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A TTNATYSAC CYIZF,LME ANGLIABAN.

A szABAosAc rurnaltasr MAGyARonszAcBAN.

A SZLZLD EREDUBxVBT A KET OnSZAGBAN'

A torYen-y Yegrehajtasanak biztositekai primitivek vol-

tak. A kor szellemeben jartak el nalunk is, Angliiiban is,

midon az ellenallas jogara vetettek a sulyt. Mivel Anglia-

ban a fonemesseg nyilt eroszakkal csikarta ki a chartat, s

a tole szerv ezert part vezerei a helyzet urai : beloldk ala-

kftott btzottsagra rrtt.lfmzfrk a foladatot' hog-v a torveny

vdgrehajtasf,t elleno rrzze, s megszegeset fegyverrel is meg-

akadalyo zza.

Nalunk
kovetkezett,

a szeles alaPu mozgalomb6l terme szelszenileg

ellenallast."1'--*'-*)-- 
jogvedelemnek sem a mlgJa-r:._S*em az angol

ugffir- 
- *#e *tu*##

Lz angol veszedeiftes az6rl, mert j ogot ad egy part-

nak, hogy az allam kereket bf,rmely pillanatban meg6.llitsa'

s mert a kiralyt oly alarendelt helyzetbe iuttatja, hogy abha

bele nem nlrugodhatik. {,mRgJ J9"!3.9g"9lltt'

mert az egyest te_szi I tolyglJ a u t iraly rrirajavt'Jint --
--*;--1'a ]i-eJ LA*M*;**tL*-" -ppigatrtaborut !6rvenyesi.!i' : ?'' 

a

mi csak ultima ratio, eilid; it eiso sorba , ; rendes ios-

vedelem helYere.

tett6k a fp_gYug"tgp-



A xrrr. szAzto. t szilztn rnnoufryer n rfr onsz:(ce.{s. lib
Fegyverek haszn'rata n.lkrir arkotmriny mdg ki nenr

ii.X1,r##elvt 
teljesun tet'etetlun^ vorna h;uioi nyurni,

engedni, _,";;.Tl iJll1:ff;-;#ffi, iff:HHfr:_;csak olyan sz0ksdg esetdben helv
b o nt, u *i rioi u r, J:;;ffi ffi IHTl:hi"rT Ll.lj:liia nemzetet' M6g a kdzepkorran is k,.ros volt a tarsadarmatbelsci harczokra biztatnl.

E mellett az ellen6ll6s angol rendszere el.gtelen, mertcsak atmeneti 
,intdzmdny voti a magyar meg az6rt, mertcsak az erris dlhet vele, s .urt t.fr.te,enn6 teszi a bullaegyik czelitnak.eldres.t, az oligarchia visszaszoritas't 6s akirrilysdg tekint6tydn.f.'i uf vr=aif iiu.ut.

Erzi is a kor az ellendrzds fogyat6kossdgiit. Angliribanaz ellenalldsi zaraddkot tdbb6 nem tjitjAk meg. A tcjr_vdnynek nagy nyilvantartdsd.val, kozsegenkinti kihircletdse-vel, a kir'ryi esl.<ri kciveteldsdvel, maja az eg1-hazra rnrrf-zott azon joggal p6toljdk, rrogy kiatkorro. o- ki o^ t,;.renyparancs't megszegi. N,lunk nti, o" ar.trnr-J'rira a ,ticiorrais bizza a tdrv.ny vdgrehajta.tr.t ere'or.zeset. k.srrbbpedig az ellendlldsi zaraclekot ,.rirrtun i7z egyhaz atkavaltja fcil.

De ezeu eszkdzokkel senr lehetett czelt erni. Vagyhatas ndlktir r-arori. ruiut 1rl. o r.irr.uurutt n6dort6r gyako-rolt ellencirzes: r-agi- olv tdirr-ezci kezebe teszik a biztosit._kot, a mely kesz Llglalt sajat drdekeit megvddeni, de am'sokon ejtett serere'i rniatt ritk*n hajrando krizberepni,mint a milyen az egyhriz.
E prdb'lgat'sok mecldcr volta iitterelte a krizdermet apolitikai hatalom

c s a ki s a z eil am i rffififl:o 
or,,l.,lJu. oo,fii;l.Ij 

f :*, *:lhetik meg a rendek. jogaikat- M;;;szik rehat a kisdrtetetaz orsz{g alkotmrinydnak olyan aLtahtasa.u, rrogy";..un_
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dek intezzek a korm 6nyzast. E tdrekves teszi er.dekesse aXIII. szazad kesobbi evtizedeinek tortenetet.
A XIII. szazadban megindult mozgalom uj utakon j6.r.

Mig az alapveto szabadsaglevelek a rendek maganjogait
igyek eznek a klzhatalom elleneben megvedeni , a szgzad
vege m6"r nagyobb jelentciseget tulajdonit az alkotmany
kifejlesztesenek. Arra a belatasra jutnak, hogy csak ha-
tfsos koziogok biztositiek a maganjogok zavartalan elve-
zetdt. Az elet tapasztalatai terelik mind a k6t orszagot
ugyanarra az osvenyre. Mfg a szdzad elejdn a kdt orszag
rendei arra szoritkoznak, hog;' a folfogasuk szerint oket
iitgY is megilleto jogokat maguknak biztosftsak. s ennel-
fogva conservativ alapon iillanak, most mind a k6t orsz6g
jobb, tdkeletesebb alkotmanyt akar teremteni. L4ereszroptri
gondolatok szerint akarjak a kdzaltapotokat reform6lni.

A bullakat letreh oz6 politikanak egymasetol eltero
ielleme szerint ezen reform is nemileg krilonboz1 vonfso-
kat mutat a k6t orszagban.

Angliaban a kiralyok ellen kellett a chartat kikiizdeni.
Rosszakaratuk es nyilt vagy titkos ellenfllasuk volt vegre-
haitasfnak is a f5 akadalya. Jiinos elfoga,dja, de ki akarja
jfltszani. Fia, III. Henrik, szabadulni iparkodik tole. A barok
partja ezert n-vilt kizdelmet folytat a kiraly ellen a politikai
hatalom megszerzeseert. Lz a meggybz1desok, hogy csak
az 5 politikai hatalmuk biztositja a magna charta vegre-
hajtd sat.

A gylzelem perczeben nagyratoro tervek erlelodnek
ffie$, s a barok oly kiserleteket tes znek, a melyek elebe
vagnak a messze jovo fejlodesenek. A kiraly 6sszes hatal-
mat a rendek kezere akarjak juttatni.

A mit Anglia csak a XIX. szazadban tudott elerni, a
barok a XIII. szazadban akarjak kivfvni, de nem a nem-
'zet, hanem a rnaguk reszere. A nemzet meg nem erte
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el az erettseg azon fokat, hogy az allam ugyeit a maga

kara nelkul teljesen es allandoan Onmaga kezelj e. NIeg

messze volt az id6t6l , a mikor kepes volt torvenyes es

fllando kepviselete utjan szrlfrcdan szerv ezett kd ztnt"ezme-

nyekkel onmaget kormanyo zni es az allami nagy erdekeket,
a rendet es az egyseget, a belso bekenek es a hatalomnak
ezen elso rolteteleit, kelloleg meg6vni. A kiralyi hatalomnak
eroteljes kezelese nelkril az egyensulyt az oligarchia a

maga javara donti meg s az osszesseg torvenyes hatalmf.t
egyesek bitoroljek. Igazi kiraly nelkul sem a torveny szent-
sege, sem a parlamentek tekintelye, sem az alsobb osztalyok
anyagi ereje nem birja a legtokeletesebb alkotmanyt is a

fourak rendbontiisai elleneben megvedeni ) a kdzhatalrnat
az igaz kdzakaratnak allandoan alavetni.

A haladas gyakran akad meg oly ero ellenallasan, a

mely a neki tett szolgalatok kozben rzmosodott meg. A kik
a szabadsagert vivott harczban hatalmat szereztek. a kuz-
delem lezajlasa utiin e hatalmat gyakran azon tigl- ellen for-
ditj ilk, a melynek szolgalatfban nagy erkolcsi toket 3')'tij tottek.

Igy tortent most is. A nagvok a nem zet elen foll-tatott
tidvos harcz kozben ol)- tekintelvre tettek szert. a rnelt
vis szaelesre csabitott.

Eros nerxzetek azonllan meg ttrcljak akadal;'oznr, hogy
a multban szerzett ercleln a j ovo atkava legyen. I{e luk
hamar sorvacl el az a ltefolvas. a rnelyet egyedul a mult
igazol.

Anglia sem alclo zza fol szabadsagat azok kedvdert, a

kik azt megoltalmaztak. cle most ellene tornek.
Szerencsere a nag-vok terveinek meg formaj flba n is

ril lehetett ismerni az aristokratia szandekara. A nemzet

belathatta, hogy a kiralysag megalfnilsa neln valositana meg

minden osztfly szarnara a szabadsagot, s csak az oligarchia

uralmft alapitandL meg.
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Lz aristokratia magara maradt. l{etrr erhette el vegso

cze1.tfi", s niegbukott min dazzal, a mi az ors zeg karfra lett

volna. De kizdelnte nagy eredmenyekkel j art'

I. Eduard szetveri a barok partj at, gyozelemre segiti

a kiralysagot, de magaevf, teszi ellenfeleinek aza]n reform-

jait, a meiyek sajat es az allam erdekevel megfernek.

Korabban az alkotnranyos korlAtok szuksegenek erzetel

csak a korm (nyzat rosszasaga tudta felebreszteni ; csalc

gyonge kiralyok idejeben sikerulhetett a chartek kikuzdese,

ugy hogy fejedelmeik tokeletlensege hasznukra valt az an-

goloknak. De mar III. Henrik uttin szerencsetlenseg lett

volna az uralkodo gyengesege. Ha meg ekkor sem ell meg

irz a nagy ararnlat, mely a fejedelem jogait korlatok koze

szoritja, az oligarchia olebe hull a kozhatalom es olyan

reactio tamad , a mely a nagy alkotasokat veszelye zt"eLl s

az uj inte zmhnyek zavartalan fejlodeset megakasztja. Ha

meg sokaig kesik az eros k6,2, a szabadsagot sajat fattyu-

hajtasai itlik meg. Ha a kiratysag hatalma ezentul is ha-

nyatlik, bekovetkeznek a baiok, a nrelyek Fran czraorszagot

sujtottak.
Eduard elharitja a veszelyt. Anglianak nagy szeren-

csejere volt az o uralkodasa. Mikor a hatalomhoz iut, er-

cleke azonos a nenrzet es a szabadsag erdekeivel. A maga

java kovetelte, hogy a magna chartaban foglalt j ogokat

tiszteletben tartsa. HosszLr idon at folyt kiizdelenr oly

becsesekke tette azokat a nem zet szemeb€o, hogy a kiraly-

s6.g ereje nern 6.llotta volna az ellenok inditott harczot'

Masfelol a trriralyseg megelhetett vel6k. I.[ent kotik meg

akaratat. A korm anyzatot nem csavarjak ki a kezebol. It{em

tdrik meg eleterej et'

A kiraty hatalma sokkal nagyobb, ha tul nem lepi a tor-

venytol megszabott hatarokat es ha kielegfti a nemzetet, mint

ha korlatlan .iogokert kuzd es elidegeniti nragatot a lelkeket'

J
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Lzt azonban nem engedi meg az erdeke, hog)- tel-
jesitse a barok azon szertelen koveteleseit, a mell-ekkel

atyja gyongesegenel fogva elo mertek allani. Meghajohri
elottuk annyit jelentett, mint megfosztani a kiralyi melto-
sflgot tartalmatol

A kiralynak erdeke megegyezett a nemzetevel. A magna
charta hatar ozatainak megfelelo korm dnyzat haszn ara van
a nemzetnek is. A bfrok elhatalmasodasa ellenben veszelvbe

donti az orszfg egyseget is.

Eduard nagy tekintelye ) a mely arra kepesfti, hogy

igaz erdeket gyozelemre juttassa, fgy javara szolgal a nem-
zetnek.

Anglia nagy szerencseje, hogy eppen akkor, ffiikor a

kiralyseg erdeke a letezo szabad alkotrnflny tisztelethen
tartasa, olyan fejedelme van, a ki ez erdeket megertette.

A nemzet azon ritka perczek egyiket elte, mikor a

kello helyet, kello id6ber, ratermett ember foglalja el; azon
perczek egyiket, mikor egy ferfiu tohbet tehet, mint mfskor
nala sokkal kival6bb egyeniseg. A sors ritka eldasa, midon
a nemzet leghivatottabb embere eppen azt az rigyet szol-
galja, a melynek gyozelme a fonforgo kortilmenyeknel fogva
a legkivanatosablt. s miclon e g)-ozeltnet eppen az a poli-
tika biztosftja. a rnelr az orszagra nezve a legt6bb haszon-

nal j ar.

Annal nagvobbra becsulendo e szerencse, mert azl az

igazsagot, a mell'et fcluard belatott, hogy a nemzetek joga

a kiralyok erejenek talpkove lehet, a fejedelmek ritkan mel-
tattak. A kdzonsegesnel nagyobbszabasu uralkodo kepes

csak megerteni, hog) j ogkorenek korlatozf sa hatalmat
novelheti.

Eduardnak sikerult a XIII . szazad munkejet szeren-
csesen befejezni. Osszeegyeztette azon ket tebor koveteleseit,
a melyek az o kdzbelepeseig mereven szemben allottak
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egymassal. A kiralyok kizdelme a szabadsag ellen nehez
helyzetbe juttatta az orszagot. Egyik part allaspontja sem
felelt meg teliesen erdekeinek, egyiknek teljes gyozelme sem
alapitotta volna meg a rend es a szabadsag egyrittes uralmat.

f. Eduard hosszu id6 ota az elso politikus, a ki az
allam osszes erdekeit felkarolia es a fdlszeg pflrtszempon-
tok fdl6 emelkedik. A kiralysagnak megovja azt az erejet,
a mely nelktil nagy foladatft meg nem oldhatja ; a szabad-
sagnak is annyi tert enged, a mennyire szuksege volt.
A szhzadaban tamadt alkotmanyjogi eszmek tulsagosan
buja haitasait lenyesi, hogy annal erosebben fejl6dj6k a
torzs.

Magyarors zagonn €L mint lattuk , mar az aranvbulla
akarja az erok egyensirlyat hizt-osftani.

Szerzot a kiralyi meltosag tekintelyet is szivukon hord-
iek, s abbol az emelkedett folfogasbol indulnak ki, hogy a
tarsadalom szabadsd:ga csak eros kiralysag veclelme mellett
valosithato meg. Az a kdt allaspont, a melynek rideg ellen-
tete Angliaban annyi kizdelmet okozott, mfg egy nagy
ferfiu oket ossze nem egyeztette, nalunk nem valt szet.
l\emzettink nem feledk ezett meg arrol a kapcsolat rol, a
mely e kdt nagy erdeket egymashoz f,frzi.

A i o szandek of azonban nem volt kdnnyri megvalositani.
A nehe zseg, a melylyel meg kellett kizdeni, masnemri volt,
mint a melyet Angliaban a reform utjaban talalt, de aligha
volt kisebb.

Anglifban ket part nyilt kizdelmet idezte elo a chartak
vegrehuitasdra czelzo politika, oly ket partet, a melyek bar-
melyikenek teljes g;-ozelme egyarant kiiros lett volna.

$alunk a kiraly es a szabadsag erdekei nem allanak
harczban egymassal. A nemzeti let minclen erdeket szemmel
tarto reformpolitilianak diadala alclasos lett volna a kiralyra
es a nemzetre nezve. De minden attol fuggott, hogy val6ban
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alkothat6k-e oly i-qlgzsjenyck *a*rnclyekelll.e.ly_*bgb4lq
nglle_tt_aszahadsigot 

js,"hiziosilif,k. A kettos cz6lt, a melyet
a nemzet az aranybulla korfban maga el6 ttizdtt, s a melydrt
k6s6bb is harczolt, csak rigy lehetett el6rni, ha egymdssal

ellentdtes termdszetri k6t nehdzsdget sikertll lekuzdeni. Meg

J<eltett tdrr-r-i, -q?*9-lis.q19ht4lz-,p. ,9.SJ3-aa!kp-r*+,gg t.ttS$*mgt* *
a kirrilyi hatalommal szemben u 1*19-1-4g|g-p*igffit.*;!.z'"
eg'it te csa^[- e1tl"p ]i_qi1"l;'g.+S__y0-i!- k{p-.s,--u- g]-a*ik n-e-lezen

val6sulhatott meg nagyhatalmu kir6ly.-idej,ehen- .-,

Az aranybulla nem birta a k6t irdnyt kieldgiteni. Jogot
ad a kirSlynak a nagyok kezen lev6 birtokok visszafoglalf-
sara, de ellendll{sra hatalmazza fdl az egyest a kirdly
parancsai ellen.

A rendek ellentmondanak onmaguknak. A mit egyik
kezokkel 6pitenek, a nrdsikkal leromboljfk. A tekintdlyt, a

melyet ldbra akarnak 6llitani, hal6losan megsebezik. Ezen

az aton sikert nem lehetett eldrni. Csak nagy erd kifejtdsdre
kdpes kirdlynak I. Edu6rd6hoz hasonl6 politikf,ja oldhatta
meg a nehdz kdrddst.

IY. B6la nekifog a rnunkdnak.
A foladat legsurgosebb rdszdt, a kirflyi hatalom visz-

szaS.llitfsft 6s az emelked6 aristokratia visszaszoritd.sft nagy
h6wel karolja fel. Meg is voltak benne azok a tulajdonsf-
gok, a melyekkel a nagy mrivet be lehetett fejezni. Tal6n
sikertilt volna neki az oligarchia veszdlyet elhfrftani a ndlkiil,
hogy a nemzet zom,6t szerzetljogait6l megf6szsza, s szovet-
kezve a koznemessdggel, az er6teljes kormrinyzdst a kor
ktivetelte szabadsdggal dsszeegyeztetni, ha nem jrin kozbe
a tatdrjards.

Erdeke ugyanazt a politikft kovetelte tole, a melyet
Edudrd folytatott. A legjobban j6.r vele ri is, ha a maga
hatalmft a kdzszabadsS.g erdekeivel tisszeegyezteti.

De a mohi csata utj6t 6l[a munkrijrlnak. I\fidrin fol-
Gr. Antl,rassy GAula: Fiinrnat'ad,(isunk okai. 11
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adatanak meg csak elso rdszevel van elfoglalva, rnidon €rLi-s

kezzel a kiralyi tekintely helyrefllftasan dolgo zrk, e sze-
rencsetlenseg lehetetlenne teszi, hogy a nagyok rnegtore-
sere iranyzott politikejat folytassa. A valtozott korulmenyek-
hez kell alkalm azkodnia.

A tatarral szetnben szenvedett kudarczunk egyik oka
12, hogy keves varunk volt. Ezen kell segiteni, rneg ha
karba is vesz a kiraly etldigi tnunk6'ja. Olyan erossegekre
van szukseg, a melyek a videk nepenek oltalmat adnak
s a rnelyekkel a vacl hordak erej et meg lehet torni. A mell)'-
nyire es a hol csak tehette, & kiraly maga ernel ilyen varakat.
a hol pedig erre nent kepes, a vf,rosokat es egyes nagyokat
kotelezi re6.. Hogy e kotelesseguknek rnegfelelhessenek, v&-
gyonnal kell oket ellatni. Bela, a ki azelott az eladomanyo-
zott birtokok visszafoglalasaban kereste hatahnanak egyik
gyokeret, tnost hlkezuien adogat. Flatalnlas aristokratiat te-
reprt, a ki megtorni igyek ezett a meglevot. Gyakran banik el
a politika ilyen kegyetlenul az emberrel. A maga legkedvese5h
eszmei ellen is kell annak fordulnia, a ki cze\aiban k6-
vetkezetes akar lenni, a ki valtozo kdrulurenyek kozott
rtemzete valLozo erdekeineli szolgfl, nem pedig valamely
elvont fogalornnak rrag) rogeszmenek.

Bela a FrangepAnokn?k, a brebiri grofoknak ol;rnn jogo-
kat biztosit, a rnel-t ek elleu ez ideig a magy ar kdztudat es
o rnaga mint icle3'en es rnint veszedelmes merenylet ellen
vedekezett. Az (orszeg baroio elnevezes ekkor kerul a tor-
venykonyvbe. Ordk jog'gal ityen bfrokra ruh azza Bela eg_yes

megyek f'olott a kozhataltnat. Oket rninden rnfs hatosgg
alol kivonja es sajat hatosaga ala hel;rezi. Ha Bel6:ra eros
kezii utodok kovetkeznek, a hatalomban meggyarapoclott
aristokratia az orszagnak hasznara lehetett volna.

Istvan korai halala es Lflszlo gyongesege rniatt azan-
ban dudva no a vart kalasz helyen. Az aristokratia gli-
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garchiavfl fajul. A Csakok, a l\emetujvari grofok oly ha-

talom?'d. tesznek 
"szert", a mely nem va16 alattvalonak. Lz

ors zeg egysege forog koczkan. A nagyok rablasai, haborui
.blszegenyitik a nepet, az allamot, s lehetetlenne teszik a

nyugodt fejlodest. 4 hatarszeli varmegyek egeszen egyes

hatalmas urak kormhnya ala kerultlek.

Ezt a veszelyt akarta a nernzet az aranybullaval meg-

elo zni. Most, nridon bekovetke zett, megint meg kellett kez'

dodnie a kttzdelemnek ellene. A szazad munkqu, a melyet

a tatarjaras fdlbeszakitott es nras iranvba terelt, ujra meg-

indul, s a kezdettol fogva kituzott czelt szolgalia. Folveszik

a fonalat ott, a hol a tatarok kettevagtak'

A magat a nagyokkal eg'-venlo j ogunak vallo nemesseg

ontudata, s a nemzeti eg-yseg'ert langolo erzese follazad a

magyar geniusszal ellenkezo fejlodes ellen'

A koznemesseg, ha a hatalmas urak hatterbe is szo-

ritottak, megovta onerzetet es nern rnondott le i ogairol. Lz

osi magyar alkotmany es az aranlbullaban kifej ez6,sre ju-

tott folfogas meg 61. I\oha az I267-diki torveny htzonyos

actusoknf,l fourak jelenletet koti ki, s az aranybullaval

ellentetben ) a melynek szava i szerint az osszes nemesseg

kerelmere tlont a kiraly, i(uldnbseget tesz a nemesseg ko-

zorr, a mely a kerelmeket eloterj eszti, s a bd.rok kozdtt, a

kiknek tanflcsara es hozzejiiruld.saval intezkedik a kiraly' a

vedett jogok tekintetehen ezer torveny sem emel valasz-

falat a nemesek egyes csoportjai koz6. Lz osztatlan ne-

nressegen n)-Lrgs ztk az allam atapj a) az o iogai es kotelessege

kep eztk e korban is az alkotrnany tartalntat.

A koznenessegben tehat meg elnek azok az ijsztondk.

a melyek a szazac\ elej en ol)' iidvds hatasuaknak btzon-vul-

tak. A kiral_1'sag keszseges es eros szovetsegesre talalhat

benne, ha rnegerti foladatet es az oligarchia ellen forclul.

III. Endre ezt meg is teszi . IIar Kir n Las z\o is etz)'-

11x
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hogy a nemesseggel kelr szovetkeznie; de nem eteg komoly

es nem eleg kovetkezetes, hogy eredmenyt erjen, Endr6re

fnarad a foladat, a melyet ugyanabban az idoben I. Eduard

fenyesen megoldott, hogy a nemzet jogainak tiszteletben

tartasa mellett a koznemesseg segitsegevel az allam tekin-

tetyet helYreallitsa.
Enclre neki is feks ztk a munkfnak, foleleveniti a szo-

vetseget a koznemesseggel, s az oligarchia ellen iranyulo

hathatosabb ellel megujitja azl a politikai combinatiot'

mely az aranybullat teremtette. A szilzad, ugyanolyan ter-

mes zetii kiizclelmekkel ,{egzddik, mint a milyeneket elejen

vivtak.
De nagyobb akaclalyok allottak a siker utjaban, rnint

a szazad elejen. Nlegerosodott az oligarchia.

Eredmenyt mar most csak ugy lehetett erni, ha Endre,

a nemzet zomel maga kore gyujtve, eros tamadast rnrez

ellene, s csak a siker kivfvasa utan tet ]nozztt a szabad-

sag kiterjesztes ehez. Igy tett Eduard. Meg tronraldpte elott

vegez Montforti Simonnal. A nemzet fdlelmet a7' oligar-

chiet6t a nagy urak erejenek megtoresere hasznalja s csak

a gyo zelern utan inditja meg a reformokat'

Endret6t azonhan ilyen eros elhatarozas nem telt.

Keze sem orya' szabad, mint volt Eduarde. I{em ell

regi hagyornanyoknal fogva tisztan csak a kiralyseg ugye-

,,ez kapcsort part eren. Hivei ugyanazokon a nyomokon

halaclnak, a melyeken az aranybulla megalkotoi jartak'

0r is a rendi jogok eloharczosai. Sok evtizeden et keser-

vesen tapasztaltf,k, hogy a gyakorlatban a kiraly sem tiszteli

azon kivaltsagokat, a melyeket az elmeletben elismert' '^Nz

oligarchia tulkapflsain kivul ebbol ereclo serelmeiket is meg

akarj ak szuntetni.
Mint a szazad elejen,

a nehez foladattal, hogy
most is szemben allanak azzal

a rencl helYreallftasa erdek6ben
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megerositsek a kiraty kezet, a rnaguk jogai biztositasa ve-

gett pedig rnegkossek.

Mikent Angliaban a rendek erdekeinek ervenl'esiteset

csak a korm fnyzal atvetele utj an veltek brzlosithatni, ugy

cselekszik a magyar netnesseg is.

Ilralkodni kivdLn az allamor, a kiralyt6l pedig azt varja,

hogy vegrehajtoja legyen akaratanak, s hog;' ennek erovel

szere zzert ervenyt a rakon czatlankodo nagyok ellen . Ez6tt

nehez Endre helYzete.

A koznemesseg nagys zabasu politikeiAt az I29I. es

1qg8-diki torven-vekllen igveks zik ervenyre juttatni.

Erderrres ezekkel az alkotasokkat bovebben foglalkozni.

Lqgl-ben irjra kiruonc!ek. hogl' nern szabad megyeket

orok ltirtokba aclni. s hog)- a jog^talan adomanyokat vissza

kell foglalni.
Kirlondj6k, hog)- a nelnesek ltetn tartoznak zsold nel-

ktil a barokat a harczba kovetni. a rni vilagot Yet az utob-

biak uj kovetelesere ; hog) a fourak neln fogadhatj ak ve-

delmokbe az etitgtt bunosoket, s hog)' r'araikat le kell roln-

bolni.
Lqgg-ban nre.g hatarozottablran rendelkeznek a hatal-

maskodok ellen.

Magat az orszaggyulest ) a mel;r e torvenl't alkotja, a

barok tavolleteben tartjak meg. Ennek azulan meg is felel

a hozott hatar ozal. Igazi har czr t6rveny, a kirall' es a ne-

messeg szovetsegenek gyumolcse.

A renclzavarasokat szigoruan megtiltjak ; a ki 6nke-

nyesen llirtokot foglalt €1, harom h6napon belol koteles

azt visszaaclni. ellenk ezo esethen atokkal sujtj Ak' tniucleu

birtoketol rlegf o sztj ak es kirekesztik a nelnesseg korell ol-

Ha a kiral_v a lazaclokat az ors zilg erej evel Ie ll ell] g)-oz-

hetne, idegen segitseghez is fordulhat. Azon nag\-okra. kik

a nemest szolgf latra kenl-szeritik. szigortt Jltinteteseket
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szabnak. Csak a kiraly penzel szabad forgalomba hoznt;
a ki penzt veret, birtokAtol megfosztand6.

Minde zen hatiir ozatok kozsztiksegnek felelnek meg.

A belso b6k6t es a torveny uralmat akarj itkbtztosftani. CzeI-

jok a b6:rok jogtalan es kdzveszelyes hatalmanak megt6-

rese. flkerulhetetlenek, ha a magyar allam a hagyomflnyos

osvenyen akar haladni.
De csak egysegesen vezerelt nagy ero hajthatja vegre

e hatar ozatokat. Katonailag szervezett hatalrnassfgok vede-

keznek ellen6k, s csak az ovekenel meg nagyobb ero sze-

rezhet nekik ervenyt.
A koznemesseg azonbflt, talan azdrt, mert Endre szi*

lardsagaban nem btzik, talan azdrt, mert eppen olyan hon
vagyik az uralomra, mint a rend helyreallitasara, a kiraly
tekintelyet nem gyarapftja, s azon van, hogy a vegrehajto'

hatalmat egeszen a maga kezdbe keritse.

lL9l-ben megallapitj dk, hogy a kiraly a nadort, a t6,r-

nokmestert a nemesek tanfLcsara nevezi ki. l\em egeszen

fj az a torekves, hogy a legfontosabb allasok betoltesere

befolyast szerezzenek maguknak, mert meg l231-b6l valo

az a hatar ozatuk, hogy az orszag kerehnere a rossz nfdor
allasAb6l elmo zdtttatik. De a kinev ezds szabads6:gaban

L291-iS torveny nent korlatozta az uralkodot.
A kiraly kezenek ez a megkotese aligha kdnnyitett

amllgy is nehlz foladat6,n, s aligha erositette a vegrehajt6

hatalmat. Angliiiban is megprobeltfk a fotisztviselok valasz-

tasanak kirnondasat, de nem2 mikent nalunk, a kiraly hivei,
hanem ellenfelei. Eduard ezt a reformot nem is tette ma-

gaeva, mert lehetetlennek tartotta foladata megoldasat, ha

kenytelen legfobb eszko zett m*sok akarata szerint v6.lasztani.

t{elunk Endre haja, de az egesz helyzet termeszetes kovet-

kezese, hogy szovetsegesei tfmasztanak oly koveteleseket,

mint amott a kiraly ellensegei.
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ellenorzese es resze az allanr tigyeinek vezer6'seben' A tor-

veny kimondja, hogy a roispan az orszaggyulesen felelos-

segre vonhato, s hogy c ott veszik erdemok szerint jutal-

mukat vagy bunok szerint buntetestiket'r ' 
L ' _

Nagy jetentosegu gonclolat az egesz kdzigazgatas fele-

lossege kozponti hatosas, a kiraly es az egesz orszaggyules

egyuttes foruma etott; de czelhoz nem vezethet'

Ma sem lehetne a kozig azgarast sikeresen kezelni,

ha az osszes polgarok tomeges reszvetele mellett tartott

gyules elott kellene a foispanoknak beszarnolniok, hogy

mikent safarkorjtak a kozhatalomrral. Azokban az idok-

ben peclig az eroterjes kormanyzas helyrealtitasat a fele-

lossegre vonasnak ez a modia lehetetlenne teszi.

Lz ekkent elleno rzoLt ispan melle negy nemest is elli- ,

tanak, a kik nerkul torvenyt latnia nem szabad' Lz tii

penzek bevartasanar is negy i o ember kdzremukod6set

k6tik ki.
Mikor a naclor bej arja a vicleket es igazsagot szolgril-

tat, megy6nkint ar_, isp6n es negy v6laszrott nemes kis6rje, a

kik a naclor igazsagtalan iteletet a kiraly ele vihetik' vetojuk

van. Nem csak AZ ellen otz6s van a nemessdg kez6ber,

hanem a vegrehajtasban is oszto zkodik a hivatalos k6'

zeggel.
1298-ban ezen a7, uton meg messzebb mennek'

A j ogtalan foglalasok kipuhatolasat a kiraly megb tzott"-

jan kivul negy valas rtott nernesre btzzak. 'Nz egesz allamot

a nemesseg hegemoniaj anak vetik ala, midon egvfelol ki-

mondj*k, hogy evenkint kell orszaggyulest tartani, s ezen

minden nemes buntetes terhe mellett tarto ztk j elen lenni'

masfelol pedig az ors zeggyules donto befolyfsat a legfel-

sobb vezetesre is kiterjesztik. A kiralyi hatalom g-vakorla-

sat egy tanacs hozzf$arulfsanak foltetelehez kdtik' Mintha
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a felelos miniszterek eltenj egyzesenek szazadok mulva kifej-

lod6tt gyakorlatat m6s formaban eletbe akartak volna lep-

tetni, s mintha rn6.r ekkor megertettek volna annak a sztik-

seget, hogy a kiraly fontosabb korm fnyzatt tenyeiert rajta

kivul valaki mindig felelosseggel tarto zzlk, ugy cseleked-

tek, midon a kiraly intezkedeseinek ervenyet az t1i tanacs

hozzeiarulasatol tettek fuggove'

A taniicsot a nemess6g befolyfsa ala helye ztk' a meny-

nyiben az orszaggyrilds vfllasztja bele a torvenyben meg

nem allapitott sz6.mu nemeseket.

Nagy jelentosegu ervi hatarozatok foglaltatnak e ket

torvenyhen. Annyira kiszelesitik a szabadsagot es megelo-

zrk korukat, hogy csotlalatot ebreszt concepti6juk.

Ha a foladat tisztan csak a kiraly elhatalmasodasanak

megakadatyozasa lett volna, s ha csupan azL akartak volna

elerni, hogy a nemzet zomenek resz iusson a kormany-

zasban, talan sikert aratnak'

rrdekes e torekvesek osszehasonlitasa azzar a kiserlettel,

a melyet a magna chartfLtol I. Ecluardig terj edo korban Anglia-

ban a barok tettek a vegb6l, hogy a kiral.v-t raszoritsak a tor-

venyek tiszteletere. Ennel liberalisabb is, tokeletesebb is

volt oseink alkotasa. Lz angol reformok (rnert ez idoben

tobbfele probat tettek. mint pl. L244-1258-ig' az oxfordi

alkotmanyn-val,I263-lraneg}.rrraster'r-vel)szintenv6lasz.
tott Sizottsagra akarj ak ruha zn_ a kiraly elleno rzeset, de

egyik sem szanja el rnagat arra, hog)' ervenytelennek nyil-

v6.nitsa a kiralynak azon tenl-et. a mely ezen bizottsag bele-

egyezese nelkul ion retre. csak a mi oseink talaltak rea a

m6dra, a melyet a kesobbi gyakorlat igazolt. A bizottsagot a

kiralytol kij etolt tagokon kivul az angol kiserletek szerint

csupan a barok valas ztifft, nflunk ellenben az osszes ne-

messeg, AZ orszaggyures koveteli maganak ezt a jogot. Anglia-

ban e bizottsagok nemcsak a kiralyi hatalmat gyakoroljak,
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hanem a parlamentbol valasztott tagokkal egyutt a parla-

mentet potoljak (1258).

l{alunk a nem zett gyriles fonmarad, sot evenkint 6ssze

kell hivatnia, s rabi zzftk az egesz kozigazgatf s ellenotz{sdt,

ugy hogy az allarnnak leghatalmasabb intezmenyeve valik.

Mfg az angol kiserlet az oligarchiat szolgalja es egyes

csalaclok ke z6be juttatja a kozhatalmat, a maglrar az egesz

politikai nemzet onkormiinyzatfit akarja megalapitani. De

csak akarja. I\alunk is tirt lonek a czelon, s annyira meg-

k6tik a kiraty kezet. hogy a kiserlet eredmenye ugYanlz,

mint Angliaban.
A nemzet zomenek befolyfsfLn alapulo ezen alkot-

many ellenk ezett a tratalmi viszon-vokkal'

A torveny egyenlo jogot biztosit minden nelxesnek,

de az ero, a melylyel egyesek rendelkezn€k, nagyon kulon-

bdzo. Hogyan legyen egy Csak Matenak es egy kozonseges

nemesnek a valosagban egVenlo ioga' a mikor az egyik

egymaga 8000 katonat ellft ki, hadjaratot folytathat a lnaga

szak6Lllara, a kiralylyal daczolhat. A masiknak meg kard-

janal alig van tobbje.
Hog) az uj alkotmfl-v \-alo'-qagga valj6k, elobb az

elhatalnasoclott oligarchiat kell rnegtorni. A torveny kote-

lessegeve is teszi ezt a kiralynak. A rnire onmagatol nem

szanta el magflt, arra a nemesseg szoritj a es a t6r-

venySen a mulas ztfts bunteteseul kikotott egyhazi atok'

A jovo fejlodese attol fuggott, hogy rfveheto-e igy a kiraly
, a kivana.tos ero kifej tesere . Lz uj alkotmany rninden elme-

leti toketye has zo,rt nelkul valo, ha nem sikerul az oli-

garchiat megtornie, s ha maga kozott es a valosagos elet,

a hatalmi helyzet kozott nem bir osszhangot letreh ozrrl.

Keves remeny volt arra, hogy az uj alkotfs bevaljdk.

Lz a kiraly, a ki ennyire megnyirbaltatja jogait. aligha

termett rea a foladatra, a melynek megoldasat tole kove-

,'7
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teltek. A mit nagyobb hatalom birtokflban elerni nem

tudott, a tomeg gondnoksaga alatt kivfvnia meg nehezebb.

De Endre halala hamar veget vetett maganak a kiser-
letnek is.

Midon az utols6 Arpad orokre behunyja a szemet, az

orszag fejlodesenek iranya nagy kerdojel elott ell. A XIII.
szazadban megkezdett munka meg befejezetlen. Mi vfr
refl a jdvoben ? Tervbe vett arflnyaiban megallhat-e a sza-

bad alkotmany ? Kepes lesz-e az oligarchiaval megkuz*
deni ?

Mielott azonban a dolgok tovabbi folyamatara r6.ter-

nek, meg egy pillantast kell vetnem a XIIL szazad, nagy

fontossiigu esemen) eire.

Midon e szazacl zarodik. Anglia es Magyarorszeg mfr
nagy lepest tettek a torvenl' es a jog uralma, a szabad al-
kotmany megszilarditasa f'e16.

De Anglia kulonb eredmenveket ert el.

Angliaban es Magyarors zagon a parlamentet, a mely-

nek ez ideig az allami 6let szervei koz6tt csak szereny hely
jutott , a legelso helyre akarj ak emelni.

Magyarors zilgon e torekves helyesebb es kovetkezete-

sebb formaban n)'ilvanul, mint Angli6,ban.

Angliaban a kiraly is, a vele szemben el16 part is,

onzo allaspontra hell's zkedik ; de megis sikerul az ellente-

tes erok klzott az egyensul;rf letreh ozni, s bekdvetkezik a

szerencses kibontakozas. Egy nagy ember eles elmejenek

tulajdonithatni, hogy a kiralysag nem el vissza pillanatnyi
diadal6.val, s hogy az ellenfel jogos kivanatainak teljesite-

sevel vegleges allapotot teremt.
A hos sztr tusa bebizonl-itotta, hogy egyik f6l sem k6-

pes egyoldalu uralmat alapitani. I. Eduard rnegerti ezt

az igazsfgot es a kiprobflt eglrensirlynak megfelelo alkot-

manyt hoz letre ) a mely eppen ennelfogva kielegiti a kor
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szukseget, s szazadokon At azon kozpontot alkotja, a mely
korril mozog a fejlodes ingaja, s a melyhez mindannyi szor
visszater az elet.

i\alunk mar korabban helyes czelt tiiznek maguk ele
a kiraly es a kdznemesseg, de nem taldljak meg a hozztr
vezeto utat. El6l jarunk az elmelethen, de hatramaradunk a
tettek teren.

Eduard mindenekelott gyo zni tudott ; Endre erre kep-
telen volt. Eduard a gyozelem utiin annyira m6dositja az
alkotmfnyt, a mennyire az orszfg fejlettsege es az er6k
arflnya megkivf,nja. iVfhlnk oly alkotmanyt hoznak letre, a
mely elebe veg koranak es nem eletrevalo. Gyozelme ese-
teben nem lett volna kepes ez az alkotmany az erovis zo-
rryokat allandoan olyan medrek k6ze szorftani, a melyek-
bdl ki ne csapjanak. Arra meg eppen alkalmatlan volt az
ui rend, hogy elbfnjon az ellenfelekkel, s kivivja a gyo-
zelmet.

Helyesebb politikai vez(:reszmek, magasabb szarnya-
lasir conceptiok kevesebb eredmenynyel jartak, mint a tul-
haitasok osszeutkozesebol eredo compromissum, mint a
gyakorlati elet utmutatfsa me,llett letrejott megoldfs.

Angliaban a kirfly es a rendek kozdtt akkent oszlik meg
a hatalom, hogy mindegyik ura marad azon hataskornek,
a melyet a kor korulmenyeinel fogva a legjobban tud be-
tdlteni.

A rendeknek annyi hatalom jut a parlamentb€r, hogy
fegyverek segitsege nelkul is kello nyomast fejthetnek ki a
korm inyzatra es ennek elsorencltl erdekeve lesz a veldk
valo egyetertes. Lz alkotmanyos eszko zok m6.r oly hatfso-
sak, hogy segftseg6kkel a magna chartfban megallapitott
szabadsagokat is megveclhetni.

I. Ecluarcl kimonclja, hogy a mi mindenkit kozdsen
erdekel, azt k6zos akarattal illik megfllapitani. A nagy-
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hatalmu kiraly ezzel magaeva teszi azt az elvet, a mely az

alkotmanyos elet alaptetele. Sajat egyeni akarata f'616 he-

lyezr a kiraly es a parlament egyuttes akaratet. A t6.rsada-

dalom jogviszonyait szabfiyozo legfobb hatalmat a kiraly

es a rendek egyuttes forumanak tulajdonitja. A parlament-

nek olyan altast juttat ) a melyet ha i6l betolt, az fllami
hatalom kozpontja lesz.

A valosiigban ugyan meg gyakran megszegik e tetelt, de

hogy maga a kiraly proclamalja, orifls lepes, a szabadsag fele.

A hadi ado megajf:nlflsa concret jogdLnak tdrveny alak-
jaban tortent elismerese rnodot is ad a parlamentnek, hogy

megovja az alkotrnan) szerint of rnegilleto alliisfLt. Benne

olyan eszko zre tesz szert, a rnel--vlyel idorol idore paran-

csololag allhat elo, a rnely kepesiti, ho$ a beke megzava-

rasa nelkril redr kenyszerftse a korman-vzatot akaratfnak
tiszteletben tartas6.ra.

A rendek ezen terhoditasaval szemben I. Eduard ide'
jdben a kiralysdg is megovja azt" a hataskort, a melyre

szuksege van, hogy azon szolgd.latokat, a melyeket a nem-

zet ugyenek a multban tett, most is teljesithesse.

A vegrehajto hatalom az (t kezeben marad. A fohiva- '

talok tole fuggnek. A nagy politiket o intezr. Eleg hatalma

van rea, hogy az oligarchiat megfekezze, a belso bdk6t

fontartsa, a pezsgo veru es harczias tarsadalmat megfegyel-

mezze.

A XIII. szilzad vegen Anglia hozzajuL a sziveh ez nott
jogok biztositekehoz, a fejedelem onkdnye nem veszelyezteti

a charta vivrnflnyait, de e mellett a kiraly hatalma eleg

eros arra hogy kifele felelmetesse tegye az orsza$ot, bent
pedig fontartsa az egyseget es a rendet. A nemzetnek

ariinylag szabad alkotmanya van, a nelkul, hogy a vegre-

hajt6 hatalom annyira meggyengulne, hogy nehez folada-

tainak meg ne tudjon felelni.
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Magyarorszag nem er el ennYit.

Tulhajtott szabadsag eU a sz*zad vegen erosodo oli-
garchiaval szemben. A torv6ny es az elet kozott tatongo

az ur. ISincs a nemzetnek nagy embere, a ki a helyes

iranyt sikerre juttassa.

M6g t6bb evtized erofeszftesere van sztikseg, hogy a
nemzet kibontakozzek a chaosb6l, s hogy az allam erde-

keit kielegito egYensulyt hazzon letre.

A XIII . szlzad politikai kizdelmeinek e'Len, a ket nem-

zetnel egymastol eltero eredmenyenel azonban meg nagyobb
jelentosegu, hogy Angliaban ezen kizdelmek kozhen az

orszagtand.cs osszealakitfsa lenyegesen modosul, n6,lunk

ellenben ez nem tortenik meg.

Mas mertekket meri az utokor az esemenyek fontos-

sagat, mint az a nemzedek2 a mely idej6kben 6lt es miattuk

szenvedett.
A XIII. szilzad vegdn a nagy kerdes, a mely a kor

legjobbjait foglalkoztatta, a melyert nemzedekek veruket es

penztiket iildoztek, a politikai hatalom kerdese volt. Anglia-
ban minden figyelem es 'minden erdeklodes arra iranyult,
hogy Montforti Simon vagy Eduard, a barok partja vagy

a kiraly kerekedik-e fdlul. A mi sorsunk azon lfltszott
megfordulni, hogy boldogul-e Endre az oligarchiaval vagy

ngm.
E problemak eldolesetol fuggott ezrek bekeje, jolete,

6lete, a ket nemzet fejlodese.
Nehany szazad mulva azonban e kerdesek hatasa ele-

nyeszik. I{ehany szhzad mulva sem Anglia, sem Magyar-

orszfg mriveltsegen. szabadsagan es hatalmfn neln eszlel-

hetni annak nyomait, hogy haj danaban mino veget ertek
e nagy kuzdelmek.

Ha a kdt nemzeten vegleg erot vesz az oligarchia, igaz,
hogy mfs es kartekonyabb irfny fele veszi utjet fejltiddsuk,

_ti
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s kizokkennek azon szerencses kerekv6.gasb6l, a melybe
oket a kiralyseg terelte ; de per evtized kf nos vergodese,
per nemzedek szenvedese es pusztulasa, akarmilyen fej-
dalmas is, elmulhatik a nelktil, hogy allando nyomokat
hagyna maga utan.

Magyarorszd"g ndhany fvttzeddet kesobb, mint Anglia,
letreh ozza az alkotmanyos tenyezoknek egyensuly tfi; az

oligarchia nflunk is uraira talal az i\njoukban, s a k:i,z-
delmek kdzben utott sebek m6.r behegedtek, midon a ko-
ruktol kevesse meltatott mfs esemenyek meg erosen erez-
tetik hatasukat.

A XV. es XVI. szazad kdzallapotaira nagyobb befo-
lyasuk van a XIII . szazad intezrnenyeiben vegbement olyan
valtozasoknak, a melvek a rnaguk idejeben kevesbbe von-
tek magukra a kdzflgyelmet. a melyeknek akkor ten; leg

kisebb is volt a jelentosegtik, s az akkor elt nernzeclek

erdekeit kevesbbd erintettek, mint a politikai kuzdehnek
eredmtinye.

Sajnos, a XIII. szazad ezen fontos szerves munkas-
saga sem dltott nalunk olyan szerencses alakot, mint Ang-
liaban . Ezt az eredmenyt azonban alig lehet az angol
allamferfiak nag;robb belftasfnak tulajdonitani.

A legnagyobb allamferfiak is a jelennek dolgoznak, a

kor legsurgosebb kivanalmainak, a pillanat legeget6bb szuk-
segdnek szolgfllnak. Csak nagyritkan lehet eleve megitdlni,
hogy annak, a mi ma j6, meg van-e az a csodas ereje,

hogy a ldtert vivott kizdelem drokosen vdltozo szuksegei-
hez alkalmazkodva, a nemzet fejlodeset allandoan udvosen
birja iranyitani, s trogy a nemzet erdekeit szazadokra ki
fogj a-e elegf teni.

A rlemzetek fejlodesere legmelyebb es legallandobb ha-
tfsu intezrnenyek ritkan jdnnek az6rI letre, mert eleve e

nagy fdladatra sz*nvek.
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Tdbbnyire szerencse dolga, ha a jelen kivanalmainak
oly intezmdnynyel felelnek ffie$, a mely a meg ismeretlen,
a mdg nem is gyanithato jdvendobeli szuksegeket is ki
birja elegfteni.

A XIII. szazadban Angliaban es Magyarorszfgon *gV

ariint a kor ki'ydnalmainak megfeleloen reformeltek a k,Qz

allapotokat; de a mi Anglia az idobeli korulmenyeinek
talajan nott, a mi Anglia akkori erdekeit a legjobban ki-
elegitette, szerencsejere tokeletesebb volt anniil a rende-
z6,sn6l, a mely abban a korban Magyarors zeg gyakorlati
czeljainak megfelelt.

Lattuk, hogy a XIII. szazad korabbi evtizedeiben
Anglia, adobeli viszonyainak hatrfnyosabb alakulasanal
fogva ) a kdzjog teren elonyben van fdlottunk. A tdbbi
elony , a melyre most tesz szert, nagyr eszt szinten ebbol a

fbrr6sb6l fakadt.

I\alunk az uj foladatokat, a melyek a parlamentnek
jutnak, a regi szerv ezetre bizzitk, Angliiiban ellenber, foleg

az adobeli viszonyok hatasanal fogva ) a szerv ezet maga is
m6dosul es javul.

A magna charta a kiraly osszes kozvetlen hriberesei-
nek megadja a jogot, hogy r6szt vegyenek a nemzeti gyli-
lesben; a nagyokat nevszerint, a kisebbeket tdmegesen

rendeli meghivatni.
Nlontforti Simon az utobbiakat es velok egyutt a nem-

zetnek id6kd zhen tekintelyre szert tett rnf s elemeit arra
szolftja fel, hogy maguk helyett megyenkint k6t kovetet
kfildjenek. I. Eduard is ragaszkodik e m6dhoz es a koz-
igazgatd.st vezeto county councilokraj es a vf"rosokra

btzza a bizalmi ferfiak megvflasztfsat. Lzota allando nla-

rad ez a gyakorlat. A nelkul, hogy valamely tdrven-v val-
toztatna a magna charta szalrall an ) a nenrzeti gytiles et-

alakul es azok helvet. a kiket a korona k6zr-etlen hrille-
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resei kozul tomegesen hivtak ffieg, a rnegye valas ztott kepvi-

seloi foglalj ak el.

oriasi volt e v6lto ztatils jelentosege. A nagy t6-

meg helyebe, a melyet csak rovicl ideig lehetett egyutt

tartani, a mely ki nem szflmithato tenyezo volt mindig,

mert sohasem lehetett tudni, hogy kik es hiinyan jonnek

el; a melynek valamennyi tagja valoszinuleg egyszer sem

volt egyutt" a mely ez6rt nem is kepviselte a nemzet ege-

sz6t, sot meg a kozvetlen hubereseknek is csak toredeke

volt; a melynek targl'alasaibol a higgacltsag ki volt rekesztve :

ezert tomeg hel-vebe olyan testulet lep ) a melyet tulsfgos

koltseg es aldozat nelktil hlrzamosabb ideig egyutt lehet

tartani, a melyet g;-akralrban lehet osszehivni, s a mely

kisebb szamanal fogva komotS abb munkara kepes. Csak az

igy osszealakftott testulet valhatott olyan hatalomma, rnint

a milyenne kesobb az angol parlament lett. Csak az ilyen

testulet volt kepes az allam tigreire allancloan befol-viist

gyakorolni, a korm fnyzf.sra udvos hatiist kif'eiteni. Rend-

szereseb5 munkflt vlgezhet es ugyanakkor szervesebb es

bensobb osszefiiggesbe iut az egesz nemzettel, nrint a regi

tanacs.
A regi rencls zer egy oszt6.ly elojogain alapult, meg

pedig oly osztalyen ) a mely, miota a koteless6gek es jogok

mind kevdsbbd fiizodnek a birtok huberi minosegdhez,

egyre veszt azon kutonleges politikai jelentosegebdl, a mely-

lyel a normann id6k kezdeten bfrt. Az uj ellenben a nem-

zetnek a county councilban az allam mindennapi mun-

kejet vegzb szamottevo osszes elemeit kepviseli.

Lz allam gepezetenek ezen javftasflt nem azert vettek

foganatba, mert elore lettek a kdvetkezmenyeit. Kozvetlen

gyakorlati szukseg nyomasa alatt cselekedtek Montforti
Simon es I. Eduard, s ugyanennek a szuksegnek az lrzete

tartotta fonn az ui eljarast.

F
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A kiralylyal folytatott kizdelmeben az orszd.g tag re-
tegei Montforti Simon melle Allottak, ki a gydnge es szb-
szego III. Henrik elleneben a rendi jogok nepszeli tigydt
kepviselte. Erdeke kivflnta, hogy partja szegenyebb elemei-
vel is erintk ezzek, hogy rf,juk hasson, hogy oket a ktis zo-
bon levo harc zra hevitse, s hogy velok penzt szavaztas-
son meg maganak. E retegek tomeges egybegyulese lehe-
tetlenseg volt. Mivel a nemzet azon eszmet, hogy egye*
sek a nagy kdzdnseg megbizasabol es helyette jerjanak €1,
a nregyek es a juryk gyakorlatahol ismerte es megszokta,
Montforti Sirnonban, pr€ceclens esetekre is trimas zkodva,
az a gondolat tamadt, hogy az ujabb elemekkel val6 6rint-
kezeset ilyen megbizottak kozvetitese utjan hozza letre.

Mivel a korona htiberesei kozul azok a kisebb urak,
a kiket eddig tomegesen hivtak meg a g)'tilesre, a megy6k-
ben egyutt mtikddtek azokkal, a kiknek vagy szabad bir-
tokuk, v&gy alhtiber'dk volt; mivel ezeknek mfskrilonben
is az elobbeniekevel egyenlo volt a foglalkozasuk, a vagyo-
nuk 6s a mriveltseguk, s az allam irant egyenlo koteles-
segeket teljesftettek; mivel a county councilban v6lasztott
megbtzott kepviselte mind a kdt elemet : termeszetes volt az
is, hogy e kdt elem az orszagos tanfcs dsszealakitasanal
egyenlo elbd.nasban reszesuljdn, s hogy a k6t elemet
egyenloen kepviselo bizalmi ferfiak meghfvflsaval egyideju-
leg az egyik elemnek, a korona kozvetlen hribereseinek,
t6meges meghfvrisa megszunj6k.

De mikent lehetett ez az eset a nemzeti gyrildsek typu-
sava, mikent valhatott a pillanatnyi hatalmi erdekektol
tandLcsolt kivetel a torveny ellenere altalfnos szabatylya ?

A napi politika kenyelme ervenyesult ebben is.
Lz L1j rendszer azert szorftotta ki a regit, mert ndLla

alkalmatosabbnak mutatkozott a mind gyakrabban szukse-
gesekkd valt kdzadok megf"llapitasara.

And,rassy Gg'uta : FtinT natvdasuitk okai. t2
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A korm ilnyzat ndvekedo penzszriksege stirgette, hogy
nemzeti kepviselettel valtsak fdl a hriberi gyulekezetet.

Mfg a nemzeti tan6.cs czelja politikai es kozig azgatasi
ugyek megbeszelese, s inkabb csak az volt, hogy a kiraly
a nemzet vezeto tagjaival kozvetlen erintkezesbe jusson, a

regi rendszer meglehetosen j6l mukodott. Elegseges volt, ha
az 6"llam ugyeivel rendesen foglalkozo nagyok jelentek meg
benne, a kisebb emberek kozul pedig csak azok, a kik annyira
erdeklodtek az eppen sz6ba kerulo kerdesek irant, hogy
keszek voltak ertok fildozatra is. A tdbbi kisebb ember
jelenlete folosleges volt. Az fllami politika szovevenyes
kerdeseiben az o tanacsukat ritkan kertek s 6k is ritkan
kivantak azakra befolyast gyakorolni. Meg az sem oko zoLt

bajt, ha egesz videkek, egesz erd ekcsoportok elmaradtak
a gyuleshol.

Mihelyt azonban az ado megajanlasarol van szo) a
helyzet megvalto zLk.

Az ado-ugyek elinte zesere eddig sern mutatkozott a

regi rendszer alkalmasnak. Mihelyt fol.vton-folyvast uj adok

megszavazasa valik szuksegesse, mihelyt foleg penzrigyi
tekintetek miatt hivjek egybe az orszagos tan6.csot, eddigi
osszealkotasa nem bir megfelelni a gyakorlati czelnak.

Teljes joggal csak egyetlen osztalv penzevel rendel-
kezhetett: a korona htibereseievel.

A nemzet alapfelfogasa szerint meltanyos, hogy a ki
fizet, vegyen rdszt a maga kdtelessegei megallapftasaban.

A magna charta is csak a maga osztalya, a korona hribere-
sei adojflnak megsz avazfsfra hatalmazza fdl a taniicsot.

Lz iriint is tamadhatott kercles, hogy lafioznak-e
azok a huberesek, a kiket a gyulesre meghivtak, de ott
meg nem jelent€k, a nelkuldk, sot minden kepr,'iseletok
nelkul hozott hatarozatok elott meghajolni. A kozvetett
hfberesekneko a szahad hirLokok tulaj donosainak es a

I
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varosoknak adojat pedig az uralkodo jogfelfogas megser-

tese nelkul a regi tanflcs meg nem fllapithatta. A magna

charta szavai sem adtak reii jogalapot.

A kiralyok rendesen egyenkint is targyaltak a ktilon-
bdzo elemekkel. Ha el akartak kerulni, hogy elegedetlenseg

es osszeutkd zes tamadjor, hosszadalmas alkudozasokat
kellett folytatnioli a tf rsadalom kulonb ozo elemeivel az

orszfg legkulonbo zShh videkein.
Minde zen elemek kepviseloinek helyfoglalasa a kozponti

parlamentben nagy kdnnyebbsegiikre volt a kiralyoknak.
Egy helyen, egyszerre lehetett a kozadot megallapitani.

A valasztas u tj an oly testulet j ott letre, mely az osszes

adofizetok neveben bes zelhetett.

A vf laszt6.s igy a kiral-v erdekenek kedve zett.

De a rendek is jobban jfrnak vele, mint a regi szo-

kassAl. A tiirsadalom minden eleme befolyast biztosithat
maganak a kozhataro zatokra, s reszt vehet adoja magalla-
pitasaban, a nelkul, hogy a szemelyes megjelenes terhet

viselj e.

Igy marad gyakorlatban az irj mod es lesz a nem-

zeLi gyriles os s zealakita s6.nak tclrvenyes formaj ar{ a.

l\alunk is szorvanyosan elofordul a vfLlasztfs utjan valo

kepviselet. De, sajnos, nem hfr allando gyakorlatta vflni,
nem bfrja a nemzeti gyriles regi formfjat p6tolni. Miert ?

Nalunk nem forogtak fdnn azok a kortilmenyek, a me-

lyek Angliaban a valasztast elfbgadtattak. l\em volt szukseg

folytonos g5-ulesekre, mert az allam meg lehetett kozremu-

kodesok nelktil. ,\ mindennapi kenyerrol nem nekik kell
gondoskoclniok. A gvtllesek nem valnak elviselhetetlen te-

herre. A nelxzet zome sztikseget sem erezle annak, hogl- miu-
den gyulesben resztr-eg)-en. E g)'tllesek foleg politikai kerde-

sekkel foglalkoztak. olvanokkal. a melveket a kis emberek

tobbsege mag6.ra tlezye legtobhnvire kozombosoknek tart;
72*
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u$y, hogy gyakorlati erdekeinek a legjobban a regi rendszer
felelt ffieg, a mely szerint bennok mindenki megjelenhetett,
ha a nemzeti gyules olyan kerdest targyalt, a rnely of is er-

dekli, vagy ha kulonos panasza volt; mfls alkalmakkal ellen-
ben elmaradhatott.

A kis ember nflunk nem allott az elott az alternativa
elott, mint Anglifban, Logy vagy tnindig kenytelen elmenni
a koltseges orszaggyulesre, vagy nem bir a tulsfgos terhek
ellen vedek ezni.

Ezekhez j arult, hogy a vflasztasi rends zer meghono-
sulasfval nalunk tobben veszrLenenek, mint a hanyan nyer-
nenek jogot, holott Angliaban tobben nyernek, rnint a

hanyan veszitenek. A reform elott Angliflllan csak a kiraly
kdzvetlen hiiberese tagja a nemzeti gt'tllesnek. trzert, midon
a county council valaszt megbizottakat. a kiral;ri kisebb
hfberesek jogot veszitenek ugyalt, cle a tarsaclalomnak a

county councilban es a seregllen velok eg)-iitt elo es szol-
galo, s itt az dvekkel hasonlo befolyast es hatalrnat g)-a-

korlo tobbi szabad tagja ui jogot szerez.

Angliaban az orszagos tandLcs olyan alapokon n)'Lrg-

szik, hogy szerves atalakulfsa nelkul lehetetlen a tarsada-
lom emelkeclo elemeit rnagaba folvennie. A korona hf-
beresei nem igen szaporodnak. A kozvetett hfberek es a
szabad birtokoknak kulo nhozo nemei megakadalyo zzak,

hogy a nagyobb birtokok jelentekeny resze azon jogi mino-
segre tegyen szert, a mely az orszagos tan6:cs tagj aiva

teszi a tulaj donosaikat.
Nalunk ellenben a nemesseg konnyen terjeszkedhetik,

s a XIII. szazadban a vagyon, az ertelmiseg, a tekintely
legnagyobb reszet m6,r magaban foglalja. A nemzeti grrules

ajtaja nyitva ell. Szervezetenek atalakuld:sa nelkul fokoza-
tosan mind befogadhatja az erdemes elemeket. Lz Arpadok
dntudatos politikdj6nak az az eredmeny€, hogy a politikai
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nemzet minclinkabb egyertelmuve lesz a nemesseg korevel.
A kirfly a nemzet szdles retegeiben keresi a tamaszt az
oligarchia ellen . Ezet't tagitja a nemesseg koret, ez6rt fogadja
be abba a r'frnepek javareszet is A nemzeti gyriles maga-
ban foglalja a heleje valo oss zes elerneket.

A valasztus az osszes koznemesseg jogait szukitene, s

csak olyanoknak adna jogot, a kik ariinylag jelentektelenek
s m6"s trton is ervenyesulhetnek.

A magna chartiitol szerv ezett taniicsnak valasztott nep-
kepviselette valo atalakulasd.t az a korulmeny tette lehe-
tove, hogy a countykban meg voltak a kepviselok meg-
valas ztirsdra alkalmas egysegek.

A county t'egi es szilard szerv ezet volt. A normannok
az angol-szfszok idejebol vettek 6.t. A normann hoclitas a
kozponti korm 6nyzf snak az angol -szasz idokben divatos
laza rends zeret megvaltcl ztatla, bensobb egysegge forras ztja,
a viddkek szabad eletet azonban tiszteletben tartja. Lz osi
county onkorm tnyzata a kozigazgatasra, az ado es a katona-
ugyre , &z igazsagszolgaltatS"sra terjed ki. A count)rban vegzett
munka egyesiti egymassal a tfrsadalom kulonbozl elemeit,
olyannyira, hogy anomaliava lesz azoknak az eltero jog-
kore, a kiknek benne azonos a szerepok A county meg-
bizottja utjan alkudazott eddig is a kormany az adozokkal.
A tole kulddtt hizalmi ferfiut minden politikai sulyu eleme
a maga kepviselojenek tekinthette, mert megvalas ztitsahan
mindannyi resztv esz.

Nalunk ez idoben a meglre meg nem forrt annvira
ossze a nemzet ontudat6.val. Csak ekkor kezd 6nkorrn[n]'-
zalt testulette, az allami es politikai elet gvtilopont.jdva
lenni.

A videkeknek meg nincs olvan szilarcl szeryezetok,
lrogy az allarnot elteto es fontarto erok kepr-iselete kenil-
hetne ki belolok.
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Angtia meg egy masik lenyeges pontban tesz tirl rajtunk,

Montforti Simon, hogy erot szere zzen" a bekdvetkezo klf..z-

delemhez, a partj fthoz tarto zotl varosok kepvisel6it is meg-

hivj a a parlamentbe. S ez szokiissf valik utana is. Honuan

van, hogy nalunk a reform-mo zgalom a polgarsfgot nem

fogadja be az alkotmany sanczai koze\

Angliaban a romai iddk ota IeIezo varosoknak mar

rlagy a sulyuk ; polgarsf,guk az ors zAg legregibb lakosai

kozul valo, v&syona van s nagy adot fizet. Ez ideig a

kormany kulon targyalt az egyes varosokkal adojuk mennyi-

segere ndzve. Most, midon a parlament lett az ado meg-

allapitaLsanak szervev6, termeszetes es czelszertl, hogy a

parlamentbe kuldott kepviseloikkel folynak az alkudozasok.

I{em a jogegyenloseg elve miatt adnak helyet a parlament-

ben a varosoknak; hisz csak a legtekintelyesebb ) a leg-

gazdagabb helysegek kuldenek oda kepviseloket ; de azon

gyakorlati tekintetnel fogva, hogy a tarsadalom vagyonos

es szflmottevo elemei, azok, a melyeknek eleg a hatalmulc

arra, hogy a hozziljarulasuk nelkul kivetett adot meg is

tagadj6k, a tobbi hasonl6 elemmel egyidoben es egyhelyutt

ajanljf,k meg kozterheiket.
I{em is rdszesulnek azonnal a tdbbi elemmel hasonlo'

jogban. Csak az adojuk miatt hivjak meg oket, s azt" a

rtemzetgyules tobbi elemeietol fuggetlenul szavaztatj ak

meg velok. De az egyuttlet hatasa alatt lassankint egybe-

olvadnak a tarsadalom t6bbi elemevel, tert foglalnak es a

tdbbivel egyenlo j ogkorre tesznek szert.

A torvenyhozasban val6 reszesedesuknek politikai es

tarsadalrni kdvetkezmenye azonban csak sokkal kesobb

domborodik ki. Minthogy a megyet is valasztott rnegbtzot-

tak kepviselik, a parlamentben valo reszvet io$i alapjanak

azonossaga egymfLshoz kapcsolja a kulonbozS elemeket.

A valasztott kovetek, szemben a lordokkal, osszetarto ege sz-

I
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sz6 tomorulnek. Lz als6haz belolok fejlodik ki. Lz egyenlo
jog es ennek kozos gyakorliisa idovel a vf,lasztok ontuda-
taban is Slrokeret ver, s megteremti a kozeposztaly egyse-
genek, kd zos erdekeinek es foladatainak a folfogasd,t. Lz
esprit de corps, a mely a kepviselok kozdtt kifejl6dik, kul-
doikben is koz6rzuletet ebreszt. Szfnadok mulva ) a nagy
nlegprobaltatasok napjaiban, ffi€sbecsulhetetlen, hogy a tar-
sudalom viirrosi es videki elemei megszoktf,k a vallvetett
munkat, s hogy mar szazadok 6ta egy testuletben egyutt
foglalko znak az allam ugyeivel . Lz alsoh 6znak az ad hatal-
mat, hogy m6gotte ell az egyseges es meg nem oszthato
kozeposztflly.

De nrinderre nem gondoltak a kor vezeto f'erfiai, midon
eloszor hfvtak meg a varosokat a parlamentbe. A parlament
atalakulasa es kibovitese eg_yarant abbol a szempontbol
indtrlt ki, hog) rnikent lehet mennel sikeresebben hozzfr-

ferkozni az ado forras altoz.
Az alkotok erclemet a dolgoknak ez a folfogf,sa nem

csokkenti. Lehet-e altalaban allamferfiut6l tobbet vdrni,
mint hogy kor.fnak sztiksegeit gyakorlati lrzessel kielegitse ?

Midon valaki tdbhre vallalkozik, rnidon cselekedeteit a

jovo kddkepei irany ozzak s olyant alkot, a mire szukseg

meg nincs, rendesen hornokra epft, ddlibebokat kerget. Lz
ilyen alkotasok csak nagy ritkan felelnek meg a vfLrakozas-

nak, s nem oldjek meg az elmeleti bdlcses6gtol nekik szant

foladatokat. A legallandobbaknak azok a szervezetek btzo-
nyulnek, melyek a gyakorlati 6let talajan nonek. Csak ezek-

hen van eletero, hosszas es Lidvos mtikodes tehat csak

belolok fakadhat.
l\iilunk, sajnos, a XIII. szdzad korulmenl-ei a polgar-

sagnak a parlamenthe valo bevonasat meg nent tettek szuk-

segesse . ,Nz arflnylag csekely mtiveltsegti osi lakok tekin-
telyes varosokat netn alapitottak. s a uouracl luag)-ar faj
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sem potolta a hianyt. A XIII. szazadban kezdik csak ir

kiralyok, foleg IV. Bela a tatarjaras utan , a varosok f'ejlo-
deset elomozditani. De ekkor meg csak az elso lepes ide-
jeben vagyuok, abban ) a melyet Anglia mal' II. Helrik
koriiban tett meg. Localis szabadsagokra van rne3. csak
szuksegtik az uj telepeseknek. l\agyr eszt idegenek . Lz ors zilg
sorsa irant kevesse erdeklodnek. Minthogy az allam hhz-
tartlrsa nem az adozason alapul, ez a szempont sern teszi
szuksegesse a parlamentbe valo meghivasukat. Ha akaclt
volna politikus, a ki profeta-szemmel a jovobe tekintv€, a
varosokat be akarja az orszag ugyeinek vezetesebe avatni,
alig erhetett volna czeIt, s alig sikenilt volna az uj es cse-
kely tekintelyti elemeknek a nernesseg mellett elfogadhato
allast juttatni, lnet't a nekik szant f'olaclat megoldasara ke-
pessegtik meg nem volt. s arra r-allalkozni meg nem kivan-
tak. A kiserlet medd6nek bizonr-nlt l'olna.

Szoval, a gyakot'lati elet allro, cle kovetelo igenyei tdez-
t6k elo az angol parlament atalakitirsat. Mivel az angol kira-
lyok foleg a franc zra hadj aratok vegett gyakran uj aclokra
szorultak; mivel ezen adok kivetese es beszedese, az erde-
keltek hozzAjfi.rulasa nelkiil. elegedetlenseget keltett, a mit
el akartak kerulni ; mivel yegre a nemzeti gytiles a szamot-
tevo adofizetoknek is csak csekely reszet foglalta magaban
es alkalmatlannak brzony ult a folytonos rnunkara : a napi
szukseg az elavult int ezmen!- kiboviteset kovetelte. A ki-
raly maga kore gylijtotte az ado zok megbizottjait.

Midon azonban ezt tette, olyan testulet jott letre, a

mely kivalokeppen alkalmatos volt a nemzet jogainak a
gyakorld.sara" J6l kif'eJlett onkormfnyzatt szervezeteknek,
naglielentosegu testuletekn€k, az allam erdekeben csomoba
fbgott tiirsadalomnak kepviseloi kenilnek egyuve. Az ado-
fizetlk kulddttei a politikailag szerv ezeLt nerurzetet kep-
viselik. Az angolszasz videki onkormd.nyzat, a melyet a

L.
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normann kozpontositas a felsobb korm anyzatb6l kis zoritotl,
a kdzpontban ismet viss zafoglalja helyet es oly rntezmeny-
hen testesul ffi09, a mely idovel az orszfgos korm dnyzat-
ban is diadalra juttatja a nemzet onrendelkezesi jogat.

l\ah-rnk mas fordulatot vesznek a dolgok.
i\incs szukseg minduntalan viltozo aldokra. A nemzeti

gytilest Szent Istvan nem szukiti Llgy ffieg, mint a normann
kiralyok a regi angol szasz gyuiest. A gyakorlati elet nem
tor pfilczfrt folotte. Atidomitiisfra nincs szrikseg. Lz allam
alapja reform nelkul is tagul.

A tarsadalo m meg neln oly szilard szerv ezetti. mint az

angol, s hijaval van azon alapveto kereteknek, a melyekb6l
az angolokehoz hasonlo tdkeletessegri nemzeti kepviselet
kikerulhetne. Fiatal allam vagyunk. A normann hodftas
m6'.r kora szfnvonalft elert, kifejlodott angolszasz kiralysdLgra
talal, s ennek a rntivel6ddsben elorehaladott tarsadalmiit
es szervezetet sok reszehen fontartja. Arpad ilyenre nem
talf,l. l{epe annyira ellit a beunlakokt6l, hogy a meglevo
alakulasoknak hasznS.t nem veheti es Osszetori.

Maguhnak a h6ditoknak muveltsege is meg sokkal fejlet-
lenebb, mint volt a norrna.nnoke. Azsiabol nern hozzfik ma-
gr-rkkal azokat az erkolcsoket es hagyomanyokat ) a melyek
csak teruleti allam eleteben kep zodhetnek. Min dezt potol-
niok kell. l\6lunk nern egynlasutf.tr, hanem egyszerre ketl
az allant fogalmat elsajatitani, a trirsadalmat hozzaja illesz-
teni s az allamot tenyleg meg is teremteni, holott a nol.-
mann az allamrol miir megallapodott togalommal es ehhez
kepest szerv ezett tarsadalommal bir, s Angliaban ugyan-
azokat a hereteket allfthatja fdl, a melyek kozott aclclig' is
6lt. Tehat mar elobbre van, mint mi. l\ekunk a XIII. sza zacl-
ban ketl azokat a szervezeteket megalkotnunk. ; r]relr-ek
Angliaban tnar a korm anyzat kozponti \-rrzetesebeu is
termeszetes es szerencses rnodon mtikoclnek.
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Rfmutattunk arra, hogy nalunk ez idoben kezdenek
a v6"rosok autonom jogkorre szert tenni, a megyek mint
onkorrnflny zati testuletek megalakulni, a tarsadalom benndk
tomorulni. E reszben nagyobh jelentosegri munkat vegez
e szazad nf,lunk, mint Anglialran.

Ez ideig ket kulonbozS elembol alakult a vezet"o

tarsadalom : a megyei vrirnepbol es a szabad nemessegbol,
a kiraly nepehol. Az elso az ispan alatt allott. Ez a kineve-
zett hivatalnok vdgzi :r katonai, kozig azgatasi es biroi
teendoket. A nemesseget a rremzetsegi szerk ezet" es a

kozos vagyon forrasztottak eg)'segge. Teljes onkormanyzata
volt, peres ugyeit onmaga tntezte es a kiralyi hivatalok-
nak sem volt a,lavetve.

f kdt szervezet romjain epul fel az uj megye. Lz elet
az enyeszethen talal taplelo anyagra.

A kdzvagyon megoszlik, a nemzetsegi dsszetartas meg-
lazaL A varmegye folszfvja mag'aha a szervezet nelkul ma-
radt nemesseget. Az ispan hatosaga re6: is kiterjed. l\agy-
jelentosegti kovetkezmenyekkel jar ez a valtozas. A katonai
alarendeltsegen alapulo rends zert m6dositja dz, hogy a

nemesi ontr-rdat es a nernesi szabadsag f ogahna az uj
elemekkel egyutt a megyebe oltodik.

A regi vflrmegyei szerke zel ktilonben mar e nelkiil
is bornlasnak indult. A l'arnepek vagyoni helyzete es

tarsadalnri allasa mind egyenlotlenebbe lett. Egyreszok
annyira sulyedt, hog)' a jobbagyok sorsfra jutott; a masik
r\sz erdentek es szerencse utjan a nemesseg koze emel-
kedett. A rendszert az 6lte ffi€g, hogy az ara,nybullat meg-
elozott id6k ota a kiralyok pazar adornanyai kovetkezteben
a koronajavak jelentekeny resze es a viclekuk f'olott velok
jaro hatalorn fokonkint az oligarchia kezebe keriilt.

A kiknek hivatasuk lett volna, hogy a videki szerve-
zetet dsszetartsak es az allameba illesz sz(:k, a.z ispanok

L
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sok helytrtt maguk tornek a gondjaikra bizott rencl

ellen.
De a nemesi buszkeseg nem turi, hogy a kiraly es a

nemzet uralmat meggazclagodott maganosok uralma valtsa fol'

A nemesi ontuclat es a kiraly erdeke egyarant vedekeznek

az oligarchianak minclkettoj uket fenyegeto ves zelye ellen.

Ismerjuk ezen szovetseg rnukodeset a kozponti kor-

manyzat lcorebelL.

A videkeken ez irg)- nvilvanul, hogy a regi varnepek

es a tehetosebb nernesek az ispanok megkerulesevel koz-

vetlentil a kirtilvlval lepnek erintkezesbe, osszeallanak es

onkormanv zali eg)-se3'et alakitanak.

A XIII sz.izacl rrrasodik negyedeben a varmegye koz6n-

sege onallo hatriskorre kezd szert tenni. A hatalmaskod6k-

kal o erezteti a tor.r-en}- szigorat. A kiraly egy vagy tobb

meg) e ,er]reseit rlaga kore gyuiti es velok egyutt tnlez-

keclik a helvi dr.clekek kielegitese folott. Vele vonulnak a

hadlra es a kir.alvi \ezerek zdszralilt kovetik.

E szazacll.,ttn kezclik tisztviseloiket is valasztani. A szol-

gabiro alliis.. a rlres^)-e tegregibb valasztott tisztviseloj 66,

ezen ictoitol sz iirulazik.
A rrleg)-erek. \-agy. a mive lassankint fejlodik, a nemesi

kozonseglek l.eszr-ete a helyi onkormf.ny zatbsr, a gyulesek

trtjan yegzett munkaja kozh€o, osszetarto erzest es koz'

szellernet ter.erLrt meg. Nlegalakul a tarsatlalmat allami teve-

kenysegbe, osszet'ograro azofL egyseg, a melyet Angliaban

a county k*pezett. Iclovel ez az egyseg nalunk is kepes

lesz a nemzeti g.viilest. a mely a szervezetlen tdLrsadalom

ttikre volt, a lllaga ke pere formalni.

A XIII. szazacl nag) alkotasai kozul aligha nern ez a

Iegfontosabb. A pi[anatnyi szukseg nyomasa alatt, Irlozga-

Iorn keltese nelkr_il j on letre, de sok szazadig el es a sza-

bad alkotmaly talpkove marad mindvegig'


