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XV. T'EJEZET.

II. LAJOS.

Lajos alatt ugyanazok az erok harczolnak egymiis ellen,

a melyek eddig viaskodtak. Csak a parasztsflg nemult el.

Keseru bfnattal szfveben kozombosen nezi az orszfg sor-

sat. A tornyosulo veszetyekkel szemben alig szhmfthatni re6,

akdrrmennyire van is szuksege a hazanak minden fia segit-

segere.

A fonemesseg es koznemesseg pedig most is farkas-

szemet nez egymassal.

lVlindketten ugyan azokal a politikai czelokat kovetik,

mint IJlaszlo idejtiben.
Kezdetben compromissum ion letre.

fiI8-ban azonban a fourak folulkerelcednek. A mi L49O

ota nem sikerult nek tk, azt most elerik. Elfogadtatjek kormany-

zati rendszeruket. Programrnjuk lenyege, mikent L490-ben,

most is &2, hogy a hatalom a nagyokb6l ell6 taniics kezeben

legyen, a melyys az orszaggytilesnek semminemti befolyfst
nem engednek. De az elmult id6k tapasztalatai oket is czel-

szerribb szerv ezet letreh ozasara osztdnzrk. Tanultak ellen-

f'eleiktol es Yerboczynek helyes gondolatait sajat czeliaikra

forditjek. Megertik a kdzjogi testuletek szabatosabb rneg-

hatf,r ozasanak s z tikseget.
I490-ben a nagl-ok a regi kiral;-i tanacsra ruhaztek a

jogokat. Nlost czllszerubll szervezetrol gondoskodnak. Meg-
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hatar ozott es a kiraly akaratet6l fuggetlen szamir szemelyek-

b6l kepezett fllando kormanyt alakftanak. Az allam negy

fohivatalnokf.n, a nadoron, az orszfgbiron, a tfrnokon es a
kanczellfron kfvul negy barobol es negy fopapb6l eil6

tanfcsra hizzftk a hatahnat. A kdzelmult p6ldai utan inclulvn,

azt is ethatarozzirk, hogy az utobbiak felere sze az uleseken

mindig jelen tartozik lenni.
Minden heten harom ulest tartsanak. A kiitf'dlddel csak

a tanacs utj an kozlekedik a kiraly. Minden ugyet , a kiralyi
hhztartasra valo f'olugyeletet is, az 6 hataskorukbe utasitiek,

Mikent I490-ben, most is kimondiek, hogy a kiraly
nagyobb adomanyokat es nagyobb egrhazi javadalmakat

csak az 5 mege gyezesokkel osztogathat.

A fonemesek a maguk anyagi erdekeinek kedve znek

annak a kimondfsaval is, hogy a hadi adot csak azoknak a

jobbagyai kotelesek fizetni, d kik banderiumot nem fllftanak'
Minden ellenorzes alol kivonjak fizetesi kdtelezettsegu-

ket, midon az adok hehajtasat sajat tisztjeikre ruhazzak.

Vegzetes hibek ezek. Csak addig van valamely elem

uralmanak jogosultsage, felsobbseget csak addig turi meg a

t6bbi onerzetes elem, mig hatalmfval az osszesseg erdeke-

ben 61. Mihelyt azt csup6.n a maga jav6.ra fordftja, megerett

rea) hogy elpus ztulson.

Volt id6, a nrikor ezI az rgazsagot a fonemesseg meg-

ertette, a mikor maga vallalkozott a kettos teherre, s tor-

venybe iktatta, hogy jobbagyai adojan es folfegyverkezesen

kivut banderiumot tarto zlk allitani.

Most onzesevel sajat maganak artott. A koznemesseg

kemeny tamadasa nem erteti meg vele, hogy hatalmat csak

ugy szilardfthatja ffieg, ha eloljar az illdozatokban. Ezert

megerdemelte a nemzet bizalmatlansagat is, ellenszenvet is.

Kihivaskeppen hathatott, hogy ugyanakkor emelte az adokat,

a mikor a leggazdagabbak jobbegyait kivonta aloluk.
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l{ern is nyugszik meg a koznemesseg a fourak hataroza-

taiban. O rszaggyulesen kiv[il, utolagos hozziljarulasa folteve-

seber, hoztfrk azokat a fonemesek. A koznemessdg azonban

megtagadja beleegyezeset, s a maga programmja tdrvenybe

foglalasfval felel .

Ez is a regi marad. Ne a tanfcs vezesse a kormany-
zatot, hanem az orszaggyules, a melyben a nemesseg ural-
kodik, s a tanacs ennek alfrendelt organlrma legyen. Benne

is maganak biztositja a tulsulyt. Ezt az eszmet kovetkeze-

tesebben koveti Lajos alatt, mint atyja idejeben.

Most nem elegszik meg azzal, hogy a koznemeseket

valasz sza az orszaggytiles, hanem o valasztja a tandLcsba

a fonemeseket is, a fopapokat is. Tdbbseget koznemesekbol

alakitja. Lz osszes korm anyzatot a kirf,lylyal egyutt az or-

sziiggyules befolynsa ala helye zett tanfcs intezze.

U; eszme, hogy a rendes allami meltosagok mellett a

tanf:csot vegrehajtasra hivatott kulon kozeggel lAtifk el. Lzon
nehezsegeket, a melyek annak utjfban voltak, hogy egy

nagyszamu es az allam rendes szervezetdn kfvtil en6 testtilet
(,ttzenhat nemes, negy fonemes es negy fopap) korm anyoz'

zow) tole fuggo kulon vegrehajto hivatal felfllftasflval veltek

elharfthatni.
Ilyen a nemesseg korebol valasztando kdt kincstarnok.

Tdlok varj dk, hogy a mind€r, ugy korabban, mint ezuttal

hozott hatarozat szilardul fdnmaradjon, s czeljdt kelloen es

teljesen megvalositsao. A kincstfrnokok fdladata a kiral-v es

orszaga minden ugyet u keresztulvinni es vegleg elintezui , .

Otr goncloskoclnak arrol, hogy a megszavazott aclo be-

fol11jon. 0t fogadjek rneg a csapatokat. A kiralvi llirtokok
visszafoglalasa az o kotelessegok. E vegllol az egyes tneg--yek-

nek, sot az egesz orszeyrak hadi ereje reuclelkezesokre ell.

A hatalmaskocl6k elleni r-egrehajtfls kortil is ne\-ezetes

jogot nyernek. Ha a kiral)-. a ki tLrlajclonkeppen kdteles eljfrni,
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( a kozjonak nemely heboritoira hallgatva,r, a vegrehajtast
megtagadna es ellene zne, vagy ha a nad ot, a mikor az ugy
az o hataskorebe vag, hasonlokeppen tenne ) a kincstarnok
dolga az orszag seregevel a vegrehajtrist foganatosftani.

Joga folotte eil a kiralyenak es a nadorenak.
A torveny gondoskodik arr6l is, hogy a kincst:irnok a

tanacsnak, meg pedig foleg koznemes tagjainak ellen-
orulse mellett gyakorolja ezt a nagy jogot. Csak a nemesi
tilndkok fdlhivflsara avatkozhatik a vegrehajtas ugyebe.

IJgyancsak 6k vflasztanak maguk kozul egyet, a kinek
tudtan kivul a kincstarnok allami jdvedelmeket be nem sze-

dethet, sem kiadasokat nem utalv6nyo zhat. Evenkint egyszer

a kiralyi penztdr allapotarol jelentes terjesztendo az egesz

tanacs ele.

A kincstfrnok bizonyos mulasztasaiert elore megflllapf-
tanak fejves zt6st, bizonyos mf s hibaiert hivatal- es vagyon-
vesztest.

A kincstarnok rendkivuli hatosaganak a megyekben is

megfelelo alapot adnak. Megyenkint v6"las ztott nemesek

ves zik szf mon a jdvedelmeket es a telkeket, a melyek ara-

nyaban a hadbeli 6s az adobeli kotelezettseg megoszlott.

Az allam rendes liozig azgalasa melle, a melv a varako-
zfsnak nem felelt ffi€g, rendkivuli szervezetet allftanak.

De ez a kiserlet senl valhatil< lle.

Egy ideig a koznerxesseget ismet vezeto szerephez jut-
tatja. A nemesi ulnokdk, a kiknek a t6rveny mas tanfcsose-
nal tdbb jogot is adott, iran_vaclo befolyfsra tesznek szert. De

foladatuknak meg sern tudnak megfelelni. A rendet nem k6-
pesek biztosftani. A videhen erot nem fejthetnek ki. A katona-
allftas es az adofizetes dolgaban nagyobb eredmdnyt nem

ernek €lo mint elodeik. A visszavonas is csak irgy gyongiti az

allarnot, mint elobb. Egyontetr-i, eros vezetest senki sem tud
az orszagnak adni.
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A fonemesseg partja megint tert h6dft. Lz ellenfdl
kudarczanhl mi lehet kivS.natosabb valamely partra nezve?

Mig a koznemesseg haborura gondol a torok ellen 6s vezeto

tagjai a kulfdldon segitseget keresnek, a kiraly a nagyok
tandLcsara a torokkel fegyverszunetet kdt. Ezze| megint az o
befolyasa ervenyesul.

A Perenyi halalaval rneguresedett n6.dori szdk betolt6se-

nel pedig az udvari part donto gyozelmet arat akoznemesseg

folott. I{em Szapolyait, hanem Bfthorit valasztjek meg. A koz-

nemesseget hatalma f6szkeben, az orszaggyulesen verik meg.

De nem bocsritko zom e medd6 pd.rttusak tovabbi folya-
matanak a reszletezesehe. Eteg kiemelnem, hogy mdr a ko-

vetkezo evekben a kiratyi tan6.cs rij alakj aban tdbbd nem

mukodik s hogy Bathori nadornak es Szapolyainak egymas

ellen valo f6ltdkenyseg€, s a kiraly gyengesege miatt ) a ki
nem tud nekik parancsolni es nem talal olyan hadvezerre, a

kit e nagyravfgy6 kdt dynasta elfogadna, Szabacs es i\andor-
fejervar elvesznek.

E csapiis hat6.sa alatt, ugy tetszik, a partok nemileg

kozelednek egymashoz. L521-ben erelyes torvenyt hoznak, a
mely nem annyira egyik vagy masik pfrt uralmd,nak biztosi-

tasft czelozzil, mint inkabb az ors zeg vedelmenek szerv ez6-

set. Mar ez is haladas.
Olyan rnervrl adot vetnek ki, a milyenre pelda meg nem

volt. l{emcsak a jobbf,gy fizet, hanem minden nemes kivetel
nelkril minden j6vedelme felet a kincstarnak adja. A fogyasz-

tasi czikkeket sulyosan mega doztati ek.

A plnzzel zsolclosok tob orzand6k. A hadkotelezettseg

sok szazados hagyomanyft6l el akarnak terni. A klzallapo-
tok romlas6nak htzonvfteka, hogy kenytelenek voltak e sacri-

legiumra.
Mikor a nemzetet mindenfelol novekedo veszelyek kor-

nyezik, letesz rola. hog)' az orszAgot szabad polgarai vedjek
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meg. H a kifele eros, hent meg szahad akar maradni, ennek
csak egy modja volt : Matyas peldej ara fegyverre kellett kel-
teni a nemzetet, s ezenfolul a vedelmi rends zer allando
kozpontjakeppen rendes sereget kellett szerv ezni. ,

De ezt a tervet nem val6sithatjak meg. Az allam egesz
gep ezetenek, az egesz tarsadalomnak olyan fegyelmezettsege
kellett volna hozza, a milyent csak Matyas erelye es esze
tudott letreh ozni. Ez iclo szerint talan mar (t sem bfrt volna
megkizdeni a folburjanzott onzessel. Mindenesetre nagy idd
telt volna €1, mfg sikerulhetett barkinek is lelket lehelni
a nemzet megdermedt testebe.

Vasmarkir es altalanosan tisztelt vezetes nelkul a nem-
zeti had erteket veszfti. Meg penzt is kdnnyebben lehet kapni,
mint azokat a fdlteteleket megteremteni, a melyek a nemzeti
sereget harczra kepesse tes zik A forrforgott kdnrlmenyek
kozott csak toborzas utjan lehetett gyorsan hasznaveheto
es tekintelyes hadi erore szert tenni.

Szomoru, ffi€sszegyenito, de a fonforgott korulmen)ieket
tekintv€, ertheto a rendek hatarozata. Bar csak lett volna ero
a vegrehajtasfra.

A penz beszedeset, kezeleset, a talpraallitott sereg veze-

teset most sem bizzfrk a rendes flllanri ge pezetre. A behajtast
az e cz\Ira kulon valasztott nemesek vegzik, kik a penzt ket
fonemes es ket koznemes valasztott kincstarnoknak tartoz-
nak iitadni, hogy 6k egymas szigoru ellenorzlse mellett a

sereget fizessek vele. A sereg elere a kirfly ket kapitflnyt
ellit.

Baljoslatu, hogy ilyen csekely a bizalom a rendes koze-
gekhez. Ha nem lehet kotelessegdk teljesft6sere szorftani
azokat, a kiknek hivatfsa a torvenyek vegrehajtd.sa, s ha
nincs tekintdlyok a megszokott hatosagoknek, vajmi keves a
remeny, hogy a megkivantato tulajdonsagok meglesznek az

uj donsult megb izottakban.
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Ket fonemes es kdt kdznemes kincstarnok kijeldlese lli-
zonyitja, hogy mindegyik pfrt bel6tja, hogy egymaga nem
uralkodhatik; de tanuskodik arr6l is, hogy mindegyikdk fdl-
tekenyen orzr a maga allas6,t. A haza veszedelme az egymas
ellen folytatott harczot megakasztja, de a bekdt nem terernti
meg. Kepes lesz-e AZ egymf,ssal ellentetes d.ramlatok egyen-
sulyara alapitott korman)' sziliird akaratot, kerlelhetlen szi-
gort kif'ejteni ?

A condominium sem valik be. A korm 6nyzat" szintelen-
segenek erotlenseg a termeszetes kovetkezmenye. Milli6k
helyett csak ezrek folynak be. A tdrveny rendelete holt betrl
marad. Sereget nem birnak szerv ezni. Minden fogyatdkos-
saga ellenere ujra rfternek a regi modszerre. Karba vesz az

alkalom, a melylyel a kiraly helyreeilfthatja nimbusft, s a
fejlodest jo utra terelheti.

A hazafias fdlbuzdulas hamar elparolog s fel0lkereked-
nek a pfrtvisz6lyok.

Laj os tavolleteben Bathori n6.dor helytartos aga alatt az

uclvari part ujra tamadnikezd. Erre l523-han akoznemesseg
eros rohamra szanja el magf,t. Penzt kernek tole, de o csak
azon f'oltetel mellett ed, ha Bathorit helyerol elmozdfthatja.

F ogytan van a turelme es gyokereben akarja a bajt
orvosolni. Az orszag elso meltosagat, a rremzetnek a kir6ly
utan elso emberet vonja felelossegre es akarja allasattil meg-
fosztani. A leghatasosabb eszkozzel,, az adomegajanlas joga-
val 61.

Foltutr6, hogy nem teszi gyakrabban.
Midon Angliaban a rendek a penz megajanld.sat foltete-

lekhez kotve, a Plantageneteket es a Lancastereket engedme-
nyekre kenyszeritettek, a kiraly olyan hadjd"ratokat folytatott,
a melyek inkabb az o szernelyes becsvfg; ahol, mint a nem-
zeti let erdekebol eredtek, tol6k tehat a nemzet tiimogatasat
meg is vonhatta.

t_
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l{f,lunk ellenben a haboru elkerulhetetlen; a kdznemes-

seg fujja a harczi riadot; fegyverszinetnek vagy bekenek

6 a legelszantabb ellensege. Mikent tagadja meg tehft a

kiralytol a t6rokkel valo merko zds elengedhetetlen foltetelet,
a penzt ? Mikent kothettek volna azt folt6telekhez, a minel
kevesebbet megajfnlani brin lett volna a haza es onmaguk
ellen ?

Most azonban sikerrel fenyegetoznek. A kiraly vissza-
tepteti Bethorit ; de nemsokara re6, ujra kinev ezi; eszter-

gomi ersekke pedig a koznemesseg egyik foellensegdt, a

kor egyik legon z6bb politikusf,t, a nagy ugyessdgu Szalkait
teszi.

F,z a reactio az eddigi hosszas ktizdelmet a tetopont-
jara emeli ) a forradalom kitoreset idezr elo. Raszolgalt a

kormdny erre az eredmenyre. MegtetLe mind azl, a mi for-
radalmat szokott elordeznt. Megijedt es engedekenynye lett,

igereteit azonban nem valtotta be. Maga tanitotta refL ellen-

feleit, hogy az eroszak sikerrel jhr, s meg sem elegitette

ki oket. Tekintelyet elveszitette, mert meg is hatrf,lt, ravasz-

kodott is. Sem felelmet, sem tiszteletet nem tudott kelteni.

1525-ig az elkeseredett koznemesek es a feltekeny ki-

raty egyenetlensege minden torveny letrehozatalat megaka-

dalyo zza. Lz allam nyomorog, mert paral;'salva van az

akarata. Ket orszaggyiiles oszlik szet zavargfsok kozber, a
nelkul, hogy drvenyes hatflrozatot hozna.

A koznemesseg a n;'ilt engedetlenseg utjara ter.

Egyoldalulag hiv ossze fejenkinti es fegyveres orsz6.g-

gyulest azzal az elszant akarattal, hogy benne az egesz

allamot uj ra szerv ezr. A kiraly tilt6 rendeletet relretev€,

maga utan rantja a megyek tdbbseget.

A kiraly mas helyre hivja ossze a rendeket, de nem

talal engedelmessegre . ,Nz eroszak kuszobeig jutott el a

viszalv.



II. LAJOS. 4tI

Kon-ilbelul harmincz evig kizdott a nemesseg azlrt,
hogy jobb kormanyt biztosftson az orszagnak, s hogy a

kiralyt a maga befolyasa ala vetve , dz oligarchia helyebe a

maga uralmnt allftsa.
De czelt nem er. A kiralyok idegenkedtek tole, s a

fouraknak az ovenel val6sfgosabb es nagyobb hatalmat
nem birta megtorni. A papiron nem egyszer szerzett rna-
ganak jogokat, de foganatjuk nem volt. A vegrehajtfs teren
kijetszottftk Most arrA az utra ter, a melyen egyedul erve-
n_vesulhet az akarata. A nemzetnek sulyban gyongdbb resze

csakis szerencsdsen vegbement forradalom utjan kenilhet
uralomrA. Csakis a terr orrzmus es az eroszak kepes azokat
leszoritani, a kik szazadokig vezettdk a nemzetet, s a kik
minden hibfik es brineik ellenere a nagyobb tekintelyt, a

nyomatekosabb erot kepviselik.
Ennek az (:rzete sodorja a tomeget az eroszak utj*ra.
A kiraly megddbben. Ha nem enged, bekovetkezik a

polgarhfboru. Ha ellenben kozeledik a kdznemessd ghez,
talAn sikerul mozgalmat mersekelnie. Hisz egyik czeljuk
mindig az 6 allasanak is a megerositdse volt. Sokszor hal-
lotta t6l6k, hogy keszek erte harczolni, csak legyen igazi
kiraly, legyen igazsiigos uruk. l\ehany evvel elobb, mikor
Bathorit kedvokert elejtette, azonnal megbekultek es hatalma
tokozasiira tdrvenyeket is hoztak.

l{em lehetne-e ezI most is eldrni ? Akkor rovid idovel
rea sikertilt befolyasuk alul szaltadulnia. A magyar mind
royalista. Szep szoval es mezes madzaggal konnyen el-
kebithato.

1\[eg eg]- szerencses korulmeny hiztatta a kirfl;rt erre
a kiserletre. Szapolyai , &z ellenzek vezere, az IJjlaki-csalad
vagyona utan sovargott. Alkalom nyilt tehat az 5 lekenyere-
zesere. Verboczyt kiralyhti lrzelmei csak ugy, mint aggo-
dalma a tdrvenytelensegektol, a polgarhaborutol,anagy
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elhatarozasoktol heklilekenynye hangoltek. Ha bizalmat tr-rd

benne kelteni a kozeledes szandekanak oszintesege ird.nt,
'szamfthat kozvetftesere.

Ilyerrnek latvan a talajt, a kiraly megjelenik az altala
elobb megtiltott gyulesen. Hiszi, hogy nemi igerettel elha-
ritja a veszedelrnet. Csakhogy az elkesett engedekenl'seg
ritkan hozza meg a vart gyumolcsot.

Lajost is sokkal messzebb sodorja a fbrradalmi aradat,
mint gondolta. Kello fegyveres ereje nincs. A fdlizgatott
tomeg terrorismusflnak a hatalmaba kerul.

Mindazok a konilmenyek, a melyekre szamitott, beval-
nak es mersekloleg hatnak a koznemessegre. A felb oszult
tomeg nem el vissza pillanatnyi hatalmf,val; tiszteletet tanu-
sit a kiraly szemelye irant, a kinek szavara egyes kovetele-
sekkel fdlhagy. Olyan az onuralma, a minore keves hasonlo
gyulekezet volt kepes ; de mind ezek mellett is sokkal me sz-
szebbmeno refot'mokat fbgadtat €1, mint a milyenekre ir

kiraly el volt keszulve.
A koznemesseg vegul eleri czeljifi, s az allam igaz

uravf teszi magat. USy tetszik, mintha megertetie volna a

mult tanulsfgait.
A kozigazgatfs egesz gep ezeteL a regi kozjogi all6so-

kat is, a maga befblyasa al6. akarja vetni . Erzr, hogy e

nelkul c,zelt nem erhet. Bflthorit a kirfly, minden vlzsgalat
nelkul, rovid uton elmo zditja a nf,dorsdgtol ; helyere a koz-
nemess6g olyan egyent keres ) a ki az erdekeben hozott
torvenyeket komolyan vegrehajtja. Belatja, trogy e nelkul
minden joga illusorius. ((Valaszszank a mi tagunkb6l, ne
csak mindig a regi uri nemzetbol. u o Valaszszunk olyat, a
kinek fajjon a szegeny nemes ndp nyomorusaga. o VerbSczy-
rol hiszik, hogy ilyen. Ezert azonnal ki is kifltjAk.

A tobbi fohivatallal is akarnak rendelkezni. De mivel
,ezek betoltese a kiralynak ne.n vitatott joga, megelegednek
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azza\, hogy olyanokat nevez zen ki, a kikben megb tzhattrak.
Ekkent a kormany az o befolyasuk mellett az 5 hfveikb6l
alakul meg.

A tanacsban a n6,doror, a kanczellaron, az orszagbiron
es a kincstarnokon kivtil a ko znemesseg korebol vf lasztando
nyolcz ulnoknek legyen helye. A tobbi four reszt vehet az
ulesekb€r, de donto szava zata nincs. igy akarnak javftan i az
eddigi kiserletek fogyatkozasain . A"z ilyen tanacscsal es a
befblyasuk ala kerult allami meltosagokkal uraivii lehetnek a
vegrehajtasnak. Az idegeneket minden Allesbol kitiltjek.

Mint edclig, most sem feledkeznek meg a vicleki hato-
sagokrol . -Lz ispant, a ki a kiraly fohivatalnoka a megye-
ben, csak a nemesseggel egyetertve szabad kinev eznl.
A megyei hadak f'dlAllftasat es vezdrletet a megyei kozon-
segtol v6las ztott kapitanyra bizza a torveny. Ezen az uton
es az Ulas zlo idejehen alkotott torvenyek * segftsegevel a

megyenek is a koznemesseg az ura.
Az 1495-ben megindult nagy mozgalom teljes diadalt

arat. Tomeges megjelenesevel a koznemesseg uralkodik a
torvenyhozfson. A kozpontban es a videken a vegrehajto
hatalmat magahoz ragadja. Annyi a hatalma, a mennyit
torveny adhat.

De meg ez sem elegseges. Alkotmany nem brzt"osit-
hatja, hogy huzamosabb idon et a gyongdbb uralkodj ek az
eroson. A hatalmi viszonyoknak meg nem felelo eredmen)',
a rnel; et csak a pillanat kin6.lta kedvezo helyzet ugyes ki-
aknazasar-al erhetni €1, ritkan jar igaz es tartos elonynyel.

A kirAlvt es a fonemeseket a fegyverben ello nemes-
seg rnegijeszthette. de csak addig, mfg nyomasanak kozvet-
len hatasa alatt allottak.

A vulsag politikai eredmenye abban lats zott kicsucso-

391. lap.
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sodni, hogy Szapolyai lett a helyzet ura. De eppen ez remi-
tette meg a kiriilyt. A vaj da vagya a korm iluyzosfg es talfn a
korona utan lehetetlenne tette a kiralyra n6zve az oszinte
kdzremuk6dest a koznemesseggel. Ellensege lett az uj rend-
nek. Valoszinu, hogy mfLr akkor el volt szanva a megdontesere,
a mikor elfogadta. A fonemessegnek termeszetesen ugyanez
volt a kivansaga. A kiket a hatvani gyules hatalmuktol
csufosan es torvenytelenul megfosztott, f6lelmokb6l fol-
.ocsirdv&, boszut forralnak es ujra uralomra vagynak.

A kozottuk letrejott szovetseg gyors es teljes g_yozehnet

viv ki. I526-ban a ko znemesseg maga rombolja le azt az al-
kotfst, a melyet harmrrLcz eves kizdelme dfjakeppen eg,v

evvel elobb befej ezett. Hogyan tortenhetett ez\ Mik6ppen
gylzhetett oly konn,ven es teljesen a reactio ?

A vegso ok abban van, hogy az uj allapot nem felelt
meg a nemzet igazi erdekein€k, a meg elevenen elo hagyo-
mfnyoknak.

IJgyanaz tette tonkre, a mi a III. Endre idejeben letre-
hozott alkotmanyt feledesbe boritotta. Eroszakos alkotas
volt, a melyre a nemzet meg nem erett meg; tulhajtas,
a mely rendesen reactiot rdez elo.

Siettette bukasat, hogy a hatvani mri nyiltan, compro-
missum nelkul, juttatta ervenyre a koznelnesseg kozvetlen
uralmanak az elvet, azt az elvet. a melvre rneg nem erett
meg a n emzet.

Ha Szapolyai lesz a naclor', nem pedig Verbo czy, a
valtozas elvileg rlem oly teljes, nem olyan hti vegrehajtfsa
a programmnak, mint fgy, de erosebb korm anyzat valt volna
lehetove.

Szapolyai nfldorsaga a hagyomanyoknak f'elelt volna
meg. A regi tarsadalom egyik elso hatalmi teny ezoje tamo-
gatta volna benne az fj rendet. Tekintelye, orias vagyona,
allando serege volt, szoval minddz, a mibol hatalmat merit-
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hetni, a mit elso m6lt6sfga betoltojdtol a nemzet megszokott

es vart. I{emcsak az allas torvenyes hataskor6bol szerezhe-

tett erot, hanem saj6.t termeszetes sulyab6l is.

Verb Sczy mind ezen tulaj donsfrgoknak hii fval van. I{incs
jelentekeny vagyor&, nincs az a nagy es allando befo-

ly6:sa, a mely a nagy birtokkat j6r, s nincs katonasiiga. Jo-

gasz, bir6, tudos, de nem harczos. Az orsz6.g elso katoneia

csatiiban meg sohasem volt. A politikai elet uj typusa, a

melynek engedelmeskedni mdg nem tanult meg a vttezlo

ndp. I{em a szarmazasaban v oIt az akadaly, mert arra nalunk

soha sem adtak sokat. A Hunyadiak. a Szapoh-aiak, a Kini-
zsiek sem sztilettek biborban, hanem a harczi palyan szerzett

nagy vagyon utjan lettek na-q)' urak, hatalmas barok, mielott

az orszfg fomeltosagait betdltottek. Verb oczy ellenben egesz

lenyeben, elete beren dezlseben, vag; oni modjaban, foglalko-

zf,sfban a regi maraclt. trfeg mindig koznemes volt; holott
azok fonemesekke lettek. A polgari palya embere pedig meg

nem birt tekintell-lvel.
Csak nagy tettero es elhatarozottsag kepesitettek volna

arrA, hogy allasat j6l betoltse. De ezek a tulajdonsfgok nem

voltak meg benne . Igazsflgos es becsuletes ember, de nem

politikus. Kivalo jogas z, jo hazafi, de nem nagy Allamferfiu,

nem a tett embere.

A ndd or az orszflg elso biraja es politikai korm 6nyzo1a.

Verb oczy csak az elobbi tud lenni. Pedig ha valaha, most

volt szukseg parancsolo, inrpondLlo initiativara, erelyes poli-

tikai vezetlsre.
Az fj alkotrnany fbrradalomnak a szuldttj e. Csak ero-

szakkal lehetett ugy felforditani a tarsadalmat, hogy az als6bb

rendu elemek kerekedjenek f'ellil. Csak kimeletlen erelylyel

lehetett az fgy letreh ozott allapotot fontartani.
De Verbo czy nem nyul azokhoz a,z eszk6 zokhoz, a

melyeket ellentetben let idealismusaval es kituz6tt czel-

-
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jai nemessegevel ; nelkuldk pedig eredmenyt nem erhe-
tett el.

Mi lett volna a trartczia fbrradalombol, ha vezetoi a sza-
badsag, egyenloseg es testveriseg szellemeben cselekesznek ?

Megvedhette volna-e magat a reactio ellen, ha nem fejt ki
zsarnoksagot ?

A nador, mihelyt az ellenzeknek aranylag konnyti f6l-
adata helyett a yezeteshez, d felelosseggel terhes korman_vzas-

hoz fog, belftja, hogy nehezharmihen is czelt ernie, ha ellene
van az u dvar befolyAsa. a nagyok hatalma. lVleg sem kiserli,
hogy oket megfelemlitse ; hajlamai szerint jar el, midon oket
meg akarja nyerni. Kerdeses is, hogy j6 hazafinak szabad
volt-e, s hogy egyaltalaban leheto volt-e a ktilso veszely ku-
szoben elere Allitani a dolgokat, s vegletekig meno belso
kizd e lm et ko czkazt"atm.

Talan vegbement az 6 lelkeben is az a viilto zas) a melyet
sok demokratanai eszlelhetni, midon kizdelmes palyafutas
utan foliilemelkednek eletuik elobhi koren, s oly teren kell
ntozogniok, a melyet neln szoktak meg. A kozvetlen erintke-
zesben talan rea is hatassal vannak, mint annyi mfsra ilven
esetb€[, a korona, az udvar, a nagy urak.

lVlint nadornak, mint a kiraly elso hivatalnokanak talan
lelkiismerete es kotelessegerzete is gatat emelt kozotte es

Szapolyai kozott. a kinek titkos tervei tulmentek az o politi-
kej zn, a kit a kiralv ellensegenek ismerhetett.

Mint biro eles ellentetbe kerul partja vezlrdvel 6s erde-
kevel. Ujlakinak nagy hatalmat biztosfto orokseget nern Sza-
polyainak, hanem a kincstarnak iteli meg. I{ehez megiillapi-
tani, hogy mi inditotta erre az elhatarozd,sra, az emlitett po-
litikai tekintetek-e vagy biroi lelkiismerete.

Verb oczy magatartfs a azonhan mindenesetre rnegbontja
a partot, a rr rely Hatr,'anban gy6zedelmeskedett. Szapolyai
dazzogva Erdelybe vonirl es sorsara hagyja a ndLdort, a ki
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ir6nta nem tudott hflas lenni, s az o eletbevfg6 hatalmi
erdekeit mello zte.

A koznemesseg sem ismer re6. a regi Verb oczyr€, & nagy
izgat6ra. Az o verok mflr nem csak reajok gondol. Folyton
tekintettel van az udvarra es erre meg arra a hatalomra, s
miattok megfeledke ztk a szegeny nemes erdekeirol. Pedig
nem azert magasztaltflk fdl, hogy olyan legyen, mint a minok
voltak elodei.

Meg nagyobb bajt okoz a korm6'ny tehetetlensege.
I\incs penz. A fbruadalmi mozgalom konnyen vel ezen

is segithetni. Rendesen optimista. A nehezsegekkel ritkf.n
szokott szamot vetni. lllost is azt hitte, hogy csak meg
kell szakftani az osszekottetest a Fuggerek hankjfval, vissza
kell kovetelni a sok lopott vagyont, s megtelik a kincstf:r.
De csalodnak . Az eroszakos beavatkozas megrendfti az
allam hitelet, s az eddigi pen zsziket meg nyomorusfgo-
sabb allapot v6ltja fel. Az uj kormany csak uzsora-kamatra
kaphat kolcsont. A hatalmas Fugger-hhz erdekeit Europa
fejedelmei vedelmukbe fogjek. Azon kell m6:r most tore-
kedni, hog)' ujra helyrefllftsak az osszekottetest, a melyet
a nep kimeletlenul megbontott; a mi viszont ennek a
szemeben kudar cznak tetszhetett, mert aligha ismerte €1,

hogy szilmitfsa nem volt helyes.
Egykonnyen senki sem teszi ezt. Het meg a n6p, a

melyn€k, midon hatalm&s, sok a hizelgoje es bolondftoja.
Az ado sem folyik be; a megyekben a koznemessegtol

fuggo hivatalok nem fejthetnek ki kello szigort. Ez nem
tetszett volua meghizoiknak es uraiknak. A hatvani gytiles
szellelne athatja az egesz tarsadalmat. Bornemissza tisztje
jelenti, l-togy nem tLrclja, honnan eredt, cle nag)' szabadsag
uralkodik mindenutt. Sem a kiralynak, sem az Llrasagnak
parancs*t nem kovetik.

ISy szokott ez lenni forraclalmi idohen. Csak nem kezd-
Gr. And,rassy .Gyula ; Fc)n,m,cti.r,trit'tstt,rt|; ul;cti, 27
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hetik azzal uralmuk aranykorat a folulkerekedett L1j elemek,

hogy eld ozzanak es fizessenek. I(ijutott nekik ebbol elobb is.

Harczias politiket akar a koznernesseg. A kiraly es

tanacsosai a torokkel kotendo fegyverszunet gondolatat csak

titokban merik kepviselni.
De azert a katona-fllitas dolgaban megis hanyag a

kello merteken felul szabadde lett tarsadalom. A vd"lasztott

kapitany nem elegge fuggetlen tole, hogy vele szemben

eroszakot alkalm azzon.

A nagyok banderiumaira pedig nem lehet szamitani.

I\6lkiil6k es ellenok korm Lnyoznak, tehat vedjek is meg

nelkuldk a hazat. Ha nemesebb szellem lakozik benndk, a
dolgok nem fejlodtek volna a valsflgig.

Verb oczy hi6ba probalkozik megnverni oket. l{em lehe-

tett az onzo oligarchakat olyan kormilnyzattal kihekfteni,
a mely ellenok jott letre. fbben van a helyzet tragikuma.
l\em lehet oket sem megtorni, sem rnegnyerni. Sem nel-
kulok, sem velok az uj kormany nem bir megelni. Para-

lysalva erzi erejet es semmit sem tesz ; ez meg csokkenti a
heleje helye zett bizalmat es aladLssa azt a talajt is, a me-

lyen meg All. 
6

BukdLsa elkerulhetetlen. Elfordulnak tole utolso hivei

is, mert kudar czot vallott minden teren, es sem az orsza,g,

sem a sajat partja erdekeit ki nem elegitette. filenfelei nem

feledik el neki, hogy megfosztotta oket az uralomt6l s eros

mozgalmat inditanak megbuktatf sfra. Baratai egy reszet

sertette a magatartS.sa, masik resze menekulni akar a su-

Iyedo haj6b6l, harmadik resze, kiabrdLndulva illusiojab6l,
rrj uton tdrekszik az orszfg javat elomozditani.

Erosddo tamad6,s es gyengul6 vedelem megpecsetelik

Verbo czy sors6.t. Maga a kdznemesseg nagy resze uj iel-
szavakhoz 6s uj vezetohoz csatlakozik) a tdbbi meg l'e-

m6nyt vesztetten felreall.
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A reactio ugyesen zsfkmanyolja ki a kinalk ozo al-
kalmat.

I490-ben es lll8-ban fdlAilitott programmjaval a f6-
nemesseg nem bfrna a koznemesseg sorait megbontani, s
ezdrt felreteszi.

Annal konnyebben szanhatja el erre magat, mert inogni
latja ellenfelet, s 6rzi, hogy megdontheti alkotflsat. A f'6-
nemesseg sajft hatalmL czeljait eltitkolja, s a kiralyi hata-
lom helyreallitasfnak a jelszavaval lep a kizdoterre.

Ez a jelszo hatassal van az emberekre. Hajlandok be-
fogadasflra. Mig l\{atyas utan mindenki csak a jogok vedel-
merol akart hallani, most altalanos az erzes, hog_l- a hatal-
mat kell erositeni. A dagflyra az apaly kovetkezik.

A nagyok es a koznemesseg elhatalmasodasa egyarant
rossz eredmenynyel jart.

Az oligarchikus korm fmyzat annyira megutaltatta ma-
g6t, hogy kenytelen letenni arr6l a torekveserol, hogy az
alkotm anyt a maga erdekeihez kepest alakitsa At. Sajat
lobogoja alatt m6"r nem mer versenyre kelni. A koznemes-
seg kiserlete, hogy az allamot 6 vezesse, szinten kudar cz-
czal vegzodott. 6 is beJ atja, hogy csak eros korm fnyzat
mentheti meg az orszfgot, s hogy ennek megalakitasfra b
keptelen. A kulso veszely notton frl, s a tomegek figyelme
,osztonszertileg az orsz6:g epsegenek megeskudott ore, az
orszag dicsosegevel osszeforrt kirflysAg fele fordul.

Matyas korm tmyzatanak dicsfenye az utfna kovetkezett
szabadsag ijes zto kepenek a lattara ellenallhatatlanul fogva
tartj a a szentet. A,z elhunyt kiraly nagy szelleme kitdr a
koporsobol es tttolag reszesul magasztalo elisrneresben.
A koznemesseg kiralyhtl erzelmei folelednek.

A Jagellok elott mindig nyitva allott az Lit. a rnelyen
lllatyas haladott. Czeltuclatos \-ezetessel modjukban lett
volna, hogy a koznernesseg mozgalmat hasznukra fordftsfk.

27x
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Elmulasztottek az alkalmat, es Szapolyaira hagytfk, a mit
6k tehettek volna.

Lajosban megvolt az erzek az egyedril helyes politika
ird,nt. Mar a hatvani gyriles elott tette meg a kf serletet,
hogy befolyiist szerezzen a tomegekre. A mit akkor Ver-
boczynek es Szapolyainak kozvetftesevel hiaban probalt
ffi€g, az most, miutan az akkor eletbeleptetett rends zer
sajat hibei es fbgyatkozasaL miatt lejarta magdt, e vezerek

elleneben jon letre.

A kirAlyi nimbus, a nagyok realis hatahna, rabeszelese,.

korteskedese, egyuttveve a korszellem atalakulasaval, az uj
orszaggyrilesen L1j politiket juttat diadalra.

A nep kegye ingatag. Lz istenitett Verbo czyt elkergetik.
A hos sztrkizdelem 6rdrn kivivott alkotmanyt eltorlik. Bathorit
allasaba visszahel;re zik. U; kikdtot keres az allam hajoja.
Raszorult a biztos revre, a hol kitata rozhatnf. roncsolt falait.
Eros korm fnyzo is kellene neki, a ki a fenyegeto vihar pusz-

tft6 erejevel szembe tud szallani.
Mikent a veszedelem pillanataban sok hitetlen ember is

Istenhez foh6.s zkodik, ugy fordul oseink figyelme a nemzeti

veszely idejeben a koronfs kiraly ) a hivatott or fel6. Lajos
meg fiatal. Tdtlenseget rossz nevelesenek es gonosz tanacs-

adoinak lehet betudni. A valsagok, a melyek ertek, talan
javflra voltak. Talan meltov6, lesz szent hivatasfhoz. Talan

rgazr kiraly lesz meg belole, olyan, a milyen utfn vagyott a
jobbak szfve m6"r regtol fogva, olyan, a milyent semmifele

alkotmany, semmifele torveny nem hir potolni.

Ilyen erzesekbol fakadhatott a klzepkorbeli Magy&r-

orszag utols6 torvenye.
Annak a nehdzsege, hogy a nagy tomeg kozvetleniil in-

tezze az orszag ug5reit, annyira vilagossf, valik, hogy az

izgalomba hozott, de jozansagat megovott nep maga is miis

modot keres.
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Az uj torvenv lenyeget azon szavai f'ejezik ki, hogy r el-
jen a kiraly szabadon jogaival o. A mult evtizedek torekvese
az volt, hogy a kiraly csak mf,sok utjan gyakorolhassa hatal-
mat ; a fonemesek azt akartak, hogy csak a bel6lok alakf tott
tanfcs megegyezesevel korm anyozhassorl ; akoznemesek meg
azt, hogy csak a nemzetgyriles es a befbl)rasa ala helye zett
tanfcs gyamsaga mellett intezkedhessek. Most f'olmentik a
kiralyt min dezen korjogi korlatok alol.

Minden barmi neven nevezendo hivatalnokd.t, kiveve a
vflasztott nfdort, 6 nevezi ki. A mar betoltott allasokkal is
rendelke zrk Tanacsiit a fourak es fopapok korebol tetszese
szerint alakithatja meg. n Minclemellett nl.olcz koznernest
valaszszon o felsege, kik tandcsfban jelen legyenek., De
ezeliet is o nevezi ki. fgy evben egy orszaggyulesnel tobllet
ne tartson, rnert a vele jaro terhet a szegeny nep nem birja el.

E torveny egyetlen hatar ozata sem koti a tanflcs hozztr-
jarulasfhoz a kirf,l;r cselekedeteinek az drvenyesseget. Le-
bontja a korlatokat, a melyek koze akaratet ai elmult evtrze-
dekben szorito ttak,

A hosszu idon et a hatalomert kizdott partok egyiket
sem juttatja e torveny diadalra, hanem a kiralysag eszmeje
a gyoztes. Gyenge kezben val) a kepviselete, de a magyarok
megis hozzafordulnak es tole varjak a megv6lt6st.

A mohacsi vesz semmive zuzza e varakozast. Matyas
kardjiival szegeny Lajos nem tud banni. Nern egyedul a tor.-
veny bol szarm aztk a hatalom, nem egyedul attol fugg ir
tekintel)', hanetu elso sorban az emberen forclul meg. hogr-
akaratat erven)-re birja juttatni.

Lajos llelr tucl jogaival elni, nem lesz igazi kirtilv. prer.t
nem arra r-alo. \'itdzttl viselkedik. meghal hazajaert : cle
mintn*a elete r-egso perczeilten a sors jelleme znr akarta r-olpa
6t, mocsArba fitl. tnert gr-onge teste lteln bir.ja el a fegvver-
zetet, a meh-et r iseltrie kell. Kegr-etlen csalrast mert red: a
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v1gzet, a legstrlyosabbak egyiket, a melyek embert drhetnek;

nagy allasba juttatta, orias hivatfst sziint neki, de a hozza-

val6 erot megtagadta tole.

A nem zetben dtrlt kicsinyes partoskodfsok 6s ellensdges-

ked6s0k, a p6nzs z(ike es a sok haza-vona ellenere nem a

nemzet fildonatkeszsegen mult, hogy fdldre terftettdk. Har-

czosunk sok volt. A vitdzsegben sem szukdlkodtunk. Gas-

cogneadnak tetszhetnek, ha nem volna iga zmagyartulajdon-

s6g, az a ronhdj az6, kdnnyelmu, de e mellett tgazftn hosies'

magaviselet, a melyet a maroknyi had Szulejman tomegei

ellen tanusftott.
A v6gzetes eredmeny igazolta az utolso tdrveny czeliilt"

Lz olt meg bennunket, a mi ellen oseink vedekeztek, e mi az

eg6sz kort szornoruan jellemezts: a vezetes fejetlensege es a

fegyelem teljes hfjja. Mig a torok egyesult erovel, egy ember

hatf,rozott akaratanak engedelmeskedve, a refl n6zve le$iobb

hadivonalon indul az orszag szive fel6, a magyar sereg szel

van forgacsolva. A donto csatat a meglevo oss T,es eronek

korutbeltil egy negyedevel vfvjuk meg.

Kapkodo es egym6snak ellenmondo parancsok, s az

alve z1rek engedetlensege, az eg6sz kor e hetegsegei, rnegter-

mik gyumolcseiket.
MeS a legutolso pillanatban is iobbra fordulhat sorsutrk,

ha a kiraly legalabb a keze alatt levo kis seregnek paran-

csolni tud. De meg ekkor is gyaszos jeleneteknek vagyunk

tanui. Lajos ugy 6t jogfrval, hogy vfllasztasra btzza a fovezdt

szem6ly6t . ,Nz ellens egkozelsegeben, egymas ieloltjenek meg-

gyal6 zasa utan , a tobbsdg Tomorit emeli a vezeti polczra-

Vajha engedelmeskednek neki. Egyedul a visszavonulfs ment-

hetett meg benniinket. Orultseg volt csatat 6llani, mielott

Szapolyai, tr'rangepfn es a totrbiek hadaival egyesulnek.

A kiraly belatja 'ezt, de a vit6 z16 ndp nem akar meghftrflni.

I{em brzik a vez1rletben es maga akar sorsa folott hata-
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roznr. I,Iik6nt a tanacsteremben, a csatateren is szabad nemes-

nek erzi magat, a kinek akarata es megegyezdse nelkul sem-

mihe sem kezdhetni. A kirf,ly a nagyok ele terjeszti a ker-

4est, hogy mitevo legven ? Miert nem dont es parancsol 6 ?

A Jagellok egesz koranak anarchieja kifejezesre iut e

pillanatban. Az oti meg Magyarorszag fuggetlenseget, a miben

ar, egesz kor sinylodik. A nemes nem hizik meg vezetoiben.

Sokat yetkeztek 6k, nem teljesitettdk a hatalommal jaro ko-

telessegeket. Most, midon minden azon fordul ffi€$, hogy

tudnak-e tekintelyt tartani, megboszulja magat eddigi mu-

Iasztasuk. Tiszteletre es btzalomra ne szamitson, a ki idejen

nem szetzetl ra erdemet.

A katonasag krildottsege keretlenul megielenik. Tudja,

hogy a kiralyt lehet vezetni. Tapasztalta, hogy az eroszakos

follepes elott meg szokott haiolni. Ezer-l meri zaJongva ki-

jelenteni, hogy meg akar utkozni, s hogy azt, a ki mast tana-

csol, f6l fogj a konczolni.
Igy hatar ozzirk el a vegzetes utkozetet. Biztos vesztebe

rohan a hosies had, mert nem hallgat azokra) akiknek iranyt

kellene szahni, s vezetni akarnek, a kiknek engedelmes-

kedniok kellene.

A kiralysag a kozepkorban nehez munkf,t vegez'

A kozaltapotok nem kedrre znek neki. A leghatalmasabb

uralkodo oroksege gyonge utod kezehen elmalik. Ha a feje-

clelem nem kivalo tehetsegu, hathatos korm dnyzat lehetetlen'

Isy tortent, hogy Angtiaban is, nalunk is, a kiralysag-

nak arnott I. Ecluard, emitt I. Lajos idejeben kivivott nagy

all6sat nern lehetett fontartani'
A still-eclest Angliiiban a Tudorok, nalnuk }latyas

akasztjek meg. I-Iralmuk ugyanannak a torteneti sztikseg-

nek a kovetkeznenye. VII. Henriket es llatyast az elhatal-

masoclott oligarchia ellen teimaclt reactio segiti sikerhez'

De a ket kiralv rntivenek tovabbi sorsa ktilonbozo-
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Angliaban lattuk, hogy sok szerencses kdrulmenynel fogva
a kiralysag allandoan meg6vja felsobbseget, a nelkul, hogy
megteremtene az absolutismus elotolteteleit.

Lz uj kor kuszoben, midon a hadi viszonyok annyira
megvfiltoznak, hogy az a fejedelem, a ki allando sereget

szervezhet, sokkal nyomasztobb uralmat alapithat ffieg,
mint elodei, Angliaban elmulik annak a sziiksege, hogy a

nemzet orokkd fegyverben legyen.
A sziget szerencses lak6it e sulyos teher ellen rneg-

vedi a tenger, a mely azelltt es azatan, a mikor H6dit6
Vilmos az allami rendet es Oraniai Vilmos a szabadsfgot
hozta magaval, trirelmesen hordo zta a harczosokkal meg-
rakott haj6kat. Az angol nemzet, kiralya vezetese mellett,
a nelkul, hogy ennek hatalma az alkotmanyt veszelyez-
tetne, bekeben elve, szep jovoje fele halad. A Tudorokkal
bezarodnak a kozepkor viharos szazadai. Veg6t eri az az
id6, a mikor a helyes egyensuly csak az orokosen meg-
ujulo fegyveres kizdelem utjan volt biztosfthato.

Mi ellenben nem birunk elobbre jutni. Sulyos korul-
me{ryeinknel fogva kenytelenek vagyunk eddigi rogds utun-
kon vesztegelni.

Matyasnak sokkal neh ezehb is volt a foladata, mint a

Tudoroke. 6k a belso es a kulso beke gyumolcseivel ede-
sitik meg es fgy konnyriszerrel fogadtathatjak el felsobb-
seguket. J6let fakad uralmuk n)'om6.n es szilarditja meg
tronjukat. Matyas ellenben teherrel jaro 6.llando sereget,
ui es s ulyos ad okat, erej e teljes megfe szileset kenytelen
nei:mzetetol kovetelni. A hasznot, a melyet korm fmyzata
hajt, megrontja az ordkds haboru. Uralkodasahoz tejo emle-
kek is ffizodnek. Balv'ugretunkre nincs t6rvenyes orokose,
s a nemzet kdnnyen szanja el magft rea, hogy kormany-
zati rends zeretsl szabaduljon.

A magyart megfegyelmezni mindis nehlz volt, foleg
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ugy, hogy e nrellett ondrzete ne szenvedjen csorbf.t. Sfrok
kdzepett konnyti rendet tartani, de bajos a pezsgri vert
megzaboldzni. l\agyot elerni pedig csak ugy lehet, ha ez
is sikerul. Poroszors zeg emelkedesenek az a nyitja, hogy
a Hohenzollernek drtettek nemzetok megfegyelmezesehez,
a nelkul, hogy ki6lt6k volna bel6le oseredeti frissesseget.

Matyas is megte szi ezt a kiserletet. Ismeri a magyart
es tud vele banni. I{emzeti lelktilete megtalaltatja vele a
modjat, hogy alattvaloi sziveben a ver akkor is egdszse-
gesen es frissen ltiktessen, a mikor arra neveli oket, hogy
paranesa elott meghajoljanak.

De egy ember rdvid elete nem elegseges vegleges ered-
meny letreh ozasara. Egyes fogyatko zilsai is hozzejarulnek,
hogy halala utan tokeletlen legyen alkotasA.

Lz fltmenet korszaka mindig rlzkodasokkal jdtr. Mikent
a tuzes paripa, a mely az uj fdk ellen agaskodik, s ha
megszabadul tole, mielott meg megszokta, nem bocsat uj
urat a nyere$be, ugy vedek eztk a fdket teljesen meg nem
szokott pezsgoveru nemzeti ero az ellen, hogy Matyas utan
uj Matyas legyen az ura.

A Jagello-kor tehat folytatasa a Mf,tyes elotti idoknek.
Mig Angliaban a Tudorok hosszu uralkodiisa keszfti elo a
modern vilagot, nalunk Matyas utiin 'is kozepkoriak az
allapotok. utana is vezetni kell tudni a tetotol-talpig f6l-
fegyv erzett nepet, meg pedig oly korulmenyek koz6tt, hogy
a pillanatnyi gyongeseg is valsagot oko zhat, s kozdpkorlleli
termeszetti politikai kuzdelmek megsemmisfthetik a nemzetet.

A Jagellok e nehez toladattal nem tudnak megbirkozni.
I{em birjek megakadflys2ni a tarsadalom bomlasflt. Annak
ellenere, hogy mihelyt a kiralysag a varnai csata ota meg-
gyongult es a nagyok fekevesztetten garlzdalkoclnak, azon-
nal bekovetkezik a kdznemesseg ellenhataS?, a mit Anglia-
ban nem eszlelunk ; s hog) ezen elem ontuclatos actioja
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segfti Matyast a tr6nra, mfg Anglifban a harcz szeszelye
emeli fel a Tudorokat, s hogy Mf,tyas ut6"n ujra sorom-
poba lep a hazafias koznemesseg es kozre akar mrikodni
az allami elet megjavft:isan : mindezek ellenere nalunk nem
fojthatni el a zavart. FIa a kiraly a nemesseget vezetni
tudna, talan minden jora fordulhatna. De keptelen rea.

A nem zet az osztalyokkal osszevflgo partokra szakad.
A gyenge kiraly feje folott a nemes es a fonemes kizdenek
egymassal a politikai vezerletert. De teljesen egvik f6l sem
gyoz. Az allam tehetetlensege kovetkezik be.

A belso baj, a melybe jututrk, mas termeszetu es nem
olyan sulyos., mint a mely Anglifn erot vett a Rozs6.k harcza-
nak az idejeben.

Eros kiraly nelkul sem nalunk, sem Angliaban nem
lehetett boldogulni. Mi azonban mindvegig jobban birtuk
el a megprobaltatast. mint a britek.

Ramutattam mar erre a MatyAst megel 6zott korra vo-
natkozolag.* A Matyfs halala utarr beallott zavarok sem
olyan nagyok, mint azok, a melvek Angliaban tamadtak.
Mig a Rozsak harczainak kora, a nelkul, hogy benne rokon-
szenvesebb emberek roltunnenek, vagy szerves alkotiisok
jonnenek letre. kicsinyes es siviir egyeni kizdelmek kaz-
ben az absolutismus *szamara kes ztti elo a talajt, addig
nflunk nagy jelentosegLi kdzjogi torvenyho zas, Verb oczy
nemes egyenisege, a koznemesek hazafias czelja, s az egy-
massal szemben allott programmoknak, habar 6nzo es

ezdrt hib aztaLni valo iran; ir, de gondolatokban gazdag tar-
talma a sotet arnyek mellett fenyt ragyogtat. A k6t orszirg
allapotai kozdtt a lenyeges kulonbseg abban van, hogy
Angliaban a kiralyseg elgyengulesevel a koztekintetek tel-
jesen hatterbe szorulnak, s egyes aristokratikus csaladok

* 299" lap.
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onzS politikeja szerint oszlik meg az orsz6$, nalunk ellen-

ben a tarsadalom tovabh is kozerdekek6rt vfvja harczait,

Ha el is bukik a nemzeti zaszlo, azt soha el nem dobjfk
magukt6l; ha a kepesseg a nagy fdladattal nem is bir
megkuzdeni, az akarat a helyzet magaslatf n marad. El is
erik, hogy mig a klzepkorban mfsutt, mihelyt a torvdny
ereje sorvadni kezd,, patakokban folyik a ver, n6.lunk, a por-

Ihzadasrol nem szolva, tr&gyaranyu polgarhfboru nincs.

De foldrajzi helyzetunknel fogva legkisebb hibaink is
vdgzetesebb kovetkezmenyeket sziilnek, mint m6.s nemze-

teknek sokkal sulyosabb vetsegei. A korulm6ny0k, a me-

lyek kozdtt elunk, ffi€gkovetelik tolunlc, hogy egy pillana-

tig se feledk ezzink meg onmagunkr6l. Egyetlen ballepesunk

elegseges arra, hogy olyan katastropha szakadjon reank,

mely mas nemzetet sokkal nagyobh hibek utfln sem drhet"

Ez sohase essek ki emlekezetunkbol.
Most is fgy tortenik.
A tdrdk szom szldsagnal fogva a kiraly gyongesegevel

jfro fejettensdg nagy vdszhe dont bennunket, sokkal Yeg-

zetesebhe, mint Angliat az o nagyobb bajai.

A mohacsi vesz ezen tanulsagaval, a melyet nem sza-

bad elfelejtenunk, mert meg mai kdrulmenyeinkre is ril-
illik, he is feje zhetnem munkiimat. Csak egy kerdessel

akarok meg foglalkozni.
A mint lattuk, mar a f'enyegeto veszedelem sejtelme

is azt a torekvest ebresztette, hogy a kird"lyseg hatalmat

fokozztft. I\,fohacs utfn pedig a nemzet ezer erdeke egy

pontban egyesul: eros kiralyra van szuksege. Ezer tatongo

sebere csak a hatalma s kiraly rakhat gyogyito frt.
Lz Arpadok kihaltf,val beallott hasonlo helyzet R6bert

Karolyt csaknem korlatlan urr6. tette. trfost a veszely meg

naglrobb. l{em lesz-e kovetkezmenye is mel-vebbrehato ?

Nfunkamnak az volt a vezerlo gonclolata, hogy a ko-
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zepkorban eglresegyedul az eroket osszefoglalo kiralyseg
volt kepes oly kdzallapotok teremtesere es allando fontar-
tasara ) a melyek mellett alkotmanyos elet fejlodhetett es

virulhatott.
Amde a kiralysag nehlz korulmenyek kozott csak

nagy ritkan birja hivatasat teljesen betolteni. I\em nrulik-e
el munkrij anak udvos hat6"sa ? A Jagellok koraban az allam
es a tarsadalom bomlasa nem haladt-e mar annyira, hogy
megfosztotta az onkormanyzatot elkerulhetetlenul sztikse-
ges felteteleitot ?

Elpusztultak mar regibb alkotasok is, mint a magyar
alkotmany. Sok kozepkorbeli szabadsagot rontott meg e

korban a kiralyok novekvo hatalma. I\ern utott-e nalunk
is a szabadsag utolso oraja ?

E kerdes fejtegetese munkam zaroszavaul szolgalhat.
Alkalmat ad a kozepkor alkotmfnyos mrive eredmenyeinek
osszefoglalasara.

I\ezzik mindenekelott a jogot, a mint az ez id6k utolso
tdrvenyei utan alakult. Meggyengftette-e a benne ervenrresulo
reactio a szabadsag regi biztositekait ?

II. Lajos torvenye az allam szerkezetenek alapjait nem
vfiltoztatja meg.

Kezdjuk meg rovid szemlenket alulrol.
A varmegyet erintetlenul hagyja azon ujalrb alkotasoh-

kal egyutt, d melyek hataskoret tetemesen tagftottek. A megye

kozonsegenek gyrilese a benne uralkodo kdznemesseggel
a kiralyi hivatalokeit is folulmulo hatalommal bfr. A koz-
igazgatas, a mely Matyas kezeben meg erote[es akaratot
tudott kifejteni, ezl a kepesseget lassankint elveszti. Ha a
magyar kirfllyseg meg akar allani a maga leb &fr, reformalni
kell a megyet. A veletlen okozta, hogy mflr elore a jovo-
ben beallott szrikseghez kepest alakult a kozigazgertas. Ol.l
format 6lt, hogy ref epitheti az uj korulmenyek klze keriilt
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nemzet azt" a szilard hastyat, a melyre szuksege lesz, hogy
a kdzpontnak gyakori ellenseges tiimadasai ellen a tf,rsa-
dalom egeszet megvedhesse. A varmegye kozonsegenek
gyulekezete katonai, igazsagugyi, klzigazgatasi es politikai
ugyekben tag hataskorh6z j ut. Hilzr adot vet ki. Az allami
ado hehajtasa korul szorgoskodik. A hivatalokat hatalmfba
keriti. 0 valasztja a szolgabirakat. Lz alispan kinevezesere
donto a befolyasa, a foispani allas betoltesenel is irdnyado a

szava. A megyeben tehat a szabad tarsadalom mf,r olyan
allast foglal el, a mely a hatasos korm dnyzast meg is ne-
hezitheti. Olyan szabadsagnak lehet a rnegteremtoje, a mely
tulhajtasaival ves zedelmet kelthet. Absolutismlls csak a
megye teljes atalakitasa irtjan alapfthato meg. Maguk a

hivatalok a tarsadalom fuggetlen es elokelo elemeinek a
kezeben sem alkalmatos eszko zeL az absolutismusnak.
A magyar kozjog felfogasa szerint nem tartoznak vak en-
gedelmesseggel. 6rei es vdgrehajtOi a torvenyeknek, a me-
lyeket fonokukket szemben is kotelesek megvedeni.

A szolg6lati kotelezettseg elvenel fogva a hivatalokat
a tf"rsadalom vagyonos es fuggetlen tagjai, vezeto elemei
toltik be. l\em tamad a nemesi tarsadalomt6l fuggetlen
bureaukratia, a rnelyet a kiralysAg a nemesseg es az alkot-
mfln}r ellen is hasznalhatna.

Az aranybulla ota szamtalans zor megerositett azon
j ogok, a mel;rgk a nemest es birtokat a kiraly onkenye
ellen oltalm azzhk es a biroi elj aras kenys zeyit allapitj ek
ffi€g, szinten fonnallanak. I\em biztositjfk a targyi igazseg

uralmat. a nemesi szabadsagok es kivaltsagok azonban
szilarcl tarnas zra talalnak bennok.

A kozpontban erintetlenul maracl a rendi g1-tileseknek

a regi itloktol rneg-szentelt hatalma. \'ilagos elisrneresre
jutott mar. hogl- nelktilok nern lehet torvenvt hozni, s

hogy minclen fontosabb koztigl- hataskortikbe tarto zrk. Lz
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L526-diki torvenyben a rendek mintegv meghatalm azzftk a

kiralyt, hogy fejedelmi jogaival eljen. Ez nem foglalja-e
magiiban, hogy megegyezesevel, azaz torveny utjan, jogait
szukithetik is, a mint ezt a kozel mllltban bosegesen tet-
tdk ? A torveny, a rnelynek alkotasaban egyik melliizhetet-
len tenyezo a nemzeti gyules, az egesz allami elet alapja.
A kiralysag kozjogi tartalmat is torveny allapftja ffi€S, b6-
viti vagy szukiti. Olyan folfogas sztlardul ffi€S, a mely az

absolutismus negatioja.
Eros specialis fegyvere a rendeknek az adomegaj anldLs

kizarolagossf valt joga. Anglia parlamentjenek leghathato-
sabb eszko zet a mi rendeink is megs zereztdk. Lz orsz6.g-

gyulest torveny szerint sem mello zhett a kiraly ; evenkint
kell osszehivatnia.

A tulajdonkeppeni kormtn,vzat legfelsobb koreben nagy
hatalmat ad a rendeknek, hogy a kiraly legelso tisztviselo-
jet, a ki ugyanakkor kozvetfto, mondhatni biroi tisztet visz
a kiraly es a nernzet k6zt, a n6"clort ok r-alasztjAk.

Ezt az egy kivetelt azonban leszamitva, a legfelsobb
vegrehajtas, a kormanyzas a kiraly joga. A bekovetkezett
reactionak eppen az volt a lenyege, hogy szakitva a Jagello
kor ujitasasaival, a hagyomanyhoz ter vis sza) mely a kiraly-
ban latta a korm ilnyzat igaz kepviseloj et.

A tan6.cs ne arra szolgaljon, hogy a tdrvenyho zas poli-
tikai intenti6it a kiraly ellenere is kepviselje, mint a Jagell6k
idejeben ; hanem legyen ) a mi volt, az uralkodot segito,
folvilagosit6, tanflcsado testulet. A hivatalokrol is a kiraly
rendelkezhessek. Az 6 akarata szerint tdrtenjdk megint a

kormanyzas.
f valtozas tidvos volt. Mindazok a kiserletek, a melyek

a korm ilnyzatot a rendek kdzvetlen hatalmaba akartak jut-
tatni, Angliaban is, n6.lunk is karosoknak bizonyultak.

Angliaban a Tudorok hosszu uralkodasa idejeben telje-
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sen el is tunnek a rendek korm dnyzatflnak a parlament tul-

sirlya koraban gyakran elofordult prob6i.

Korukban megint a kiraly korminyoz, mint a norman-

nok idejeben es e szazadban mindig, midon az orszag

virfryzott.
Az allamnak tapas zLalatokkal igazolt erdeke j uttatja er-

venyre a rdgi rends zert-

l\alunk is a rendekt6l alakitott kormanyok tehetetlen-

sege miatt szerezheti vissza II. Lajos a jogot) a melylyel

I{agy Lajos 6s MatYas birtak.

E valtozas a szabadsagnak sem jar karaval. Anglifban a

parlamentarismus a kiralyi korm fnyzatb6l fejlod6tt ki, s ma

is megtartotta ezt a jelleget.

A parlamentarismus az als6haz tulnyomo befolyiisa ala

helye zell es neki felelos kiralyi kormanyzat.

A szabadsfg talan mfs alakban is megerosodhetett

volna. I{em lehetetlen, hogy a kivetelesen szerencses hely-

zeti Angliaban a viilasztas utjan alakitott kormany ma tur-

hetoen mukodn6k, ambar meg ma sem es meg ott sem volna

olyan czelszeru, mint a kiraly kinev ez6,s6n alapulo. A koz6p-

korban azonban az udvos fejloddst a vflasztas rendszere

bizonyosan megakadal yozza, mert fiask6hoz vezet".

Lz angol parlament miir a kozepkorban is modjat ejti,

hogy a kormany alakitfsiinak joga nelkril hatf,st fejtsen ki a

korm fnyzatra. A vad ala helye z6,s utjan szabadulhat a gyu-

l6lt miniszterektdl. Ha a nemzet reflis ereje tamogatja, meg

a vad ala helye z6,s nelkut is megbuktathatja a kormanyt.

Ilyenkor szandekai ellenere lehetetlen az orszilgot vezetni.

Tekint6lye es az adomegajflnlfls joga oly erot adnak neki'

hogy a kiral; erdekeben van, hog) nepszerutlen tanacsosait

elbocs6ssa es hetyukbe ujakat nevez zen ki.

Ilyen esetek sztlik azt a felfogast, hogy a korman) fele-

loss6ggel tarto zik a parlamentnek. Midon lemondfsra kdny-
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szeritik a kormanyt, a nelkul, hogy az alkotmany szerveze-
ten viitoztatnanak, vele megfelelnek a pillanat egeto szukse-
genek es eg)'uttal prrecedenst teremtenek. E prrecedens foko-
zatosan letreh ozza a parlamentarismust. A mi e korban csak

kivetelesen tortenik, s csak nagy kizdelem 6rhn erheto €1,

idovel altalanosan elfogadott gyakorlatta lesz. Fdldslegesse
valik a vad ala helyezes; potolja azt a politikai bizalmatlan-
seg kijelentese.

Magyarorszag rendei is megovjak azokat a jogokat, a

melyek a vfmolt fejlodes utjan Angliahan megalkotjek a par-
lamentarismust.

A Jagellok idejeben a nem zetigyules olyan nagy hatalmu,
hogy a kormanyra gyakorolt befolyasat rendszerre, torven)'e-
sen hiztositott jogga emeli. A rendek a befolyas legkozvetle-
nebb, legerosebb mo cljahoz nyulnek, a vflasztashoz.

Lz angolhoz hasonlo parlamentarismust csak a gyakor-
lati elet fejleszthetett ki. A kiraly csak akkor nyugsztk hele,

ha bel ifija, hogy eszmeny'et. az absolutistikus korm tmyzatot
lehetetlen megvalositania. A parlameut meg csak akkor eri
be az ellenorzdssel, a kozvetett befol,yassal, ha helatja, hogy
a kozvetlen kormilnyzhsra keptelen. A parlament ellenorzese
mellett folytatott kirfllyi korm anyzat compromissum, a melyet
csak a gyakorlati elet tanulsagai emelhettek oly magas

pol czr\ s tehettek annyira keclveltte, hogy peldej dvil valt a

szabad alkotmf,nyoknak. A rendek elbi zakodasa niilunk is
messzehb kivant terjeszkedni az ellenorzesnel. A mit ez a

becsvagyuk szul, azt megsemmisitik az esemerl)'ek. Lz esz-

kozok azonbilfr, a melyekkel letreh ozasara 6ltek, megmarad-
nak. Alkalmasak rea, hogy velok az angolehoz hasonlo
fejlodest indftsanak meg. Csak az angolokehoz hasonlithato
kedvezo helyzet hianyzott a kesobbi id6khen.

A kiraly nevezi ki az egesz kormanyt, a mely azonban

ezzel nem valik a parlamenttol fuggetlenne. Ennek tekintelr-e
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es hatalma a kiralyt arra szoritja, hogy vele osszhangzfs-
ban eljen.

Ihg7-hen a kinev ezett kan czeliert, Bakacsot, az orszag-
gytiles kivansiigara a'kirely megfosztja hivatillet6l. Szeren-
csest, a kincstArnokot, a koznemesseg clrihenek predejd.ra
engedi a kir6.ly, habar kizilrolag az 5 hivatalnoka . !516-ban
a hatvani gytiles nyomasa alatt az osszes meltosagok viselo i
elbocsattatnak.

A kiralyi kinev ezes tehat nem teszi fuggetlenne a kor-
mf:nyzatot a nemzeti gytilestol, a melynek az ily el,bzmenyek
biztatdsul szolgalnak.

Maga az l526-diki egesz ellenforraclalom az orszfg-

flylil6t:t fofVik le.-OJt rytond le Vq{bocry es ou qeuezjk kL
Batlrorit. A kdzvelemeny vfiltozf:sa idezi etO i kormdLpy val-"tozas*T.

Igaz, hogy a nd,dorrol szolo uj torveny az orsziig ezen
elso meltosagat a kozvelemenynek es a parlamentnek vatt oz(t
hangr-rlata ellen meg akarja vedeni. Elitdli a labrakapott szo-
kfst, hogy minden alapos ok nelkul, minden igazolt vacl
nelkrll lehessen a nadort lemonclasra kenyszeriteni. De azert
azon eszkozrSl, a melyet Angliaban arra hasznaltak, hogy
vele a gytilolt tan6csost megbuktassflk, a nemzeti gytiles a
nfldorral szemben sem tesz le. A niidort tisztetol megfo szt-
hatja, ha oly btlnben marasztalja €1, a melyre fejves ztes van
kiszabv&:,

lta az ilyen torvdny teljes vedelmet biztositana a tisztan
csak politikai ellenszenvbol szarm azo vacl ellen; abban a
korban azonban a halalos brintetest biirmely politikai hibe-
ert is hamar kimondottak. 1518-ban megallapftjak, hogy a
kincstfrnok, a ki hanyagnak, vagy hritelennek bizonyul,
halalra itelendd, s a rendek konnyen es hamar szarrtak volna
el magukat Bathori es Szerencses kivegzesere.

A nadort teha t az tri torveny nem vecli meg a tisztan
Gp'. ,lnclrdssll Ggulct, : Funmaraclctsurtk ttkcti. Zg

\ \ \_
-\ \\\
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politikai okokbol eredo tamadiisok ellen. Elete nagyobb ve-

szelyben forog, mint elobb, allasa azonban nem biztosablr.

A bako bardja a nfldoren kivul az osszes hivatalnokok
feje foldtt lebeg. .Nz orszaggytiles a hutlenseg kimondasf,val,

a mely bunnek o a biraja, a tisztviselok vagyoniival, 6"llasa-

rral es eletevel rendelkezik.
A magyar k6zjog e szerinta kozepkor vegen eros vara a

nemzeti szabadsagnak. F'uropa egyik orszfganak sincs 0n1r-

nyire eletreval6 alkotmfln)ra. I{em ad tobb jogot a nernzetneh,

mint a mennyivel helyesen tud elni, cle kevesenn*t sem,

mint a mennyire szuksege van. l{etn magat tul6lt, fontartha-

tatlan, hanem czeljanak megfelelni biro, feilodesre liepes, a

nemzettel egyLitt nott es ontudatflval osszeforrt szerves al-

lrotm6nymarad azalokorra. Akiraty a nemzettol kapja hatal-

mat es ennek minden eszkoz6,I, a nemzet ellenere tehat hu-

zamosabb ideig nem kormanl'o zhat. A kormanyzas azonban

az o joga es kotelessege. A nemesseggel osszhangzasban kell

uralkodnia; de a vezetls az ove. A kozlog tekinteteben oseink

nem allanak az angolok mogott. A csirak ) a melyektl6l

AngliaSan idovel a moclern parlamentarismtrs fejlodott ki,

a mi alkotrniinyunkban is mind meg vannak. Lz elony, a

melylyel a XIII . szazad, donto fontossagu alkotasa ota Anglia

f'otottunk birt, fokrol-fokra megszunik. A mint lattuk, a va.-

rosok kepviseloi nalunk is bevonulnak a torvenyho zok ko-

relre, s a parlament niilunk is tisztilzza azt a jogat, n melynel

fogva ktzarolag o vethet ki adot.

S nagy jelentosegtl valto zast keszit elo az l526-diki tor-

venyben kif'ej ezett az a folfbgas, hogy a t6meges gyulesek a

szegeny nemesre n6,zve nyomasztoak. f f'olfogas vegre meg-

erleli a parlamentnek sokaig vaiudo refot'mjat, s J\W "gta
nalunk is valasztolt testulette alakul AI a nemzeLi gyules.

Ciak kdt pontbu" *uilA""ii it{'il"-angolok mogntt.*

Lz.gyik dz, hogy a magyar nenres nem ftzet adot. Mivel
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azonban a tflrsadalom legsulyosabb kotelesseget, a haza ve-
delmet, allasa es vagyona arflnyaban teljesfti, s a por-oszt6.ly
ad6ja hatassal van a birtokosnak anyagi helyzetere, mint a ki
naglrrlsztjobbagyai munkejeb6l 61, a nemesseg adomentes-
sege nem teszi lehetetlenne az egeszseges fejlodest. Az alla-
mot gyongiti, mert szukf ti az adoalapot; nem jelenti azonban
a vagyonnak a teher alol valo mentesseget, nem jelenti, mint
kesobb, minden egeszseges allami rendszer negati6jet, nem
azl, hogy a kie a jog, az kdtelesseget nem tartozik teljesfteni.
A nemesseg munkajfval, penzevel es verevel szolgalja az

allamot fgy is, habar mindenkeppen jobban tenne, ha Anglia
peldaja szerint az ado alol sem vonna ki magat. Uralma meg

nem fonaksfg, habar szilardabh alapon nyugodnek, ha az

orsz6"g irant tartozo minden kotelesseg utjan eloljarna.
A megyenel kulonben rest ej tettek a kivf,ltsagon. Alig lehet
henne ketelkedni, hogy eros kezii es magyar frzesu kiraly-
nak sikerult vohn, az orsz6:g veszelyeztetett helyzetenek az

okan, Matyas politikejet e teren is diadalra juttatni.
fnnel nagyobb baj volt a parasztsag elnyomasa. A job-

bagysag Angliaban is fegyverrel probalt az urak uralma alol
szabadulni, de szetvertek. A felsobb oszlfrlyok ott is urai a

torvenyhozftsnak, s ott is szigoru torvenyekkel vedik meg

felsobbseguket. De ezek ellenere a kdzepkor vegen megis

f'olszabadul a parasztsfg. Anglianak a mienkenel sokkal fej-
lettebb gazdasagi eleteben a szabad munka folenye a kenr,-
szerftett munka fdlott annyira lrezltetove vf,lik, hogy lassan-
kint atalakitja a tfrsadalmi viszonyokat. A mindinkabb meg-

eros6dott vf rosok is hozzejiirulnak a videki nep felszabadf-

tasah oz.

A vfirosban munk irhoz jutva , &z emberek emanci-
paljak magukat a f6ld kotelekei alol. A gazdasagi erclek gyo-

zedelmbskedik az osztdLl)'ok sztikkebltisegen es eloiteletein.
i\alunk gazdasagi eletunk fejletlensegenel fogva a szolgaseg

2g*
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hatranyai nem nyomasztok annyira, hogy diadalmaskod-
hatnanak a nemesseg onzesen. Varosaink hatalma sem
akkora, hogy kivaltsagaik kelloleg megvedhetnek a jobbagyot
a nemes elleneben , gazdasagi eletuk sem olyan elenk, hogy
magukhoz vonhatndk es eltarthatnak a nep t6meget.

Trirsadalmi rendunknek legnagyobb fogyatekossaga a
parasltsag elnyomasa ) a mely teljesse a kiralyseg gyonge-
sege koraban lesz, mfg eros kiraly termeszetes hivatasd.nak
ismerheti, hogy a segitsegere szorlrltakat megvedje zsarnokai
ellen.

A nunciurs a mohacsi vesz elott azt irja, hogy a pa-
rasztsdLg elkeseredese komoly veszedelem, mert ha a szul-
tfn a nepet partfogfsaba veszi, hozztt fog csatlakozni . Hozzir-
teszr, hogy a kiraly a nepet nem veheti vedelmebe, mert fel
a nemesektol. A nunciusnak sok tekintetben igaza volt.
A torok elleni vedelmet minden bizonynyal gyongitette,

.hogy a paras ztot keves erdeke fiizte az allamhoz, hogy keves
javat feltette, mert kevessel birt. A toroknel azonban sokkal
sikeresebben haszn ara fordithatja a nemesseg brinet az a
keres zteny kiraly , a ki hivatasfnal fogva is, politikeb6l is
azon van, hogy a tdmegek szivet megnyerje. A magyar al-
kotmiiny sanczain kivul a magyar fdld talajan oly elemek
elnek, A melyeket az allamhoz semmi sem kot, s a melyek
alkalo.nadtan ellene fordithatok. Nehez idokben vegzetes
hibanak bizonyulhat, hogy az alkotmanynak nem eleg tag az
alapja.

A mint lattuk, a kiralyseg munkajanak jotekony erecl-

menyei kozott a legnagyobb fontossagu &2, hogy fonn tudta
tartani a nemesi tfrsaclalom egyseget.

A kiralyseg gyongesegenek szomoru koraban nem fa-
jult-e el a tarsadalom, a szertehuz*s nem vesz-e rajta is
erot ?

Az alkotmany vaj mi keveset er, ha az el6 ero, a mely
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kereteit eltdlti, dsszhangzatos es egyuttes munkflra kep-
telen.

Ha a fonemesseg es koznemesseg egysege vegkeppen
megbomlik' el6bb-utobb erett gyrimolcskent hull az alkot-
many a kiraly olebe. A parasztsag ktziirasa a jogbol ilkabb
a tavolabbi jovohen valhatik veszedelemmd, a nemesseg de-
compositioja azonban a nemzetet sziven talalna, s tonkre-
tenne az erot, a mely egvsegenel fogva a szabadsagot fonn
tudta tartani.

A Jagellok idejeben lattuk, hogy eles ellentet valasztja
el egymastol a nemesseg elemeit. A jovo szerencsdje, hogy a
bai meg nem lett chronikussa, s hogy a tarsadalom szerve-
zetenek egvseges alkata nem llomlik meg. Acut hetegseggel
allunk szelnben, a rnely nem alakftja At a tarsadalomnak a
nrultbol eredt eletrevalo szerv ezetet Verb oczy az osztf,lyok-
nak egymas ellen folytatott leghevesebb kizdelme r k'zben
orokfti meg Harrnas konyveben a nemesstig egysegenek ha-
gyomfnyos regi felfogasft. A harczot a politikai hatalomert
vfvj dk, de az osztalyoknak egymastol valo szerves elvala sz-
tasat czelul senki sem tiizt ki.

A fonemesek egy izberr szovetseget kotnek egymfssal
erdekeik vedelmere ; de szerzodesuknek nincs oly pontja, a
mely az osztflyok kozdtt allando vd.laszto falat emelhet. Leg-
messzebbmeno kovetelestik dz, hogy azokat a hivatalokat, a
melyeket rendesen fonemesek toltottek be, csak abban az
esetben foglalhassak el kdznemesek, ha nem akadnak rajuk
terrnett forendek. De a fonemesek nem alakulnak zhrt osz-
talylya, s meg sem probaljAk annak a megakadalyozasat. hog).
kdznemesek soraiklta elxelkedjenek. A tanacsra szeretlek az
fllami hatalom leul-eget ruh aznr, s e tanacsltan sajat ural-
mukat akarnAk rnegovni ; cie eszok agaltan sincs a ta,pacsltan
Valo reszvetelt eg)-es csalIclok orokolheto es ktzf rolagos
jogava tenni . Az orokjognak sem kil-[njak olr-an reforma-
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l6,sat, hogy csaladjuknak btztosftsak a fdnmaradast. A fone-
messeg nem is toreks zik olyan kivaltsagokra, a melyekb6l a
kdznemesseget kizarn1 vagy olyan 6ll6.sra, mint a minot ez

id6 szerint l\emetorsziigban es Francziaorszagban mar elfog-
lalt. Stirti erintkezesben a nyugat aristokratif,javal es eles
ellentetben a koznemesseg partjaval, meg sem ter le a ma-
gyar hagyomanyok utj 6rol.

Erezhettek a fonemesek, hogy ha kisebb is az allasuk
rangja es fenye s ha t6bb viszontagsag fenyegeti is felsobb-
seguket, mint a nemet biroclalmi herczegeket vagy grofbket,
a kiknek csalfldtagjait birodalmi hivatalok nyilvantartjfk, a

kiknek vagyona meg nem oszthato, s a kiknek szamos oly
kul6n joguk van, a melvet m6.s halando egyaltalan meg nem
szerezhet, megis kulonbek emezeknel, mert nemzetok rgaz
vezetoi es mert nagyobb 616 ero ell mogottuk. Ez idoben is
csak a nemzeti politika intezot akartak lenni, s ezlrt nem
emeltek gatat tij elemek befogadfsa ele.

Csak abban hibaztak, hogy a politikai befolyast, a me-
lyet oseik hazafias szolgalatokkal es dnmerseklettel vfvtak ki
magllknak, ok torvenyek rideg hatar ozatai segitsegevel akar-
tek fontartani. A politikai hatalrnat, a melyet gyakoroltak, s
a melyet joreszt a nemzet zomevel fdntartott szervezeti egy-

segnel fogva szere ztek ffi€S, a nemzet ezen zome ellenere
akartlk maguknak biztosftani . Ez nern sikerult nekik. A ra-
juk zudult hajok tanulsagain okulnsk, s megint a ko znemes-

seg megnveresen fArado znak Egy esek onzese es hamis poli-
tikaja miatt j utottak ellentetbe azokkal, a kiket ez ideig ve-
zettek, s a kik velok egy test es egy lelek maracltak mind-
vegig.

A kapcsok, a melyekkel a fonemesseg a koznemesseget
magiihaz csatolja, actiojanak meg is szerzik aviirt eredmenyt.
Lz 1526-iki orszaggyules bizonyitja, hogy megujfthato a regi
Osszhang a politikai tarsadalom elemei kozott. Mihelythaza-
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fias szandekokat irnak zaszrojukra,
buktatni meg Verb oczyt is.

439

a fonernesek meg birjek

Kulonben az egesz kor tcirtenete btzonyitja, hogy a
nemesseg'nek vagyonban es tekintelyben eg),mastol kr-il6n-
ltoz6 elemei kozott tamadt harcz nem a koztuk levo henso
ellentetnek, hanem csak a politikai elet mirlo alakulasanak
volt a kdvetkezmenye. A kaznernesseg elen Szapolyai, a
leghatalmasabb oligarcha all. Frangepan, a legbriszkebb
aristokrata, a ki csaladjat osi eredetenel fogva kulolbnek
tartja a tdbbinel, szinten a koznemesseg partjan van. Egy-
altalaban a fonemesek kevesebbet aclnak a szarmazasra,
mint a koznemesek. A ki szamot tesz es velok tart, annak
szovetseget megbecsulik, barmilyen szereny is az eredete.
Bakacs Tamas es Szalkai, az uch,ari part vezerer, alacsony
szarmazasua.k. A koznemessegben tohb az eloitelet, mint a
fonemessegJren . Az udvari part ellen iranyulo ellel oh al-
kotjak a torvenyeket , a melyek az egyhazi meltosrigokat a
nemesi eredetueknek tartjak fonn. Mfg a fonemesek nem
itkoznek meg rajta, a kdznemesek serelmesnek letj 6k, hogy
Szerencses zsido szarmazasa ellenere elokelo hivatalt fog-
lal el.

Retartos nemesseg es szabadabb elvu fonenresseg min-
clig meg'ferhetnek egyntfssal. Eg'yes oligarchirl< vetkei, masok-
nak politikai becsvfg),u g)'enge kiralyok koraban eg.-1r idore
megbontjak a nenlesseget; a politikai constellati6f valto-
zfsfval azonban konnyen es hamar allithatni helr-re az
egymasra utalt es alkatukban mindig eg.seges eleprek
egyuttes mrikocleset.

A kozepkorbeli netn zet szervezetenek fogr-atekossagrr
abban van, hog)- a nem nernest kizarja az allaprot e.az-
gato es a tarsaclalotn vezeto elemeit oss zefcn.t'aszto rnu-
helybol; erejet pedig az alkotja. hogr- a \-ezeto tarsaclalonr
egyseges.Meg eg)'segeseblt, illint Angliirllan. EJtben van a

I

I
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jovo biztosfteka. Kesobb a rlernesseg szervezeti eg)'segen
sok csorbiit ejtenek, az aristohratia nyugati peldak szerint
alakul, a vallas viilaszt6 falat emel az egyes retegek kozott,
az orszag szetdaraboltsaga gyongiti az oss zetartozas erze-
set ; de mind ezen zavaro kortilmen;rsft sem birj6k eleny 6sz-

tetni a regi hagyomanyok hatas &t, s nelx birjak rangfoko-
zatok szerint szervezett rlszekre szakftani a vitezlS nepet.
l{agy veszelyek idejeben az mentett meg bennunket, hog)
a hatalmas urak, a kiralyi eletet 6lt fonemesek es a sze-
geny kisnemesek egyutt tudtak erezni es egl'titt tudtak
kuzdeni. Lz osztalyirigyseg es gyulolkddes, a mely a klil-
foldon pusztitott, nem birt erot venni azon a nem zeti ltagy
hagyomanyor, hogy a nemesseg egy es ugyan dz, hogy rnin-
den rdsze egyenlo, mert mindegyik tagja a szent koronanak.

A magyar nemzet tehat a kozepkor vegen nincs hij -

javal azon tulajdonsf,goknak, a melyelc alkalmasak a szabad-
seg megovasf.ra es fejlesztesere. Mindent egy-berretve , &z

alkotman-v megfelel czeljanak, kielegiti a kor sz rikseget.
A kozepkor hagyateka meglionnyfti az utodok munkfjet.
A szabads6gnak eros hagyomanl ai vannak, olyan regiek,
nrint rnaga a nentzet. Ezert nem is lehet el nelkule a ma-
g)'ar. l{em rnulekon} izIes, hanem masodik termeszette lett
szokfs kdti az onkormf.n)rzathoz. Lz id6k a nemzet poli-
tikai kepesseget is kifejtettek. A tfrsadalom vezeto elemei
homogehek es vallvetett munkfra alkalmasak. A reactio.
a melynek keletk ezeset szernleltuk, nem tarlaclta meg az

alkotrnany eletg_vokeret.

A foltett kerdesre a r-alasz &2, hogy a maglrar szabad -

sag a kdzepkor vegen nincs benso bomlasban. De azert
komoly veszely korny ezi. Lz ors zeg kulso helvzete nern
kedvez a szabadsagnak. Alkalmas arra, hogy a rnohd,csi
szerencsetlenseget eloide zett chaosbol szarm azo reactiot
taplalja.

i
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A tdrd k szultan feltetlentil renclelkezik fanatikus nepe
erejevel' A szigoruan megfegyelm ezett nemzet es fejedelme
mindenhatosaga gy(izelmet aratnak a szabadsaghan elt
neurzeten. Hogy sikerrel folytathassuk onvedelmunket, nem
kell-e nekunk is ellensegiink korm dnyzati modszereb6l
egyet es nrfst meghonositanunk ?

A magyar allamon nem rrett erot,
chaos.

mint a fran czifn, a

A belso viszal-yok a nemzet testen rneg olyan sebeket
sem utottek, mint Angliflen a Tudorok elott.

De a magyar alkotmany, benso eletereje ellenere, m6gis
veszedelemben forog. Hogy mino iranyt vesz fejloclese esmikent alakul sorsa, az foleg a nemzet uralkodoinak inaga-
tartiisetol fugg. Ha rnegertik hivatasukat , a kiralyseg ja-
vfra vfltoztathatiek meg az eddig fonallott egyensulyt.

A'z a kirdlr-, a ki belatja, hog,v a nemzet orrvedelme
neki is legfontosabb erdeke, a ki eletet a torok ero meg-
toresenek szenteli, kdzelebb ferkozhetik a nemzet szivehez,mint barrnel)- elcidje. A ki kiragadja a halal torkab6l irmagyart, szfmot tarthat helej ara. Szent hivatasabol soha kinem apado erkdlcsi erot merfthet. A dicsfery, a mely 6vezt,
segftsegere lehet benne, hog.v attorjon a"z alkotrn6:n1,-os
korlatokon' a harcz erdeke meg kivanatossa, scjt szukse-
gesse teheti, hog)-, bizonyos mertekhen legalab', jo*a! meg-
szaporodjanak.

A vegrehajto hatalom szorosabb egysege elke*ilhetet.
lenne lesz. a uadori inte zmeny kaross6: vfilik. s a kiralS,toly pen zforcasokhoz kell juttatni, hog) mindig kepes leg,,en
btzonyos szarru 6lla'do sereget tartani.

Hol allapodik rnajcl meg az altalanosan szriksegesnek
erzett reactio ? Ha Mag-varorszfg magara marad, nem ke.il-eszembe azz'al az alternativaval, hogy vagy szetdaraboljflk,nrint Lengvelorszaggal tettek, mivel nern birta korlat ozni
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szabadsdgat, vag)' az absolutismus predeja"va lesz, mint
Spanyolorszd'g, a melynek kiralyai a maurok ellen sikerrel

vfvott harczokbol merftettek az erkolcsi erot az onkeny-
uralom megalapitasarA. Ha a Habsburg-dynastia nem ehi-
tozik a magyar tron utan, a nyugat felol biztossf,gban levo

magyar kiralysAg talan megovhatja l6tet; de ebben az eset-

ben nem kenytelen-e alkotmf nya felald ozasilra ?

Az sincs krzarva, hogy az elmaradhatatlan reactio a

regi alkotmany alapjait nem rombolja le, s hogy a nem-

zet megmentesere elegsegesnek brzonyul Matyas kormany-
zatr rendszere. l\incs Lrgyan pelda rea, hogy valamel)

nemzet olyan ildfn es hosszu kizdelmet, mint a milS'ennel

szembeszallottunk, sikerrel folytatott volna, ha alkotmanya

a tarsadalomnak olyan tag jogokatbiztosftott, mint a mienk.

De a multban szerzeht politikai kepzettsegunk talan ezt is
lehetove tette volna. Erdely megkozelfti a cz6lI, a melyet

a magyarnak el kellett volna ernie. Sok ideig megv6di ma-

gAt a tdrok es a nemet csas zarok tamadasai ellen es fon-
tartja szabadsdLgat. l\agy fejedelmei a nentzet lelkes tfmo-
gatasab6l annyi erot merfthetnek, hogy nem szorulnak kor-
latlan jogokra, s nem is akarnak absolutismust megalapi-

tani. De vegul Erdely is elbukik. Hosszu ellenflllasa csak

r-rgy valt lehetovd, hogy a torok es a nemet erol< ellen-

sulyo rrek egymast, s egf iktik sem fordftotta huzamosabb

idon et minden iparkoclasat azon czelra, hogy a foharcz-

tertol messze eso fejedelemseget meghodftsa. Erdely akkor

tamadott, a mikor alkalmasnak latta a pillanatot, s nem volt
kenytelen allandoan ereje ol-van megfe szitesere, mint a

nrinot minden valoszinuseg szerint a fuggetlen MagyAr-

orszagnak ki kellett volna fejtenie. frdely a Inaglar sza-

badsagert kelt harczra. Fejedelmei mar azdrt is tiszteletben

tartottek orszaguk alkotmfnyat, hogy a testvernemzet a

szabadsag bajnokait lassa bennok.
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Magyarors zeg helyzete sok oknal fogva mflskent ala-

kult volna. Sulyosabb kdrulrndnyei klzott szabadsaga tel-

jes fontartf,sa mellett vissza birta-e volna szerezni tertileti

epseget ?

Ki tudnii ezt eld6nteni. Bizonyos csak dz, hogy ha a
kiraly hivatasanak 6I, valsagos napok kovetkeztek volna az

alkotmanyra; meggyongult volna belso l6tiogosultsag'&, s

nemzeti eros erzesek es erdekek ellentetbe jutottak volna

vele.

Ha ellenben a kiral;r elhanyagolja azt az erkolcsi to-

kdt, a melylyel elhetne, s ha az alkotmanyon a nelktil

akar csor|f,t ejteni, hogy a maga fokoz6d6 erejet a nem-

zelt drdek vedelmere forditja, az osi bfstyak meg szivos

ellenallast fejthetnek ki. A nernzet meg a rdgi.

Az orszag javiira szolgiilo absolutismust konnyebb

megalapftani, rnint valaha. Az erdeke ellen iranyulo on-

kdnyuralommal azonban fajunk politikai kepzettse$e, a sza'

badsfg hagyomanyainak altalanos tisztelete, a nemzet koz'

6rzulete es a regi jogok kemeny kizclelmet allhatnak.

A kdvetkezo szazadok csodas tortenetenek, a mely

annyi reank mert csapast jegyez fdl, koztuk olyanokat,

hogy pusztitasaikat teljesen meg ma sem heverhettuk ki;
s a melyre megis btiszke onlrzettel gondolhatutrk, melt a

vilagon hiaba keressuk pfrjat, s mert eros anyagh$l valo-

nak kell annak a nemzetneli lennie, a mely annyi viszon-

tagsag kozben is meg tudott allani : mind e viharoknak 6s

azok k6zt valo fonmaradasunknak az a mag) arazata, hogy

a Hahsburg-c11'nastia, arnbar nag.,y idon at nen] visz magyar

politik ilt; amhar nem azono,-*itia magfi.t erzelrneinkkel 6s

erdekeinkkel, s nem forditja a nemzet Onf'ontartasi osztonet

a maga hatalmanak foko zasara megis absolut uralomra tor.

Onfontartasi oszt6nenel fogva a nem zet nem mellette,

hanem ellene foglal 6llast.
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Ebb6l merit erot a szabadsag. A mit a nemzet ugyis
megszokott, a mihez a rendek mflr 6nzesb6l is ragaszkocl-
nak, a mit az osi eredet nagy ninrbussal ovezett, a minek
meg van eletreval6sd,ga, ha tulhajtfsai g]*ongftettek is alap-
ie\ az orokdlt alkotmfn) most a nemzeti l6t vedci bastv6-

a

java lesz. Ez menti meg.
A nemzet szivos ragaszkodasa onallo eletehez volt

mindig forugoja cselekedeteinek. Mikent lattuk, eros faji
erzesunk szilardftotta meg Szent Istvan mrivet, a kiratyi
meltosagot, a mikor lYagy Karoly es i\agy Ott6 alkotasai
nem birtak megelni. Ez az osztdn akadalyozta meg az or-
szag eldarabolasat s ez tette lehetove az egyseges allam
fdnmaradflsat oly id6kb€il, a mikor mas orszagok szejjet-
estek.

zati osszefuggesben volt. a szabad alkotmany fejlodesevel.
l{egverte zte a szabadsagot azon halalos csapasok ellen, a
melyeket ref az oligarchia mert.

A kozepkori alkotman) a kiralysagnak a nemzeti 6rz6s-
ben gyokerezo erejdbdl fakadt.

Most ez az 6rzds egesz hatalmaval a szabadsag szol-
galatf,ba szegodik. A mi eddig csak kdzvetve viilt az alkot-
mflnyos fejlodes javfra, most kdzvetlen okava lesz. Vele
elhet c-*ik rneg es vele kell buknia. i\oveli e korulmeny su-
lyat, hogy eppen akkor ell he ez a fordulat, a mikor az
onfontartas erzeset az orszag helyzete egyre elenkfti, a mikor,
lra magunkban maradunk, \'ag) ha kiralyaink azonositjak
magukat a nemzet erdekeivel, ez az 6rzes meg inkabb
erositene a kiralyt, mirlt eddig tette, s a mikor allapotaink-
nal fogva a kiraly hatalma m6"r hamarabb valhatott vesze-
delmesse az alkotmiinyra nezvfl mint a kozepkorban.
, Ez idoben a nemzet onf'entartasi dsztonlhez egy uj
ero is j arul, a me[;, az alkotmanyn_yal egyutt sajat l6tdt
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is megv6di : a protestantismus. A mohacsi veszt meg-
elozdtt evekben terjecl €1, s rnint Angliaban, nalunk is
eppen jokor, hogy termeszetes hajlamainal es erdekenel
fogva a szabadsag serpenyojebe nagy nyomatektr sirlyt vessen.

De itt megallapodom.
l\agy drama, titani kizdelem elojelei kozott zarodik a

kozepkori Magyarors zeg tortenete . F,szlelni mar a vesz
csirfit, de latni az ellend.llas tenyezlit is. Ki6 lesz a gyo-
zelem ? Lze az eroe-e, a mely Europa-szerte hosszir sza-
zadokon et az absolotismurs legfobb kepviseloje volt, nagy
sulyaval Europa hatalmi merleget folforgatassal fenyegette,
s a magaval hozott nagy hatalmon kfvril az orszaLg alla-
potaban is jelentekeny segitsegre talAlt; vagy azd az alkot-
mfLnye-e) a melyet a traditio izmosit, a mely a nemzettel
nott fdl, a mely eletreval6, egdszseges alkotas, s a melyet
a nemzet onfontartasi osztone ved ?

Meg a jovo titka, hogy melyik irany diadalmaskodik.
Szamtalan nevezetes esemenynek, egyes egyenek erdeme-
nek es hibajanak, a csatak szeszelyenek lesz resze a jovo
sorsanak alakftiisaban. Bizonyos csak &2, hogy krizdelem
lesz es hogy a kfizdelem nagys zerti lesz.

Masszor taliin folves zem a fonalat es megkiserlem
szabadsagunk tovabbi fonmaradasanak okait fejtegetni.
Most csak ismetlem, hogy fonmarad6sunkirt es azi) hogy
a kozepkorhan a civilizalt continens kiralysagainal erosebb
es jogokban teljesebb magyar kiralvseg az ujkorban, joSi-
lag legalabb, naluknal korlatoltabb lett, a nemzeti erzes
torhetetlen ereje tette lehetov6, ugyanaz az oszton, a rnely-
nek bensosege a kozepkorban egysegesebb eletunket biz-
tositotta. Ez az erzes tqlodesunket allancloan k6rnyezetun-
kdtol eltero iranvba terelte. A j ovo htzlositekai is c-*ak

ezen osztontink erejeben vannak.


