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Lord M acaulay [1800-1859]

Right Hon, Thomas Babington Macaulay, báró Macaulay, of Rothley (Leícester gróf
ságban), a nagy költő, szónok, történész és államférfi Zachary Macaulay Esq.-nek, a 
gazdag afrikai kereskedőnek, a rabszolgaság elleni küzdelem rendületlen és jeles har
cosának volt a fia; nagyapja, John Macaulay A. M. tiszteletes egykor Inverary presbite- 
riánus lelkészeként dolgozott. Anyja Campbell-lány volt. Thomas Babington 1800. 
október 25-én született a Leicester grófsági Rothley Temple-ben, iskoláit Cambridge- 
ben, a Trinity College-ben végezte, ahol számos magas egyetemi elismerésben része
sült, többek közt elnyerte a C'raven ösztöndíjat, 1822 októberétől kezdve éveken át 
viselte a „Fellowof Trinity College”2 címet. A nagynevű Lincoln Jogászkollégiumban 
avatták ügyvéddé, később, 1849-ben seniora lett ennek a testületnek. Bár Macaulay 
betöltötte a csődbiztosi hivatalt is, karrierjét mégsem jogászi, hanem sokkal inkább írói 
és politikusi tevékenységének köszönhette. Fiatalon kezdett írni. Első munkáját, Mil
tonról szóló remek cikkét az Edinburgh Review számára készítette. Az esszé azonnal 
felkeltette az olvasóközönség érdeklődését, és megmutatta, hogy szerzője nem közön
séges tehetségű ember. Macaulay 1830-ban került be a Parlamentbe Calne választóke
rület képviselőjeként, és hamarosan kitüntette magát, mint a Ház rátermett és kiváló 
szónoki képességekkel megáldott whig-párti tagja. Lord Grey3 kormányában a Board 
of Control4 titkáraként dolgozott. Tevékenysége idején a feketék egyenjogúsága kérdé
sében elfoglalt haladó álláspontja dicsőséget szerzett neki magának és a kormányfőnek 
egyaránt. Mikor nézeteltérése támadt Lord Grey kabinetjével, benyújtotta lemondását, 
de ezt a miniszterelnök nem fogadta el, és határozott kívánságára Macaulay hivatalban 
maradt. 1832-ben tért vissza a Parlamentbe Leeds képviselőjeként. Később az Indiai 
Főtanács ötödik tagja lett, így otthoni hivatalát és képviselői helyét feladta. A hosszú 
keleti utazás unalmát egy Lord Baconról szóló remek esszé megírásával űzte el.

Indiában Macaulay elkészítette a nagy gyarmat egységes törvénykönyvét. 1839-ben 
tért vissza Angliába, ahol szomorú hír fogadta: nem sokka! korábban elhunyt szeretett 
apja. Hazaérkezése után hadügyminiszterré nevezték ki, és a következő évben Edin
burgh jelöltjeként ismét parlamenti képviselővé választották. Mandátumát 1847-ben 
vesztette el, amikor nem volt hajlandó megszavazni a Maynoth College5 pénztámo
gatásának megvonását. Macaulay ekkor már jól ismert publicista volt. Általános el
ismerést váltott ki Clive-ró!(' és Hastings-ről7 szóló tündöklő esszéivel. 1842-ben jelent 
meg verseskötete Lays of Ancient Romé [Az ősi Róma dalai] címmel.

Macaulay 1839 és 1841 között volt hadügyminiszter, majd 1846-tól 1848-ig a had
sereg kincstárnokának lisztét töltötte be, E hivatalból való visszavonulása után 1848- 
ban a Glasgow Egyetem Lord Rektorává választották. Ebben az évijen ideje nagy 
részét szentelte a History of Englaml from the accession of James f i  [Anglia története 
II, Jakab trónralépte óta] című művének, melynek első két kötete 1848 végén meg 
is jelent. Sikere, és az olvasók gondolkozására gyakorolt általános-hatása olyan je- 
ienValő és közismert tény, hogy említésénél alig van szükség többié. Könyvét világ
szerte ismerték és olvasták. Igaz, a vélemények megoszlottak a szerző történészi pár-
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tatlanságál és pontosságát illetően, de nagyszerű stílusáról és lebilincselő elbe
szélőkészségéről csak egyféle ítélet volt lehetséges. Az Anglia története harmadik és 
negyedik kötete 1855-ben látott napvilágot, és az előzőkéhez hasonló sikert aratott. 
Macaulay néhány kijelentése mindazonáltal határozott ellenkezést váltott ki, leginkább 
támadása a kiváló WiIllám Penn8 ellen. Később a Penn ellen felhozott vádakat sokan 
cáfolták, köztük Paget is, egy kiváló esszében. Azonban az Anglia története örök 
időkre szóló hírnevet szerzett írójának Rapin10, Hunié, Lingard11 és más nagy törté
nészeink sorában. Macaulay, akit 1850-ben a Royal Academy12 ókortörténet pro
fesszorának neveztek ki, 1857. szeptember 10-én, Macaulay bárói címmel peerré15 
emeltetett. Termékeny pályája azonban hamarosan véget ért. Szervezete, melyet a 
szívbetegség ismételt támadásai értek, fokozatosan megtört. Halála, mindannyiunk 
nagy bánatára, a múlt hónap 28-án következett be vidéki házában (Holly Lodge 
—  Kensington), így az 1859-es év folyamán korunk, vagy talán minden idők legra
gyogóbb alkotói közül kettőt is elvesztettünk —  magát Macaulay-t és kitűnő kortársát, 
Washington Irvinget14. A két esszéista -  történész munkássága immáron klasszikussá 
vált. Lord Macaulay sohasem nősült meg.

Lord Macaulay temetéséi a jövő hétfőn, január 9-én egy órakor rendezik a 
Westminster Abbey-ben. A Törvényhozás tagjai és az irodalmi, tudományos és művé
szeti élet kiválóságai, akik le akarják róni kegyeletüket az elhunyt előtt, kérjük, je
lezzék szándékukat Mr, C. Buxton Képviselő Úrnál, Grosvenor-crescent 7. Mivel az 
apátság temetésre kiválasztott részének befogadóképessége korlátozott, senki sem lép
het be jegy nélkül.

Lapunk metszetet készül közölni a temetési szertartásról.15

Jegyzetek
1. A szöveg elején említett rövidített címek jelentése: Right Hon[ourable] (angol): 

„igen tiszteletreméltó”: többek között a bárók címe, így Macaulay-é is; Esq[uire] 
(angol): ekkor kb. a „Tekintetes]” megfelelője, A[rtium] M[agister] (latin): a 
filozófiai tudományok doktora.

2. Feilow (angol): tag, a fellowship, a kollégium vezetőség tagja, aki a kiemelkedő 
hallgatók közül kerül ki, és bizonyos évdíjat élvez.

3. Grey, Charles (II.), Howick Lord (1764—1845): angol whig politikus. Minisz
terelnöksége (1830—1834) alatt fogadták el az első nagy parlamenti reformot 
(1832).

4. Board of Control: a kelet-indiai brit gyarmatok politikai, katonai és pénzügyei 
feletti legfőbb hatóság 1784 és 1858 között.

5. Maynoth College: híres írországi katolikus iskola, mely 1869-ig állami támoga
tásban részesült, A protestáns választók elégedetlenek voltak a katolikusokkal 
szemben elfogulatlan Macaulay állásfoglalásával.

6. Clive de Plassey, Róbert báró (1725-1774): brit politikus, aki a Brit Kelet-In
diai Társaság szolgálatában az 1757-es plassey-i csatában legyőzte a franciák 
mellé álló indiai fejedelmeket, s ezzel megalapozta az indiai angol gyarmatbi
rodalmat. 1765-ben Kelet-lndia kormányzója lett. —  L. még Trefort Macaulay— 
emiékbeszédének I. részét.
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7. Hastings, Warren (1732-1818): brit politikus, aki az indiai gyarmatok első 
főkormányzójaként (1774-1785) hatékony gyarmati kormányzást vezetett be és 
előkészítette a további brit terjeszkedést Indiában. L. még Trefort Macau- 
lay—emlékbeszédének I. részét.

8. Penn, William (1644-1718): angol, majd amerikai politikus, aki 1681-ben 
Pennsylvania néven gyarmatot alapított a kvéker felekezet számára. Penn a fel
tétlen vallásszabadság híve volt, és sikerült félévszázados békét biztosítania a 
helyi indián törzsekkel. —  Macaulay jellemzését Pennről 1.: Anglia története II. 
Jakab trónralépte óta. I. k, Bp. 1875. 507. skk.

9. Paget, John (1811-1898): angol ügyvéd. —  A cikkben említett műve: Ari Inquiry 
intő the evidence relating to the charges brought by Lord Macaulay against Willi
am Penn fVizsgálat a Lord Macaulay által William Penn ellen emelt vádakra 
vonatkozó bizonyítékról]. (1858.)

10. Rapín-Thoyras, Paul de (1661—1725): francia hugenotta. Fő műve, a whig 
szemléletű Histoire de l'Angleterre [Anglia története] 1725—1732 között jelent 
meg angol fordításban, hatalmas sikert aratott, és sokáig standard történeti 
műnek számított.

11. Lingard, John (1771-1851): angol történész, pap. Anglia történetéről írott 
művei tudományosan megalapozottak, mérsékelt katolikus szemléletet képvisel
nek. —  Fő műve: History of England ] rom the first invasion by the Romans to 
the year 1688 [Anglia története a rómaiak első, inváziójától 1688-ig]. I— VIII. k- 
(1819-1830.)

12. Macaulayt 1858-ban az MTA is külső tagjává választotta.
13. peer (angol): főrend, az angol felsőház élethossziglani tagja.
14. Irving, Washington (1783-1859): amerikai író; legjobb alkotásai rövid iéleg- 

zetűek, amelyekben vizuális fantáziája, hibátlan formaérzéke, rendkívüli stiláris 
biztonsága érvényesült. Leghíresebb műve a Rip van Winkle (1819-1820).

15. A (szerző feltüntetése nélkül közölt) cikk címe: L ord M acaulay. In: The 
Illustrated London News. 1860. január 7. 13—14. 1.

Fordította és a jegyzeteket összeállította: Szilágyi Ágnes Judit 
A fordítást ellenőrizte: Juhász Nagy Ágnes
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