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Emlékbeszéd  
M acaulay fölött1

Ama korban, midőn hajfürteink őszülnek, s a férfiú az életnek nem csak örömeit, de 
minden szenvedését is megízielte, —  könnyen ama gyanúba esünk, hogy a múlt időt, 
mert ifjúságunk ideje, —  magasztalni szeretjük. Én nem fogom kerülni e gyanút, s 
nyíltan kimondom, hogy az idő, melyet ama nemzedék, melyhez én tartozom, e hon
ban 1840-től 1848-ig élt, szép idő volt. Nem voltak ugyan vasutaink és telegráfjaink, 
nem bővelkedtünk tőkepénzekben-, intézményeink és törvényeink nem feleltek meg 
korunk igényeinek: de volt erős meggyőződésünk, hogy hazánk anyagilag, de szelle
mileg is virágozni fog, hogy alkotmányunk a kor uralkodó eszméivel összhangzásba 
hozatik. Hitünk volt az eszmék hatalmában, s tudván, hogy jog és igazság isteni 
eredetűek, isteni hatalmat tulajdonítottunk nekik. Ebben állott ez idő szépsége. Ez 
időben, mint nagy fejforgatások előtt mindenkor, az irodalom nagy befolyást gyakorolt 
a szellemekre. Az emberek olvasnak és tanulnak, —  mert ki eszméket szellemi fegyve
rekkel akar érvényesítői —  az csak a tudás forrásából meríthet a munkához erőt.

Egy kitűnő könyv megjelenése ilyenkor valódi esemény. S így, midőn L845 nyarán 
Macaulay dolgozatait, melyeknek egy részét az edinburghi RevieM-ból ismertem már, 
összegyűjtve először vettem, nem írhatom le ama benyomást, melyet reám tettek. Az 
eszmegazdagság és fényes előadás, az élénk színezet az emberek jellemzésében és a 
tárgyak leírásában, az erős ész s egészséges érzület, mely ez iratokat áthatja, s mi 
még több, s mi a könyvnek varázserőt kölcsönöz, a hatalmas egyéniség, melynek 
természetszerű kifolyása a mű, mely tehát az egyéniség jellemét magán viseli, annyira 
elragadtak, hogy sokáig nem tudtam más olvasmányhoz nyúlni. S nem én valék az 
egyetlen, kire Macaulay dolgozatai ily mélyen hatottak. Mily mesés hatást szült volna 
e szerző nagy történelmi műve, ha amaz időben jelenik meg! E mű, mellyel valamint 
én, úgy honfitársaim is csak 1849 s 50-ben ismerkedhettek meg, részben magyar 
nyelvre is, még pedig kitűnően lefordíttatván, Macaulay nevét honunkban szélesebb 
körben ismertté s tiszteltté tévé.

Ha a nézetek, melyeket magunknak a jelenről alkotni szoktunk, nem optikus csa
lódások, hinnünk lehet: hogy hazánk történetében amaz időszak, midőn sok szenve
dések közt Macaulay nagy történelmi műve élvezetéhez, mint enyhítő balzsamhoz, 
jutottunk —  1858-ban némi kép nyugvó ponthoz ért, s 1859-cel történelmünkben új 
fejezet kezdődik. E bevégzett időszak egyik mozzanata, a magyar akadémia új élete, 
s oda sorozandók az 1858-diki választások is. A t. akadémia a külföld első nagyságait 
tagjai közé sorozta, s őket ekkép megtisztelvén, megtisztelte magát és nemzetünket 
is. De mily nagy nevek hiányoznak, már az akkor megválasztottak közül, —  Hum
boldt, Tocqueville, Macaulay nem Ingtársaink többé!

Engedje meg a t. akadémia, hogy valamint minapában a tisztelet és kegyelet ér
zelmeit egy nagy halott fölött önök előtt itt kifejeznem szabad volt, most egy másik 
nagy hatott, Macaulay emlékének hódolhassak. Kiben nincs tisztelet a halottak iránt, 
az nem fogja tisztelni az élőket sem. E szép és szokásos tisztelet — az emberi kedély

31



legnemesebb nyilvánulásai egyike. Ily szokásokat fenntartani s ápolni akadémiánknak 
is kötelessége, mert nálunk jobban senki sem tudhatja, mily szerepet játszik a kedély 
a népek életében. A kedély magasabb tulajdonai nélkül —  megengedem, hogy el 
lehet érni a polgárosodás ama nemét, melyet felsőbb állatiságnak nevezhetni, s mely
ben az ember bizonyos anyagi jólétet élvezhet, csöndes házi életet élhet; de fi hol e 
tulajdonok hiányzanak, ott az emberi szellem legszebb virágait soha sem nyitandja 
meg; ott nem fognak nagy költők elragadó dalokat zengeni, művészek halhatatlan 
műveket alkotni, nem fog ott a hazaszeretet hős tettekre buzdítni, s a szabadság nagy 
jellemeket szülni.

De miért én vállalkoztam ismét? hogy e nagy férfiú emlékét felújítsam, én, ki 
történetíró nem vagyok, bár egyszer e pályára lépni színién készültem. De Macaulay, 
Uraim, nemcsak történetíró, ő főleg irodalmi államférfié, oly szerep, mely csak szabad 
s a műveltség magas fokát elért népeknél található, s a történetírás ama szaka is, 
melyet ő oly fényes sikerrel művelt — az államtudományokhoz is tartozik; mert habár 
nemzete újabb történetét nagy képekben tünteti elénk, csatákat számunkra oly eleve
nen fest, mintha csak közellevő magaslatokról néznők: Macaulay főleg államférfié, 
ki megtanít bennünket, mikép kell az államban a katasztrófákat kerülni, mikép kell 
azok közepett, ha végzetszerűen egyszer beállottak, az államot vezetni; mikép azok 
után az államot szervezni, s megóvni a forradalom rossz és messze terjedő követke
zéseitől. És van-e az állanitudománynak fontosabb feladata?

Macaulay, e század legfényesebb, legtermékenyebb tehetségeinek egyike, hazájára, 
s ez által a világra nagyszerű hatással volt, még pedig három külön irányban: mint 
irodalmi ember, mint szónok és államférfi, végre mint történetíró.

Macaulay versek és prózai dolgozatok által korán szerzett magának nevet. 1825-hen 
25 éves korában az edinburghi /íevieR’ban Miltonról írott cikkével lépett föl, s több 
mint 20 éven át, időről-időre e folyóiratban a lég becsesebb dolgozatokat bocsátotta 
közre.

E cikkek valódi irodalmi kincset képeznek tartalom és irály tekintetében, s általok 
Macaulay nemzete műveltségére, s különösen gondolkozása és érzése módjára nagy 
befolyást gyakorolt.

Macaulay e cikkekben mindig angol és whig maradott, s ez. dolgozatainak éppen 
különös zamatot ad. De azért ő a világot a legtágabb szempontból — 'elfogultság 
nélkül tudja tekinteni; ítéleteiben mindig mértéket tart, anélkül, hogy megrendíthetlen 
szeretetét a szabadság iránt csak egyszer is háttérbe szorítaná. Rövid szemle e cikkek 
fölött legjobban fogja őt ez irányban jellemezni.

Kezdjük a Macchiavelliről írt cikken. ^Kétlem, — mondja Macaulay — hogy volna 
egy név az irodalmi történetben oly általánosan gyűlölt, mint ama férfiú neve, kinek 
jellemét, munkáit fejtegetni — szándékom. Ama szavakból, melyekkel közönségesen 
jellemezni szokták, azt kellene következtetnünk, hogy ő a gonosz elem megtestesülése, 
feltalálója a nagyravágyásnak, a bosszúnak, az esküszegésnek, hogy előtte soha sem 
élt zsarnok, sem képmutató, sem áruló. Bölcs emberek azonban mindig gyanakodva 
néznek a sokaság ördögeire és angyalaira.” Ami e nevezetes férfiú jellemében s ira
taiban oly rejtélyesnek látszik, annak magyarázatát Macaulay az erkölcsi fogalmakban 
találja, melyek Macchiavelli kortársai közt divatoztak. Nagy avatottsággal festi Olasz
ország állapotát a XV. században, ama melegséggel, mely neki sajátja, s mellyel nagy
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szellemek tekintik amaz országot, mely nemcsak a derűs égbolt s a citromok hazája, 
hanem bölcsője az új műveltségnek, s melynek népe szabadságot élvezett már, midőn 
Német- és Franciaországban még szolga népek mívelték a földet. De mint sok ter
mészeti testben, úgy az olasz államokban is időelőtti aggság volt következménye az 
időelőtti érettségiek, A hadi szellem megszűnt éppen, mikor a havasokon túl még 
félbarbárságba merült nemzetek nagy katonai vitézség által tündököltek, melyek 
Olaszországot kalandjaik s rablásaik színhelyének választék, s ama nyomorba süly- 
lyeszték e klasszikus földet, melynek a mai olaszok az egész művelt világ szimpátiái 
mellett, véget vetni törekednek, de véget vetni nem tudnak, mert hadi készültségökben 
nem bízhatnak. E tünemény egy nagy tanulságot rejt az európai nemzetek számára. 
Ily viszonyok közt fejlődött ki ama sajátságos erkölcstan, mely Macchiavelli II Prin- 
cipejében [A fejedelem]  van formulázva, e viszonyok közt fejlődtek ama finom és 
szellemes olasz államférfiak, kiket Macaulay oly kitűnően tud jellemezni, azt mondván 
a többi közt: hogy még a veszélyek, melyeket majdnem kislelkű óvatossággal kerültek, 
sem zavarták meg soha felfogásukat, nem zsibbasztották meg tehetségüket, s nem 
sajtoltak ki sima nyelvökből, áthathatlan tekintetökből egyetlen titkot sem.

Burleigh2 s korszakáról [Burleigh and his times], nemkülönben lord Baconról írt 
dolgozataiban Macaulay jellemzi a XVI. és XVII. századbeli angol államférfiakat, 
kiknek erkölcsisége oly színben tűnik föl, mely a legszigorúbb bírákat is némi enge
dékenység- és elnézésre fogja hangolni az olasz államférfiak iránt. Burleigh, Erzsé
betnek negyven évig hivatalban levő minisztere, Macaulay szerint: nagy figyelmet 
fordított az állam érdekeire, de nagy figyelmet fordított egyszersmind családja érde
keire is. Barátit nem hagyta el soha, míg nem volt alkalmatlan velők tartani; jeles 
protestáns volt akkor, mikor nem igen előnyös volt pápistának lenni; mértékletességet 
ajánlott úrnőjének, ha azt kegyelme kockáztatása nélkül tehette; kínpadra senkit sem 
vitetett, kitől valami hasznos vallomást nem várt, kívánataíban oly mértékletes volt, 
hogy halála után csak háromszáz jószágot hagyott hátra; baráti azt szokták volt róla 
mentségül mondani, hogy többet is hagyhatott volna. —  Elszomorodott szívvel ol
vassuk Bacon életrajzát, az emberi gyarlóságok e gyászos illusztrációját; alig tudjuk 
felfogni, mikép férhetett meg oly hatalmas ész mellett, mely művei által az emberiség 
jóltevőjévé vált, oly alávaló kedély. — Igen jelentékenyek Macaulaynak az angol 
forradalomra vonatkozó munkái, melyek az angol közönség nézeteiben szinte forra
dalmat szültek. Nem különben nevezetesek Lord Clive3- és Warren Hastingsról4 szóló 
cikkei. Lord Clive és Warren Hastings ama hősök közül valók, kik az angol uralmat 
Indiában megalapítók, s kisebb készülettel csodálatosb dolgokat vittek véghez, mint 
Cortes és Pizzaro Amerikában. E cikkek valódi eposzok; s azután írattak, miután 
Macaulay több évet Indiában töltött. S vajon nem nagyobb mértékben hatnak-e fan
táziánkra ez eposzok hőseihez hasonló jellemek, mint a Szajna-parti regény gyárakban 
készült álalakok? Clive egy szegény család gyermeke, ki mindenkinek alkalmatlan, 
kit Indiába küldenek, hogy keressen magának kenyeret — vagy vesszen el a madrasi 
klímában; ki egy pár évig Indiában mint kereskedelmi írnok nyomorral küszködik, s 
magát két ízben meg akarja ölni; ki a veszély percében katona lesz, s bámulatosb 
dolgokat visz véghez a mese hőseinél, mint nagy férfiú s nagy úr roppant kincsekkel 
tér vissza, s kimentve minden élvezeteket, s üldöztetve ellenségei által, mint a vad 
az erdőben, önkezével vet véget életének 49 éves korában. Míg Clive a dicsőség
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tetőpontján áll, készül ugyanazon szerepre a tisztviselők alsó szférájában egy más 
férfiú: Warren Hastings, ki szintén ragyogni fog, ki nagy erények mellett nagy bűnöket 
fog elkövetni, s alkalmat ad ama nagyszerű állampörre, melynek mását a parlamenti 
történetben nem találni- E két dolgozat a legérdekesb olvasmányokhoz számítandó az 
angol irodalomban. Nem hiszem általában, hogy volna más író, ki az angol állami s 
társadalmi életbe oly mélyen behatott, s azt, mit maga látott, másokkal úgy megér
tethette voina, mint Macaulay.

II.

De Macaulay minden téren kitűnt, amelyre lépett.
Ő kitűnő államférfim s nagy szónok egyaránt. A szabad államoknak természetűkben 

van, hogy kitűnő államférfiakat s nagy szónokokat szülnek. Mint nyilvános szónok 
1824-ben, egy nagy meetingben"' lépett föl először, a rabszolgaság eltörlése mellett 
tartván beszédet, s így ő is egyik tényező volt Anglia e dicső tettében, melyhez nincs 
fogható más, csak az űrbéli viszonyoknak a magyar nemesség által való rögtöni meg
szüntetése. E föllépése s az ügyvédi pályán tanúsított szónoki tehetsége, felé irányozta 
a whig-párt figyelmét, mely a nagy talentumokat mindig magához tudta vonni, s 
melynek a reform-mozgalmak közt új erőkre volt szüksége. 1830-ban Lord 
Landsdowne közbenjárása mellett egy rotten boroughban6 megválasztották a parla
mentbe, hol, mint mindenütt, babérokat aratott. Valahányszor felszólalt, megtelt a ház, 
oly kitüntetés, melyben az angol parlamentben nem minden szónok részesül. De bírt 
is Macaulay mindazon külső és belső tulajdonnal, melyek a nagy szónokot teszik: 
nagy impozáns alak, szellemes tekintet, jó hang, eszme- és ismeret-gazdagság, elmés- 
ség, ahol kellett, finom irónia, erős dialektika. Macaulay azonban ritkán szólalt fel. 
Bölcs szokás az angol parlamentben, hogy aki nem miniszterelnök vagy ellenzék 
vezére, nem szokott gyakran szólani. Fiatal emberek évekig ülnek a parlamentben, 
mielőtt felszólalnak, s a választók is nagyon természetesnek találják, ha képviselőik 
hallgatva jól szavaznak; s van nem egy tekintélyes parlamenti tag, kinek tehetségein 
és tudományán senki sem kétkedik, s ki sohasem szól, ellenben szorgalmasan dolgozik 
a bizottságokban. Macaulay maga adta ki beszédei gyűjteményét, melyeket legna
gyobb részt a parlamentben tartott. -—- A parlamenti reform ügyében hat beszédet 
mondott, egyszerű praktikus beszédek erős dialektikával a toryk ellenében7. Egyik 
beszédében így szól a többek közt: „Önök mindig emlegetik őseink bölcsességét; ők 
valóban legalább egy tekintetben belesebbek voltak, mint mi. Ok saját koruk számára 
alkottak törvényeket. Ők csak amaz Angliát tekintették, mely szeműk előtt volt. Nem 
tartották szükségesnek Yorknak még egyszer annyi képviselőt adni, mint Londonnak, 
azért, mert York Constantin Chlorus8 idejében Britannia fővárosa volt. Valóban bá
multak volna, ha előre láthatják, hogy egy város, melynek népessége több 100,000 
embernél, képviselet nélkül maradhat, csak azért, mert oiy területen áll, hol a XIII. 
században csak néhány kunyhó állott. Ők oly képviseleti rendszert alkottak, amely 
nem volt ugyan hibák és hiányok nélkül, de amely az akkori Anglia állapotának 
megfeleli. Angliában azóta nagy forradalom ment véghez. A régi korporációk jelleme 
megváltozott. A tulajdonnak más nemei támadtak. A társadalomnak más osztályai 
emelkedtek jelentőségre. Városok falvakká süllyedtek, falvak meg városokká lettek,
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melyek ma nagyobbak, mint London volt a Plantagenetek korában. A társadalom 
természetes növekedése haladott, s a mesterséges államszerkezet nem változott. A 
képviselet régi formája megmaradt, s éppen mivel a forma megmaradt, a szellem 
eltávozott. Beállott tehát a nyomás, majdnem a felpattanásig, s a társadalom úgy 
találta magát a régi intézmények közt, mint az új bor régi palackokban. Idején van, 
hogy férfias, illő s ésszerű tiszteletet tanúsítsunk elődeink iránt, nem ahhoz ragasz
kodván elfogultan, mit ők hajdan tettek, hanem ahhoz szabván magunkat, mit a mi
einkhez hasonló körülmények közt tettek volna.”

„Több tagja a háznak a másik oldalon azt veti a javaslóit reform ellen, hogy az 
eddigi rendszernek jó hatása volt. Mondják: mily nagy a mi hazánk, mennyire kitűnik 
jólétben s tudományban, művészetben és fegyverhatalomban. Hihető-e, hogy azzá 
válhattunk volna, ami vagyunk, rossz kormány alatt? S ha kormányzatunk jó, minek 
változtassunk rajta? Távol legyen tőlem mindezt tagadni; de vegyük eszünkbe, hogy 
kormány és társadalom folyton egymásra hatnak. Némelykor a kormány előzi meg a 
társadalmat, és sietteti előre. Máskor meg a társadalom sürgeti a kormányt, hogy 
siessen előre. Ha a kormány bölcs, enged ez igazságos és természetes követelésnek. 
A forradalmak főoka abban rejlik, hogy a nemzetek haladnak, s az alkotmányok meg- 
állanak. Angliának különös szerencséje, hogy sok nemzedéken át az alkotmány a 
nemzettel együtt haladt, s történetünk a korszerű reformok egymásutánjának történe
te.”

Macaulay parlamenti életének második szakából, miután Indiából visszatért, s 1839- 
ben Edinburghban parlamenti tagnak választatott, igen jeles szónoklatokat említhe
tünk. így 1842 máj. 3-dikán a chartisták petíciója ellen. —  Macauiay, ki az angol 
reformerek közt első soriján áll, ki nem vonakodik semmiféle előítélettel s igazság
talansággal szembeszállni, akár az egyház, akár az arisztokrácia, az angol állaroélet 
e két nagy faktora van érdekelve, ki meggyőződését mindig követte, bár tudta, hogy 
parlamenti állását & a választók kegyét veti kockára, mint 1847-ben, midőn a népne
velés tárgyában tartott beszéde miatt a legközelebbi választásnál a parlamentből egy 
időre kimaradt, —  a chartistáknak sem vonakodott, igen jeles beszédben, az egész 
igazságot megmondani. Mert Macaulay jellemében az erkölcsi bátorság egyik kitűnő 
vonás; e becses tulajdon, mely nem minden politikusnak sajátja. Mintája a parlamenti 
szónoklatnak, Lord Ellenborough indiai adminisztrációja ellen 1843. március 9-díkén 
tartott beszéde, mely elmésség s finom irónia által is tündöklik- Igen szép, s szónoki 
lelkesedéstől áthatott az a beszéd is, melyet Glasgowban mondott, midőn az egyetem 
lord rectorának választatott. Hanem most búcsút kelt vennünk a szónoktól; előttünk 
van még Macaulay a történetíró.

III.

„A történelem a maga ideális tökéletességéljen,— mondja Macaulay Haliam10 munká
járól írt cikkében —  a költészet s a bölcsészet vegyülete. Általános igazságokat nyújt a 
szellemnek, egyes jellemek és események rajza által. Nem tudjuk azonban, hogy e két 
külön elem valaha tökéletesen összeolvadt volna, sőt végre egészen elvált egymástól, s 
a történetírásnak két külön neme fejlődött, melyek egyikét a földabroszhoz, másikát a 
festett tájképhez hasonlíthatni. A képen nem látjuk a tárgyak nagyságát s távolságát, a
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földabrosz megismertet bennünket a tárgy mértékei- s helyzetével, de nem adja meg a 
tárgy képét.”

Macaulay, mint történetíró, a két elemet egyesíté, s nagyobb sikerrel, mint bármely 
más történetíró. Nagy munkájának címe: Anglia története II. Jakab trónralépte óta. 
[History o f England from the accession o f James II.J De mielőtt munkája a kijelölt 
korszakhoz ér, nagy vonásokban mesterileg ecseteli Anglia történetét a normann hó
dítástól kezdve. Látjuk, mint keletkezik a sokféle nemzettöredékből egy új, az angol 
nemzet; látjuk fejlődni a feudális monarchiát külön rendekkel, melyek azonban kö
zelebb állnak egymáshoz, mint más feudális monarchiákban, mert a szabadság eszméje 
mint közvetítő ál! közöttük; látjuk a reformációt szintén sajátságos angol formában 
életbe lépni; eljutunk végre ama nagy harcokhoz, melyeket a kontinentális fejedelmek 
példájára, az abszolutizmusra törekvő angol királyok idéznek elő. Károly tíz évig 
parlament nélkül kormányoz; az adót, melyet a törvényhozás nem szavazott meg, 
különféle címek alatt szedi; s börtönbe vetteti az ellenszegülőket. Már majdnem be 
van fejezve a mű, ura a három nemzetnek, egyiket felhasználja a másik ellen, egyik 
a másikat fogja fékezni. De az események hatalma s az angol nemzet ragaszkodása 
százados törvényei- s intézményeihez nagyobb a király hatalmánál, s neki 1640-ben 
parlamentet kell összehívni, melynek neve is gyűlöletes előtte. Az angol nemzet öröm
ittas, ki akar békülni a királlyal, küld tekintélyes, józan, békés hajlamú férfiakat kép
viselőkul, akik mielőbb meg akarják az adót a királynak szavazni, csak a király or
vosolja a sérelmeket; ő azonban ez eljárásban csak jogainak új sértését látja, rögtön 
feloszlatja a parlamentet, hiszen tíz évig kormányzott anélkül, miért ne tudna tovább 
is úgy kormányozni! De a skótok elleni hadjáratban látván, hogy seregére nem tá
maszkodhatni, nehány hónap múlva ismét kénytelen a parlamentet egybehívni. A par
lament azonban nem bízhatik többé a királyban, követel, s igen bölcsen, új biztosí
tékokat, melyek a király felfogása szerint zendüléshez vezetnek. A parlament ily ki
rállyal szemközt nem engedhet, s bekövetkezik a polgárháború, s a király kivégezte
tése, mely ugyan nem a parlament, hanem Cromwell és katonái műve volt, s mely 
főleg azért következett be, mert Cromwell a király sajátkezű leveleiből meggyőződött, 
hogy ha Károly életben marad, s valaha hatalomhoz jut, szavát, —  mely szerint neki, 
Cromwellnek, a kötelet szánta —  be fogja váltani. Cromwell, e visszataszító egyéni
ség, vegyülete a nagy államférfiúnak s a puritán prédikátornak, nem csak otthon a 
pártokat tudta fékezni, hanem Anglia tekintélyét a külhatálmak előtt is emelni. Jól 
tudta ő azt, hogy Angliában a diktatúra nem tartható fenn, kívánta helyreállítani az 
alkotmányt, de rajta is valósult, s valósulni fog minden merényhősön11 az az igazság, 
hogy akik a szabadságot megbuktatják, azok vissza többé nem állíthatják. Cromwell 
nem alapított dinasztiát, valamint Bonaparte Napóleon sem alapíthatott; a Stuartok 
visszajövének. II. Károly halálával, ki talán a legkönnyelműbb s legelvteienebb király 
volt, ki valaha uralkodott, kezdődik ama kor, melynek történetét részletesen megírta 
Macaulay. II. Károly halálának leírása a legélénkebb történelmi képek egyike, A ki
rályi palota tömve van udvaroncokkal; Jakab, mint leendő király, rendelkezik, Károly 
haldoklik; az anglikán püspökök előkészítik őt a hosszú útra, az örök bíró előtti meg
jelenésre; míg a francia követ katolikus gyóntató atyát kerestet, mert a király az ang
likán reformált egyház feje, ki egész uralkodása alatt jó reformátusnak tartatott, nem
csak befejezni akarja életét, hanem úgy is töltötte, mint a római egyház híve. Sírba
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szállt az erkölcstelen, könnyelmű, de szellemes és jóindulatú király; utódja egy kor
látolt eszű, makacs fejedelem lön, kinek szíve nem ismerte a szeretet sugalmát, — a 
legrosszabb fajta zsarnok, ki országa ellenségének, XIV. Lajosnak zsoldjába szegődik, 
kinek uralma alatt oly kegyetlenségek követtettek el, minőket csak a spanyol inkvi
zíció történelmében találhatni. Mesterileg írja le Macaulay ama hosszú szabadsági 
port, mely a király futásával s a Stuartok száműzetésével végződik. A monarchikus 
érzelmek, főleg a tory-pártban oly erősek, hogy a királynak, bár senkit sem tudott 
kímélni, senki jogait tisztelni, számtalan barátja van, kik őt megmenteni, Angliát egy 
új forradalomtól megóvni, s a Stuartoknak a trónt megtartani akarják. A külhatalmak 
is törekednek rá ez irányban hatni; de ő végzetszerűen leghívebb embereit eltaszítja 
magától: Angliának katolikus országnak, az angol királynak abszolút királynak kell 
lenni. Végre is elérte, amin dolgozott: Anglia nem lett ugyan katolikus, s királya nem 
lett abszolút uralkodó, de őt katonái, udvaroncai, végre saját gyermekei is elhagyták, 
ő megszűnik király lenni, s idegen földön hal meg.

íme egy új alak lép előtérbe, az angol államéletben, Macaulay kedvence s hőse, 
Orániai Vilmos, ki az angol whig-párttal ama nehéz feladatot oldotta meg, hogy rögtön 
véget vetett az új forradalomnak, s bölcsessége által ez alapon az alkotmányos mo
narchiát konszolidálta, mi nemcsak az angol nemzetet, nemcsak őt tette naggyá és 
hatalmassá, hanem mi az egész emberi nemre a legnagyobb jótétemény, mert ez men
tette meg a szabadságot Európában.

De Vilmos még más célt is tűzött életének, s ezt is szerencsés volt elérni. Hatalmas 
Franciaország, s benne hatalmas abszolút uralkodó, minden tekintély megtestesítése 
-— l’état c ’est moi12— , ez volt XIV. Lajos politikája. Ily politika nem idegenkedik 
semminemű eszköztől, mely céljait előmozdítja; bigott katolicizmusa otthon tűzzel- 
vassal üldözi a hugenottákat, külföldön meg protestánsokkal szövetkezik; otthon va
lódi római imperátor, s külföldön azokkal lép egyezségre, kik a legitim uralkodók 
ellen fegyvert fognak, természetesen a döntő percben sorsukra hagyandó őket. Fran
ciaország szupremádáját13 megtörni, ez vala Vilmos külpolitikájának feladata, s ez 
is sikerült neki. Macaulay történetét, mely e politikának története, a ryswiki békekö
tésig befejezte és kiadta.

Halála után testvére még egy kötetet bocsátott közre, mely az 1701. eseményekről 
szól, s mely egészen sajtó alá kész volt. A sors nem engedte, hogy Macaulay, hőse 
—  Orániai Vilmos —  haláláig folytathassa, s azzal befejezhesse művét. E munkával 
elfoglalva, 1859. december 28-dikán szívbaj következtében, hirtelen kimúlt az élők 
sorából, 58 éves korában.

Macaulay 1800-ban RothJey Temple-ban, Leicestershire-ben született. Nagyatyja 
presbiteriánus lelkész volt Inveraryben, apja mint kereskedő jött Angliába, munkás
sága, de még inkább becsületessége által állást s vagyont szerze macának. Sierra 
Leona angol gyarmat kormányzójává neveztetvén ki, Wilberforce-car közreműkö
dött a rabszolgakereskedés s a rabszolgaság megszüntetésén. Az ifjú Macaulay Camb- 
ridgeban végezte tanulmányait; korán föllépett mint író, de nem foglalkozott kizárólag 
az irodalommal, mert ügyvéd is volt. Nagy tehetségei korán felnyiták előtte a parla
ment ajtait, s ott 1830-1833-ig ült. Ezen évben Indiába küldték, a hindu törvények 
kodifikációja végett. 1839-ben újra megválasztá a parlamentbe Edinburgh városa, s 
később a minisztériumba lépett. 1857-ben peerségre1' emelték, de gyöngélkedő egész
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sége s irodalmi foglalatosságai által tartóztatva, a felsőházban Macaulay nem hallata 
hangját soha. Macaulay pályája jellemző az angol társadalmi és állami viszonyokra. 
Ó, ki egy könyvárus s egy presbiteriánus pap unokája, mint lord Macaulay fekszik 
a westminsteri templomban. — Hol az érdem s a fényes tehetség úgy tiszteltetik, s 
hol az arisztokrácia kis körre szorítkozva, az ország legnagyobb illusztrációit16 kebe
lébe vonja, s új erők által új életet nyerve, nemcsak a szabadságot védi, hanem minden 
szép és nemes vállalatnak élén áll, ott az arisztokráciának van jövője, mert az ilyen 
arisztokráciát a demokrácia is tiszteli.

Macaulay halála nemcsak Angliában, de az egész civilizált világon mély részvétet 
keltett. A  népek ösztönileg érzék, hogy nem mindennapi író múlt ki a világból, ki 
csak kortársait mulattatá, s azok figyelmét is csak futólag igényli vala, hanem az 
irodalmi fejedelmek egyike, kinek munkáit olvasni fogják, míg csak az olvasás a 
civilizált emberek életszokásaihoz fog tartozni, s kiben fényes tehetségek mellett, fé
nyes polgári erények is éltek, melyeket, mert, fájdalom, szintén nem mindennapiak, 
épp úgy tisztelni kell, mint a legfényesb szellemi tehetségeket. Londonnak vannak 
nagybecsű s világhírű gyűjteményei, vannak óriási raktárai s kikötője, mely első a 
világon, de mi lsem lehet annyira irigyleni tőle, mint a westminsteri apátságot, hol 
annyi férfi tetemei nyugszanak, kik arra érdemesíték magokat, hogy hazájok emléket 
állítson nekik. Hol annyi nagy férfi volt, ott jelenleg is, ott ezután is még sok jeles 
férfinak kell lenni. S óhajtsuk, hogy legyen; mert kell, hogy az európai szabadságnak, 
s a vele szoros kapcsolatban álló keresztyén civilizációnak egy erős védbástyája le
gyen, s ez még sokáig nem lehet más, mint —  Anglia.

Jegyzetek

1. Trefort az MTA 1862. március 3-i ülésén olvasta fel beszédét.
2. Cecil, William, Burleigh (Burghley) Lord (1520—1598): angol politikus, akit I. 

Erzsébet királynő (1558-1603) 1558-ban államtitkárrá, 1572-ben kincstárnokká 
nevezett ki, s aki nagy befolyást gyakorolt Erzsébet uralkodására.

3. 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-India kormányzója lett.

4. 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.

5. meeting (angol): népgyűlés.
6. rotten borough (angol): „rohadt kerület”: Angliában a XVllI-XiX. században 

elnéptelenedett választókerületek neve.
7. 1832 előtt a whigek követelték a feudális időkből visszamaradt azon választó- 

kerületi beosztás felülvizsgálatát, amely részben kísértetvárosokat, valaha lakott 
területeket juttatott mandátumhoz, az újonnan keletkezett nagy iparvárosokat 
viszont képviselet nélkül hagyta. Az 1832-es válaszójogi reform-törvény újra
rendezte a választókerületeket és megháromszorozta a választók számát. —
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Trefort Macaulay 2 beszédéből emelt ki részleteket: az első részlet az 1831. 
március 2-án az alsóházban tartott beszédéiről, a következő bekezdésnyi az 
1831. július 5-én ugyanott tartott beszédéiről származik.

8. Constantinus I. (Chlorus [latin]: sápadt) (264 k.-306): 293-tól Britannia és Gal
lia provinciák ura, 305—306-ban római császár.

9. Ellenborough, Edward Law, Lord (1790-1871): angol tory politikus, 1842- 
1844 között Kelet-lndia kormányzója. Uralma idején az angolok sikeresen há
borúztak az afgánokkal, azonban Ellenborough egy szerencsétlen proklamációja 
olyan visszatetszést keltett a parlamentben, hogy a kormány 1844-ben vissza
hívta .

10. Haliam, Henri (1777-1859): angol történész és jogtudományi író, az Edinburgh 
Review  munkatársa, később a British Museum gondnoka. — Fő műve: 
Constitutional History of England from the Accession of Henri VII. to the De- 
ath o f George II. (Anglia alkotmányának története VII. Henrik trónra lépésétől 
II. György haláláig}. I—II. k. (1827.) —  Macaulay idézete valószínűleg erre a 
műre utal.

11. merényhős: a merény főnévbe itt valószínűleg mindkét alábbi jelentés be van 
sűrítve: „jelenti az akaratnak elszántságát, melynél fogva valamit nagy akadá
lyok és nehézségek dacára tenni bátorkodik, nevezetesen, midőn valamire vál
lalkozik... Használatik rossz értelemben is, különösen a latin attentatum [táma
dás; merénylet] szónak megfelelőleg.” (Czuczor Gergely —  Fogarasi János: A 
magyar nyelv szótára. IV. k. Pest, 1862. 487. h.)

12. „L’état c ’est moi" (francia): „Az állam én vagyok": XIV. Lajos francia király
nak (1643-1715) tulajdonított híres mondás, amellyel állítólag 1655-ben a pári
zsi parlamentet ejtette bámulatba.

13. szupremácia (latin): itt: vezető szerep, főhatalom.
14. WiIberforce, William (1759-1833): angol emberbarát, független parlamenti 

képviselő, 1787-ben kezdte meg küzdelmét a rabszolgakereskedés eltörlése ér
dekében, 1825-ben, amikor Wilberforce kénytelen volt visszavonulni a parla
menti tevékenységtől, az angol parlament saját birodalma területén eltörölte a 
rabszolgakereskedést.

15. peer (angol): főrend, az angol lelsőház élethossziglani tagja,
16. illusztráció (latin): itt: híresség, kiválóság.

A tanulmány szerzője
Trefort Ágoston (1817-1888): magyar politikus, publicista, 184L-tői a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagja, 1885-től elnöke. Az 1848 előtti reformellenzékben a centra
listákhoz tartozott. 1848-ban földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi államtitkár volt. 
A kiegyezés idején a Deák-párt tagja. 1872-1888 között vallás- és közoktatásügyi 
miniszterként sokat tett a közép- és felsőfokú oktatás fejlesztéséért. Tevékenykedett a 
hazai műemlékvédelem, a Zeneművészeli Főiskola és a rabbiképző felállítása érdeké
ben is. —  E műve megjelent: Trefort Ágoston: Emlékbeszédek és tanulmányok. Bp. 
1881. 63-84.
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