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III. FEJEZET.

A KIRALYSAC EREJENEK FORRASAI.
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Oseirk, midon Europfba jdttek, nasy szahadsaggal
birtak.

A kormanyzas a vqlap.z@m, a rorzsek vezerei,
s a harczosok. a nemzet szabad tagjai kozott oszlott meg."

A vezer es nemzet kototte szerzodesen alapul6 kolcsonos
kotelezettsegek fogalma uralkodott a kdzallapotokon. Afgig
delp.m. ha eskuiet megszegte. felelossegre volt vonhat6.

Az akkor elt nomacl nepek m6sok alig is lehettek, mint
szabadok. A k6zallapotok mind erre hatottak. A fejedelem
vagy Biraly valasztgtt hadve z\r Jgll, a ki a vele egyenlo'
szabadok elen szallt harczba, hogy a mit egyritt szereztek,
a minek kikuzdesdben erdeme volt mindenkinek hisz
ez idokben az egyeni vitezs6gt6l fuggdtt elso sorban az

eredmen)' abban valamennyien reszesek legyenek. ,Lz a
vd.llalat, a mel_ret nem kozos akarattal hataroztak el, a mely-
hez a harczosok nem onszantukbol csatlakoztak, j6 veggel
nem jart. IlIar annak a meginditasa is tehat koztan6.cs-

kozast es tozmegallapodast kdvetelt. Ha a fe.jedelem hfje-
val volt a tulajdonsiigoknak, a melyeket benne kerestek
es bizalomra t6bbe nem takilt, az egesz szervezkedesnek
vegso czelja, a har czi eredm6ny, a vez1r vagy kiraly letetelet
kivanta es uj valasztast tett szuks6gess6.

Harczi eszkdzoket mindenki szerezhetett. Arra, hogy
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egy sereg labra eiljor, eleg \rolt. ha kello szamu eg)en t1-
lalko zot,t, a ki egymfssal egyesulni es magat egy vezetonek
alavetni ha,ilando volt. A sereg kiAllft6sa nem volt olyan
privilegiurna a kozhatalomnak, mint kesobb, s nern is
biztosftott neki donto sulyt. A fegyverre kelt nemzet tobb-
seget engedelmessegre kenys zerttent nem lehete Lt. Vagy
onkent meghajolt a fejedelemnek, vagy nem lehetett vele
hfrni. A harczi mesterseggel valo fogla lkozas es a fegye-
lem nem adott a nemzet egy reszenek, a fejedelemtol fuggo
seregnek, a kisebbsegnek, anyagi felsobbseget a nemzet
tohbsegevel szemben. A kozhatalmat csak a kozhizalom
jtrttathatta erohoz. Sztikseg senr volt a nemzettol fuggetlen,
allando, eros felso \rezetesre. A mennyi kellett, magltol
eloallott. A harczban elkeriilhetetlen fegyelem es egyontetr-i
vezenylet mindenkinek ercleke volt. Ha volt foladatf.ra rf-
termett f'ejedelem, €tgedelrnesseg're szamithatott. Egyutt
6lt, kis teruleten tanyazott a nep. s hel--vi erdekek szetaga-
zasa, bonto ereje benne nem t6madt. Kozvetlen szernell'es
befolyfsa lehetett mindenkire a fondknek. Lz egyes eg1'en,

egytitt elve a tobbivel es sajat tulajdonfban levo ktlon
vfrak hfjaban, az osszesseggel, a kozakarattal nem birt
szembeszallani. A nemzeti egyseg rontartfsa sem tett tehat
szuksegesse allando korm ilnyzati szervezetet. A kozigenyek
arf.nylag csekelyek voltak, a rend es a kozbatorsag erdeke
nem kovetelt kdzpontosrto, eros kozhatalmat.

A primitiv egyszenisegri tarsadalom tehat szabad for-"
mak kozt mozgott. Oseink szabadsaga is termeszetes volt; a
nomad nepek eletenek kortilmenyei idd ztek elo. De mihelyt
ez az Allapot megvaltozcstt, kovetkezmenyeinek is modosul-
niok kellett. A legtobb nep fokozatosan elvesztette eredeti
szabadsagd.t; nekrink ellenben sikerult belole sokat megmen-
tenunk. Mas alakot oltott, szint hagyott bensosege, de fon-
maradt. Szakadatlan egymasutflnhan a nomadkori szabad-
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sagig viheto vissza mai alkotmanyunk. Midon a XVI. es

XVII. szazadban a valsag fenyegette, mflr mdly gyokeret

vert eros hagyomanyok kotottek a magyar gondolko zfnhoz

es lrzeshez.
Lz elhatarazo esemelY, tort6netunk nagy tenye, mel;r

e szerencses fejtorlest lehetov6 tette, az volt, hogy sza'

badsagunk jokor korlatoztatott; hogy kello idoben, midon

a dolgok termeszetenel fogva meg nem lehetett a nemzet

szabad szellemet etfojtani, midon foleg a chaotikus szet-

huuastol kellett tartani, s a kbzpontositas , dz absolutismus

a nemzet eletet komolyan meg nem ves zelyeztette, kiraly-

sirgunk hataftnasan ki tr-rdott bontakozni es hogy ezen az

egesz koron et fonn tudott maradni.

A kozepkor kozallapotai okozt 6.k, hogy olyan kiralysAg

rnellett, a melynek eleg nagy volt az ereje a nemzet egy-

segenek a f'ontartasfra, a kozszabadsag valamely nemenek

ki kellett fejlodnie.
A kiralyi hatalom keletk ezlsdnek es alland6 fdnmara-

clasanak okai ezdrt a szabadsag okai kdzott elsorendu sze-

repet viszn ek.

lVlielott tehat azzal foglalkoznam, hogy miert es mikep-

pen tartotta fonn magat az osi szabad elet; mielott tulaj-

clonkeppeni targyamra ternek at: a kiralyi hatalom emel-

keclesenek es fonmaraclasanak okait kell vazolnom.

A nornacl allapotoknak megfeleto alkotmany mindenutt

folmonclotta a szolgalatot es megbomlott, mihelyt nagy

teruletti allamok alakultak. A mint a seregek nagy teriile-

ten szets zoroch-a megtelepedtek ) a mult igenyeinek meg-

felelt osszekapcsolo ero tehetetlenne vfllt, s a tarsadalom

clarabokra tort. atomjaira oszlott f6l. Lz alflrendeltsegnek

az a foka , a meiv az eg_vmas kozeleben elt es eg--Ymassal

szemelyes erintk ez6,sben maradt harczosok szerves egYseget

biztositotta, elegtelen volt a meghoclitott fajokkal ossze-
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keveredett, helyi erdekek hatflsa ala jutott, s egymastol
mertfoldnyi tavolsagban lako fdldbirtokosokbol kep zbdott fj
tarsadalomnnk, a pasztorndpb6l foldmivelove lett nemzet-
nek osszekapcsolas ara. A regi kozponti hatalom nem birt
lepest tartani a folyton szaporod6 L1j kivanalmakkal. IIj
inte zmenvekre, fj alkotmanyokra volt szrikseg.

A haladast mindig AZ biztosftia a legjobban, ha a kiva-
natos valtozasokkal olyan tenyezo azonosftja magflt, a mely
a koznek az erdek6ben a maga erdeket is megleli.

E korban a kiralysAg volt ilyen tenyezo. Erdeket es

hivatasd.t abban kereste. a mire a nemzetnek szuksege

volt. A tdrzsdkon nyug\ro szeryezetnek tertileti allamma
fejlesztesehez latott.

Ama nag,yszabtisu hadjflratok kozbelt. a mel]'ek a nep-
vandorlfLs idejen a barJtaroknak irj hazat nvitottak. a yezer

tobbnyire nagy nimbust szerzett magtinak. A iroclitas, a
honalapitas dicsfenye ovezte. De meg ennel is clontoltlt
befolyfssal volt j ovojere, hogy romai legkorben Lrj tarta-
lommal gardagodvn, uj fogalomma alakult et. Ket Lrj for-
rasbol merfthetett erot rij hivatasahoz.

A kereszteny egyhazat a pogany invasio vegso pusztu-
lassal fenyegette. Egesz erejet tehat a barbarok megteritesere

fordftotta. Hogy eredmenyt lassoil, f6 gondjat a vezerek
megnyeresere irany ozta. Legtohbnyire a vezer segftsegevel

sikerult elobb kulsoleg meghoditani azuj nepeket, majd bel-

soleg is, nagy munka utan, fthatva oket, uralkodni rajtuk.
Lz egylthz erdekeve lett a vez(:ri allas tekintelyenek

oregbitese. Rendelkezesokre is bocsfLtotta egesz befolyasat.

A kereszteny vallas orifs sikere fgy a fejedelemseg sikereve

lett. E frigybol fejl6ddtt ki az Isten kegyelmebol valo kirirly-
sagnak eszm6je. Lz egyhaz aldasa fensegesse tette tekin-
telyet s meggyoker ezett a fogalom, hogy a nep akat'atet6l
fuggetlen fels6bb eredete van a polgari fohatalomnek, azzal
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az isteni hivatfssal, hogy a rendet fontartsa es a ndp eletet

magasztos czelok szerint idomitsa.
A r6mai imperatorsag emleke es az a folfog€tS, hogy o

kepviseli a nemzetet, s benne fejezddik ki a kdzakarat, volt
az a m6.sik elem, a mely a kiralysagot, mint az imperator-
sAg ut6djAt, kiemelte a nep taniicsdLban nyilvanulo kozaka-

rat elott meghajolo valasztott vezlrnek allasab6l.

De az ekkent atformalodott kiralysag nehez feladattal

allott szemben.

A legtobb orszagban a szilard allam alakitflsfLra ir6-
nyulo kiserlet nem jart maradando eredmenynyel. Mintha
homokon epitene a kiralysfl$, nagy eg;renisegek nagy ero-

fesziteseinek tobbnyire hamar nyoma vesz. A reszek szerte-

huz6,sa csaknem mindenutt diadalmaskodik az oss zetarto
ero folott. A kiralysfg, ellentetben elmeleti nagysagaval, teny-

leg tehetetlenne lesz a legtobb orszagban. Ha egyeseknek

itt-ott sikerul is a kiralysfgot ervenyre j uttatni, s a nep

eletet huzamosabb itleig kozpontosito befolyas ala terelni,
a nepvandorlfls idejen letrejott allamok egysegeben elobb-
utobb megis beall a hanyatlas. Magyarorszf.g a keves ki-
vetelhez tartozik. Sot egyedul nekunk sikerult a IX. sza

zaclig Europaban allamot alkotott nepek kdzul, korulbelol
valtozatlan hatarokon belol, szakadatlan folytonossaggal, az

allam egyseget a h6ditfs elsc, perczetol kezdve, a nemzet

hegemoniaja eredeti jellegenek allando meg6vas6:val, a mai

napig fontartani.
A hoditas utan nalunk is az az allapot tamadt, a mely

a german tirsaclalomban mutatko zatt. Az osi szabadsag

vflto zatlan fontartasa az egyseg megbontfLsat idezte volna

elo. A mint az egves torzsek megtelepedtek es a kozosen

szerzett hazfban fdldbirtokot kaptak, a regi laza jogi kap-

csok elegtelenekke valnak az egyseg rnegovasata. A szeme-

lyes erintkezes meggl-erlil. Az eg) mastol eltero helvi er
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clekek ervenyesulnek. Lz allando tartozkodiis helyeirt6

lett fekvosegek kulonos kivanalmai az egy viddken egyutt
lak6 torzseket szorosan egymfshoz fiizik es a tdbbiektol
elvflasztjf,k. EzzeI szemben a fejedelem, ugy mint rnasutt
rs) az egesz nemzet egyseges erdeket kepviseli. Mint egyebutt,

nalunk is, hatalmat novelni igyekszik, s szovetkezve az egy-

hdzzal, hivatiisa koret tagftja, ftalakftja. A fejedelems6g az

Istentot eredo rendeltetesri kiralysagga formal6dik eL Szent

Istviin l\ag_v Kflroly conceptiojat fogadja €1, az 6 allamat
ulteti et a magyar talajra, az 5 munkAjflt vegzr. Szrikebb

keretb€il, de maradandobban. A mit epit, nem omlik 6ssze.

A mit (:vszazaknak szant, szazadokig 61. Lz o teruleti
flllama fontartja nragft mind azon neh1zsegek ellenere, a

melyek mf sutt a trasonlo alkotf sokat t'otnba dontdttek,

l\agy Karoly meghal 814-b€r, birodalma harom reszre

oszlik 843-ban, 888-ban e h6:ronr helyen mar hetre tala-

lunk; egyikdk, a tulajdonkeppeni Francziaorszdg, ez idoben

egymf,stol csaknem egeszen ftiggetlen httszonkilencz htiberre
szakad, egy szhzaddal k6sobb pedig ezen egy kiralyseg

teruleten m6.r dtvenot souverainitas kepzoddtt.
i\alunk az egyseg fonmarad. A kiralyseg nem veszti el

tartalmat. Lz orsziig kormdnyzati epsege nem csorhul. Mi-
kent t6rtenhetett, hogy a mi i\agy Karoly mtivet fos zlilnyokra
tepte, Szent Istvdn alkotasfLn diadalmaskodni nerl birt ?

i\agy Kdroly birodalma a maga teljessegeben meg nem

allhatott. Sorsat nem hasonlithatni ossze a magyardval.

Szertelen nagy volt, egymfssal meg nem fero nepeket 6lelt
fOI. A kuldnbozo rremzetis€gek, a melyeket egyesftett, bir-
tokahan voltak a fuggetlen politikai elet legfobb foltdtele-

nek, a kulon6ll6 teruletnek s kdzos hagyomanyokon* ala-

pulo kozerzuletnek. Karoly alkotasa nagy vilagbirodalom
volt, idohdz kotott hivatassal. Mihel;rt a kereszt"enysdg ural-
mat Kozdp-Europaban biztositotta, utdtt az or|ja, s
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szet kellett hullnia, mert g6tat o.tutt a tovabbi fejlo-
desnek.

A 843-ban egymf,stol kuldnvflt reszek tovabbi bomlasa
azonban maskent itelendo meg. Oly okok mukodtek naluk
kozre, a melyek a kor altalAnos kdrulmenyeibol eredtek, a
melyek egesz Eur6pat kis tartomanyokra bontottfk, s az
egyseges nemzeti eletet csaknem mindenutt tdnkre tett6k.

MeS fogyatekosak voltak az eszkd zdk, a melyek segit-
segevel a kirflyseg kdsobb nagyra emelkedett ; a koriilme-
nyek meg nem kedve ztek a kozpontositasnak, s nehezze
tettek az e$'mastol tavol lako tomegeknek egyseges kor-
manyzasat.

A kozlekedes nehdzsegei, a kereskedelem fejletlensege,
a mtlvelodes kezdetleges volta arra munkaltak, hogy nagy
t6megekben kozszellem ne ebrecljen, s hogy az osszetarto-
zas {rz*se csak szrik teruleten elo egyenek kozt tamad-
jon, csupdn trelyi erdekek kapcsolodjanak egymashoz, s a
tavolabb levo eroknek egymf.sra valo hatasiit apas zsz6k.
Kevesebb kozos erdeke volt egy-egy nagyobb nemzetnek
s a meglevo erdekeket sem ertette meg oly vilagosan, mint
kesobb. Ily korulmenyek kozott nehez volt a kirfly fotadata.
A.z eszko zok, a melyekkel 6lt, magok is a hetyi hatalmak-
hoz simultak. A fuggetlen helyi tarsadalmak kozpontjai
lettek.

A tisztviselok, a kit'flly megbrzottjai, emancipeltek ma-
gokat alola, s a reajok ruh 6zoLt hatalomnak es videkok-
nek fejere nottek. Kisiklottak a kiraly korme kozul. A kdz-
ponttol t6.vol, szerencsejok azon fordult ffi€$, mikeppen
tudnak a helyi erokkel megferni, a maguk videken boldo-
gulni. Ha itt eros gyokeret vertek ) a messze levo felsoblt
hatosagtol nem feltek. Ha itt nem sikerult labukat meg-
vetni6k, a kiraly alig tudott rajtok segiteni. A magok
embersegebol kellett megallaniok. s ez6rt fuggetleneknek

Gr. Andrassy GEu,ta : Fcinmarad,dsunk o|;tti. 5
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ereztek magokat. Elle norzesok csaknem lehetetlen volt.
Mindehhez meg egy masik korulmeny is j arult. Tekinte-
ly6k es hatalmok attol fuggott, hogy hivatalukon kiviil
volt-e nagyobb fdldbirtokuk. F oldet, vfrakat kellett nekik
adni, kulonben nem volt erejok a kiraly akaratfnak vegre-

hajtasara. Mihelyt azonban ezeket az anyagi eszkozoket

megkaptak ) a helyi erdekek szolgalataba szegodtek, s erot
szere ztek az ellenallasra. A fdldbirtok, osszekapcsoh'a a

hivatallal, a hivatal termeszetet bomlasztotta meg. Ten-
dentidja, hogy 6rok birtokka valj6k, a kozhatalmat is
drokdlheto jogga torekedett atvaltoztatni. A hol czelt ert,

teljesen megbomlott az 6.llamrend. A kozhatalmat tzr6I
izre teplek, s a souverainitas helyi kozegei lettek a helvi
souverainek. Ha sikerult a helyi kozerzuletet iranyitaniok,
a videlc szfLmot tevo embereit magok kore sorak oztatniok,
sztltrdabb egyseg elen allottek, mint a kiraly. Igazrbh,
egysegesebb eletet 6lt egy-egy ilyen tartomfty, mint az

orsz6.g. A kinek hivatf.sa lett volna, hogy a kiraly szam*ra

a sereget szerv ezze es karban tartsa, a sereg urAva lett es

onhas znara forditotta.
A klzepkor ezen szakaban a helyi kis erok fiigget-

lensegenek a taktikai viszonvok is javara voltak, ezek

pedig mindig donto befolyast gyakoroltak az allam al-

katara. A haclak ozas foltetelei sohasern kedve ztek annyira
a reszek onallosagan&k, mint ebben a korbatl. Konnyebbe
tettek a hel-vi ellenallast most, midon csaknem bevehe-

tetlen vf rak emelkedtek. a melyek segftsegevel kisebb

csapatok nagy tomegekkel is daczolhattak, mint a nomfd
korszakban, ffiidon meg nem voltak ilyen varak, vaSY

mint a kesobbi szazadokkran, midon rajtuk az ujabb fegy-

verek m6,r kifogtak. Kedve zobbek voltak a helyi ellenallas-

nak e kor korulmenyei, mint a nomfd id6kdi, mert mfg

akkor mindenki konnyen szerezhetett fegyvert, s igy kisebb



A KIRALYSIG EREJEI{EK FORRASAI . 67

katonai csoportositasokra szutrcseg nem volt, s vel6k szelll-

ben az eglres is vedekezhetett, addig most a nehez pan-

czelok es vfrak elkertilhetetlenekke valtak, a mi az erok

oly rende zeset vonta maga ut6.n, a mely mellett az egyes

ember onallosAga megcsorbult. S inkabb kedve ztek az id6k

a helyi ellendLll6snak, mint kesobb, midon hatasos fegyve-

reket a helyi csoportok mdLr nem tudtak szerezni, s azokat

csak a kozero nagy aldo zatfnal lehetett eloteremteni. igy
minden arra hatott, hogy a nagy allamok kicsinyekre sza-

kadjanak. Igazt kozvetlen uralom csak odaig terj edt, a

meddig a kard ele ert. Ilyen konnyu szerrel j ol megved-

heto teruletekre fbszlott az ors zilg.

l\alunk is megvottak ezek a konilmenyek, de nem

birtak erot venni a kiral;rsagon es az egysegen' a melyet

o kepviselt es vedett meg. Nliert ?

Mivel q,hel"lli 4qcqtxpositio legt6bbnyire a hflberrend-

szer alakjaban mutatkozott, nalunk pedig e rendszer nem

hirt olyan foltdtlen uralomra jutni, mint Europa t6bbi fllla-

mab&r, konnyen tamad az az otlet, hogy ezen kulonleges-

sdgunknek koszonhetjuk allapotunk szerencses alakulasft.

De ez az okoskodas nem ell meg. Ellentetben van azzal a

tenynyel, hogy fbkonkint nalunk is elfogadtAk a hriber

fogalm at; hogy Angliaban a teljes merevsegeben meg-

honosftott htlberrends zer segitsegevel sikeriilt a kiralysAg-

nak magft fontartania; vegul azzal, hogy a hol e rend-

szer nem birt teljesen ervenyre jutni, ott is gyozedelmes-

kedett a szethu zaq peldaul Olas zorszagban a varosok,

Scotiaban a clanok ftiggetlensege alakjaban.
Annak tehat. hogl' l\lagyarorsztryon a kiralysAg e kor-

ban eros maradt. rnelyebben rejlo okainak kellett lenni.

A kiralyseg csak trg)- boldogulhatott, ha kulonos konil-
menyek a nernzel egyes tag.jaiball es a ko zszellembeu tamasz-

tekot szereznek ueki.

I

I

t-----
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Okos tdrvenyek es intezmenyek, egyes nagy emberek

az altalanos helyzetnek karos voltat allandoan ellensulyo znr
sohasem kepesek.

E kor tortenete arrol tanuskodik, hogy foleg ott ma-

radt a kiralyseg eros ) a hol a nemzetet olyan belso vagy

kulso veszelyek fenyegettek, a melyek az egyseges vezetest

a tarsadalomtol is elenken erzett elkerulhetetlen sziiksegge

tettek.
Kulondsen neh6,z k6rtilmenyek kellettek hozzl, hogy

primitiv flllapotban 616 emberek kozott az osszetartfs lrzete
ebredj en.

Ezt tapasztaljuk a normannokt6l alapitott Angliaban.

Angliat 1066-ban egy ardLnylag csekely szamu sereg

h6dftotta ffieg, mely a regi lakokt6l folyton fenyegetve, osz-

tonszertileg a kozpontban keresett tamaszt. A szaszok foleg

a normann nagyok ellen tortek, kik a regi fdldbirtokosok
jogait bitoroltek, azon thanok6t, a kikben culminalt a szasz

nemzeti elet. Ez a viszaly lehetetlenne tette, hogy a videk

egesz nepe osszetarto egysegge szerv ezkedi 6k. A normann

uralmat fenyegeto veszedelem a h6ditokban ebren tartotta

az egyseges vezetes sziiksegenek 6rzetet.

A kiral;rok rigyesen kiakn 6ztf.k e hel; zetet. Est,r6szl"

jogvedelmet igerve a szaszoknak. s kaczerkodva velok, mas-

rdszt" a veszelyben forgo norntann ercleket kepviselve, az

allamot alkoto mindket fajt magukhoz kapcsoltiik.

Ezert" volt az allam egyseges alkata termeszetes , ezett

lehetett azl fontartani.
tr'rancziaors zilgban ellenk ezo volt a helyzet s ellenk ezo

az eredmeny is.

A fi'ank t"orzsek annyival eroteljesebbek voltak, mint

az alavetettseghez szokott gall nep es az tzoIilIt romai pol-

gars ftg, hogy uralmok belolrol egy pillanatig sem forgott

veszelyben.

;i I
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Kivulrol sem fenyegette oket oly termeszetu veszecleleln.

mely a frank nemzeti onl,rzetet ebren tartotta es az eg)-se-
ges vezetes szuksegenek erueilet tfmasztotta volna ltennok.

l\agy Karoly ezt a ves zelyt elharitotta. Lz o idej e
ota a frank a vilag uranak lrezte magat. A biztosstig ezen
trrdata utat tort a kor decentralisflo torekvesenek. Az ossze-
kapcsolo erok a hatterbe szorultak, mert foloslegeseknek
tartattak, a szertehazok elebbre kerultek. l\agy Karoly in-
tezmenyei ezen iranynak nem birnak ellen6.llani. Magok is
a decentralisatio szolgalataba szegodnek. A hfberrendszer,
a melyet l\agy Karoly az egyseg alapj fmd akart tenni, a

helyi ) a tartomfnybeli eroket szer\r ezi. I\em az allamot,
hanem a reszek onfllosagat elteti. Lz egyseg fdlbomlasa
reszben a fajok, reszben a geographiai es topographiai hely-
zet, reszben a foldbirtok veletlen szeszelyri oroklesi rendje
szerint tortenik. l\em a nemzetisegi elv gyozelme, mert annyi-
fele torzs es nemzeti arnyeklat nem volt a Jrirodalomban,
a hany fuggetlen hatalom keletk eztk. A souverainitas eme
megoszlfsf.nak f6 oka, hogy a kozerzulettol nem tamoga-
tott kozpont nem kepes a kozallapotoktol apolt helyi er-
dekekkel es helyi hatalmakkal megkuzdeni.

l\alunk sem sikerul a kiralyok vallalkozasa, ha altala-
nos okok meg nem ertetik a nemzettel az egyseg hecset es

szukseget, s ha a nemzet tagjai nem felnek annyira az

allam gyengesegeLlI, hogy az ellene valo rredelem czeIj6b6l
sajat szabadsriguk korlAto zLsftt is eltririk.

Positiv aclataink Llgyan nincsenek, de ha tekintjrik a

magyarok helr zetet Europfban ; ha fontol6ra veszszuk a

tenyt, ho-e)- alig'szununk meg offensiv kirohana.sainkkal.
mindj frt kezdoclik a fej edelmi hatalom emelkedesenek a

kora; ha meggoncloljuk, hogy oseink mar ezen idolten
peldat mutattak a politikai erettsegllen : nern ketelkeclhe-
tunk benne, hogy a fuggetlensegoket fent egeto ves zeclelerr
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ertette meg velok, hogy a kozponti hatalom erejet fokoz-

niok kell.
A magyar nemzet azon helyzetben van, a melybe min-

rlen olyan faj jut, a mely maganf.l erosebb nepek kozott 6l:

csak egrsege es osszetartiisa mentheti meg'

A nemzet ezt megerti. Kesz szabadsagat korlatoznt, s

fejedelmdnek segitsegere lenn i az egyseg fentartasab&r,

midon miis muveltebb n6pek az allami rend sztikseget meg

alig 6rzik. Folfosja ercleket es nem egy kedves szokiisft,

nem egy jogat aldo zza f6I miatta, holott mfs fejlettebb

fajok veszni hagyjak allamukat, hogy szabadsagaikat zavat'

talarrul elvezhessek. Mi lehetett ennek oka ? Mi tdezhette

elo, hogy oseink, a kiknek az engedelmeskedes soha sem

esett konnyeo, a kik buszkesegber, rakon czailLan szellem-

ben mindenkivel verse nyezrek, a kiralyi hatalmat apolj 6k,

tamogatj6k, eroben tartj dk, midon masutt elfordul tole a

kozerzulet ?

A magyar nem tagja ama vilagot h6dit6 nagy nep-

csaladnak, a mely korny ezr. Rokonnyelv, regi szomszed-

sflg, kozos istenek imadasa hozzft nem csatolja. Elszakadva

atyafiait6l, idegen vilagba kerult. Ismerj iik a nyugati kro-

nikasok foljegyzdseit, a melyekben oseinkrol megemrekez'

nek. Alig tartj ak oket embereknek ; r,'alami ordog-fele szor-

nyeknek neztk Formajuk, beszeclok ) szokasaik vfllaszto-

falat emelnek kozejok es a tobbiek koze. l(em termeszetes-e,

ha ezek iranyaban nemileg hasonlo erzes tamad a ma-

gyarokban ? i{em termeszetes-e, hogy masfele lenyeknek

kepzelven magokat, mint a kikkel az ui vilagban ossze-

kerultek, az oket egym ashoz fiizo kozos ontudat me$ero-

sodik, s osztonszeruleg csomoba verodnek, mint az 6llat,

ha a veszelynek neszet veszi ? Ha valamelyikdk, elszakadva

a nemzet zometol, iclegen uralom ala iut, kinosahban szen-

ved es nehezebben turi atlapotat, mint ugyanilyen esetben

:
I
li
IL

I
I

I
$
1
l. .'

t
l.

i



A KIR](LYSdG EREJENEK TORRT(SAI.

a gall, a burgundi vagy a frank, a ki rokonoktroz , a ma-
gdehoz hasonl6 szokasu 6s mrlvelts6gri fajokhoz csatlakoz-
hatik. A nemzetet fenyegeto veszdlyt a magyarnal az egyen
kozvetlenul erzi.

I{em elvont fogalmek, nem csak a fajnak ) a hazanak
magasztosabb, eszm6nyibb szeretete, nem a kotelesseg Erzete
az allam irant voltak azon erok, a melyek itt mrikodtek.
Lz elhatf rozo ok minden egyesnek az az osztonszepi aggo-
dalma lehetett, hogy olyan emberek uralma alf jut, kik
benne alig l6.tnak embertarsat, kik megvetik, kiket nem ert
es a kik of sem ertik ffi€g, kik miis agyagb6l leven gyurva,
mfskepp gondolkozn&k, lreznek es cselekesznek, mint 6.
Kozvetlen es eros rugo volt ez az aggodalom ; az dnzesb6l
fakadt. Ezert volt allando es szabhatott egdsz tortenetunk-
nek iranyt.

A nemzeti egyseg irant fogekonynya lett minden magyar
ember lelke, mert ez az egyseg mindenkinek kozvetlenul
etzett egyeni erclekeivel is osszekupcsolodott. A mikor m6s
nemzetek meg keveset tdrodnek az allam, dz osszeseg
ugyeivel, nflunk eros kozerzile:t van es tf,mogatja a kiralyt
nehdz foladat6.ban.

Yeszefyeztetgtl treVZetugh. falunk qglqbb ergqye_-
-s',""'ffi**, 

._ r - .{-4

nek lett _oigrqgye' a ne . I{eki k6-
A; unk, mikor m6.s nepek

szeijelmaltak; hogy megkuzdhettunk nalunk hatalmasabb
tenyezokkel ; hogy onkormfny zatunknak egy ezredeven et
val6 megovasaval olyant teremtettunk, a mire buszkek le-
hetunk, a mi meltokke tesz re6", hogy helyet foglaljunk a
kivalo nemzetek soraban. A jdvoben is csak ugy tarthatjuk
fonn magunkat, ha megorizzik eros faji erzetinket, ha
ezt a nelkul, hogy bensosegebeil, melysegebeil, igaz vo[-
taban gyengulne, a modern vilag tiigabb, humanitariusabb
folfogdsd:val, europai szellemdvel ossze tudjuk egyeztetni,

7l
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s ha fajunk h6 es tdrhetetlen szeretete mellett masok
gyulolesetol mentek birunk maradni. Veszelyeztetett hely-
zetunk tudata teremtette meg az osszetartfs 6rzet6l, s e

tudat volt multunk foszerencseje.Ez 6vjon meg bennunket a

jovoben is a balga chauvinismust6l, a mely nem ero, nem az

a nyugoctt on6rzet, a mely embernek es nemzetnek egyedul

valik diszere es haszn ara, hanem leha hiusag, e mely elvakit,
egyent es rtemzetet egyarant nevetsegesse es gyengeve tesz,
oket a maguk hibainak megismereseben megakadalyozza, s
hajlandosagot kelt bennok ko czkazatos vallalatokra, mert sa-
jet erejokrol es hatalmukr6l tulzott fogalmakat tamaszt; nem
kelt rokonszenvet, mert csak serteni tud, nem ebres zt tisztele-
tet, mert, mint minden kerkedes, csak megmosolyogni valo.

MdS egy kortilmenynek leheteLt az a hatasa a magyarra,
hogy egy eros kozpont szuksegerol gyozddjdk meg.

USy latszik, hogy a magyar h6dft6k a lakossfgnak kis
reszet tettek, s az idegen fajok, foleg az orszag hegyes
videkein ) a hova a magyar letelepedni nem szeretett, ere-

deti nemzetisegdket megtartottak. Habar nincs bebi zanyitva,
val6szrnti, hogy az eszaki megyekben ma 610 szlavjaink a

regi lak6kt6t szarmaz,nak.

I{em kell-e hinni, hogy ez az a}lapot ugyan azzal a ha-
tassal volt a magyarokra, mint a milyennel volt Anglia-
ban a nornrannokra hasonlo helyzetuk ?

T6rtenelmutrk, igaz, e regi fajok elegedetlensegerol,
partuteserol mit sem tud. De ez meg nem bizonyftja, hogy
ilyen termeszetri folkelesek nem voltak, s a f6tj egyzeseknek
egyebekben is sajnalni valo nemasf,ga legfeljebb arr6l
tanuskodik, hogy szerv ezelt nagy harcz a regi uralom
helyref,llftasfdrt nem folyt. Ennel tohhet a tortenelmi bizo-
nyftekok hianyeb6l k6vetkeztetni nem lehet. Csuda szamba
menne, ha Pannonia regi lakosai a magyar hegemoniat az

ellenfllas minden kiserlete nelkril fogadtek volna el. A mi-



T

A KIRA.Lys,4,G EREJENEK FoRRri,sAI . 73

rol, a r6mai uralomtol kezdve a torok birodalom bornla-

sfnak megindulasd'ig, az egesz vilag tdrtenete tanuskoclik.

annak nalunk is meg kellett t6rtennie. A nepelet psycho-

logiaja azt a foltevest tamogatja, hogy az idegen fajok rossz

szemmel neztek oseinkre, kik bitorl6k voltak, kik fegyver-

rel h6ditottak meg oket, kik az eppen emelkedoben levo

osi faj okat atyaik oroksegetol fosztottek meg. Bizonyos,

hogy ez fejt nekik, hogy ennek emleke fiurol fiura szfllt,
s nem valoszinu-e, hogy a nemzetisegek el6gedetlensege es

megb izhatatlansaga itt-ott apro rablasokb dfr, miisutt fenye-

getodzo morajban nyilvanult, s hogy ennek hatasa volt
a magyar ember vilagfolfogas ara es nemzeti dsztonenek

fej leszt6sere ?

A rnagyar, a ki latj a, hogy kivulrol ellensegek fenye-

getik, s hogy bent az orszagban is idegen es tole hf -

zodozo elemek elnek ) a kinek udvarnepe mas eredetu,

nyelvu, gondolkozasu) jellemti, mint 6, nem lesz 'helyi

erdekekert lelkesedo hazafi, hanem az egyseges hazhert
hevul ; megerti, hogy ossze kell tartania, megerti, hogy

egysegdnek es ezzel hegemonif,janak elso f'oltetele a kir6.lyi

hatalom.
Ha ilyen volt a helyzet. s ha nincs igazuk azoknek,

kik azI elftjfk, hogy Szt. Istviin idejehen mar egynyelvtl
volt az orsz6.g, sokszoros fontossfrguvf kellett e tenynek
valnia az egyseg fontartflsa szempontjeb6l, mert eppen ott
lreztethette hatfs6"t, a hol legkonn;rgfoben kepzodhetett

volna helyi kuldnallas : a nehezen megk ozelitheto hegyes

videkeken.
A hol a mag}rnp csak magyart lfltva, az ero ontuda-

taban nevelkedett, a kulOnvflas geographiai foltetelei nem

voltak meg. A magyarlakta reszek a kdzelben tanyfmo ud-
var keze ugyebe estek, a hol konnyebb volt a korona
tekintelyenek a meg6vasa.
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A kiralyseg erejenek megszilarditasat annak is k6-
szoni, hogy jokor alapittatott meg. A t6,mado hadjiirat ku-
darcza btzonysiiget adta, hogy a regi rends zer idejet multa,
Sokan rnegertettek, hogy elkerulhetetlen a szigorubb fe-
gyelem es szorosabb szerv ezet, a kiralysagtol fdlkarolt
belso atalahulas, a nyugati vallas es muvelodes elfo-
gad6"sa.

A normann kiralvsfgnak nagy haszn ara volt, hogy
fegyelmezett hadserege lett d,llamanak vezeto osztfLlya.

EzzeI szemben Nagy Karolynak kardrra esett, hogy
mar majdnem hfromszaz evig eltek a frank h6dit6k uj
hazajokban a nelkul, hogy allamukat csak valamennyire is
szil6.rd egysegge alakitottak volna, ugy hogy a termeszetes
hatasok szltrepes zto erejet semmi sem tartoztatta fdl, s

Karolynak a m6"r kulon egysegekke forrt videki szerveze-
teket kellett megbontania.

Szt. Istvan, ha helyzete nem is volt olyan kedve zb ,

mint H6dit6 Vilmose, sokkal kdnnyebb foladattal allott
szembeo, mint Karoly. A nemzet", a melynek elere jutott,
felig nomad volt, meg nem nott 6ssze a talajjal, a melyen
6lt, a lakclssag meg surrin erintk ezett egymassal, s a helyi
kozpontok kdre ffiz6dd szervezet meg ki nem fejlodhetett.

Meg nem bontakozott ki a tarsadalom szabad tagjai,
a h6dit6k kdzott az a rendszeres hierarchia, a melv vala-
mely videk lakoinak \ezert es eg)'seges szerv ezetet adha-
tott. A torzs boml 6felben r,olt, r1j szervezel" pedig meg nem

foglalta el helyet. A nepr.6"ndorlas idejetol oroklott kozszel-
lem es egyenlosegi oszton meg eber volt; bennok talf,lhatta
a kiralysag elteto erejet es f5 szovetsegeset a nemzetnek

videkek szerint val6 szervezkedese es szetmalasa ellen.
I{em akartak a magyarok egymas felsobbseget elismerni,
nem akartak egymiisnak engedelmeskedni. Ha meg kellett
hajolni valaki elott, err:e csak a nemzet elen ell6 fejede-
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lernmel, majd kiralylyal, nem pedig a veldk egyenlo vi-
tezzel szemben voltak hajlandok. Annak idejeben a fran-
kokhan is megvolt ez a buszke kenyesseg, de meg nern
volt eros kiralysfgr-rk) a mely kiaknhzhalta volna; a mi-
kor peclig ez megalakult, a vagyon egyenlotlensege, az
erosebb zsarnokoskodasa a gyengdbb fol6tt mar reg meg-
valtoztaLta a nemzet jellemet, s az elet iskolaja m6r reg
elfogadtatta vele azt a tant, hogy a szerencses szoms zed-
nak engeclelmesseggel tartozik es iranta a hriseget meg-
szegnie ltem szabad, mert csereben vedelmeben reszestil,
a mire a kiraly reszerol sz6"mot nem tarthat.

l{6lunk a tarsadalom egyenlotlensegebol fakado erzelmek
es szokasok meg nem birtak hagyomanyokka szilardulni.

A fekvo birtok es a hatalom dolgaban keletk ezo
egyenlotlenseg, a mely e szazadokban nalunk is nottdn
nott, s a vele jaro tulkapfsok es erSszakoskodasok a ma-
gyar nemzetnek ezekhez meg nem szokott zomlt, az apro
embereket, a kik eppen olyan teljesjogu szahad magyarok-
nak ereztek magokat, mint a minok szerencses t6"rsaik
vagy a ktilfdldrol jott uj honosok voltak ) a kiraly szdvet-
segeseive tettek.

f lelki motivumokhoz meg az is jfrrult, hogy a kiraly-
seg oll'an vallasi es tiirsadalmi forradalmat indftott ffieg,
a mei\,. ha rosszul ut ki, a kiralyseg teljes bukasat tdez-
hette elo, mivel azonhan siker koron azta, erejenek egyik
forras6.r'a lett . Az Lrj kor ket alapveto eiven€k, a keres zteny
hitnek es a maganhirtok szerzesehez valo jognak diadalat
a kiralyseg mo zditotta elo. Sok szenvedelyes v6.gyat es

nagy erdeket t'ttzott ezzel magahoz.
A hatalmat jogossa az teszr, hogy nagy hivatast tolt

b0, trogy valamel-v nemzet letenek egeszseges 6s szilard
alapokat vet, hog)' a koron uralkodo legmagas ztosabb esz-
mek nevehez kapcsolodnak.
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Mi lehet eltetobb es udvosebb, mint a kor geniu sza'

val, a vilagtortenetet teremto erovel osszhangzasban al-

kotni ?

A kiralysag mind ezen letki forrasokbol merftette hatal-

manak f'olteteleit. Az osztatlanul maradt nemzet szeme rajta

csugg, mert raszorult az egyseges vezetf,sre ; a mag-Yar-

sag erzr, hogy az ovenel annyival krilonb nyugati hatalom

kuszoben s fenyegetve a keleti betoresektol, idegen fajok

kozepen, nemzeti egyseg nelkiil lete forog vesz6l)'ben.

A kiralyseg osszeolvad a nemzeti eletnek minden egyes

magyar emberre n6,zve sokszorosan becses fogalmaval.

A nemzeti dicsoseg es fuggetlenseg jelkepeve lesz. Donto

pillanatokban legalabb a mag)'arok tulnyorno tohbsege vele

erez, mert egyeni erdeke is kivanja, hogy a magyar i<iraly

jogara a tole teljesen idegen szomszed uralmAtol megovja.

E mellett a nemzet zome) a koznemesseg, benne keresi a

nagyok ellen tamaszftt"; az egyhazal kulonosen benso kote-

Iekek fiizrk hozzl; a magantulajdon az o hatalmaban latja

biztossagat. A kozerzuletnek csak a kiralysag es a nemzeti

egyseg felel ffi€g, nem pedig, mint nyugaton, a feudalis four

6s a tartomany. Lz engedelmesseg es a hala hagyomanyai

csak iranyaban elnek, nem pedig, mint amott, ilz egyes

videkek vezerlo hatalmai irant. A kozszuksegek kielegiteset

tole varj Ak, nem a fuggetlenekke valt egyes reszekt6l.

A magyarok szemeben az egyeclul rgaz eletet el6 egyseg: ar-,

osztatlan nemzet. 32, a mel-Vet a kiraly kepvisel.

Ezek a korLilmen-vek oko ztfk az Arpadok emelkedeset,

ezek tettek lehetov6, hogy a kiralyseg nalunk megoldhatta

fotadatat, mikor Europa tobbi fllamaban elhagyta az, ereje.

Mind e lelki momentumok, a valtoz6 korulmenyekhez

k6pest majd tobb, majd kevesebb bensoseggel, vegig kiserik

a kiralysagot a mohfcsi veszig ; ezen motivumokb6l fakadt

az az ero, a mely azt nagy veszelyek utiin ujra es ujra talpra

:
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allftja, s sokszor mostoha sorsa ellenere a legnemzetibb
intezmenynye avatja, s a mely a magyar fajt olyan royalis-
tava tudta tenni, hogy alig van parja Europaban.

De ezek a lelki momentumok mind csak lehetove tesztk,
hogy a kiralysag eros legyen azon korulmenyek ellenere is,

a melyek helvzetet a kdzepkorban mindenutt megn ehezt-

tettek.
l{agy erofeszitesre es sok ok kozrehatas ara volt szuk-

s6$, hogy a kiralysag ezzel a lehetoseggel elve, otszaz

even vt, a sorsnak sokszor sujto csapfsai kdzben, a nem-
zet vezdre birjon maradni. F ontebb mondottam, hogy a

leghelyesebb emberi akarat sem kepes az altald.nos korul-
menyek ellerr ere allando sikert elerni.

De megfordftva: kedvezo konihnenyek nyom nelkul
rnulnak €1, ha nem elnek a kfnalk ozo alkalommal.

Bolcs tor:venyek es nagy tettek nelkul sok szazadig

fonn nem tarthatja magat a kiralyseg sem.

Ha mindezekre ki akarnek terjeszkedni, egesz torte-
netunket ebben a fejezetben kellene megirnom. Ezert csak

egynemelyeket emlitek meg.

A legelso, hogy ar6nylag sok kituno kiralyunk volt.
Nagy eredmenyt ertek-e el valaha nagy emberek nelkril ?

Lz Arp ilcl-htn kivalo tehetsegu dynastia volt. Rater-
nrett arra, hogy a harczias magyar fajt birni tudja. Mind-
egyikok vrtez, rnidegyikok a nraga akaratan itxo, mind-
egyikok tucl pat'ancsolni es a lelkeket megfelcezni. I\[eg a
gyengdbbektol sern lehet megtagadni a tehetseget. Minden

szazadnak kijut a maga nagy fejedelme, a ki helyreuti, a

mit a kisebbek elmulasztottak, a ki uj tokdt gylijt a ko-

vetke z6k szamara. Szt. Istviin, Szt. LaszIo es Kalmdn, e

hflrom ori6s, a XI. szdzad dfszei. A kiralysag kulonos

szerencsej e, hogy ketetkezese idejeben ezen cluzzado ero

volt rendelkezesere . Az intezmenyek becset soks zorosAll
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noveli azon ferfiak tekintdlye ) a kikt6l szf rmaznak s a kik
€rettdk mintegy az ut6kor elott felelnek. A hel;resen veg-

zett alapveto munk6"t semmi sem potolhatja. Szilardsaga
a maradand6sagnak mindig elso kelleke. Ezert megmerhe-

tetlen szerencse, hogy a kik a kiralyseg epuletenek falait
raktfk, szellemi nagy tulajdonsagokkal ekeskedtek, s hogy
csod aszerti volt a nimbusuk.

Ki nem lehet szhmftani, hogy e korulmenyeknek mek-
kora volt a hatasuk, valamint annak is, hogy e nagyjaink
nem ama zord jellemri ferfiak kdzul valok voltak, kik felel-

met gerjesztenek, tiszteletet parancsolnak ugyan, de szere-

tetet, ragas zkodast ebreszteni keptelenek ; hanem ellenkezo-
l.g, Ienyok bflbfjanak varazsflval ragadt6k meg a kedelye-

ket. Lz angol H6dit6 Vilmos es II. Henrik is naglrs zahf su

ferfiak voltak, de nem emeltek olyan ragyogo fenyre a

kiralysagot, mert nem birtak a nemzeti poesis olyan dics-

fenytol ovezetl alakjaiva lenni, mint a ket szent kiraly.
A XII . szazad nagy kiralya III. Bela, a XIII-6 IV. Bela.

^Lz Arpadok kihaltaval is jutott minclen szazadnak

egy-eg_y nag_y fejeclelern. R6bert Karolv es Nag)- Lajos a

XIV-n€k, Matvas a XY-nek.
A nag-\' ferfiak erdeme nem csak az szokott lenni,

hogy a politikai tnomentumot, a melS-ben elnek, a magok

akarata szerint birjak idomftani s a vfltak ozo hatalmi kd-

rulmenyeket a maguk javflra tudjak forditani, hanem a

legmegbecsulhetetlenebb tulajdonsfguk ilu, hogy a percz-

kinflta hasznot maradando intezmenyekben orokftik ffieS,

hogy ugy mondj&ffi, az anyaghoz k6tik, az utokqr szamara

lelanczoljek.
A kiralysflgnak szdzadokra sz6lo erejet is az alapi-

totta ffie$, hogy nagy ferfiak a kedvezo kortilnrenyeket
iletreval6 alkotasok megtestesft6sere forditott6k. Melyek

voltak ezek legtobbjei ?
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Mindig attol fugg valarnely intezmeny etetrevalosaga,

hogy mennyire birja foladatAt betolteni.
Mivel a kiralyi hivatas elso sorban a nemzeti fugget-

lenseg vedelffi€, a siker foleg azon fordul ffi€g, hogy mi-
keppen vegzi ezt a teend6jdt.

A kiraly elejetol fogva a legfobb hadur, dz allam elso

katon aja. Eskuje kotelezi, hogy az ors zeg hatarait meg-
vedje. Ennek bevaltd"sara iranyul rnindig legfobb torekvese.

F ogadalmai kozul egyhez sem ragas zkodott olyan tantorit-
hatatlan huseggel, mint ehhez.

Ddnto fontossagu j ovonkr:e nezve, hogy az elso kira-
lyoknak teljesen sikertil is a :nemzetet sajiit vezetesok rnel-

lett a harczr czelokhoz kepest szerv eznr. Minden szabad

magyar katonakoteles es a kirfly parancsa alatt szolgal.

Az egesz orszagot behal azott nagys z6mu varbirtokok tele-

pesei kulon hadi szolgalatot tartoznak teljesiteni. Lz ispafi,
a tizedes, csupa kiralyi tisztviselok 6"llanak az elukon.

A kiraly zsoldos csapatokat is tart s eg)res urakat
nagyobb adornanyok fejeben kdtelez htzonyos sz6:mu ka-

tonasag tartiis ara. A sereg zomet azonhan a fegyverben

all6 nemzetnek elobb felsorolt elemei alkotjek.
E rend szer kozvetlen osszekottetest hozott letre a ki-

rall- es a nem zel szeles retegei kO z6tt. A nemzet katonai
szeryezele a polgari tarsadalomnak is szervezetlvd Iesz, s
a sereg kozpontositasa a tarsadalom kozpontosftasanak
akkorfban leheto legnaryobb fokat eri €1, s az allami elet-

nek az akkori id6k kivanalmait kieleg{to legteljesebb ossz-

hangzasft hozza letre. Hatalmat biztosit a kiralynak, de e

hatalmat korlat ozza is es megneheziti a vele valo vis sza-

6lest. Midon a kiralvt abba a helyzetbe juttatja, hog)- ha

a nemzettel banni tr-rd. ennek egesz et'ejet a ktilfdlcl ellen

ellithatja, ug]ranakkor le]retetleune teszi. hog]- ezt az erot

a nemzet ellen forditsa. A nernzetet a kirAlv szamara szer-
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vezi, a kiralysf:got pedig arra szorrtja, hogy a nemzettel 6ssz-
hangzfsban eljen.

Az iddk jartaval azonban ez a szerv ezet bomld,snak
indul' s keptelenne valik katonai foladatanak sikeres tel-
jesf tesere.

Ezzel megnehezul a kiralyseg helyzete.
A varnepek-Ttatczta fegyelmezett csapatait potolnia

kellett. Lz Aniouk idejeben r6,szben a hazaftsagtol , r1szben
a becsvagytol sarkalt aristokratia katonai tdltik be ezt az
urt. A magfnosok zaszloaljai alkottak l\agy Lajos seregenek
javar 6sz|t.

E rends zer a nagy kiraly szellemi felsosegenel fogva
i6l mtikodott, de nagy veszelyek csirajat rejtette magaban.

A zaszloaljak fejeben a koronajavak joresze a nagyok
birtokfba iut. I{em a kiraly, hanem a kevessd megb izhato
maganosok kezeben van a hadi ero tulnyomo rdsze. Ha
ez a rendszer valik az egyetlenne, a kir6lyseg elveszti ural-
mat a kard folott, s vele letenek egyik alapja rendril meg,

A kiralysd:got megmenti dz, hogy kepes mfs szerv ezetii
seregrol gondoskodni.

Erdekenek az felelt volna meg leginkebb, ha rillando,
rendes sereget szerv ezhet.

Ha a toborzott sereg valik a vedero gerinczeve, Ma-
gyarorszfg tortenete mfs fordulatot vesz. De hagyomanyai-
val ellentetben van, hogy a nemzet zsoldosokra bizza a
maga vedelmet. itfagyertekti adozasi kivaltsagok megszun-
teteset vonn6. ez maga ut6.n, s a harczias nemzet onerzetet
sdrten6.

Igy csak Matyas uralkodflsa iclejeben h6dit tert a fize-
tett rendes sereg.

A kiralyseg mfs eszk6 zhoz kenytelen folSramodni, hogy
ura maradjon a haderonek.

A nagy ut'ak zdszloaljain kivul ujra szerv ezi a nem-

i',
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zelt haderot. A nemesek altalanos hadi kotelezettseget pleg-
trjitja. Melleje fllitja a birtokossag azon kdtelesseget. hog,l'
jobbag;rai aranyf ban katonat szolgfltasson.

A torveny bettije gondoskodik rola, hogy ezen er.o
nemzeti feladatainak megfeleljen es a kiraly befolyd.sa alatt
maradjon. A legtobb urnak banderiumat a megyek z€tszlo-
aljai koze osztjak be es kiralyi tisztviseloknek rendelik ala.

A torveny szerint megint allami meltosagoktot vezetett
csapatok alkotjak a nemzet erejet. A nagy urak seregen
kiviil a kiralynak es az orszagnak is van katonasfga. De
a kiraly a torvenyt nem birja szigoruan vegrehajtani. A ve-
gyeshazbeli kiralyok nem meritenek a hadero szervezetebol
annyi hatalmat, mint az Arpadok ; de mivel a legked vezot-
lenebb korulmenyek kozott is a maganosok seregein kfvut
orszagos ero leteztk, a nemzet egysege es a korona tekin-
telye mindig talal vedore.

A kiralysAg meg legszomorubb perczeiben sem sulyed
oclaig, a hova Europa tdbb fejedelemsege hanyatlott. A nem-
zet erejenek olyan megfeszitese valik torvenyes kdtelessegge,
a minore ez idokben keves nepnel akadunk. A torok ve-
szely tette lehetovd, hogy a kiraly elfogadtassa e ter.hes
kotelezettseget. Ez potolja azt a lelektani momentumot, a
mell'et a korabbi idoben a nyugati Eur6pat6l valo idegen-
keclesunk tamas ztott, a mely nem szunt ffi€g, de gyengult.
A torok eppen olyan idegen tolunk, mint volt hajdan6,ban
a 3'et'tttatt \-ilg): szIAV. O dbreszti bennunk azt az 6rzest,
trogl- eros kiralyra van sztiksegunk. Mindenkinek egyeni
erdeke es erzeltne sinli meg, ha a szultiin hatalma ala
kertil.

A vecleleul tttasik eszkoze a vagyoni ero. A kirall-sfg-
nak gazclaguak kell leuuie. hogy hatalmat foltartsa.

Az Arpaclok el.t.ol is g.oltcloskocltak.
Szent Istvttu orifsi f'ekvosegeket foglal le a koropa
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szamara. A vamok, a pdnzveresbol eredo has zon es nemely

allando ado mellett nagy ldldbirtokanak a jdrreclelme a

korona legfobb Penzforrasa.
Megbecsulhetetlen erteku a kiralysagra nlzve, hogy e

forr6.sb6l a nemzet akaratetol fuggetlenul allando terme-

szetu jovedelmet merithet.

De idovel e res zben is megromlik a kiraly helyzete.

A nemzet zometol helyeselt azon politika ellenere, hogy

vedelemre szfnt birtokok el ne pazaroltassanak, s annak

ellenere, hogy az Arp6,d hilz kiralyai elodjeik tulsfLgos ado-

manyainak visszafoglalfsan iparkodnak, a kiralyi foldbirtok

egyre apad. Lz adokivaltsagok terjedese is karf,ra van a
kincstf,rnak.

Eppen akkor, mikor a vederobeli viszonyok is a kir6ly-

sagra n6,zve mind sulyosabbakke alakr-rlnak, s csak zsol-

dos seregek segitsegevel biztosithatta volna felsobbseget,

a mikor tehat mindenekfolott penzre lett volna szuksege,

eppen akkor szdrad ki ennek a forrasa. Ha biztos es al-

lando fj jdvedelmeket teremt es zsoldos seregeket tart, a

kiralysag nalunk is absolutismusra torhet, mint Eur6pa

legtobb mas allamaban.
Tortenetiinkre ndzve a legnagyobb fontossfgu, hogy ez

nem valt lehetovd, s hogy rnikor a zsoldos hadak szrik-

sege rnincl inkabh fokoz6dik, a kiraty allando vagyona

annyira megfog_y, hogy csak rendkfvuli es ui adok utjan

segithet magan.
A Hunyadiak koratol fogva a kiralysag rAszorul or-

szaggyulesileg megs zavazott hacli ad6ra. E nelkul meg

nem elhet.
De a nemzet tidozatkeszsegenel fogva a kiraly most

is eleget tehet koteless6genek. l\ehezebb hivatasft betol-

tenie, de nem lehetetlen. Hanyatlflsa legszomorubb kor-

sz*ttban is bir meg annyi erovel, hogy a nemzet egyse-
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get fontartsa es a tiirsadalomnak fdlbomliisat megakada-
lyozza.

Az orszflg vedelmen kivul a kiralysag foladata a tole
alalritott fi jogrend meg szilfrdftasa. Ennek is az Arp6dok
vetik meg biztos alapjat. A kiralysagot teszik minrlen jog
forrasava. A jogszabalyok az 5 hozzajarulasiival es az 6
neveben keletkeznek. A meglevo jogot is o es kozegei
alkalm azz6k. Lz ispfnok, Nagy Karoly grofj athoz es H6-
dfto Vilmos sheriffieihez hasonloan, magokban eg)r,€sftik
a katonai es kozig azgalasi teendoket. Mind a ket minoseg-
ben a kiraly parancsd.ra es neveben jarnak el. A kiraly
nevezi ki oket es altaluk korm anyoz. A torvenykezes t6bbi
kozegei is nag-yreszt kiralyiak.

E mellett az Arpadok sokszor kelnek utra, szemetye-
sen erintkeznek az egyes videkek lakossfgflval, s maguk
tapintanak a kdzerzilet uterere. Itint az rgazseg forrasa,
folebbezesi forum ) a kegyelem kutfeje, a jogrend fontartoja,
a kiraly az elet sokfele elfugazo ugyeiben dont.

De a decentralisatio itt is harczban ell az allam egy-
seges korm anyzataval. A ktilfdldi peldakt6l szitva es a
hatalmi viszonyokt6l tamogatva, minduntalan foluti fejet
a torekves, hogy az egyes orszagres zek korm tmyzat6t a
kirflvtol s az egyseges nemzeti szervezettol elvonj ak s
a fdldbirtokkal dsszekapcsoltan egyes nagyok kezebe jut-
tassek.

De ez az irany nem bir diadalmaskodni. A torveny-
hoz6,s, kd zLgazgatas es igazsfgszolgaltatfs nagyjaban egy-
seges es kiral; i marad. A hivatalok nem szrinnek meg
allamiak lenni, a felsegjog nem vatik maganosok jogar,,a.
A valasztas rends zere szazadok multfn kezd a kinevezes
mellett labat vetni, cle nem a kiralyi souverainit6.s, a nern-
zeti egyseg rovas ara; elle nkezSleg, olyan elemeket resze-
sft a kozigazgatfs hatalmaban, melyek a kiralyseg szovet-

6*
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segesei az egysegert vfvott kizdelmeben. A megyei dnkor-
mfLnyzat neln a kiralyseg ellen irflnyul, ellenkezoleg, segiti
foladatai megoldfsaban. Az a hataskor, melyet a kiralyt6l
ftiggo kozegek betolteni ugy sem birnanak, a mely egye-
butt a nagybirtok, a videken uralkodo sziklavarak tulaj-
donosai kezebe kerul s az allam szethullasat rrrozditja elo,
niilunk a megyei kdzonseg szervezetenel fogva az egy'seges
nemzeti elet szolgalataban marad.

A mint lattuk , dz Arpaclok hatalmafrak egyik forrfsa
a keresztenyseg meghonosftasa es az egyhaz folott gya-
korolt protectio volt.

E forrdLs is megmarad es belole allandoan erot merft-
het a kiralyseg. A munkat, a melyet jelerrleg a napi sajto
es a tudomany egyutt vegeznek, a kozepkorban az egyhaz
egymaga teljesitette. A szereplo egyenek hirnevet es dicso-
seget a j elen es az ut6kor szemeben a papok allapftottak
ffi€g, nepszeruseg es koztisztelet szerz6se vagy elvesztese
joreszt rajtok allott. Ez adott becset a dicsfenynek ) a mely-
lyel a szent kiralyok atakjat oveztek. A magyar kiralyseg
fogalmat az isteni aldas es a papseg propagandaja olyan
f.ensegesse tette, a milyenne tenni ez idoben m6"s tenyezo
kepes nern volt. A kiralynak gyakran csoclatevo erot tulaj-
clonitanak. Istvan es Laszlo sirjan a vakok szeme latasra
nyflik ) a siketek ftile befbg'adja a szot.

Lz osszhang az eg)-h azzal meg kdzvetlenebb haszon-
nal is jart. Az Arpaclok, valamint kesobbi kiralyaink is,
mindent egyber-etrre, j6 viszonyban voltak a szent szekkel.
A ki meggondolja, hogy a csaszarsdLgnak Romaval vivott
hosszu kizdelme mil-ven nagy kardra volt, s hogy e ket
legfobb tekintelynek osszeutkozese mennyire megn ehezi-
tette az allam szervezkedeset, csak az itelheti ffi09, hogy
milyen hasznflra volt a magyar kiralysfgnak az ilyen
melyrehato harcz elkerulese. Foleg azert volt aldasos ezen

---='-
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osszh&trS, mert nem kellett azt a kiralyi jogok foladasfr-al.
a pApa erdekeinek es a ltozza|uk ftrzoclo szenvedelmeknek
vak rolkarolasaval megvfsiirolni. Magyarorszag kulso poli-
tikeiet a maga szuksegei szerint szabhatta ffi€S, az eg)'h azi
beneficiumok betoltesenel pedig olyan szabad kezet tartott
fonn maganak, mint keves m6.s iillam . Az apostoli kirall
jogain t6bh csorba esett, de annyi befblyast mindig meg-
ovott, hogy az ecclesiat magiitol fuggoben tartsa.

Az egyhaz liezen levo ori6s vagyonnal es a vele jaro
hatalomnal fogva nagy volt ezen befolyas jelentosege . Az
egyhazi banderiumok, a melSrekre brzt"osabban lehetett
szamitani, mint a vilagi nagyok zaszloaljaira, a fopapok
erkolcsi sttlva, s a be nem toltott beneficiumok idokozi
joveclelme nag)- segitsegere voltak a kiralysagnak nehez
napjaiban.

De allapodjunk rneg.
Y azl,atet adtam az okoknek, a mel;rek kepesse tettek

a kiralysagot arta hog)' fontartsa az ors zftg korm fnvzati
egyseget.

Az Atpaclok a kiralvsd.got szilard alapokra fektett6k.
IJtanuk hatalma sulyed, de nem enyes zik el. A nemzet
egrsegenek es fuggetlensegenek szemelyesftoje marad.
A nemzeti idealismlts es buszkeseg a kiraly allando szovet-
segese. Veszedelmes helyzete megerteti a nemzettel, hogy a
kiralysag nelkul fonn nem allhat. A nagy okok, a melyek
az Atpadok hatalmat altalanosan erzeLt szuksegge tettek,
kesobb sem szuunek meg mrikodni, s lehetove teszik, logy
a kiralysflg, kovetve magasztos hivatas6.t, mindig uj meg uj
erot meritsen a nepelet melyeb6l, s hogy a kor decentra-
liztlo iranyzataval, sok mostoha kdnilmeny ellenere, leg-
alabb annyira a menn)'ire megknzdjon.

Igy mindig kepes fdntartani a nemzeti elet eg)-seget.
A mi jogot veszft, a nemzet nyeri ffieg, nem pedig egvesek
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es a videk szerv ezete. Lz elso Arpf,doknak csaknem absolut
hatalmeb6l fokrol-fokra a rendek fels6bhsege fejlodik ki.

Fejtegeteseimnek ez az eredmenye vis szar{rsz kutat6,-

saim tulajdonkeppeni czeIlLhoz: annak a kitrintetesehez,
hogy miert es mikeppen tortent ez az atalakulas, miert es

mikeppen fejlodott ki Szent Istvannak a korona tulsulyilra
alapitott allamebol Verboczy Magyarorszaga, a rendek jo-
gaitol korlatolt monarchia.


