
V. F'EJEZET.

A RENDI ALKOTI\IANY CSIRAI MAGYARORSZAGBAN ES

ANGrlAeex A xr. ES xrl. szLz^DBAN.

Az elobbeni fejezetben azokal az okokat kutattam, a

melyek miatt a kozepkorbeli kiralysag mellett valamely

formaban szabad alkotmflnynak kellett kifejlodnie.
Most nezzik, hogy ezen szuksegkeppen bekovetkezett

fejlodes niilunk tenyleg mikent val6sult meg. Kiserjuk kor-
rol korra a szabad elet megerosddeset.

E tanulmanyomban Magyarorszflg tortenetet ossze-

hasonlftom Anglif,eval.
A kdt orsziig szabad fejlodesenek vegso oka, a mint

iattuk, ugyanaz volt: a kiralyseg ereje.

Ez az egyenlo ok hasonlova formalta a k6t alkotmdny
kesobbi tdrtenetenek typusat is. Ezefi merithetiink tanulsfl-
got sorsuk egyhevetesdb6l. Konnyfti ez annak a kiderite-
set, hog)' mely esemenyekre es mely alkotasokra volt ha-
tflsa a magyar nemzetjovojen uralkodo azort oknak, a mely
Anglif.ban is f6nforgott, s hogy melyek azort mf,s korul-
menyek, a melyekre csak Magyarors zilgban talalunk.

Lz elso kor, a mel-vet vizsgf.lni keszuldk. a XI. sza-

zadtol a XIII. szazadig terjed. Magyarorszagban 6s Anglia-
ban ezt az idoszakot a kiralyseg uralkodo hatalma jellemzi.
De eszlelhetok azok a csir6:k is mind. a melyekb6l az

alkotmiinyos eletnek itt is, ott is ki kellett fejlodnie.
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A XI. es XII. szilzadokban Anglifban es nalunk is a

kiraly az allam igazt fohatalma. H6dito Vilmos es Szent
Istvan emelik azza. De e hatalmat korlatozza es valodi
absolutismus keletkezeset megakadflyozzd, hogy nincs a

tarsadalomtol kulonvalt serege es bureaukratiaja, s hogy a
nemzet kepes, s mihelyt megbfntjfk, kesz is felelmes harczr
erot sikra allftani, a minel fogva csak kivalo egyeniseg
birja vezetni.

A legerosebh kiral;r kozvetlen utodja m6.r tehetetlen,
mihelyt nem szeretik, vagy nem felnek boszuA[6 kezetol.
Angliaban I. es II. Henrik uralkodf sa kirivo ellentete a

kettejuk kozott elt Istvanenak. A rnil;'sn hatalmasak vol-
tak amazok, annyira tehetetlen ez. l\alunk a minden-
hato Szent Istvfn kdzvetlen utodjAt, Petert, lazadas fosztja
meg tronjAt6l. A kiraly ) a ki nem kepes hadat vezetni ) a

ki nem tud tekintelyt tartani, nem szamLthat engedelmes-
segre.

Petert, Aba-Samuelt, Salamon kiralyt a partos nemzet
elhagyj a, mert dnkenytik sok erdeket sert, s mert a nemzeti
iranynyal ellenk ezo politiket folytatnak.

Angliaban a lfizado nagyok megverik es elfogj ak

I. Istvant. I{em egy kiraly a nemzetnek adott engedme-
nyekben keresi menedekdt. ..4 *ugna charta annak koszoni
eredetet, Logy a nag-vok seregei, a kozr,-el-e-genyre tama sz-

kodva, hatalmasabbak voltak, rnint a kiraly zioidosai.
A kiskoru kiral-1'nak meg eppen "inu) ; h,ettyzete.

Magyarorszflgon II. Istvan kiskorusf:ga kozben a nagvok
uralkodnak. I{em csoda, ha azatan eppen vele szemllen
fbrdul elo az engedetlensegnek egyik klasszikus esete.

II. Geza halala utiin fiai kiskorusaga idejen meginl, a na-
gyoknek, foleg az egyhaziaknak hatalma tolakodik elore.
Lukacs ersek lesz az iillam kozpontja. A fiatal III. Istvant
o tartja meg a tronon. Van is batorsaga arra, hogy midon
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a kiraly egyhazi vagyont harczt czelokra fordit, neki ellent-
mondjon, sot kiatkozza. A kiraly meghunyaszkodik es a
hatalmas ersek feloldja az atok alol. Lz ifju kiralyrir g)-a-

korolt befolyasfnak gyumolcse az egyhhz elso chartfja.
Angliaban III. Henrik az elso kiskoru normann kirfly.

A magna charta vfvmarnyai az 6 idejeben szilardtrlnak meg.
Langton ersek uralkodik az orszagon. Vele a nagyok elo-
szor korm anyoznak kiraly nelkul, elismert jog alapjan.
A befolyfsrol, a melyre alatta szert tettek, k6sobb sem
akarnak lemondani. A kiskoru kiralyok idejen 6k v6"lasz-

tottak a korm anyzot, s ezert, midon uruk folno, reszt
kdvetelnek a fohivatalnokok kinev ez6,seben.

A kiskorusag kozben ideiglenesen gyakorolt hatalom-
b6l allando uj koveteles tamad.

A td.rsadalom idonkint elvezett hatalma, a kiralysag-
nak idorol idore bekovetkezo me galfnflsa alland6an hatassal
van a kiraly es a nemzet kdzti viszony alakulasara. A kiraly
hatalmat az is benftja, hogy az orokrend epp oly ke-
vesse szabalyo zott, mint e korban a legt6bb mas kozjog.
A kesobbi szazadokban a kiralyseg szabatosan meghata-
rozott tdrveny szerint szall fejrol-fejre. A le roi est mort,
vive le roi elve megszilardftja es biztosf tja a legfelsobb
hatalmat, a mely a nep akaratftol fuggetlenut alakul meg
es allandosagaval tiszteletet kelt. A most targyalt korban
azonban csak a csalad jogat ismertek el. l\em allapitottak
ffieg, hog)- a kiralvi haznak melyik tagja foglalja el a tront.
Lz ebbol eredo hizonl'talansag szamtalan kizdelmet tama szt
a koronaert. A kiralvi csaled tagjai kozott keletke zett
visziilyok novelik az ol's zeg nagyjainak onerzetet. hatalrnat
es tekintelyet. Nern eg)' kiralr i sarj a nernzet vezeto osz-
talyai tamogatasanak kos zotthette a koronat. llag'varol.s za-
gon Aba-Samuelt a nelr emeli a tt'ollra. Semlui j o3'a a
kirfllysaghoz. Egretlen j og czirue : a ll em zet akarata. Szent
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Laszlot szinten a nem zet vfllasztj a meg. Joforma.n keny-

szeriti rea, trogy a meg elo Salamon mellozesevel elfoglalja

testvere oroket. I. Belet es I. Geztft lazadas koron azza meg.

Ezek a tenyek melyen bevesodnek a nemzet emlekebe es

foletevenitik az osi szabadsflg, a nemzeti souverainitas esz-

mejet. A kik valakit kiralylya tettek, vele szemben nem vet-
koznek ki briszkesegukbol. Ilt6daik sem felejtik 01, hogy

kiralyuk elodei oseik joakaratft kerestdk. Lz Arpadoknak
az a szokf,s&, hogy az orszflg egyes reszei kormfmyzasd.t a

csalad ferfitagjaira htzzak, ugyan azt a hatast id6 zte elo.

Ezen tarskiralyok viszalyai az oreg kiralvlyal belso har-

czokat tamasztanak, s a versenyzSk szemeben a nemzet

hatalmasainak becset fbk ozzttk) a harczra kepes bsztalyok

onlrzetet novelik.
Angliiiban mindjfrt H6dit6 Vilmos halala utiin fiai

hajba kapnak. Az id6sebhet a nagyok segitsegevel II. Vilmos
megfosztja droksegetol. I. Henrik, a harmadik normaltn
kiraly, szinten eroszakkal szerzi meg a koronat. A vflasz-
tfLs fbrmajat megtartjak es vele azt a szokf,st, hogy a kiraly
megkoronazasakor bizol)'os kotelezettsegeket vfllal.

A leghatalmasabb kiraly sem nyugs ztk addig, mig

or6kose szamara nem biztosftotta az elokelolc tamogat6.sat,

mert erzi, hogy ktilonben tronj a valamelyik nagyravagyo

mas rokonanak lesz predfljava. Szt. Istvan elete utolso

eveit arra szanja, hogl- az orszeg nagyjait megnyerje Peter-

nek. Konyves Kalman kegvek osztogatasaval es eroszakkal
iparkoclik fiainak htztositani a tront. Mar ez az egy tekin-
tet is arra kenys zeritt az autokrat6.t, hogy a nemzet kivan-
sagaival szamoljon.

Anglif:ban ugyanez az ok

arra lsztonzt, hogy a barokat
hogy engedekenyek legyenek. A
es baratsagossa lesz, mihelyt

a legerosebb kiralyokat is

megnyerni torekedj enek es

zord H6dfto Vilmos lagygya
fiai oroksege van sz6ban.
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A hatalmas II. Henrik legnagyobb ellensegevel. Br,:f.ei

Tam6ssal is kibdkul, csak hogy fia tronra juthassolr.

A kiralysagot, mikent lattuk , dz is korlat ozza. hr-rgr-

kormanyzaLr teendoit a tarsadalom vezeto elemeivel I]leg-

osztani kenytelen.
Azok a regi szervek, fl melvek a nemzet eletenek korablli

szazadaiban tflmadtak es melyek a szabad kormtnyzat esz-

kozei voltak, fonmaracltak.
Angliflban a normann es a Plantagenet kiralyok mincl-

egyike maga kore gylljti a nemzet tekintelyes tagjait. Az

angol-szasz szokasok nem szakaclnak meg. Lz angol-szasz

szabadsag eszmeje a normann kirfilyok hatalma idejeben

is tovabb 61.

Igaz, nagy valto zast szenved a szerv ezet, a melyen

alapszik, de erejet fontartja az a korulmeny is, hogy folyta-

tasa a regi inte zmdnYnek.

A normann kiralyok nagy tanacsanak iogi termeszete

nem vil6.gos. Val osztni, hog-v csak a korona oss zes hfl-

beresei voltak tagj ai. holott a szaszoknfll minden szabad

ernber r.eszt vehetett R gvtilesekbelt. Szabatosan meghata-

rozott lLataskorrel nem l-rir. Az alkotmanyok meg csak szo-

kason alapultak. s a valtakozo politikai helyzet hatasa alatt

allottak. Tronvisza\'ok elintezesevel, nagyobb harczr valla-

latok megbeszelesevel, terhes adok es aldo zatok megaj an-

lasaval, biraskoclassal, tanacsadassal foglalkozott a nemzeti

tan 6.cs. a szerint. a mint ezt a kiraly erdeke vagy a

nagyoknak a fenforgott kdrulmenyek szerint alakul6 ha-

talma kivanta. IIajcl tobben, majd kevesebhen ,vesznek

reszt e tanacskoziisokbnr, mindig azok, a kiknek annyi a

tekintelyok, hogy tanrogatfsuknak becse es kdveteleseiknek

sulya van. I. Vilmos es II. Henrik erej ok novelese vegett

hivjak ossze e gyuleseket; Istvan es Fdldnelkuli Janos

kenvszeruseghol folyamodnak hozzalutk. A jovo fejlodesre

d.
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n6,zve nagy jelentosegti, hogy a nemzeti tanacs idonkint
mindig oss zegyfiI, s hogy a nagy allami ugyek elintezese-
ben is donto resze van. A kesobbi kor becsvagyat e peldak
sarkaliek, s a kesobbi kovetelesek benne talaljak a pralce-
denst ) a jogalapot.

Ehhez hasonlo a fejlodes Magyarorszagon.
frZ Arpadok is fontattjek ; nemzeti gyriles intezrn_e-: -.*'|'"

-1rYet,,, 
Alkata mas, mint az angole. Szelesebb alapon

€...-...-..,"^

nyugszrk es inkallb orzt meg eredet,i formajft. l{em a ko-
rona hLlbereseibol All, mint a h6dftastol fogva Anglid.han,
hanem a nemzet osszes szabad tagjaibol. Tenyleg azak
jelennek meg benne , a kik eleg erosek, hogy az orszag
vezetlsere jogot tartsanak. Midon I. Bela a koronaert es a
nemzet onallosagaert kizdott a nemet part ellen, erosnek
erezv{n mag6:L a nemzet szemeben, az osszes kozsegekhez
azt a felszolftast intezi, hogy kuldjenek tanfcskozas vegett
2- 2 kovetet.

Ez volt a kepviseleti rends zer elso prob aja, de a po-
gfnysag uj folkeleset iddzvdn elo, nem valt be. A szeme-
lyes jelenlet marad a szabfly. A nemzet szabad tagjai mind
megovjak a jogot, hogy a nemzeti tanacsban reszt vehesSe-
nek. I\em lehet megallapftani, hoglr rendesen hanyan jelen-
tek rneg benne. Killonb ozb formulek maradtak reank. a me-
lyekhol e tanacsok krilonbozS osszealkotfsfra lehet kovet-
keztetni. Szent Istvan fiLhoz inte zett irasahan kulonbseget
tesz az ifjabbak kdzott, a kiknek fegyver valo a kez6kbe,
de idonkint megis a tanf csba bocs6:thatok, s (( az oregellbek
es jobbak, feljebbvalok es nagytiszteletri venek, ko zott, a
kiknek meghallgatd:sa nelkul a kiraly sohase hatar ozzor, a
kik a tanfcsba valok. S zent Lhszlo egyik torvenye igy szol:
tA magyar kirflyseg foemberei teljes szamban gyrilest tar-
tottunk, ; egy masik azt mondja : nLaszlonak elnoksege
mellett a birodalomnak osszes puspokei es apiitai mind a
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jobbegyokkal, az egesz papsiignak es nepnek bizonl-sdgara

szent zsinatot tartottunk.o Kiilman kiralyrol azt talaljuk t'el-

jegyezve) hogy midon a birodalmi tan6cs hanyatlasat es

az udvar irant tartozo tisztelet elcsenev6szesedeset latta
(erdekes, hogy e kdt ok egyutt szerepel Kalman kiralr-
elhatarozfsaban), osszehivta a kiralyseg foembereit es a

ltirodalom egesz senatusd:val atvizsgalta Istvan tdrvenyeit.
Freisingeni Ott6, a II. Geza idejebeli magyarokr6l szolva,

azt mondja, hogy ( a foemberek mind elrnennek a kiraly
udvar€tha, mindenki elviszi oda szeket, s ott nem szunnek
meg a kozugyeket tfrgyalni es megvitatni, telvf zrdejen pedig

ugyan ezt cselekszik sz*Ildsaikon., III. Istvan az egyhaznak
adott privilegium vegere odaiktatja : rr mindezeket ugy tekint-
sek, mint dicso anyjanak, a kiralynonek, az ersekek, puspok6k,
valasztott puspokok, kiralyi prepostok es apatok, ispanok,
jobbagyok, dS mas urak tanflcsd:bol megallapftott es meg-

erositett hat arozatait. u Imre kiralynak egyik okmanya a7"

orszfg minden nemesenek kozonseges gyrileserol sz6l.

f formulekb6l arra ketl kovetkeztetni, hogy ez iddk-
ben ketfele orsziigos tanacs volt. A szrikebb, a mely a

vilagi es egyhazi nagyokb6l allott, s a kiraly kormany-
zatanak allando szerve lehetett es a melyet Istvan az

oregek tanacsanak nevez; s az altalanos nemzeti gyules,

mell'llen a nemzet oss zes szabad tagjai, Istvan fiataljai,
reszt vehettek.

A kiralv neha egyes videkek nepevel is tart gytllest.
Hogy mikor melf ik gyulest hfvtak ossze, azt valoszinuleg
irrkabb a politiliai hell'zet sztiksege, mint positiv iogszaba'
lyok hata roztak uteg'. JIar a nehezsegeknel fogva is. a

melyekkel eg)-utastol messze levo videkeken elo szamos

emher osszejor-etele es egvtittmaraclasa jart. a kiseltlt tauacs.

mely a nagyoknak flllanclo btzottsaga is lehetett. g']-akrab-

ban r-ilt ossze. Csak ha a kiralv tag'abb korok megnl-ereset
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tartotta sztiksegesnek; ha olyan versenvtal'ssal ell szernlten,
a ki ellen a tomegekre is szamithatott ; ha olvan int ezkedese-
ket akart tenni, a melyekrol hitte, hogy a nep szeleseltlt rete-
geiben is visszhangra talalnak; ha a nepes g1-r-ilest azonnal
ellenseg ele is akarta vinni, vagy ha kozelegecletlenseg' es

forrongAs a nep megtrallgatf sara kenys zeritette : ezehllen az

esetekben hfvta ossze a nemzetet.
A kulonbozl nemfl gyulesek hataskore senl rolt poll-

tosan szahftlyo zva. Mar ezdrt is potolhatta az eg'r-ik a

mfsikat. Onfllo olyan joguk, a melyel, r'alamely torr.en\-
kizarolag a nemzeti gyulesnek, vagy ellpen egyik ner]te-
nek adott, aligha volt. Jog szerint minden kozhatalour
a kiralye. A nepnek ann5'i a r(:sze benne ) a menn;'it a
politikai helyzetnel fogva szereznr kepes, vagy a mennyit
neki belole a kiraly adni akar. Szent Istvrin hatar oz, a

tana,cs ker es foh'ilagosftja az uralkodot. A b6lcs kiraly
nem azert gylijti maga kore a nemzet szine-javat, mert
nelktile nem erzr magat jogosftva arr1 hogy mindenkire
nezve kotelezo szabfrlyokat allapitson ffieg, hanem, mint
maga mondja, azdrt, mert u hasznos a tandLcskozas u. (( Ha
jdrsz a bolcsekkel, bolcs leszesZ )), ez az elve a rendkivuli
ferfiunak, a ki a magyar allam masodik megalapftoja lett.
Belatja, hogy nem j6, ha mindenben es mindig egyedul o

tntezkeclik. Erzt, hogy a kirat; tekintelve karosodik, ha a

kritika es az elegedetlenseg rninclenert az o szemelye ellen
kenytelen fordulni. Azt taniicsolja fianak : ( ne itelj te magad,
nehogy alabbt'alo flg),ekben forgolodvan, csorll-rlfst szen-
vedj en a te kiralyi meltosagofl ,r . n Ovakoclj al bironak lenni. ,
USy latszih, hogy a torvenyekert is reszt akar juttatni a

felelossegbol az orszag jobbjainak. Mar ezdrt is gyulesen
gvakorolja torvenyhozo jog6.t.

Szent Lilszlo tdrvenykonyveben a kir6l;r hozzalarulfsa
meg sem lathato. Mintha eg)'edul a nagyok allapitand:k
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ameg es szovegeznek a torvenyeket. Egy masik tot't-elt)--

kdnyvben rola csak mint elndkrol van szo. III. Istvatr tl
hatfrozat meghozatalat es jovahagyasat a felsorolt rettclek-

nek tulajdonftja.
Ilgy latszik tehat, hogy neha a gvules hahfxoz az elebe

terjesztett ugyekben, masszor meg a kiralye az elso es az

utolso szo. A gyulesek mindenhez hozzaszolanak, &z allam

minden ugyebe beavatko znak, hozzdifrulasuk azonban sem-

mihez sem kivantatik meg. Az egyhazi es vilagi ugyekben

torvenyeket hoznak es administraln&k, de nem tiltj a aT

alkotmany, hogy minclezt a kiraly nelkuldk is megtegye.

Kalman kiraly a velen czer dogenak azt mondja, hogy a

tervhevett o beke nem volna eleg eros, ha az orszagtanacs

beleegyezese nelkul kottetnetrr 111€9u. i\em azl allitja, hogy

nincs joga eglrmagaban hatiir oznr, hanem azl, hogy meg a

kulugyek teren sincs onken,yes inte zkedesenek eleg hatasa.

Kalman bolcsesegere es kora viszonyaira nezye egyarant

jellemzo ez a felfogfs.
A gyulesek idorol-idore reszt vesznek az orsziig

minden Ligyenek tntezeseben, elvileg azonban a kormany-

zas a maga egeszeben a kiraly joga marad. A politikai

he lvzet parancsolo szava. a hatalom ten-vleges mego sz'

lasa neha elkerulhetetlenne teszi osszehivasukat, a jog,

az alkotrnan-v azon\lan, ug-v latszik, soha. l\'Iint Anglif-
barr. irg)- nalunk is az utokorra nezve fofbntossagu. hog--v

a nem zetgl-tilesek a kiral; i hatalom e szazadaiban is elet-

bel naraclnak. s hog't- iclorol- idore a legnevezeteseltb ugyek-

ben. a td5-envh ozasltan . az orokosddes kerdeseilteu. a llo-
titikai es lreltziigr i aclruinistratioban clonto szavuk \-aI].

Ezert lten] r-olt t'a sztiksel. hog'1- kesolll"; az inteztrlel]\'eket.

ugy rnint F rancziar-rrszagltAtt. uj t.tt rtregtel'etntsek. ^\ kit'iilr--

sag rnellett fejloclr-e. a I,,Slaliistol kezrlr-e ki.et'ik a 11e111-

zetet kes(ibbi korAig. A ntr-th(-)s tlitnlrtlsil or-etlzi tjket. A uem-

'Y .'
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zeti gyriles intezmenye regibb a koronanil. Sot a nemzet
ontudata a vezlri hatalmat es magat a kirirl)-sagot is e

nemzeti gyrilesek szabad akaratabol eredonek vallj a.

E szazadokban, a mint mar jelezteffi, a kc)ztillapotok
nyomasa alatt a tulajdonkeppeni administratioban is osz-

tozkodik a szabad tarsadalom.
Az angol kiralyok es az Arpadok egyarant azon ilrar'-

kodnak, hogy tolok kinev ezett egyenek kezeljek az allanr
ugyeit. De vedekezesok ellenere kenytelenek az orokosocles

elvenek engedni, s az allarni gepezet egy-egy rugojat a kdz-
ponti vezellstol teljesen fuggetlenne tenni. A kirfly 16-

szortrl a nagyok tamogatasf:ra. Birtokok adom fmyozfsa
nem btzonyul elegseges csAbnak. l\faganak az allamhata-
lomnak alkoto res zeirol is kenytelen a kiraly egyes nagyok
javflra lemondani. Angliaban a legfelsohb udvari meltosa-
gok, melyek az allam legfontosabb ugyeit rnt"ezrk, orokosokke
valnak. A kiraly akkent segft magan, hogy e meltosagok
hatriskoret, legalabb res zben, Lij hivatalokra rahazza. Erdeke
es politikaja ellen azonban megis kenytelen oly earl-eket
kinevezn\ kik orokjogon gyakoroljak a souverainitas leg-
tobh jogat az orszflg nemely rdszeibell. Helyenkint elismeri
a sheriffseg orokolhetoseget is. f mellett a barok uradal-
maikon biroi joggal elnek. Lz allarni kdzigazgatasnak igy
sokfele urai lesznek. A kiralyi hatalmat sok helyutt es sok
vonatkor,iisaban a nagy fdlclbirtok onjogon gyakorolja.

i\alunk is eszlelheto ez az irany. S zent Istvan allam-
rendje nem alapult, mint H6dito Vilmose, a hLlher eszme-
jen, s ez\rt a hivatalok orokolhetosege ellen kdnnyebb volt
a vedekezes. A kulfdld jogkepzodese nem adott iranyt
nekunk, mint Anglianak, a melyre l{ormanclia htiberisege
kozvetlen hatassal volt. De azdrt" nalunk sem sikenilt a

fdldbirtokkal osszekapcsolt hivatalokat az orokos birtoklfs-
tol megovni. A zok az okok, a melyek e korban a decen-
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tralisatiot elomo zditSilk, nalunk is megh ozzak g1-tiprrjlcsriket.
Az aranybullaban mar ki kell mondani, hogy sern az is1,;i'-
saS, sem mdLs hivatal drokbe nem adhat6. A kiral;ok &Zr-r11-
ban ezentul is sokszor kenytelenek egyes hatalmas ur.ak
megnyerese vegett a kdzhatalmat eliclegenfteni. Egyes nag)-ok
megsz erzrk jobbagyaik es vfruk nepe folott a fonhatosag
nemel;' elemeit.

De nem ebben van a f5 korlat , a melyre a kir6lys6g
a vegrehajto hatalom alakulasaban talal.

A souverain jogok elidegenftese nalunk is, Angli6.5a'
is kivetel.

Ha a kiraly a nevleg kezeben maradt vegrehajto ha-
talmat annyira akarata ala birta volna hajtani, mint
XtrV. Lajos ftartczra vagy II. Frigyes porosz kir6ly, akkor
orias ero folott rendelkezhetett volna. De erre nem volt
kepes.

Annak ellenere, hogy a norrnann angol kiralyok a
viscountokat, a sheriffeket, az Arpadok az isp6nokat es
eleinte az osszes alsoJrlt hivatalnokokat kinevezik es aile-
suktol megfoszthatj ek, a kozigazgatast nag) mervti frigget-
leuse3'hatjtr et. urert kezelt-ii ontillo vagyont, tekintetyt es
lratalttlat r-isztlek ocla nril3.ukkal. s urert a tavols ftg az ellen-
(trzest uregl,rerritjit. il heh-i tigr-ek kozponti tntezeset lehe_
tetieltlle tesz i . A r-tilasztas eir-e is ervenyesul. Angliaban a
cotttrtr- cclttl'r-rkl-ratt , t1z eskr-iclts zekekben, a coronerek Aile-
savttl: ntilLtnk ti-rkonkint az als6bb hivatalokb&il, a v6ro-
sokllan- azoll Jnzottsagokban, rnelyeket egyes foladatok
megoldasal'a a torven--v rendel. De nem a vflasztas alapitja
meg az oniillosaS'ot. hanem az egyen 7 a ki az allast
betolti, s a kdzallapot. A valasztiis elvenek akkor enged
a kiraly, miclon azon veszely Ail elo, hogy a kinev ezestol
fuggo hivatalokat az oligarchia foglalja el. Angliabap a
sheriffseg a nagy barok kezere jut, s ezert a kiraly resz-

Gr.,lndrassu G1.1uLa : Frjntncn'uclasu,nk okai.
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ben a kisebh nemessegtol vflasztott kozegek, res zhen a

kozponttol kuldott hivatalnokok utjan szukfti a sheriff

jogait. l\Alunk a foispflni 6"llas elhataimasodasa ugyan ezt

a veszelyt td.ezt elo. Osszeno az oligarchiaval. s eztrt a

kiralysa g j avara szolgal a vele szovetkezett kisnemesseg

terfoglalasa a kozigazgatflsban. Ez a reform gatolja meg a

kozigazgatas elidegeniteset, de mondanom sem kell, hogy

fuggetlen szellemet meg nem 6Ii.

Jelle mzr a kiraly nehez helvzetet es orokos kizdelmet

a ko zallapotokt6l elomo zdttott clecentralisatioval, hogy a maga

hatalma erclekelten kenvtelen sajat kinevezeLt kozegei ellen-

sulyozasaul vrilasztott tisztviselok segitsegehez folyamodni.

I- S)- a nlagyar'. mirr I az angolt alkoto szasz es nor-

rnann nernzetnek a kiralr-sti3 erejeuek emelkedese elott nagy

szabadsagai voltak. Olt- le.ukot'lten eltek. a tnelv onerzetoket

kifejlesztette es annak nelktilozhetetletr sztikseget erlelte

meg bennuk, hogy sorsuk fotott rntrg^uk hatru'rl zzanak.

A hatalmi viszonyoknal fogva korlatolt erejti kiriilvsi3'

ezen nemzeti typust nem birta atalakftani.

A f'elsobb osztdLlyokat hatalmuk tudata es az az erze-*.

hogy a kir6ty rajuk szorult, buszkesegre gyuitotta.

A kiraly csinjan banik vel6k, foleg dz, a kinek igazi

hatalma van, mert az ilyen csaknem kivetel nelkul okos

ember 6s felismeri erdeket.

Szent Istvan lelkere koti a fianak, hogy legyen i6 a

foemberekhez.
oHa hekessegszereto leszesz, kiralynak mondatolr, oha

ispanok es foemberek foldtt fonhej az6, bizony a vitezek

ereje kiralysagod romlf,sfra valik es idegen nemzetnek

aruljfk el a te orszflgodatu.

A nagyok o legyenek a te atyaid es testvereid,,, mert

o ok oltalm azzftk az orsza$ot, a gyengeket 6k vedelmezik

ffi€g, legyo ztk ellensegeidet, oregbitik birodalmadat. u
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A hol a kiraly ) a ki felelmetes lehetne, igl- gorclolko-
zik, mert okossd:ga ezt taniicsolja neki, s csak a ror-icllito
f'ejedelern ismeri annyira felre a helyzetet, hog_v le'ezi
azokat, a kiknek hatalmat megtorni nem kepes, s a kik'ek
segf tsegere raszorult: ott a nernzet nagvjai nem valhatnak
szolgalelkriekk6.

l\em egy teny hizonyftja, hogy nalunk, ugy mintAngliaban is, a kiralyseg a szabad szot nem birja el-hallgattatni' S zent Gellert durva kifejezesekkel korholjaAba kiralyt es kikergeti a templombol. i\em bunhddik
erte' Mer emlitettem, hogy nrikent bant el Lukacs ersekIII' Istvannal. A vilagi urak kozott is akadunk ilyen daczosjellemekre. A vaskezti es nag.vhatalrnu Kalmant meghajlasra
kenys zeritrk n'Iiclon testverevel harczba szall, a vitezek
osszegvtllnek es azt mondiak: Mi nem isrnerjuk a vis zaly-
nak az okat; ha 6k egymassal meg akarnak kizdeni, vfv-janak meg ketten, s a ki Syoz, azt elfogadjuk urunk-
nak' lvem akarnak honfivert ontani. S a kiraly kenytelen
engedni' II' Istvan idejen meg rakon czatlanabb szellem
nyilatkozik meg. Ellenseges talajon mondja fol a sereg a
szolgalatot' A vezerek a haboru ellen nyilatkoznak. Karos-
nak mondjak es keszr-ilnek hazarnenni. Ha a kiraly har-
czolni akar, am tegye, 6k m6:s kiralyt vflasztanak maguk-ttak' A zsarnok termeszetr-i Istvan enged, s csak kesobb6ll lroszut azokon, kik vele szembeszalltak.

Ilyen Yolt a kozepkor kiralysaga, ilyen a tarsadalom.
a nrell'nek clacza a lciraly hatalmat az irott torvenynel is
szorosabb korlftok koze rekesztette.

Ezen idoknek szokiurondo jelleme meg a to5,en).ek-
ben is kifejezesre jut. Pdlclaul az aranybullaban, a rnelr--
nek bevezetese azt I lrotrclja. hogl- a szabaclselgot ol)- kir.a-
lyok hatahnaskoclasa 

'o'gtilta uleg. kik ,, tulajclo' haragjuk
boszujatol ,r vagy g'onosz tanacsosoktol yezettettek.

9*
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Angliaban Becket Tamas ujjat von II. Henrikkel. l{yil-
tan szembeszall vele. Montforti Simon, kit a kiraly 6"rul6-

nak mond, azt" feleli neki : most orultret, hogy kiraly, mert
kuldnben leszurna. I. Eduardnak l{orfolk earlje szemebe

mondja, hogy csak akkor vesz reszt a franczia hadjaratb&r,
ha a kiraly vezeti a sereget. Eduard megfenyegeti, hogy ha

makacskodik, folakasztatja, mire a lord azt mondja, hogy
sem nem engedelmeskedik, sem nem akasztjAk f6l. Varenne
pedig, rnidon szorongatj 6k, hogy bizonyos jogokat, a me-

tyeket g)'akorol, torvenyes alapon igazoljon, ezerr szavalcra

fakad: igazolasom a karcl. 6sei segitettek a kiraly elodjeit
a h6ditasb&il, joga azonegy ertekti a kiralyeval.

E kifakadas j ellemzi a nagyok buszke szellemet, melyet

a kiraly minden erofeszftes ellenere sem birt megzabolf:zni.

Mikent mar kifejtettem, dz alsobb osztalyokban sem

terjedhetett az a szellenr, a rnel;' a szolgasfgra keszit elo.

l\alunk a kiraly jobbagyainak, a varkatonaknak, majd

a koznemessegnek onlrzete kezdettol fogva igen eros. K6-

zottuk es a nagyok kozott nincs az a kulonbseg, mely a
normann h6ditasra kovetkezett szazadban Angliaban a tfr-
sadalom ktilonfele elemei kO zdtt eszlelheto. Mindegyikdk-

nek nreg rgaz buszkesege, hogy a h6dit6, az allamot meg-

alakito nemzet sarja. Lz egyszeru magyar nemes tobbnek

is tartja magat, mint az idegen szarmazasu fourat.

Hogy az osztirlyok eglrenlotlensege menn;rivel volt
kisebb nalunk, mint barhol masutt, azt a bunteto torveny
is bizonyftja.

S a*_*JI*Algl$I_.: 
_e_ 

m _J*eJe "ki- " a " hlrnjsj.."g. k gllyl. 3: gF
a

IP*si ?" F?glllt {95:_ 
r_6:li5: 3 - "-Fi5St I b',1ttepv- m-eskuloJl-1911.

Az emberi elet erteke a tarsadalmi allassal ariinyban no.

Lz egyenlottenseg nem csak a jogok kulonbdzo megoszla-
sat tdezi elo, hanem az emberi eletnek a torvenyben is

kifejezlsre juto kulonbdzo becset allapftja meg.
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szt. Istvfn ezzer a folfogfssal ellenkezrit r-all. A bti'-
tetds mdrtdkdt nem * s6rtet! egy6n rarlgjfhoz szorr;o5*,r*,"
=^ 

*i ---*-7;;T;-
annak az flliisdhoz, aki a torvdnvt megszegi. Nem egT-enl,Oj;i;;i6-:C-ffisy;;;es' 

"";"r.lyik nagy ura, vagy kd-
zdnsdges nemes krivet-e el v6tsdget. Az 6llam rendje inkabb
megsdrtil, ha azok vetemednek kihd.gasra, a kiknek j6 p6lde-
val kellene ekiljfrniok, mint ha m6sok teszik ezt. T6bb
'embert ds tobll drdeket veszdlyeztet annak a hatalmas rirnak
a kicsapongdsa, a kinek v6.ra 6s katondja van, mint m6se.
Ezert szigonibb btintetdsben is rdszesril.

F6nyes bizonysd.ga ez Szt. Istvdn brilcseseg6nek ds a
magyar nemzet korai fejletts6gdnek.

E folfogfsa csak azert 6rvenyesrilhetett, mert az egyen-
lcitlensdg mdg nem oltdtt trilsagosan nagy arfnyokat.

A kcizdrdeknek ds a kirrilyi hatalomnak ezen erciteljes
nyilv6.nul6sa fcinn is tartja a szellemet, a mely l6trehozta.

Kds6bb Q" ydrdfj *llAluqk ip alkalmS4k-qdik I ryngfoko_
?_?_Ib"%Lde rilland6 nyomok rnutatjd.k, frosy ii uitcitcii
folfog*s is uralkodott.

Az e szdzadokban m6g csak kdpzriddsben levo magyar
frinemess6g ilyen erciteljes ellenorzds mellett nem k6pes az
iranta tarloz6 hris6g 6s engedelmessdg azon drzet6t kel-
teni, a mely Francziaorsz6gban a hribdrurak hatalmd.nak
forrfsiivd lett ds a kir6.lyi hrittdrbe szoritotta. A tcibbi sza-
bacl ember btiszke onerzete 6s a zsarnoksfgt6l mentes v6l-
lai iclcivel a krizszabadsfgnak erris segits6g6re lehetnek. ugy
l6tszik, hogl- mdr Aba Samuel r6juk tdmaszkodik azoLt
kiizdelmeben. nell-et az idegen befblyds 6s a nagyok ellen
viv. Kdscibb a nemesseg zomdt azon tdrekvdse. hog-r- a so_
raib6l kiemelkeclci hatalmasokkal szemben meg6vja a regi
,egyenlcisdget. allandotru a kirrill- szrivetsegesevd teszi. A ki-
rdly vddo szfrnyai alatt f'ejlclclik. a kiriill- szdvetsdge noveli
6ndrzet6t, mig vegre e szdr-etseg irtjan. valsiigos idcikben
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nyuj tott tamogatas fnak
kat kup, a melyekbdl az
fakadnak.

V. FEJEZET.

ellens zolgillatakdpp en, privilegiumo -
alkotmany legbecsesebb vfvmfnvai

Anglifban mereYebb a tarsadalmi elkulonzes. Mar l{or-
mandif,ban alakul meg es atultetik az nj hazftba. Itt
elomo zditia az a korulmeny, hogy az oszt'.lyok hatar-
vonala osszeesik a fajok hatarvonald.val. De a kiralyok-
harcza a nagvok ellen az alsobb osztalyok gyors emanci-
pati6iet vonja maga utan. A normann kiralyok az alhri-
bereseket kdzvetlenul magukhoz csatoljak es kiemelik a
kdzvetfto nagyok befolyasa al6l. A sz6sz fajjal is kaczer-
kodnak, hogy hasznukat vegyek a normannok engedelen-
s6ge elleneben. Ha a kiralyok valamelyike bajba kerul,
megemldkezik a szasz nep regi fenye rol, felfegyverk ezteti
es harczba viszi oket a lilzado barok ellen. 

" 
igy teszII' Vilmos, f . Henrik. Ez a lehetoseg volt hatalmuk

egyik fooka. E helyzet nagyra novelte az als6bb oszt6-lyok onerzetet es politikai becsvagyat is. I\em mulik
el a nem zet lelken hagyott mely nyom n6lkul, hogy a ki-
r{ily, mint f . Henrik tette, a n6p segftsegdt keri a nagyok
ellen ; nem egyhamar felejtik el a kiralynak olyan szavait,
hogy nem fdl a normannokt6l, nem fdl a nagyokt6l, csaka szaszok tartsanak vele, azaz az alsobb rendri oszt1lyok,
Henrik chartat is ad a nepnek. Ha igeretet nem is valtja
be, maga az ilyen igeret mertfoldmutatoja a varakozasok
es kovetelesek ndvekedesenek. Szoval, a XI. es XII. sz6zad-
ban a kozallapotok hatasa alatt ugy ndlunk, mint Anglia-
ban, a szabad szellem a felso es kozepso osztalyokban egy-
arfnt megizmosodik.

E mellett mind tdbben sajetftjak el a kormanvzasi k6-pesseget. u

A szabadsfg fokoz6d6 vfgyaval megtanuljak a vele
valo elest. A mint lattuk, ugy a f5, mint az also nemes-
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seg a kiraly vezetese mellett allami teendoket \:e-qez. II[s-
mfls hataskorben, bizonyos fdlugyelet mellett, a nern zet
vezeto osztalyai a kozkormanyzat ugyeivel, a torven)-ek
vegrehaitasaval foglalkoznak. E teny megmerhetetlen jelen-
tosegri. Gouvernementalis szellemet olt belejok es fejleszti
6rz6soket az allami hatalom val6sagos szriksegei ird.nt ; g)'a-
korlati f'elfogiisra, politikai onmersekletre tanitja a nemzet
zomet, a szabadsag szokasaihoz hozzffiiizve a fegyelem
azon mertekdt, a mely nelkul sikeresen mrikodo szerv ezet,
egeszseges politikai 6let lehetetlen.

F eltuntetni igyekeztem a kozintezmenyeket es a koz-
szellemet, a melyeket a XIII. szdzadig Angliaban 6s nalunk
a kiralysag hatalma teremtett.

Ha a kifejlett jogot n6zzik, a kiralyi hatalom tulten-
gese lep meg bennunket. Ha a tenyleges fllapotot szemlel-
jtik, azt letjuk, hogy a tulajdonkeppeni hatalom a nemzet
kezeben maradt ; hogy ennek Onkenytes td.mogatasa nelkul
a kiraly tehetetlen ; hogy a kiraly kenytelen a nemzet aka-
rata szerint kormanyo zni, felteve, hogy a nemzetnek van
akarata es azt ervenyesiteni kivanja.

Ezen tenyleges allapot kovetkezteben a nemzet vezeto
osztalyait szabad szellem hatja AL,, s megszerzik a kepes-
seget az allam ugyeinek a vezetesere. Lz int6zm6nyek ugy
a kozpontban, mint a videken tert adnak e szellem meg-
n).ilatko zasanak, s egyre szt tapl Alj ek azt, masre szt altala
tartatnak fonn.

De sem az inte zmdnyek hataskoret, serlr az osztalyok
es eg-yesek jogat vilagos torveny nem szabfilyozza. Hol et-
csapnak minclen korlaton es magat a kiralysagot is meg-
alazzak, hol a kiralv onkenyenek lesznek aldo zatava. A z

ilyen allapot nem lehet vegleges. A tarsadAlorn. a mint elore
halad, isztouszeruleg azon iparkodik. hogl- alkoto reszeinek
egymashoz valo viszonr at jogszaball-ok allapitsak meg.
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A kiralynak mindenhatosagat az eleven erok korlatok
koze szorttjek. Az angol -szdsz, rralamint a magliar vezerek
korabeli hagyoma nyok is taplalj Ak a szabadsf.got. Oly szo-
kasok kapnak liibra, a melyeket a mrlveldcl6 es halado
nemzet a kiralyok gyakori megszegesei ellen biztosftani
kivan.

Lz a t6rekves tamad, hogy a tenyleg korl6.tolt kir6ly-
sagot torven),esen korlatolt kiralysagga form6lj6k. A szokf s-
nak szigoruan megh atarozott j ogge keil nonie.

Ezt a munkat indftja meg a XIII. szazad. A szabad
szellem, mely a regi iddkb6l fonmaradt, s melyet a kiraly-
seg nem tort ffie$, hanem csak fegyelmezett es kozos nem-
zeti munk ara iranyitott, e szazadban megtermekenyitette
azon intezmenyeket, melyek, mfnt a regi onkormany zat
maradvanyai, a szaltadsag megerosftesere alkalmasak.

A nemzet hatalmi tenye z(ii |rezve az erok egyensu lyflt,
a jogok egyensulydnak letreh ozasdn munkflkodtak. Gy6z-
ni6k kellett, mert a nemzet, ha osszetart. erosebb a kiraly-
nal ; mert kepes a gyozelemmel elni, azaz onmaget korma-
nyozni; mert kdvetelese termeszetes es ethikus. A kik m6r
regtol fogva az 6.llam mindennapi munkdjet vegzik , azokat
io$ is illeti meg. Igenyeiknek az osszesseg erdekeSen vegzett
hasznos munkaban van az alapja, csak ugy mint a kiralyi
hatalomnak. Gyozelmdk azonban nem biztosftja a vegleges
eredmenyt.

iYagy alkotfsok nem lehetnek egyetlen siker kovetkez-
menyei; a termeszet a rogtonzesnek nem barftja, s csup6n
a czelt soha szem elol nem teveszto kitarto munkat koszo-
rrJzza j6 eredmenynyel.

A XIII. szazad mozgalmai is csak az alapot rakjak le,
a nagy elveket emelik ki, a melyek gondozasa es fejlesztese
a kesobbi' nemzedekeknek valik foladat6.vf:. De a vegzett
munka fgy is korszakot alkot. Az elmult id6k jogi felfog6.sa
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es szokasai, a melyeket a tarsadalom szabad szelleme esonetzete hatottak ht, sarkalatos torvenyekben testesulnek
meg s iranyt szabnak a jdvo fejlodesdnek. A xI[. sz|rzad-ban Anglia es Magyarorszd:g oly utra lepnek, a melyrcille nem ternek. u - '=
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