


:-F

TARTALOM.

r. RESZ.

A magyar f,llam frinmaradfsf,nak okai.

I. Fnruznr. Az Arpddok kordban .-- 
--.

il. o A vegyes hdzak idejdben

L*p

3

44

III. FsrEzEr.

IV. (

VII. (

V.

VI.

II. RESZ.

Az alkotmf,nyos szabadsig okai. 
\

A kirdlysrlg erejdnek forrrisai ---- 59

Midrt kellett a kirrflysdg hatalma rnellett az alkotmdnynak

kifejlcidnie ..... 87

A rendi alkotmriny csirrli Magyarorszdgban 6s Angliriban a

XI. 6s XII. szdzadban l Xg

A XIII. szdzad. A rendi szabadsdg kibontakozd,sa Anglidban

6s Magyarorszdgban. A szabadsdglevelek---- ,-.- tr 38

A XIII. sz'dzad. Kiizdelem a politikai hatalomdrt. A kirdlysrig

gycizelme Anglidban. A szabads:ig trilhajftisa Magyarorszdg-

ban. A szazad eredmdnyei a kdt orszdgban

A kirdlyi reactio Magyarorszrigban . Az Anjouk 18S

A rendi alkotmdny viragzasa Anglidban 212

A rendi alkotmdny virdgzdsa Magyarorszrigban az Anjouktdl

Mdtyds kordig.

Elsci r6sz. A rendek kiizdelme a kirdlysdggal ds gycizehniik

Zsigmond haldl:iig

Vill. (

IX. (

X.(



IY

Lop

XI. FE,rEZEI. A rendi alkotmiiny viragzdsa Magyarorszdgban az Anjouktdl

Mdtyrls korfig.

M:isodik rdsz. A bomkis ideje Alberttcjl V. Laszlo halflaiig 269

A kir:llyi reactio Anglidban. A Tudorok 304

A kir:tlysrig reacti,oja MqsyarorszS"gban. M:ityrls 318

A rendi reactio a Jagelldk idejdben. A fcinemeseli ds nernesek

k iizdelme. ljldszlo

TI. Lajos

XII. (

XllI. (

XIV. (

XV. (

358

403



/

I. titl S'A.

A I{.\(;yA}i il,tr,A}f I--rix }IARAI l,tsANAK

()KAI.



FI

r. F.'EJEZET.

AZ AnpADoK xonABAN.

A magyar 6.llam fuggetlensegenek elejdtol fogva jav6,ra

volt, hogy onmagaban zart, a termeszettol egysegesnek

alkotott, megvedheto teruleten telepedtrink ffieg, s hogy ha-

ztnkat" nem a germfn vilagtol kellett elhoditanuok, hanem
a fejletlen szlflvokt6l. I{em voltunk utjaban azon erok ter-
meszetes kibontakozilsirnak, a melyek a koron uralkodtak.
Lz europai muvelodes erdeke elvfllhatatlan kapcsolatban
volt a german fajnk sorsaval, a melyek a latin civilisatiot
elfbgadva, ezt" uj iranyokkal gazdagitottAk. Fejlodesdk meg-

akasztS.sara nem volt eleg eronk. Ha gancsot iparkodunk
nekik vetni, osszetoretunk. Hogy nem allottunk utjokba,
s hazank geographiai helyzele olyan volt, hogy a germ6:n

torzsek nagyra mehettek a nelkul, hogy foldunket birtokukba
vegyek; hog,n* hazank oslakoi nem voltak rokonai e ha-
talmas fajnak; hogy a mi uralmunk kevesbbd arthatott
neki, mint a szlavokd, s igy letelepulesunk a szilzad iranyaval
ellentetbe nem jdtt, hanem vegso eredmenyeben azt elo is
mozdftotta : ez volt az a szerencsenk, a mely lehetove tette
kesobbi fejlodesunket.

De ez nem tisztan szerencse volt. Ez eredmenyben
erdem is van. Helyes oszton vezetett bennunket, midon meg-

allottunk annal, a mit kezdetben elfoglaltunk es nem torekecl-

tunk az orszagon tul h6dftfsokat tenni. A nomad szellem. a
1*



I. FEJEZET.

zsfkmany szomja rnessze a nyugatra vitte el oseinket; be-
jartak, elpusztitottek a fel Europttt; de komoly kiserletet ui

h6ditasokra nem tettek. A magyar fajnak mindig az volt
egyik IeSjobb tulajdonsag&, hogy vermes termeszete es buszke

onlrzete ellenere follobbano szenvedelyeit az elerheto czel

szemmel tartasd.val mersekelni tudta.
Egyes fejedelmeink sikerei bennok neha hivatasukkal

ellenk ezo es valodi hatalmurkkal is arfnyban nem levo vdL-

gyakat ebresztettek. Az Anjouk Olasz orszagban, Maty6,s ne-

met tartomanyok meghoditasaval olyan kalandok utdLn va-

clilsztek, a melyek allandoan nem valhattak a magyarnak

hasznAra. A nemzet azonban mindannyiszor meger ezte,

hogy teves uton jarnak vezetoi. 0sztone mindig megvedte

az oly h6dftastol, a melynek czelja a hodftas volt. Mig a

nemet nep magfeva tette csaszarjainak olasz , ilz angol nep

kiralyainak fran czra fbrfndjait, a hoditas politikeja nalunk

soha se vd,lt nemzetive. Inkabb az ellenk ezo tirlzaslttr esttink.

A terjeszkedes gyakran szr-ikseges a veclelenthez. EzI a l*g-

trtoJthi iclokig nem eg)-s zer telreismet'te a lliAg'ritl' krizr-ele-

lllellr.
\agvban es (-t'eszi.rtt irzt-ttrl-,att a lleltl ztt tr-it'li etetleD

ragaszkcclasa RZr-rn talajhoZ. t1 lnelr- tril.,ltilta es kozon-ve ui

SZerZelttetrr-ek irtrtrt [i rlr-Crs r-r-rlt l'eti l:rezYe.

Tortenettink els,,i iclejehen ktilouoseu nag-y hasznunkra

volt oseink ezell jozan t'elfbgasA.

llintha tnar akkor belattak volna, hogy itt megved-

hetjtik magunkat. tavolabb ellenben buknunk kell; mintha

mar akkor ereztek volna, hogy a hol Arp6d letelepult, ott

kell maraclnunk, mert azon tul a vilagtortenelem kereke el-

gdzol benntinket, s hogy itt vilfgtorteneti hivatast teljesi-

tunk, holott mess zeTtb a nyugaton masoknak jutott e fdladat.

A torokOk tortenete brzonyitj a, hogy milyen szerencse,

hogy oseink foglalasukban IIem terjeszkedtek tovabb. Az

-



AZ inp.,bor Kon6eAN.

ozmanok fatuma az a felfogasuk, hog-v a hol egyszer labat
vetett€k, ott uralkodniok is kell. Ha Konstantinapoly kornye-
ken, talan a Balkanokig, tomegesen letelepednek, s csak
annak a teruletnek akarnak urai maradni, a melynek meg-
vedesere megvan a val6s:igos erejdk, mennyire ma.s lett
volna a sorsuk. Kevesebb ellensdggel kellett volna meg-
kizdeniok a multb&r, s ma az alavetett idegen fajok tomege
nem emesztene el erejdket.

Javunkra volt, hogy nem ugy jartunk €1, mint 6k. l{em
hfttuk ki szomszedainkat elet-half,l tusara, szfmban ugy
sem eros fajunk nern szorodott el tulsagosan nagy teni-
letre, s az egyszer alankvetett fajokat birtuk is alland6an
lrodoltsfgban tartani. A hunok es avarok sorsatol ez men-
tett meg bennunket.

A magyar birodalorn nem volt nag;robb terjedelmri,
mint a mennyit elo erovel allandoan megtolthettunk. Fon-
tartfsa nem rott reank kepessegeinket meghalado foladatot,
nem helye zett benntinket eles ellentetbe a vilagon uralkodo
nagyhatalmakkal.

Mihelyt keresztenvekke lettunk, nem tatongott tobbe
6t nem labolhato mdlyseg kozottunk es kdrnyezetulk kozott.

Mindez azonban csak lehetove tette fonmaraddrsunkat,
s koriiLntsem biztosftotta.

Egeszseges alkotas volt Arpad es Szent Istvan rnrive ;

de nagy veszelyek f'enyegettek. Elhettunk, de el is bukhat-
tunk, mint annyi miis nep.

A kere szt meg nem vedhetett, csak az eros kard es
az okos fei, s meg ezeken kfvul is a vilaghelyzet kedve ze-
sere volt szriksegunk, hogy fonmaradjunk.

Ha nem leszunk keres zteny€k, meg nem allhatunk ; de
&2, hogy a nyugat vallas fthoz alkalm azkodtunk, meg nell
brztositotta letunket. l\em csak a vallas es mtiveltseg ya-
lasztott el kornyezettinktol. Fajilag teljesen magunkbal el-
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I. FEJEZET.

lottunk, kdt nagy nepcsaled koze ekelve: a germen 6s a
szliiv k626.

Ez az egy korulmeny is sok veszely csirfjat rejtette
magaban. A hunok es avarok utodjait lfittek bennrink. A,z

6k es a magunk pusztftfsainak atka nehezedett fejunkre.
A nyugati fajok fejlodo lndrzete, eur6pai dntudata barbfrok-
nak, flzsiaiaknak tekintett bennlinket, betolakodo elemnek,
a melynek nincs helye koz6ttuk.

A kdzepkor szazadaiban meg gyakoriak r,'oltak a nep-
vandorlas idej6re emlekeztelo h6dftas esetei. Egy-egy har-
czias nemzet ravetette magft a masikra, legyrirte, meghoch-
totta, s az egyesek birtokat kiosztotta a gyo z6k kdzott. Ha
kellett, Iiizzel-vassal kiirtotta a bentlakokat. igy h6dftottak
meg a normannok Angliat, i\apolyt, Siciliat, a keresztes
hadak Konstantinapolyt; igy szoritottak a nemetek a szldLv

fajokat lepesrol-lepdsre eszakkelet f'e16. A fiatal nemzetek
pezsgo vdre, tettvfgya, a nomf.d kortol orokdlt vallalkozo
szelleffie, a harczias foglalkozas altalanossage, a kor kegyet-
lensege, min dez bizonytalannf tette a gJyengebbek ele-
tet. Foleg oseinket fenyegettek az ilyen megrohanf sok,
mert kelet f'el6l a vAndorlas korf t elo barbarokkal j utottak
erintkezesbe. Idorol-idore ezek dirlo, pusztito hadai ron-
tottak reajuk. Az azsiai nepek azon nagy orszfugutjat, a
melyen maguk is j artak . elzarva, a mtivelt keres zteny s a
vad pogdrny vilag koze ekeltek magukat.

I{yugati szomszedjaink barbaroknak tekintettek osein-
ket, a kiket ki kell irtani ) a keleti hataron tanyhzo nepek
tamadfsait meg kezdodo muvelodesuk zuditatta reajuk.

Midon teljesen a nlrugathoz csatlakoztak, a kelet mind
stirribben es fokoz6d6 erovel rohanta meg orsz,agunkat, s a
keres ztenyseg es az europai mriveltseg vedelme ejtette ve-
szedelembe letunket. A honalapitfsra kovetkezett korszak-
ban azonban elso sorban a nyugat fenye$etett bennunket.
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E korban ket hatalmas osztdn, ket nagy irany k1zdelme
adott jelleget az rlj vilag tortenetenek.

A romai birodalmat elleptek a german torzsek. A fug-
getlenseg 6s szabadsag volt elteto szellemok. Mindegyik
m agii 6rt, saj 6t tdrvenYei, szokf sai, akarata szerint kivant
elni. A mint a veletlen szesz(:lye, a f'egyverek szerencseje
oket chaotikusan ossze-vissza hanyta, ugy torekedte.k, os-
eredetti isteneik sugallata szerint, tekintet nelkul egymasra,
letdket fblytatni. Ez az oszton volt az egyik tenye zdje a
vilag ui rendjenek, nagybecsu befolyiissal Europa k6sobbi
fejlodesere. Eze az egyeni szelleme, eze a fuggetlen akarate
volt a jovo. De csak ugy, ha egyezteto, osszekapcsolo hata-
sok korlatok koze birjak szoritani. Lz ujkor es civilisa-
tioja az okorral szemben csak ugy lehetett eredeti es
sokoldalu, s csak ugy erhette el azt a fbkot, a melyen
jelenleg magaslik, ha az uj t6nye zok, megova egyeni jellem-
vonasukat, egyeni klilonlegessegoket, nagyobb egysegben,
kdz6s alapon nyugv6 kulturiiban fbrrnak ossze. Ezen ossze-
fbglalas szolgalatiiban foleg kdt nagy ero munkalkodott.
Ezen eroknek a fuggetlenseg szelleme ellen folytatott k;.iz-
delme volt a kor fd esemetry€, s mikenti eldoltdtdl fuggott
a jovo alakulasa.

Hatiisa idejere 6s jelentosegere ndzve foelom ozditoja
az ui vilag egyseges rendjenek a keres zteny katholikus
vallas volt.

Orias munkdLt vegzett mar) mikor oseink icle beviin-
doroltak. A latin es a germfLn fajok szertehuzo tdrzseit
szellemi egysegekke forras ztotta 6ssze. Atfratotta a tiirsadal-
mat, a csalAdot, az egyent. Szabalyozta, csaknem minden vo-
natkozhsirh&fr, az egesz eletet. A kulonbozo hajlamu es to-
rekvesti fajokba hatalmas kozds alapvoniist oltott, mely oket
mindordkre osszekapcsolta, s a tdbbi vilagtol elv6lasztotta.

E mellett a belso aldfsos kulturmunka mellett az eg] -

i
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r. FEJEZET.

haz a keres zteny tarsadalom politikai alavetesere is tdre-
kedett. Mi sem termeszetesebb ennel. Ha a vallas tulajdon-
keppeni hivatasd"n tul is ment ez a czelzat, ama hatalmi
erz6snek volt a kovetkezese, a melyet az elert ori6s ered-
menyek es a papsagtol kivivott kimagaslo allas benne te-
masztottak. A lelkiismeret ura 6rezte, hogy a vilag ura le-
het. E kisertesnek nem birt ellenallani.

Europa tovabbi sorsara donto befolydLssal volt, hogy
a papsag nemcsak egyes allamokban igyek ezetl megszerezni
a hatalmat, hanem egyseg€S, nagyszabfsu conceptioban f'el-
olelte az egesz keresztenyseget es belole theokratikus vilag-
birodalmat akart alakitani. Lz egyh ilzban a romai puspok
egyeduralma kezdett kibontakozni. A pepa kezeben egyesult
az egyhazi hatalom. llinthog-y az egyhaz volt mindenutt az
elso tenyez6, a mint e hatalorn eg)' kezbe kertilt, o valt az

europai eromegoszlfls termeszetes sirlypontjava. A dolgok
allapotanak, a tekintely es hatalorn tenvleges nlegoszlasa-
nak f'elelt ffi€g, hogy a papasag vezeto hatalorn legven.
De 6 meg ennel is tdbb akart lenni. Roma emlekei vilag'-
birodalmi iranyt adtak szertelen ambitiojanak.

A Cresarok v6:rosa, vilaghodit6 szellemevel, szedito
nagysagu emlekeivel es traditioival, gyozedelmeskedett a

keres zteny szerenys6gen es alfmatossfgot, s az egyha znak
egyetlen rgaz hivatasa ellenere mind inkf,bb tert h6ditott
a vilaghatalom eszmenykepe. Egyreszt a valosaggal meglevo
ero, md:srfszl a klasszikus kor ori6s ambiti6i, melyeket az

orok varos ellenf,llhatatlanul lehel lenye melyeb6l minden-
kire : e ket tenye zSnek a termdszetes nagyravagyf.sra gya-
korolt hatiisa fejlesztette ki a pf pasag vilaguralmi prre-
tensioj at.

Mellette hasonlo czelokra tort a r6mai csaszfrsag.
A kereszteny vilf,g vedelemre szorult a muhamedf:nok

es a poganyok ellen. A longohardokkal szemben maganak
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a p'prinak is t'mogatrist kelrett keresnie. A byzanti cs'., ,.sziirs'g e foladatok megord'sSra nem vort kdpes. Nem vortbefblyasa a nyugati latin-germ'n vil'gra . Az aj vilag ele-meibcil kiemelkedett olyan ercire volt .r.ik.dg, u *.iy kard_dal a kezdben megvddi az ui t'rsadalmat ds a katholikusvalr6st' Ennek a vildgtdrteneti drdeknek egyedr' a Karo-lingok, az rij vi*rg reghatarmasabb f'ejedermei, a kik a muha-medanok roham't is megtrirtdk, vortak kdpesek megfulelni.Masfbl.l a hatalmas frank kir*rynak szriks.ge vort az isteni{ld6.sra ds azon nagyobb tekint6lyre, a melyet ezekben azidcikben csak a piipa adhatott, s a mety egyedril volt arraval6, hogy a tdbbi f'ejederem f'r'6 .-.U.."igy retrfritt aszrivetseg a piipa ds a Karolingok kozdtt. Nagy Kiiroly csak_nem az egesz nyugati keresztenys6get kozvetien uralta alahajtotta' A p6pa csdsz6rr6 avatta. s"ezzera Karoringok, minta kereszt.ny 
''69 fejei. f'elscibbseget tr-rlajdonitottak maguk-nak minderr fllammal szemben.izzatis, a mely nem tarto_zott tulajdonkdppeni birodalmukhoz.

A r6mai imperium eszmeje, mint a pap6k, ugy a cs6_sziirsfg el6 is vilAgra szol6 czllokat trizritt.
R6ma bukiisa ut6n is 6ri6s hatfssal volt az emberi_

-qdgre. Sfrj6b6l f'riltamad az antik vil6g 6s idrir.r-idrire ajelennek irdnyt szab.
Egdszen Napoleonig tore sz6rm aznak a v''gbirodarmiconcepti6k' Eur6pa legmerdszebb ambiti6iban a cresarokszellemdre lehet raismerni.
A legnagyobbszerri politikai eredm6ny, a melyet azemberisdg eddig ismert, mindig rijra meg ujra utdnzasracsdbitja a vildg legelsri hatalmait.
Elren'llhata'an vonz6 errivel van ez az emldk kri*i-ndsen R6ma uraira. A hajdani nagy birodalom fbviirosa_ban szertelen rndretri conceptiok sitilemlettek meg a cs6-szfrok phantasidjfban is.

lf



10 r. FEJEZET.

Eppen olyan szukseg volt a papa es a csf s zar ossze-

foglalo hatas hra, mint azon elemekre, a rnelyek szejjel-
huztak. A szerencses fejlodes csak e kdt ellentetes hatas
kello ellensulyftol volt remelheto. De termdszetes, hogy az

egyensuly kozottuk csak sok kuzdelem 6rhn es csak fokon-
kent volt biztosithato. A vilagtort6neti nagy ftalakulfsok nem

ugy szoktak vegbemenni, hogy mindegyik ir6.ny csak annyi
erovel es annyi prretensioval szall sikra, mint a mennyi
kivanatos s mint a mennyi vegul ervenyesul, hanem mind-
egyik thIoz, mindegyik tetjes diadalra tor, mindegyik elvei-

nek vegso kdvetkezmenyeit igyekszik megval6sitani. A veg-

letekig vitt ellentetek kizdelme teremti azutiln meg a com-

promissumot. Siker az ilyen tulzasok nelkul alig varhato,

mert ezek keltik fol a vezdrlo elven csuggo fanatikus ragasz-

kodfst. A tulhajtfsra valo ezen hajlandoseg azonban a

haladast gyakran megakasztja 6s sok visszaesest okoz.

I{incs olyan elv, a mely egymagaban alkalmazva) logikus
kovetkezmenyeiben ne valhatnek vegzetesse.

A kuzdo felek tulzasai fenyegettek azt a forrongo id6-

szakot is, a melyet kdzepkornak nevez iink . .Lz uralomert kdt

irany kuzddtt egymf,ssal, a melyek egyarant netkuldzhetet-

lenek voltak, de a melyek bfrmelyikenek teljes g)'ozelme

E uropat veszdlybe donthette volna: .

Magyarors zeg sorsa is e vilagtorteneti kuzdelem hatdLsa

alatt fLllott. Miota keres zteny lett es a nyugat rends zerdhez,

csatlakozott, ennek fejlodesi torvenyei redL nlzve is irdny-
adokka lettek. -

A veszely, rnely hennunket fenyegetett, onnan eredt,
hogy a germfLn-latin tfrsadalomban f6lulkerekedtek a centri-
petalis erok, s a nepek onallosagat korlatok kaze kezdet*

tdk szoritani.
A keres zteny vilAg legfobb kdt ura, szoros frigyben

egymfssal, a regi romai vilagbirodalomhoz hasonlo alaku-
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las fele kezdi terelni Europat, a mi Magyarors zftgot is el-
nyelessel fenyegette.

Arra iranyul a kozos torekves, hogy egy vallasnak, egy
papanak es egy csaszarnak minden m6.s hatalmi tenvezo,
fdl6 emelkedo uralmft alapitsa meg Europf.ban.

Megmerhetetlen a hatalom, a melyet a ket h6dft6 ero.
oss zetartd:sa teremt. A legnagyobb szellemi hatalomnak,
mely Europaban valaha letezett s az akkor legnagyobb
katonai hatalornnak szovetsege nagy veszelylyel fenyegeti a
szahacl allamok fejlodeset.

Nehez volt tS"madasukkal daczolni. A papa sujto szava
az onbizalmat csokkentette s a vedekezest megbenitotta.
A csfszar nag), anyagi ereje konnyen fejezhette be az fgy
elokes zitett munkat. A legkisebb eredmenyt is Isten itelete
beteljesedesenek tekintettek a keres ztdny harczosok, a mi
vegleg megfelemlftette es megtorte az ellenallast. A sikert a,

pepa szava szentesitette. A nepek alig rnertek azt a soha
nem lankad6, mindig nlegujulo szivos ellenallfst kifejteni,
a mely nelkul a gyenge az erossel szemben nem boldogul,
midon ezzel az 6rdk kfrho zatot vonjflk magukra, holott a

meg'adassal es v ezekl6ssel brinbocsf:natot biztosftanak maguk-
trak. A kozepkor szamtalan peldat mutat, hogy ezen szellemi
tenr-e z6k egymagukban is az oveknel nagyobb anyagi ero-
vel szerencsesen merkozhettek. Het ha meg a kor legfelel-
rnetesebb kardja elt rnellejdk.

llidon llej otttink, l\agy Karoly birodalma mar megoszlott,
de l{emetot'szag' megint erore kapott. A Karolingok eszme-
korenek es ellesanak orokebe ldptek a szasz szarmazasu
kiralyok. Rossz olnel] r-olt refnk nezve, hogy e hatalmas
rrralkodo-csalAcl emelkecleset eppen azellenunk folytatando
erelyes vedelem sztiksegenek erzete idezte elo . Lz uj csa-
szarsag nem volt ol) hatalmas, mint a i\agy Karol ye, cle
tekintelyes erovel renclelke zett Europa elso hatalmassag.a

t1
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volt, s reflnk nlzve azefi valt veszdlyesebbd m6g a regindl
is, mert kdzelebb szdkelt hatarainkh oz.

Geographiai helyzelenel fogva minket akkor is meg-
:S€frtrnisithetett, ha vilagbirodalmi terveit nem birja meg-
val6sitani, s csak annyira gybzedelmeskedik, hogy szom-
szedai fdl6tt uralkodhatik.

Az Ott6k idej6n, mindent egybevetve , a csfszarok ha-
talma nagyobb volt, mint a pepak6. Ok vedtek meg eme-
zeket. A pepa vflasztasandl donto volt a szavuk. Istvan-
nak, igaz, II. Sylvester pepa adta a koronf,t, de csak a
csitszar megegyezesdvel. I{em is tehetett masktint. III. Ott6
csasziirnak koszonhette meltosagft. Ott6 teremtmenye volt.

E belso dsszhangbol nagy h6dito erot meritett a vil6g
ket feje, foleg a csaszar. Csehorszag es Lengyelorszfg ez

idoben voltak kenytelenek felsobbseget elismerni. Elkerul-
hettuk-e mi e sorsot ? Ugy liitszott, hogy nem.

MfS Istvan ) a bolcs, eIt, a veszely nem elesedett ki.
De a halalara kdvetkezett evtizedekben komoly alakot oltott
€s nagy valsagot okozott, mely a korona dnd.llosagat egy
idore megszuntette, s konnyen megsemmisfthette volna.

A szdvetsegnek, a melyet a csfsz6.r es a pepa egy-
rn6ssal kotottek, a toszomszed Magyarorszaggal meg kel-
lett utkoznie. A veletlennek volt donto befolyfsa arua, hogy
€ tusat mikor vfvj uk meg ; egyes phasisait egyes emberek
es ellathatatlan korulmenyek alakitottak; de az egymas
mellett kifejl6ddtt ellentetes folfogasok 6s irAnyok csataja
,elkenilhetetlen volt.

Szent Istvfn conceptioja, a fuggetlen magyar allam a
;keres zteny tarsadalom kereteben, s a cs6.sz6.r conceptioja,
mely a legfelsobb hatalom eleresere iranyult, egymflssal
meg nem fertek.

A kuzdelem bekovetkezett, mihelyt a csaszfrnak a leg-
elso alkalom kinalk azott a beavatkozasra. Mikor a magya-
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rok elkergettek Petert, s o a nemetek vedelmeert konyor-
gott, a harcz elkerulhetetlen volt. III. Henrik nem sza-
laszthatta el az alkalmat, hogy uralmat Magyarorszagra is
kiterjeszsze. Hutlen lett volna azon eszmekhez, a melyeket
I{agy KS.rolytol es Nagy Ottotol or6k6lt, ha maskent cse-

leks zlk. Megfelelt vilagraszolo allasanak, a keres zteny tar-
sadalom folott gyakorolt legfelsobb uralmarol taplalt hagyo-
miinyos nezeteinek, midon parancsszavfLval, kardj aval ren-
delkezett a szoms zed kirflysag sorsa fdlott.

Megfelelt orokolt politikej an ak az is, hogy Peter nrel-
lett foglalt allast, dz olasz mellett, a ki a nyugati civilisa-
tionak es a nyugati valld:snak megbizhatobb tflmasza let-
szott lenni a tosgyokeres magyar Abfnal es Arpacl sar.fa-

dekainal
Terrneszetes volt az is, hogy ezen actioj aban a pApa

tamogatta. A pepa egyaltalan a csaszd"rral tartott. E ker-
d6sben pedig czeljaik krildnben is talalkozlak A german
felsobbseg a meg htzonytalan keres ztenysegri magyarsag
folott koz6s erdekuk volt.

A n6met fegyverek es a pepa atka egyutt sulyosodtak
reank. A nemet vitezek a menfoi csata kdzben tarnadt vi-
harban Isten ujj et letj6k a kiatko zott rnagyarok ellen s
egy kozonseges termeszeti tunemenybol uj batorsagot meri-
tenek a harcz folytatfsara. Kerdes, hogy az egyhaz allas-

foglald.sa nem gyengftette-e nemileg sorainkban is az egyse-

get. Ha meg nem is sokan, de minden btzonynyal egyesek

feltek a szent atya haragj At6l.

A kizdelem vegso eredmenye azonban megis a magyar
fuggetlenseg gyozelme volt. Hosszu vajudas kozben, valta-
kozo combinatiokkal, uj meg uj emberek vez(:rs6ge mellett
folyt a harcz, mig l{emetorszfg letett terverol, cserben-

hagyta partfogoltjf,t, Salamont, s Magyarorszeg fuggetlense-
get t6bbe nem zaYarta.

13:
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Mi okozta e szerencses megoldast ? Mi okozta, hogy a
Jiatal Magyarors zeg a vilag akkori uraival megb irkoz-
hatott ?

A veszely nagy volt. A nemzet fejtodesenek egyik leg-
valsagosabb kor6t elte. A menfoi csata, a melvnuf. kovet-
kezteben III. Henrik az orszag hfberura lett, s a mag'ar
korona elvesztette fuggetlense$dt, hasonloan a mohi utko-
zethez es a mohii:csi vlszhez. tortenetunk egyik gy6.szos
napiavfl valhatott volna. Foleg abban kulonbozih t6l6k,
hogy nem nalunkn6l vadabb, mrlveletlenebb n6pek, hanem
'egy nagyobb fejlodest elert szomszed gybzedelmeskedett
rdlotttink- E kuldnbseg a mrivelcides szempontjab6l javunkra
szolgalhatott, az orszfg fuggetlensege azonban annfl na-
gyobb veszelyben forgott.

A magasabb kultura ereje
orszaghoz flland6bhe tehette, s
.azt elfogadjuk, a mit a tat6r es
ben soha nem tettrink.

De felos volt az is, hogy az idegen aggressio ellen
tamadt reactio keres ztenysegrinket ejti veszedelembe. Ter-
meszetes volt, hogy a nemzetre nagyreszt rd.eroszakolt uj
vallast az idegen uralommal azonositottak. Az onallosag
osztone azok malm 6ra haitotta a vizet, kik a regi allapot
utan sovarogtak. A ki a nyugat ellen, a keres ztenyseg veze-
rei ellen harczolt, annak szdmolnia kellett ezzel az irany-
nval' annak a po-eanyseg szellemdre kellett tamas zkodnia.
lra g)-ozn| akart. Ez rneg is tortent. A legnagyoSb erovel.
a mikor Peter ellen masoclszor follazacltak. s a romai csa-
szartol ds a pipaitol re6nk eroszakolt kiralvt akartik elker.-
getni.

Ha ez az iranv foltilkerekedik. Szent Istvdn mtive romba
d6l' s Yele halaclasunk. sdt leteltink ujra koczkan eil.

Jovonk csupan a keres zteny tiirsadalornban lehetett. de

a htiberviszonyt l{emet-
rabirhatott volna, hog.t,

a tordk uralommal szern-
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ugy, a mint Szent Istvan kepzelte, ftiggetlen, oniillo te-

nyezokdnt.
fkkor pedig ugy lftszott, hogy ez a politika keresztul-

vihetetlen, s vagy nemet fonhatosag a16 keriilutrk, vagy

poganyokka leszunk. Ebben volt a vflsag komolys6.ga.

A nemzeti ugy elen allott ferfiak megertettek a pogany-

siigban levo veszelyt. l\em annyira ajtatossagbol hisz

kulonben ideig-orflig sem alkudhattak volna meg az ellen-

kezo iranynyal mint inkabb politikeb6l ragaszkodtak a

keres zt"enyseghez. Elturt6k, a mikor es a mig hasznf,t lAt-

tek, az osi hitet ; de mihelyt gyo ztek, mihelyt a helyzet
uraiva lettek, viss zafilIitottak az tij vall6,st. l{em adtak ma-

gukat a reactio hatalmaba ; szlrtrosan ragas zkodtak nagy

elodj ok politik Ljilhoz.
Hogy igy is helyt tudtunk allani a nemet ellen, s

hogy gyoztunk a nelkul, hogy a vedelem legszelsobb esz-

kozeihez nyultunk volna, sok ktilonbozo atalanos nagy es

nemely apro korulmeny kozremukddesenek volt a kovet-

kezese. Igy van ez minden nagy eredmenynyel. Egyes em-

bereknek kijut az erdemb6l. I{agy ferfiak donto hatassal

vannak koruk ra; de e mellett, mint a legerosebb egyeni-

segek sikerenek is foltetelei, ott vannak az altalf,nos nagy

okok, melyek az esemenyeknek iranyt szabnak. Most foleg

ezeket keresem. Lz egyes esemenyekrol, az egyenek szere-

perol csak annyit, hogy a legdont6bb hatfssal az volt, hogy

a nagye szii III. Henrik akkor halt ffi€S, midon vejeben,

Salamonban, ujra olyan jeloltre tal6,lt, a kinek joga volt a
tr6nra es a ki hajlando volt Magyarorszftgot ismet l\emet-
orszag hubereve tenni, s hogy e halal kovetkezteben

I{emetorszagban IV. Henrik gyermekkorfban jutott a

tronra.
Kiegesziti ez esemeny jelentoseget; hogy ugyan azort

idoben a nemzeti ugy elere kdt nepszeru levente jutott :

15
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GEza es Laszlo. Ok voltak arra hivatva, kulondsen Lhszlo
elsorangu egyenisege, hogy megmentsek Szt. Istvan mtivet.

A tehetseg nagy sirlya, mely III. Henrik eleteben a

merleget ellenunk forditotta, e kettds vfitozfLssal a magyar

ftiggetlensegnek keclve zett.

Lz d,ltalanos okok kozt, a melyek lehetove tettek

vddekezesrinket es vegleges cliadalunkat, a magyar faj

harczt tulajdonai voltak es az az ugyes taktikilia, hogy

a nemeteket kifarasztotta, kieheztette , zz orszflg szivebe

csalta, s nagy osszeutk ozeseket kerulv€, aprobb csatar oza-

sokkal, vttez tettekkel meggyor,te arrol, hogy nehdz vallal-
kozas a magyart rahlanczra verni . Az elleniillds javara volt
az is, hogy a keres zterryseg a magyar nemzetnek meg csak

folutetet hatotta a.t, nem az eg^esz nemzetet a legszelsobb

retegekig, ugy hogy a papa szavanak nem volt ref pa-

rAncsolo erej e.

De a vegleges es teljes sikert mindezek a kortilmenyek
sem magy arazzfk nleg. Erthetove teszik, hogy a kizdelem
eros volt, s hogy konnyen nem sikertilhetett a magyart

idegen fugges ala hajtani ; c1e legyozhetetlenek neln vol-
tunk. Apasztotta eronket a partoskoclas is. Peter es Salamon

kiralyi joguk strlyaval a nemet reszen kizcldttek. Maga

Endre kiraly is, kit a nemzeti irany emelt a tronra, kdsz

lett volna Henrik elott meghajolni, hogy fianak, Salamon-

nak, hiztosftsa oroket. Magyarors zAg sulyos valsag napjait

elte. Atya a fiaval, testver a testverrel meghasonlott.

A keresztenyseg a pogf,nysfggal, az allam egysege a torzs-

szerkezettel, a fejedelmi alkotmany a kiralysaggal, a magf,n-

tulaj don eszmeje a torzsvagyon rendszerevel kizdott az

elsosegert. Ket vilag merko zdtt egymfssal. A nemet biro-

dalom hatalmasabb volt, mint a mienk. I{agyobb volt a

terjedelme is, a nepessege is, a vagyonoss6ga is, a mti-

veltsege is. Hatczosai vtlezsege sem maraclt el a mieink6-
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tol. III. Henrik idej6n pedig e nagy hatalom a csaszarnak
meg rendelkezesere volt.

I{em is {egyvereink felsobbsege ddntotte el a viszalr t.
A nemet volt mindig a tf,mado; mi nem hatoltunk be az

ellenfel orszagaba, nem vertuk le erejet haziljaban, nem
tettuk lehetetlenne a tovabbi kuzdelmet, s ha tobbsz6r ki
is szorftottuk a germfn invasi6t es nagy karokat is tettunk
benne. olyan gyozelmet nem sikertilt folOttuk kivfvnunk,
mely a harcz megujftasatol a buszke nemzetet vegleg el-
ijeszthette, s politikejanak es ambitioinak rnas iranyt szab-
hatott.

A kuzdelmet nem fejezte be valamely kulonos hadi-
teny ; elaludt az magflt6l. Egy fegyveres seta utan, a mely
eredmenytelen maradt, IV. Henrik vegleg letett sogoranak,
Salamonnak iigyerol es a nemet birodalomnak prretensio-
jfrcol, mert figyelmet es erejdt mas nagy kerddsek kotot-
t6k le. I\fegbomlott a szovetseg, a melyen atyja viliig-
hatalma alapult, s megindult a nagy kuzdelem a csdszfr
es a pepa kozdtt, a kiknek egyetertese volt a mi veszelytink.

A vilagtortenelem egyik nagy fordulo pontj fthoz ert.
El6bb-utobb be kellett ennek kdvetkeznie; de hogy nem
kesett meg egy-ket nemzedek eleteig, hanem akkor bomlott
meg az osszhang a k6t vilfghatalom koz6tt, a mikor ve-

lunk allottak harczban , EZ volt a szerencsenk . Ez mentett
meg bennunket'.

Ha nem igy tortenik es a nyugat elleni kizdelem mdg
sokaig foly, fejlodesunk maskent alakul. Szt. Ldsz\o es

Kalman kiraly, kik a vegleges consolidatio munkejet vegez-
tdk, s kelet es delfele terj esztettek hatalmukat, e helyett a

vedekezesben meritettek volna ki erejoket.
A fordulatnak be kellett kovetkeznie. A vilaguralomra

toro kdt ero csak ugy ferhetett meg egymiis mellett, ha
az egyiknek sikenil a masikat iilland6an a maga befo-

Andrassg Ftinmaradasunk okai.

l7
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lyasa al6 juttatni. Csak ugy volt kozottuk az osszhang
maradand6lag f'ontarthato, ha vagy a csflszarsiig biztos
jogot szerez magflnak a papai meltosagnak betdltesere,
vagy a pepa rendelkezik a csfszari korona folott. Leg-
alflbb az volt szuksdges, hogy az egyik mindig meg tudja
akadalyozni, hogy vele ellentetben levo egyen jusson a
masik hatalom birtok6ba.

Eddig a k6t hatalom osszetartasa azon alapult, hogy
a papai allf s betdltdse tobbnyire a csf.szarok befolyf sa
alatt allott. III. Henrik, eppen a Magyarors zeg uralmf.ert
folytatott kizdelem 6veib€o, elismert jogtetelle emelte,
hogy donto szava van a romai pepa viilasztf,sara. Ha az
elet tovabbi fejl6dds6n6l ez a szabaly marad az iranyado,
ori6s perspectivfk nyilnak meg a csfszari hatalom elott.
I)e a dolgok lenyege ellenkezett e fejloddssel.

Europa haladflsa a reszek fuggetlen fejl6des6t kove-
telte. Egy orias kozponti hatalom alakul6.sa, mely a pap6-
nak az egesz keres ztenysdgre hato egyetemleges erkolcsi
hefolyfsat Olaszorszag es l{emetors zeg anyagi erejevel
egyesiti, nem lehetett a fejlodes utolso phasisa. Europa tobbi
hatalmassfLga mind veszelyeztetve lett volna.

A nemet csfszarok alkotasa magaban is rejtette a
bomlas csir6it.

Tortdnelmi anachronismussd: lett. Oly eszmen alapult,
mely egy elmult vilaghelyzetnek volt term6szetes szule-
m6nye, a XI. szazadnak azonban mdLt nem felelt meg.

Azon kiserlettel kellett jf,rnia, hogy a vilag fejloddsdt
visszaszoritsa azok koze a keretek koze, a melyek hajdan
az eszmdnek eletet adtak. Mig rem6ny volt e kis6rlet sike-
rdre, a rends zer leheto volt. Mihelyt e remdny eleny 6szett,
buknia kellett.

Az egy csf,sz6r, egy papa, egy vallasnak a csf,szflri
hatalom tulsulyaval kapcsolatos fogalma Europa fejlodese-

g
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nek ama koraban fogamzott ffieg, midon a keres zlelU--
seg' sorsa egy birodalomhoz volt fiizve, s ezen eg)- r-i-
lagi fejedelem uralkodott, a regi romai imperator. Ilidorr
\a-e1- Karoly idejen e fogalmat ujra feltamasztottAk, a vilag
helyzete valamennyire hasonlftott a regihez. Lehetseges
politikai conceptiova lett tehat a romai imperium vissza-
allitasa. Midon azonban a kovetkezo szazadok fejlodese
mas iranyt vett, s a vilagi egyetemleges imperiummal
szernben a keres zteny tarsadalmat kep ezo csoportok dnallo
alakuliisanak nyitott utat, midon a franczta, az angol , a
magyar erok fuggetlensege megs zrlardult, osszeomlott az
alap, a melyen a vilagi imperium felsobbsegenek bus zke
.conceptioja epult.

A papasag azon igenl's, hogy Isten helytartoja e fdl-
don, s hogy Isten megbizfrslnfil fogva a fdldi eletet egi
torvenyek szerint rntezi, mindig belso ellentetben volt vala-
mely vilagi hatalomtol valo fuggesevel.

Mihelyt e vilagi hatalomnak nem sikerult az egyet-
lenne vfLlni, a papas6g bekesen nem trirhette ezen ellen-
tcitet.

A papai meltoseg fogalma, egyetemleges termeszete
krzarta, hogy Europa egyik fejedelmenek szolgaja legyen.
Olasz-nemet patt'iarcha maradhatott, de semmikeppen sem
az egesz keres ztenyseg feje, ha a cs6.sz6.rnak van alfvetve.
Az egyhaz csak ugy lehetett az onallo 6"llamok vezetoje,
ha nem stilyed egy allam szolgasiigfba.

Egy rnindent foldlelo es az eddigi egyensulyt alapja-
han megrendfto kizdelem tehat elkerulhetetlen volt.

Csak arra valo ember kellett hozz6, a ki teljesen 6rzi
'a reilszallott hatalorn isteni voltat ) a ki megismeri a sza-
zad iranyat es elni mer a rendelkez6sere levo nagy esz-
kozdkkel. Ilyen volt VII. Gergel)'. Fanatikus lelkesedese
isteni eredetu hatalrna irflnt es politikai eleslatf sa lneg-

.)x
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felelt a helyzet varak ozasanak. Mintegy arra sztiletett, hogy

a vilagtdrtenelem meheben rejlo nagy kuzdelmet meg-

inclitsa es vele a j ovonek L1i iranyt s zabj on.

Erdekes volna e nagyfontossagu, sokszor dramatikai

alakot oltott kizdelmet kibontako zasaban, valtozo fordu-

lataiban vegig kiserni ; de elterftene targyamtol.

Csak ahhoz van kozortr, hogy mikent szilarditotta meg

Magyarorszag fuggetlen allasat a kereszteny vilfgban.
A kizrlelmet nemcsak szellemi fegyverekkel vivtak.

Szitva az Olaszorszagban ebreclo elemek fuggetlensegi va-

gyet s szovetkezve a nemet elegedetlenekkel, a pApa anyagi

erot is allitott sikra, s ezzel elvonta a nemet fegyvereket

Mag) arorszagtol.
A mog) orocli utko zet. a rnell- a tretletparti Salarnon

kiraly uralmanak veget vetett. 1074-llen vivatott. Gergely

I07 3-ban lett pflpa s I07 6-ban atko zta ki IV. Henriket.

A nagy kttzdelem tehat eppen akkor indul ffieg, midon a

nemet birodalom fj erofeszitesere lett volna szukseg, hogy

Magyarorszfg folott gyakorolt felsobbseget visszaszerezze)

s megint az kerulj 6n a tronra, a kit egyszer o ultetett

abba. F'zt tette kivihetetlenne a vilagtorteneti eroknek ktiz-

delme. Ezert szunt meg a harcz.

De ha a pepasag dsszes tdrekvesei diadalmaskod-

nak, a regi viszaly uj alakban folelevenedik. A pepa becs-

vagya nem eri be sajat folszabadulasaval. Lz egesz egy-

hdzat akarja emancipf,lni minden vilagi befolyas alol es

t,okeletesen a maga vezetese ala akarja helyezni. Lz igy

megalapftando oriiis hatalmat nemcsak arra forditja, hogy

a kereszteny vilag szellemi vezetoje legyen, hanem a pclli-

tikai elsosegre is tor.
Iliota a pepa valasztasa, a III. Henrik idejen elismert

elv ellenere, a cardinalisok collegiumara szallt ) a papai

meltoseg emancipatioja a csasz6.r tutelaja alol kulsoleg is
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elismeresre jutott. Lz egesz papsag folszabactftasat a r-ilti3i
hatalomtol a ccelibatussal es azzal akartak biztositani. Sogr-
t1 puspdksegek es mfs egyhfzi javadalmak adomflyozasa
a fejedelmektol megvonassdk. Az ig)' folfele es lefele fugget-
lenne tett egyhdz, mint a j6 es rossz legfohb fuiraja, mint
az emberi gondolatok es cselekedetek mestere, mint a leg-
f6bb parancsolo es tilt6 forum, ffiegasan a csd.szarok es
kiralyok fdle emelkedett s az allamok es nepek ura lett
volna.

F olotte senkisem ell, senkisem itelhet, csak az Isten ;

5 mindenki folott eil es mindenki folott itdl. tr'dloldha t az
eskti alol, fol a huseg kotelessege alol, letehet csd.s zart,
lcir6.lyt, osztogathat koronft, orsz6.got. A csaszar legyen
elso szolgaja es adja a kardot, a melylyel az ellene szegii-
loket sujthassa. Lz egyhaz ori6s szellemi hatalm ahoz a
cs6.szar szolgaltassa az anyagi erot.

A kor rajongo vallasossaganal fogva e mindenhatosag
elerhetonek tetszett.

I\em egyszer ugy lats zott, hogy a papak czert ernek.
IV. Henrik fiai eg'yenkint elpfrtolnak kiatko zott atyjuktol,
s V. Henrik, ordke biztosftasa vegett, meghodol a papanak.
II. Frig'est, a hohenstaufenit, III. Incze papa, VII. Gergely
melto utodja, helyezi a tr6nra. De szerencsenkre, moncl-
hatjuk, az emberiseg szerencsejere, ezek csak mulekony
tunetek voltak. Maga V. Henrik es II. F rigyes is a papak
elkeseredett ellenf'elei lesznek. Habar nag_y kizdelmek ararr)
megis fontartja magat a csas zarsag, onallti cze\aival es

torekveseivel. Nern valik satellitavf, hanem marad All6
csillag, a melv a maga trtjan halad s hozzejarul a vilag-
rend egyensulydnak megor-asah oz.

igy volt ez legalabb II. F rigyes halalaig, r250-ig.
A csaknem ket szizaclou et folyt kizdelernlten nelrl

sikenilt sem a pep6.nak, sern a csdszfrnak a masikat l]la-
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I. FEJEZET.

g6nak alflrendelni. Ezena tenyen alapult azeuropai egyen-
suly. Lattuk, hogy egyuttmrikddve, vallvetetten sem birtak
az europai elet tenye z6it megtdrni ; mihelyt kdzottuk
az egyseg megbomlott, a centripetalis erok megszuntek
Altalaban es megszuntek kulonosen reank n1zve komoly
veszely forrfsa lenni. MiS a kdt fdl kizdelme folyt, Magyar-
orszag a biztositott let korszakat 6li.

Ezen eredmenyhez nagy mertekben hozzejarult az,

Arpadok azon bolcs politikaja is, a melynel fogva tartoz-
kodtak a n.yugatnak egymassal vfvott harczaiba magukat
beleartani.

Semlegesek maradtak. Inkabb a papak partjan van-
nak, a rni az erclekeknek es a mltltnak termeszetes kovet-
kezese volt; cle nem valnak eszkozeikke. Nem engedik
magukat tole folhas zntilIatni, s onrnaguk sem kovetnek
czelokat, a melyek nincsenek arf"nyban a nemzet erejevel,
s ellentetbe helyeztek volna oket a nyugattal. Igazi rrem-

zeti politikAt folytatnak.
Mar Las z\o es Kflman kiralyok, menten a nyugatrol

eredo absorptio veszllyetol, nem avatkozva annak ugyeibe,
a belso consolidatio munkej ara forditottak erejdket. 0t<

es utodaik eszak, kelet es ddl fele terjeszkedtek, a tenger
partjait is megk lzelitven . Ez maradt kesohb is az Arpadok
politikfj a. ,Nz egy edul helyes .

Kuldnds szerencsenk volt, hogy ezerL korszakhan a

nyugattal bekeben eltunk. tlj veszelyek tf,madtak, a me-

lyek, ha egybeviignak a nyugati absorptio kor6,val, vegze-

tesekke valhatnak re6nk nezve.

A magyar kiralysagot terjeszkedese a Balkan felszige-

ten dsszeutkozesbe hozta Konstantinapoly uraval. Kiskoru
kiralyok idejenek es belso viszalyoknak ugyes kiakn ilztt-

saval az eszes Manuel csasz6"r olyan tulsulyra tett szert,

hogy azon szerepkort kovetelte maganak, a melyet etobb

\
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III. Henrik bitorolt. Ha, a mire kedve volt, rnert a i'egri

vagyak kiirthatatlanul eltek a nemet fejedelmek szivellen.
az akkor hatalmas Rotszakalu F rigyes szinten ellentink
fordul, alig birtuk volna onallosflgunkat meg6vni.

Frigyes eppen ekkor meglehetosen j6 viszonyban volt
a pepaval. Jellemzo, hogy nyomban Nlagyarorszagra gon-
dolt ; hely zete azonban meg nem volt eleg szilard arra,
hogy tervet megvalositsa. A pepaval nelxsokara ujra ki-
gyuladt a szitzados viszaly, s Magyarorszag egyedul maradt
ddli ellenfelevel szemben.

A byzanti birodalornnak nem volt ril ereje, hogy min-
ket legro zzon A kivalo csasz6.r kezeben veszelylye valt
ugyan, foleg mig gyenge uralkodoink voltak, de allando
ftiggesbe magatol bennunket nem juttathatott. i\em elozte
meg az a melyrehato befolyas belso rnt"ezmenyeinkre sem,

a mely a nemet kiserlet hatteret alkotta. A nyugati, a ger-
man vilagnezeteken es inlezmenyeken alapulo magyar
civilisatiora s a magyar allam rendjere nezve a nemetek
csfs zfrja sokkal veszedelmesebb ellenfel volt, mint a kelet
uralkodoja. A nyugatrol jott sok hitteritl, lovag es telepes
termeszetes parthive lehetett a nemet befolyiisnak, ellen-
ben a gdrog vilagnak nem voltak ilyen szamban szovet-
seges tarsai kozdttunk. III. Bela eros keze fgy konnyen es

vegleg megszabadfthatott benntinket. A roska dozo Byzanz
Manuel halalaval eltunik a minket vesz elvezteto hatalmak
sorabol.

Magyarorszag onallosaga. mint a nemzetkozi erok eg_y-

mashoz valo ardnyanak termeszetes kovetkezese, ismet neki
lenclul, s gyenge kiralyok es belso viszalyok sem ronthat-
jek meg.

fkkor lep kozbe a minclent feldulo es szazadok vivma-
n1'ait egy csapasra megsemmisitessel fenyegeto tatarjaras.

Geographiai hell zetrink kovetkezmenye, hogy rank sza-
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kadt a vesz. A civilisalt vilag hataran elven, mindig ki vol-
tunk teve a barbarok invasiojanak. Bukasunkban pedig,
trgy hiszem, resze volt a kirdly es az akkori vezerek taktikai
hibfinak, a nagy remuletnek, a melyet a vad hordak kegyet-
lenked6se mindenutt keltett, a tatar chan hadve zeri felsobb-
segen€k, seregei erejenek es harczedzettsegenek. Ho zzffiarult
az a korulmeny is, hogy a keres ztenyseg fo tamas zai Euro-
p6.ban ) a papa es a csaszar, harczban allottak egymflssal,
s nem jottek segitsegunkre. A mi kulonben javunkra szol--
giilt, ebben az esetben kfrunkra volt.

A tatarvilag belso v6.lsaga okozta, hogy a v6,sz, mint a
nyari vihar, hamar elmult.

Itt kulonben sem lett volna maradfLsuk e vad hordak-
nak. Magyarorszilg nagyon is messze fekudt uralmok koz-
pontjet6l, s nagyon kozel Europa szivehez. A kereszteny
fegyverek elobb-utobb megtortek volna erejoket. Allami
szervezetunk miir annyira megszild.rdult, tfrsadalmilag m6:r

annyira mrivelodtutrk' hogy a primitiv tatarfaj allandoan
nem uralkodhatott volna felettunk. A vihar vegzett"munkank
probaj ava lett. Csatavesztesek folclre terithettek bennrinket,
de allami es nem zeti szervezettinket megbontani nem bir-
tek. Mf,r annyira megerosodtunk, hogy a sors e nagy csa-

pasa sem ronthatott meg.

A tatarjfr6.sra kovetkezett idokben megint szeren-
csenkre valt az a szazados viszdly, a melyen szabadsagunk
brztossaga eddig is nyugodott. II. Frigyes, ez a hatalmas
alak, szerette volna bajainkat hasznara fordftani. A fdtddn-
fut6 Bdlet6l hrisegi eskut kovetelt. Ha a pfpa, ki Bel6t
az esku alol feloldotta, kozbe nem lep, s a Hohenstaufent
az olasz bonyodalrnak el nem foglalj 6k, rossz id6k sza-
kadnak reank.

Igy hamar visszafoglaljuk fllasunkat Europaban s fugget-
lensdgunk teljes megoviis6val menekulunk a nagy bajb6l.
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De alig lfbadtunk ki belole, trj bonyoclalmakkal till6t-
tunk szembell. Csak ritkan, es mindig csak rovid icleig r-oit
r{szunk a bekesseges let aldasaiban.

Meg elt IV. Bela, midon II. F rigyes halala utan a pA-
pasag teljes diadalt aratott ellenfele, a romai kiraly folott,
s ezzel az europai egyensuly megromlott. Ha eddig a
kdt hatalom versenye volt onallosagunk biztositeka, nem
rejlett-e ui veszelv magva az egyik vegleges gyozepne-
ben ?

A pflpasfg, mikent lattuk, csak ugy tort vilaguralomra,
mint a csaszar, Magyarorszaggal szemben pedig htiberi
ioggal velt birni, mert Istvan tole nyerte koron ejilt. Szent
Peter htiheret latta benne, csak ugy, mint Anglid.San es
I\apolyban. Mar VII. Gergely allitotta fdl ezt a tetelt. l\em
igyekszik-e most utodja, ki az elodjetol meginclitott pagy
hadjaratot gyo zelmesen hefej ezte, ezt az elmeletet az elet-
lren alkalrnazni, s Magyarol's zftgot idegen erdekek szolgala-
taba hajtani ?

A kiserletet megtettdk, de kudar czot vallottak vele.
Az altalanos kdrulmenyek es a fuggetlensegnek ugyanaz a
vagya ) a mely a nemettel szemben feszitette eronket, meg-
vedtek bennunket a papa szellemi fegyverei ellen is.

A beavatko zasra az adott okot, hogy IV. Litszlo fiu
hftrahagyasa nelkul halt ffi€S, s a p6pa III. Enclre orokjogat
nem akarta elismerni . Azt fllitotta, hogy a meguresedett
tron lolott rendelkeznL az 5 dolga. Mint az orszeg hriber-
ura, mint annak az utodja, a ki Szt. Istvant a koron6Lval
megajandekozta, sajat vilfguralmi erdekei szerint velt a
magyar kiralysag sorsa folott ddnthetni.

Lz Anioukat l\apolyba IV. Clemens pepa vitte 5e,
hogy velok kiszorftsa a Hohenstaufenokat ddli Olaszorsz6.g-
b6l. E tejedelmi haz, mindent egybevetve, szovetsegese is
maradt Romanak. Ha sikerul 6t, a pepa fonhatos6gfllak

"; ---l
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elismerese mellett, a magyar tronra helye zrtr, nagy segit-

segere valhatott az europai ugyekben. A PaPa, a kinek e7.

id6ben sehol komotyabb kuzdelme nem volt, a ki a csdL-

sztri korona f6lott donto befolyast gyakorolt, hatalma tu-

databan a hagyomanynak es drdekenek megfeleloen velt

cselekedni, midon a magyar kiralysagot szorosan akarta

magfhoz ftizni.
A magyarorszagi allapotokban is sok olyan tenye zo

volt, a mely sikerrel kecsegtette . Lz utobbi id6kben a papa

suru Osszekdttetesben allott a magyar nemzettel es fblyton

gyakorolta tutelajat, melyet a kor folfogS.sa a tarsadalom

folott neki megengedett.

lV. Lflszlo kicsapongo, erkolcstelen elete, a nagy sze-

rep. a melyet udvaraban a felig pogany kunoknak jutta-

tott, az aclobeli atlapotok botranyossfga, a kflr, melyet

egyes hatalmas urak az egyhfziaknak okoztek, a ropapi

fllasok betdltese kerdesenek bonyolodottsaga, s a sok tdr-

venytelenseg, mely e kort jellemzi, mindez alkalmat adott

a pepanak tandrcsra, beavatkozAsra, parancsok osztogata-

sara. s maj cl levelek, maj d legatusok utj an feddesekre es

interclictumokra. Ilonclhatni. hog)' a papai kormany a leg-

felsobb forunra lett a magyar lleltig)'ek intezesenek. S zo-

kassa yalt. a torr-en)-ek sanctiojakeppen az egyhazat' kifeje-

zetten rneghatalmazni. hog-v kiatko zza az ellenok v6t0ket.

,Lz atkok ol)' g)-akoriak. a kozig azgatiisnak es igazsags zol-

galtatasnak ol)' annvira rendes eszko zewE lettek, hogy a

papok panas zkodtak, hogy mar nem birjak foganatositani,

s kenytelenek a velok j aro rendelkezeseket megszegni, mert

nem tudjflk, ki mill en cselekedete miatt van egyhazi bun-

tetes alatt.
Az orszflg zilalt

segest a pepanak.

,Nz oligarchak ez

politikai hel;rzete is szer:zett szovet-

idoben kezdik rombolo munkajukat.
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A belso viszaly vort elteto elemok.
jelentkezeset szerencsenek tartottdk
rosban szerettek halas zni. szivesen
ellenkiralylyal allott szemben.

Egy-egy tr.onll.Ftenr.iut _

magukra nezve. A Zti\-;r_
vettek tehat, hogy Enrlr.r

A papak irant val6 engedekenyseg mellett tov6bha
Mug.yarorszagnak nem egy politikai ercleke szolott. Felnilehetett a tatart ol; a ddli hatfron is felig. pogany, eretnek
elemek korny eztek bennunket, mind olyan tenye 26, a me-lyek elleneben a pepa tamogatasanak becse volt.

De minde zek ellenere, a mig Arpad ivadeka elt, meg-kizdottunk az ellenaramlattal. III. Endre idejen a nem zet
zdme kitartott valasztott kiralya mellett. lVlegfelel amag\rarjellemenek, hogy az Arpaclok prestige-e Szent peter szekietis elhomalyositotta.

A ragas zkodas az Atpaclokh oz, a nemzeti erzes ere.je.mely a tdrvenyesen megejtett vdlasztast ketsegesse ten ninem engedte, olyan politikai motivumok voltak, hogy hatal-ntukkal selnmi sem merkozhetett. Flatasuk alol maga a pap-
sag sem vonhatta ki magAt. A vallasossfg naltrk nem birtaa nemzeti erzest es a politikai tekinteteket ellens'lyo zni.

l\ehez az akkor elt nemzedek valliisos buzgosf,g6r6l, sennek hatas 6rol az emberek elh at(roztisaira magunknak
vilagos fogalmat alkotnunk ; de alig csalodom, ha azt alli-tom, ho-ey oseink nagy jelentoseget tulajclonitottak ugyana pepa szavanak, f'oltetlen engeclelmesseggel azonhan nemvoltak iranta' A magyar sohasem volt olyan fanatikus, minta franczra vagy a spanyol. IYem volt az abstractiok, azel-vont kepzeletek emJtel'e. 1\{a sem az. Lelkere es akarataraa fdldi elet kiilonb ozo g1'akorlati koveteleseinek rnindig

meg volt a maguk clonto hatasa. A magyar ember mindiginkabb ahhoz merte magatartasft, hogy abban a vonatko-
zasban, a mely a fonforgott korulmenyek kozott a legbe'-
sobben erdekelte, mit kovetel tole az elet, mint ahhoz.

-{
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hogy mit tanit az egyhftz, a tulvilag szempontjabol in-
dulva ki.

trzt latszik legalabb min daz bizonyitani, a mi e szit-

zadban tdrtent. A magyar kirflyseg ren desen a papa part-
jan volt : de nem mindig; nem, ha politikai erdeke mast

kivant. I. Las zlo, a a szeot u , IV. Henrik csasz frchoz csatla-

kozott es elhag_vta az egyhaz szovetseget. Lzon kirf,lyok, kik
Romaval tartannk, sem szanj ak el magukat erte aldo zatra,

nem tes znek erte tobbet, mint a mennyit politikai tekin-

tetek is javasolnak. A keresztes hadjfrat nagy mozgalma-

itan nepunk g)'engen vett reszt. A pogany kunokkal meg

trrdott ferni . A.z eretnekek uldozeseben nem fejtette ki azI

a lruzgalmat. melvet a papa r-irt . Az rzmaelitet es a zsidot

minden u nszolfs ellenere luegturte ors zitg|han. Has zrrara

voltak s azerl llenl Jtantotta oket. A gorog-keleti rtallasuak-

kal jobban tudott rnegferni. ntint Ettropa tn6"s nepe.

De masreszt megis nag) befol-vast gvakorolt ref is az

egyhaz. A korona jogaibol is sokat engedett el Romaval

szemhen. Olyan harcz a vilagi es egyhazi hatalmak kozott,

mint a mino Eur6pa t6bhi allamf.ban elkeseredetten folyt

e szazadokban, n6lunk nem tamadt. Oseink az egyhaz sza'

badsagairol, va$yon6.r6l, jogairol gondoskodtak, habar fol-

tetlen tiszteletben ezeket sem tartottAk.

A legutobbi idoben is a papai legatus sok ves zede-

lembe ejtette magft. Elfogtek, s o a tapasztalatokat, a melye-

ket hazankban szerzett, abban foglalta ossze, hogy nem

terne oda vissza. Elerte ugyan, hogy haborut inditottak a

kunok ellen, de szive vagya, teljes megsemmisitesok nem

sikerult.
Ezen allapotnak megfelelt, hogy a papa torekvese mind-

addig nem jart eredmenynyel, mig a politikai momentu-

mok tulsul;ra ellene nyomott a latb&r, mig az Arpadok

nimbusfval allott szemben. Endre halalaval a dolgok ellen-
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kezS fordulatot vettek. A politikai helyzet kedvezaye trll-
kult a pAp ara ndzve. Mihelyt nern volt torvenyes kir.alr-.
sokan hailottak arra, hogy a pepft6l rolkent es kiralylak
nyilvanitott Robert Karolyt elismerik. A papsAg hatfr ozot-
tan melleje allott.

Az ellenaramlatot, azoknak a partjat, kik a pepetol
bitorolt kinevezesben a korona fuggetlensegenek veszelyet
lettek, alkalmas jelolt hianya gyongitette. Ven czel es

Ott6 nern valtak be. Mindez javfra valt a pepanak. Es
megis foladja azt az elvet, hogy Magyarorszeg koronaja
folott szabadon rendelkezhetik. Megalt a fdl uton. Beeri
vele, hogy a nemzet, mely a soka tartott viszalynak vegct
akart vetni, a papa jeloltjet dnkent megvalasztja kiralya-
nak, a nelkul, hogy elismerje a papa jogat a kinevezesre.
Folhagy elvi allaspontjfLval es belenyugszik abba, hogy a

nemzet a pflpa ddnteset es a m6.r megtortent koron 6z6st
nem tekinti ervenyssnek. R6bert Karoly lesz ugyan a
kiraly, de nem mint a papa hfberese. A papa maga Ie-
mond a tervrol, hogy itt masoclik Napolyt alapitson.

Miert ? DramatikLrs jelenetllen orokfti meg a magyar
tortenetiras, hog)' mikent forgatta beszedet a rakosi orszag-
gytlleselt Gentili papai legatus, midon latta a magyarok fol-
inclulasft azon nyilatkozat&fr, hogy Magyarorszagnak csak
a pepa aclhat kiraly't, s 5 Karolyt nevezi ki Magyarors zeg
fejedelmeve. Ezert izgalom hatasa alatt a megijedt fopap
arra magyarfnza szavat, hogy csak a torvenyes magyar
kiralynak a szent szek neveben I'alo megerositeset ertette.

Ezt az ugyes alkalmazkodast azonban aligha ktzarolag a

hazai hangulat okozta; hozzeJarult a vilaghelyzet is.
Lz europai nemzetek tortenetet okozatos lanczolat kap-

csolja egymfshoz. Messze a hataraikon tul vegbemeno
esemenyek donto hatassal vannak sorsukra.

Pg}-tdl, midon az Anjouknak adomanyozLa Szent Ist-
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vfn koroneieL 1306-ig, midon Gentili megelegedett a koz-
vetlen gyakorlati czel biztosftasaval, a pepa helyzete Euro-
paban tetemesen megv filtozott.

Gyo zotl ugyan a csa szar folott, de diadala nern hozla
rneg azt a g)'umolcsot, a melyet tole vart. Ahhoz, hogy
vilaguralmi tervet megvalositsa, a pepanak anyagi erore lett
volna szuksege. mely, neki vakon engedelmeskedve, kepes
lett volna barrnel)- fegyveres ellenallas megtoresere. l{eha
sikenilt parancsolo s zayanak ne mzetkozi eroket mozgositani ;

a tole kijelolt czel erclekeben neha onkent fegyverre kelt a
keres zteny tarsaclalont. Ezren es ezren, olyan tomegek, a
nrelyekhez hasoulokat Europa a nepvfndorlfs idejetdl az
eltaldtros vedkotele zettseg koraig ltern latott , tiiztek f6l a
keresztet. De csak ritkan birta a ltapa ezt az erot politikai
hatalmi czeljaira kihaszllalni. Ha egyes lovagok, kulono-
sen lelkes hivok keszek is voltak a papa szavara mindig
'es mindenki ellen kardot rantani, nag-vobb orszflgok es
fejedelmeik csak akkor vallalkoztak atka vegrehajtfsara, a
mikor politikai erdekok is ugy kivanta. Ez volt Europa
sZ€r€ncseje. Az egyoldalu theokratiatol ez ovta meg.

A ketkedes szelleme meg gyenge volt. A vallas ural-
kodott az egesz ertelmi vilagon. A papok voltak a kor tudo-
sai - Az emberek csak azt tartottek erdemesnek tudni , a
mit a biblia tanitott. A vilag rendjet, a termeszet tuneteit
mind ennek az egy forrfsnak helyes magy arazataval veltek
megfejthetni. Ilyen idoben a papi befolyas ellensulyo zasara
'csak vagy a k6zvetlen vilagi haszonra toro amaz onzes volt
kepes, a mely nem sokat torodve azzal, a mit a kor f6l-
fogfsa az emberek ele szab, s a mit a lelki udvosseg t6tuk
kdvetel, tetova zhs nelkul a maga utjan halad ; vagy az
idealismus ) a mely langra keltette azok lelkdt, a kik a haza
'erdeket es a gondjaikra bizottak javat akartak megovni, s

'a mely annyira megerositette karjukat, hogy az egi hatal-
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makkal is daczolni mertek. l\em turhettek a goltdolatot.

hogl' Ielkok melyenek tiszta lrzdsei ellenkeznek a jovtrl.

hogy isteni eredetti a parancs, a mely lelkiismeretrik slr-

gallataval ellenkezik, hogy Isten irant tartozo kotelesseg

olyant tenni, a mit nemzetdk legszentebb erdeke tilt. A po-

Iitikai etet ezgn kril6nbdz6 vezeto motivumai birtak csak

a pallsag mindenhatosagat korlatolni. A mit kesobb a k6-

tely, a hitetlenseg ? a fotvitagosodas ereje ert 01, azt ezen

idoben, annyira a, mennyire, a politikai szellem hozta letre.

Oly erovel hatott ez a rug6 az emberekre, hogy a papa-

nak is szamolnia kellett vele. A papasagnak szakadatlanul

ugyelnie kellett a politikai erdekekre es tekintetekre. Azon

ketlett lennie, hogy a vilagi tenye z6k kozul allando erdek-

szovetseget biztositson maganak. A cs6szarok ellen vivott

defensiv harczflban azdrt volt kepes magat fontartani, mert

nagy potitikai eroket birt maga kore csoportositani. SzeI-

lemi eszko ze: meg nem mentettek volna.

A jovot eth atarozo kerdes tehat most az volt. hogy

sikepil-e vilaguralmi terve tovaltlti kifejtesere is ilyen kato-

nai hatalmat szereznie ? A csaszarsag. ug--Y lats zolt, labai

elott hever. Sikertil-e e rlagr erot akaratfnak alavetnie ) a

reg.i eszrnepl-t. az Istentol aclott ket kardot egy kezben.

Szent Peter utodjeeltan eg]-esitve. megvalositania ?

A clolgok nem igt- fejlodtek. Politikai combinatio gyo-

zott a Holtenstatrfenok folott. nem az egyhazi szellem

a vilagi folfogas folott. A diadalmas politikai combinatio

pedig nem kedr.e zett a 1rapa vilagraszolo terveinek. A helyi,

a teruleti erok arattak g)-ozelmet az egyetemleges, a cs6"-

szf ri ero f6l6tt.
Lz imperialismus ellensegei csoportosultak a papa k6re,

6k segitettdk a gyozelemhez, nem pedig azok, kik a papa

hegemoniajat kivantek megalapitani.

Ezekre a szovetsegesekre uralmanak terjesztese erde-
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keben nern szemlthatott. Mihelyt o tdr a felsoseg utan,

megbomlik az erdekkozosseg kozte es fegyvertfrsai kdzott.

A pepa csak ugy remelhet sikert, ha az o csapataik

helyett a legyo zoLt csaszflrsag csapatai fotott "rendelkezhe-

tik. De a sors gunyjf,nak mondhatnok, ha nem lett volna

az egesz kizdelem termdszetenek elmaradhatatlan kovet-

kezmetrye, hogy akkor tort 6ssze a vilagi kard, mikor a papa

kezebe kenilt.
Mig eros volt a vilagi hatalom, nem valhatott az

egyhazi politika fogantyuj ava ; meg kellett torni, hogy

hasznavehetove legyen; ekkor azonban mf,r nem bir a

v6rakoz6.snak megfelelni. A papetol a hohenstaufeni him

bukasa utan tronra emelt nemet kiralyok keszek neki en-

gedelmeskedni; de keptelenek of diadalra juttatni. A papa

6s a nemet kozvelemeny egyarant beletjfk, hogy tulsago-

san meggyengult a csaszarsag. Szilardabb rend megalapi-

t6Lsa vegett habshurgi Rudolfot emelik a tronra. Egyik

tenyezo sem akarja benne a regi hatalmas csaszart fel-

tamas ztanti. Csak annyi erot akarnak neki engedni, hogy

hasznos szovetsegesuk lehessen a nelkul. hogy onallo eletet

elhessen es oket elnlrsmhassa. De mindig ne]n6z e16 erok

feJl6deset elore megfllapitott hatarok koze rekeszteni. Mihelyt

letrej onlek, saj at etetok torvenyeit kovetik, tekintet n6lkul

annak a czeljaira, ki a kezdet nehezsegei ellen segitse-

gokre volt.
A Habsburgokkal is fg-v jart a p*pa. 6t< is onallo po-

litikara torekedtek. J6 viszonyba igyek eztek jutni a pepa-

saggal, engedtek a regi jogokb6l, nem iparkodtak aliivete*

sen; de vil6gbirodalmi politikAjfval nem azonosftjak magu-

kat. Egy czell ismernek csak : hilzt hatalmuk oregbiteset

s j6vojenek biztositflsflt. A helyi nemet politika igenyei, a

csaladi erdekek vezeto motivumaikka lesznek. Ezek pedig

tittjflk, hogy a pepa csatlosaivf szegodjenek.
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Ennek a magyar allapotokra is hatassal kellett lenuie.

Ruclolf nalunk sem mo zdiLja elo a pApa terveit. Ellenk ezo-

leg, a maga szamara akarna a tront megszerezni. 1304-beu

a papa felszolftja Rudolf fiflt, Albertet, hogy rantson kar-

dot mellette; de o meg sem mozdul.

Mar ez egymaga is gyengiti a papat ; de ugyan ezen

idotAjt meg nagyohb kudar czol vall tr'rancziaorszagban.

A Hohenstaufenok legyozese ut6"n a papa azon tenye zok-

kel szemben is szigorubban ereztette hatalmat, a melyek

irant a kizdelem idejen elne zobh volt.

A Vatikan sohasem mert egyenlo mertekkel. Igenyeit

orok ervenyu elvekre alapitja, de megvalosftasuknal a po-

Iitikai opportunitas szerint jar el. Mig a csaszarral kuzddtt,

F rancziaors zag es Magyarors zAg irant elnezo volt ; mihelyt
szabad a keze, szigoru lesz velok szemben is.

A franczta kiralysfg az o tamogatasaval nott nagygya.

Szovetkezve a polgari elemmel,, a szentszek joakaratflnak

segitsegevel sikerult a nag) htiberurakat leg; o znre es az

orsz6:g egl'seget, eg)' idore legalabb. helyreallitania. A nem-

zeti dnerzet kifejlodott es a kiral)-sagban jutott kifejezesre.

Igaz, mulekonr- volt e korai dicsoseg; cle hogy a franezia
ailam fejloclesenek e szerencses pillanata szembe kerult a

pf,pai mindenhatosag foltamadasaval, innen eredt VIII. Bo-

nifflcnak fatuma. E kdt fogalom : nemzeti erzulet es Rorna

uralma egymrissal soha es sehol meg nem fdrtek. Ossze

kellett franczia talajon is iitkozniok, mint haidan a csa-

szan ambitioknak az egyhfziakkal. Csakhogy a csS.szfri

tenclentiak ellen a papa termeszetes tamogatf sra talflt az

olasz es nemet centrifugalis elemekben es a csaszf.rtol ag-

goclo szoms zedokb&tr, Ltj kizdelmeben ellenben magara

maradt. tr'rancziaors zeg rendei IV. F tlop melle allottak.

A nemzeti erzulet es a laikus elem felsobbsege oly erore

kapott, hogy magukkal ragadt6k a franczta egyhazat is.
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A ktilfdld pedig nem tartott attol, hogy ez az irany vesze'

delembe ejti. A franczra kiraly nem fenyegette az egesz

kereszteny tflrsadalmat ; csak a pepa arthatott az europai

egyensulynak.
Igy termeszetes, d0 egyuttal vegzetes volt a p6'para

nt1zve, hogy ugyet sem a nemet kiraly, sem mf,s fejedelem

nem tette magfeva. s hogy a harcz heveben elszakadtak

tole regi baratai.
Bebizonyult. hogy elsorangu vilagi hatalom tfmoga-

t6sa nelkul a papai egyeduralmat EuropfLban nem lehet

megalapitani. s hog]- ir1 en hatalom- segitsegere nem sz6"-

mithat.
f kudar czok vegso oka a kor szellemenek vfitozf.sa

volt. Meg minclig rlag)- r,olt a vallas ereje es a papsag ha-

talma az emberek lelke folott. cle mar nem olyan, mint a

keresztes hadjarratok kezdeten, A tovagrenclek es szetzetek

keletkezese koraban. Diadalaval elkesett a pflpasag. A nemet

cs6szarok 6rok erdeme, hogy vilagtorteneti krizdelmokkel

a polgari tiirsadalom jogait mindaddig megovtfk, mig az

egyhaz hatalma a szellemek folott a legerosebb volt. VIII. Bo-

rrifacot az elert kutso siker VII. Gergely es III. Incze

prretensioira bazditotta; de a kor megviiltozott. A nemzetek

ontudata megerosddott. A csf,szfri hatalmat, eppen univer-

s alis igenyei miatt, e papa hatra birta szoritani ; arra, hogy

a maga6t tegye helyebe, tehetetlen volt. A csfrsziiri hatalom

tulsulya elleneben mindenki tamogatta; sajat tulkapasai

mellett azonban egyetlen nagyobb potitikai ero sem szallt

sikra ; mindenutt ellenallasra talalt.

IJgyanaz az oszton ) a mely erohdz juttatta a csfsz6"r

elleneben, gatolta meg vilagbirorlalmd.nak a megalapitasf.t-

A XIV. sz6zad, mar leszamolt az imperialismus minden

fbrmajaval. Az egyes allamokat tdbbe nem lehetett k6z6s

fonek alfvetni.

_*T
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trzt tanulta meg a PaPa, midon Magyarorszagban clulor.e
_jutott megindftott acti6ja.

I296-ba.n tdr ki hAboruja Francziaorszd.ggal. 1B0B-5an
Bonif6.c pepa megalilzva, ffi€gtorve hal meg. fppen akkor.
rnidon R6bert Karolyt megkorond. zzak, kenytelen utodja uj
megallzrist szenvedni ; ekkor kell eltrirnie, hogy akarata elle-
nere Fulop a templomosok ellen tor.

Sz6val, a pepa tulsagosan megfeszftette a hurt es az
elpattant. Midon Magyarorszagon uglranazokkal az errik_
kel eil szemb€h, a melyek Francziaors zhgban gybzedelmes-
kedtek rajta s a melr ek vilagbirodalmi eszmejet semmive
zttztak, ovatossa lesz es orul, ha csak felig is tud ered-
menvt hiztosftani.

E korszak torteneteben sok a hasonlatossag azzal a
'kizdelemmel , a melyet kets zaz evvel elobb a nemettel
kellett megvivnunk.

Az europai egyensulyt veszelyezteto iranynyal allot-
tunk szemben mincl a k6t esetben. Mind a k6t esetben a
vegso dontest a vilagtorteneti eroknek alakulasa hozta
letre ; de mind a ket esetben a mi allasfoglalasunk is
segitsegunkre volt ahban, hogy a hatalmi rnerleg javunkra
billent. lVlindkdt esetben a magunk onallosagaert folytatott
ktizclelmtlnk resze volt azon harcznak, a mely az europai
egvelt suh' fontartasa t eredmen yezte.

Szembetlitr6, hog)' ha a XI. szazadban 1\emetorszag-
nak magllnkat alavetj iik s Europa keleti resze a cs6.s z6r
tratalmAba kertil . szar-anak egeszen mfs lett volna a nvo-
mateka R6maltAlt.

Eppen az, hogt- sem III. Henriknek, sem IV. Henrik-
nek nem sikertilt hatalrnukat hlagyarors zagon vegleg meg-
szilardftani, r'olt egr-ike azon okokn&k, a melyeknel fogva
a vilag f eil6dese a rdgi romai imperiumet6l eluto fordu-
latot vett s a csaszari prrctensiokat annyira idejuket mul-
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taknak tuntette f6l, hogy a papasagban megerlelodhetett

a gondolat azok visszautasitflsiira
A X. szazadban a szasz lnilznak pogany oseinken ara-

tott gyozelme segitette foldleszteni a csf.sz6ri conceptiot.

A XI. szazadhan a csfszflrsag egre toro szarnyait magyar-

orszfgi kudar cza segitette szegni.

A XIII. sz6zad, vegen a papai hatalommal szem-

ben tanusftott ellenallasunk volt hegemoniaja bukasanak

egyik oka.

Ha Magyarorszag magflt IV. Laszlo halala utan az

Anjouknak alfveti es mint a papa hubdrese Olaszorszag-

ban melleje ell, Bonifac nem esik oly konnyen a franczua

ero atdozataul. A vilagtorteneti nagy kizdelem azonban

mind a ket esetben nem iiltalunk es nem nalunk donte-

tett el, hanem Olaszorszagban, Europa akkori kozeppont-

jflban.
Ahban is hasonlit a ket korszak egym6.shoz, hogy a

vesz6ly, a mely ellen kizdottutrk, nem szrinik meg telje-

sen. A csaszarok ds a papak prretensioi fol-folelednek

k6sobb is. V6gig kisernek benniinket meg sok szazadon ;

de egyelore tegalabb nem uralkodnak sorsunkon. l\agy

id6 mulva ujra elokerulnek, mas alakb&r, de sok tekin-

tetben hasonl6 hatassal. Midon a habsburgi csaszarok

a katholikus reactio elen kizdenek szabadsfgaink ellen,

ugyanaz a vilagtorteneti nagy irany fenyeget bennunket,

a mely ellen e korban, ildilz harczok aran, megvddtuk

magunkat. De errol kes6bb sz6lok. Most meg kell allapod-

nom, mert ui korszak kuszobere l6pek.

flsszefoglatom eddigi fejtegeteseim eredmenyet.

,Nz elso idokben a legnagyobb veszely, a mely ben-

nunket fenyegetett, abbol szf,rm azott, hogy Europ6"ban

teljesen idegenek voltunk fajra es valld.sra wiztre; tovabbe,

hogy szd,mban gyengek voltunk s muveltsegben mogottuk
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maradtunk szom szldainknak, a kik a felsobbseg Iritelrrt-

leneztek bennunket s onallosiigunkat oket banto es t'ti.j rt i-

n6,zve karos tenynek tekintettek.

Ez az ellentet oly nagy volt, hogy ha pogan)-ok m;1-

radunk, fonn nem tarthatjuk magunkat. A kozos YallAs

annyira elsimitotta ezt az antagonismust, hogy fonmara-

diisunk lehetove valt. Geographiai helyzetunk pedig, melv

a germf.n faj melle, d0 tlem kozeie juttatott, tehat ossze

nem egyeztetheto ellentetet letiink es a koron r-rralkodo

fajok kozott nem teremtett, ugyanerre az eredmen]-re ve-

zetett. Lehetove tette fonmaradiisunkat.

De mivel iclegenek es szoms zedainknal gyengehbek

voltutrk, az volt a jovonket elhatfrozo kerdes, hogy, el-

fogadva vallasukat es mtlveltsegoket, belejok olvadunk-e,

avagy sikerul a keres zleny tarsadalomban fuggetlen all6.st

kivivnunk s magunkat e tarsadalom regi es erosehJr tag-

jaival szemben velok egyenlo joggal fontartanunk? Ez a

kerdes az Arpadok idejen d6lt el. A mi veszelyrink volt,

az valt fonmaradasunk fookava. Mivel fajilag idegenek vol-

tunk, lene ztek bennunket es elszigetelten maradtunk ; de

eppen, mert idegenek voltutrk, oss zetartottunk es osztonszertl-

leg ellene szegultunk minden idegen befolyasnak; eppen azert,

mert m6,s szarii es boru emberek voltutrk, mint 6k, kli.z-

dotttink az allati oszton elszantsagaval uralmok ellen. Innen

fakadt eronk a fonmaraddsra. trnnen eredt az a csodelatos

fuggetlensegi viigyuhk, a mely a magyar typust mindig ki-
tu ntette. Ez volt ellenallasunk lelektani forrasa. Ebb6l

merftettunk erot a nemet csaszfrok ellen, s ezen az 6tze-

sen tort meg a papak szertelen ambiti6ja.
Kulonos szerencsenk, hogy ez idokben magyar kirAlyi

hazunk magv aszakadfs nelkul n egyszitz esztendeig ural-
kodott folottunk. Ha belso fejlodesrinknek azt a ten-vezo1et

kellene kijelolnunk, a melynek a legtobbet k6szonunk. a'L
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Arped-h6 znak ilyen hosszu idore terjedt uralm ara mutat-
niink ree. Eros 6s magyar kiralysagot biztositottak a nem-
zetnek. A bennunk elt fuggetlensegi vagyat csak ilyen ve-
zetes mellett koron fnhat,ta siker.

A kulso constellatiok pedig azzal mozditottak elo fon-
maradfsunkat, hogy eme szazadokban az europai fejlodes
az egyes allamok egymastol fuggetlen alakuliisd.nak ked-
vezett. A chaosh6l, a melyben a romai birodalom helyet
elfoglalt torzsek meg a VIII. es IX. szazadban eltek, nag-v
erok egyseges birodalmat igyekeztek formalni. Szerencsenkre
vfllt, hogy ez nem sikerult s hogy a reszek megovtak
fuggetlensegriket. Lz europai rend nem a regi romai fej-
lodes peldakepe szerint eg-y birodalom keletk ezdsen ala-
pult, hanem az egyes tdrzseknek es ors zagoknak egymflstol
fuggetlen, s csak a keresztenyseg es a kozos civilisatio
kapcsaval osszekotott szabad t6rsaclalmtin eptilt fdl. Ez tette
lehetovd, hogy, aggas zto kuzdelmek kozepett es mindig
k6zvetlen erintk ezesben az egesz Europat eg; beforrasztani
tdrekvo vilagtorteneti nagy erokkel, mi is f6nmaradhattunk
s hogy a magunk szabadsagft, a tobbiek szabadsagh ircza
kdzben es a tobbiek szabadsaganak vedelmekeppen, az
europai rendbe beleilleszthettuk. Az eur6pai egyensirly
megszilardulasanak koszonhetjuk onallosfgunkat, s on-
allosagunk az europai egyensuly egyik tenye zojeve, egyik
oszlop avd lett.

Lz Arpadok koraban dctlt el a vilagtorteneti nagy
processus.

Midon az Arp ad-haz elso kiralya a koroniit fejere tette,
a ket egyetemleges igenyrl vilaghataloffi, fI. Sylvester pepa
es III. Otto csaszar, szdvetsegben egymflssal, osztogatva a
koron6kat, a vil6g sors6.n Iiltszottak uralkodni. i\dheny evvel
elobb az Arpad -h6z kihaltanal az egyik hatalom a regi
szovetseges labai elott porban hevert. A csaszfri allast
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he sem tdttottek ; a nemet fejedelmek csak romai kirtilr-ok

voltak. Par evvel utiina a masik hatalom is megaldzkodott

s a ket kard, a mely egyiitt uralkodott Eur6p &fr, eg)--

masra csapva, j6 darab idore elveszitette a tdbbit f'enyegeto

elet.

Midon az Anjouk lepnek a tronra, mar biztos alapon

nyugs zik a hatalmak egyerlsulya . ,Nz elmult szazadok nagy

munkajanak e gyumolcset maguk is, orszagaik is elvezhe-

tik. Magyarors zeg az europai rendnek mfr vegleg befoga-

dott tagja; fuggetlensege termeszetes kovetkezese belso

erejenek. Az Arpaclok orok erdeme ezen eredmeny. A'z o

vezetdsdk mellett 6ltuk gyermekkorunkat, a legvalsagosabh

eveket. A nagy problemat, hogy nemzetunk a nyugati tdr-
saclalom koreben mint onallo t"6nyezo helyezkedjdk el, az

o utmutatasuk mellett sikeresen oldottuk meg.

Az azsiai eredetu magyar faj Europ fthoz simul, az itt
elo nepcsalad hasznos tagja lesz.

Letet erositi, hogy most m6"r a keres zteny vilag, a mu-

velodes, az europai egyensuly erdeke kivanja fonmaradfL-

sat. Az At'pfdok bolcs politikaja kovetkezteben a magyar

ero a nvugati hatalmak fejlodeset nem zavaria, nem ve-

szelye zteti; sot a Duna es a Tisza kozott erotelj es es

keresztenv allamot alkotva, a civilisalt vilag hatarait tagitja
es munkasait eletrevalo elemmel szaporftja.

Kitoressel f'enyegeto vulkflnt nemit €1, midon a ren-
dezett allami elethez eddig jutni nem birt Pannoniiit hege-

moniaja alatt szerv ezr.

A szomszedokat is vesz elyezleto chaos helyen szilard

allamot alapft. A keres zteny civilisatio szamara eros stra-
tegiai ha[arokat teremt.

A hivatast, a melynek erdekeben l\agy Karoly az Ost-

markot alapftotta, jobb sikerrel kepes betolteni. A kelet

arjai ellen megovja a nyugatot. Ved6 kardja mogott a hala-
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das muhelyei biztossagban munkalkodhatnak es szaporod-

hatnak.
Mar az Arpadok idejeben a magyarok erejen tdrik meg

a kelet barbar vilagf,nak nem egy pusztito berohan6.sa.

A tatarok is Magyarorszagban fogyasztjak el h6dit6 erejo-

ket. Kesobll meg nagyobb szolgalatot kell tennunk Eur6-

p6.nak.

Mindez nem akadalyozza ffieg, hogy nyugoti szom-

szerjaink iclorol-idore letunk ellen torjenek. Ha sebeket

kapunk az orhely€il, a melyre a sors bennunket f,llftott,

bizonFos, hog_v azok, a kik kuzdelmeinknek legkozvetlenebb

hasznat letj ek. az elsok. a kik gyengesegunket kizsakma-

nyolj ek.

De azert megis eronk forrf sava lesz, hogy a nyu-

gat halaclfsara nezve sztikseges munkat vegzunk. Europa

es azok erdeke is, a kiket a vak h6clito vegy osztdrtoz,

veltink van. ltz ellenunk inditott aggressio nem talal arra

a tamogatasra ) a melyre szilmithatna, ha artalmas elem

ellen iranyulna. Az eur6pai kozerzuletbol nem rnerithet re6"

erot. I{em talal mindig uj ingerlo okra a klzszukseg

tudataban. Magahan eil6 onzo vallalat marad, a mely nem

nemitj a el az ellene toro hasonl6 ellenfelet. Ezekben es a

keres ztenyseg k1zerdek6 ben vedelemre talalunk.

Mint az europai tarsadalom egyik tagj 6t veszelyek fenye-

getnek ug)ran bennunket, mint a tdbbit mind, de mint

hasznos elemnek nem kell elbuknunk. Letunk termeszetes

is, udvos is.

A magyar faj kepesnek bizonyult a muveltseg befbga-

dfls6ra es fejlesztesdre. Milcor az utolso Arpad meghal, az,

a torzs, a mel;rnsk felig vad allapota es fmsiat szokasai

egykor remuletbe ejtettek a kereszteny vilagot, miir elsaja-

tftotta az Europaban talalt kultu rat, rftert a bekes munka

utjara es megvagyonosodott. Nemcsak a kiralyok bolcs poli-
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tikeianak, hanem a nep megvaltozott szokasainak. folfoga-
sanak es eletm6djanak koszonhetni, hogy helyet foglal-
hattunk a mtivelodes teren haladiisnak indult uj vilag-
res zllert.

Fonmaradfsunk vegso oka nemzeti erziletunkon kivul
mindenesetre abban van, hogy az eur6pai kulturat meg
tudtuk erteni, ffi&gunkeva tudtuk tenni es lelkunk sajftos-
sagaihoz hozzfr tudtuk idomitani.

Vezeto szerepunk a kultura teren sohasem I'olt.
Voltak nemzetek, a melyeket sok szerencses kon-ilmeny

hrzonyos id6szakokban arra kepesftett, hogy a haladas elere
keriiljenek, hog;' a legjoLrban, a legtokeletesebben vegezzek
"azt a munk6"t, a melyre koruknak szriksege volt, a melyre
komk megerett. Csodas szamrnal termett tehetsegek es sok
altalanos nagy ok, a mely e kivalo egyenisegeket es a nem-
zet osszes produktiv erej et a kortol v6"rt utba igazitotta.
meses eredmenyekhez juttattak nem egy rtemzetet, neha
csak lrer nemzedek eleteig, de rnegis eleg idoig, hog)'nevok-
hoz egy-eglr 6rias lepes emleke ftiz6djdk.

Mas nemzetek. kulonos hivatottsaggal a kulturmunka
egy-egy aga irant es olyan altalanos es allando konrlmenyek
kozben, a melvek munkassagukat eppen a termeszetes osz-
toneiknek megfelelo ezen iranyba terelt6k, a gondolkodfs,
a" mtiveszet, a folfodozes teren maradando sikereket erhet-
tek 01, s huzamos ideig vezeto szerepet vihettek.

Minket talan a politikai elet intensivitfsa megakada-
lyozott abban, hogy a magyar geniusz belyeget redLnyomjuk
:l mtivelodes egy-egy szakara. Egyesek kozulunk nevdket
bejegyeztdk az emberiseg legnagyobb jotevoinek, legfonse-
gesebb typusainak aranykonyvebe. fajunk megmutatta ezen
oriflsaiban, hogy mi lakozik henne. De jogczimunket dicso-
segre foleg politikai eredmenyeinkre alapithatjuk.

Lz az iro, a ki Eur6pa haladasanak tdrtenetet az elert
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legnagyobb ereclmenyek eloadasiival akarna folttintetni, viselt
dolgainkkal csak egy szemtrlontbol fogl alkozSatnek. A poli-tikai etzeknek, az onfontartdsi osztonnek tr-indoklobkr pel-
deiat sehol sem talalhatnfl, mint ezereves f'onmaradasunk
es szabadsagunk torteneteben. Mas nepek fejlodese a dicso-
seg ragyogobb csucspontjait, a politikai ereclmenyek *;l6bb korszakait tunteti fdl, mint a mienk. .De egyik sem
tesz tul rajtunk a nemzeti erzes mertekdben es alla'dos6.-
g6'ban' Es sehol sem fakadt ez erzesbril szfvosabb munka,
allhatatosabb kitartas, becsesebb, mert nehezebben kivfv-
hato eredm€lY, sehol sem pfrosult ez az erzes tobb poli-tikai belatassal es fdllobbano verunk mellett is higgadtabh
megfontolassal. rnint nalunk. \/\r

Az ezen a tereu elert ereclmerly mellett a kulturflban
vegzett munkfssdgunk elenl' eszoen csekelr'. A jovonek egyik
legszebb f'oladata e mulasztasunk poilrisa. l{em tes zekle aremenyrcil, hogy a szellemi elet teren lneg uttorok, vezetok
leszrink.

A multban nem voltunk azok; de lepest tartva r\yugat-
Europa haladfsfval, befogadva a szellemi nagy flramlato-
kat es ezeket organice magunkeiva teve, hasznos tagjiivavaltunk az emberisegnek. Csak ezert ellhattunk meg ittezen a helyen, a hol, ha rem vagyunk mrivelt n6p, ha,mint a tdrok , elzarko zunk Europa szelleme elol, sz6lka
leszunk egy el6 testber, mely addig nem nyugodhatott volrn,
addig egeszseget teljesen vissza nem szerezte volna, ffiig,hiirmilyen erofes zites es aldo zat aran, dz idegen elemtol
meg nem szabadul.

Mtivelodesrink nem gyarapitotta a t6bbi nep szellemi
kincseit korszakot alkoto nj tartalommal. De midon annaka teljesitesevel, a mi tolunk telt, nrasok javflra is szolgal-tunk, mert kulonleges ercinket a koz6s nagy foladatnak
szentelve, ui arnyeklattal gazda"-uftottuk az eppln sokoldalu-
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saganal fogva fons6ges europai civilisatiot, ezzel magunk-
nak is megszereztuk a megdles lehetosdget. fajunk ki-
mrivelhette szellemet es kifejleszthette egyeniseget. A szel-
lemi 6let azon agaib&r, a melyekben eredeti sajatossagaink
veszendobe indulasfval lelkunket mas nemzetek szolgasa-
gaba ejtetttik volna: a nyelv, tz irodalom, a kolteszet terdn
eredetiek tudtunk maradni. A masokt6l kolcsonzott fdl-
fogasokat es ismereteket is ugy fdl birtuk dolgo zni, hogy
szellemtink 6nall6s6ga epen maradhatott. Vele pedig meg-

ovtuk politikai onallosagunk sarkkdvet. Mikor az utolso
Arpad sirba szfil, m6r a helyes osvenyen haladunk. Mar'
eur6paiak vagyutrk, de magyarok maradtunk. A mrlvelo-
desbol es a vele jaro vagyonosodasbol szellemi es anyagi
erot meritunk allamunk megveddsdre. Mrivelod6sunknek a

nyugateval kdzos alapja apasztja az osszetitk6zdsek okait
es noveli etlenallo kepessegunket.
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