
VI. F'EJEZET.

A XIII. SZAZAD. A RENDI SZABADSAG

rrAsex ES MAGyARoRszAceAN. A

KrBoNTAKozAse ANG-

szABAosAcrEvELEK.

Szhzotven eves egyuttl6t, kdzos szolgalat es k6zos
munka egyesito hat6.sa alatt a normann es szasz fajok
kib6kulnek es egymasba olvadnak. E folyamat elorehalad-
taval mind kevesbbe erz,tk a kiralyi hatalom mulhatatlan
szukseget s bitorlflsait, onkenyet nehezebben tririk. A ku-
ldnfdle osztflyoknak a kiraly parancsszava alatt vegzett
egyuttes mrikddese megteremti szovetsegok lehetoseget.
A kozos nyomas idorol-idore kozos ellenallasra birja
oket. Az aristokratia az alsobb oszt6lyok tiimogatasat ke-
resi, ezek meg oromest elfogadjek of vezdrdknek. A kul6n-
bozo kivanalmak es serelmek osszeeglreztetese nemzeti
programmot hoz letre.

Lz ilyen szdvetseg gyumolcse a magna charta. Ha-
sonlo mozgalmak m6.r elobh is tamadtak, de ennyi ered-
menyt egyikuk sem ert" el. Jfnos kiraly oss zetiz vala-
mennyi oszthlylyal, s elszigeteltsegeben a rendek minden
kivansagat teljesiti. A rendek gySzelmenek nyomf.sa alatt
ion letre a magna charta. Nem akar az allami eletnek uj
formakat adni; esze agaban sincs, hogy elmeleti tanok sze-
rint alakftsa at a meglevot; egyeltalaban az orszag kor-
mflny zattmak modjaval keveset torodik ; az allam alkata-
val csak mellesleg foglalkozik Fd czelja, hogy a kdzhata-
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A szalladsag renaissancea ugyan azon okok hatasa-nil fogva ion letre nflunk, mint Angli6:ban. Ifagy a ha-
sonlatossag a kdt orszdg feilemenyei k6z6tt, de elteresekis vannak.

A kiralysag hatalmanak szukseget elenkebben erzlknflunk, mint eteztek a fajok egybeolvadasa ut6n Anglia-
ban, habar nem is olyan erovel, mint az el6z5 szazadok-
ban' A nemet csaszaroknsk, majd Manuelnek kiserletei.
hogy Magyarors zftgot fdnhatosd.guk ala hajts6.k, egeszen aXIII' szazad ktiszobeig ujra meg ujra veres betukkel vesika nemzet emlekebe, hogy mit er neki a harczra kepes
eros kiralS' Angliaban ellenben a kiralysagnak tobbe nincs
killdnleges. kir-eteles hir.atasa. Szt. Istvan es Szt. Litszro
nag)' eg\-enisegei is olvan nepszertiseg et szereznek a ko-
ronanak' a rninot a llol'malln kirflvok zorcl alakjai kelteni
nem birtak. nlincl e kortilrtrenl-eknel fogva a kuzclele'r ajogokert nalunk kesobben inclul meg es nernileg mas ala-kot is dlt, mint Angliaban, a hol hdrom ol; an zsar'ok
termeszetri uralkodo, mint a hatalm&s, de kegyetle' II.Henrik, a kalandos es vad rrermersekletri I. Richard, akit jellem zoen oroszlanszivunek neveznek s az akaratos,
szeszelyes es kap zsi J6.nos, a mozgalomnak egyenesen a
kiralysag ellen iranyulo elt adtak. Az ellenallas, a melyet
Janos a reformokkal szemben kifejt, arra kenys zeriti areform-partot, hogy a korm fmyzati hatalmat a nagyokra
rahhzza.

L**_Egyetlen czell| valik: a kiraly tulkapasainak korl;*:,
tozfsa' A charta minden czikke a rendi jogok biztosftasf,ra iiranyul. v J*-"--l

iValunk
zsarnoksfg,
bullat.

lYalunk

maskent folynak a dolgok. l\ern annyira a
mint tehetetlen korm fnyzat el,yzr rneg az aranlr-

is gyengril a kiralyi hatalom sz riksegessegenek

I
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erzete' l\ mint a tfrsaclalom az uj vis zonyokhoz alkal'r az-kodott, a mint a keres ztenyses, az uj birtokrencl. a 
'\-..r.atimtivelcides benne melyebb gyokeret hajtott, a rni, t azeuropai egyensuly is kedve zobhe vflt, a kiralysagot erositcilelektani okok meggyengultek.

Ill' konilmenyek kozott Imre kiraly , viszalyban test-verevel' keptelen a korona hatalmfnak fontartasara. lltodja.Endre, fenyuzo, pazat:) kapkodo termeszetti; nem bir ren-det tartani; aclossd.gai, kozegeinek fegyel mezelensege eskeptelensegok a torvenyek vegrehajtasara a k6ros alla-potok legfobb okai. A kiral;r is megszegi a torven yt; de alegf'obb serelem a hatalmas ispanok, a nagy urak bitorlasa,foglalasa es engedetlensege. oyan zsarnok kiraly ) a kilegalabb masok tulkapasait korlatolja, lrisebb baj, mint azolyan ) a ki onmaga sem tiszteli a jogokat, cle a torvenytmasokkal sem tuclja tiszteletben tartatni.
A nemesseg tagjai kozott a vagyonbeli es hatalombeliegyenlotlenseg annyira megnoveks zrk, hogy a szege'yeb-bek szabadsaga es jogai is ves zelylten forognak. III. Belaota a kiralysag anttyit'a megg)-engrilt, hogy nem birja atarsadalorn cleco'rllositioj at'reEakacraryozni.
Ilven kortihllell)-ek kozott k6t ir6.nyu reform valt szuk-segesse' @ de egy-irttar meg il hatalmat. A kirarygydngesegei es visszaelesei sem f'elejtetik el a magyarral,hogy a kiralysag tntezmenyere szuksege van, s hogy ha evedp aizsa osszetornek, e klitlold martalekava v6lnek. Ha nemis erzi oly elenken a kivulrol eredheto veszely f'enyegeto vol-tirt' rnint az elazo szazadokb&r, a regi emlekeknek anemzetlelkuleten megis nyoma maradt, s a faji ellentet tudata rneg-erteti oseinkkel a nem zett ero egyseges szervezesenek fb'-

tossagat.

r tekintetek kinyomata a bulla, a mely ellentetSe' az

!
tt
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angollal, kettos czeLt kovet: a rendek szabadsagainak biz-
tosftfsa mellett a kiraly hatalm6.t is erositeni kivanja.

Az -g:an*q.lkL elorsoj.o,-lja ?:*e$_yesek jqgqi!. A hadi

nrinden evben kell tartani. Ott mindenki eloadhatja bar-
melynemri serehneit es panas zait, ug)- hogy ez az ossze-I --- -- J -- v^^r 4 vvr v rrr!vr r, \-\*' l,rLruLrL-zJLrl f.i Lf -.1 rr\r5J v L a.IJ UDDZU-

i ' .. . ri l6vetel, noha f(tczelja a jogszolgaltatas. politikai kerdesek
t

i -.gbeszdlesere is alkalmatos. A kirah- torvenynapjai a
l.i nemzetgyulesek napjaiul is szolg6lhattak. Minden nemes
i

! drdkjoga eg-vforma; eg-yenloen a kiraly es a niidor biras-luq

\ kodasa ala tarto z7k. A hriberi -_d€lQsz6keknek nyoma
1 . 

^ 
l*'a---*--'t-#---.@

\ sincs. " Szoval a nemess-gg egJ_ ,llgjp'p3k_ Singp"__J_q!*q-'

i@J"g;;to5np'i1ir;si;*a'.aI0bbinil.Minden__--%_u

f nemes egyenloen activ polgara az allamnak. Egyenl6 jogon
f

I birja a fdldet, katonfskodik, osztflyosa a kdzhatalomnak.

f Ez a folfogas szallt sikra a tdnyleges egyenlotlensdg ellen;
i "" a folfogas hozta letre a szovetseget a nemesseg zome
i-er

t ** a kiralyseg k6zdtt; ezen folfogas ervenyre juttatdsa at

\ nagyratdro oligarchid,nak a krilfdld peldejeb6l meritett kove-
i teldsei elleneben volt az eg6sz nlozgalom egyik fbczdlja.

\ kitlensegdn, hane- {9"t" -

\ Jd-s€trt. osa. Mig Angtifban a

\ o.ugt hiib6.i;;kat kiilon hivjak -.D, "r*;ee 
t""frFebili 

--;-:_-- 
---_:'_ .

\s_a gbsrla _c-pak a korona kozveflen tniner.eiEfifrS_djal.'--*-:_'*
l.U!g*-?-i9qt, hogy a nemzeti tandcsban r6szt vegyenek,

fs mig ott mdg mindig a hribdri fokozaton nyugszik az fi-
llami rend s a jogok 6s kcitelessdgek a hribdri kapocs sze-

frint tagolt trirsadalomhoz alkalmazkodnak, nflunk ilyen_

ItglQnbc6g1$t_Sao sincs s minden neires j"g" .glgUg
i Mindegyit rnegj;tetrtr.tlr. " kirhllj triiva;.""ufr e?.T melyet

' #€- teren egyarf,nt megszabja es me.gerosrti mind azt, a

i mire a nemzet a regi hagyomany alapjan jogot tart. I\em
itr; alapul a rendi tiirsadalcm hierarchikus fokozatfln 6s egyen-
I

Iqaq]g@t,azMtes,aZigazslgSZolgaltatf,s,aZor6k'qSo.1. 1.*-x"s
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f" ugrybg llA*elgg*sorb.aL az__oszlatlan rria g !-a r11e -
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rad mdgotte a magna chartanak. l\em kevdshbd liberalis
mint amaz.

A kirdly-sfgot formailag sem alttzza meg. A bullat ug1-
szovegezik, mintha a kir6ly kegyet, a kirdly szabad akaratft
fejezr'e ki. I{em szerz6dds, rqint

]pt --uiln-oieyo 
,

verainitS.s nyilvdnulasa. --**-?:
-*--Taitaitna uita$oiun*6ironyitja, hogy a kir6.lys6g erosi-

t6s6re is szolgdlt. Meg akarja 6vni a legnagyobb veszdlytcil,
a mely e szdzadokban fenyegeti, az oligarchia tulkap6s6.t6l.
Jogi korld.tokkal biztositani tdrekszik, hogy a kirdly kony-
nyelmrisdge vagy pillanatnyi gyongesdge az intdzmdnynek
ne rlrthasson, midrin megtiltja, hogy az ispdni m6lt6s6.g ds
a vele jar6 birtok orrikril adassanak. Ez intlzkeddseivel gy<)-
kerdben tdmadja meg a feudalismust. A frildbirtoknak 6s a
vele osszencitt hivatalnak az cirokjoggal kapcsolatos elsaj6-
titfsa ftj6n lettek Ndmetorszagban ds Francziaorszfgban a
nagy csalfdok tagjai frlggetlen fejedelmekkl, az 6llam ro-
vfisfra krizhatalomma.

Szigoruan meghagl.ja, hogy az ispdnok csak jogos il-
letm6nyeiket tarts6k meg, a tdbbi jrivedelmet szolgfltassfk
at a kirdlynak. A kirfly biraskodiisft kiv6tel ndlkril min-
denkire ndzve fontartja, holott az angol charta a feudalis
birS"skoddst is meger6siti. Ujra kimondja, hogy a kotelessd-
gtiket megszeg6 ispdnok elmozdithat6k. Megtiltja, hogy t6bb
hivatal egy kdzbe kerriljon s hogy egyes hatalmasok kecl-
vddrt biincisoket folmentsenek.

A kirt I ysi g.."tratal m f l..Il._nn dr-e**idpjeq f6le,g a z ve s z e _

lyeztette, hogy a korona kcinnyelmiien elajfncl6kozta ra-
$yonet. Bdla hercz eg mtr az aranybulla kibocsAttisa elcitt
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arra toreks zrk, hogy az elfecserelt birtokokat visszasze-

rezze. Sok erdeket serto eroszakos eljaras volt ez; de mi-
vel a tron hatalmanak helyreallitasdra szolg6"lt, az arany-
bullanak egyetlen sza\a sincs ellene, sot midon azt mondja,
hogy a jogos adomflnyokat nem szabad visszakovetelni,
elfogadja a kiralysagtol hangoztatott megkulonboztetest s

jogalapot szolgiiltat arra, hogy Bela kiraly hozzf,lasson a
jogtalanoknak tekintett adomanyok visszafoglalasahoz. Az

aranybulla vegrehajtasakent rendszeres haj sza indul meg

az utobbi id6k adomanyai ellen. ,Nz aranybulla szelleme-

ben cselekszik a kiraly, midon minden egyes adoman;rt

folrilvizsgfll s rnegsemmisfti azokat", a melyeket nem tart
megerdemletteknek. Orias hatalmat ad ez a koronanak. Jel-

Iemzo hogy a g)'oztes nemesseg adja neki ezt az eszkozl.

Az allamtuclorns n;., legnehegebp- Ig-l*,{gt*i Fgf 9. tartozlk
a *runuarys e= a rencl ossz..gi.rig-L$. He"y- tt*sy nemzet

flitcl nreS ma is . profifemaval. Ha"Vnak tragikuma eredt

alrb6l, hogy megoldasfra keptelennek bizany:ult. Hogy oseink
rnar a XIII. szftzadban szemmel tartjak e kettos erdeket,

hogy a rendek az allamrol meg nem feledkeznek s cliadaluk
perczeben is megerositik a kiralysagot, soha el nem evulo

erdemdk. Oly bolcseseget es hazafiusagot tanusitottak vele,

mely az Europaszerte meltan bamult rnagna charta szerzoien

is tultett.
Csak"_"Sgy --p*g_ptban marad a

<4.D,,./|/..*41.ffi

angol rnogott.

mi alaptdrvenyunk az

*Igaz, hosy ez az egy hatranyunk sok es nagyielentosegti
kovetkezmenynyel jfr.

Az angol alkotasnak a mienk folott valo felsobllseget
a mag*na charta azon rendelete alapitja ffieg, a mely az

akkor diVatos hadi segedelem kiveteset az ors zeg taniicsA-

"at hozzejarulasa ndlkul megtiltja. Lz aran) br-rlla a nem-
&ar,-^, ... .,

zetgyulesnek hasonlo jogot nem ftd, s a nemesseget az
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3JL0 fze"tes.e.---atsl- fpl-rrrgnll Ezzel Anglia azt, a mi kesohb
a zsoldosoktol kornyezett kirflysaggal szemben a nem zeI
egyetlen haLalmi eszkoze lett, a homalyosabb es hizol)--
talanabb szok:isjogbol idejekorfn a felremagyar ilzhatalan
vilagos tdrvenyek kdze emeli; fontartja mindenkinek egyenlo
koteless6get, igazsagos es helyes elvet ov ffi€g, a mely az
orszag penzugyi erejet uoveli, s az allam es az osztalvok
kozotti viszonyt egeszseges alapokra helyezi.

Szechenyi Istvannak es Kossuth Lajosnak kellett sza-
zadok mult6.n, helyrehozhatatlan karok utan, azt a hibet
jovatenni ) a melyet Anglia elkerult.

A XIII. szazadban azonb dfr, azt hiszem, nem az egyen-
loseg es az igazseg szelleffi€, nem az elorelatas inditotta
erre Angliat, hanem a gyakorlati elet.

A magyar kiralyok is eleg erosek voltak rea, hogy a
tiirsadalmat kotelessege szigoru teljesitesere szorttsak.
A mint lattuk, a magyar nagyoknak m6,s tekintetekben
kevesebb elojoguk is volt, mint angol t6.rsaiknak. Hogyan
tortenhetett tehflt, hogy nalunk minden nemes kivonhatta
magdt az olyan terhek alol, a melyeket Angliaban a leg-
hatalmasabb hiiberurnak is viselnie kellett ?

A legfobb ok, azt hisz€ffi, az volt, hogy nalunk az allam
kevesbbe szorult ra az adora, mint Angliaban. A leghatal-
masabb magyar kiralyok egyike, Kalm dfr, szuntette meg azt
a nyolcz denaros ad6t, a melyet az 6 idejeig minden sza-
bad ember fizetett. Ha ugyanaz a helyzete, mint a milyen-
ben voltak I. es II. Henrik, a kik az angol tarsadalom ado-
beli kotelezettseget ujra szerv eztk es mindenkire kiterjesz-
tik, minden hrzonyn-val 6 sem riadt volna vissza hasonlo
kovetelestol.

A magyar kiralyok az ado egy res zer6l lemondhatnak.
mert defensivfLra es offensivara nezve is jobban van szer-
vezve az orszag hadi ereje, mint Angliaban.

Gr. ,\ztclrrissy Gyu,ta; Ftinmarad({sunk okai. lff
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Magyarorszagban es Angliiiban minden szabad ember

egyarfnt koteles hazffia vedelmere kelni. Mivel azanllan az

Arpadoknak sok tamadfs ellen kell vedekezniok, MagyAr-

orszagban az altald.nos hadi kotelezettseg elevenen el6

gyakorlat marad, holott Angliaban lassankint elevul, mert

ritkfln van rea szukseg.

Lz ofJensiva teren meg nagyobb elonyben vannak a

magyar kiralyok.
Lz Arpfdok ritkan folytatnak h6dft6 hadjaratokat, de

a varnepben allando szerv ezeL'ii. es a kulfdldon is hasznal-

lrato seregok van . Az angol kiralyok ordkosen megujulo

harczokat vivnak F ranczraorszagban, de az offensivara alkal-

mas hadi erejdk nincs.
Lz Arpadok tarnado hadjaratai foleg rovid ideig tarto

kirohanasokra szoritkoztak. holott a normann kiralyok

allando orseget igenl'lo tetr3'erentir li h6ditasokat tesz-

nek, s oly hadi szolgalatot kenl'telenek kovetelni. a rnely-

nek a bekes foglalkozast is iizo tarsadalont rnegfelelni

nem bfr.
Ezerl a hiiberrendszer alapjan egyes nagy urakat

kotele znek rea, hogy nekik harczosokat szolgaltassanak.

Kovessek oket adomanyok fejeben hadjarataikba.

De a hflberurak olyan hatalmasakka lesznek, hogy a

kiraly rajuk bizton nem szamtthat. OIy jogi foltetelekhez

kdtik a kulfdtdi harczokban valo reszveteldket, hog) a

kiraly velok erdekeit meg nem vedheti.

Ha nincs p6nze) a melylyel maga tarthat zsoldosokat,

vagy a melylyel a nagyok seregeit berbe veheti, tetlen-

segre van karho ztatva. Ha ures a kincstara, kulfdldon

hasznalhato serege sincs.

A magyar kiralynak jobb a helyzete. Istvan nem egYes

nagy uraknak adja, hadi szolgalat fejeben, a rendelkezf-
sere levo birtokot, hanem javardszet elosztja a kisebh em-
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lrerek kozott. Ezek egyutt es 6.llando fegyelem alatt elpek.
a vezer szeme elott maradnak. A kiraly hathat6san ellel-
orrzheti, hogy teljesftik-e azokat a kotelessegeket, a melyek-
ert vagyonban es jogokhan reszesultek.

Hadi ereje zomet nem a leghatalmasabb alattvaloi, a
kik gyakran versenytarsai, szolgaltatjfk, hanem a gyengeb-
bek, a kik nehezebben vonhatjfk ki magokat kotelezettse-
g6k alol. A magyar nernzet kozelebb is ell meg a nomad
korhoz, mint az angol; nepe tetemes reszet konnyebb fegy-
ver alatt tartani ; a bekes fbglalkozf:s nem oly fltalanos,
mint amott.

Az Arpadok tehat erosek lehetnek kifele, habar keves
a penzdk. Mikent az udvartartas es az igazsagszolgal-
tatf s koltsegeit, a hadviseles koltsegeit is foleg termeny-
beli szolgaltatiisok rodozik. Angliaban ellenben a kiraly
kifele csak akkor hatalmas, ha pdnze vAn. A kdzszolgalat
kotelezettsegenel fogva nagyobb anyagi aldo zal n6lkul mti-
kodhetik a kozigazgatdLs es hiztosfthato az orszag vedelme;
az udvartartas szuksegeit is fdd ozhetr a kozmunka; a kul-
f'oldon vivando harczok azonban sikeresen csak penzen
vfsfrolt erokkel folytathat6k.

f kulonbozS helyzet kulonbozS politikat kovetel a
kiral"voktol.

Az angol kiralyok mindenekfdlott pen zhez akarnak
jutni.

F olelevenitik mind azokat a jogokat es szokiisokat ) a
rnelyek alapian hajdanaban a szasz kirflyok penzt szedtek
be alattvaloiktol. s a melyek a legfelsobb hriberuraknak mo-
dot adtak al'ra. hog')- htlbereseiktol fizetest koveteljelek.
Fokonkint rninden vagr-ont ado alfr vonnak.

A kik ezzel szernllen a legnagl-oblt ellenflla sra lettek
volna kepesek, a f6htiberttrak is helen)-Ltgoclnak az Llj hell--
zetbe. A legszivesebben minclen kotele zettses' alol kivonnfk
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magukat; ha azonhan ezt el nem erhetik, legalebb is olyan

keszsegesen fizetnek, mint a hogyan saj at koltsegiikon es

kenyszerftve har czolnak.

Ha meg az ors ziLg legnagyobb urai adoznak, ki legven

mentes alola ?

Nalunk a kiralyok erdeke nem k6veteli ffie9, hogy a

harcz czeliaira adokat szedjenek'

Az a per denar ) a melyet, ugy latszik, a szabad ma-

gyar is kez-detben frzeLeLl, olyan csekely osszeget tett, hogy

a kiraly elengedheti, a nelkul, hogy zavarba jutna. Talan

penzugyileg is jobban iar vele, ha a nemesek az elidege-

nitett birtokok vissza szerzeseben segftik, mint ha a regi

adot ujra szednek. A fokoz6do megelegedes pedig minden-

esetre karpotolj a of a vesztesegert.

Ezek a kortilmenyek lehettek annak az okai, hogy

Angliaban fontartj ak az altatanos adokotelezettseget, nalunk

megszuntetik, s hogy Anglia az adomegaianlas jogat az

orsziigos tanacs szamara biztositja, a mi nalunk nem tor-

tenik.
Lz adoknak a tulsagig vitt onkenyes kivetese miatt

szenvedett a legtobbet az angol tarsadalom. A kiraly har-

czathoz m6rten vfitozo ado6sszegeket valtozo kulcs szerint

kellett fizetnie. Mi sem termeszetesebb, mint hogy az

angol rendek azon iparkodtak, hogy az adok onkenyes ki-

veteset korlatozzak.
A tarsadalom leghatalmasabb elemei is ereztek e serel-

met, termeszetes tehat, hogy a magna charta nem feled-

kezik meg rola, s hogy sikerrel vedekezik ellene.

A regi hagyomany es a kozfolfogas ugy is helytelen-

nek tartotta, hogy a fizet(ik hozzeiaruliisa nelkiil s zedienek

ad6t. E folfogas ervenyre jut a torvenyben. A kiraly hfl-

beresei viselik e terheket, kikdtik tehat az o hozz|iaru-

16sukat.
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lYalunk ilyen torvenyt nem hoznak, mert uj es r-altozo
adokat nem vetnek ki, s a hatalmasabbak nem erzik a se-
relmet, a mely Angliiiban a viss zahatast keltette. Kedr.e z6blt
helyzetunk tette nalunk foloslegesekkd azokat az intezkede-
,seket ) a melyekre Anglia raszorult, s melyeket ma ol; an
nagybecsrieknek tudunk.

Ha Anglianak szinten olyan a helyzete, mint Magyar-
orsz6gnak, regyon val6s zinii, h ogy a rendek ott sem
iktatjak torvenybe az ad6megajanlas jogat; ha a magyar
nemes annyira szenved a vfitozo adokovetelesek miatt,
mint angol tArsa, bizonyos, hogy nalunk is vedekeznek e

serelem ellen.
A bulla keletkezesenek reszletes tortenetet, sajnos, ho-

maly boritja.
Tartalmeb6l kovetkeztethetni, hogy ugy mint Anglia-

ban a charta, a magyar szahadsaglevel is a nemzet dsszes
osztftlyainak kozremrikodesevel jdtt letre. Erre vall, hogy
'csaknem mindenkinek az erdek6t felkarolja, s mindenkivel
szemben meltanyos. A kor szellemenel fogva alig lehet
foltenni, hogy azok erdekeben is t6rtent benne gondosko-
das, a kik ellene kizdottek. Polgarhaboru atig ha f olyt
erte. Valoszinu, hogy a nemzet vallvetett torekvese Endre
kiralyt konnyti szerrel szorftotta engedekenysegre. Legfon-
tosabb erdekei ugy is ervenyesultek a bullaban. Belan&k,
a fiatal kiralynak, nagy szerep juthatott az egesz transac-
tioban. Ki lehetett ref hivatva, ha nem 6, hogy a moz-
galmat, rnel-v a kiraly ellen is iranyult, a kiralyseg nag)-
erdekeivel osszeegyeztesse ? Szemelyes allasa a kiralysa._e-
hoz is, az ellenz ekhez is csatolta. Mint a legtohb tronoro-
kos, elegedetlen volt atyja korm tmTrzataval. Mint ez id6k-
ben a kirflyi herczegek rendesen, hatalomra vag;'ott es

nehezen vf rta tronra jutasat. FAj 6 szivvel nezhette o. a

ki egesz eletet a kirflyi meltosag novelesenek szentelte,
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hogy a ree varo orokseget nrihdnt pocsekoljak el. I{em-

sok6.ra a bulla kibocsatfsa utan nyilt ellensegeskedes

tor ki kozte es a kiraly kozott. Fol lehet tehat tenni, hogy

6 allott a reform-part elere . Ezl latszik az is hizonyitani,

hogy a bullaban kulon pont biztositja jogait. Az ellenzek

tAboraban a tarsaclalom erdekei mellett o kepviselhette az

allarneit.
A bullat letreh ozo ellenallas tulaj donkeppeni feszke a

nemesseg nagy zome lehetett. Er'e mutat, hogy a nemesi

jog hangoztatasa vonul vegig az egesz torvenyen'

De azt hiszeil, hogy a felsobb nemesseg sem foglal-

hatott a maga egeszeben allast a bulla ellen. i\agy erovel

r.endelkezett rnar, s ha n;'ilt harczra kdl az ui torveny

ellen, oly kizdelenr fejloclik ki, melynek nyomat latnok

a t0rteneti foli egyzesekbell'

Lz aranyb'Ila nem is iranyul a nagyok rendie ellen.

csupan azl akarja meggatolni, hogy egyes elhatalmasodott

uralc a kozhatalmat magantulajdonukkf tegyek. A mikor

kimondja, hogy azok testverei vagy {iai, a kik hiibert vagy

meltosagot birnak es a haboruhan elesnek, megfelelo ado-

manyban r*szestiljenek, egyenesen kedvez a nagyoknak.

Egyelen olyan szaka sza sincs, a rnely a felsohb nemesseg

ellenere vagy ellensulyo zashra az alsobh nemessegnek kii-

l6n politikai jogokat akarna biztositani, mint a minok az

osztfil;rhar czok idejeben keletkeztek.

sot egyre szt 72, hogy a nadornak, a bannak, a kiraly

es a kiralyne udvarbirajanak megengedi, hogy szemelyok-

ben t6bb mdltosflgot egyesitsenek; valamint dz, hogy a

torveny vegrehajtasat egyenesen a nadorra htzza, azl let-

szanak bizonyitani, hogy a fonemessegnek nevezetes rdsze

volt a mozgalomban. A nador egyik vezerlo egyenisege

lehetett a reforrn-partnak. A kor szellemenek megfeleloleg

nenr allamjogi es szervezeti tekintetek birhattek refl osein-
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ket, hogy a torveny tamas zifi benne keressek, hanem a
bizalom, a melylyel szemelye irant voltak.

Valos ztnii, hogy csak egyesek, csak azon hatalnta,-qok

probaltak a bullflnak ellenfllani, kik Endre pazarlasaibol

eltek es korona-vagyont bitoroltak, kik a zavarosban halasz-

tak. A fonemesseg azon tagjait, a kik lnaguk nem lAttek

a konnyelmu gazdalkodas hasz nat, a kiket a kiraly mello-
zdtt, mert annak idejen Imre kiraly hfvei voltak vagy

BeIilhoz szftottak, a koztekintetek es a maganerdekek egy-

arant az ellenzek tA boriiba haitottak.
Lz aranybulla tehat, ugy tetszik, nemzeti nagy coa-

litionak koszoni letrej ottet. fbben is az angol chartahoz
hasonlit, azzal a kulonbseggel, hogy Angliaban az aristo-

kratia, nflunk pedig a koznemesseg volt a mo zgalom kozep-

pontja.
A kiralysfg hatalma a nemzet egyseget ketszftz even

et fontartotta. A nemzet kulonfele elemeit az allami teve-

kenyseg kordben egyesitette. Megtanultak egyutt mtlkddni,

egy czelt szolgalni. Vfgyaik, drdekeik, torekveseik mind az

eglrseges nemzeti elet medreben maradtak.

Ekkent lehetove vflt, hogy minden osztaly erdeket

fololelo coalitio tamadjon Anglifban is, nalunk is. Ez a
kiralyi hatalom kovetkezmenye. Francziaorszagban ilyen
nemzeti actio nem kepzelheto el, mert az egyseges 6rzest,

a vallvetett munk6"t a particularisnlus elfojtotta.

E coalitio letrej ottet Anglifban a, kiralyok eroszakos-

sfga okozza. nalunk ellenben foleg a kiraly tehetetlensege

a kozrend fontartasal'A. De mind a k6t orszfgban ezeken ki-

vul a nemzeti actio vegso oka dz, hogy a kiraly es a ren-

dek kozotti jogviszon)- a tarsadalom fejlodesevel pontosabll

szahalyozasra szorul, s hog)- bensobll osszhang'ra volt szrik-

seg a jog es az eroviszonvok kozott.
A coalitionak Angolorszagban is, nalunk is gyoznie
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kellett, mert az egyesitett nemzet erosebb volt a kiralynfll,

a kinek, mint latszik, nem volt a tarsadakni erdekektol

fuggetlen es krzarolag az o szolgalataban A116 hadi ereje.

A kozepkori kiralysag, egyutt tartva a nemzet erejet, otr;ran

ellenzek lehetoseget teremtette ffieg, a melytyel megbirko zni

nem birt. Ezerl kellett tert engednie szabadabb kormany-

formfnak.
A hiraly kozos csatorniilran e$resfti a tarsadalorn ku-

lonfele eroforrasait. Ha nenr as nekik medret, szejjelfoly-

nak es a kiralysag nagy hajojanak kerekeit nem haitja moz-

gato ero. A kozos mederben azonban sodruk olyan hatal-

nras, hogy iranyt szab a kiraly j armuvenek. Aradatanak a

kiraly ellen nern allhat. Csak vele haladva tud erednreuyt

erni. i\[eg kell alkuclnia az erovel. a nrelyet terenrtett, s a

mely ilj czelok fele viszi.
Lz aranybulla hatalnras nenrzeti alkotas, dz osi netnzeti

szabadsagot ujj atererlti. liag) czeljai a rellclek foerdekeit

mind folkaroljak. E reszben paratlan es magasallllra hel-vez-

heto, mint az angol magna charta. A nemzeti elet 6ssz-

hangjat nem zavarja meg egy osztalynak, e$y erdeknek tul-

sargos d6delgetesevel. Mikent az angol hasonlo torekvesnek,

ennek is az a kulonos jellege, hogy mindig csak a regi

jogokat akarja helYreallitani.
Nagy eredmdnyek voltak ezek; de nleg kerdes ma-

radt, hogy sikerul-e azt", mit a nemzet torvenybe foglalt,

az 6letben meg is valosftani. Pedig minden ezen fordult

meg.

Mind a k6t torveny a mult id6k jogfejlod6set foglalja

ossze. Mind a kettot a folytonos serelmek tettek szukse-

gesse. Meg fognak-e ezek szunni ?

A jogszabaly vilagos kifejezese egymagirban meg nem

biztositj a vegrehajtasat. Konnyiti ervenyesuleset, de nem

teszi ketsdgtelenne. sok kiserlet es nagy munka kellett
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hozzh, hogy a holt betti valosagga legyen . Ezen foladatnak
szenteltek nragukat a nemzet jobhjai a bullakra kovetkezo
evtizedekben. A nagy szabadsaglevelek beteto ztk a rnult
rnunk ejet; de ugyanakkor uj foladatokat is t(iznek a nern-
zet ele. Mint az ordkds fejlodes lf,nczszemei veget es kez-
detet jelentenek.


