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IV. FEJEZET.

MIERT KELLETT A ffnAl,ySiC IIATALMA MELI,ETT

LZ ALKoTMANYNAK KIFEJL6nNIP.

Az elobbi fejezetben Szent Istvfn mrivet i{agy Kfroly

es H6dito Vilmos alkotasaival hasonlitottam ossze. Ugyan-

ennek a parhuzamnak a folytatfsa domboritja ki a legvila-

gosabban azokal a tenye zokeL a melyek n6lunk a nemzet

onkormany zatfnak utat tortek.

A harom orszfg tort6netenek egybevetdse bizonyitia

a 1egjobban, hogy a magy ar szabadsfgnak a kiralyseg ereje

biztositotta fejl6dds6t, s hogy

Arpadok 6ta dletben maradt t<trat

mikent rontja meg ott a hubdrrendszer a regi szabadsag

azort nagybecsu hagyateket, a melyet a teghatalmasabb ki-

r6lyok sem birtak elpus zlitani. A mit itt tapasztalunk, az

ellentete annak ) a mi nalunk tortenik, s azL bizonyftja,

hogy a kiralyseg elleno rzo es osszefoglal6 hatalma nelkul

a k1zepkorbeli tarsadalom nem bfr nemzeti alkotmdnyt

letreh ozrt1) mert keptelen val6sagos nemzeti dletet folytatni.

I{agy Karoty tartott nemzeti gyrileseket. Csak f'olvila-

gositasokat, tanf,csokat vart tdl6k; de mdg fgy is becsesek

tehettek volna a szabadsagr a nlzve. A nagyok, a szfmot

tevo egydnek osszeseregldse a hirodalom minden r1,szfbdl

eleszti a kozerzuletet, s gyonge kirflyok idejdn, zavarok es

lgslir",,n'
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kulso veszelyek alkalm6.val, a nenrzeti jogok megerosfteset

id6 zheti elo. A nemzeti gyulesek es a velok kapcsolatos

szabadsagok ebren tartjak a hagyomanyokat. Mindez elham-
vad, mihelyt az orszag izekre szakad. A kiralyi korm ilnyzat
nem lehetett meg az allam osi tntezmenyei nelktil; szuksege

volt rajuk mindaddig, a mig a nagy teruletu allam eg;rseges

eletet elt. Mihelyt azonban az orsz6.g korm anyzatilag egy-

mast6l fuggetlen reszekre szakad, foloslegesekkd v6,lnak a regi
szervek. Minden videk csak sajat dolgaival, sajat apro erde-
keivel tdrodik. A birodalom ugyei mindenkire nezve ko-
zomb6sekke lesznek. A kor hatalmasai, a nagy hfberurak,
nem a nemzeti elet folvirulasd.ra, nem kozjogok szerzesere

gondolnak. Souverainek, kik sajat birtokukon tdrvenyt hoz-
nak, biraskodnak, p enzt veretn€k, adot szednek s a biro-
dalomtol teljesen fuggetlenul haborut is viselnek. l{em erdekli
oket, hogy a birodalom szamara mino torvenyeket hoznak,
hogy a birodalmat mikent igazgatjak, s hogy tartanak-e nem-
zeti gyuleseket vagy nem. Biztossf,gukat nem az orszdLgos

tdrvenyekben, nem az eletrevalo kozrntezmen-vekben, hanetn
sajat kofalaikban es az aczelpanczelokban keresik. Egyrnfs-
sal valo erintkezesok nemzetkdzi alakot olt. Fuggetlen feje-

delmek alkudozasai, szerzodesei valtjak fol a kozakarattaI
lrozott torvenyeket. NIeg azok a htiberurak is, a kik a

kiral;'lyal szemben nerni alarendeltsegbeu maradtak, csak

egyes unnepsegeknel, a htiber renclj evel kapcsolatos egyes

alkalmakkal jelennek nleg a soLrverain udvaraban " Lz egesz

orszagot egyformfn erdeklo kozugyek tntezese m6"r nern
foglalkoztatja oket sem . Az alhriberesek pedig teljesen el-
maradnak a kozponttol. 6t< kotelessegeket es jogokat csak

k6zvetlen urukkal szemJlen ismernek. A kiralynak es az

allamnak ugyei nem tartoznak rAjuk. Lz egyes reszek an)'-
nyira fuggetlenekke les znek egymfstol, Lrogy igazfn er-
zett kozerdekek nincsenek. A kozint"ezmenvek mrikodese

1
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megszunik, mert nincsenek kozugyek. A regi id6k eln-
lekeibol egyedul a kiralyseg marad fonn. A regi nemzeti
elet emleket egyedul o dnzte ffieg, a regi ilagy hagyoma-
nyok csupiin hozza fiizSdnek. Orias felsoseget biztosft ez
neki, mihelyt a kozepkor vege fele a hatalmi viszonyok ujra
lelket dntenek beleje.

A kozszabadsagot vele szemben csak uj tntezmenyek
teremtesdvel v6dhetni meg. Csakhogy ezek megalkotas ara
nem min den korszak kepes ) a mint a termeszet sem bir
az ev minden szakaban egyenlo boseggel teremteni. A nenl-
zetektol csak nagy ritkan telnek szerves inte zmemyek. Ezert
vegzetes, ha a meglevok osszeomlanak.

illikor Francziaorszagban a hatalnri viszonyok a kiraly-
seg javfra fordulnak es az ujra alakftott egyseges allam
hijaval van a kozszabadsagot szolgalo osi intezm1nveknek,
a tarsadalom nem elte az alkotfs ilyen szerencses korsza-
kat. Erotlen volt L1i jogok szerziisere, nem voltak meg azon
kiveteles tulajdonsdgai, a melyekkel szabad alkotmanyt lehet
alapftani. A hatas) a melylyel a hilberrendszer a szelle-
mekre volt, utjflt ailta az ilyerr mu keletk ez6,senek. A nem-
zetr egyseg megbontdLsaval nemcsak a szabadsagot szolgal6
regi kozintezmenyek eletgyokerei haltak 01, hanem onkor-
manyzatr szervek alkotasara is keptelenne valt a tarsadalom.

Csak az a nemzet biztosithat maganak reszt ugyei
vezetdsebel, a mely erre a czelra tdro eros akarattal bir;
arra pedig, hogy alkotasa allandoul szilf,rd legyen, elkerul-
hetetlenul sztikseges, hogy a nemzet kulonbozb elemei
dsszetartsanak es a szabadsaggal elni tudjanak. A trriber-
rendszettlI eltoroclott nemzetben azonban megzsibbadt az
akarat, hog)' szabad de legven, s elhalt a kepesseg, hog)' a
szabadsaggal a ltozzavalo modon eljen, hogy az onzo tar-
saclalom kozos czdlokra egyesuljon.

A mi utan ahito zott. az a belso beke. a rencl . az pa'v-
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seg volt. A szabadsagot pedig ki kell kizdeni. Midon vala-
mely nemzet minden mfs folebe a nyugalrnat helyezi, sza-
bad alkotmfny megalapitfsiira, mely csak izgalom, harcz
es iildozatok aran vihato ki, nem alkalmas.

A htiberrends zer tulhajtd.sai kovetkezteben a haladas
elso foltetele az egyseg helyreallitasa lett. A nernzet jobb-
jainak torekvese erre iriinyult. Boldogabb jovot csup6n
a kis zsarnokok rnegfekezesetol v6.rhattak.

Szamtalan kulonfele jog, kulonfele igazsagszolgaltatiis,
kiilonfele v6"m- es pen znem) a harcz jogaval es eszko zeve!
biro annyifele hatalom vetett gatat az anyagi haladasn&k,
akasztotta meg a kereskedest, zavarta a kozheket es a kdz-
hiztoss6:9ot.

Ezeket a veszelyeket kellett elharitani. Midon a ki-
ralysag nagy hivatasanak tudataban e roladat megoldf-
sahoz fogott ; midon fokrol fokra novelte a teruletet, a

mell'en uralkodott; midon tartomanyrol tartomfln_vra ter-
jesztette a heke eldasait; midon a kulonfele jogokat es
jogszokasokat l'en dezte es egyesitette ; miclon biraskoclasft
orszrigszerte kifeJlesztette; miclon a sok varnot megszun-
tette es eg')-seges. kor-etkezetes g'irzclasrig'i politiket kezdett
folytatni, es eg)-idejiileg az orsz63 tekintelvet kifele oregbi-
teni iparkodott: a llemzet szir-e ltozzrihajlott. A nemzet igaz
erdeke es hiirsagtr eg'\-Al'Ant An'a hatottflk, hogy a kiraly
hatalma nor-ekedjek. A kirfllv ir.anya megfelelt a szazad
varak ozasanak. Iz el'onek pedig ez a forr6,sa. A ki minden-
kit6l szuksegesnek erzett munkat vegez, dz, legalabb eletre-
valo nepnel, szamithat tarnogatasra.

Termeszetes tehat, hogy Francziaorszagban a nemzet
zome a kiraly kore sorak ozott. A polgarsflg erdektf,rsavf
ds vak eszkozeve lett. A szovetseg, mely koztok tetrejdn,
nem k6ti meg a kiraly kezft, nem biztosit a nemzetnek
nagy kozjogokat, sot meg a vdLrosok autonomiajat sem
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tartja fonn erintetlenul, a melyet e frigy kezdeten a htilter-
rends zer viragzf.sa idejeben megerositett. A mit a kozSe3',
az autonom v6.ros veszt, rnidon alaveti magat a kiral-vnak.
busasan megterul az eglrennek, a polgarnak. A rendet es a
bdkdt, mint holdogulasa elso folteteldt, a kozeposztaly min-
dennel tobbre becsuli s ha ebbeli vfrakozasanak a kiraly-
seg megfelel, f'oltdtlenul szamithat rea. Mi kelt neki mas'l
De meg ennel is tdbbet nyer. A jobbmodtr polgarsagnak
tag mezo nyflik a kirf,lyi igazgatas es j ogszolgaltatas kifej -
lesztesevel. PArlamentekber, a tdbbi birosagokban es a koz-
igazgatasban ervenyesulo hatalma busflsan karpotolja azerI,
hogy megsztinik a varosok zsarnoka lenni. A kiralyi erde-
kek apostolava lesz, s a regi actilkat, torvenveket es szo-
kasokat kutatv&, keresi a czimeket, a melyek jogan a kiralyi
hataskor killovftheto. Ad6mentessegben es krilonfele privi-
legiumokban is reszesul. A nemesseg mellett hatalmas ren-
det alkot, a mely az iillam mindennapi teendoit vegzi. Id6-
vel kezebe kerfti az dsszes hatalmat, mely elobb-utobb min-
dig azoknak valik oszt"trlyresz 6v6, kik az allam ugyeit inte-
zrk. fl6bb eszko zak voltak, kesobb ok lesznek az igaz urak.
fttol a kortol azonban meg messze vagyunk.

Lz alsobbrendti polgarsag becsvfgyat ugyan nem kecseg-
teti ennyi joval a kiralys6.g, de megszabaditja kdt zsarno-
ketOl: a szomsz5d feudalis uraknak mindig fenyegeto becsa-
pasaitol es rablasaitol, s a varosok patriciusainak 6nz6
uralmetol. Ha kap is Llj zsarnokot, ez messze el tole, s

nem birja ug)- rnegkino znr s megalazni, mint a kozellevo
kisebb ttr. Mennel nagyobb urtol ered, annal konnyebben
elviselheto es annAl inkabb elfogadhato a zsarnoksag . Az
onerzet kevesbbe sinyli meg.

A polgar oly iskolab6l kerult ki, melynel kulonbet
egy clespota sern kivanhat engedelmes alattvalok es haszna-
veheto eszkozdk nevelesere. A mod, a meltrll el a lte-
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messeg vele bant, alkalmazkodova, opportunistAva tette
6t. A demokratikus dolyf, a mely semmivel sem marad
mogotte az arisztokratikus gognek s a mely utobb eppen
olyan eles ell entetbe jutott az udvar oncz alakj al'Al. mint
ama4 meg szunnyado zott". A sok apro urnak szazadokon
at tartott uralma az alajuk rendelt osztalyokban az enge-

delmesseget, a szemelyes szolgalat es kegykereses haj la-
mat nagyra novelte. A polgarsag vezetoi a sulyos korlil-
menyekhez merten simulekony, ravasz politikaval konla-
nyo ztfk a varosokat s a bus zke feudalis urak elott haj -

longva, id6k jartaval az alkalmazkodasnak es a munka-
bfrasnak az a kevereke t6"madt bennok, a melyet hivatal-
nokaban a legtobhre becsul a zsarnok.

lnerzete nem akadalyozza benne a polgarsagot, ho$'
mflsok politikejet szolgalja, hogy ura parancsaihoz kepest

kulo nbazo iranyokat kovessen ; kdpzettsege pedig javara
valik minden ugynek, a melyet folkarol. Gyurni lehet.

mint az akarat nelkul valo anlragot. fgeszen brzonyos.

hogy nem a polgarsag dz, mely a szabadsagot ki fog.ia

vfvni.
Jogokert. alkotmanvert nem hajlartclo foleldozT)r) a rni

utan ol)- sokaig epeclett: a beket es a rentlet. a zavArtalan

munka elso f'oltetelet.

A kiseltJt nemessegre is sok tekintetben hasonlo erdekek

es erzelmek yannak hatAssal. A htillerrenclszer szazadai koz-
hen a kis urakat lassankint legyo zrk, elnyelik a nagyob-
bak. f kisebb urak alkotjak a nagyobbak udvarat. A vagyon
egy kezhen marad. A csaladok fiatalabb tagjai a hatalma-
sabh huberur, a kis fej edelern kore csoportosulnak. Tole
varjiik szerencsejoket. l\ala megszokjak a szemelyes szolga-

latot, a kegy hajhirczasft s azt a megalazo allapotot" hogy

boldogulasuk attol fugg, mennyire birjak uruk tetszeset

megnyerni. Ahhoz kepest rende ztk be eletoket. beszelnek,
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hizelegnek, mulattatnak, a mint a kis liirdlynak, herc zeg-
nek vagy grofnak kedvere van.

A kiral-vi hatalom megnovekedesevel e sok szerencse-
vadasz a cseren csak nyer. A parisi udvar inkabb kecseg-
tet kaland clal, 6Ivezettel, haszonnal, mint a tartomany-
beli kisehb kozpont. lYem kell uj szokhsokat fdlvenniok,
nem kell htzelegni megtanulniok, csak folytatniok kell, a
mit edclig tettek s nagyobb szrnteren, gazdagabb jutalom
remenyevel jatszhatj ek regi szerepoket. XIV. Lajos udva-
ranak a nagy hfberurak szekhelyei voltak az iskolai.

A kiralysAg ugyesen kezeli e vitez, de hitr nepet, mely
nem teljesrt orszagos kotelessegeket, mely mris munkat,
mint a katonasdit megvet, a kozig azgatfsban nem vesz
reszf, szarmazasara) rangjara ratartos, de buszkesdget dssze
tudja egyeztetni azzal, hogy a hatalmasabb uraknak csapja
a levet. A kiraly czimet, rangot, nyugdfjat biztosft neki,
privilegiumokkal halmozza €1, j6l bf,nik vele, udvari el-
lasok adomanyo zasaval foko zza hius 6gat, eteti, itatja, mu-
lattatja, mint hajdan az imperatorok a romai nepet. Meg
i s nyergeli telj esen.

Ezen onzS szempontokon es a szokas hatalmfn kivtil
nemes osztonok is hatottak arra hogy a nemzet zornet a
kirfli]'seg kore csopotositsek.

A franczra hazafias erzes az angol haboruk idejen
fejlodik ki. A mi nalunk, az idegen fajokkal szembe kerqlt
eg),'segeseblt nemzetben kezdettol fogva megvolt, az ott
csak szazaclok urttltan erik meg. A veszely, a melylyel az
egvseges Anglia a Inegoszlott, rzekre tepett franczra nem-
zetet fenyegette, et'tette meg vele az egyseg szukseget . Az
elso diadal, mel-1'et a vegleges g)'ozelem utjan kiviv, a kirah--
seg emlekehez ftrz6tlik. A fran czrahazafiui erzes a nemzetnek
a huberuralomrnal jaro megoszlasa ellen ebreclo reactioja.
Fdi neki a videkek ftiggetlen. onzo elete. A nemzeti test
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belso egysegenek helyreallitfsat surgeti. Minden erejer-el a
kiraly szolgalataba l*p, a ki soha nem lankado kitartflssal
nemzedekrol nemzedekre az egyseg megalapftfsan farado-
zrk. A szabadsag eszmenyet hetterbe szoritja az allam
megalakitasanak sz[iksege.

A kiralyseg emelkedo hatalmanak egyetlen termesze-
tes ellenfelei a nagy huberesek . Lz uj allam az 6 birtokaiknak
es hatalmuknak a rov6.sara alakul meg. Onmagukat, jogai-
kat es erdekeiket vedik tehat, midon vele szemb eszallnak.

De eppen azert, mert csak ezt teszik, medd6 a nem-
zetre n6zve az o harczuk. Ezert nem fejlodhetett ki knzdel-
mokbol komoly alkotmfnyos elet. Sajat fuggetlen uralmukat
akarjf,k helyrefllitani. Ha ezt nem erik el, azan iparkod-
nak, hog.r' csaladjuknak kivaltsagokat szerezzenek.

Torteneti multjok es ennek hatasa alatt megfogam-
zott onzo czeljaik miatt ellenok fordulnak a nemzet jobb-
jai. l{em alkotjak a nemzeti ero termeszetes kozpontjat. ltem
vezerei valamely nemzeti coalitionak. nem zAs zlobontoi
valamel)' nemzeti programmnak. Ilagukra maracluak. mert
csak magltkra gonclolnak. Gl-ozehrok ilz orsz rig'nak lett
voltta kara. az ol'szag egyseg'et ejtette r-olna yeszell'fte. Ha
diadalrnaskodnak. kiki a masa tartr)mtinvanak lesz megint
ura es Fra rtcziaot'sztig r-isszAtel. tl foecleratio utjara.

Egl.altal[]ran nrinclen alkotrnaur-os fejlodesnek gf,tot
vet, hogy az ellen zek a regi kerekvagasban marad s a

particularismus talaj altol taplalko zva nem keres az egy-

seges nemzet sz6.mara szabadsagbeli Jriztositekokat. A nagy
kerdes, mely az ehreket fogialkoztatta s a hosszu kuzde-
lernnek tula.jdonkeppeni targya volt, mert csak lassankint,
szazadok munkaJa utan lett az utolso Karolingok idejen
szethullo monarchiabol XIV. Lajos kozpontosftott F ran-
cziaarszaga , a nagy kerdes nem az volt, hogy a szabad

alkotmfnye, vag)' pedig az absolutismuse legyen-e a jovo,
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hanem ilu, hogy a foederalismus vagy pedig az egyseg
eszmeje diadalmaskodik-e . Ezen kerdes korul csoportosul-
nak az erok.

,Nz egyseges allamnak alkotmanyt adni, olyant, hog)'
minden szamottevo elem has znilt l6ssa es erte az egesz
nemzet legyen kesz sikra szallani, egyik nagyobb partnak
vagy osztillynak sem volt 6.llando es komoly czeISa. A ki-
ralysdg az egyseg eloharczosa ; a ki hazafisfgbol vagy on-
erdekbdl, tudatosan vagy ontudatlanul ezen ir6"nyt moz-
ditja elo, a kiralyseg kdvetoje. A kik az ellenkezS tabor-
ban vannak, elmerulnek azon particularismusban es indi-
vidualismusban, mely a hfiberuralom virfryzo korfban az
allamot szetszaggatta s a szabadsagot benft6 szellemet
hagyott orokril.

Ez a szellem akada lyo zza meg azt is, hogy az etats
generaux a kiralyseg hatalmat korlat ozo eletreval6 nem-
zeti tntezmenvnye fejlodjdk. Lz elso hatalmas kiralyok
egyike, ugyanaz a Ful6p ) a ki a papat megalilzta, hozta
oket letre. Erezve, hogy a nemzet vele tart, uj hatalmi
eszkozt" es kenyelmes korm Lnyzati tnLezmenyt IAt az ossze-
gyujtott rendekben. Egeszen ugy, mint i\agy Karoly, H6-
dit6 Vilmos vagy Szent Istvan s altalaban a kozepkor va-
lamennyi hatalmas fejedelme, Ful6p is erot merft a rendek
egyuttl6tebdl. Ha van kozszellem a nemzetben , ez tntez-
meny r(:szt bir maganak szerezni az allam hatalmaban.
Az adomegajanlfls joga utjan befolyf.sra tehetett volna
szert a korm anvzatra.

De a kiserlet meghiusul, mert a hiirom rend nem
tudott benne megeg-vezni. Egym6.s megsemmisitesere tore-
kedtek. Lz ellenzek erejet a helyi erdekekert valo buzgol-
kodas , a htiberkorbol szarm azott rendi szellem megzsib-
basztotta. Lz egyes tartomanyok maguk akartak adojuk
mertekdt megszabni, s ezzel olyant kivantak, a mi a
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kor legnagyobb sztiksegevel, azzal az eszmevel, a melyet
a mult vetkei ellenallhatatlan erejrive tettek, ffi09 nem fert,
a rni az egyseges allam igenyeivel ellenkezett. Czeljukat
nem ertek 01, de meghiusitottek a rendeknek kiserletet,
hogy az allami elet egyik donto tenye zojeve valj anak.

Az etats-genereaux uj tntezmdty, nincs nimbusa. Ha a
kiraly eroszakoskodik rajta, a nemzet kozombdsen nezi. Nem

erzi, hogy eletenek szriksege van e szervre. Hiaba probalja
az elmelet egyik-masik embere az tntezmenyt i\agy Karoly
champs de Mars-aval osszekapcsolni; a nemzet jatekszert
let benne, a melyet a kiraly, a mint adott, el is vehet. A ren-
dek a kiraly tekintelyevel nem birnak versenyezni. Minden
erofeszftesok ellenere az intezmeny az marad, a minek Ftilop
szanta, eszkoz arra hogl. a nepet szabad akaratanak szine

mellett mega doztassak.

Minden sikeres ellenfllast rneghiusit a tarsadalom sz|t'
huzasa. A nemesseget a polgarsfgtol elvalasztja az ostoba

kicsinyles, a melylyel a kekver a plebejusra ndz, s a fele-

lem, a melyet ennek megi zmosodflsa benne kelt. Egymast

sem tartjak egyformaknak. A nemessegben sincs egyseges

kdzszellem. A hfberrendszerrel kapcsolatos krilonbozo mer-

teke a rangoknak es elojogoknak egymfsra irfgykedo cso-

portokra bontja a kivaltsfgos osztalyt is. Sanda szem-

mel tekintenek egymasra az osztalyok 6s csaladok. Gyulol-

kddes6k megakadalyozza egyesulesdket es oly tntezmenyek

megalkot6sft, a mel_veknel fogva a munkaban es a hata-

lomban osztozkodva, dz orszag kormfnyzataban kozosen

vehettek volna reszt.
A hol az osztal)'ok nem ertenek egyet 6s nem szovet-

keznek egymflssal, a hol mindegyikok onz,b es ellenseget lf,t

a masikban, a meglevo szabad alkotmany is veszelyben

forog, fjnak a kikuzdese pedig lehetetlenseg. A htiberrend-

szer az osztatyok teljes kulonvaliisd.t vonta maga utfn. Az
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osztAly{rzestol izekre tepett nemzet nem birja a nagy kdz-

erdeket megerteni 6s szolg6.lni. Egyedul a kirflyseg karolja
f'61 az allam minden szuksdget.

Lz administratio is teljesen a kiraly hatalmaba kerul.
A kik a politika es a kozigazgatfs teren jartasek, mint a

polgarsag, h{j aval vannak a tarsadalmi fiiggetlensegnek,

s fgy nem kepesek az administratioba az onallosag szelle-

met lehelni ; a kiknek pedig, legalebb eleinte, megvolt a
tarsadalmi es vagyoni allasuk, hogy a rajuk bizott hatal-

mat ne engedjek a f'onok egyenr szeszelyeinek szolgf.latf,ba

sulyedni, azok megbizhatatlanok, fegyelemre nem szorit"'

hatok, nem szokhatj ak mcg a torveny tisztelet6t ; azok a
kdzhatalommal sajat czeljaik szerint tanultak 6lni, s most

is erre tdrekszenek, oket tehat nem lehet meghagyni akoz-
igazgatasban. Ilyen a meg fuggetlen es buszke fonemesseg.

I{em jut r6,sze az allam ugyeinek kezeleseben. Cztfrasfggd"

lesz es semmi mass6.

A kis-kiralyokb6l udvar onczok lesznek ; nemzeti aristo-

kratiava valni nem tudnak. Hatalmukert compensati6t abban

talalnek, hogy kivonjak magukat a kotelezettsegek al6l.

Mig annakelotte a kivalo tarsadalmi allfst az allam

irant tartozo kotelezettseg teljesit6se es a vele j f,ro hata-

lorn szulte es jele zte, most a kozszolgf,lat al6l valo men-

tesseg jar a ranggal. E vfiltozassal nagyot veszit az aristo-

kratia, de a szabadsdg is, mert az 6"llam hatalmf,nak teny-

leges gl.akorlasat a kozepkor alkonyen a bureaukratia ka-

paritja el, mell' az allando sereg mellett az absolutismus-

nak fd eszko ze\e lesz. Kepzettsegenel es ann6:1 fogva, mert

o a kiraly kepviseloje, nagy tekintelyre 6s hatalomra tesz

szert, s e tekintelvt es hatalmat egy czelra hasznalja : a

kiraty parancsainak kerlelhetetlen vegrehaitasflra. Az osz-

tiily, a melyhez tarto zik s a mely mindent tole var, vala-

mint a hivatal, a melyet elfoglal, eg-varant a kiraly erde-

Gr. Anch'e,ssA Ggula : Fcinmaracl,isurtk okai.
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keivel azo\rosftja. Megalakul, habfr mdg nem olyan teljes
tokelyeben, mint a forradalom utan, de md.r olyan ara-
nyokb&il, a minokre e korban sehol masutt nem talalutrk,
a franczta hirhedt centralisatio.

A kozpont beavatkozik a tarsadalom, az egyen min-
den ugvebe, s akarata mindenben ervenyestil ; mindentitt
talal has znaveheto, kep zett, egyes-egyedril tole fuggo esz-
kozokre.

A kozpontosftott franczia monarchia a legkifejlettebb
absolutismus. a mell-et a modern Europa ez ideig latott.

A mi jot az allsoh,rtismustol varni lehet, bevaitja; de
a mi rossz. rt mi \-eszecleiures van benne , azt is ere zteti.
i\agyot lehet r-ele elerui : cle rnegtori a pemzet jellemet,
elfogyasztja erej et s tehetetlenne teszi arra. hog1. onma-
garol gondoskodi6k. Nag.v tettek telnek tole. cie lllro llem-
zetet nevel. Franczraorszagot Europa elere allitja. cle ug\-an-
akkor szomoru jdvojenek veti meg az agl-at.

De itt megallapodom.
Azt hiszem, kimutattam, hogy a franczra absolutis-

mus, mely a XIV. szazadban kezd emelkedni es a XVII-ben
eri el tetopontjat, a feudalismussal okozati osszefugges-
ben van ; hogy abbol a term 6,szetes reacti6b6l taptalkozott,
a melyet a nemzeti test szetdaraboltsaganak tiimas ztama
kellett, rnihelyt a nemzeti (:rzes ebred ezett es a muvelodes
haladasaval a belso bekenek fontartasa elsorangu erdekke
lett ; hogy sikeret a nem zet zomenek az engedelmessegre
valo hozzaszokasa mo zdttotta elo ; hogy a feudalismus a
szabadabb mult emlekeit orzS nemzeti koztntezmenyeket
megsemmisitette; hogy a kiralyi hatalomnak ellenfelei. a
particularismus tultengesenel fogva, nem birtak nemzeti
eszme kore csoportosulva, nemzeti szabadsagot kikuzdeni,
hanem ki hagytak magukat fizetni privilegiumokkal; hogy
a feudalis aristokratiaban nem fejlodott ki az allami szel-

d



MIERT KELLETT A KIRALYS]IG HATALMA STB. 99

lem, az allam ugyeit felsobb vezetes mellett szolgelo es

a torvenyeket hiven vegrehajto akarat es kepesseg; hog_y

a polgfrsagot a feudalismus az absolutismus eszkd zeve

alakitotta; sz6val, azl hiszem, kimutattam, hogy a kirfly-
sagnak a kozepkor elejen beallott hanyatlhsa hatalmanak
kesobbi novekedeset mozdftotta elo.

Midon a puskapor roltalalfsaval es a rendes hadsereg

szervezdsevel a hatalmi viszonyok a kiralysfg javara ala-

krrlnak, hamar erore kaphat, mert a nemzetnek szriksege

van rea. l\agy hivataSfl, hogy dsszeforraszsza a huberi rend-
szertol izekre tepett nemzetet. Gyozelmet az orszag eletbe-

vago erdekei kovetelik ; e zert lehetett mindenhat6va.
Nalunk es Angliaban eppen ellenk ezo hatasa volt a

kiralyseg kor6:n kifejlett hatalmanak.
A kozepkor kiralysaga nern birja a nemzet erejet any-

nyira elsenyveszteni, rnint a huberrends zer. Fontartj a az

egyseget es megovja a Francziaorszfghan tamadt azon
allapott6l, a mely reactiot szul, a kiralyi absolutismust elo-

idezi es igazolja. Az egyseges allam megalapftasa nem valt
a nemzetnek minden m6.s tekintet fole emelkedo erdekeve,

mert szakadatlanul mukddott.
Francziaors zagban a tulsagig vitt decentralisatio az

ellenk ezo szelsoseget, a tulhajtott kozpontositast keszfti
elo. A nemzet az egyik vegletb6l a mfsikba csap et.

Angliaban es Magyarorszagon a kiralyi hatalomnak
elegseges az ereje az allam szethullfsiinak meggatolasara) s

ez6rt nem vetnek ez orszagokban kesobb a kelletenel na-
gyobb strlvt a kozpontositas erdekeire. A decentralisatio
nem ide zIe elo e nemzetek bukasft, s ez6rt nem is g1-ul-

nak langra a centralisatioert. Lz egymast kergeto tulzaso-
kat elkerulve. fej lodesdk osszhangzatosabb es szeryeseltlt

lehet. i\em a vdltakozo ellentetek uralkodnak ra.jtuk. hanern
lehetove valik fbkozatos haladasuk.

7*
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Az okozatos osszefuggest a kiralyi hatalom tulsagos
gyongesege es rea kovetkezett tulsagos emelkedese ko-
zott kuldnben az angol es a magyar tortenetben is eszlel-
hetni.

Mihelyt mostoha kortilmenyek hatfsanal fogva a ki-
ralysfg ideiglenesen keptelenne lesz hivatf sa betoltesere,
a kozszukseg es a kozhangulat azonnal hatalma noveleset
kivfnja.

igy kdvetkezik Angliaban az Istvan kiraly idejeben labra-
kapott chaosra II. Henrik eros kez(i kormanya, a III. Henrik
uralkodiisa es a Rozsak harcza kozben keletk ezett zavarra
I. Eduard es a Tudorok reacti6ja. igy valtja fdl nalunk
III. fndret es a rea kovetkezett arnyekkiralvokat az Anjouk
autoritativ korm ilnyzata, a varnai csata utdLn beallott bom-
last Matyas nagy hatalma.

Ez a reactio azonban nem sopri el az ordkolt alkot-
m6.nyt, mert a baj tortenetok egJr korszakaban sem no
olyan nagyra, ho gy e r\emzetek gondolkodasa es lrzese
megbaratkozzek az absolutismussal . Az voit a szerencse-
jdk, hogy a kiralysagnak mindig eleg ereje r-olt az Allapo-
tok ilyen mervu elfajulasanak a l]tegelozeset'e.

IIig a feuclalismus talrttla t'asat csinti I azon intezme-
nyekbol. a Inelvek hajclaniibatr a nenl zet onkormanyza-
tanak eszko zev voltflk, a kir.tilr- fontart.ia, mert nem mel-
lozheti oket. Hatalmtr azcllr torclul meg, hogy benso con-
tacttrsban van-e a netnzei tag.laival. Ha masert nem, az6rt
torekedik a klzepkori kirtilr- itz ors zag nagyjait maga kore
gyujteni, hogy a kulfdkl lassa tekintelyet es a tiszteletet,
a mely ovezi. S zemheszokove kellett tennie, hogy koreje
csoportosul a nemzet eleven ereje, hogy a nagyok hrise-
gesen ragas zkodnak hozzz, s hogy katonaikat es v6rai-
kat rendelkezesere bocsiitj Ak. Hatalmanak ez volt a ktilso
btzonvfteka.
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De azert is szuksege volt rea, hogy a nemzet szdtszort
tagjait idonkint maga kore gyujtse, mert tajekoz1dnia kel-
lett hangulatukr6l es kivanalmaikrol, s mert tudnia kellett,
hogy mi tortenik a videken. A mit ma a tisztviselo teljesft,
a mit ma a hivatalos titok lepleben kozolnek a kozponttal,
azt az frasra lusta eme korbsr, a btzonvtalan osszekotte-
tesek ezen idejeben, csak a szemelyes oss zejdvetel, a ha-
talmat viselo nagyok idonkinti dsszegyujtese p6tolta.

Hogyan nyerhessek meg felfogiisukn&k, politikajuknak
a nemzet szA,mottevo elemeit, ha nem a szemelyes erint-
kezesnek, az eg)'eni befolyasnak idorol-idore megujulo mod-
javal ? Hogyan noveljek az egyuttes erzest es osszetartiist,
ha nem hazzftk egymfssal es a koronaval contactusba az
egymastol messze lako es sok erdek altal kulonvalasztott
hatalmasokat ? Ha a kiralynak sikerul politikAjd.nak es
tervbe vett hadjfratd:nak a nagyokat megn.verni, Ez jay6ra
szolgal, mert 6k azok, a kiknek maj dan az elfl ozatokat
hozniok kell. A tolok is helveselt r-allalat r-egrehajtasanal
inkabb szamithatni temog'atasttkra. lnint ha tanacsukkal nem
elnenek.

Ilesfelol a nagr-ok uttl -u'uk is ragas zkoclnak a nemzeti
tanacs osszeg:1-ulesehez. s ha neha terhokre is esik az
€gyestiles. benue hiusaguk oll-an lcielegiteset, befolyasuk
es hatalmuk olyan eszko zet lettek, hogy legtobbnyire szi-
vesen hoztdk meg a velej aro aldozatot, s elobb-ut6bb jogot
lattak benne ) a melyrol lemondani tobbe nem akartak.
A nemzeti elet kieges zit6 reszeve lett. Btintetlenul nem
lehetett elhanyagolni. Ho zza folyamoclnak az eros es a
gyenge kiralyok. A nagyszahdsu egyenisegek altaluk jutnak
kozvetlen dsszekottetesbe a nemzet vezeto elemeivel, es
segftsegokkel hozzftk letre azt az osszhangot a korona es
a kozvelemeny kozott, a mely erejoket noveli. Ezen tntez-
menynyel erhetik €1, hogy Anteuskent elljanak meg azon a
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fdldon, mely izmatkat aczelozza. A gyengek kenyszeruseg-

b6l folyamodnak hozza.
A kirfly hatalma a maga erdek6n6l fogva fgy Anglia-

ban es niilunk tovabb szdvi a szabad kor nagy alkotasai-

nak elete fonal6t.
I{em semmisiti meg a nemzet regi szervezetdt, mint

tette a hriberrend szer. Fontartj a az egyseges nemzeti eletet

ds vele fonmaradnak az elet hagyomfnyos szervei.

A korona nem az egyetlen osi nemzeti tnlezmeny.

I{incs szuks6g rea, hogy a nemzet ui alkotmdLnyos szerve-

ket teremtsen. Megvan az az tnlezmeny, a melynek utjan
hajdan jogait. gyakorolta, s a mely alkalmatos rea) hogy

a szabadsag fejlodesenek ismet alapjaul szolgfljon. S meg-

van ezen intezmdnynek az az ereje, a rnelyet semmi sem

potolhat: a nagy hagyomany dicsfenye ) a nemzet lelkebe

es szokf,saiba bocsatott hatalmas gyokere. A nemzettel

szuletett, vele nott meg 6s erosodott, s ebben van tekin-

tdlyenek ordk forrasa. Ki sem szitmtthato haszon ez a fran-

czifrk hel;rzete vel szemberl.

A kozallapotok termeszetesse is tettek, hogy az igy

fonmaradt nemzetgyules tert h6ditson. Lz elemeknek, a

melyek alakitottak, allasa es hatalma az allamban olyan

nagy volt, hogy az tntezmdty, a mel--rllen az ovek volt a

vezeto szerep, nern maradhatott sokaig jelentoseg nelkul.

A kozepkorbeli kiralS'sag, akarva nem akarva, kenytelen

volt vele, hogy ol)' moclon kormfn.,vozzon) a mely elomoz-

ditotta a szabadsag fejloddset.

I{em a veletler, nem a fejedelmek szabad akarata, ha-

nem a kor f,tlapota okozta, hogy a kirflysag r6szt jutta-

tott a nemzetnek a korm fnYzhsban.

A kozepkor kiralysagfn ak az orszagok termeszetes alla-

potai szabtak korlatokat. Mik6nt m6"r lattuk, &z altalanos

k6rulmenyek mind a helyi erok fuggetlensegenek kedvez-
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tek. A hol kiveteles okok a kiralyi hatalom fontartasat

lehetove tettek, ott is mutatkozott a decentralisationak ked-

vezo ezen allapotok hat6.sa, s ha nem is szabatosan meg-

hatar azolt jogok, ha nem is a maiakhoz hasonlo alkot-

maly, de a val6siigos hatalmi tenye z5I< korlatokat szabtak

ott is a kiralysflgnak. Olyan terjedelmu otszflgoknek, mint

a mityenek az europai nagyobb allamok voltak, eletet egy

kozpontbol elfogyasztani, az onallo szellemet es szerveze-

teket a birodalom minden zugaban elnyomni, ebben a kor-

ban meg telj es lehetetlenseg volt'

A nepvandorlas idejeben Europaha iott torzsek mind

szabadsaghan nevelkedtek. A mult hagyomd.nya es isko-

laja az onkormanyzaLnak kedvezett.

A klima, a mely Azsia es Afrika napegette tertiletein

a szellemi tevekenyseget, az akarat erej et, a friss initia-

tivat megzsiltbas ztia, s lehetove teszi, hogy nagy tomegek

lomhasagbol eg)- kenl-irr jarrna ala hajtiek fejliket, Europa-

ban maskent hat. Fontartja a nepekben a lelki es a testi

erelyt. I{ehez tehat nekik }larancsolni. Ho zztrlarul, hogl'

a vallasi eletet nem ug-yanaz a felsobbseg vezette, mint

a vilagi tflrsadalmat, s a kormany ezdrt nem tehetett szert

arra az erkolcsi mindenhatosagra, a melynek segitsegevel

a keleten oly nepeknel, a melyek elenk kep zero tehets6gok-

nel es rnrlveltsegi allapotuknal fogva egyarant a fanatismus

rabjai voltak, mar csirajd,ban el birta fojtani az onallo

gondolko zast, az akaratot, az ellenall:ist' Ezerl Europaban

az absolutismus megalapftasa mindig nagy akadalyokba ilt-

kozik.
A kir.6ll.sAg a kozepkorban meg nem rendelke zett" azzitl

az erovel, a rnel-v kepesse tetl e volna re6:, hogy nag-voltl,r

nemzeteknel e nehezsegekkel megknzdloh, s hogy a tarsa-

dalmat sarkab6l kiernelje. Nem volt meg az archimeclesi

pontja, a tarsaclalomtol ttiggetlen ereje.

t__
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l\em volt hivatasbeli, alland6, kello szamu katonas6.ga,

a melynek kes6bb annyi sikert koszonhetett. Feg_vverben

allott az egesz nemzet, s ha osszetartott, a kiraly volt a

gyengdbb. Ha a tarsadalom szA.mottevo elemeinek eletbe-
vago erdekeit megsertette ) a bd"ntalmat szenveclett csoport
riadot fiijt. Konnyri szerrel sztrntak el magukat a fegyve-
res ellenallasra, mert a bekdt kevesre becsultek: a harcz-
nak nagy kfrat nem lflttek; meg nem volt osszegylrjtott
tokdjdk, erzekeny hitelrendszerok. A kiralynak kimelete-
sen kellett biinnia a harczra kesz es a harczra kepes

elemekkel. fbben rejlett hatalmfnak legf6bb korl6.tja. He-
boru eseten raszorult a nagyok banderiumaira s a kisebb

uraknsk, a nemeseknek es a kozfelkelesnek csapataira. Sza-

molni tartozott velok, mert nem volt m6djaban, hogy nel-
lrulok vagy ellenok korm anvozzorr. Ha sikerult oket meg-

osztani, s az erosebb erdeket magahoz kotni, vagy egyeni
felsobbsegevel, kulfdldon elert eredmenyek kebft6 ha,tasaval

az egesz nemzetet engedelmessegre kesztetni, Iatszolag
korlatlan volt a hatalma. Ilyenkor egyeseket elnyomhatott.
egyesek jogait labbal tiporhatta, egyes cselekedetei zsar-
nokiak lehettek; de a nagy erdelcekkel. a nagyhatalmir
osztalyokkal ekkor is szamolnia kellett. Hatahna csak

addig voit nag)-, a mfg' oss zltangban elt a nemzet zdme-
vel. I\tihelvt a kozhaugulaton Lu'alkodni megszunt, azon-
nal tamadtak olvan ellensegei. kik rneg mertek es meg
bfrtak vele merko znr. A nenl zelgr tilesnek m6.r ez is jelen-
toseget adott. A mikor nreg'keves biztositott joga volt,
mflr akkor is novelte tekintel}rgl, hogy a nyers erot kep-
viselo kdzhangulat benne nyilatkozott meg. Ezert nem zar-
kozhatott el a kiraly kerelme es tanacsa elol. A nemzet-
gytilesnek idorol idore ervenyesulo akarata meg prrecedenst
teremtett rea hogy kovetelesei maskor is teljesriljenek.
Midon pedig az id6k folyamflban mind tdbb elismert jogot
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szerzett, a mogotte A116 katonai hatalom biztosf totta e

jogok tiszteletben tartasft.
A kirflynak nem volt bureaukratieja sem, s igy hfjaval

volt azon eszkoznek is, a mely kesobb az absolutismus
megalapitasfthoz vezetett. A kozhatalom kezeleseben 16-
szorult a td,rsadalom fuggetlen elemeinek, az elismert tekin-
tdlyeknek kozremrikodesere hdboruban is, bekeben is. A kd-
zepkorban egyedul az eg;'haz volt kepes, isteni eredete es

isteni hivatasa neveb€r, szolgait a tarsadalomtol kuton-
valasztani, kizarolag a maga parancsa ala fogni es tekintely-
ben reszesfttetni. A kirAll-oknak ez nem adatott meg. LzzaI,
hogy valaki a koznek szolgalt, meg nem szerzett tiszteletet.
Jogi es politikai ismeretekn €k, szakbeli keszultsegnek es

mind annak. a mi kesobb a mrivelt bureaukratianak sulvt
adott, nem volt becsuk.

A kiraly tehft. ha czelt akart erni. nem lehetett el a
tiirsadalom tekintelyeinek kozremtikodese nelkul. A kdz-
allapotok nem csak arra szorf tottak, hog)' maga kore
gyujtse a nemzet szfi.mottevo elemeit es fontartsa azt az
intezmenyt, a mely a kozpontban befolyasi juttat a nem-
zetnek a kozugyek rntezesere ; hanem arra is kesztett6k,
hogy ezen kozponti intezmenynek szilard alapot teremtsen
az orszag minden reszeben. A kik a kozpontban befolyas-
sal bfrtak) a nagyokra, a nemesekre) a fdldbirtokosokra
kellett a souverainitd.s gyakorlasaval j fro eg)'es tennivalokat
a videken is hiznt 6k azonban nem voltak vak eszkd zei.
Egyhe nove az osztalylyal, a melyhez tartoztak, s a videk-
kel, a melvet kormanyo ztak, inkabb az a ves zely fenyege-
tett, hogy a kozpont alol emancipeljek magukat, mint az,
hogy az osszes hatalom a kiraly kezehe jut.

Inkabb a szethulldstol kellett mindig tartani, az oli-
garchia elhatalmasodAsdtol, rnint a kiralvseg korlatlansa-
gtitol. A hol a kiralv a tekintelyet ronto ennvi hatas
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birt maradni, olyan d,llasra meg ott sem
hogy nrindenhato legyen es dllandoan ma-

l\incs annyi ereje, hogy a tarsadalmat szabad mozgf-
sdLban megakasz sza) hogy azt az allam ugyeinek ve'zetdse-
b6l kirekeszsze. Csupan annak a megakadalyozasfra van
hatalma, hogy a tfrsadalom legkivel6bb tagjai a kozhatal-
mat magantulajdonukka alakftsak AL

A kiizepkorbeli tarsadalom szabad es szamottevo elemei
az 6.llam ugyei intezeseben valo reszesedestol meg nem
foszthatok. Gyenge kiralysfg idejeben ezek az elemek a koz-
hatalmat egeszen eltulajdonitj ilk, s az eros kiralyseg is csak
annyit erhet 01, hogy e hatalmat allami ve zet6s, allami ellen-
otzes alatt kezelik. Ezert kellett a kiralysag mellett alkot-
m6nyos rendi eletnek kifejlodnie.

Az allam munkejet vegzo tarsadalom egyik vagy ma-
sik alakban a hatalomnak reszeseve lesz. A fejlodes tor-
venyei szabjak ezt meg. Mivel a kiraly a szabacl tarsadalom
munk t ja, tildozata, kozremukodese nelktil hivatasAt nem
birja kovetni; mivel a fuggetlen polgarsag vere es penze
vecli meg a hazat. s a rendes korrlanvzat terhes koteles-
seget is 5 vallal,ja magAl'a. s e rnellett a kozpontban nagy-
hag,vomanl.u intezlneltr \-An rendelkezesere. s a videken is
az allarn hatalmat o kezeli : ir kiralv kenys zerttve van rea,
hog)- jogait vele ntegoszszA.

Az alkotntanl- liifejlodesere meg' a hatalom ezen meg-
oszlasanal is nagvoltlt es ticlvosebb kdvetkezmenynyel jtr,
hogy a kiralyseg \-ezetese rnellett teremtett kdzallapotok a

szabad szellemet nagyra nerrelik.
A nemzetek jelleme nem valtozhatatlan. A korulme-

nyek, a melyek kozott valarnely nep hazamosan el, hatassal
vannak frzelmeire, gondolkodfsfra, szokasaira, tetteire, s
jellemenek a multbol eredt eg)res vonasait lassankint atido-
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mitjak. Egyes hibak es erenyek meggyengulnek, mert apo-

lasuk nem talal alkalmas talajra es az emberek elszoknak

t6lak; mesok megerosodnek, mert szukseg van r6juk es

folytonos gyakorlasuk eleszti oket.

A magyar, vaLamint az angol -szasz es normann fajok-

ban eredetileg talan nem ett a szabadsagnak bensobb szere-

tete, s korm fnyzati kepessegok sem volt talan kul6nb, mint

a frankoke es a galloke. Okunk legalabb nincs rea, hogy

tehetsegeik kutonbozo voltabol induljunk ki. Egymasetol el-

teroen alakult sorsuk e nelkril is teljesen megmagyarhzza

a kesobb mutatkozott szembeotlo ellentetet.

Az udvarlasra hajlo jellem, mely a kesobbi szaza-

dokban a kiralyok korny ezetdben kep zodott, ez idokben

nem fejl6dik ki, mert nincsenek meg a foltdtelei. Meg

ismeretlen volt az alazatos engedelmesseg, a hizelg6s es

alakoskocl6s, a mely kesobb egesz osztalyokat es nern-

zedekeket fer{iui ertekokt6l megfosztott. A felsobb osztfl-

Iyok dolyfosek 6s daczosak voltak. Hatalmuk es nelkuloz'

hetetlensegok lrzele buszkeseggel vertezte oket. Rajuk szo-

rult az uralkodo s kenytelen volt vele, hogy megbecsulje

oket.
A kiraly a tole tavol el6 kozepnemcssegre es a varosi

polgarsagr.a meg eppen k6ptelen olyan kozvetlen befolyast

g1-akorolni, hogy hazzdszoktassa oket a szolgasf.ghoz. A mire

a rroclern allarn mindentlato es mindenhovii eljuto ezer

meg ezer eszkozeivel, surun osztogatott parancsaival es

tilalmaival. naprol-napra szaporodo gondoskodasaval es

atyaskoclflsaval kepes. arra a kozepkori kiralysag tehetetlen

volt. A kozepkor.5an csak a szhztqi oligarchia, a szazl<ezi

feuclalismus birja annvira a mennyire a kozvetlen hatalmfl-

ban levo kis tertileten ezt az absorbealo hatast liifejteui-

Lz eros kiralyseg azonllan eplren ennek az osztalvnak az el-

hatalmasoctasat akasztja meg. Ilaga neln bir az egesz neln-
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zet folott benito zsarnoksagot megalapitani; csak ann;ri az
.ereje, hogy ebben mast megakadfllyozzon A nemzet zome

igy meglehetosen szabad marad. Csak a parasztsag jut a

foldesurak fonhatosaga ala. 6t nem birja a kiraly vedelme

kelloleg megoltalmazni. A tdbbi osztaly azonban nem is-
meri azt a gyemkodast, mely a feudalismus franczia tfl-
hajtasaival jart. A kozeposztalyok lndrzetet es onallosagat
nem fojtja el a vaskezevel rajuk nehezedo helyi zsarnok.

A szemelyes szolgflat nem fejlodik ki oly altalanos es rend-
szeres szokassa, mint tr'rancziaorszagban.

A kolcsonos jogok e ki nem forrott koraban kdt olyan

ero. mint a hivatasa tudataban egyedul uralkodni akaro

kiral,vsag es a varainak hatalmas falai mogott magat le-

gyozhetetlennek tarto. pen zzel es katonaval hoven rendel-

kezo oligarchia. a rnelvet az 6.llarn megzabola znr kepes, de

megsemmisiteni selll Anglifbillr. selr nalunk I]erI ltir. eg-y-

mflssal meg nern ferhet. Idonkint ki kell kozotttik tornie
i:r. harcznak.

Az inte zm6nyektol meg nem akadal; ozott es sztikseg-

keppen bekov eLkezo ezen kizdelem pedig az alsobb oszta-

lvoknak modot ad jogaik biztosftasara, sot arra is, hog)'

helylyel-ko zzel az 6llam ugyeinek vezetds6re befolyS"st sze-

rezzenek. Hol az egyik, hol a masik fdl keresi szovetsegoket;

partallasuk gyakran eldonti a vitf t. Ilyen iskolaban kep ez-

tetven, egeszen mas emberekke les znek, mint a kik egy

nag;'hatalmu varirr szolgalat"tthoz szoktak. i\ovekedo on-

lrzetoknel fogva sokkal inkfbb megbecsulik a. szalradsagot

es termeszetesebb ellensegei az absolutismusnak, mint a
kik ennek jarmat megszoktak ; reszt kovetelnek maguknak

az allam ugyeinek kezeleseb€o, s fokrol-fokra a politikai
helyzet alakulasahoz kepest meg is szerzlk.

Lz absolutismus a legnagyobb kart mindig azzal oko zza,

hogy megoli a nemzet szabad szellemet. Ezert neh6z tole
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szabadulnia az oly nemzetnek, a mely huzamosabb ideig
elviselte. A kozepkor kiralyai olyan terjedelmri orszagok-
ban, mint az europaiak, s olyan szellemri nemzeteknel,
mint a minok a nepvandorlfssal ide telepedettek voltak,
nem tudtak a jellemet elsenyveszto absolutismust meg-
alapftani, s ez|rt nem voltak veszedelmesek.

A kiralyi hatalom politikai iskolaja e mellett raszok-
tatja a birtokos es tekintel; es osztflyt, hogy a szabadsag-
gal elni tudjon.

Ritka az az eset a tortenelembeil, hogy olyan nem-
zetek, mint a minok az europai keres zteny nepcsaliid tagjai
ez id6khen voltak, ha magukat kormanl-o znr tuclj 6k, rabigaba
haitsfk nyakukat azerL, mert inkabb szeretnek engedelmes-
kedni, mint szabadok lenni. Midon valamely nemzet osz-
tone urat keres, ez csak azdrt szokott megtortenni, mert
azt tapasztalta, hogy nelkule nem tud meglenni, hogy nel-
kule sokat szenvedett.

Az absolutismust mindig a nemzet tehetetlensege dn-
maga korm fnyztisara keszitette elo es tette allandova.

Az a nemzet, a mely a szabadsfggal helyesen tud elni,
s a melyet nem n6.1a hatalmasabb idegen h6dit6 nyom el,
rendesen szabad marad.

Ezert van donto fontossfga annak, hogy a kir6lysag
befol; asa kovetkezteben a tarsadalom oly iskolaban neve-
l6dik. a mell.llen megsz erzt, a kepesseget atra, hogy a torve-
nyek parancsait, a fejlodeshez szukseges rendet es korla-
tokat maga vedje meg. Magat meg tudja fegyelmeznr, s

ezdrt nem szorult rea, hogy m6.s fegyelmezze meg.
A kiral-yseg tagabb szfntert nyit tevekenysegenek, mint

a hfberrendszer. Orszagr-rk, nemzettik sorsa foglalkoztatja
a polgfrokat s nagvobb eg-ysegek, magasztosablt fogalmak
hatasa ala jut eletrik es erclekeik alakulasa. mint azoke. a
kik a veletlen szeszelyenel es nem a szerves Osszefuggesnel
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fogva egyuve kerult valamely videk€o, egy-egy tartomanyban

vagy egy-egy varur birtokan futjak meg kicsinyes palyajukat.

A nemzet ,tezeto elemei a kiralysag ellenorzese mellett

szotgaljf,k a nagl'obb allamot. Ezen az uton tamad bennok

a politika vezetdsere, a parancsolasra szukseges gyakorlati

szellem. Lz Allarn mindennapi munkejat vegezve, megismer-

kednek az allam el nem hanyagolhato erdekeivel , dz elet

nehezsegeivel. Ne gyobbszabiisu politikai tettekre lesznek

l<epesekke, mert kisebbmeretrl politikai tetteket vegeznek

nap nap utan. llegtanuljak vezetni a jaromrivet, a melvnek

gepe zet6,t, mincleu egyes resz6,t, erejet es gyengeit aprora

ismerik. A,z allami elet folteteleire, a politikai sikernek aka-

clalyaira es arara a tapasztalas oktatja oket. Igy szert tesz-

nek arra a politikai kepessegre, a mely nelkut a szabad-

sagot jora nem fordithatni.
A nemzet vezerlo elemei nem a maguk szeszelyeinek

es erdekeinek szolg'alnak. rnint a fuggetlenne valt huberttr,

hanem felelosseg terhe mellett az orsz6.g torvenyeit es a

kiraly jogos akaratet hajtjek vegre. l\em gyakorolnak pusz-

tan jogot, de kotelesseget is teljesitenek. Lz angol bekebiro,

a sheriff, a magyar foispan es a szolgalriro fegyel emhez

szokik, nem erzi magat a torveuv es a rend folott flll6nak,

nrint a franczra herczeg yag)- grof. Ezert lehet az a tar-

sadaloffi, a metybol kikerul, eg)- reltclezett allam elteto lelke,

ezdrt kepes dnmaget kormany o zrrr.

De miisfelol nem szolg'alnak eg) rnindig nyakukon levo

egyen szeszelyeinek, valtozo es kapkodo parancsainak, mint
a franczia kispolgar, a ki a szomszedos vfrur hivatalnokava

lesz, hanem az orszagos torvenyeknek es a kiraly jogos

akaratfnak. A torvenyeknek engedelmeskedve, meg feljebb-

valojukkal szemben is onallok maradhatnak. Ho zzaiarul,

hogy a birtokon es a tarsadalmi allfson alapulo fuggetlen-

-seget viszik magukkal a hivatalukba, s fgy hatalmuk es
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onlrzetuk megvddi oket attol, hogy fels6bb parancsoknak
vakon engedelmeskedjenek. Szolgalat kozben is megovjek
meltosaguk tudatflt, a szabad fejlodes ezen fontos kelleket.

A tarsadalom nem oszlik ffi€g, mint F rancziaorszagban
tot'tent, olyanokra, a kik politikai munkara kepesitvek, de

szolgalelkriek, s olyanokra, a kik fuggetlenek ugyan, de

megbizhatatlanok es rakoncztfilankocl6k. A birtokon es a
tekintelyen alapul6 fuggetlenseg eg;resul a munkahirfssal
es a fegyelemmel.

iVincs a nemzetnek osztaly&, a mely oly m?g?san all_o"Fp}
erezi,e *ugai, hogy restelne s1o_lq.l$:-; m;F a fegyelem-

"eli hi,izonyos mertek6h ez ne iioti"et , s a hatalom es sza-

badsag vagya mellett ne tenne szert gyakorlati politikai
felfogasra. Sem az allami erdekek parancsait megtagado es

egbetoro kiraly i becsviigy, a mely a continens nagy hfl-
bereseit hevrtette, sem a szabad iillamra nezve epp oly
vegzetes nrasik tulajdonsfg, a szolgai engedelmesseg es

megalilzkodas, a rnelyre az elet kegyetlen iskolaja tanitja a
polgfrokat, nem fejlodhetik ki.

"A kiralyi korm tnyzat tovfbbi nagy eredmenye, hogy
ebren tartva a nemzetben az egyseg erzetet, az onkor-
nrfnyzat masik elofoltetelet is letrehozza.

Karba vesz minden tulajdonsag, ha nem piirosul
az egyuttes, a kozos munka, a szdvetkezes kepessegevel.

A tarsaclalom, a melynek kulonbozS elemeib6l kiveszett az

osszetartas. az egyseg 6rzete, onmagat nem birja korma-
nyo znl, nagvot nem alkothat. 

i

n_._z-gf!_+t e g rlt e r h g t e t I e n b_ e c s ri A*Sl i ar a e s M a gJpr o r s z a g r a'
ndzve, hog), a kiralysflg hatalma ory:att;iffidt"ffit 

-tefiil-

tett, a melyek a tarsaclalom kulonbozS osztalvainali egyell-
lotlenseget nem engedik annl-ira elfajulni, hog'1- gatja legr-en

a kozos munkanak.
A kiraly nem eleg eros rea. hogl- a fourakat megtdrj e ;

111

I



T12 IV. FEJEZET.

de annyi erej e van, hogy mellettok a t6bbi osztalynak tert

nyisson.
A nagyok is tamaszt keresnek a kiraly elleneben az

alattuk e116 tarsadalmi rdtegekben, s reszt juttatnak nekik

'"*-t+:i1,.t.tt kozos munk fthozszoknak a tarsadal,orn ele-

mei. Oszto zkodnak a kiraly szolgalatd.ban. A munka es a

rangsor kulonbozo fokozatainal fogva szukseg van mind-

egyik6kre.
Lz allam irant Lartozo kotelessegek a tarsadalom kli-

lonfele retegeit idonkint tartott gyuldsekben es 6:llando hiva-

talokban egyesitettek. Mas alakban tortenik ez nalunk, mint

Angli6,.ban, mindket rendszernek azonban megvolt az a

neyezetes hatasa, hogy egyenlo, kozos kotelessdgeket rott

a kutonbdz(5 osztfllYokra.

r Angli6.ban kezdetben tagkoru gytilesek intezik el a kdz-
llj ' ' ' ' ' et. Kesobb ez megvaltozik. Lz angol -szasz
i lgazgatas Javaresz'
i

i county court helyett, a hot ugyei int6zese vegett a videk

osszes lakossfga dsszeg)'ult, a tennival6kat rendrol-rendre

egyes hivatalokra es kisebb sz6.mu jurykre hizzdk. Mivel

azonban ezeket az alliisokat a tarsadalom kulonbozo ele-
!

i meivel toltik be, s a constabeltol es a bekebirotol a vice-
I .'
g counrrg es a sheriffig terjedo korben a gentry 6s a fonemes-
I

1r.S ugyanannak a nagy foladatnak a szolgalatfban ell, s'
\

iegytitt intezt az allam mindennapi ugyeit, az ujabb rend-
f.
f szer rs egyuttes mukodesre szoktatja a tfrsadalom kul6n-

'boro elemeit.

J{61+gk a ko-igezgat6s fei}6d6se megfs"ditglti a. az ?\1:
golnak.

Eleinte a kiraly hir,'qp$***vSspj *.-?,"-3*gn$-qrffi!"eS!.;

XI I I . AfA- 6 t a 
- i. g 

" 
1 i5"10 - varm egyeJ - -k"9J o.rr, $ e g "*?- g-nb a n

las3ankiffi"-turt- liiJra il3ditant", .s a. kQagpF-o-r ygg^gp -maf nagy

a rratastore, natterbe szorrtj a az egyeni hivatalgka!,

d= ___
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_ .A-trirvdnvek pfrrtatlan es szieorf vdgrehajtfsa qzelii-i:_
nak tal6n inkfbb ful.l! -.s *, 

"rgol 
rendszer. De a mienk

a tdrsadalom kril6nf6le elemeit siirribb osszekdttetdsbe hozta
egymdssal. A vfrmegye k6zgytil6s6n teljesen egyforma jog_
gal ds egytitt drintenek'a kozugyekben a hatalmas urak es
a szer€ny koznemesek. A hivatalokat ndlunk is megosztjak
egymds krizritt a rendek: a fdurak a f6isp6nok, a k6zneme-
sek az alispfnok 6s szolgabir6.k.

A krizpontban is egyiitt dolgoznak mind a kdt 6llam_
ban az osztflyok.

E rdszben Anglid.ban a normannok 6ta rosszabbodik
a helyzet, mert a r6gi 6ltal6nos nemzeti gytll6st, a mely_
ben minden szabad ember r6szt vehetett, egy osztdlynak, a
korona kcizvetlen htlbdreseinek a gyiildse vriltja fol; de md.r
a XIII. szhzadban az oszt6lyokat egyesit6 nemzeti gyril6s
visszafoglalja a hely6t. Ez iddnek korszakot alkot6 reformja
6ta egy hdzban ril 6s egyenki jogri a leghatarmasabb lord-
nak a fia a gentryvel ds a vdrosi mesterembe*el. Mind-
egyikdk egyformfn communer. A county krilddttje nem k6p_
visel csupiln egy osztAlyt, eSI drdekcsoportot, hanem az
egdsz megye egysdges elemeit, a mi bennrik a koz6rztilet egy
nemdt fcilkelti. A vdlasztfs actusa maga a sz6mottevri dsszes
elemek krizos szervezetlt 6s tevdkenysdgdt teszi szriks6gess6. ,

Nrilunk a frirendek ds a nemesek egytitt egy kozjogi
testuletet alkotnak. Ha idrik j6rt6val rendesen krilon is taniics-
koznak, hatfrozatot az eg6sz koron 6.t csak egydrtelemmel
hozhatnak. Kettdvalfsuk, a mely Anglidban 6lland6v6lesz ds
az als6haz melle a lorcloknak tole f{iggetlen h626ft fllitia, ItIa-
gyarorsziigban mdg csak eredriben van, ugy hogy e reszben is
az int6zmdnyek nf,lunk kozelebb juttatjak eg-vmdshdz a
nemessdg kiilonfele elemeit. nint Angliaban.

A kirflyok szrikebb tanicsf,ban is tal{lunk epp ug-v
Angliriban, mint nflunk, a friurak mellett kdznemeseket.

Gr. .4nd,rrissy Gyttlct: Fijnntarocltisunk okui. g
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t\agy kovetkezesekkel jhrt, hogy az allam pal'allcsait

a tarsadalom kulonfele elemei egyenlo jo$ alapjan eS t3)--

forman gyakorolt ellenorzes mellett egyutt hajtottak \-eere.

Az a hatalmas four, a ki a klznemesekkel ug)-alrilb-

han a testuletben til s henne akaratet a legbiztosalrll;rtr

ugy birja ervenyre juttatni, ha vele egyenlo iogo tflrsait

vezetni kepes, j etentoseget kenytelen nekik tulaj donftani

es velok szd.molni tarto zrk. Szava sulyanak egyik foltetele.

hogy banni tudjon az ondrzetben vele versenyzo gentrv-

\rel, illetoleg nemessel . F.,z meg hozzaszokik, hogy kovesse'

a nelkul, hogy szolgalja, a nelkul, hogy egyenlosegenek er'-

zete csorbuljon.
A kulonfele elemek egymashoz valo viszonysln jelen-

tekeny befotyfsa lehetett annak is, hogy mivel mindnyajan

helyet foglaltak az allam hatosagai kozott, s mivel a kiraly

eros keze el tudta erni, hogy ezen ha,tosagoknak, tekintet

nelkul azort egyenek rangj ara) a kik betoltdtt6k, mindenki

alaj a legyen rendelve, gyakran tortent ffieg, hog)' a leg-

hatalmasahb ur buntetes terhe mellett engedelmeskedni tar-

tozott szegenysorsu szom sz6dj anak, ha o kezelte a koz-

hatalmat. Angliaban is, nalunk is er, ellen vedekeznek a

nagy urak ; de sem ott, sem itt nem sikeriil azt a kivaltsagot

megsz ereznidk, hogy minden ugyben es ktzarolag a rna-

gukkal egyranguaknak hatosaga alfl tarto zzanak. Angliaban

ugyan a peerek htzonyos ugyekben csak peerek foruma

ele tdezhetok, s egyesek nalunk is megszerzik azt a kivalt-

sagot, hogy egyenesen a kiraly hatosaga ala jutnak; de

altalanos szabal) marad, hogy mindenki eg; forrnan tar-

tozik engedelmeskedn L az orszflgos hivatalok torven).es

parancsainak. A franczta vagy a nemet kivaltsfgos urak

elviselhetetlen megalazasnak tartottAk volua azt, a mit a

leghatalmasabb lord es a legbtiszkeblt mag-var oligarcha

megszokott. Lz utobbiaknak ezon szerenvellb iillasa ere.i uk-
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nek forriisfma lett. l\em tamadhatott bennok az a gog. a
mely kepteletrne tette volna oket i'olyanoknak a \Tezete-
sere, a kik nem voltak kozvetlen aliirendeltjeik, s a melv
megakadalyozta volna, hogy kisebb rangu, de onallo ferfiak
velok szdvetsegre lepienek. A nemzet szabadsagd.ra nezye
megbecsulhetetlen ertekti volt, hogy a leghatalmasahb osz-
taly nent szakadt el a tdbbit6l.

A kozepkor'ban az allam legjelentekenyebh tenye z6je
az aristokratia volt. lFran czraorszagban ez a legnagroltb
'ero azon iparkodik, hogy onmaga szamftrz, sot kulon-kulon
az osztaly egyes tagjai szamara olyan kivaltsagokra tegven
szert, a melyek az egyseges allam eszmejevel is elleltet-
ben vannak. Ez az ero tehat nem productiv, hanem cle-

'structiv. Angliaban es nalunk az aristokratia|an ilr-en
ar6nyu onzes nem keletkezhetett. A kirall'seg meggetolja ki-
fejlodeset. A fonemesseg ugyan azok alatt a toyr-epr-ek es
hatosagok alatt allva, mint a toltlli szaltacl eptllel'. arrA
torekszik, hogy a maga befolr-asa alA .i uttassa az es esz
f"llamot. A nemzet leguyoltlateko=altlt ereie a toltlti rrr-it pra3a
kore g"Yuitve. otterclekltol a kozjr-rsr-rt t-ru1- i1.ral'kr-rdik kiipiteli.
hogy szinten az ai €l'tlekei_,g11 l-renne a tolthi eleurnek is ter.
n)'il.j6k. \etn ler-etr eleg' et'eje ar.r'a. ho3r- tagjainak predejaya
tegt e a sotl\-erainitast. a zon dolgo ztk hog)' szaltaclsagft
biztosito kozj og' irtj irr r-eclj e r]re3' erclekeit.

Az 6llam eg)-seges szet'\-ezeteuek megf'elel a td:r'saclalom
belso alakulasa is. f kirflr-i hatalom es az osztalyokat az
orszag ug) ei i ntezeselteu eg) esito allam azzal a hatassal
vannak, hog-1, a ktilonltozo elemek nem szervezoclnek elo-
jogok es eloiteletek szerint eg)'mastol kiilonvel6 kasztokka.

Mig Franc zLaorszagban es l\emetorszflgban a kiraly-
sAg g]-ongesege korabau a nemzet kulonfele retegeinek
;sZervezete kdzott 6ssze neln egyeztetheto ellentetek kelet-
kezttek, Angliaban es nflunli a kiralysag ezt meg tudja

8*
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akadalyo z.p;-. Amott egyesek fejedelmi hatalmat es rangot

szereznek; csaladjuk orok idokre kiemelkedik az alattvalok

tomeg6b6l. A souverainitfs attributumait elsaj atftott francz-ia

vagy nemet nemes ut6dja, a feudalis hierarchia kiilonhozo

lepcsofokain elh elyezkeclett herczeg, grof, baro akkor is

megovja fejeclelmi szarmazasanak es rangjanak kevelyseges

6rzeset, midon a vele j6rt hatalom megszunt. Lz os6k elo-

jogainak legparanSribbja sem mulik ki emlekezetokb6l. Lz

egyenloseg es egymiishoz tarto zas lrzese csak az egeszen

egyenrangu csaladok kozott van meg. A kinek valamivel

regibb a czfmere, tohb az ose, mint a masiknak, a kinek

elodei a souverainitasnak valamivel t6bb attributumat tud-

t6k megsz erezfrL, a ki a feudflis rangfokozaton valamivel

kozelebb ell a legfelsobb htiberurhoz, elojogot kovetel maga-

nak a tobbiek folott. Nem szeret velok tarsalogni, kertili

vel6k a csaladi Osszekottetest, a ver vegyulesdt. EI6i ogai

gyengitik, mert elkulonitik a tdbbitdl. A nemesseg egyseget

is megbontja a jognak es a politikai allasnak a hriberrend-

szer idejen keletk ezelt individuali zalasa,

Algliaban es nalunk a kiralyseg megakadalyozta a

kozjogok ezon kulonbozo mertekti elsajatitasat es a tdrsa-

clalomnak vele j aro megoszlasat-

Kulcjnhozo szerve zeti ugyan az angol es a magyar tar-

saclalom, cie kozos vonasuk a kiralyseg hatalmetol fontar-

tott egysegok.

Arstiaban a nemes es nem nemes kozotti eles ellen-

tetet is elsimitjek.
A vfros ott mar autonom jogolcat szerzett, a polgar

tagja a torvenyhozo testtiletnek es benne egyutt til a lord csa-

,adjaval, midon nalunk meg ; nemesnel kezd6alik a viliig.

A por Angliaban is ki van zarva az allami hata-

lomhol s mint nflunk a fdldbirtokos felsosege alatt all ;

e korszak vegevel azonban o is felszabadul.
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Anglia ezen elonyet n6lunk a nemessegnek llensoltlte
alakult egys6ge ebben a korban meg kielegitoen potolja.

i\alunk a forendri csupfln vagyon es befolyfLs dolg[-
ban kulonbozik a k6znemestol, s nem j ogilag elismert ku-
lon statusnak a tagja.

AngliAban tobb ennel. Egyesek orokjogon a kiralv
tanflcsfban ulnek, czimmel bfrnak, s nemely esetben a

velok egyenl6k biraskodflsa ala tartoznak. Habar nekik
sincs a tobbi6t6l eltero vagyon- es orokjoguk, a szokfs
utjan megis elerik, hogy birtokaik osztatlanul szf,llanak
nemzedekrol nemzedekre. l\alunk a birtokok megoszlanak s

ezert a csaladok csak nehezen lrizhetik meg fenyriket. Gyak-
ran szallanak a legmagasabh allasbol a szerdnyebb eletviszo-
nyok koze. Stirfbh az anyagcsere a nemesseg ktilonfele
retegei kdzott, mint Angliaban. De mivel az angol peerek

elojogai nem terjednek ki az egesz csal6.dra, s a leghatal-
masabb lord fiatalabb fia es testvere a gentry tagja, e kivalt-
sagok nem fojtjAk el az osztftlyok Osszetartiisanak 6rzetet,
mint a franczia es nemet nemesi eloiogok, a melyek egesz

csaladokat a tdbbit6l orok idokre elvf,lasztanak.
A kiralyseg hatalma tehat Anglif,ban es nalunk ol1'

kozdllapotokat teremt, a melyek a szabadsag fejlodeset
mo zditjak elo.

A kiral;rsagnak meg kell osztania jogait azzal a tarsa-
dalommal. a melynek egys6get fonn tudta tartani.

Olyan erot hoz letre, a melylyel szf.molnia kell, a melv-
nek befolvasa alol magat kivonni nem kepes. Megvannak
a regi oukorurauvzati inte zntlnvek, a nemzetet szaltacl

szellem lengi f,t, politikai kepzettsegre tesz szert, S elegge

egyseges arra. hogl- krilonlrozo elemei kdzerclekekert es

kozjogokert eg)'massal szdvetke zzenek.
A kiraly minden ereje a r-ag'yorlos es onallo tarsadal-

mon alapul.
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IV. FEJEZET.

Minclezeknel fogva el nem kerulheti, hogy hatalma kor*
ldtolt legyen.

A tarsadalom vezeto elemeinek befolyasa alol az alla-
mot nem emancipflhatja. Koran jogot kell nekik :.dnia ) a
szerzett jog megerosodik es terjeszkedik is, mfg a helyzet,
a melybol eredt, viiltozatlan marad, mfg a kiralynak eleg
az ereje, hogy a nemzet egyseget megvedje, de nincs ril
modja, hogy a szabad tarsadalom kozremrikodese nelkul
korm fnyozzon.

Midon pedig a kozepkor vegen a hatalmi viszonyok a

kiralysagra ndzve kedvezSkke alakulnak; midon a hivatasos
katonaval a bekes eletm odhoz szokott polgar mdLr nem
hfr megmerko znL; midon a bureaukratia hatalmanak m6:r

megvannak az elofeltetelei es utanzfsra buzdfto peldai : a

klzszabadsagra nezve eme veszelyes idokben a kiralyseg
nem kozds nemzeti hagyomanyokhan szukolkdd6, szdtSZs.g-

gatott tfrsadalommal talalja magat szember, mint a franczia
kirfly, hanem nemzeti intezmenyek utjan az onkormfny-
zatba beletanult es vallvetett munkft vegzS olyan egy-

seggel, a mely alkotmanyos befolyasanak meg6v6:sa erde-
keben az uj allapotnak megf'elelo uj biztosftekokat alkotni
kepes.


