
IX. F'EJEZET.

A RENDr ALKoTt{iNy vrRAczAsa ANGLTAgAN.

A XIV. szazaclban Angliflban a kiralysagnak kdnnyebb-
sdgere szolgflt, hogy I. Edufrd ota a kiraly kozvetlen le-
szarmazhsLnak orokjogat elismerik. A viilasztas megszunik
s a kiraly uralkodasat elodje halalatol szilmftjek.

De ezen szerencses fordulatot foleg k6t allan doan fdn-
forgott korulmeny a rendek javara ellensalyozza. Az egyik,
hogy e kor katonai erejenek zdmet meg mindig a rendek
szolgaltattfk, a mfsik, hogy a penz foldtt a parlament
rendelkezett. A kiralynak nincs oly uto kfrtyaja, a melyet
velok szemben kijatszhalna. Ezert folyton veszt.

f k6t fegyver a kozugyekben tevekenyen resztvevo,

angol nemzetnek franc zia hadj arataikkal elfoglalt s ka-
ton6.ra es penzre nagyon raszorult kirdlyaival szemben
ellenallhatatlan felsobhseget htztosft.

A hadi erot a normann id6kben ket elem alkotta: azok
a kik a foldert hfberi szolgalat fejeben katonaskodni tartoz-
tak, s az altald,nos folkeles.*

Ez az allapot mar akkor is 616 korlatja volt a kiraty
hatalmfnak. A td.rsadalomtol fuggetlen, hivatasbeli, rendes
katonasag hianya volt mflr azon idoben is a kirflyseg Achil-
les-sarka. Mig mindenki katona volt es a sajat fegyverevel
harczolva a hivatasbeli katonfval is merko znr bfrt, olyan

a

* 146. l*p.
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,eroteljes nemzet"et,, mint az akliori angolt vagv magyart, teljes

onkenynyel kormanyo zni nem lehetett.

A normann id6k ut6n sem javult a kiraly helyzete.

Minthogy a nagy huberurak szolg*lata mindenfele iogi fdl-

tetelhez volt kotve ; minthogy vonakodl,ak a, ktllfdldre menni,

s csak a kiraly szemelyes ttezeLese mellett veltek koteles-

seguknek harczba szallani: hadi erejoknek a franczua teru-

leten folytatott h6borukban nem igen leheLett haszniit

venni. Az altalanos folkelesre, A mely kezdettol fogva csu-

pan vedelmi szolgalatra volt kdtelezye, ffioS eppenseggel nem

lehetett szamitani.
A kiratyok tehat nern tehettek rnast, mint hogy zsol-

dosokat toboro zzanak. Lattuk mar, hogy ezdrt mind surub-

ben kovetelnek penzt" ,tazallusaikt6l, s mind ritkfbban hf-
beri hadi szolgiilatokat.

Ha eleg penzok lett volna, hogy foleg kozvetlen veze-

tes6k alatt etl6 kirflyi seregekkel folytassak harczaikat,

hatalmi helvzetok az orszfg belsejeben is tetemesen javult

volna.
De' ezt nem erhettdk el. l\em voltak eleg gazdagok,

hogy maguk szerv ezz6k es allandoan fegyverhen tartsak

azt a sereget, a. melyre idorol idore sziikseg6k volt. Mint
elobb , eztrtan is raszorultak a nagyokra. Mint elobb, most

is kenl'telenek voltak vele. hogy olyan hadi erok szerve-

zes6t mozditsak elo. a melyek vegso elemzesben tolok fug-

getlenek voltak.
Erdekok kovetelte. hogy a f'onemesseget feg; veresek

tartfs 6tra oszton ozzdk. Iz o segitsegokkel es kozvetitesok-

kel olcsobban szerezhettek harczosokat, mint a mennvibe

kerult volna sajat seregok. A harczi kedv. a varhato zsak-

many, dz erdemek fejeben kinalkozo adom6t)-, valatnint
az allami allasok es meltosirgok kecsegteto remetly e oly

liacli ero labraallitasfra osztokelte a lialandokra is szom-
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Jazo nagyokat, hogy hasonl6t a kiralyi kincstar a maga

penzevel alland6an fontartani keptelen lett volna. Ha a

kiralynak harczosok toborzasara kev6s volt a p,6nze, a na-

g)'ok eloleg ezt"ek neki katonakat. Persze, hogy az ilyen i 6

szerencsenek dragan fizette meg az 6rffi: hatalmf,val.

A kiralyt6l fuggetlen hadi erok leptek el most is az

orszagot. Lz ero zome nem a kiralytol megfegyelm ezett,

neki vakon engedelmeskedo, hanem a nagyok irant val6'

hrisegben nevelkedett zsoldosokbol kerult ki most is. A tar-

sadalom nagyobb fegyveres erovel rendelke zett, mint a

kiralyseg.
A nagyok kozott mindig akadt olyan, a ki tekintelyes

sereget tartott. A kiralynak ellenben akarhanyszcr nem volt

annyi katondja, hogy az orszflg belseje szamara telt volna

belole . Zsoldosait tdhbnyire a franczia harcztet're kellett

szallitania, ugy hogy Ie nem kotott szabad ereje nem eglrszer

kevesebb volt, mint egy-ket nagy fdldbirtokosnak.

A mult id6kt6l csak abban kuldnbozik a helyzet, hogy

a sereg kisebb reszet kepezr dz, a mely a hflberi jogon

alapszik, a nagyobbat meg dz, a melyet a kiraly a barok-

tol kulon, ed hoc szerzodesekkel szerez.

A torveny nem szuntette meg a huberi kotelessegeket,

de ezekritkanteljesittettek. Idejoket multak. Minthogy e rend-

szert nem birtak annyira fejleszteni, hogy eleget tegyen a

szuksegnek, a kiral;rok sem tulajdonitanak neki nagy jelen-

toseget. A nagyok peclig szivesebben harczoltak szerzodes,

mint regi kotelessegeik czimen.

III. Etluard, IV. es V. Henrik igy eros seregeket kepe-

sek Francziaorszdgba vinni, de az orszflg nagyjaitol fugget-

len haduk keves van.

A franczta kiralyokat legyo ztk, sajat alattvaloikkal

azonban csinj an kell banniok. 6t szolgaltatj ak az erot, a

melyre szriksegok van.



A REI{DI AlKortuiluy vtna.czasa, amcltaBAN. 215

Azelott a nagyok seregen kivul fegyverben allott a

nemzet is, a melynek ugyan a ktilfdldi harczokban soha-

sem lehetett nagy hasznat venni, de a mely az orsz6.g

belso dolgaiban a nagyok ellensuly6ul szolgalhatott. A she-

riffektol fegyelmezett nemzeti hadero nem egyszer dontotte

el a nagyok es a korona kozott tamadt viszflyt az ut6bbi-
nak a javfra. Most, mikor a kiraly minden erofeszitdse

ellenere az altalanos hadi kotelezettseg elveszti gyakorlati
erteket, a kiralyrrak ard"nylag csekely szamu sajat zsoldo-

sain kivul a nagrok zaszloaljai alkottak az egyetlen allan-

doan szervezett erot.
Azelott a kiraly mint a hadak fovezere jogok es kote-

lezettsegek alapj an allott a nemzeti ero elen.

A szolgalati kotelessegnel fogva a kirflynak mindig
modj aban volt, legalabb a vedelem czeljara es rovid idore

a kutfdldon viselt harczat s'zhmara is tetemes penzftldoza'

tok nelktil nemi haderot kie[ftani. Most ellenben a keres-

let es kinalat t6rvenyehez kepest kellett hadi erejet ossze-

alakftania.
Csak penz segithetett rajta; csak penzzel szerezhetett

katoniit ; penzt azonban csak a rendek utjan kaphatott.

Ez tette sulyossa helyzetet. igy egeszfti ki egymfst es kdti
meg egyutt a kiraly kezdt: a hadi erok allapota es az ado-

megaj anlas joga.

Mivel a gyakori hadjfratok nagy szfmu sereget liove-

telnek ffi€g, ilyent meg csak penzzel szerezhetni, &z ado-

megajd.nlas joga nagy jelentosegtive valik. Ez lesz a politikai
hatalomert folyo harcz kulcspontja.

i\agy sulyat meg is ertik a rendek. Allando czeljuk
annak a megakadalyozf:sa, hogy a kiraly nelkuldk pdnz-

hez jusson.

Az adomegszavaziis joga ezen kuzdelem kozben bovtil
es uj elvi alapra tesz szert.



2t6 IX. FEJEZET.

Abb6l a folfogasb6l tfmadt, hogy senkit6l sem szabad

hozzajfruldsa ndlkul penzt szedni.

Most oda fejlodik, hogy az egyhaz kivetelevel semmi

mfs szervezetnek vagy testuletnek nincs joga az allam

szolgf,latf.ra 6s a kiraly hadi czellaira segelyt adni vagy

adokat kivetni, mint a parlamentnek.
A magna charta mdg a r6gi flllaspontra hel;re zkedik.

A nagy tanacsnak adot megajfnlo monopoliumot nem ad.

Csak azon adok megsz avaziisdra terjed ki a tanfLcs kizfro'
lagos joga, a melyeket tagjai fizetnek. A kozvelemeny meg

mindig jogosnak tartja, ha a kiralv egyes megyek lakosai-

val, egyes vd.rosokkal es kereskedo - tfrsasagokkal kulon
vegez mf,s termeszetu hozzejfLrulasuk mertekerol. Serelmet

csak abban l6tnan?k, ha a kiraly a fizetok megkerde zese

nelkul dnhatalmulag vetne ki kozterhet.*
Midon I. Eduard czllszerusegi okokbol olyan kozponti

testuletet alakft ) a melynek utjan az adokra nezve egy-

szerre tfrgyalhat a szf,mottevo osszes elemekkel, nem akar

annak a lehetosegerol lemondani, hogy kdzvetlen alkudo-

ziisok utjan is szerezzen magdLnak penzaianlatokat.

Mihelyt a kiralyseg |rezni kezdi a hatalmat, a melyet

a rendeknek adott, rrissza is szeretne terni a regi szokiishoz.

Megprobalja, hogy a parlament mellozesevel egyes tenye-

zokkel kulon megalkudjdk. Rrzonyos ellens zolgfrlatok f'ejeben

a kereskedoktol krilfdldi flruk utan beviteli dfjakat szed.

Szabad megeg) ezesokre es a regi gyakorlatra hivatkozik.
A kiralyi birtokon levo vflrosoktol is olyan adot k6-

vetel, a melynek kivetese a torveny betuje szerint nem tar-

toztk a parlament jogai koz6.

A kiraly a korlatozo torvenyeket a leheto legszukebb

ertelemben rnagliarazza. De mind hiaba. A rendek kove-

* 139- 148. lapig.
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telik annak az elismer6set, hogy minden kozad6 megsza-

vazasa oket illeti meg.

Joguk ezen kiterjesztesevel annak elvi alapja is meg-

szilfrclul. fddig azert volt meg a rendeknek az a joguk,

hogy adot ajAnljanak ffieg, mert az adofizetoket 6k is kep-

viseltek; most azerl van ffi€$, mert a nemzetet csak 6k kep-

viselik. Azelott meg szo ferhetett ahhoz, hogy hatarozataik

kotele zhetttek-e olyan elemeket, a melyek bennok nincse-

nek kepviselve, s hogy rajtuk kivul mfs szervezetnek

nincs-e meg hasonlo joga; most mindenkinek a penzerol

rendelke znek es eg)'esegyedul 6k hivatvak a kozterhek meg-

allapft6sara.
A folfogas ezen atalakulasaval egyidejuleg tortenik

ffigg, Lrogy mig azelott a barok ) a communerek es a varo-

sok kepyiseloi a parlamenthen is kulon-kulon es egymastol

eltero kulcs szerint ado ztatt"trk meg onmagukat, most az

egesz parlament egyseges nemzeti adot kozos egyetertessel

szavaz meg.

Ezen atalakulas eros korlatokba rekeszti a kiraly ha-

talmat. A parlament tobbsegenek eles fegyver van a keze-

ben, birtokaban van a yarazsereju penzes ladanak.

A kiralvseg nern kepes e fejlodest meggatolni.

Szamitltat a nemzet loyalitas ara. A kiraly szemelye-

nek szent es serthetetlen volta ezekben az idokben jut
a folsegsertes fogalmanak torvenyesitese altal vilagos ki-

fejezesre . Az orokjog ez idoben torli ki a vd"lasztasnak meg

formasagat is a szokflsok korebol. A dynastia a rremzettel

hazassAg altal osszeolvadva, nagy nem zeti foladatoknak

elve, eleven es igaz erot kepvisel. Sok modja 6s alkalma is

nyflik egyeni erdekek kielegitese utjan partot szereznr. De

minclez nem elegendo arra? hogy a parlament kezebol a

penzmegajanlas hatalmas fegyveret kicsavarja.

A kiralv azon kiserlete, hogy prrerogativaira tamasz-

217
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kodva ) a parlament mellozesevel penzt szerezzen) a fizetni
soha sem szereto tarsadalomban heves ellenallast tamaszt.

I{em birja czeljdt" elerni.
A tarsadalom rendelkezesere levo hadi ero a kiraly ellen

foglal 6ltast. A rendek penzigyi hataskoret hadi erejok vedi

meg. Az ultima ratio nekik ad igazat.

Ezert, akarva, nem akarva, lienytelen a kiraly a ren-

dek hataskorenek rea n6zve nyomaszto kiterjeszteset el-

fogadni. A rendek hadi ereje, az osi alkotmanyos intezme-
nyeknek a parlamentet a nem zet oss zes eleven erejevel

dsszekapcsolo hell.es Ll.j szerv ezele, a testulet hatalmi vagya,

onallo szelleme, a rnult nnrnkd:ssagebdl fakadt korm ilnyzati
kepessege) a melynel fogva teljesen megerti a sz6ban levo
jog gyakorlati nagy becset: mind ez fokozza a parlament-

nek a kiralysag folott r-alo felsobbseget.

A Plantagenetek, a lrlennyire tehetik, kizdenek ez el-

len. De hif,ba. H arczuk ket kirAlynak a tronj aba kerul es

a parlamentet hatalmfnak adclig el nem ert fokara emeli.

l{ez z:i.k kdzelebbrol ezeket az esemenyeket.

II. fduard gyenge embel'; teljesen keptelen atyja,uak,

a hatalmas I. Eduarclnak nyomdokaba lepni. Nem o az

aggressiv; a rendek kovetelesei zavarjak meg az osszhan-
got. Megujulnak a III. Henrik idejebdl eredo tervek, a

melyek a vegrehajt6 hatalmat is a rendek kezdre akarjak
jatszani. A kiraly kedvencz miniszterdt vad ala helyezik,
elitelik es oly torvenyeket fogadtatnak €1, a melyekkel a

kiralysfg meg nem bdkrilhet. Haborut nem uzenhet, sere-

get nem gytijthet, az ors zdgot el nem hagyhatja a barok

hozzajaruliisa nelkul. Ellensegeibol tanflcsot allftanak mel-

leje, a melvnek megegyezese nelkul kormanyzati jogaival

nem elhet. A fohivatalokat a barok tanacsa szerint kell
betdltenie.

De e reformok nem valnak be.
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Mivel a barok onmaguknak dolgoznak, a nemzel zome

elfordul tolok es Eduardhoz csatlakozik, a kinek igy

sikertil diadalt aratni. De gySzelmet a nemzet tamogatasa-

nak koszonve, nern aknfnhatja ki sajat czeLiaira. Korabbi

intezkedeset, amelylyel a kiralysagot megalilzo torvenyeket

6nhatalmulag visszavonta, gybzelme ellenere kenytelen a

parlament ele terj eszteni es vilagos torvenybe foglaltatni,

hogy a mit a parlarnenttel allapit meg a kir6ly, azl csak

vele egyutt modosithatja. Sikere is a parlamenti felsoseg

elismeresehez vezet,. Ki kell mondania, hogy a torveny a

jognak legfelsobb forrasa, altala min den iogs zabaly meg-

valtoztathato, ellenben a torveny megallapodasdt mas ere-

cletrl szabaly nern modosithatja, s azL csak a kiraly es parla-

ment egytitt hozhatja. EzL az elvet, a melyet I. Eduard mar

hangoztaloLt, fia alatt torveny biztositja.

II. Eduardot azonban ugyefogyott korm anyzata ui ve-

szelybe donti. A nemzet elfbrdul tole es tronjAt6l is meg-

fosztj a.

A nyers eroszak arat diadalt ; de tettet a parlament

torvenyesfti. Ez is egyik jele e testulet terfoglalasfnak.

Ol5ran tekintelyre tett szert es annyira megszoktak a tole

ereclt parancsokat az allami akarat kifej ezlsenek tekinteni,

hogy a gyoztes fdl az eroszak eredmeny6t a parlamenttel

onteti torvenyes alakba. Masre szt a parlamentre megis

annvira lehet hatni, hogy a gyoztes rendesen uralkodhatik

hatflrozatain es igy az intezmeny nem ion ellentetbe a

pillanatn;'ilag legerosebb tenye zonek az erdekevel. Ezert

mozditja elo factioslls es hatalmi ambiti6kt6l tiimas ztott
eroszakos lazaclas is a parlament terfoglalAsd,t. Has znara

valik gyongesege is.

III. fduard r-rralkodasanak tortenete lneg vilagosabban

bizonyftja, hogy az altalanos helyzet a rendek javara szol-

gel. II. Eduard bukasat egyeni fogyatkozasai is megmagya-
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razzek. Fia ellenben a kozepkor egyik legkivel6bb harczosa
volt. Paratlan dicsoseget szerzett a csatateren. Parancsolasra
es uralkodflsra sz iiletett. E mellett szfvosan ragas zkod ott
a kiralyi prrerogativakh oz. Egesz 6leten et kiulott a ren-
dek befolyasanak novekedese ellen. Meg sem ert czdIl.
Mindig fj meg uj engedmenyt kellett tennie. A parlament
ezen terfoglalfsft nem forradalom, nem hadi szerencse

idezte elo, mint jore szt II. Iiduflrd idej lfi, hanern az alkot-
manyos jogok hasznS.lata. A parlament nemcsak a bfrok
seregenek kos zdni sikeret, hanem a rendes alkotmf"nvos
eszkozoknek is. lt{agyfontoss.fgu e kiilonbseg. Lz alkot-
m6.nyos fejlodes teren most testesul meg eloszor azon
nagy vfvrniioy, hogy uj politikai irany megallapitas6ert es

a hatalom megsz erzlsdert folyo tusa torvenyes inte zm6-

nyek kereten belol, bekes eszkozokkel czelt erhet. A kozep-
kor eroszakf,t most valtj a fel elos zdr a bekes merko z6s.

S ha sok visszaesest is kellett az orszfgnak rneg elszen-
vednie, megmerhetetlen szerencsejere volt, hogy mar ez id6-
hen jo sokfig rendesen alkotmfnyos eszkozokkel klizdottek
a hatalomert. Ez tette lehetov€, hogy az orszag belsejeben
vivott politikai harczok ellenere a uemzet kifele egyseges

es eros lehetett. s hogy F rancziaorszagot legyozhette.

A rendek ktilonhlzo retegei kozott is bizonyos egyen-

suly,-t teremt a parlamentek nag)' jelentosege. A hadi ero

allapota a fonemessegnek kedvez. Ezert az 6ve a yezeto

szerep. Az adomegajanlas nevezetes joga azonban a parla-
mentekben tobbsegben levo comnlunereknek is tekintelyes
befolyast biztosit.

Erdekes a kitzdelem ontudatos taktikejat szemlelni. Oll
szokf,sokat fejleszt ki, a melyek typikus jelensegei az alkot-
miinyos 6letnek.

A kiraly czeljefl Iiizt"e ki, hogy pdnzt szerez a fran czia

es a skot hadj aratokra. Mindent megprobal, hog), e penzt
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tt rentlelc nelkul kapja meg. Kereskedokkel megalkuszik a

vamokt'a neT{u kolcsdnoket kdt, az udvarnak es a katona-
sfgnak termeszetben val6 ellatasflt koveteli, es megkiserli
a regi hadikotelezettseg folele sztdset. De mind hiaba, nem
kerulheti el vegzetet. Mindig ujra meg ujra adot kell kernie,
s a l:endek ingyen semmit sem szava znak rneg. A szo szo-
ros ertelmeben megvasaroljfk politikai jogaikat. A penzt
nent tagadj Ak nleg, csak f'dltetelekhez kdtik. Szokasba
megy, hog'y ?rz uclo megajanlfsa elott eloadjak serelmeiket
es koveteleseiket. A kiraly kenytelen oket meghallgatni es
legtohbn.r'ire trrivansagaik telj esiteset megigerni. De szavat
bevfltani vonakodik. i\Iiclon a penzt" megkapja, a kedve
ellen lralo igereteket nem teljesfti, a rendek kivansagainak
megfelelo tot'r-eut t meg' nem hozz&, vagy maskeppen szo-
r,'egezi, rnint a hogy'an kertek es o igerte. A parlamentek
serelmeikre gyors es vilagos viilaszokat kovetelnek, mielott
az adot megajanlanek. Sulyt vetnek arra, hogy meg az
Lllesek befei ezese elott szerk eszszek meg a torvenyt, hogy
parlamenti hrzottsiig kozremukodesevel allapftsak meg szo-
veget.

A kiraly kenytelen ezekben is engedni. Lz ulesszakok
vege renclesen egyritt jar a rendi jogok ujabh elismere-
sevel.

Igy ruIondjek ki vegleg, hogy ktzarolag a rendek alla-
pitLratj Ak meg a kozadokat.

I}&O-ben rnegh atarozza a torveny, hogy semmifele ado
nern vetheto ki maskent, mint a parlament utjan . 1362-ben
es 137 tr -ben torvenytelennek j elentik ki a kereskedoktol a

parlarnent melllzesevel folajanlott gyapjirvamot. 1362-lten
ez udvar ellatasiival kapcsolatos visszaeleseket tiltjflk meg.
I352-hen a torveny kimondja, hogy a parlarnent meghatal-
tnazasa nelkul senkitol sem kovetelhetni. hog). saj at kolt-
segen krr"tonai szolgalatot telj esitsen.
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Mindezen torvenyek elzarjak a kiralyt azun utaktol, a

melyeken a rendek kozremukodeset megkertilhetne. Eg)'-
egy regota vitatott kerdese az alkotmanynak d6l el bennok.

A kiraly a megajflnlott penz fejeben a vegrehajto ha-
talomra is befolyfst enged a rendeknek. III. Eduard egyik
minis ztereL a kit el akar bocsatani, kenytelen megtartani.
Ilralkodasa vegen pedig a parlament vadjain6.l fogva szarr-
deka ellen el kell ejtenie tanacsosait. Elitelesokbe is bele
kell nyugodnia. A rendek megjelolik a cz6lt,, a melyre a meg-
aj anlott oss zeg kotelezoleg forditando es sz6.mon kerik a

kormanytol, hogy ehhez kepest jart-e el : a kes6bbi budget-
jognak megannyi olvau alapfeltetelei, a melyek a vegrehajto
hatalom szoros ellenorzesere szolgalnak.

Jellemzi a parlameutek novekedo sulyat, hogy Eduard
kulugyekben es hadtigyekben onkent keresi taniicsukat.
A heboru vagy beke kerdeseit forurnuk ele r,iszi, hogy velok
a felelossegben oszto zkodva, adakozo keclvuket eleszsze.

III. Eduard ezen magatartasa a kor hatalmi viszonyaira
vet vilagot. A parlament sulyat bizonyitja, hogy a crecyi
hos a gyongek fegyvereihez kenytelen nyulni, s kicsin_yes

rnentalis reservetekh oz, szoszegeshez folyamodik.
II. Richard tragikus sorsanak oka, hogy nem volt meg

az az ildomossfga, a mely atyjat jellemezte. Mikent atyja,
a kiralyi prrerogativak embere, de elteroleg tole turelmetlen,
szenvedelyes. Az okrot szarvanal szereti megfogni. Kevesbbe
bir megalkudni a kdrulmenyekkel es gy6ng6bb atyjan6.l.

I{em nagy hadvezer. Nincs hijfn a tehetsegnek, d€, ugy
tetszik, rhapsodikus gondolko zastr. T0bbet akar elerni es

kevesebbre kepes Eduardnal.
Maka.cssaga tobh nagy osszeutko zdst" tdez elo. Midon

plnzre van szuksege es a parlament kdt minis ztere elbocsa-
tasat stirgeti, azt vflaszolj a, hogy egy szakacsAt sem klildi
el a parlament kedveert; de e szavf:nak nem maradhat ura.
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l\em csak szolgaj at, de onmagft sem tudj a megvedeni.

A buszke lordok letetellel fenyegetik. Folfnitjfk az elmele-
tet, hogy a parlamentnek joga a torveny ellen veto kiralyt
letenni. Richard, etrgedve a tuleronek, elbocsatja kedven-

czert, egy parlamenti hizottsAg szabalyo zza a kiralyi udvar-
tartast, az egesz kormilnyzatot megvizsgalja es reformalja.

De meg sujt6bb megalaziist hoz fejere, hogy e rende-

zds ellen is foltamad. Fegyverek segitsegevel torekszik a regi
allapot helyreallftasara; de az ellenpart erosebb" A kiraly
baratait kivegzrk; a lordok kimondjfk, hogy itelkezesokben,

mint legfobb souverain testulet, semmifele megszabott for-
makhoz nincsenek kotve. A kiralv ellenfelei az allam uraiva
lesznek.

Richardot erelye es gyors follepese meg egyszer folsza-

baditja ezen nyomfs alol, s gyozelme utan egy ideig mer-

sekli is magat. Beeri vele, hogy elbocsatja azokat, n kik elobb

megalaztak, de a parlament befolyasat a kormfmyzatra el-

viseli. Annyira engedekeny, hogy miniszterei a parlament

osszejovetelekor Onkent lemondanak allasukrol es arra

kerik a parlamentet, hogy iteljen szabadon kormanyzatuk

folott, s csak miutan folmentestiket megkaptak, foglaljek el

ujra helyoket.
IJgyes alkalm azkodd.saval azonban annyira n0veli nep-

szerrlseget, hogy elbizza magat es elragadva szenvedelyeitol,

ujra teljhatalomra tor. flfeledi a multak kemeny leczkejet.

A XIII . szazad ota folyo tusat elere allitja. Mivel az

alkotman; os eszkozoknek annyi erejuk volt, hogy a parla-
ment, a mel_v elni akart vel6k, meg a dicsfenytol ovezett
ilI. Eduarddal is claczolhatott. ii kiralv csak irg)' remelhetett
sikert, ha olyan parlamentet b.oz ossze. a ntelt ez eszko zo-

ket onmaga aclja ki kezebol. Eg)-ecliil az, eroszakos valasz-
td"sokkal lehetett a szazad fejlocleset a regi allapotokra
visszaterelni, s az id6k folyamflban letrejOtt alkotmanyt

I

i

I
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sarkeb6l kiforgatni. A meghamisitott parlament az orszag

sarkalatos torvenyeit moclosfthatja. A kiraly el a hatalmi

helyzetnek pillanatnyi kedvezdsevel es megteszi rea a kiser-

letet. Kezdetben sikere van. A parlament maga keri a kiralyi
jogok erosfteset. Uralkodasa egesz idejere szavaz meg adot.

Bizottsagara ruh azza saj at hatalmfLt. A kiraly igy absolut ur

lehet. Penze van es a teljes parlament helyett egy tole ftiggo

bizottsaggal gyakorolhatj a a torvenyho zas j og6t.

De megfordul a koczka. A nemzet megerti, hogy az ui

torveny nem rgazL torveny. A szabadsag egyik martyria a

kiraly itel6szeke elott folkiett, hogy seholsem latja a kiraly

huseges rendeit. Lz 6 szemeben Richard parlamentje nem

kepviseli a nemzetet. Lz o szemeben Richard a torvenyt

megserti, ha formait nem is hagja At. A nemzet neki ad

igazat. Midon Bolingbroke Henrik a kiralynak folmondja

az engedelmesseget, mindenki hozzh csatlakozik. Richard

absolutismusa karty ahdzkent omlik ossze. A kiralyt senki

sem vedi. A parlament birosagot ul fol6tte. Leteszi. A vacl-

pontokb6l lathatni, hogy a parlament ontudatosall j art e l,

s hogy megertette a por rgaz jelentoseget. A kiralvt elitelik,

mert a tobbek kozott azt ntonclotta. hogl- t-t torvenr az o

kebele5en rejlik. s mert a valasztasokt'a et'oszakkal befolyast

gyakorolt.
A parlalrent telj es g)-ozelmet azzal koron azza ffie$,

hog-r', elterve a tronrencltol. Ltj kir'fllyt valaszt. A parlament

renclelkezik a koronarol. A kiralysag jogczimet parlamenti

hatar ozatra alapitj ek. Ig) vegz6dik a kiralysag es a rendek

kozott folyt hosszu tusa elso fohtonasa.

A Lancaster-haz tronra emelesevel a rendi j ogok elcl-

harczosa kiralylya lett. Ezt az eredrnenyt szulte a Planta-

genetek torekvese, hogy fen sosegoket a parlamenttel szem-

ben biztositsak, s hogy a kir"alyi souverainitasnak fogal-

rnat az eletben is megvalosftsAk.

a ____
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A Lancaster-hflz uralma uj kort jelent a szabadsag
tort6neteben . Lz uj dynastia hfl marad erede tehez. I{em
tdreks ztk a parlamentet hattdrbe tolni, hanem azon van,
hogy a parlament segitsegevel es a tdrvenyek tiszteletben
tartasaval oldja meg kormhnyzatr foladatait.

A kdt elso kiraly sikerrel birko ztk meg a nehdzsegek-
kel. IV. Henriknek gyakran baja akad egyes lordokkal. A kik
kiralylye tettek, sokat kovetelnek tole. A forraclalmi eredet
mindig ingad or,o alapra helyezi a tront, mert szentesfti a
forradalmat. Azt az eszkozt, a melylyel folemelkedett, ellene
is fordfthatni. Henrik eletet meg is keseritik az innen szar-
mazo viszalyok; de tronj6t nem bfrjek megdonteni. Elisme-
resre melto nagy erdeme, hogy felmagasztaliisa r-rt6.n is hfi
tnarad azorr alapfelfogas ahoz, a melyet mint alattvalo val-
lott. l\em tekinti a hatalomhoz vezetS lepcsonek a rendi
jogokat; kormanyzatft rajuk alapitja. Keresi az osszhangot
a parlamenttel. Miutan minden aggressiotol tan'tozkodott, s

a fellilzadt egyes nagy lordokkal gyozelmesen megmerko-
zott, a rendek sem tfmasztanak uj koveteleseket. A kiralyi
hhztartas vitelet ellenorzik, a kormanyt felelossegre vonjak,
pdnzt csak a serelmek orvoslasa utan adnak ) a kulugyekbe
is beleavatko znak, szoval a regi hatalmat teljes mertekben
gyakoroljak; de nem terjesztik ki uj terre, s mivel a kiraly
ezt a hataskortiket kerdes targyava nem teszi, vele ossze
nem utkdznek.

IV. Henrik korm inyzata igy szep eredmenynyel zaro-
clik le. A kiralv eleri . a mit akart. A parlarnent hatalma
mellett is vezetui kepes az orszagot. Eros clvnastiet alapit.

V. Henrik rneg nagvobb harmonidban el az egesz nem-
zeLteL lgazan jelentekenv emlter. Jellemenek felsrisegevel.
nagyszab6su krilpolitikejaval es f€nves hacli tetteivel rnaga-
val ragadja nepet. Nem felteken)' a parlamentre. Arra az

utra tereli, a melyre 6 akar.ja.

Gr. Andt"assy Gyula "' Fdnmaradtistr,ttk ul;cr,i. 1b
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A parlamentnek ezen szazadokban mal' olyan az ereje,

hogy az uralkodok hibfja es bolcsesege egyarant hasznara

fordul. II. Eduard es II. Richard gydngesege, III. Eduard,

IV. es V. Henrik ereje mind novelik a parlament sulyat

a.L allambAn. Lz okos fejedelem , dz olyan ) a ki flrthatna
neki, eszet eppen azza) btzonyrftja, hogy nem kezd a ter-

meszetes erovis zonyokkal ellenk ezo kizdelmet. Befolyast es

hatalmat eppen azzal szerez, hogy megbaratko ztk a szabad-

sagot biztosito rntezmenyekkel, ugY, hogy inkabb erositi
"oket, mint gyongiti. Lz olyan fejedelem ffi€g', a ki az aradat
,ellen akarna uszni, rendesen gyeng6bb elmejri es azdrl nem
yeszedelmes ellenfel. Tamadflsa gyozelemre juttatja az ugy

is ernelkedoben levo irdLnYt.

USy szokott az rendesen lenni, hogy az az inte zmeny,

a melyet a kor hatalmi vis zunyai istapolnak, mindenutt

eroforrd,sra lel. A mflr megizmosodott ero konnyen no-

vekszik.
A Lancaster-hilz tronra jutasaval a parlament mar

annyira meghatalmasodott, hog"r tobbe nem kell ellenfelei-

tdl tartania. Elerte az eronek azI a mertek6t, midon jovo-
jenek a legtobbet onmaga arthat. Ha hatalmat a nemzet

javara tudja forditani, Ieg--v ozhetetlenne lesz. De kepes-e

erre ? Hogy gyo zni hirt, meg nem bizonyftja, hogy gyozel-

mevel az orszeg hasznarir elni tud. Mas okok teremtenek
hatalmat es rnasok teszik a hatalmat tidvosse.

A parlament uralma nagy veszelyekkel fenyegetett.

A kdt elso Lancaster azonban meg elhfiritja oket.

Mindegyikdk eleg ferfiu arra hogy a korm anyzatnak meg-

kivantato egyseget es lefele valo fuggetlenseget megovj a ;

de mintha a sors ugy intezte volna, hogy az r1j korm6'n)'-

rends zer minden probat megerjen, V. Henrik halalaval
g'yermekkiralyt, s mikor az ifiu felnott, jolelku, jambor, de

tehetetlen babfejedelmet kap Anglia, olyant, a ki a ren-

rl '---
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^dek mindenhatosdgabol szarmazo veszelyek elharitasara
keptelen.

Lz esemenyeknek a gyakorlati elet azon kerdeset is
meg kellett oldaniok, hogy bfr-e a parlament, mely a kiralyi
hatalom nyomdLsfnak ellent tudott allani, ffieskizcleni azzal
a veszelylyel is, a mely tulsagosan megnovekedett saj at
hatalmeb6l szarmazott. Ha fdl tudta magiit kizdeni a ha-
talorn polczara, azt kellett most megmutatnia, hogy a nem-
zet javara meg bir rajta d.llani.

Az eroknek egymashoz valo arS.nya a kiralyseg tehe-
tetlensegenel fogva annyira megvalto zotl, hogy karara lett
maganak a parlarnenti rendszernek. A szervezetileg is el-
erotlenedett kiralysag gyenge kezben megszunt azon hatast
kifeJteni, a mely a renclek hatalmat a torvenyek korlatai
koze rekes ztette.

A parlamenti korrniinyrendszer ez ideig azon alapult,
hogy a kirfly es a barok egymast ellens ulyoztek s hogy
ez az allapot tert nyitott a harmadik tenye zonek, dz also-
haznak.

Mig talpan allott a kiralysfg, egyik felnek sem volt
annyi ereje, hogy az alkotmfnyos formakat mello zze; sen-
kinek sem volt eleg hatalma, hogy tiszt6.n szemelyes poli-
tiket kovessen; hogy valakinek sikere legyen ) szemelye
ugyet a tremzet ugyevel kellett azonositania. Mfg a kiraly-
seg tekintell'e meg nem csorbult, a leghatalmasabb nagvok
is szivesebbetr folvamodtak az alkotmanyos eszkozokkel
fblytathato klizclelernhez. mint a fegyverek isteniteletehez.
lVlihelyt nem n1-erik meg maglrknak a comllunereket. mi-
helyt onzo czeljaik viltigosakka valnak, a kiralv nvakukra
haghat.

A nyers ero utjfln elert ereclmenveket is a torveny
ved o paj zsa ala hel;,-ezik.

A nagy kiralyok, III. Eduarcl. I\:. Henrik. V. Henrik on-
15*
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tuclatos politikaval lehetove teszik, hogy a belso viszalyok
az orszag actio-kepesseget meg ne torjdk. Annyi hatalmat
tudnak maguknak fontartani, hogy a nagy franczta kiz-
delmet egyseges es czeltadatos vezetes mellett diadalmasan
folytathassek. Befolyasuk elegendo a rovidebbrelAto rendek

onzesenek korlat ozasar\ a nemzeti szempontok ervenyesi-

tesere.

A rosszabb fejedelmek pedig, tnint II. Richard, a sza-

badsag ellen iranyulo actiojukkal tartjak ebren a kozerzl-
letet es idezik elo a nemzet nagy erdekeiert vallvetve foly-
tatott kizdelmet.

A kiralysAg fenyenek hanyatlasa VI. Henrik gyAmsaga

es uralkodasa idejen mindezt megvhltoztatja.

Megszunik a nyomas, a mely a kozos nemzeti actiot
vagy maga hozla letre, vag-y sztiksegesse tette. A nagyok

oly eroseknek tudjak magukat, hogy keveset torodnek a

torvenyes formakkal. Oly hatalmasak, hogy buntetlenuI
lehetnek 6nz6kk6.

Mindig baj, ha az allam egyik tenyezoie, legyen az a
kiraly, &z aristokratia vagy a demokratia, legyen az testu-

Iet vagy egyen, a tobbieket felulmulo hatalma tudatdrajut
es vele kimeletlenul elhet. Lz alkotmanyos rendezds egyik

fiiczeljanak kell mindig lennie, hogy az allami elemek ko-

zu^l egyik se teremthessen oly heLyzetet, a melyben meg-

torlastol nem tartva, elhanyagolhatja a kozugy ir6.nt valo

kotelessegeit.
,LVIost, mikor a katonai hatalom minden eszko zevel

biro egyes nagyok jutnak ilyen helyzetbe, nern varhatni
mast, mint a mi tdrtent.

A kizdelern mar nem alkotrnanyjogi kerdesekert folyik.
Leplezetlen egyeni erdekek igazgatj ek a politikAt.

IV. Henrik idejeben mutatkozik m6.r e valtozas. 6 mar

szemben ell a kesobb mindent felforgato egyeni ambitiokkal.
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A kozerdek vedetmere a parlamentben meginditott es az

egyesult rendekt6t folytatott kizdelmeket az o idejellen

egyes elegedetlen urak magiinugyebol keletk ezelt tamadflsok

valtj ak fel.

Az aristokratia buszke ondrzete es hatalma addig volt

az orszfg szerencseje, mig eros kiraly allott vele szembetl.

A parlament terfoglalasat megindit6 erore benne talalunk.

Mennel tobb veret vettek azonban a lciralysf:gn ak, a nagyok

ezen hatalma annal inkabb forgatta f'el az allam r:endjet

es benitotta meg a kulso actiot.
VI. Henrik kiskorusaga idejeben a vegrehajto hatalom

egeszen a nagyok kezeben van. Verse ngz6kb6l alakftott sok

tagu tanacs probelja azt veghezvinni, a mit III. Eduard'

IV. es V. Henrik mindig eg1,-ontetu akarat szerint inteztek.

l\em lehet tehat csodalko zrrr) hogy a szazados franczta

kizdelmet nem birjek sikerrel folvtatni. A franczLa rigyek

elen ell6 herczeg Burgunddat szovetke ztk, rnfg helvettese,

a ki a belugyeket kezeli, saj at eglreni erdekehen harczot

folytat vele.

Egymasnak ellensegei vezetik az angol sereget a con-

tinensetl. Lz ugyek egyseges es kovetkezetes intezeset kap-

kodo es ellentetes iranyoknak hodolo politika valtja f'61"

Mivel VI. Henrik nagykorusftasa utfn, helyesen, bekes

politiket kovet, neki kell megadnia a kud arcznak az arar". Lz

allam veresege. a mely j oreszt a nagyok tulsagos hatalmanak

a kdvetkezmeltye. rneg ndveli a vesz forrasat, mert alaassa a

kor.man)- tekintelvet es fokozza az elegedettenseget. A Jreke

letrejotte utan azok az erok, a melyeket elolth a kiilso

ellenseg foglalkoztatott. fdlszabaduluak es a helso viszalr-olt

tizet elesztik.
Bekovetke zlk e helr zeI tet'uteszetes \-eg so kor-etkez-

menye : a polgarhahoru folvtouossfsa. I kiralr- fe.je folott

dulakodnak a fourak. J kik eddig ltolitikai llefolyAsert



230 IX. FEJEZET.

vagy magenerdekeikert kizdottek, most magaert a koro-
naert futnak versenyt. Egyeni es csaladi ambiti6k marczan-
golj ak az orszdLg testet. A gentry, a mely az aristokratiat
a kozjogokert vivott harczokban eddig kovette, yezeteset

most is elfogadja es partokra szakad. A parlamentek a

hatterbe szorulnak; bahokka lesznek a partok kezeben ;

a katonai erok merko znek egym6"ssal. A gyazo a maga
akarata szerint alakftja a valasztasokat, s ezen az uton az

orszaggyulesnek is parancsol. A torvenyek nem hajtatnak
vegre. AnArchia van az orszfgban.

A dynastiAt az a veszely fenyegeti, hogy a forradalom
elsopri.

A leghatalmasabb four, Richard yorki hercz€g, kerekedik
feliil a hatalomert rrivott kuzdelemben, s mint III. Eduard
egyenes Iesz armazottja koveteli a tt'ont. Halala utfn fia,
IV. fduard el is eri e cz6lt. VI. Henriket vegleg megbuktatja.
Jellemzi a heLyzetet, hogy pAr baro kialtja ki kiralylya, s

hogy a parlament csak utolag registralja a tronrajutas tenyet"

Ezzel a Lancasterek parlamenti kiralysaga dicstelen ve-
get er.

A York-h6z diadala elvi fontossagu. Az eros kormany-
zat szuksegenek erzete mozditotta elo. Fordulopont, mely
azt jelenti, hogy a nemzet a parlamentek elhatalmasodfsat
megelegelte es hogy irjra erosebb kiralysf.got akar. Atmenet
az uj korra ) a Tuclorok regimejere.

A XIV. es XV. szazad egymassal osszefuggo eseme-

nyeinek tortenete f. fduard halalaval kezdodik es a Tudo-
rok tronrajutasaval vegzddik. A parlament, ugy, a mint a
XIII. szazadban megalakult, volt ez idoben a fd kormany-
zatt testulet. Benne es altala probAltek a nemzet eletre-
valo elemer az orszagot igazgatni. Lz eroviszonyok ked-

veztek a rendeknek, es hatalmuk fokrol-fokra nott a Plan-
tagenetek ellenallasa claczara is. Mfg a kiral;rseg a vegre-

t''
lL-
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hajto hatalmat egysegesen birja kezelni, a parlamenti rend-

szer j6t mukodik. De az erok aranyanak termeszetes ko-

'etkezese 
volt, hogy a parlament az udvos merteken ttrl

fejlodott. Lz t3gg-diki forradalommal a kiralyi hatalmat is

maga ala veti.
A rendek korm hnyzala hizonyos egyensulyt meg6vo

rencls zere1 alapul; mihelyt megszunik a kivulrol val6 nyo-

mas, a mely az egyensuryt fontartotta, az erosebb elemnek,

a nagy baroknak zsarnoksaga kovetkezik be. A kiralysag-

gal szemben egyutt tarto rendek most hatalmi erdekek 6s

ambiti6k szerint oszlanak ffieg, egymas ellen fordulnak, s

oryan viszalyok es harczok keletkeznek, hogy az 6.llam

ereje rnegbenul es anarchikusokka valnak az allapotok.

A parlamenti rends zer kudar czot vall. Elhatalmasodasa

oly id6b0r, midon meg nem erett meg re6 a nem zel, midon

a rendek egyes tagjai a torvenyadta joggal nem elegednek

meg es kepesek a ko zakarattal is d,aczolni : elidegeniti tole

a nemzet erzuletet es eloke szttt a reacti6t. A legfelelmete-

sebb kirfllyok sem birtak megtorni, j ogainak tulsaga azon-

ban tonkre teszi . Lz eros korm tmyzal hianya mindenutt

irezheto. A nemzeti elet egysege is veszelyben forog ' 'Lz

egysegnek ore , dz egyseg fogalmaval osszenott nagy nem-

zelt intezmery, a kiralysag az egyseg osztoneben ui tama sz-

tekra talal es 1ij virilgzasnak incl ul lJjra sztikseg Yan l'€ii'

uj szolgalatokat var tole a nemzet.

A torte'elem sokszor a meddo korfogas Jrenvotnasiit

kelti. L-g), tets zik rnintha a fejlodes sok yaj ttrlas es sok

kizdelern utan minclig ug,vanoda terne Vissza. a houllall

kiindult. De ez gvakr.All csak lats zaL Ha visszaesesek lleln

is maradnak el- palvafutasuk tobbnvire I}]eg'is elobllt'e

viszi a nemzeteket. A.z actio es reactio r-altakt)zasa kozott

tobbnyire fokrol-fokrtr valo halacliis eszlelheto.

Angliahan is a ltarlarlenti kortninvforma hanyatlasa
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ellenere nem siilyed a szabadsag ugye odaig, a honnan ki-
indult. A vegzett munka olyan eredmenyekkel jfr, a me-
lyek tobb6 el nem pusztithatok, s a tovabbi fejlorlds becses
anyagai. A parlament hosszu uralma mely es fllando nyo-
rnokat hagy. Maga a parlament a gyakorlati eletnek meg-
felelo szilard alapra tesz szert. Kdt htn alakul belole ; ugy-
koruk tisztul; helyes iranyban oszlik meg kdzdttuk a

munka. Az alsoh 6znak az adomegajd.nlas teren van kez-
demenyezo joga, a felsohaz a biroi hatalmat gyakorolja, s
a kenyes politikai kerdesekben vezet A tdrvenyhozftsban
osztozkodnak. A hilzak es a tagok privilegiumai megszilar-
dulnak. Az eleven elet, mely a parlamentben folyt, az
eljaras szahftlyait, a sikeres munka fottetelet, fokozatosan
kifejti.

Ha meg is fogy az intlzmenyhen az az ero, a mely
hatalmanak forrasa, mflr oly szerv ezette alakftotta az elrnult
idokhen benne luktetett nemzeti elet, hogy uj szellem be-
ozonlesevel megint a leghatflsosahh munk fra valik kepesse.

A zon sikerek, a melyeket a parlament aratott es azorr
prrerogativak, a melyekkel idorol-idore elt, megbecsrilhe-
tetlen erteku prrecedensek. l{em egy, a hatalmi helyzet
veletlenenek koszonheto tenye kesobb olyan alkotmany-
jogi felfogasnak, olyan allamjogi elmeletnek valik kiindulo
pontj ava) a melS' a modern parlamentarismus lenyeget
alkotja. Lz ango L-szasz szabadsagot a XIII.-t6l a XV.
szazaclig lefolyt esemenyek hozzftk folytatolagos osszefug-
gesbe a modern korral. A szabadsag traditioj 6nak erej et
pedig eppen szakadatlan volta tette sulyossa.


