
VIII. F'EJEZET.

A KIRALYI REACTIO MAGYARORSZAGtsAN. AZ ANJoUK,

Nlagyarorszagban III. Endre halalaval nagy torteneti
processus szakadt rneg. A XIII . szfzadnak a szabadsag
felelesztesere iranl-ult mozgalma meg nem erte veget, ffii-
don az utolso Arpacl elhunvt. A kiralysag hatalma sztik
korlatok koze yalt szorftva es annvira gyenge, hogy kerde-
sesse valik, r'ajjon kepes les z-e a nernzeti elet egyseget
biztasitani. Az oligarchia ereje nleg. ellentetben a papiron
megszabott egyenloseggel. felehnetes moclon megltovekeclett.
Ezt az elemet kellene megfekezni . ezt kellene az allanr es

a rend uralmaval megegyez6 szinvonalra szoritani. mielott
rend ezetl allapotokrol, a szabad alkotman_t' fej leszteserol
szo lehetne.

Ily korulmenyek kozott a sors csapfLsanak mondhatni
az ArpAd- htm kihalfsat. Akkor ves zitjnk el e nagy kiratyi
hilzat, midon legdicsobb szerzemenyet, a nemzet egyseget
ujra veszely fenyegeti. Olyan idoben kell a nemzetnek a

tronr6l szabadon rendelke znie, a mikor lelki allapotanal
fogva tartani lehet attol, hogy az allami toladatok e leg-

f6bbjdt bekesen 6s szerencsesen nem birja megoldani ;

akkor inog meg az allam egesz rendje, a mikor eroteljes
€s kdvetkezetes vezetestol fugg az orszag boldogulasa.

A szabad kiralyvalasztfrs konnyen az orszag nyugal-
rn6.nak a folforgatasat idezheti elo, foleg mikor a nem-
zetet alkoto elemek mflr elethalal harczot vivnak eg)-mas-
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sal. Ilyenkor az ellentetes iranyok es erdekek koczkara
szoktak vetni mindent, hogy az allam akaratuk szerint ala-
kuljon.

VIi sem termeszetesebb tehat annal, hogy az Arpfdok
oroksegere nezv e a nemzet nem tud megegyezni.

A tronviszaly a tarsadalom beteges allapotanak elma-
ratlhatatlan kovetkezmenve. Benne folvtatodnak a mult
piirtoskodasai.

Az Arpacl -haz noagu rokonai kdzott elegen talal-
kozna,k, kik hajlandok a kinalk ozo alkalommal elni. Kit
ne kecsegtetne Szt. Istv6"n koroneja ? Elmergesiti a bajt,
ltogl', mikent m6.s helyutt emlitettuk, Anjou Karoly uj
elvi molnentumot visz a kLtzclelembe.* l\em csak az forog
szoiran, hogy ki legl'en a kiraly, hanem vita targya a

magyar korona onallosaga is a papfval szemben, s az a

nagyfontossagir alkotmanyj ogi kerdes, hogy orokosodesen
vagy valasztason alapul-e a magyar monarchia ? A sors
ugy osszekuszalta a fonalakat, hogy a bekes kibonyolodas
alig lAtszott remelhetonek.

A kirdlyvalaszt"as joganak szoktak a sok viszalyt tulaj-
donitani, a melyek a vegyes hftzak idejeben dultak. A fon-
forgott esetben csakugyan a vS.lasztassal jaro ellentetek
lobbantottak langra az oss zehalmozodott gyujto anyagot.
De nem azert. mivel a nemzet e jogaval konnyelmuen dlt.
hanem azert, mivel a konilmenyek krilonosen sulyosak vol-
tak. Az egyik jelolt koveteleset nem lehetett elnemitani.
mert egy eros vilaghataloffi, a pfpa, s Magyarorszeg egr-ik
lesjelentekenyehb tenyezbje, a nemzetr egyhaz, illottak nrd-
gotte. De egyhangir megvtilasztasat sem lehetett elerni. lnrl't
olyan elvi alapra helyezkedett, hogy vele a mag)-ar hazati;t-r
erzest tette ellensegeve.

Az f gy keletk ezett zirzavar evekig nen] csillapoclik.

* )i-36. l:Lpig.
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Egyik kiraly sem bir teljes gyozelmet aratni, Magyarorsza-

got senki sem kormanyozza'

A nagy munka, a szukseges tennivalo az oligarchia

megfekezese, pihen. A kinek katonasiiga es vfra van. a ki

a leghatalmasabb valaszto, az a helyzet tlra, az a kegyet

keresi mindenki, s foleg tz, a ki a koronat kivanja meg-

szerer,n.. A tronkovetel6k a kiralyi foladatok megfejtesenek

meg csak megkiserleseig sem jr-rtnak el.

USy lats zoffi, s ebben foglalhato ossze e kornak fAtum-

szeru alakulasa, hogy a torteneti nag)' processus. a melvlle

az aranyhulla ota a nemzet keveredett. s a melyre mar a

tatarjaras vegzetes hatassal volt, az Arpdd-hdz kihalta utan

az oligarchia gyozelmevel fog vegzodni.

A tortenelmi kizdelemben megedzodott nem zeti ontu-

dat azonban elharitotta e veszelyt.

Az in Iezmenyek eletreval6saga a, nag)r megpr6baltatasok

idejeben tiinik ki. Azon drdekeket, a melyek bennok keres-

tek vetlelmoket, s a melyeknek lassu munkaia az intezme'

nyeket nagyra novelte, a letuket fenyegeto helyzet cselek-

vesre oszto nzi.
A kiralyseg balsorsa is sorompoba szolitotta a7-,on

torteneti nag)- eroket, a melyek benne leti Ak boldogulasuk

elso foltetelet. a rnelvek nelkule elsatnyulnak. A nemzeti

egyseg sztiksegenek a rnag)'arban rnindenkor elenk etzete

vegul ratalal a rregtelelo megotclasra. -Nzl a kiratyt juttatja

gyozelemhez) a ki a r etel-vtarsak koztil a legnagyobb szl-

vossaggal kizdott a tronert.
A nemzet meltosagat is megovJa'

elvet, szerencses compromisslrm alapjan

hatalommal is kibekul ? a nelktil hogy

alilzzd, politikai erettsegerol tanuskodik
j ovojen.

Midon a valasztas

fontartja, s a PaPai
elotte rnagat meg-

es nagyot lendit

R6bert Karoly ellenkiraly nelkul tttarad, s a papsagra
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is tamaszkodva, helyreallitja a rendet. A kiralyseg legfoblr
hivatasd.nak szentelheti erejet. A nemzet zome vele tart es
tevekenyen segfti. tljra letrej on az a szovetseg, mely a

XIII. szazadban munkalkodott: a szovetseg a kiralysAg 6s

a ko zepnemesseg ko zott. Egy nagy ktilonbs6g azonban (:szllel-

heto. A szovetseg, midon kdt czelnak szolg6.lt, a szabadsag
fejlesztesen ek es az allami egyseg hiztosftd"sanak, vegso
eredmenyeben kud arczot vailott. A belso rendet nem birta
megovni . Az anarchia es az oligarchia rettentoen pusztftott.
Ezen tapasztalatanal fogva a nemzet mindenekel6tt rendet
es egysdget akart. Megertette, hog)'ezeket csak nagyerejti
kiraly hiztosfthatja szamara. A XIII . szilzadban is kesz
volt a nemesseg II. Endre es III. En dre tamogatf.s ara; de
csak hatalmat es jogokat ado ellenszolgiiltatasok fejeben.
Most beeri vele, ha a kiraly megszabadftja az oligarchiatol,
attol a zsarnoktol, a melv anyagilag karositja, megalazza,
a nemzet egyseget dolyfevel megszaggatja, a mely ellen
tehat erdeke es hazafisaga egyarfnt follazad.

R6bert Karoly uralkodasa reactio a XIII . szazadban
megindult es a szabadsag fejlesztesere iranyult mozgalom
ellen. Tulzasok ideztek elo, mint minden reacti6t. IJgyan-
azok az osztonok tfmas ztottftk, a melyekre rf.mutattunk
F rancziaors zAg tortenetenek fejtegetese kdzhen. Plasztikr-rs
alakban tuntettek 16l a veszelyeket, melyekkel a kiralvsag
hanl'atlasa a szabadsag ugyet fenyegette.

A nelrl zeti erzulet elijedt a szetmalasnak szemmel-
lathato folvartratat6l. s a kiralyi hatalom vedoszarn_Tai ala
menekrilr-e. elforclult a szaltadseg eszmeitdl. E szellepti
aramlat azonbau llem hat el a lelkek melveig. nem ltir.ja
a nemzet goltclolkozasat Allancloan megvAlto zlatni. lteln ke-
pes a szabaclsagert raj one o fajbol a rend kultllszanak el-
dozo nepet alakftani. A kirAlr-sa3 is me-q'hljer-al van oly
hatalmi eszkozokuek. hoev a pillanat keclr-ezo voltat teljes
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mertekben kiakndrzhassa. Meg a kozepkor derekdLn vagyunk,
A kiralysagnak nem kedve znek a hatalmi viszonyok.

A reactio azon erohoz merten o6, a mely tiimasztotla.
Mikor Angliaban I. Eduard megakasztja a boml*s fblya-

matat, ez meg nem fejlodott nagygya. A nemzet vonzldik
ugyan kiraly ahoz, de nem csatlakozik hozzit foltetlenul,
mert a kiralyseg gyengesege nem okozott elviselhetetlen kart
benne. A nemzet zome ol)- erovel ragaszkodik azonjogok-
hoz, a melyekert sok veres kizclelmet vfvott, hogy a kiraly-
nak erdekeben van azokat tiszteletben tartani. A fran-
czra kiralynak szazadok ota kepzodott pusztito eroket kell
megtornie ; a nep rend es egyseg utan dhitoztk, s kesz-

oromest fogadja el az absolutismust. A franczia kiral;'seg-
nak olyan nagy idovel jaro mllnkat kell vdgeznie, s tulhaj-
tott hatalma. olyan soka felel meg a nemzet erdekenek, hogy

ennek jellemet egeszen atidomithatja.
Az Arjouk korf,ban a zirzavar, a melyet el kell osz-

latni, nagyobb ariinyokat oltott azoknal, a melyeket Eduard
enyesztetett el s ezerl melyebbrehato kovetkezmenyekkel is
jart. A kiraly tovabb terjeszthette hatalmat, mint Angliflbnr,
de messze elmaradt a fran czra expansio hatarait6l.

A magyar nemzet ideig-oraig bizalmat vesztette az

onkormany zat irant. R6bert Karolynak semmi kdzvetlen

erdeke sincs benne, hogy orszaggytilest tartson s hog)' a
nernzetnek reszt adjon a hatalorn kezeleseben. I\emtamad
elegedetlenseg, ha a kiraly mellozi a torvenyeket. Szamft-

hat a nemzet oclaado tamogatiisiira es hel aj6ra, ha el-

pusztitja a rablok feszkeit es helyreallitja a nyugalmat es

a rendet.
R6bert Karoly igy is tesz. l{em tarto ztk a vilfgtorte-

nelem azon ritka fejedelmei koze) a kik kenyszer nelktil
tert engednek a szabad tntezmenyeknek ; azt a foladatot
azonb&L, a melyet kcra tole vf,rt, derekasan megoldja.

I
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iVlihelyt azonban ezt megtette, a szabadsaghoz szokott
nep szunnyad6 osztdnei ujra fdlebrednek. A magyar kiralysag-
nak nern kell az orszagt6l kulonvalt es egysegesekke forrt
teruleteket az ilILamba olvas ztania, mint kellett Fran czraorszag

uralkodoinak; egy-ket ostrom, egy-ket veres nap elv6gzi a

rnunka nagyjat, s a nemzet ismet regi balvanya fele fordul-
hat. Mar Robert Kfroly idejeben ebred ezik a hagyomanyos
szellem ; a puspokdk az elsok, a kik a miatt panas zkodnak,

hogy a kiraly orszaggyulest nem tart. A nagyesz'h Lajos meg-

erti az iddk szavflt es kulso kenyszerites nelkul, mint igaz6,n

nagy ember, megel Szi az elegedetlenseg kitoreset, vissza-
allitja a regi szabaclsagot. A rendes kerekvagasba zokken

a dolgok fejlodese. Fdldled az osi szabadsag arany szokasa.

A nemzet a belso osszhang kor6t 6li, azt a ritka kort, a
mikor egy nagy ferfiu akarata uralkodik, nem az eroszak-
nak, hanem egyenisegenek es a kiralyi allas mind jobban
f6n;rlo erkolcsi tekintelyenek hatalmflval. A kiralysAg van
eloljfrroban; a kiraly lesz megint az igazi kdzpont, a mely
k6rul forog minden. A derekasan vegzett okvetetlenul sztik-
seges munka es egy nagys zab6.su egyeniseg nepszenisege

uj dicsfenynyel 6vezr a regi szent koronat.
A modern kor a kiralyseg hasonlo elhatalmasodasdLt,

azon nagy aldas daczar\ mely vele jfr, ha a kiraly csak-

Lrgyan kiralynak valo, nern nlzhetne aggodalom nelkul.
A legnagyobb szeretet es a legteljesebb bizalom mellett
sem nyugodhatnanak meg ma abban, hogy a tdrvenyes
korifltokat mello zzdk es az tntezmenyek karosodjanak.

lla. rniclon a fegyveres eroszak kiszamithatatlan vesze-

lveket iclez elo ; midon annak alkalm azasa az intezmen-v-

ben rejlo btztositekot nem potolhatja; midon az alkotmany
es a torven-v tisztelete a nemzeti szabadsag f6 palladiuma;
midon a jogrend annyira kifejlett, hogy minclen serelme
az egesz nelnzett testet megrazkodtatja: ma a ragaszkodas

13
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es a hriseg legelenkebb erzete senl n)iugodhatik nres a
torvenyek mellozeseben.

A kozepkorban ellenben lehetseges volt
nyossag merteket ahhoz alkalm aznr, a ki az
viselte.

az alkotma-
6"llam kepet

Kivalo kiraly korlatlanul korrnfnyozhatott, mfg az
olyant, a kinek rf:termettsegeben nem hittek ) a torvenyek
ellenotzo hatalma ala vetettdk. A torrrenynek ezen egyen-
lotlen es tdkdletlen alkalm azasa akkor is kart oko zott, mert
hat'raltatta a iog irant tartozo tisztelet kifejlodeset; de e
karnal tdbh hasznot ho zott. l{agy embereknek hatvanyo zott
befolyasuk lehetett nemzetilkre. Olyankor dlik a kozepkor.
nepei legfenyesebb napjaikat, midon az, eletrevalo fiatal
nemzetek kitrino kiralyuk kore sereglenek, s nagy tettek hez
adnak nekik erot.

A magyar nemzetet is l\agy Lajos juttatta abba a
modba, hogy a benne lakozo tehetseget a kor korulmell'ei-
t6l megengeclett hatarig a legteljesebben kifqjtse. A Ve'-
czelek es Ott6k idejeben melyrestilyedt nemzet Eur.olra
elso hatalmavd: emelkedik; ott szerez dicsoseget es ott tii'-
ddklik ) a hol a koron uralkodo hatalmak r.€rgyogpi \-a3) -
nak; ott lesz az elso tenye 25, a hot a vilagpolitika kozltolt.i;t
van, a hol a vilagtot'tenelmi erok merkoznek: Iterliauirk ii
kozepkor kepzeletere csodas varazsu talajan.

Mino hatassal volt az Anjouk e fenykora alkotirrriui-r prk
{'ej16desere ?

Lattuk, hogy a reactio teremtette meg hatalnrukat. Rt,Jrer.t
Karoly az alkotmanyos torvenyeket nem tartjl r11r:3. \ng)-
Lajos ujra a regi formakkal el ugyan, de anpr-ir.a I-tozza
tud ferni a nemzet lelkehez, hogy az 6 akarata uralkodik"
mint az aranybullat megel Szott idokben a leger.oselllt kira-
lyoke, mint Kalm {me vagy IIL Bel6e. De ez a reactio tidvos
volt, mert szukseg volt rea. Visszaadja a kiralysfgnak azt

_t
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az erot, a melv nelkul nem lloldogulhat, a rnely nelkul a

szabadsag nem virulhat.
A XIII. szazad munkejet az Anjoulc tetozik be; 6k

€glreztetik ossze ama kor vivmanyait az allami elet kove-

telmenyeivel. A kovetkezo rremzedekek azzal az alkotmany-
nyal elneli ) a melyet az Anjonk reajuk hagynak.

Hatalmuk alapja nem a nernzet akaratfltol fuggetlen
es fbltetlenul rendelkezesukre levo penz es katonasag, a

kinev ezett es altaluk el is nlo zdfthato l:ureaukratia ; neln
a nemzetnek azon hite, hogy a kiralysagnalc Istentol
eredo j oga a parancsolf s, a nemzetnek kotelessege az.

engedelmeskedes; nem a nemzetnek az a folfogasa, hogy
jogkore a kiralv aj ancleka. a melytol. irgy a mint adta,

meg is foszthatja. s hog)- erdeke vak engedelmes-qeget

kovetel tole.
A hatalmaknak eg\-lnashoz r-alo artinyA. 11 melr az

Arpaclokat liorlatoklra rekesztette. nre!.r r-trltozatlrrn : a nem-

zet folfogasAt a kiralr-hoz r-alo viszonr-al.oi a szalrtrd r-alrrsz-

tas tenye csak fdlfiissiti : a nellr zeI b liszke ouerzete ll]eg'

nem tort ffi€S, s csak a helr-zetnek Robet't l{tirolr- iriej en

pillanatnyi sztiksege, majcl Lajos kiralvnak nagyszabasir

egyenisege, hogy irgy mondjam, flr-lbaja. s Lig_ves politikaja
emelik oly magasra a tr6nt. Hatalma rnegovasanak foltetele
az dsszhang tovabhi 5:pol6sa. l\em azert cngeclelmeskedtek
oseink, mert termeszetuklren volt, hogy az erosebb elott
nreghajoljanak, hanem azert, mert az okos parancsok irflnt
tanusitott engedelmessegnek kozvetlen has znilt lettek es

mert a nagysagnalc onkent meghodoltak. Ki ne latna. hog'y

az ilyen viszony nem absolutismus, nem biztosit allanclo
engedelmesseget, mert csak addig Ail fonn. rnig rneg'yan az

egyen feisobbsege . -Nz absoh-rtismus a kozepkor nagl-ol lr
d:llamaiban termeszetellenes Allapot. Csak kir-etr.les eg'),eni-

segek birjirk megkozeliteni. Ezert nenr yeszeclehnes. RzerL
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esik ossze az orszagok fenykorAval. Lzok a megalilzasok,
azok az emheri meltosagot serto id6k, midon egyetlen ala-
csonY elmejti emher az tntezmenyek erejenel fbgva kepes
a szolgar szellemben nevelt nemzet sorsat kenye-kedve sze-
rint idomitani ; rnidon egy semmiseg, mert kiraly, a maga leha-
sflganak a kepe szerint birja a nemzetet mint valamely
elet nelkul valo anyagot gyirrni, ezek a szomortr id6k meg
messze vannak. A kiraly rgaz hatalmflnak meg elso fol-
tetele egy, sajnos, nem allandosithato r.eletlen : a kiraly
egyeni kitunosege. Csak aclclig allhat fonn, mig a kiraly
roladatft teljesiteni kepes, mfg melto a hatalomra, a mely-
lyel 61. A mi hatalmat megteremti, &z egyszersmind udvdsse
te szi.

Az eros kiral;r megfegyelmezi es az onkormany zatra
kepesebbe teszi a nemzetet a nelktil. hogy szolgai engedel-
messegre nevelne. A kiraly az elso magyar ember, cle nem-
csak neki van joga, s az ove nem szentebb a nemzetenel.
A nemzet akarata emelte a tr6nra, mikent, hite szerint, a

kiralysfgot is a nemzet alkotta rneg.

A szellemekben nem hal el az onerzet. Zach Felician
a ra,jta ejtett sereknet kardjaval torolja meg. Nem olyan
uclvaroncz) a minokkel XIV. Lajos kornyezeteben talal-
kozunk, a ki megbecstelenfteset is boszulatlanul hagyja, ha
}<oronas f5 a btinos. Ilyen typus nalunk meg nincs.

Az Attiouk az alkotmanvt erosfto uj inte zmenyeket
nem teremtenek; de megszilarditjAk a meglevoket. Lajos
nagyjelentosegri es vegleges munkAt vegez, ffiidon a III. Endre
idejeben keletkezett tttlzasok es atyja onkenyes eljarasanak
mellozesevel a regi torvenyeket irjra alkalm azza, s az osi
hagyoma,nyok es tdrvenyek ertelmeben korm fnyoz. III. Endre
tdrvenyeit megddnti a kadarcz, a melyet vallottak. Etebe
vagtak koruknak, oly beklyokba vertek a kiralyt, hogy fdl-
aclatat meg nem olclhatja. fgy Lajos meg nem bdkulhet
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velok. De ujra orszaggyrilest l.art, a torvenyhozas jogat a

nemzettel megint megosztja, s az aranybullat a maga ege-

szeben rnegerosfti. Es ez nagy jelentosegti teny.

Ha Lajos az ellenf,llas joga daczara) s r6szl adva a

nemzetnek a kozkormflnyzatb&il, dicsosegesen kepes ural-

kodni, hogvan tagadhattak volna meg utodai hasonl6 iogok-
t6l a szentesitest. A regi szokiisoknak, a nemesi jogoknak

fj erot ed, hogy velok olyan fenyes eredmenyti kormany-

zas valt lehetovd, mint Laiose.

Dicsosege messze tunddkl6 betukkel vesi az utokor

elmejebe. hogy szabad nemzetnek is nagyerej u lehet a

kiralya, hatalmas az orszdtga.A mit az alkotmanyos szokasok

k6zut mello zotL, mello ztek utfna is ; de a mit megtartott,

ut6dja is kenytelen elfogadni.

Lajos tdrtenelmi szerepe I. Eduat'dehoz hasonlit. 1\{i-

kent Angliaban Ecluard, nfllunk o fej ezi be a XIII . szazad

reformmozgalmait. 0 rostalta meg az elollhi kor kiserleteit,

o valas ztotta el az eletrevalo anyagob attol, a mel.vre mdg

nem er:ett meg az orszag, s ezzel megsztlilrdftotta a llefoga-

dott gyakorlatot.
Mikent Eduarde, I-,,ajos uj rendje is ar, orszilg YegleS'es

szervezeteve viilik. Lz o idejeben elfogaclott kozjog netni

valtozassal szazadokig fonniill.
Lajos hagyateka azonllan fogyatekosabb az fduarcle-

nel. A mint tattuk, Anglia a XIII . ,sr.azadban tokeletesebh

alkotasokat tuclott letreh ozrrL, mint mi. Lajos pedig a reii

maradt kozjogot nem idomitja At. Lz alkoto tehetsegnek e

teren nem adja bizon-vitekat. Ez arnyeka nag)- alakjiuak.

A parlament tekintelyet nem novelte ui elemek ber-olrasa-

val, sem e testttet hel_vesellb szer\r ezesevel. sem j o3'ainak

szaltatosabb megflllapitasflval. A kiralvi tatla c sot setrl ala-

kitja et. Lz alkotmfnvnak az Arpaclok idejellol szal.tllazott

hatfrozatlansagait 11e111 sztinteti meg.

E-
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A megyeben az Anjouk kora nagyobb munket ve-

gez. A regi szabad nemesseg es a regi varnepek mind-

inkabb osszeolvadnak, s allami tevekenyseget fejtenek ki.

A megyei gyulesek gyakoriabbak lesznek. l{agy Lajos elso

intezkedese, hogy a megyei gyuteseken megallapfttatja,

vannak-e a videken bekdtlenkedo elemek, totvajok, rabl6k-

Lz orszagos rendet a megyekket allfttatja helyre. A valasz-

tott tisztviselok hataskore is tagul. Eletrevalo onkormany-

zat tamadiisat szemldljuk, a mely ugyan csak kesobb teszi

meg azokat a kuldnos szolgalatokat, a rnelyekert olyan

halaval gondol rea a magy ar; de mar abban a korban is

nagy hasznot hajt, mert a koznerxesseset, a nemzet zomet

politikailag muveli es olyan szervezetet ad neki, hogy rovid

id6 mulva az oligarchiat ellenstrlyozhatj a, s a parlamenti

rencls zerl, a megyei elet elokeszito iskolaj a utj an, eros

alapokra helYezheti.

A legonA16bb az Anjouk munkaia a tarsadalmi es az

ezekkel osszefuggo katonai kerdesek teren'

A mint lf,ttuk , dz oligarchiat rnegtorik, de a tarsadal-

mat nem akarjf,k egyenlove tenni. Ellenkezoleg ) azort v?.fi*

nak, hogy a nyugat rendi foko zatat honositsak meg. Lz

6:llarn hatalm6t bitorlo oligarchia helyett az allamot szol-

galo aristokratiat teremtenek. A koznemesseghol, a mely

korejuk sereglett. meghizhato iri rendet alakftanak. Ellfltiek

vagyonnal. czf merrel. a Iovagi kotelek szabalyai szerint

szervezik, s eg)'rnashoz es a tronhoz csatoljak oket. Fenyes

udvaruk az aristokratia kozpoutja. De e kittintetesek feje-

ben komoly kotelessegek teljesiteset kovetelik. Lz o aris-

tokratiajuk az allarn szolgfja. Eros garcla. ttrelv az idegen

szflrm azasu kiralyi csaladot bensoleg a netll zet"hez f-(izr, s

a nemzetet hozzir csatolja. A katonai ero nagy teszel 6k

szolgaltati ek.

Szent Istviin vd.rrendszere, mely a tatarj aras ota szem-

f"
l-_
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latomast hanyatlott, nem birja tobbe az orszag hadi er-

dekeit kielegfteni.
A nemesnek valtozatlanul fonfllo azon kotelessege,

hogy fegyverrel szolgalja kiralyat es hazilieL nem potolja

a varkatonat, mert a nemesek a kulfdldon nem harczol-

nak s mert nem elnek 6.llando fegyelem alatt, mint arnazok.

Midon annak a melyrehato kulonbsegnek okait kutat-

tam ) a mely Magyarorszfg es Anglia fejlod6senek azon'

iranyaban nyilvanul, hogy n6.lunk az adobeli kotelezettsd-

get a hadi kotelezettseg hatraszorftja, ennek magyatilzatet

nagyr eszt abban talaltam, hogy Anglia tdbb offensiv had-

j aratot folytatott s ritkflbban kellett hatdLrait megvedeni.*

Lz Anjouk petclaja is Lgazolja ezt a fdlfogast. Lz el-

talanos hadi kotelezettsegnek letket ad a defensiva, mig az

of1ensiva m6.s eszkozt kenytelen keresni'

Lajost tamaclo hadjaratai ugyanarra az utra terelik) a

melyen az angol kiralyok j artak. A tole teremtett aristo-

kratiat arra oszto rrz\ hoEy fegyveres erot szerv ezzerr.

Eleszti benne a hiusa$ot, a harczr vfgyat, a dicsoseg

szomjiit s zaszloaljak alakitfsara utalja. Lz igy szervezetl

sereggel a kiraly foltdtlenul rendelkezik, mes sze foldre vi-

heti. Csak az kell hozza, hogy a nagyokon uralkodidk.

Ehhez peclig ugy ert, mint kivule senki. A lovagiassag

peldakepe ) a dalias kiraly a lelkek melyeig let6 psy-

chologus, a ki az emberek gyarlosagaval is szamol, s 16-

veszi a nag)-okat rnindenre 2 a mire akarja. Hiusaguk le-

gyezgetesevel rninclig konnyu porazra fiiznt az emhereket.

Csak meg kell talalni a modjet. Lajos pedig ebben parat-

lan. Mint kesobb a fran czia kiralyok, ugyesen aknazza ki

a nagyok sovargasat kittintetesek utan, s azon YagYukat,

hogy a kiralyi kegl-ben stitke rezzenek. A rnag)'ar fonernesnek

rnost eloszor nyilik alkahrla. hogy Europa szinpadan elso-

* L46. lap.
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rangu szerephez jusson, s a maga es nemzete kulonds tu-
Iajdonait newzetkozi kozonseg elott ervenyesitse. I{em ter-
meszetes-e, hogy kitesz magaert es hogy sernmi fid,ozatot

nem sajnal ? I\em lenne magyar, ha maskepp cselekednek.

l\agy haszor, b(tkeztien osztott jutalom is kecsegteti.

ISy hii es fild,ozatrakesz az aristokratia. Hatalma La-
josra n6zve nem lesz veszelylye, ellenkezoleg, &z o hatal-
mf,va vdlik.

A heborun kivril a beke munkajat is a fonemesek veg-

zik. Nagy Lajos beavatia oket az allam nagy ugyeibe, s

megismertetve velok a vilag helyzetet, tanacsukkal el a

krilso politika ter6n. A kozigazgatd"sban mint nfdorok, vaj-
dek, foispdnok stb. szolgalnak.

Hogy a nernesseg a neki szaut nagl- rnunkak6rt betolt-
hesse, foleg pedig hog_v banderiuruokat ellithassot, i\agy
Lajos megvfiltoztatja az aranvbullanak a szabad rendelke-
zest biztosfto pontj at, s az eg)-enesfgu drokos nelkul elhunyt
nemes vagyonat a csaliid oldalagai szamara is lekoti. E tor-
venye nem mondja ki a birtok osztatlansfget, nem egyes

nagy vagyon fontartasft cz|Iozzl, hanem az Osszes nemes-
seg vagyonossfget akarja rxegovni, becsukvan a kaput ) a
melyen at addig sok nenresi birtok a holt kez tulajdonaha jutott.

f torveny szerint a nemesi birtok a nemesseg kezdn
marad mindaddig, mig az egesz nemzetseg ki nem hal,
ekkor pedig a kiralyra szall.

A masik rendszabflly, a melylyel a nemesseget abba a

helyzetbe akarja juttatni, hogy of jobban szolgalhassa, rni-
kent ezt a tdrveny ki is mondja: a kilenczed kivetese.
A fopapok, fourak es nemesek tartoznak jobbag)'aik utan
kilenczedet szedni, s a ki ezt elmulasztla, rajta hajtja be

a kirf,ly. Figyeljunk j6t e tdrveny szellemere. l{em hason-
lit ahhoz, mely a kulfdldon az ad6szedes jogat a terriletek
uraira rahilzza; nem j ogot &d, hanem kdtelesseget szab
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meg. A birtokos az adot, a melyet a jobbagyokt6l szed.
harczosokban fizeti meg a kiralynak. I{ern a maga szi,-
m6.ra, haneln a nemzet rdszere szolgd,l a kilenc zed. On-
kenyesen nem valtoztathatja ffi€g, el sem engedheti.

Mind ezen tdrekveseknek meg volt a kivant eredme-
nyok. I{agyerejti nemesseget es fonemesseget teremtenek,
a mely az allam szellerneben nevelkedik, s a kiralylyal
egytitt az allam terheit viseli. A fonemesseg nem valik
el a nemesseg zornetol. A hozzil tartozo csaladoknak
nincs kul6n klzjoguk, a tobbi6t6l eltero csaladi es orok-
joguk.

Ebben van talan az Anjouk legnagyobb erdeme. Szer-
vezni tudjak a tarsadalmat, S & vagyont es a rangot, a
melyet osztogatnak, a kiraly ds az allam haszn ara tudj fk
fordftani, a nelkul, hog-v a regi magyar folfogassal rneg-
hasonlanf,nak. I{em utano zzttk a nyugat tflrsadalmi ren d-

i6t, hanem a rangfokozatoknak onnatl r'ett fogalrriat ugy
alkalmazz€tk a magyar tatajhoz. hog)- a llernesseg eg1-segen
csorba nem esik. i\fidon lovagrenclet alapitanak es czirnere-
ket adornanvoznak. ug)-anakkor kimonclj fk. hogl- ruinden
nemes egyenlo szabadsdggal eljen. A forencftieknek csak
azetl nagyoltb a hatahnuk, rnir-el tobb a yag) onuk es az
allam szolgflatdban jelenteken-vebll a reszuk. Kdtelessegeik
es munkajuk ar6.ny6ban osz tozkodnak a hatalomban.

Az Aniouk 'uralkodd"sanak nagy nyomai maradnak
On fejezik be a vaiudas atxa korat, a mely II. Endre ural-
kodasiival kezd6dott. Az o keztikb6l kenil ki a kozepkori
magyar alkotmany amaz uj typusa, a mely alapvon6saiSan
nagy ideig fonn tudott maradni.

A tflrsadalmat uiie alakitjek. A nagyokat. a kiket II.
Endre es III. Endre idejeben hatterbe torekedtek tolni. s a
kiknek erejet az allam es a kiralyseg hasznara fordftani
csak IV. Bela kiserlette ffi€g, a kik azonhan az Arp6d- hfrz

-
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magvaszakadtfval veszedelmes modon elhatalmasodtak , &z

Anjouk az allam keretei koze szoritjek.
A fonemesseg fejl6desenek uj szakaba lep. Eddig egyre

ndvekeclo hatalmat meritett nagy vagyon 6.bol ; de e hata-
lom erkolcsi jogosultsag nelkul valo volt, mert nem pdLro-

sult megfelelo kotelessegekkel. Angliaban a normannok
idejeben a fonemesseg szinten nagy vagyonnal bir, de elol
jar a szolgalatok teren is. Adoja jovedelmenek vagy fdld-
birtokanak ariinyfban no ; a hadi szerkezetet nagyr 6szt a

hriber fejeben allftott harczosai alakitottiik. l{alunk a nemes
adot nern fizet, tehat a fonemes sem. A sereg zomet az
Arpadok idejeben a varkatonasfg es a nemzeti fdlkeles
szolgaltatja, azaz a tomeg, nern pedig a four. E kulonbseg
az egyik oka annak az elteresnek. a rnely a ket orszag
XIII . szazadbeli politikai torteneteben eszlelheto. Anglifl-
ban a barok vezetik a nemzetet, s ez csak kielt6 viss za-
elesek eseteiben szakad el t6lok es csatlakozik a kiral_vhoz.
Nalunk a koznemesseg a kiralyra tflmas zkodik. A refbrmok
ele nem aunyira a kirfly, mint a nagyok bitorlasai ellen
iranyul.

Az Anjouk megvalto ztatjak a fonemesseg helyzetet.
Foleg a banderialis rendszerrel a legterhesebb kotelesse-
geket rajuk rakva, befolyasuknak erkolcsi alapot teremte-
nek. A.z egbetoro Csak MAte es a l\emetujvari gr6fok he-
lyet, a kiknek hatalmaskodasait rendezett allamban elturni
nem lehet, a Laczkfiak, a Dn-rgethok, a Garak foglaljak €1,

a kik t6mas zaL a kiralvnak.
Midon Lajos meghal. rnar keszen varja a jovot a jogi

keret, a melyben a nemzet elhelvezkedik es ervenyesiil, s

m6.r el az az ero ) a mely cselekvesre osztonzt. A tovabbi
fejlodes foleg azon fordul meg, hog-v mino viszonvha jut-
nak egymashoz, mikent tudnak a meglevo alkotmany ta-
lajan egymassal megferni a kiralysag es az elso sorba 16-
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pett fonemesseg . Az Anjouk iclejen osszh angzo volt i-r

mtlkoclesok. A kiralysag vezetese mellett a nemzet szabatl
ereje kielegito modon ervenyesult. De meg a jovo titka
volt, hogy igy lesz-e ez akkor is, ha nem kivetelesen nagy
fejedelem ul a tronon.

Lajos alatt az allami elet legfobb tenye zoi, egyre szt a
kiralysag, masre szt a renclek, a melyek kdzul a fonernesseg
van az eloterbeu, oly osszhangban vannak egymassal, hogy
lehetove valt az orszag ernelkedese, s hogy a belso b6ket
fonn lehetett tartani, a nelkul, hogy a nemzet fej1 nyo-
mfst szenvedne. a nelkul, hogy a rendet a szabadsag f6l-
alclozd.saval kellett volna megvd:srirolni.

De llem bomlik-e meg ez az osszhang, ha nem elso-
renclti egyeniseg ul a tronon ?

Angliaban Eduard idejen alakul meg az az alkotmany,
a mely f6bb vonasaiban eletben marad az egesz kozep-
koron flt, s a melybol, a jognak keves, s csak a szokfsok-
nak es a hatalmi viszonyoknak gyokeres modosulfsaval,
a modern parlamentarismus fejl6dik ki.

Ez az alkotmany len,l,sgeben hasonlit ahhoz, a mely
Magyarorszagou honos az Anjouk alatt, s ugyan azon ket
nagy ero 6ss zetntrkddesen alapul, mint a magyar kor-
manyzat. A kiral;rsag es a rendek kdzott oszlik meg az
allam hatalma. A kiralysag megmaracl az egyseges nemzet
elen, o kezeli azt, a mit ma vegrehajto hatalomnak neve-
zink, a torven yhozasban azonban oszto zik a rendekkel.

A rendek az allam jogilag es tenyleg nelkulozhetetlen
tenyezltve valnak. A katonai ero ) a mely folott e testtilet
egyes tagjai rendelkeznek, a kiralyenal is nag),obb. lleg-
ferhetnek-e a kiralyl;ral? A kdt nagy ero kepes-e eg)-m6ssal
bekeben megelni ?

Ha szabatosan meghatfroznak jog'kortiket. s ha nrincl-
egyikokhen elenken elne a tort'en)-ek szentsegepek erzete,
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egymassal osszh angzasban maradhatniinak. De ezt a.z esz-
menyi allapotot egyik orszag sem klzeliti meg.

A politikanak alig van nehezebb problemaja, rnint
zavatoktol megovni es allandoan mrlkodtetni az oly allam-
rendet, a mely kulonhoz(i tenye z(tk egyensulyan es ossz-
hangzatos munkfssagan alapul. Csak a hol az egyik te-
nye zSnek hiztos a felsobbsege a tobbiek f'olott, ott nerx
akasztjak meg egymast a szervezet kerekei.

A termeszet millio es nrillio egi testet ltiztos dssz-
hangban gyorsan fbrogtat egvmfs kozelebep; az emberi
6,sz hatalmas gepeket terernt es szamtalan kulon reszeiket
felsobb rendhen egyesiteni kepes ; de rnincl ez csak a tet-
ies szabalyossag, a teljes torvenyesseg uralma mellett le-
hetseges. Lz elet nelkul valo test vakon engedelmeskedik a

terrneszet torvetryei utjan lteleje lehelt f'elsobb akaratlak,
s hiba nelkul futja meg palyajat.

De mikent lehet e szab6.l)'ossagot ellentetes osztonok-
tol izgatott es onallo akarattal biro politikai el.ok nuko-
desenel letreh ozni es brzt"asitani ?

A kozepkor sehog--v selx birt e folaitat nehezsegeiyel
megk0zdeni.

Hiiavitl van a torr:en), kello tiszteleteuek. Az okoljoS
Lrralkoclik. Az el'osek onn irlgttkutrli a irirtii. llfisok jogaira
alig vallttak figr-eleltlutel. ltikent lehessen claczos akarntu-
kat a kello korlatok koze t'eke szteni. s osszhangzatos rnun-
kara szoritani ?

A kolcsouos lr ataskorok is csak nagyjfban vannak
tisztazva. i\ag1- lepes tortent a jogok szabatos rneghatdro-
zasanak az utjan, de az alkotrnany meg szhmtalan yiszaly
csir6.it rejti magdLltan.

A maganjogok vedelme czeljabol inclult rlleg a XIII.
szazadban a reforrn munk hja, s e reszben tisztf zta is a
fogalmakat. Lz egyes istneri jussat, vilfgos torvenyek vagy
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megfllapodott szokasok hataroznak a birtokjogrol, az oro-
kosodesrol, s arrol, hogy kit mino elojogok illetnek meg az

allamhatalomrnal szemben.
A kozjog teren azonban meg nagy a zavar.
l{ehany altalanos elv elismeresre jut ugyan, de nincs

szabatosan s annyira kifejtve, hogy az elet mindig hozzft
alkalm azkodhatnek.

Rtzonyos jogkort a szok6.s vagy a torveny az allam
egy vagy tobb inte zutenyenek megad ; cle nincs megallapftva e

jogkor hatarvonala; bizonytalan, hogy mennyi az egyes

ten-ve zok szerepe benne.
AngliaLran elf ogadott elv, hogy a torvenyho zas j oga

a kiraly meg a rendek kozott oszlik meg. Lattuk, hogy
mar I. Eduard hircleti e tant. De az|rt alakilag a tor-
veny a kiraly akaratanak j ogi kifej ezese marad 7 s 5 on-

magatol is bocsrithat ki kotelezo jogszabalyokat, a parla-
ment mellozesevel, vele versenyzo hatalommal elhet. fduard
maga is a parlament megk erdezese nelklil nagyfontossagu
ugyben torvenyt bocsat ki.

A szok6sos eljaras &2, hogy a kiraly a communerek
keresere es a barok tandcsa alapjan allapitja meg hataro-
zaLat. De kerdeses marad, hogy tarto ztk-e ezen petiti ohoz
es ezerr tandLcshoz alkalmazkodni; hogy kenytelen-e magat
szolgai m6don ahhoz tartani, a mit tole alilzatosan kernek.
Ha maskent hatfroz, ervenytelen-e a parancsa?

l{alunk meg sunibh a homaly, mert az az elv sincs
vilagosan megallapitv&, hogy torvenyt a kiraly es a parla-
ment egyutt hoznak. I. LajoS, hiverr a regi gyakorlath oz,

legfontosallb decretumat ezen az uton alkotja ugyan nteg,

a renclek keresere tntezkedik es parancsol : cle a parla-
rnenten kivril is bocsat ki altalanosan kotelezo szabfllyokat.

Sot Laj os az orszag kerelmet'e killocsatott torvenyeit
is nerl r eg\-szel' onhatalntulag tlteg\-a ltoztatj a.

I
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Alkotmanyjogi rolfogasat ugy tejezi ki, hogy a ( szo-
kasbol, gyakorlathol es a jozan 6sz torv6nyebol kovetke-
zik, hogy a mit a kiralyi folseg a maga fopapjainak, baroi-
nak 6s nemeseinek tanacsfLval es megegyezesevel elhata-
rozott, s a mit erett megfontolas ut6:n u, tehAt parlarnent
nelkul, <,tesz, rendel es parancsol o, azt az orszag minden
lakosa koteles rnegtartani. A k6t jog{orras kozul rnelyiknek
nagyobb az ervenye ?

A torveny a kiraly parancsainak kotelezo voltrin alapul ;

a helyes es szokasos eljariis, hog_v a kirf,ly, ffiidon fllando
jogszabalyrol van szo, akaratanak n)rilvanitasa elott a ren-
dekkel egyetertesre jut ; de ha ezt nem teszi, akkor sem
sztinik meg a kiraly kifej ezett akarata kotelezo parancs
lenni.

Angliaban f. Eduard unnepell'esen elismeri, hogy ado-
kat csak a rendek megegyezesevel vethet ki. De meg nyflt
kerdes, hogy a v:imok is odaertendok-e ? A kiraly egye-
sekkel letrejott megegyezls alapjan onhatalmulag szedet
illetekeket, azt 6.llitvan, hogy ezeket a parlament hozz|jaru-
lasa nelkul is kovetelheti.

Ez is egyike a fuggoben levo elvi nagy kerdeseknek.
l\alunk lSagy Lajos a kilenczedet a rendek hozzajaru-

lfsiival roja ki a jobbag;'okra. De kerdeses, hogy kotelezi-e
peldaja utodjait. Atyja mfskeppen cselekedett. Elvi hataro-
zat" sincs, a nrely az tig-vet eldontene. Midon kesobb gyak-
rabban valik szuksegesse az idorol-idore rnegszaband o

segfts6g, a nemzet nern talal oly szilard .jogszabalyra, a

mely a kiralytol egymagatol kivetett adok ervenytelenseget
ketsegen folul nregiillapLtana. A jdvo foladata, hogy a kdz-
felfogasnak megfelelo tetelt a kozjogba iktassa.

A vegrehajt6 tratalom szerv ezete is sok osszeutkozest
idezhet elo.

Angliaban es Magyarors zdgban ervdrryoket vesztettek

Y
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azok a torvenyek, a melyek a XIII. szazad idejebe' avegrehajto hatalrnat teliesen a rendek befoly6.sa ala helyez-tek' f' Eduard es lVagy Lajos kinev ezett tisztviselok estanfcsosok utjan kormfnyo zzak az orszagot. De azerLelet-ben marad a rendek azon fotfogasa, hogy joguk van akiraly politikai ara befolyast gyakorolni, s hogy tisztviseloit
rossz korm anyzatukert felelossegre vonhatifk.

Eduard es Lajos idejeben alig van szrihseg ilyenactiora' A kiralyi hatalom onnragatol oss zhangz6sban ela renclekkel, foleg ltagyarors zagon, a hol a kiraly egyeni-
sege altalanos megnyugvast kelt. De nagy osszeiithozesek
virrhatok, mihellrt ez a helyzet megvalto zik. M.g nincs tor-veny' a mely a rendeknek a korm anyzatra gyakorolhato
hefolyasat szahalyo zza) s ezen alkotrnanyos joguk erve-nyesuleset egvfelol biztos itja, rnasfelcil a szrikseg mertekeigkorlatolja" A hatalmi ten yezol< kizdehnenek van rneg ki-teve, hogy birnak-e a rendek a hir,ataloli betoltesere es af'elsobb politikartr hatdst kifejteni. Hog)- meppr-it liovetel-hetnek, rnil-ven tig'5'eket \-onhatnak biroi szekok ele, nrincl
e'z a politikai hat'czok ereclmelnl-etol fugg. A jog e teki'-tetben nein ltata raz.

A rencleli es it kireilv egyarant elore tornek. Mi*ci-
egyikokben meg vall t'ea az oszton, hogy terjeszkedj.k.

A kiraly minclen iog forrasa. A souverainit6s fonseges
erzete hatja et, letryet. Gyerrirekkorf tol fogva tobbn ek es
nritsuak latja nlaget a k ozonseges halandond.l. Hatalma Isten-nek kdzvetlen adoman}'s, a melyet ugy bizcltt rea, h ogyllreg'oria' Bfinos eltevelyedes az isteni es az enrberi tor-
ven)-ektol rninden torekves, a mely e hatalom csokkentesere
iran}til. A soLl\rerainitas fcinsege'ek eszmeje konn;ren nleg.-zavarja a -e'Yarlo enrheri elme egyensulyd:t. Mindent meg-engedettn€k, rnindent lehetonek tart, s tetjhatalolnra tor,noha a ton-etly is' a g; akorlati elet kenys zerito ereje is
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szfLndeka ellen szol. Meg azl a kiralyt is, a kinek nagyobb

szabasu egyenisege a tr6n m agaslatan meg nem szedul,

h6clitasr.a hazclftja a tudat, hogy a nemzetnek szuksege

van rea es vezetesere. A kiratyseg mestergerendaja az

allamnak. Ha meggyongul, minden recsegni kezd. I{agy hiva-

tasa oszto nzL rea, hogy jogait tfgitsa. Csak a valoban kituno

fejedelrnek ertik ffi€g, hogy a tdrveny tiszteletebol rakad

erejok forrasa.
A rencleknek a solrverainitas legfelsobb functioj aban,

a torvenyhozasban reszok van. A kinek a szava a leg-

fontosabb elhata rozasokban ddnto nyomateku ) a ki meg-

szabja a kovetendo iranyt, az rendesen jogot forrnal rea,

hogy a kisehb tigyekben is meghallgassak, s hogy az el-

veket, a melyeket o tttzott ki, o haitsa vegre'

A torven yhozo renclesen ttrl tdreks ztk lepni hatas-

koren. Termeszetes osztone. hog)' a vegrehajto hatalmat

maganak alarendelje. A torven-vhozo testiiletek rendesen

beleavatko znak a korrnanl'zat vitelenek reszleteibe. A mult

iclokben kivivott hatalmuk az angol es a magyar rendeket

meg kulonosebben is arra sarkalia, hogy visszaszerezzek) a

mit I. Eduard es az Anjouk idejeben elveszitettek.

A nemesseg egyes tagjaiban duzzado erejok Erzele

nagy becsvagyat ebreszt. A rnaguk otthonaban csaknem

legyozhetetleneknek tucljak magukat. Redrszoknak a paran-

csolfls hoz. Fej edelmi eletet elnek, I{emi fegyelmet 6k is

kenytelenek elszenvedni ; cle ez a. fegyelem nem tori meg

szelleni ok fliggetlenseget es nem 6li meg nagyravagyf sukat.

Legf6lebb mas iranyha tereli hevtiket, mint nemet vagy

francziatarsaiket : ko r4ogra vagyodik szertelen Indtzetuk, a

helyett, hogy maganjogga alakitanak a koziogot'

l{em lehetett tehat elkerulni, hogy az I. Eduard es

I. Lajos alatt letrej6tt egyenstrly megbomoljdk, hogy a

renclek es a kiraty kozott a tusa ismet megujuljon, s mind-
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adclig ne szuneteljeo, mfg az egyik fdl nem kerekedik a

masik fol6, vagy mfg a kolcsonos jogokat es kdtelessege-
ket vilagosabban es szabatosabban meg nem hatfr ozzek.

A jovo az el5z6 id6kben kepzodott allapotok eredmenye.
A mult fejlodese irfnyt szab a jovonek, a melytol a leg-
nagyobb emherek sem birjfk rremzetoket elterelni.

Az angol es a magyar nemzet a XIV. szazadban oly
kozallapotokat orokolt, hogy mulhatatlanul belso villonga-
soknak kellett bennok tamadniok. A mult az egyik felnelc
oly elonyt is btztositott, a melynek nagy befolydLsa volt a

kuzdelem sorsara. Mondhatni, ffieg volt hata rozva, hogy a
rencleknek tert kellett h6ditaniok.

A jelen kor a mar megallapodott helyzetekkel szemben
sem egeszen tehetetlen. A kovetett politika helyessege min-
clig hatassal van a vegso eredmenyre. Bolcs 6s erosaka-
ratu vezetes hatraltathatja, enyhftheti , w6dosfthatja a mult
kovetkezmenyeit. De allandoan sohasem gyozedelmesked-

hetik semmifele irany ) a melynek a kor kozallapotai, ugy
a mint a multban megalakult&k, nem kedveznek.

Az I. Eduard es I. Lajos idejeben fonallott kiralyi
hatalom is a kozhllapotokbol szarm azo annyifele hatrfny-
nyal kuzkodik, hogy hanyatlasat legfeljebb mersekelni es

lassitani lehet. Rosszul eU az ugye, mert az eddig gyako-
rolt hatalom fontartflsanak elso foltetele, hogy ugyanolyan
kiriilv legl-en a tronon, mint a ki e hatalmat megsz erezte.

E szerencse nern lesz osztftlyreszeve. Ezert be is ko-
vetke ztk A mi nent maraclhat el. A XIV. es XV. sz6,zacl-

ban I. Eduarcl es I. Laj os halalatol fogva a Tudorok es

Matyas kiral;- Lu'almai-u a kirtrly'sag IlagyarorszAgban es

Anglifban egyarAnt hanr atlik.
A XI. szazaclban Szetrt IstvAn es Hoclito Yilmos a

szabadsagot megszoritj tr.k. E zzel megrnentik orszaguk egy-

seget; de kozpontosito rendszeroket, a rnelyet a regi sza-

t4
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bad tntezmenyekre alapitanak, a nelkul hogy ezeket meg-

szrintetnek ) a XIII. szazadban a regi szabadsag szelleme

eros korlatok koze szoritja. tJjra a chaotikus zirzavar

veszedelme uti fdl a f'ej6t, a mely az oligarchikus uralom

atakjat olti mag6.ra, midon I. Edufrd es az Aniouk meg-

e[itjAk a lejton zahano a,llamot. A kor szuksegeit kielegito

egyensulyt teremtenek a hatalmi teny ezok k6zott. A mult-

na,k idejok ele vago ujitasait megszuntetik.

De a helyzet urai maradni nem birnak a kiralyok.

A szabadsag osi szelleme a regiekhez hasonlo kozallapotok

mellett megint korlatok koze rekeszti erej oket. A rendi

szahadsiig terjed, mert a kozpontosftd.snak meg nem kedvez

az orszag allaPota.

A rendek annvi j ogot szereznek, hogy l<ozepszeni kiraly

ver.etese mellett huzamosabb idon et eros kormanyt alaki-

tani nem lehet. Az angol es a magyar tarsadalomb&o,

politikai iskolazottsiiguk daczara, a tdrveny tisztelete meg

annyira fejletl€r, a vagyon es a hatalom egyenetlen meg-

oszlfsa egyeseknek olyan nagy befolyast ed, hogy neh1z

a rendet, a korm Lnyzat tekintelyet, a belso b6kdt a szabad-

saggal osszeegyeztetni.
Termeszetenel fogva a kozepkor a korm anyzati chaosz

korszaka. l\emetorsz6.g, Francziaorszils, Olaszorszfg nem

hir Selole csak rovid perczekre is kiemelkedni. Angliaban

es Magyarorszagban a kiralysagnak sikerul az egyseges

szervezetet f ontartani es lelket lehelni az allam testebe.

De a szerencse idonkint beallo apalyanak, a mino egy

vagy ket gyenge kiraly tronra jutasa, vagY egyes politikai

es hadi kudar czok, a rend nem bir ellenallani meg ezen

erotelj esen szerv ezelt allamokban sem.

A XV. szazadhan Anglia es Magyarorszeg alkotmanyos

elete megbomlik. Mind a kdt nemzetet ujra az anarchia

veszedelme fenyegeti.
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Rdr,'iden osszefoglalva, ez a XIV. es XV. szazad ese-
menyeinek maglr arazata.

I\ez zuk most kozelebbrol, hogy milyen alakot oltottek
ezen idokben a kozallapotok, a melyek a szabadsag fejlo-
deset ennyire elomozdftottek, s n6zzik, ffiikent kizdenek
a kiralyok a rajok ndzve mostoha korulrnenyek kozott a
maguk hatalmanak fontartasiiert; mikent sikerul egyesek-
nek, megbekulve a koziillapotokkal es alkalntazkodva hoz-
zaiok, el kornak ellenok iranyulo mozgalmat foltartoztatni,
s makacssagr-rkkal mikent siettetik mtisok a valsag bekovet-
kezeset.
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