki, s vegig rea hallgat. Bakacs szerencset-
lensegbe donti a nemzetet a keresztes hadakkalo A melyek
D6zsaval elukon verbe boritjfk a magyar foldet. Legna-
gyobb ellensege, Szapolyai menti meg az allami rendet, a
primas azonban ekkor sem veszti el vezeto allasat. Kudar-
cza es a sokfele kenreny tAmadas utan is o marad tr-rlaj-

donkeppeni inte zSje az allam politikAjanak.
Az ellentetes erok ezen harcza teljes anarchiet rdez

elo. Hiaba kiserli meg a koznemesseg kezebe kerfteni az

allam vezeteset, tehetetlen a kormanyzat, bena az allam.
A tekintelyek egymas ellen val6 kizdelme kovetkezteben

nincs tobbd tekintely. Ad6t a nepszerritlensegtol f6l6 ellen-
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felek versenygese kozben keveset kernek es szavaznak ffi€S,
pedig 6geto szuksdg van ree. A mit megajanlanek, azt sem
szedik be, mert nincs fegyelem az allamban, s mert senki
sem engedelmeskedik. A kiralynak maganvagyona nincs,
tehdt nincs modjfban sereget tartani. A fekete sereg mind-
jart kezdetben follazad. I{em fizetik. Bajja valik, a mi
Matyas kezeben aldas volt. A kormany kenytelen ossze-
torni a fegyvert, a rnelyre a nemzet inkabb raszorult, mint
valaha. A vegvarakat elhanyagoljfk. Lz oligarchfkat nem
birjak megfekezni. A nagyok term6,szetes befolyasat a ki-
ralyi udvarra a koznemesseg ellensulyozza ugyan, de az

egyes nagyok garfndalkodasat a videk€r, tehat a valodi
bajt, nem tudja megakadalyozni. Erre csak eros kormany
volna k6pes, ilyent azonban a nemesseg nem bir alakitani.

Az uralkodo fejetlensegnek legszomorubb kdvetkez-
menye a porlazadds. A Dozsa-fele kitorest a mind inkfbb
elharapodzo anarchia erleli meg. Ez teremti meg az indfto
okft. A fohilrol nem zaholilzott oligarchia kegyetlensdge
minden hatfron atcsap . Zsarnokoskodasa halmo zza 6ssze
a gyujt6 anyagot. A paras ztnak a kozepkori Magyarors zeg-

ban nagyon aliirendelt szerep jutott. Lz uri szek es a me-
gyei nemesseg joghat6saga alatt onfllo eletre nem tesz
szert. Az allamnak nem activ polgara. Dolgo zik, fizet es e
mellett mar katonaskodik is, de sem az allamtd, sem a
megyere befolyasa nincs. Masfelol azonban nem rabszolga.
Van koltozkddesi joga es tulajdonnal bir. A kiraly, ha
eros, ervenvt is szerez e jogainak. Legfdnsegesebb hivatiisa
a gy6ngek vedelme. A tarsadalom krilonfdle elemei kozott
ugy tarthatja fonn az egyensulyt, ha az elnyomottaknak a
partjft fogja es oket magahoz lfmczolja. . De a mikor tehe-
tetlen, a paraszt allapota k6tsegbeejto. Matyas, az igazs6-
gos, of is megoltalma zIa, cle kemeny kotelesseget rott 16. Ma-
tyas utan az oltalom megsztinik, de a terhek megmarad-
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nak. A mit az allam tohb6 nem kovetel tole, azI foldes-
ura a maga javara hajtja be. I{em konnyfti a terhet, hogy
torvenytelen. Bethori mondja, hogy kdt feie legyen annak,
a ki of a kiralynal bepanaszolja, mert az elsot leuti, mi-
elott odakerul.

Lz alkalmat a kitoresre szinten az uralkodo anarchia
adja meg. A gyenge kormany a tarsadalmat hathatos fol-
fegyverkezesre nem birja ravenni. Lz a gondolat tamad,
hogy vegezze a foltuzelt es ig6retekkel kecsegtetett nep a,

foladatot, a melyet a vezeto osztftlynak kellett volna betol-
tenie, ha a jovoben is vezetni akart. A tarsadalomnak
minden korlatot tullepo onzese ad kardot az ezen onzes-
tol verig keseritett paraszts.{gnak.

Vegul uglrancsak az anarchia betorftja {'el a ldzadast.
Lz 6"llamot alkoto elemek egymiis ellen kuzdenek, s a te-
kintelybe vetett hit megrendul, ugy hogy lehetonek tets zik
az eg6sz tarsadalom es fllam megdontese. A mikor min-
dent folforgatnak, a mikor az egesz tf.rsadalmon a meresz
vf,llalkozfsok szelleme uralkodik, a paraszt is azt hiszi,
hogy folszabadulasanak megerkezett az ideje. A tarsada-
lomnak miert lenne o a legjozanahh eleme?

igy keletk ezett az anarchieb6l az rszonyu kitores, a

kor erkolcstelensegenek melto gyumolcse es ostora.
A forradalomra kovetkezett elnyomas is magan hordja

e szerencsetlen id6k belyeget. Hosszu szazadokra hato szo-

moru emleke maradt meg benne a tfrsadalom sztikkeblti-
segenek. Lz egesz nemzet nagy erdekeit szemmel tarto
hatalom gyongiilesevel a tarsadalomnak egymas ellen kuzdo
elemei korlatot tdbbe nem ismernek es a legyozottet tel-
jesen \eigazzal<. A gyoz6k onzese es kerlelhetetlen boszaja
szegyenfoltot ejt a magyar szabadsiigon, allando kfrt okoz
a magyar erdeknek.


