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II. F'EJEZET.

A VEGYES HAZA,X IDEJEBEN.

Lz Anjollk tronralepese a vilagtortenelem egyik for-
,c1ul6 pontjanak idejere esik. Lz eur6pai tarsadalom folott

felsobbseget kdvetelo erok tert engednek az eglres reszek

eg)'mastol ftiggetlen feiloclelsenek.

Az elmult szazacloknak rremcsak nem sikerult az eur6-

pai nepcsaladot eg)- kozponti vezetesuek alavetni, hanem e

csalad egyes tagjai is tehetetlenek voltak egysegok fontar-

tasfra. A mai nagy nemzettombok meg nem alakultak meg.

A kiralyseg meg nem birta nagy feladatet betolteni, a

nemzeti egyseget megs zililrdrtani, a tertileti allamot szer-

vezni. Magyarorszf,g megel ozle korat. Egyseges allamma

tudott lenni, a mikor mf,sutt a reszek autonomiaja ural-

kodott. Az Arpadok vas klzzel tartottak ossze az or-

szf,got. A mikor a csasz,.{,rsaggal es a papasf,ggal kellett

megb irkoznunk, ez tette lehetovd fonmarad6sunkat ; e ha-

talmak aggressiv erejenek kimerulesevel meg ez az egyse-

,giink telj esen biztossa alakftotta letunket, sot Europa egyik

vezeto hatalm twft emelt.

Sulyunk foleg azert novekedett, mert mig mi egys6ge-

,sgk maradtunk es erosodtuok, a minket legkozelebb erinto

hataloffi, a nemet csf.szarsag sulyedt. Lattuk az imperialis

politik6t, a melynek utvesztojebe jutott, s l6ttuk, hogy

,benne elmenilt. A huberrendszet) a nemet torzsek osere-
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deti kulonbdzosegehez alkalmazkodv&, az orsz6"g egyes re-

szeiben nagy hatalmakat teremtett. A cs6.szfr csak ugy bfrt
velok, ha egy ilyen hatalom birtokosa volt. De a t6bbiek fdl-

tdkenysegevel kizdve, igy sem volt kepes rea, hogy minket
veszelyeztessen . .Nz egyes fej edelmeknek sem volt, mig a
Habsburgok hatalma a kozepkor vege fel6 reank nem nott,
velunk egyenrangu erejdk. Ha kivalo kirf,lyunk volt, nem-

zetunk Europa nagyhatalmai kdzott foglalt helyet. I\agy
Lajos 6s Matyfls dicsoseget ez fejti meg. IJgyes kez hasz-

nunkra forditotta a kedvezo helyzetet. A legtobb kiralyunk
mAs orszagoknak is souverainje, ugy hogy Europa leg-

nagyobb biroclalma uralta oket. A nemet, a lengyel, a cseh

jogar nem eglszer eg)- kezben van a magyarral. Szt. Istvfln
koronaja az europai monarchiak hierarchiejanak legtetejen

trinddkdlt.
Lehettek es voltak egyes kudarczaink; fegyvereink itt-

ott erosebbekkel titk6ztek ossze es legyozettunk; de a torok
invasio idejeig letunk koczkan egy pillanatig sem forgott,
Az erok eg)-rnAshoz valo ar'd,nyflnak refnk ndzve kedvezo

alakulasat az bizon-vitja legjobb dfr, hogy a kapcsolat, mely

ez idokben bennilnket mfs hatalmas orszagokhoz fiizoLt,
eg)' pillanatig sem valt fuggetlensegunknek kfrara. Ha meg-

gondoljuk, hog)- rnino hatiisa lett volna fejlodesunkre annak,

ha az Arpad -h6z per szazaddal elobb hal ki, s a viilasztas

vagy orokrend eg)- III. Henriket, egy I. Frigyest, a mult
id6k e hatalmas csas z|rjainak valamelyiket ulteti a magyar

tronra; ha megemlekeztink arr6l, hogy pflr szilzaddal ke-

sobb milyen orid:s n-yomast gyakorolt reank a csaszarsag-

hoz valo viszonyunk: csak akkor lehet vilagos keprink r6la,

hogy mennyire kedvezo volt reiink ndzve ama kor eroinek

ar6.nya, melyben Zsigmond csaszhrsfLga a magyar korona
onallo fenyet apasztani nem birta. Szerencsds idd volt,
letunk legbiztosabb eveit 6ltuk.
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Ha kerde zzik, hogy mikent safarkodtak kiralyaink
ugyeinkkel, s a jovo szempontjabol mikent eltek a kedvezo
helyzettel, nem lehet elhallgatnutrk, hogy nem eilj6k meg
az osszehasonlitast az Arpiidokkal.

Volt kozotttik tobb kivalo egyeniseg, szerepok Europa-
bau fenS esebb volt. mint az Arpadoke, sok j6t es mara-
danclot teremtettek az orszagb&il, uralmok idejen gazda-

gocltunk es rtriir-elodttink : de politikejuk nem alapult ki-
zarolag a nag'\- es rillan clo tnagyar erdekek meltatasf"n,
mint alal,rult ti clics,-; Arlrtidoki. Hiiiba, az Arpadok vol-
tak leguetn zelibl, kiriill-trink. \ellt szf rmazasuknal fogva,
hisz' llatvtis is ura3)-al' r-r-'lt. ltatrelli politikejuknal fogva.
A toltbiek. kr'iztuk lltitr-irs is. +-'uI'c)1trri politiket tiztek.
A n\-ugatotr kel'estek hutatlttritt e:,liesr--rse3'et,ir keletet
ellenltetr nteglehetoseu elhfl lt\-;l3-ultrik. A I]\-rl3'itt szt-)r'eve-

nveibe bon-voloclr-a. nelrl figveltek eleg'g'e r-rrlt1.;r hol sot'-

sttnk csomoi kotoclnek es olclodnak. a honnet tiimirdhat
az olddkl6 veszely, a hol hatalmunk mely g;okeret el'eszt-
het. A helyes magyar politika mindig ugyanaz maraclt.
Valto zatlan kettos elve : a nyugattal, ha lehet, beket, sot
szovetseget tartani, s ha harczolni kell vele, mindig a

politikai defensiva keretei kd zott maradni, vezeto sze-

repre ) a befol;'ss terjesztesere pedig csak a keleten to-
rekeclni, a hol a nyllgatot, a magasabb muveltseget kep-
viseljiik. l{em kizdhetem le szomorusagomat, valahany-
szor ragondolok, hogy sorsunkon mennyit javithatott
volna, ha vegyes hazbeli kiralyaink ezen az uton halad-
nak. Milyen perspectiva n;rilt volna meg a kiralysag elott,
ha a kelet keresztdny nepeit maga kore csoportositja es

vel6k kiizd a Balkanok szorosai kozott Europa, a keresz-
tenyseg es Mag).arorszeg vedelmere; ha Hunyadi Janos
szelleme hatja at az egesz kort. De ne legyunk igazsag-
talanok. Ha a nern zett politika helyes osvenyerol letertek
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legnagyobbjaink is, neha kenyszeritb okuk volt l'ea, rnas-
szor megbocsathato becsvagy sarkalta oket. A legnagyoblt
baj az volt, hogy egy dynastia sem maradt tobb szaza-
dig eletben es a magyar korona birtokaban . Az uj kiralyi
hilzak magukkal hoztfk sajat erdekeiket, a melyek a nyu-
gat tigyeibe avattfk oket. A szomszed dynastifk velt
drokjogaval is meg kellett kizdenidk. Ez volt a nyugat-
tal vfrrott harczaink egyik foforrasa. De barmint legyen,
teny, hogy a vegyes hilzaknak nem sikerfilt, a mit az Ar-
padok elertek. Elso kiralyi csalfdunk Magyarorszeg fugget-
lenseget es hatalmat oly szil6.rd alapokra fektette, hogy
szazaclokra szolott muve. A vegves hhzak uralma nem jf,rt
ezzel az erec.lmen,vnyel.

Ha siliertil a torok veszely t elharftaniok es a civili-
satiot a Balkfluou is megr]rentenidk , ilz Arpadok muvet
nem csak irj sztizaclokra szilarclithattek volna ffi€$, hanem
meg f'ejleszthettik r-olna. Olr-an vilagallasra emelhettek
volna a llti{g)-al'hiroclalmat. a minot addig nem foglalt el.
De ki tttclja. lehetci r-olt-e ez). Ki tuclja. llenl hazafiui hiusag
keltette illusio-e ir kep. a urelvet rnagunk ele varazslunk ?

Fejloclesrink masfele vette az utjAt. Vel.j unk el a kep-
zelem vilagatol es nezzlik a lesujto valot.

Ritka g\rorsasaggal rettenetes fordulatot vett sorsunk.
A fen;r es dicsoseg tetopontjfrol az enyes zet sz6,-

lere zahanunk. Matyas verofenyes korat csakhamar a mo-
hacsi gyasznapok valtjek fdl.

Az aranvlag szelcsendes XIV. es XV. szazad vegen a

szemhatfrt baljoslatu felhok kezdik ellepni. l{yugat es kelet
felol elborul egiink. A tornyosulo ket veszely kozul a kdz-
vetlenebb es nagyofofo a tordk uralom szertelen terjeszke-
dese volt.

Toszoms zedsfgunkban harczias hajlamu faj feszkeli
meg magft, a melynek ori6s katonai erejet egy akarat
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vezeti. Egy ember parancsara, valliisos fanatismust6l szitott
lelkesedessel, szazezren keszek halalba menni.

Lz ujabb Europflnak ezen katonailag eloszdr szerve-

zeht" nemzetet hite h6ditasra serkentette. A muhamedanis-

mus a keresztenyseg ellen irto haborura keszult. Elso sor-

ban Magyarorszagot kellett maganak alfvetnie. Tgrjesz-

kedesenek utjat mi zfrtak el. Az osszetitkozes tehat elke-

rulhetetlen volt. A kizdelemnek tart6snak is kellett lennie,

az erok fogytaig kellett vivatnia.
A kedvezo perczeket, midon allamunk hatalmas volt,

s nagy kirflyok inteztek ugyeinket, helyrepotolhatatlan

karunkra nem forditottuk arra, hogy a veszelyes szom-

szedsagtol szabaduliunk.
Mikor erosek voltunk, europai kerdeseken jart az eszunk,

holott bizonyosak lehettunk benne, hogy a muzulman hata-

lom gyarapodasaval uj meg ui tamadiisok vfLrnak reank.

Ha olyan iclohen kovetkeznek ezek be, a mikor nemzettink

gyenge, vesztunket el nem kertitjtik.
A hogyan az egi nag)- forgetegek kitorn€k, irg)- szakacl

a tordk yesz fejunkre. ]Iessze villarnok hircletik a vihar
k6zelecleset. hallik a pillanatrol-pillanatra erosodo dorges

tornpa hangja. rn;rjcl sotet felhok szelik a levegot, ektelen

szel tarnad es r egig sivit a hataror, zuhog az eso, tombol

az arja es a fellegek ontik egeto ttizuket. A torokok nagy

gomolvokban rontottak nektink es lrezni lehetett, a mint
lepesrol-lepesre kdzelecltek hatarainkhoz s t(izzel-vassal utat

vagtak maguknak hazank buzakalaszai fele.

Lz utolso forgos z6l, a mely fejunk fdl6 gyujtotte a gyil-

kos villamot, gyenge gyermekkiralyra, s a mi a kozepkori

tarsadalomban azzal mindig es mindenutt egyutt jfrt, belso

viszalyra s ezenkivul forrong6, atalakuloban levo rtemzetre

es alkotmanyra talalt. Megromlott a villamharfto , ilz Arpa-

dok aczel pengeje, a mely miisszor annyi bait6l mentette
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meg Itazank epuletdt. Lz orszagnak volt nagy jogtudosa,

de nem volt allamfer'fia, voltak szabadsagai, de nem volt
j i,l szerv ezett erej e. A fonforgott kdrulmenvek kozott el kel-
lett buknia. Fejlodese azon pillanatiiban, a midon a roham
eppen erte, a szazad legnagyobb katonai hatalmS"nak, a
torok fanatismusnak, a nagytehetsegu Suleimannak nem
birt ellenallani.

Megboszulta magat az eddigi mulasztas. Szilzadokon
et folyt kizdelmekben nem feszftettuk meg kelloleg eron-
ket. A szerencses perczeket nem tudtuk bator initiativf,ra
es offensivfra hasznflni. Ha ilyenkor meg is vedtuk hata-
rainkat, a j ovonket fenyegeto ves zely csfraj 6t nem tudtuk
elfojtani. A tamado tordk ero addig ismetelte rohamait, a

mfg egyszer ratalalt a kedvezo petczre.

Egy nagytehetsegu szultfn fatumszerri osszetalalkozfsa
fejlodesunk olyan valsagos pillanatdLval, a mely nem volt
belso bomlasnak, allando hanyatlasnak a kovetkezmenye,
a melyhez hasonlo minden nemzet eleteber, foleg a kdzep-
kor vajuddsai kd zben, nem egyszer fordul elo, s csak ideigle-
nes erotlenseggel j ar: ezek szembekertilese id6zte elo a nagy
buk6"st.

De hogy a meg fiatal, izmos test lerogyott egy nap
tu saja utan, s erejet vesztve az dnalloan valo fonmara-
clasra, lete folteteleve valt, hogy valamely allamszdvetseg
tagja legyen, ehhez m6.s kdnilmenyek is hozzejarultak.

A n),ugatrol is fenyegetett benniinket veszely. Olyan
hatalmak kepzodtek ott, hogy mindenesetre le kellett volna
velok szamolnunk.

Iz europai fej locles olyan iranyt vett, hogy a rneg-

tort. g1-onge llagvarorszagnak vagy meg kellett hodolnia a

keletn€k, \-ag)- iillancloatr nyugati szoms zeclathoz kellett csat-

lakoznia.
Lattuk. hogl- ecldig t'o szerencsenk az t'olt, hogy eros

4
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allamot birtunk szerv ezni, mig Europaban a helyi erdekek
a kdzponti vezetes hathatossagat mindenutt megb6nftottek.
Ez az elonyunk multon-mulik.

A XV. es XVI. szazad a nagy fllarnalakulasok kora.
A mienknel nagyobb kiterjedesu orszagokat rnrivelo es

szamra n6zve nalunk erosebb nepek ) a melyekkel ez ideig
csak tokeletesebb egysegtinknel fogva birtunk egy szin-
vonalon maradni, foko zatosan tomorulnek. A kiralysagot
mindenutt sebesroptu haladf.sra kesztetik es kepesftik a
szazad uralkodo tenye zot Elevenen 616 erot lehelve az
allam szervezetebe. olt'an hatalmassagok kdpzodnek, hogy
velok szembeu fuggetlensegrink megovasa megnehezul.
Francziaors zeg e-g-yestil. Spanyolors zeg megalakul, Anglia
ereje erzetere ebred. llellettunk a Habsburg-dynastia vilag-
birodalmat alapit . Az europai politika az edcligieknel ha-
talmasabb, mert egysegesebb erok rnerk ozeseben ell. Ha
Magyarorszagot nem eri a moh6.csi vesz, s megmaradhat a

muvelodes es a helso fejlodes utjan ) a leteert vivott meg-
nehezult kizdelemben is valoszinrlleg megallja a hely et.
Lattuk, hogy a nemzet sziv6s ragas zkodasa fiiggetlensege-
hez mfr sok veszelyt elh aritott r6la. Hinnunk kell, hogy most
is sikerult volna onallosagat meg6vnia.

Helvzetunk azonban minden konilmeny kozott rosz-
szabba lett. Mikent az Arpadok idejeben, az a fdladat hfrul
re6.nk, hogy a vilag elso hatalm6"val, a vilag legmereszebb
ambiti6ju uralkodoival szember, az allami eletiinket fenye-
geto h6dft6 tenyezo kozvetlen szom szldsagaban, a terme-
szettol gyengebbnek szabott eronkkel megovjuk fuggetlen-
segrinket.

A torok vesz reankszakadta utan, eronk fogytaval, a f'01-

adatot nem bir:tuk ruegoldani.
Mohacs ut6:n a Habsburgok birodalma mellett csak

rajuk tflmaszkodva, vel6k szovetsegben allhattunk meg.
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A tatarj aras ut*n fuggetrensegunket az6rl menthettuk

ffi€g, mert a keteti veszre nem kovetkezett a nyugat tama-

clasa. Most azonban ezl sem keniljuk el'

Mar Rudolf, a habsburgth6z alapitoia, {ianak szeretne

a magyar koronat megsz ereztti. IJtodjai orokjogot formal-

nak Magyarors zttgra. Mintha ere ztek volna, hogy, dynastie-

jok jovojet tekintv€, milyen fontos szerep var Magyar-

ors zagra s birtoka rajuk ndzve milyen ellathatatlan haszon'

nal jar; mintha sejtettdk volna, hogy maidan belole valik

monarchiajuk sarkkove, oly kitartiissal igyekeztek megszer-

zesen, ffi€s pedig nem mulo idore, hanem az orokjog czL'

men mindorokre.
ivlag-varorszag az europai allamrencl egyik sziikseges

tenye zole vort. Hi'atasa abbol allott. hogy a nyugati civi-

lisatio igen-r ei szerint iranl-itsa a kelet fejlodeset' Mihelyt

erre alkatmatlanna valt, fonrnaraclasa Inegsziint a vilag

€rcleke lenni. Europa politikai tekintetei es a keres zleny

tarsadalom 6nhas zna egyirant azt kivantek. hog-v az ossze-

tort magyar ero helyeben fi hatalorn emelkedjek s ez

t6ltse be a hezagot, a mely bukasunkkal a dolgok rendje-

ben tamadt.
Erre vallalkozott a Habsburg-dynastia. Sajat erdeke,

velt orokjoga es europai szempontok sarkaltak arra, hogy a

magyar korona utan nYutsa a kez6l'

Magyarorszag tehat csak ugy allhatott volna fonn mint

telj esen onallo alram, ha a kelet es a nyugat ellen egy-

szerre birja magrit megvedeni. A legelso kereszteny es a

leghatalrnasabb pogany ero koze ekelve, mindegyikdk h6dft6

vagyanak valt targ-vava'

A 'ilag 
ket leghatalmasabb fejedelmenek, a nyugat es

a kelet csasz6rjainak olelo karjai kozott tarthatatlan hely-

zethe jutott.
A ket olclAh.ol eredo n-yorxassal szemben a nagy kata-
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stropha ut6n onallosfgat fonn nem tarthatta. Bolcsen cse-

lekedett, midon elfogadta a Habsburgokat. De ezt teve,

uj veszedelmet vont mag6ra.

Tortenetunk uj korszakba lep, mondhatn am) tij csillag-

zatoik hatiisa ala kerul. OIy veszelyek tfmadnak, a minok-
lndz hasont6k eddig nem ertek.

A jovon uralkodo kizdelem uj teren folyik, a nemzet-

kozt harcz melle az alkotmanyos jogokert vivott belso kiz-
delem lep. Minden attol fuggott, hogy mikent allja meg az

orokolt rendi alkotmany az ui iddk kemeny prob eiAL

Eddig a nemzetnelc csak attol kellett tartania, hogy

idegen hatalom leigazza; most foleg attol kellett remegnie,

hogy egybeolvacl azokkal, a kiknek ugyanaz a kiraly az

uruk; hogy Szt. Istvan koronaja soLtverainitasat megsemmi-

siti a rangban magasabbnak tartott csaszari korona sou-

verainitf sa.

Mivel a veszely fj termeszettr ) a vedelemnek is mas-

nak kell lennie.
Mig eddig a nemzetkozi kizdelem eselyein fordult meg

az orszfg sorsa, most letunk foleg attol fuggott, hogy egyen-

sulyban marad-e egymassal az allam egyes tenye zotnek az

ereje. Eddig csak a kulso bastyakat kellett megvedeni2 most

az allamnak legfobb szerve fenyegette nemzeti es allami

fuggetlensegunket. Az absolutismus most egyertelmtive lesz

allamisagunk elves ztevel, a szabad alkotmany allamisagunk

hiztositasaval.
Midon a Habsburgok a magyar tronra kenilt€k, Europa-

szerte a kir6lyseg volt az emelkedo ero ; a kiralysag kep-

viselte a j elent es a j ovot. Kedvezo kortilmenyek mindenutt

uj hatalommal glrarapftjAk. Mindenutt a rendi alkotmany
rovfs ilra fejt6dik. Ez emelkedes osszeutkozest idezett elo

mindenutt, a hol a kiratyok hatalma akar egyes urakb&o,

akar a rendi alkotmanyban korlatra talalt. A kiralysag ezen
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szerencses alakuld"sa hatassal volt a mi dynastiank fol-
fogasfra jogairol es kotelessegeirol. Irfnyt szabott t6rek-
veseinek, politikejanak.

Kfroly, kiralyunk testvere, a vitag leghatalmasabfu
fejedelme es Spanyolorsz6g absolut ura volt. Az egesz
dynastiet fenyre emelte s az egesz dynastia gondolko zhshba
ftszivflrgott a spanyol fejedelmi conceptio, a torekves, hogy
a" kiraly akarata a nemzet akaratfva legyen. Es mennyi
hatalom volt kezokben. A magyar nemzet ellenorzese alol
elvont penzzel es katonaval boven rendelkeztek. Birtak
mindazokkal az eszkoz6kkel, a melyek a hatalmi egyensulyt
mindenutt a kiralyseg javara modosftottek. Ama lelektani
motivumok koztil is, a melyek a kiraly ugyenek minde-
nutt haszn ara voltak, n6.lunk sokat lehetett megmozgatni.
Hol szftmithatott nagyobb halara valaki, ha a nemzeti
hat6.rok revindicatiojAnak erdekeben szallt harczba, mint
n6"lunk, a kiknel a megteleprilestink ota mtivelt ama fdld
szine-java, melyhez a magyar. mint lete alapj frhoz, kuldnos
bensoseggel ragaszkodott, fajunk es vallasunk legad fmabh
ellenseg'einek esett predej aul ? Hol kovetelte t6bb j ogos
erdek a rend lr el_1-reallitasat es a beke biztositasat, mint
nflutrk, a hol a torok portyiiziisok terhe alatt ndpunk ev-
rol-evre mindinkabb roska dozott, a hol a hosszu szazadok
munkajaval teremtett jolet 6s mtivelodes szemlatomast
csdkkent s a vagyon, a csalad) a puszta elet egyardrnt
vedelemert esengett ?

A szerencsetlen vegri mohfcsi nap maga nem volt-e
alkalmas rea, hogy a nemzet szemeben lejarassa a sza-
badsag eszmejet s megertesse vele az eros kez) a kiralyi
hatalom szrikseget ?

Ha mindezt meggondoljuk s meg hozzaadjtrk, hogy a
sokfele hadvero eszko zzeL rendelkezS kiralysfg termeszetes
iranya volt, hogy, tekintet nelkul orszfgainak kozjogi kulon

I
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allasara, belolok egyseges dllamot alkosson s hogy a kor-

many zas egyszerusitesenek es a kulso biztossagnak erdeke

mind ezt latszottak tanacsolni, akkor ertjuk csak meg a

minket fenyegetett veszely notton novo nagysagat.

Mivel a kiralyseg Europa-s zerI"e erosodott, orszfgunk

nagy erdekei meg kiilonosen is koveteltek hatalma gyara-

pitasat; mivel fejedelmunk mas orszagoknak is ura

volt; mivel tovabba oly dynastia foglalta el a magyar

tront, a mely a kiralyi meltosag erzesevel volt eltelve :

attol lehetett tartani, hogy a kiralyi hatalom novekedese

es a kor ig6nyeinek megfetelo alakulasa letunk onallosagat

viszi zatonyra.
Mikor a rendiseg Europa-szerte hanyatliisnak indul,

s n6lunk alkalmatlannak bizonyult a rendkfvul megnove-

kedett vedelmi igenyek kello kielegitesere; a mikor felni

kellett attol, hogy, ha kulonos okok utjet nem eilifk,

nal*nk a nem zeli elet torvenyeinel fogva a kiralysagnak

haszn ara szolgal6 reactio uti fol a fejet: akkor valik a kor

szellemetol kikezdett rendi alkotmf.nyunk nemzeti letunk

vedo basty f$fnil.
l{ezz..61k tehat multjat, fejlodeset; hisz eJrben kell ere-

jenek vagy gyengesegenek magyarazatet keresnunk. Lz id6k

folyarnf,lran a nernzet lelkehez forrt-e. elete mel;reig eresz-

tett-e gyokeret, \,&g)' mutatos kulsoseg-e s et'otlen ui szol-

galatok telj esitesere ?

E kerdes visszavisz tortenetunk elso korara s azon

kerdeshez, a rnelynek megfejteset e munka mdsodik czdl-

jakent tuztem magam ele. A kulso es a belso szabadsag

okait akarom kutatni. Eddig az elsovel foglalkoztam. Kulon

targyalhattam, mert szoros osszefugges nem volt a ketto

kozott. ^Nz a kdrulmeny, hogy az orszag kormanyformiija

korlatolt monarchia maradt, nem szerepel azak kozott, a

melvek a kulf6ldt6l valo fuggetlensdgunk megovasat elo-
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mozditottak. A szabaly az volt, hogy mennel erosebb a

kir6lysfg, annfl biztosabb fllami,l6tflnk. Most megvaltozik a

helyzet. A XVI. szhzadt6l fogva a kormdny zati rendszerben
kifej ez6db szabadsfg lesz allami letunknek is alapja. A kdt
nagy szabadsag egym6sba olvad, kozos 6rdekk6 v6lik.

Mielott tehf,t tortdnetunk ezett koriira attdrndk, ecse-

telnem kell alkotmanyunk fejldddsdt a mohf,csi vdszig.

Ha hosszrira is nyulik tanulmanyoffi, ha fejtegetdseim

ertek nelkul val6k is, szolgiiljon ments6gemre, hogy oly
kerdeseket t6.rgyalok, a melyekkel magyar embernek foglal-
kozni sohasem elvesztegetett id6 ; hogy a nemzeti 6let leg-
dragabb kincseinek meltatf,sflra iparkodom terelni a figyel-
met, s dszton 6zni akarok arra, hogy a dolgok mdlydig
igyek ezztink hatolni, a nagy fejlodes midrtjdt keressuk s

az okozatok torvdnyeit allapitsuk meg.


