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HAMPDEN JÁNOS.
Nagy gyönyörrel olvastuk e könyvet *)
habár nem épen azon nemével a gyönyörnek ,

minőt vártunk. Azt reméltük , Lord Nugent
képes leend családi iratokból vagy helyi ha
gyományos emlékekből sok új és érdekes
adatot gyüjteni össze a hosszu parliament hi
res vezérének életéről és jelleméről, ama

nagy angol közrendüek legelsőjének , kiknek
egyszerü Mister-czimök méltóságosabb hang

zásu füleinknek a legkevélyebb hűbéri czi
meknél. E reményünkben megcsalódtunk ; de

minden bizonynyal nem a nemes életiró jó
akaratának és szorgalmának hiánya miatt.
* ) Macaulay e czikket is az Edinburg-Review szá

mára irta , 1831. deczemberében , ily czimü könyv alkal
mából: Nehány emlékirat Hampden Jánosról,
pártjáról és koráról. Irta Lord Nugent. Két kö
tet. London , 1831.
Hampden János.

Úgy látszik még Hampdenben sem találtatik
semmi fontos iromány , ezős birtok leghire

sebb tulajdonosát illető. Minden létező emlé
kei közt a legbecsesbek , barátja Eliot János

családjának birtokában vannak. Lord Eliot
adá át az arczképet, mely az előttünk levő

mű számára lőn kimetszve, nehány igen ér
dekes levéllel együtt. A kép kétségkivül ere
deti , s hihetőleg az egyetlen létező eredeti.
A gondolkodó homlok , a szeliden átható szem ,

s a hajthatlan elhatározottság, mely a száj
vonalaiban van kifejezve eléggé biztositják
a hasonlatosságot. Leveleiből hihetőleg némi

kivonatot fogunk adni. Bennök foglaltatik
csaknem

mind azon új tudomás mit csak

Lord Nugent azon nagy ember magány- éle
téről összeszedni birt, kinek emlékét lelke

sült, de nem túlzó tisztelettel ünnepli köny
vében .

Hampden nyilvános életét legkisebb ho
mály sem környezi. Élettörténete , kiváltkép
az 1640. évtől haláláig, Anglia története . Ez

emlékiratok úgy tekintendők , mint az angol
történetre szolgáló emlékiratok , s mint ilye

nek igen megérdemlik a figyelmes olvasást.
Nehány fontos tényt tartalmaznak , melyek ,

előttünk legalább , újak , és sok élénk elbeszé
lést, sok mély belátással teljes észrevételt és
sok ékesszóló előadást.
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Nem tudjuk , valjon épen e hiánya majd
minden értesitésnek Hampden magány - élete

s jelleméről, nem oly találóan jellemző körül
mény- e maga , mint bármi, a mit csak a leg

részletesb életirók, egy O 'Meara, Thrale asz
szony, vagy épen Boswell, hőseikről valaha

felkútathattak ? Az ünnepelt puritán vezér
csaknem egyedüli példánya az oly nagy em
bernek , ki a nagyságot sem nem kereste ,
sem nem kerülte, ki a dicsőséget csak azért
találta meg, mert a dicsőség épen a kötelesség

egyenes útjában feküdt. Több mint negyven
évig csak úgy volt ismeretes falusi szomszé

dai előtt, mint művelt lelkü, magas elvü , finom
modoru , családi életében boldog s helyi kö
telességei teljesitésében tevékeny férfiu ; a
közélet s politika emberei előtt pedig mint a
parliamentnek becsületes, munkás, nemes ér
zelmü tagja, ki nem igyekszik fitogtatni te
hetségeit, pártjához állhatatosan ragaszkodik ,

s küldőinek érdekeit szem előtt tartja . Azon
ban nagy és borzasztó válság következék .

Onkényü kormány egyenes megtámadást in
tézett az angolok legszentebb joga, azon jog
ellen , mely minden egyéb jogaiknak főbizto
sitéka volt. A nemzet védelmező után nézett

körül. Nyugodtan és minden zaj s tüntetés
nélkül, az egyszerü buckinghamshirei esquire,

élére állt honfitársainak, s egyenesen szembe
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a zsarnoksággal és annak épen útjába. Az
idő mindegyre sötétebb és borúltabb lett.
Veszélyes, nehéz , kényes lett a közügynek
szolgálni; s e bámulatos ember szelleme és
bátorsága minden szolgálatra egyaránt alkal

masnak bizonyult. Első rangu vitatkozó, ki

tünőleg ügyes parliamenti vezér, ügyviselő ,
katona lett belőle . Egy heves és viharos gyü
lekezetet, mely kitünő ügyes emberekben bő

völködött, oly könnyedén birt kormányozni,
mint családját kormányzá . Oly hivatottnak
mutatta magát hadat vezérleni, mint egy bé
kebirósági eljárást. Alig birjuk kifejezni a
csodálatot, melylyel e nagy ember iránt vi

seltetünk , ki oly erőteljes s egyszersmind
arányos szellemmel birt , oly készséggel vál
lalta el a legkisebb

kötelességeket s oly

könnyüséggel birt fölemelkedni a legmagos

bakra ; ki oly jól találta magát a nyugalom
ban s oly hatalmas volt a cselekvésben ! Eré
nyes és szeplőtlen életének csaknem minden
részlete , mi a szerény visszavonulás által elő

lünk elrejtve nincs, egy -egy becses és fényes
részletét képezi nemzeti történetünknek . Ha

Hampden magányélete a legkisebb megrovásra

alkalmat adott volna , bizonyosan ugyanazon
elvakult rosz akarat által támadtatnék meg ,
mely , a legvilágosb bizonyságok daczára sem
szünik meg Eliot Jánost gyilkosnak nevezni.
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Ha Hampden jellemének csak valamely gyönge
oldala volna is , ha magaviselete csak a leg
csekélyebb rést adná a nevetségessé tétel

nek , meg vagyunk győződve, hogy a Ká
roly-párti irók a legkisebb könyörülettel sem
viseltettek volna iránta. Ez irók gondosan

megőriztek minden csekély körülményt, a mi
elleneseiket gyűlöletés vagy, megvetésreméltó

szinben tüntethetné föl. Értetlen túlbuzgók
beszédmodorát nevetségessé tenni el nem mu
lasztották ; elbeszélték hogy Pym egy beszé
débe belesült, hogy Iretonnak egyszer Hollis

megrángatta az orrát, hogy Marten Henriket

a Northumberlandi gróf megbotozta, hogy
St. John mogorva modoru volt , hogy Vane
nek csúnya arcza s Cromwellnek vörös orra
volt. De sem a ravasz Clarendon, sem a gú

nyoros Denham nem mert a legkisebb hibáz
tatást is intézni a Hampden erkölcse vagy
magaviselete ellen . Mi volt felőle kora leg

jobb embereinek itélete, Baxtertől tudjuk . E

kitünő egyén , kitünő nem csak kegyessége s
hitbuzgó ékesszólása, hanem mérséklete, poli
tikai ügyekben jártassága s a jellemek meg

itélésében nagy tapintata által, azt irja a

,,Szentek nyugalmá“ -ban, hogy azon gyönyö
rök egyike, melyeket a mennyországban él
vezhetni remél, a Hampdennel való társalko

dás. A restauratio után megjelent kiadásokból

Hampden neve kihagyatott. ,,De ki kell je
lentenem

az olvasónak “ , úgymond Baxter,

,,hogynem azért törültem ki, mintha egyénisége

felől nézetemet megváltoztattam

volna . .. .

Hampden János azok egyike volt, kiknek
eszélyben , kegyességben , békés tanácsokban
kitünő voltát barát és ellenség elismeri, a

legátalánosabban magasztalt mindazon embe
rek közt, kikre azon korból emlékezem . Em
lékszem egy mérsékelt , eszélyes , koros úri
emberre, ki tőle távol állt de öt ismerte, s
nekem azt mondotta felőle, hogy ha válasz .

tása volna , ki akar lenni akkor a világban ,
Ő Hampden János kivánna lenni. Csak saj

nálni tudjuk , hogy részletesb emlékiratokkal
nem birunk azon emberről, ki miután a leg

erősebb kisérteteken átment, melyek az em
beri erényt környezhetik , miután a legtevé

kenyebb részt vette egy forradalomban és
egy polgári háborúban, még is ily magaszta

lást birt kiérdemelni s ily tekintélytől. De a
részletes emlékek hiánya a legjobb bizonyi
ték

arra , hogy még a gyűlölet sem

volt

képes foltot találni emlékén .
Élete elsőbb szakának történetét kevés
szóval elmondhatjuk . Oly család utóda s feje
volt, mely még a hóditás előtt települt meg

Buckinghamshireben . Az általa örökölt birtok
egy

részét Hitvalló

Eduárd

adományozta

Hampden Balduinnak, kinek neve azt látszik
mutatni hogy egyike volt az utolsó angol
szász király normann kegyenczeinek . A york
és lancaster-házak viszálya alatt a Hampde

nek a veres rózsa pártján állottak s követ
kezéskép üldöztettek IV . Eduard és kegyel
tettek VII. Henrik által. A Tudorok alatt a

család nagy és virágzó volt. Hampden Grif
fith , buckinghamshirei főbiró (highsheriff ) fa

lusi birtokán nagy pompával vendégelte meg
Erzsébet királynét. Fia Hampden Vilmos azon
parliamentben ült, melyet ezen királyné 1593
ban hivott össze. Vilmos Cromwell Erzsébe
tet vette nőül, nagynénjét azon hires fértiu
nak , ki később a britt szigeteken több mint ki
rályi hatalommal uralkodott ; és ezen házas
ságból származott Hampden János.

1594 -ben született. Atyja' 1597-ben meg
halt s öt nagyon terjedelmes birtok örököseül
hagyta. Miután nehány évet a thamei nyel

vészeti oskolában töltött, az ifju Hampden ,
tizenöt éves korában a Magdalena-collegiumba

küldetett, az oxfordi egyetemen . Tizenkilencz

éves korában ' a Belső Temple hallgatójáúl
vétetett föl, hogy az angol jogtudomány el
veit tanulja . 1619-ben nőül vette Symeon Er
zsébetet, kihez úgy látszik meleg szeretettel

ragaszkodott. A következő évben, a korunk

ban szomorú nevezetességre jutott Gram
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pound mezőváros (borough ) részéről a parlia
mentbe küldetett.
Magány- életéről élete ez első korszaká
ból keveset tudunk azontúl mit Clarendon
beszél felőle. „ Világba léptekor, - igy ir e

nagy történetiró – minden kicsapongások
nak átengedte magát, a játékban , testgyakor
latokban és társasági életben , a mi csak ak
kortájban a legvigabb életmódu embereknél
szokásban volt.“ . Jellemén azonban nevezetes

változás történt. Egyszerre ,
úgymond
Clarendon , — a gyönyör és élv -teljes életből
rendkivüli mérséklett és szigorú élet s egé
szen józan és komoly társaság felé fordult.“ .
Hihető hogy e változás akkor történt Hamp
denen , midőn körülbelől huszonöt éves volt.
Ez időkorban lépett házasságra egy általa
becsült és szeretett nővel. Ekkor lépett a po

litikai pályára. Oly szerencsés alkatu szellem
mint az övé, ily körülmények közt könnyen
fölcserélhette a kicsapongó gyönyöröket a
házi örömökkel és polgári kötelességekkel.
Ellenségei is megengedték hogy oly em

ber volt kiben az erény legszelidebb s leg
kevésbé rideg alakjában mutatkozott. Puritáni

erkölcsökkel tökéletes udvaroncz modorát
egyesité. Még az életmódjában bekövetkezett
átalakulás után is „ megtartotta, - mint Cla

rendon mondja , természetes szeretetreméltó

- ságát és élénkségét , s mindenek felett min

den ember iránti nyájas udvariasságát.“ E
tulajdonok , felekezete és pártja legtöbbjétől
megkülönbözteték őt; és a 'nagy válságban,
melyben utóbb oly fő -részt vett, alig tettek

kisebb szolgálatot a hazának mint átható
éleselmüsége, s rendületlen bátorsága.
1621. januárban foglalta el székét Hamp- -

den az alsó -házban. Anyja rendkivül ohaj
totta volna , hogy fia peerségre emeltessék .
Családja , birtokai, személyes előnyei mind

olyanok voltak hogy bármely időkorban is
igazoltak volna ily tisztességre való vágya
kozást. De első Jakab uralkodása alatt rövid
lépcső vezetett a Lordok házába . Csak kérni

és fizetni kellett s oda jutott az ember. A
czimek

árubabocsátása oly nyilvánossággal

üzetett , mint korunkban

a mezővárosok s

pusztahelyek (borough ) áruba bocsátása. Hamp
den megvetéssel utasitotta vissza a megalázó

tisztességet melylyel családja őt felruháztatni
ohajtotta ; s azon párthoz csatlakozott mely

ellenzéket képezett az udvarral szembe.
E tájban volt, mint Lord Nugent helye
sen megjegyzi, hogy a parliamenti ellenzék

rendezettebb alakot kezdett ölteni. Igen régi
kortól fogva az angolok sokkal nagyobb mér

tékü szabadságot élveztek mint bármelyik
szomszéd nemzet. Mikép történt, hogy egy
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idegen hóditók által elfoglalt s leigázott or
szág, oly ország melynek földe külföldikalan
dorok közt osztatott ki, s melynek törvényei
idegen nyelven irattak , oly ország mely a
legroszabb nemű zsarnokság, a fajnak faj fö
lötti zsarnoksága alatt nyögött, a polgári sza
badság székhelyévé s a körülfekvő országok
bámulatának és irigységének tárgyává válha

tott, – ez egyike a leghomályosabb kérdé
seknek a történet-bölcsészetben . A tény azon

ban bizonyos. A normann hóditás után más
fél századra , a ' Nagy Charta (az angol alkot

mány szabadságlevele ) ki volt adva. Két szá

zaddal a hóditás után az első Alsó -ház ösz
szeült. Troissart mondja , mit valóban egész el
beszélése is eléggé bizonyit, hogy a tizennegye
dik századminden nemzetei közül az angol volt
a legkevésbé hajlandó elnyomatást tűrni. „ Ez
a legveszélyesb nép a világon, s a legbántóbb
és legkevélyebb.“ A jó kanonok hihetőleg nem

vette észre, hogy mindazon jóllét s belbeke

mit e „ veszélyes“ nép élvezett, azon szellem
nek volt épen gyümölcse, melyet ő „ kevély
nek és bántónak " nevez . Pedig elég bőséges

tanuságot tesz az okozatról, bár nem bir elég
'éleslátással hogy azt az okokig nyomozza .
„ Az angol királyságban , úgymond , minden
ember, földmíves és kereskedő, megtanult bé

kében élni s folytatni munkáját és űzni ke

reskedését.“
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A tizenötödik században , bár

Angliát a királyi ház két ága közötti tusa
rázkódtatta , a nép erkölcsi és anyagi helyzete
folyvást javult; a jobbágyság csaknem

egé

szen elenyészett ; a harcz nyomorúságát jó
formán csak a fegyverviselők érezték ; a kor
mány zsarnokságát jóformán csak az aristo
kratia . Az ország intézményei, a szomszéd

királyságokéival egybehasonlitva, rígy látszik
megérdemelték Fortescue dicséreteit. Negye

dik Edvard kormánya, bár mi azt kegyetlen
nek

és önkényünek nevezzük , emberies és

szabadelvü volt , ha a XI. Lajoséval vagy

Merész Károlyéval mérjük össze. Comines,
ki Flandria gazdag városai közepette élt , s
ki Velenczét és Florenczet meglátogatta , soha
sem látott jobban kormányzott népet mint az

angolt. „ Nézetem

szerint, úgymond, a világ

minden birodalmai közt, melyekről tudomá

som van, Anglia az, a hol a közügy legjobban
foly , a hol legkevesebb erőszak uralkodik a
népen , és a hol nincsenek a háború által
megtámadott és lerombolt épületek .“
A -tizenötödik század végén és a tizen
hatodiknak kezdetén , az addig az aristokra
tia által birt befolyás egy nagy része a koro
nára ment át. Soha angol király oly egyed
úri hatalom birtokában nem

volt mint Nyol

czadik Henrik . De mig a királyi előjogok a

-
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nemesség rovására növeltettek, két nagy for
radalom jött létre , melyek annyi más forra

dalmak szülő -anyjaivá voltak leendők , a nyom

tatás feltalálása és az egyházi reformatio.
A reformatio közvetlen hatása Angliában,
teljességgel nem volt kedvező a politikai sza

badságnak . A pápák által gyakorlott tekin
tély s hatáskör, csaknem egészen átruházta
tott a királyra. Két félelmes hatalom , melyek

gyakran szolgáltak egymás ellensúlyozására ,
most egyetlen zsarnok személyében egyesitte

ték. Ha azon rendszer , melyben az angol
egyház alapitói működtek , állandó maradha
tott volna, akkor a reformatio , politikai tekin

tetből a legnagyobb átok lett volna mely va
laha Angliát érte. De ama rendszer magában
hordá romlása magvait. Az egyház

fejének

nevét át lehetett ruházni Kelemenről Henrikre ;

de lehetlen volt ez új intézményre átruházni
a tiszteletet melyet a régi intézmény ébresz

tett a lelkekben . Az emberiség nem azért
tört szét egy jármot, hogy másikat vegyen
nyakába. A római püspök felsősége százado
kon át a keresztyénség egyik alapelvének te
kintetett. Mellette szólt minden mi csak egy

előitéletet mélylyé és erőssé tehet: tiszteletes
régiség , magos tekintély , közmegegyezés. A

dajka első leczkei azt tanitották . A pap min
den intelmei, azt mint kétségtelent föltételez
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ték . Azt megszüntetni annyi volt, mint szám - . •
talan eszmemenetet megzavarni s nagy és

veszélyes megrendülést okozni az elvekben
és meggyőződésekben . S mégis , ez előitélet,
bár mily erős volt is , az emberi ész fölsza
badulásának nagy napján meg nem állhatott.
Es nem lehetett várni, hogy a közérzület,
épen mikor példátlan erőfeszitéssel egy sok
embernyomon át eltűrt varázs alól fölszaba
ditotta magát, békésen adja alá ismét oly
zsarnokságnak mely a régiség jogczimére

sem hivatkozhatik . Rómamellett volt legalább

az elévülés . De protestans türelmetlenség, egy
most felvergődött felekezet zsarnoksága, csal
hatatlanság igénylése oly vezetők részéről,
kik bevallják hogy életök legnagyobb részét
· tévelygésben töltötték , a magánvélemény s

itélet szabadságának megszoritása oly vezérek
kedveért kik saját eljárásukat, is csak a ma
gán -vélemény szabadságával indokolhatják , oly

dolgok miket soká tűrni nem lehetett. Azok
kik a keresztet letépték vala , nem soká ül
dözhettek másokat a kar-ing miatt. Nem nagy
belátás kivántatott azon emberek következet

lenségének s elvtelenségének átlátására, kik ,
ellenvéleményben csaknem az egész keresz

tyén világgal, magokkal szemben ellenvéle
ményt tűrni nem akartak , kik lelkiismereti
szabadságot követeltek , de azt másoktól meg
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tagadták , kárhoztatták az üldözést, magok
üldözők voltak , az észokokat sürgették egy

felől a tekintély ellen , tekintélyt állitottak
másfelől az észokok ellenébe. Bonner leg

alább saját elvei szerint cselekedett. Cran
.mer magát az eretnekség vádjától csak oly
erősségekkel igazolhatta , melyek öt gyilkos
nak bizonyitották . '

Igy azon rendszer, melyet az angol feje
delmek az egyházi ügyekben a reformatio

után egy darabig követtek , sokkal inkább
ellenkezett a józan okossággal mintsem tartós

lehetett volna. A közvélemény mozgásba jött,

mivel a kormány mozgásba jött ; de nem
akart megállni a hol a kormány megállott.

Ugyazon inditó erő , mely milliókat elszaki
tott a római egyháztól, tovább késztette őket .
a megkezdett irányban . A mint katholikusok
ból protestánsok lettek , úgy lettek protestán
sokból puritánok ; s a Tudorok és Stuartok

ép oly képtelenek voltak meggátolni ez utóbbi
fejleményt mint a pápák az előbbit. Az el
szakadó párt minden ellenállás és elnyomás
visszahatása alatt csak erősbült és növekedett.
Felekezetté nőtte ki magát. A kormány ül
dözte , S, ellenzékké vált. Anglia régi alkot

mánya eszközöket nyújtott nekik , ellenállni
az uralkodónak a nélkül hogy megszegnék a
törvényt. Ök alkották a többséget az alsó

házban. Kezökben volt az adó megajánlásá
nak vagy megtagadásának hatalma; s e ha

talom

eszélyes gyakorlata által remélhették

kivehetni az egyház kezéből a lelkiismeretek

felett bitorolt hatalmat és a koronáéból azon
előjogok egy részét melyeket az , újabban , il
nemesség és a pápa rovására magához raga
dott vala .

Ez emlékezetes tusa első gyönge kezde

teit már Erzsébet királyné uralkodása elején
föl lehet ismerni. Az ő utolsó parliamentjének
magatartása megmutatta , hogy azon nagy
forradalmak egyike van indulóban , melyeket
a kormány-eszély vezethet de meg nem
akaszthat. Az egyedáruságok kérdése volt
az, melyben az alsó -ház első nagy győzelmét
nyerte a trón fölött. Azon rendkivüli asszony
magatartása, ki akkor Anglia trónján ült, bá

mulatra gerjesztő tanulmány oly államférfiak
számára, kik nyugtalan időkben élnek . Kitü

nik belőle , mily teljesen ismerte azon népet

melyen uralkodott , s azon válságot, melyben
működnie kellett. A mit kezében tartott, erő
sen tartotta ; a mit adott , kegyteljesen adta .

Átlátta hogy szükséges engedményt tenni a
nemzet irányában ; s tette azt, nem duzzogva,
nem vonakodva, nem mint alku és vásár tár

gyát, egyszóval nem úgy mint Első Károly
tette volna, hanem készséggel és szivélyesen .
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Mielőtt egy törvény alkottatott, vagy kérvény

nyújtatott volna be, már ő orvosolta a sérel
met melyért a nemzet panaszkodott. A leg
melegebb kifejezésekben nyilvánitotta háláját
hű alsó-háza iránt, hogy fölfedezte előtte azon

visszaéléseket, melyeket érdeklett személyek

eltitkoltak előle . Ha utódai örökölték volna
koronájával együtt eszélyét is, Első Károly
aggkorban halt volna meg s Második Jakab
soha se látta volna meg St. Germaint.
Erzsébet meghalt. S a királyság oly em
berre szállt, ki saját véleménye szerint a ki
rály -mesterség legnagyobb mestere volt a vi- lágon , de a ki valóban azon királyok egyike
vala , kiket isten egyenesen a forradalmak
siettetésére látszik küldeni. A szabadság min - .

den ellenségei között , kiket valaha Britannia
szült, ez volt a legártalmatlanabb s egyszer
· smind legkihivóbb. Eljárása hasonlitott azon
emberéhez, ki a spanyol bikaviadalban a bősz

állatot dühbe hozza, vörös posztót lobogtatva
előtte s időről időre tört villogtatva mely

elég éles arra hogy megsebezze a vadat , de
igen csekély arra hogy halálosan ártson an

nak. Eszélyes zsarnokok politikája mindig az
volt, hogy erőszakos tetteiket népszerü kül
formák alá rejtsék . Jakab , zsarnoki elméle
teit folyvást minden legkisebb szükség nél
kül akarta alattvalóira erőszakolni. Esztelen

-
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beszédeivégetlenüljobban elkeseritették ezeket,

mint kényszeritett kölcsönök vagy rovatalok
tehették volna. Sőt , gyakorlatban , soha egy
király sem ragaszkodott előjogaihoz kevesebb
szivóssággal. A szabadság előhaladó szellemé

nek sem kegyteljesen nem engedett útat, sem
erélyes rendszabályokhoz nem nyúlt meggát
lására , hanem nevetséges sietséggel hátrált

előle, hetvenkedve s boszantva azt, hátrálása
közben . Az angol népet csaknem százötven
éven át oly fejedelmek igazgatták , kik , bár
minő gyöngeségekkel vagy bűnökkel birtak
légyen is , mindnyájan nagy jellemerővel bir
tak , s szeretve vagy gyűlölve, de mindenesetre

félelmesek valának . Most végre, azon nap óta ,
melyen Negyedik Henrik királyi pálczája ki
esett tehetetlen unokája * )kezéből,most először

volt Angliának ismét oly királya,a kitmegvetett.
Az ember bolondságai és bűnei még nö
velték a megvetést, mit az uralkodó gyönge

politikája ébresztett vala . Az udvar illetlen
szerelmeskedései, durva tobzódás napi rende,
melyben még a hölgyek is részt vettek , ma

gokban elegendők lettek volna elidegenitni
oly népet, mely életmódjában s erkölcseiben

nagy mértékben kezdett a szigor felé hajolni.

De még ezek csekélységek voltak. A legbor
*

VI. Henrik .

Hampden János.

Ford.
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zalmasb nemű bűnök jöttek nyilvánosságra ;

másokra nézve alapos gyanu támadt. A király

nemtelen szerelmei kegyenczei iránt, a hit
szegések , kuruzslások , mérgezések , miket fő
kegyenczei, palotája falain belől űztek , a bo
csánat, melyet kötelessége s adott szava

egyenes megsértésével, egy gyilkos titokteljes
fenyegetéseinek adott , alattvalói legnagyobb

része előtt utálat tárgyává tették őt. Mily

véleményt tápláltak felőle , az udvartól távol
tartózkodó komoly és erkölcsös emberek , Hut

chinson asszony Emlékirataiból tudjuk. Ang- lia nem volt Sporusnak és Locusta-nak való
hely , sem a tizenhetedik század nekik való kor.
Ez sem volt minden . A whitehalli nyo

morúlt Salamonban a legnevetségesb gyönge
ségek látszottak egyesülve lenni: pedansság,

bohóczkodás, fecsegés, aljas kiváncsiság s a
legmegvetendőbb személyes gyávaság. A ter
mészet és nevelés mindent elkövettek , hogy

példányát állitsák elő mind annak , minek egy
királynak lennie nem kell. Ügyetlen kül
seje, forgó szemei, biczegő járása, ideges

reszketegsége, tajtékzó szája , lapos skót
hangejtése, oly tökélytelenségek melyek a leg

jobb s legnagyobb emberben is meglehettek
volna. Hatásuk mindamellett az volt, hogy

Jakabot és tetteit megvetés tárgyaivá tették
s föloldák azon varázst, mely az előbbiuralko

dók nemes magatartásából eredt s mely amazok

idétte nem csekély oltalma volt a királyságnak.
Azt hiszszük , azon uralkodó kihez Első

Jakab mindenek közt legjobban hasonlitott,

Claudius Caesar volt. Mindkettőben egyaránt
gyönge ingadozó lelkület , ugyanazon gyere
kesség , ugyanazon esetlenség , s ugyanazon
gyávaság volt. Mindkettő tanúlt ember volt ;

mindkettő , ha nem is épen jól, de úgy irt és
beszélt, a ' mint szinte hihetetlen hogy oly bo
lond ember irhasson vagy beszélhessen . Ja

kab bolondságai és illetlenségei hiven vannak
leirva ezen szavakban , melyeket Svetonius
használ Claudius rajzában : Multa talia , etiam

privatis deformia , nedum principi, neque in
facundo , neque indocto, immo etiam pertina
citer liberalibus studiis dedito .“ A mint Sve

tonius leirja, mikép intézte a római fejedelem
az államügyeket, pontosan talál az angolra
is : „ In cognoscendo .ac decernendo mira va
rietate animi fuit, modo circumspectus et sa
yax , modo inconsultus ac praeceps, nonnun

quam

frivolus, amentique similis.“ Claudius

fölött egymás után két gonosz asszony ural
kodott: Jakab fölött egymásután két gonosz
férfiu . Még Claudius személyleirása is, melyet
a régi emlékiratokban találunk, sok pontban
illik Jakabra. „ Ceterum et ingredientem de

stituebant poplites minus firmi, et remisse
2*
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quid vel serio agentem multa dehonestabant, risus indecens, ira turpior, spumante rictu ,

praeterea lingvae titubantia .“ *)

A Jakab által trónra lépte után csakha
mar összehivott parliament ellenszegülő szel

lemű volt. Második parliamentje , melyet 1614
tavaszán hivott egybe, még ellenszegülőbb
vala . Azt, két havi ülés után feloszlatta , s
utána hat évig uralkodott a király a nélkül,
hogy a törvényhozó testhez folyamodott volna .
E hat év alatt, szomorú , és gyalázatos ese

mények követték , honn és künn, nyomon
egymást ; lady Essex elválása , Overbury gyil
kossága, Villiers fölemelkedése, Somerset
megkegyelmeztetése, Coke kegyvesztése, Ra
leigh kivégeztetése, a prágai csata , Spinola
beütése a Palatinatusba , az angol király ve
*) „ Több ilyes, a mimagány-személyben is csunya,
nem hogy fejedelemben , kivált a ki sem ékesszólás sem
tudomány nélkiil nincsen , de sőt a tisztes tanulmányo
kat kitartással űzte.“ – „ Felfogásban és elhatározásban

csodálatos változékonysággal birt ; majd körültekintő és
éleselmű, majd meggondolatlan és hirtelenkedő , néha
oktalan és szinte eszelőshöz hasonló .“

- „ Egyébiránt

még a járásban is meg -megcsuklottak kevéssé erős térdei ;

és akár mit tett, könnyedén vagy komolyan, sok minden
disztelenítette azt, mint: illetlen nevetés, még aljasabb

harag , mikor szája habzott , azonkivül nyelvének dado
gása.“ – (Az eredeti szöveg latin idézeteit meghagyva,

olvasóink kedvéért jegyzetben közöljük magyar értel
mezését.)

A ford.

,

-

21

-

jének gyalázatos futása , a protestans érde
kek elnyomatása az egész kontinensen. Min

den rendkivüli mód , a melyen csak Jakab
pénzt fölszedni merhetett , meg lőn kisértve.

Szüksége több volt mint valaha ; s végre is

kénytelen volt parliamentet hivni össze, mely
ben Hampden először jelentmeg a nyilvános
ság terén .

E parliament körülbelől egy évig tartott.
Ez idő alatt , megérdemelt szigorral sújtott
többeket azok közül, kik az utóbbi hat év
alatt egyedáruság és sikkasztások útján meg

gazdagodtak. Michell, egyike azon kapzsi ki

váltságoltaknak , kik a kegyencztől megvásá
rolták a jogot a nemzet kirablására, pénz
birság mellett élethossziglan bebörtönözte

tett. Mompesson , mint mondják , Massinger
Overreach-ének eredetije , számüzetett s go
noszúl szerzett vagyonától megfosztatott. Maga

Villiers Eduard , Buckingham fivére, jobbnak
látta odahagyni Angliát. A meggyalázott név
sorhoz még egy nagyobb név is járult. E
parliament fogta vád s itélet alá ama fényes
hirü bölcsészt, kinek emlékét, lángesze félig

feloldozta azon gyalázattól, mely a szolgalel
küséget, hálátlanságot s megvesztegethetősé
get kiséri.* )
*) T. i. Verulami Baco Ferencz, a Novum Orga

non stb. irója , a tudományok újjá -teremtője.

Ford.
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A belső sérelmek orvoslása után , az al
só-ház Európa helyzetére forditotta figyelmét.

A király dühbe jött, a miért ily dolgokba ele
gyedtek , s jellemzetes eszélylyel vitatkozást
kezdett velök , házuk (az alsó -ház ) eredete és

jogai fölött. Midőn meggyőződött, hogy őket

meg nem győzheti, nagy szenvedélylyel fel
oszlatta , s az ellenzék némely vezetőjt, hogy
okoskodását jobban megfontolhassák , börtönbe
küldötte .

Ez eloszlatás, s a következő parliament
összejövetele közt eltelt idő alatt történt az
infánsnő ismeretes ügyének tárgyalása. A

magát zsarnoknak tartó csúfosan megalázta
tott; a magát bölcs Salamonnak tartó nevet
ségesen rászedetett. Steenie (Buckingham ) a
kedves papa és koma minden rimánkodása és
siránkozása daczára Károly babát diadallal

vitte Madridba. A kedves ficzkók , mint Ja
kab nevezé, épségben hazajöttek, de anélkül,

hogy czélt értek volna. A királykodás nagy
mestere , spanyol házasságot halászván , spa

nyol háborut fogott. 1624. februárban, par
liament jött össze , melynek egész együtt
ülése alatt
s szegény
képviselők
rályt azon

Jakab merő játékszer volt, babája
szolgája és kutyája kezében . A
hajlandók voltak támogatni a ki
erélyes politikában , melyet ke.

gyencze sürgetett. De nem voltak hajlandók
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bizalmat helyezni gyönge uralkodójukban s

erkölcstelen udvaronczaiban , vagy fölhagyni
a köz- sérelmek megszüntetésére irányzott eről
ködéseikkel. A háborura megszavazott pénzt
ennélfogva , parliamenti bizottság kezeibe he

lyezték . Kereset alá fogták a kincstárno
kot, Lord Midlesexet, hogy magát megvesz
tegettetni hagyta , s törvényt hoztak , mely
minden egyedárusági kiváltságot törvényte
lennek bélyegzett.

Hampden , Jakab uralkodása alatt, semmi
kitünő részt nem vett a közügyekben. Bizo

nyos mindazáltal, hogy nagy figyelemmel ki
sérte a parliamenti tárgyalásokat, és saját
kerülete helyi érdekeit. Legnagyobb mérték
ben az ő igyekezeteinek lehetett köszönni,
hogy Wendover és nehány más borough,

melyekre a népszerü párt bizton számithatott,
az udvar minden ellenzése daczára vissza
nyerték választási szabadságukat.

A király egészsége már, darab idő óta
hanyatlott. Márczius 27-dikén , 1625 -ben , meg

halt. Gyönge uralkodása alatt a szabadság

szelleme erőre kapott, s képes lett helyt állni
bármely nagy küzdelemben . E küzdelmet utó

dának politikája idézte elő . Károly teljesség
gel nem hasonlitott atyjához. Nem

volt sem

dühösködő , sem pedans, sem ' bohócz, sem
gyáva. Képtelenség volna tagadni, hogy ta
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núlt és lovagias ember volt, kitünő izlésü a
müvészeti tárgyak iránt, és szigoru erkölcsü

a magán- életben. Tiszteletreméltó tehetsége a
közügyek iránt; magatartása királyi. De csalfa ,
uralkodásra vágyó, makacs , szűkkeblü , népe

véralkatával ismeretlen s az idő jeleire figyel
metlen volt. Uralkodásának egész elve a köz

véleménynek ellenszegülés vala ; s nem is tett

e közvélemény irányában semmi valódi en- ,
gedményt mig csak mindegy nem lett: en
ged- e , vagy ellenszegül-e még , mig csak a
nemzet, mely rég megszünt vala őt szeretni
vagy nekihinni, végremeg nem szünt félni tőle .
Első parliamentje 1625 . juniusban gyült
össze, Hampden ebben mint Wendover vá
rosi követ (burgess) ült. A királynak pénz

kellett. A követek a sérelmek orvoslását ki
vánták . A háborut azonban nem lehetett foly

tatni költség nélkül. Az ellenzék terve, úgy
látszik , a volt , hogy a segélyt kis összegek .
ben nyújtsák s ez által a parliament hirteleni
feloszlatásának elejét vegyék . Azért csak két

részletet szavaztak meg a kivánt segélyből s
azután panaszkodtak hogy a király hajói a
franczia hugenották ellen lőnek felhasználva ,
és közbevetették magokat az Angliában ül
dözött puritánok érdekében . A király szét
oszlatta őket, ' s saját magán -pecsétével erősi

tett kötelezvényekre vett pénzt föl. Azonban
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sokkal kevesebbhez birt jutni ily módon ,

mint szüksége lett volna; és 1626 . tavaszán
új parliamentet kelle összehivnia . E parlia
mentben Hampden ismét Wendover részérőlült.
A képviselők háza elhatározta , hogy bő

kezű lesz a segély megajánlásában , de annak
végleges megállapitását akkorra hagyja , mi
kor a nemzet sérelmeimeg lesznek szüntetve.

A következett küzdelem , hevességben sokkal

felyül múlt minden eddigieket. A képviselők
vád alá fogták Buckingham -et. A király a vád

fő szóvivőit börtönbe vettette . A ház tagadta
a király jogát hogy súly- és mérték -vámokat
szedhessen beleegyezésök nélkül. A király el

oszlatta a házat. Ez óvást bocsátott közre .
A király , eljárását igazoló nyilatkozatot adott

ki és az ellenzék nehány legkitünőbb tagját
szoros őrizet alá tétette. Kényszer-kölcsönt
szedetett, mely azon arányban volt a népre

kivetve a mint ki-ki az utóbbi megajánlott
segélyben részesült vala. Ez alkalommal tör
tént, hogy Hampden először állt föl az angol
alkotmány alapelve mellett. Határozottan meg

tagadta csak egy fillér kölcsönzését is. Kö
vetelték , adja elő okait. Azt felelte, —

szint

oly kész volna kölcsönözni ő is, mint mások,
de fél hogy a Magna Charta amaz átkát vonja
magára, melyet évenként kétszer kellene azok
fejére olvasni kik azt megtörik .“ E bátor fe
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lelet miatt a titkos tanács őt szoros börtönbe

tétette . Darab idő mulva ismét kihallgatás elé
állitották ; de állhatatos maradt a megtagadás
ban s a hampshirei fogságba küldetett.

1 A kormány ment a maga útján , otthon
elnyomva, künn minden lépésével új balfogá

sokat téve. Eszélytelenül háborút kezdett
Francziaország ellen , s még eszélytelenebbül

folytatta . Buckingham vitt hadjáratot Rhé
ellen , s gyalázatosan belebukott. A közben a
népre katonaságot szállásoltak , Oly vétkek ,
melyek közönséges törvényszék elébe tartoz

tak volna, hadi-törvényszék elé állittattak . Kö
zel nyolczvan nemes börtönöztetett be a mi

ért vonakodtak , résztvenni a kényszer-köl
csönben . A nép alsóbbjai, kik némi ellensze
gülés jelét mutatták , a hajókra kényszerittet

tek , vagy a seregbe soroztattak be. A pénz
mind e mellett lassan szivárgott be; s a ki
rály ismét parliamentet kényszerült egybe

hivni. Azon reményben hogy alattvalóit kien
gesztelheti, szabadon bocsátotta azokat, kiket

törvénytelen kivánatai megtagadásáért vetett
vala fogságba. Hampden is visszanyerte sza
badságát s rögtön ismét megválasztatott Win
dover követéül.

1628 elején ült össze a parliament. Az
első ülés- szak alatt, a ház megnyerte nem
kevés vonakodás és kikerülő válasz után a
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királytól, hogy a megszavazott öt segély-rész

let (subsidium ) viszonzásául, teljes és ünne

pélyes beleegyezését adja azon hirhedt ok
mányra, Anglia szabadságának második al
kotmány -levelére, mely a Jog -kérvény
( Petition of Rights) neve alatt ismeretes. Ez
okmány szentesitésével a király kötelezte
magát, hogy adókat nem szed a parliament

megegyezése nélkül, senkit törvényes kereset
s pörfolyta nélkül el nem fogat, a népre ka
tonákat többé nem szállásol, s a bűnügyek
tárgyalását a köztörvényszékekre bizza.

A nyár folytán e nevezetes parliament
elnapoltatott ; 1629. januárban ült ismét össze.
Buckingham nem volt többé. E gyönge , erő
szakos, feslett kalandor , ki, csak is egy ud
varoncz tehetségei s tulajdonai birtokában ,

egy bel- és külföldi nagyszerű válság köze
pette, az első miniszter-szerepére vállalkozott,

a parliamenti szünet alatt orgyilkos kéztől
esett el. Halála előtt is , után is , a háború

gyöngén és eredménytelenül volt vezetve. A
király , a Jog-kérvény nyilt megsértésével to
vább is vámokat vetett ki s szedetett a par

liament megegyezése nélkül. A katonaság is

mét a népre szállásoltatott ki; s az alsó-ház
tagjai előtt világos lőn , hogy az öt segély

részlet, mit nemzeti jogaik visszaszerzésének
árába adának , sárba volt dobva .
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Következéskép nem is engedékeny han

gulattal jöttek össze. A legkomolyabb meg
fontolás alá vették a mérték - és súly - vámo
kát illető kormányi intézkedéseket. A vámház
tisztviselőit sorompóik elébe idézték . A kincs
tár lordjait kérdőre vonták . London egyik

sheriffjét börtönbe csukatták . Sir John Eliot,
az ellenzék egyik kitünő tagja , s Hampden

benső barátja, határozatot inditványozott,mely
a törvénytelen adót kárhoztassa. A ház el
nöke kijelenté miszerint a királytól tilalma

van ily kérdést szavazás alá bocsátania . E
kijelentés a közérzület legzajosabb nyilatko
zatát idézte elő , minő csak valaha a parlia
ment falai közt nyilvánult. Hayman tüzetesen

tiltakozott a becstelen szavak ellen, melyek
az elnöki székről hangzottak. Eliot a papirt
mely inditványát tartalmazta , a ház padlójára
dobta le. Valentine és Hollis, az elnököt erő
szakkal lefogták székébe, s az inditványt a
helyeslés lármája között felolvasták . Az ajtó
bezáratott. A kulcs a ház asztalára tétetett.

A királyi rendőrség hasztalan kopogtatott az
ajtón . Nehány kemény határozat hozatala után
a ház magát elnapolta. Az összeülésre kitü
zött napon a király föloszlatta a parliamen

tet ; s legkitünőbb tagjai közül nehányat, köz
tük Hollist és Eliot Jánost, börtönbe záratott.

Bár Hampden mind eddig kevés részt
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vett a ház vitáiban , mindazáltal több igen
fontos választmánynak volt tagja s sokat ol
vasott és irt a parliamenti jogra vonatkozó
lag. Egy parliamenti eseteket tartalmazó kéz

irati kötet, mely maig fen van, jegyzeteiből
is foglal némi kivonatokat magában .
Most a mezei élet kötelességeihez s gyö
nyöreihez vonult vissza. Az 1628 -diki parlia

ment eloszlatására következett tizenegy év
alatt folyvást otthon tartózkodott, Buckingham
grófság egyik legszebb részében . A ház, mely
az ő kora óta nagy változáson ment át, s
mely most, úgy hiszszük csaknem egészen el
van hagyatva , ódon angol épitmény volt, a
Plantagenetek és Tudorok korából. Egy domb
ormán állott s szűk völgyre nézett alá. A

terjedelmes erdőket,melyek környezték ,hosszú
fasorok sétányai metszék át. E nyilt útak
egyikét a nagy államférfi nagyatyja vágatta

volt, Erzsébet királyné közelgésére; s a még
most is több mérföld hosszan látható erdő
nyilás megtartotta a királyné útja nevét. E
bájos magányban tölté éveit Hampden , nagy
tevékenységgel töltve be egy birtokos nemes
és előljáró minden tisztét, s idejét könyvek

és mezei időtöltések 'közt osztva meg.
Magányában sem feledkezett meg üldö
zött barátairól. Kiváltkép szoros levelezést
folytatott a Towerbe zárt Eliot Jánossal. Lord
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Nugent többeket közöl e levelek közül. Ta
lán elfogultság bennünk , de nekünk úgy tet
szik , hogy azok mindenike, bámulatos meg
világitása Hampden jelleme megannyi olda
lának , a mint azt Clarendon körvonalozza .
A levelezés egy része Sir John Eliot két

fiára vonatkozik . A két ifju szilaj s csapongó
volt; és atyjok , tőlük most elzárva, természe
tesen aggódott magokviselete miatt. Végre
elhatározta , hogy egyiket Francziaországba

küldi, a másikat pedig hadi-szolgálatba adja
Német-Alföldre . A levél melyet idézni aka
runk mutatja , hogy Hampden , bár szigoru
önmaga iránt, egyátalában nem volt szeretet

len másokhoz , és hogy puritáni érzelme tel
jesen egybefért egy valódi lovagias érzésű és
tapintatu ember modorával. Azt is bámulato
san igazolja, mit róla Clarendon mond : „ azon

ritka nyájassággal s mérséklettel birt a vitat
kozásban , s azon látszó alázattal és itélete
alárendelésével, mintha saját véleménye nem
is lett volna , csak okulni és tanulni akart

volna. De oly finomul tudott kérdezni s ké
telyek szine alatt oly mesterien tudta behize

legni ellenvetéseit, hogy a maga véleményeit
egészen beöntötte azokba, kiktől azt átvenni

s tanulni akarni látszott vala .“
A levél igy szól: „ Oly tökéletesen isme
rem önnek mély belátását az emberek lelkü
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letébe s ügyességét azokat kellő úton vezér

leni, hogy ha az én fiaimról rendelkezett volna
úgy mint a magáéiról, itéletem alig merte
volna azt kérdésbe venni, kivált mikor a terv
előterjesztésekor egyszersmind az ellene föl
hozható kifogásokat is megelőzi. Mert ha az
ifju Eliot Richard úr, a háború szünetei alatt
tanulmányokkal fogja kiegésziteni a gyakor
latot, s eleven 'szellemét az elmélkedés virá

gaival ékitendi, várakozásainkat egy második
Sir Eduard Vere -ig fogja emelni, kinek ugyan
ily jelleme volt: egész nyáron a csatamezőn,
egész télen tanulmányai közt, – s kinek el

estében hazánk nagy veszteséget szenved ; és mivel ön ez elhatározást a legfőbb bölcse

ség sugallatára tette , a miről nem kételke

dem , remélem és könyörgök hogy ugyanazon
hatalom azt az ön óhajtásainak megfelelő ál
dással is fogja koronázni. – Onnek elhatáro
zása másik barátom (a másik fiu ) sorsa iránt,
azt bizonyitja hogy ön nem tartozik azok

közé, kiket az exeteri püspök megtéritett, ki
nek nézetei engem sem győztek meg. De ha
véleményemet kérdezték

volna , én , szokott

köznapi okoskodásomhoz képest, több ellen
vetést tudtam volna támasztani mintsem meg
czáfolni. Valami közvetitő , Oxford és Fran
cziaország között, jobban megoldotta volna a
nehézséget, az ifju életkorát tekintve . . . ..
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Mert bár ő azok közé tartozik , kik , ha az
életkort nem más könyvből csak lelkületöké
ből olvassuk ki, ha apjok ma halna meg sem
maradnának kis-koruak , mégis úgy vélem
nagy koczkáztatás ily gyönge kedélyt min
den őrizet nélkül küldeni oly nép közé, mely

nek nagy része egyedüli vallásának a vallás
talanságban való megátalkodottságot tartja, s
magaviseletében csak a rosz erkölcsöt negé
lyezi. De az isten , ki egyedül ismeri az élet

korait és a jövendő alkalmatosságokat, remé
lem hogy őt jó idején kiszemelte a magáéi
közé s inditotta fel Önnek előrelátását hogy
őt ily korán nagy dolgokba vezesse. Akkor

bizonyos hogy mint Ábrahám Sichemben és
József Egyiptomban , ő is meg fogja találni

az Urat Francziaországban , kinek szárnyai
alatt van egyedül biztosság.“

Eliot János fogsága ideje alatt egy érte
kezés irásával foglalkozott, a kormányzásról,
melyet barátjának elküldött. Hampden birá

lata találóan jellemzetes . Átalában azon nyá
jas udvariassággal van irva, melyet neki Cla
rendon jellemvonásul tulajdonit. Az ellenve
tések annyi gyöngédséggel vannak előter
jesztve, hogy a legingerlékenyebb szerző sem
vehetné rosz neven. Azt is látjuk belőle, mily

magosra becsülte Hampden másokban azon
tömöttséget , mely saját ékes-szólásának leg .

.
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meglepőbb tulajdonai közé tartozott. Sir John
Eliot irálya, úgy látszik , nagyon terjengő volt
s nem lehet nem bámulni az ügyességet
melylyel ez értésére adatik . „ E mű, - irja
Hampden, – oly tökéletes képe a szerzőnek ,

a minőt csak irott sorokban adni lehet; ele
ven jellemképe egy gazdag kedélynek ; a
tárgy , modor, kifejezés , kitünő és egybeillő ,
és , igazán megvallva , édesem , némileg túl
azon mint én dicsérni képes vagyok . Szavaim
nem érik utól élénkségét. De, hogy őszinte
ségemet jobban kimutassam mint elméssége

met, valjon kisebb alakban nem lehetett
volna- e a tárgyat teljesen előterjeszteni, nem
kisebbités, hanem a részek összébbvonása ál

tal ? Ezt óhajtanám tudni. Allitaninem merem .
Minden egyes részlet, úgy tetszik , több vál
tozatban van meg; mindamennyie , megval

lom , kitünő. A forrás tele volt, a csatorna
szűk ; tán ez volt oka ; vagy hogy a szerző
Virgilhez hasonlitott, ki mindig sokkal több

versben fejezte ki magát mint szándéka volt.
Az egészet látva , könnyen kérhettem volna
őt hogy húzzon ki bizonyos számu sorokat,
de ha azt kérdezte volna : melyiket húzza ki,

el kell vala némulnom .“
Világos hogy ez nemcsak nemes érzésü
s természettől jó izlésü , hanem irodalmi mű

veltségü ember irálya. Hampden tanulmányai
Hampden János
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ról keveset tudunk . De mivel egy időben
szóban forgott , hogy a walesi herczeg neve
lése reá bizassék , nem lehet kétség hogy ki

tünő tanultsággal kellett birnia. Davila,mond
ják , kedvencz irói egyike volt. Davilát, vé
leményei mérsékeltsége s irályának átlátszó

sága és férfiassága méltán megkedveltethették
ily belátásteljes olvasóval. Nem valószinűtlen ,

hogy a Francziaország és Anglia , a hugonot
ták és puritánok közt vont, párhuzam mélyen
hatott Hampdenre s hogy ő már ekkor érzé
magában azon erőt, mely öt Coligny magos

szerepére hivatottá tevé.
Mig e dolgokkal foglalkozott, súlyos csa
ládi csapás érte . Neje , ki kilencz gyermek
kel ajándékozta meg, 1634. nyarán meghalt .
Ott fekszik a hampdeni falusi-templomban , a

nemesi lak tőszomszédságában. Siriratának
gyöngéd és erélyes nyelve, maig tanusitja
férje bánatának keserűségét , s azon vigaszt
melyet a halhatatlanság erős hitében talált .

Azonközben a közügyek egyre setétebb
és setétebb alakot váltottak . Eliot egészsége
a több évig tartó törvénytelen bebörtönzés
alatt megtört. A hős szenvedő nem akarta
szabadságát, bár a szabadság egyértelmü volt

az élettel , az által vásárolni meg, hogy elis
merje a hatalmat mely öt bebörtönözteté .
Orvosainak előterjesztése következtében , fog
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házának szigorát valamennyire enyhitették .
De hiába. Egyre hanyatlott, s meghalt mint
vértanuja azon igaz ügynek , melyért barátja
Hampden is , fényesebb de nem dicsőbb ha
lált halni volt hivatva .

A király minden igéretei tartózkodás és
szégyen nélkül megszegettek. A Jog-kérvény
melyhez , a kellőleg leszámlált pénz tekinteté
ből, ünnepélyes megegyezését adta volt, meg

semmisittetett. Adókat szedtek , királyi tekin
télylyel. Egyedárusági kiváltság-levelek adat
tak ki. A hűbéri kor régi szokásai használ
tattak fel ürügyül a népnek sok évek óta
hallatlan követelésekkel terhelésére. A puri
tánok , a szent Inquisitióhoz méltó kegyetlen

séggel üldöztettek. Kénytelenek voltak oda
hagyni hazájukat. Bebörtönöztettek, megkor
bácsoltattak , füleik levágattak , orruk meg
csonkittatott ; arczuk tüzes vassal megbélye

geztetett. De az elnyomók kegyetlensége nem
birta kifárasztani az áldozatok erejét. A sza
badság megcsonkitott védői ismét daczoltak
a Csillagkamra (Star-Chamber ) boszujá
val, s meg nem fogyott elszántsággal tértek

vissza dicső meggyaláztatásuk helyére s fü
leik csonka tönkjét férfiasan tarták oda hogy
a bakó kése mélyebbre messe. A nyakas fe

lekezet egyre növekedett és virágzott da
czára mind annak , mi azt kiirtani látszott s
3*
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mélyebben bocsátá gyökereit a száraz földbe
és magosra hajtá sudarát a zord ég alatt. A

sokaság több tisztelettel tolongott a pellen
gérre kikötött Prynne körül mint a mennyit
az egyházi szószéken Mainwaring iránt tanu

sitott; és a Burton vérétől áztatott rongyokat
oly kegyelettel szedé össze , minőt a miseru - ·
hák és mitra megszüntek gerjeszteni.
E gyászos időszak rosz kormányzatáért
főkép maga Károly felelős. Buckingham ha
lála után úgy látszik maga volt magának első

minisztere. Volt mindazáltal két tanácsadója ,
kik őt a türelmetlenségben és törvénytelen erő

szakoskodásban támogatták vagy felülismulták ;
egyik , egy babonás eszelősködő, oly becsületes

a minő csak aljas természete miatt lehetett, má

sik egy nagy tehetségű és bátorságu, de kicsa
pongó, hitetlen,megromlott és kegyetlen férfiu .
Soha két arcz találóbban nem jellemezte

tulajdonosát, mint Laud és Strafford arcza, a
mint azon időkor legmüvészibb kezétől festve
ma is még fönvannak. A főpap (Laud érsek )
alacsony homloka , egybecsípett arczyonásai,

meredt szemei, bámulatosan illenek lelkületé
hez. Úgy jellemzik őt, mint egy kisebb rendü
sz. Domonkost, ki az inquisitio alapitójától,

e vad és komor rajongótól oly formán kü
lönbözik , a mint különbözni képzeljük egy
bősz boszorkány házi-ördögöcskéjét a setét
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ség amaz árk -angyalától. Ha ő kegyelmessége
itéleteit olvassuk , ha olvassuk azon általa fo
galmazott jelentést, melyben eléadja hogy ne

hány szakadárt börtönbe vettetett 's a király
segélyét kéri még többek ellenében , méltat

lankodás érzete mozdúl meg bennünk. Nap
lókönyvéhez fordulunk, s egyszerre oly hide
gek vagyunk a minőkké csak a megvetés te

het. Abból megtanuljuk , hogy esett le a tal
ról arczképe s hogy félt hogy az rosz előjel

talál lenni; hogy álmodta mintha Buckingham
herczeg, melléje feküdt volna ágyába, s Jakab
király mellette ment volna el; mintha Flax

ney Tamást zöld öltözetben s a Worcesteri
püspököt vászonba takargatott vállakkal látta
volna . 1627 elején , úgy látszik , az egyház
ezen kitünő ékességének álma igen zaklatott
volt. Január 5 -dikén egy Grove nevü vidám
öreg embert látott, ránczos képpel, fekünni

a földön. Ugyanazon emlékezetes hónap 14 -di
kén a lincolni püspököt látta , lóháton , elvág
tatni. Egy vagy két nappal utóbb azt álmodta ,

hogy egy ezüst pohárból inni adott a király
nak , de a király visszautasitotta s üveg-po

harat kivánt. Azután azt álmodta hogy pápis
tává lett; minden álmai között , azt hiszszük ,
ez volt az egyetlen mely szivéből származott.
De mindezen látások közül nekünk az tet

szik legjobban , melyet, mint maga följegyzé,
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péntekre virradó éjjel, 1627 február 9-dikén
látott; „ azt álmodtam — irja — hogy skor

butos voltam s minden fogam mozgott. Ki
váltképen volt egy , az alsó állkapczámban ,
melyet alig birtam

az újjammal

nyomni, mig segélyt kiálték .

helyére

Ez volt azon

ember, kire egy nagy nemzet meggyőződé
seinek irányozása bizatott !
De Wentworth * ) — ki ejtheti ki nevét a
nélkül hogy amaz erős setét vonásokra gon

dolna, melyeket kifejezésök egy őskori Jupi
terénél méltóságosbakká nemesitett; ama hom
lokra, szemekre , arczra , ajkra , melyekben,
mint egy krónikában , annyi gyász- és viha
ros évek eseményei, annyi végrehajtott nagy

vállalat, bátran megállott szörnyü veszély ,
határtalan hatalom -gyakorlat, s rendületlenül

viselt szenvedés van megirva ; ama merev te- ,
kintetre, tele szigorral , gyászos aggályokkal,
mély gondolatokkal, ingatlan elhatározással,
mely egy iszonyu sorsot jósolni és egyszer

smind vele daczolni látszott ; - a mint mind
ez , Van Dyk életteljes vásznáról reánk pil

lant! A kevély lord, ma is úgy megdöbbenti
az utókort , mint megdöbbentette volt kortár

sait s ugyanazon érdeket költi a történelem
itélő széke előtt , mint költé mikor a Lordok
* ) Strafford lord családi neve.
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házának sorompói elébe állittatott. Akaratunk

ellen bizonyos ellágyulást érzünk néha emlé

kével szemben, ahoz hasonlót,melyet védelme,
mint Denham János beszéli, Westminster
Hallban előidézett .
E nagy, bátor, gonosz ember egyszerre
lépettbe az Alsó -Házba Hampdennel, s ugyan

azon oldalon foglalt helyet vele. Mindketten
a királyság leggazdagabb és leghatalmasabb
köznemesei közé tartoztak . Mindketten egy

aránt kitünő jellemerővel és személyes bátor
sággal birtak . Hampden mélyebb itélettels
belátással birt mint Wentworth . De a kor

egy szónoka sem érte el Wentworthot a ki
fejezés erős és ragyogó voltában. 1626 -ban a
király mindkét kitünő embert börtönbe vet
tette ; Wentworthot, ki az ellenzék vezérei

közt volt, parliamenti szereplése miatt, Hamp
dent pedig, ki az országgyülési vitákban még
nem vett kitünő részt, a törvénytelen rovata

lok megtagadásáért.
Itt elváltak útaik . Buckingham

halála

után, a király megkisérté az ellenzék nehány
főbbjeit elcsábitani pártjuktól. S Wentworth
azok közt volt kik a csábitásnak engedtenek .
Elhagyta társait, s attól fogva mindvégig ,
egy hitehagyott halálos gyűlöletével gyűlölte
őket. Magos czimek és fő -hivatalok záporként
özönlöttek reá . Strafford gróffa , Irland lord
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helytartójává, az Északi tanács elnökévé lett ;
s ő minden hatalmát azon szabadságok alá
ásására forditotta , melyeknek egyik legkitü
nőbb bajnoka volt vala . Tanácsai a köz
ügyekben , erőszakosak és önkényesek voltak .

Levelezése Lauddal bőségesen tanusitja hogy
kormányzás parliamentek nélkül, kormányzás

fegyvererővel , volt kedvencz-rendszere . Még
azért is haragudott, hogy a magányosok közti

perfolytatás független volt a királyi hatalom
tól. A királyi törvényszék (King's Bench ) és
a köztörvényszékek (Common Pleas) birósá

gaitólmég annyi szabadságot is sajnált, meny
nyit a Bourbonok legkényúriabbika megenge
dett a franczia parliamenteknek . Irlandban ,

hol a király helytartója vala , eljárása szigo
ruan megegyezett ez elmélettel. A végrehajtó

hatalom tekintélyét a törvényszékek fölébe
helyezte . Engedelme nélkül senkinek sem volt

szabad elhagyni a szigetet. Roppant egyed
áruságokat állitott saját maga hasznára. On
kényes adókat vetett ki; s azokat katonai

erővel szedte be. E tettek némelyikét még a
részrehajló Clarendon is úgy irja le, mintha
talmaskodási tényeket, mint olyanokatmelyek

tulságos uralkodási hajlamról tanuskodnak ,

melyek józan és szenvedélytelen emberekben
is kárhoztató itéletet ébresztettek , egyszóval
mint az elnyomás zsarnoki tényeit. Egy igen
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különcz vádra , halálos itéletet hozatott, ha

ditörvényszék által, egy magos rangu egyénre
ki őt megsértette. Irland Lord-Kančzellárjá
nak menyét elcsábitotta , s akkor azt paran

csolta e főnemesnek , hogy birtokáról, ama
hölgy kivánata szerint rendelkezzék . A kan

czellár megtagadta . A helytartó ekkor kitette
őt hivatalából s börtönbe vettette . – Mikor

a Hosszu Parliament erőszakos tényeit kárhoz
tatjuk , ne felejtsük el: minő zsarnokságtól
szabaditotta meg a nemzetet!
Károly másodrendű eszközei közt voltak
Finch fő -biró (Chief-Justice) és Noy állam

ügyész (Attorney-General). Noy is, mint Went
worth , a szabadság ügyét támogatta a parlia
mentben , s mint Wentworth elhagyta azt egy

hivatalért. Finch -csel egyetértőleg, oly adó
zási tervet készitett , mely a nemzet, elidege

nülését a tróntól, teljessé tette. A király ren
deletet bocsátott ki, melylyel megparancsolta
London belvárosának (city ) hogy szolgálatára
hajóhadakat szereljenek föl s lássanak el ka

tonasággal. A tengerparti városokhoz is ha
sonló rendeletek küldettek . E rendszabályok

mellett , bár egyenes megsértései voltak a
Jog-kérvénynek , legalább némi előzetes ese
tek látszanak szólani még . De nemsokára a

kormány oly lépést tön , melyre elő -esetet
sem lehetett fölhozni, és hajó -pénz czimű adó
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kat rótt ki a sziget belsejében levő kerüle

tekre. Ez oly hatalmi tény volt, melyhez Er
zsébet sem mert nyúlni, oly időben , mikor
minden törvényt alá lehetett, némi joglátszat
tal, rendelni ama fő - törvénynek : az állam biz

tosságának . A belső kerületektől nem köve

teltek hajó-állitásokat vagy helyettök hajó
pénzt, még akkor sem midőn a győzhetlen
Armada közelgett partjainkhoz. Tűrhetlen volt

azért, hogy oly fejedelem ki a Petition of
Right megerősitése által lemondott még a
parti vidékek s kikötői városok hajó -adójáról

is, legyen az első , ki ily adót szed a király
ság oly részeiben , hol az , legkorlátlanabbúl
uralkodó elődei alatt is ismeretlen volt.
Clarendon világosan elismeri, hogy ezen
adó nem csak a hajó -had föntartására volt
szánva, hanem egy feneketlen forrás és tar
taléktár gyanánt, és minden lehető szükségek

állandó kisegitőjeül.“ A nemzet jól átlátta
ezt; s Anglia egyik végétől a másikig , a köz

vélemény erősen ingerült volt.
Buckinghamshire -re egy négyszázötven
tonna üregü hajót , vagyis négyezerötszáz
fontnyi összeget róttak . Az ebből Hampdenre
vetett rész nagyon csekély volt ; oly csekély ,
valóban , hogy a sheriffet kárhoztatták , mért

rótt oly gazdag emberre oly keveset. De bár
a követelt összeg kicsiny volt, az alatta rejlő
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elv roppant fontosságu vala . Hampden , az
ország legkitünőbb alkotmányos jogtudósai
nak megkérdezése után , megtagadta a reá
rótt nehány shilling megfizetését s elszánta
magát mind azon bizonyos költség és való
szinű veszély elviselésére, mely reá hárulan

dott abból hogy a nemzet és a korona közti

eme nagy vitapontot nyilvános tárgyalás elébe
vonja . „ Ez ideig , úgymond Clarendon, inkább
csak a maga kerületében birt jó hirnévvel,
mintsem közbeszéd és tisztelet tárgya lett
volna az egész országban ; de ettől fogva
minden nyelveken forgott, s minden ember

azt kérdé: ki és mi az, ki saját vállára meri
venni a birodalom szabadságának és jóllété
nek ügyét ? “

Az 1636-dik év vége felé került e nagy
ügy Anglia minden birái előtt tárgyalásra , a
főszámvevő-széknél (Exchecker-chamber). Ve

zér-ügyvéd , a kormány -rendelet ellenében a
hires St. John Olivér volt, egy búskomor ke
délyű és tartózkodó magaviseletű ember, ki

még akkor kevéssé volt ismeretes Westmins
ter-Hallban , de kinek nagy tehetségei nem
kerülték ki Hampden átható szemét. A ko

rona részéről a fő- államügyész és a korona
ügyvéde (Attorney-General és Sollicitor-Gene
ral) léptek a sorompókba.
Hampden védőjének előadása nehány na

-
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pot töltött be; s a törvényszék

is húzamos

időt vett igénybe az itélet hozására . A birák
véleménye meg vala oszolva. A törvény oly

világosan Hampden részén volt , hogy , bár a
birák hivatala egészen a király tetszésétől

függött, az ellene szavazó többség a lehető
legkisebb volt. Tizenkettőből öt, részére ki
vánta eldönteni az ügyet. A más hét a ki

rályi rendelet mellett szavazott.
Ez itélet egyedüli hạtása az volt, hogy

a köz-méltatlankodást csak erősebbé és mé
lyebbé tette. „ Az itélet, mond Clarendon ,
több előnyt és hitelt szerzett az elitéltnek

mint a király érdekének .“

A Hampden álta ]

ez alkalommal tanusitott bátorság, 'ugyanazon
történetiró szerint „ igen nagy tekintélyt s köz - ,

becsülést szerzett neki az egész országban.“
Még az udvaronczok és a korona ügyvédei

is tisztelettel szóltak

felőle. „Magatartása, -

mond Clarendon, ez egész mozgalom alatt,
oly ritka mérsékletet és szerénységet tünte
tett föl, hogy azok is, kik lesve lesték az
alkalmat mikor valami előnyt nyerhetnének

fölötte s őt elcsüggeszthetnék ügyében, kény
telenek voltak a legkedvezőbb tanuságot tenni
felőle .“ De magaviselete , bár Lord Falkland
ban a legmélyebb tiszteletet költötte , bár ma

gasztalásokra ragadta Herbert korona-ügyvé
det, csak annál vadabb lángra gyújtotta a

-

45

-

Strafford olthatlan gyülöletét. E miniszter,
Laudhoz intézett leveleiben , zúgolódott a ha

nyagság miatt melylyel Hampdennel bántak.
,, Hitemre, – irá , – ha ily emberekkel érde
mök szerint akarnának bánni, vérig kellene
őket korbácsolni.“ Ismét azt mondja : „ Sze

retném ha Hampden urat, s azokat kik hozzá
hasonlók , jól elevenig vernék . S ha csak úgy
vernék hogy ne fájjon , igen sajnálnám .“
Hampdennek most személye is alig volt
bátorságban . Eszélye és mérséklete eddigelé
csak bosszantotta azokat kik szerettek volna
ürügyet találni hogy őt is Eliot börtönébe

küldhessék . De tudta ő , hogy zsarnok szeme
függ rajta . 1637-ben érte el tetőpontját a rosz
kormányzat. Nyolcz év telt már el parliament
nélkül. A Főszámvevő -szék itélete a korona
rendelkezése alá adta az angol nép összes

vagyonát. Azon időtájt, mikor ezen itélet ho

zatott, Prynne, Bastwick és Burton , a Csil
lagkamra itélete folytán megcsonkittattak s
mély tömlöczök fenekére vettettek. Az udvar
jótetszésére volt hagyva mindenkinek , ki azt ·
megbántotta , személye és vagyona .
Hampden elhatározta hogy kiköltözik ha

zájából. Túl az atlanti oczeánon , nehányan

az üldözött puritánok közül, Konnektikut'va
donában telepet alkottak vala, mely azóta vi
rágzó köztársasággá emelkedett s mely da
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czára az idők és kormányok változásának
maig megtartott valamit az első alapitói által
beleöntött szellemből. Lord Saye és Lord

Browke voltak az ilynemű kirándulás első
tervezői. Hampden tanácsát jóelőre kikérték

arra nézve . Úgy látszik , most ő is ohajtotta

elvonni magát elnyomói hatalomköréből, kik
nek , mint ő hihetőleg gyanitá s mint mi tud
juk , föltett szándékuk volt, megbüntetni az ő
férfias ellenállását zsarnokságuk ellen . Rokona

Cromvell Olivér is kisérte őt, kire nagy be
folyást gyakorolt s kiben egyedül ő vette
észre a zordon és különcz külső alatt, ama

nagy és parancsoló tehetségeketmelyek utóbb
Európa bámulatát s rettegését idézték föl.

A két unokatestvér egy a Temzén hor
gonyozó s Amerikába indulandó hajón szán

dékozott elutazni. Már a hajón is voltak , mi
dőn az államtanácstól parancs érkezett mely
a hajót letiltotta az indulástól. Ugyanakkor

hét más hajó is , szintén kivándorlókkal tele,
fel lőn tartóztatva.
Hampden és Cromwell honn maradtak ;
s velök honn maradt a Stuart-ház rosz-szel
leme. A közügyek áradata épen akkor volt
megfordulóban . A király elhatározta hogy
Skóczia egyházi alkotmányát megváltoztatja

s azon ország nyilvános isteni-tiszteletébe
olyas czerimoniákat hoz be, melyeket a skó
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legnagyobb része pápistásoknak tartott.

E képtelen kisérlet először elégületlenséget,
azután zavargásokat, végre nyilt lázadást idé

zett elő. Ideiglenes kormány állittatott föl
Edinburgban, s annak az egész királyságban
mindenki engedelmeskedett. E kormány had

sereget gyüjtött , vezért nevezett, s átalános
Egyházi zsinatot hitt össze.

A

Covenant

(szövetség, egyezmény) név alatt ismeretes
okmány ekkor készült; s a nép tódult alá
irására .
E félelmes fölkelés első mozdulatait a

király és tanácsosai csodálatosképen semmibe

vették s elhanyagolták. De 1638 vége felé a
veszély sürgető kezdett lenni. Hadsereget

gyüjtöttek s a következő év kora-tavaszán
Károly maga , északra indult oly sereg élén

mely elégségesnek tartatott a Covenantiakat
engedelmességre tériteni.

De Károly eljárása e helyzetben is olyan
volt , mint egész élete minden válságos hely
zetében . Elnyomás, fenyegetőzések és hetven

kedések után, habozott és visszariadt. Rosz

kor volt vakmerő s roszkor volt félénk. Böl
cseség lett volna tőle , félni mielőtt a paran
csolt liturgiát elolvasták Szent Julius egyhá
zában . De ő félelmét akkorra halasztotta, mi

kor már seregével átlépte a skót határt. Ak
kor , egy lanyha hadjárat után , békét kötött
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a felkelőkkel s visszavonta hadseregét. De a
békekötés feltételei nem tartattak meg . Mind

két fél szószegéssel vádolta a másikat. A
skótok nem akarták letenni a fegyvert. A ki
rály nehezen birta összeszedni szétbocsátott
hadait. Utóbbi hadjárata kimeritette kincstá
rát. A következő év jövedelmei is előlegezve
s elköltve voltak . Más időben megpróbálta

volna, törvénytelen adók kivetésével födözni
a hiányt; de ily eljárás nyilván veszélyes lett
volna, mikor a sziget fele lázadásban állt.

Parliamentet kellett összehivni. Tizenegy évi
szenvedés után , ismét meg kelle hallgatni a
nemzet szavát.
A parliament 1640. aprilban ült össze ; s

a királynak ismét alkalma lett volna kien
gesztelni népét. Az új Alsó-ház , hasonlithat

lanul a legkevésbé ellenszegülő szellemű volt,
a mi csak sok év óta együtt ült. Valóban

soha sem tudtuk megérteni hogy oly hosszas
ideig tartott rosz kormányzat után mikép ta
nusithattak a nemzet képviselői oly hű (loya
lis ) és mérsékelt hangulatot. Clarendon elra

gadtatva szól kötelességszerü mérsékletökről:
„ A ház, úgymond , átalában kitünőleg hajlandó

volt a királynak kedvében járni és szolgálni.“
„ Soha sem lehetett remélni, jegyzi meg más
- helyütt, hogy még valaha ily józan és szen
vedélyesség nélküli embereket lehessen ismét

összehozni, s kevesebb olyant kiben rosz
szándékok legyenek .“

E parliamentben Hampden, Buckingham - ,
shire részéről foglalt helyet; s ettől fogva,

alig valami félbeszakitással, egész halála nap
jáig , a közügyeknek szentelte magát. Gray's
Inn - Lane-ben vett lakást, közel Pymhez, ki
vel a legbensőbb bizalmasságban élt. Ő volt
most kétségkivül a legnépszerűbb ember An

gliában. Az ellenzék vezéréül tekintette s a
király szolgái is a legszembeötlőbb tisztelettel

bántak vele .

Károly azt kivánta a parliamenttől hogy
mindenekelőtt segélyt szavazzon meg , s sza
vát adta zálogúl hogy ha teljesitik e kiván

ságát, időt s alkalmat nyújt nekik azután
hogy elébe terjeszthessék sérelmeiket. A sé
relmek , melyek alatt a nemzet nyögött, oly

nagyok voltak s a királyi szó oly gyalázato
san megsértetett , hogy a képviselőktől alig

lehetett e kérés teljesitését várni. Az ülés

első hetében St. John Olivér a Hampden el
leni pör adatait tette le a ház asztalára , s

egy bizottság azon véleményt adta elé, mi
szerint az ügy sérelmi ügy. A király küldött
séget küldött a Házhoz, azon ajánlattal, hogy
ha tizenkét segély -részletet (subsidies) meg .

szavaznak , lemond a hajó -adó előjogáról. Ne

hány évvel ezelőtt, öt segély -részletet kapott
Hampden János.
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volt a parliamenttől a Jog-kérvény megerősi
tése fejében . E kérvény megerősitésével már

lemondott volt a hajó-adó szedési jogáról, ha
ugyan birt valaha e joggal. Mikép tartotta
meg a harmadik parliamentjének tett igére
teket: egész Anglia, tudta ; és nem lehetett
csodálni, hogy az alsó -háziak nem igen szi
vesen vásárolták meg tőle, új s új áldozatok
kal, a mi régi és kétségbevonhatlan tulajdo

nuk volt.
Küldöttsége mindamellett nem fogadtatott

kedvezőtlenül. Az alsó -ház kész volt tetemes
segélyt megajánlani; de nem volt hajlandó,
oly jogért adni azt cserébe, melynek létezé

sét egyátaljában tagadták. Ha beleegyeztek
volna a király ajánlatába , azzal a hajó-adó
szedését jogosnak ismerték volna el. :
· Hampden ki a parliamenti taktikának

nagyobb mestere volt mint bárki kortársai
közül, átlátta hogy ez a közérzület , s nagy
ügyességgel használta azt föl. Inditványozta
hogy tüzessék ki kérdésül: „ elfogadja - e a
Ház a király ajánlatát, úgy a mint az ize

netben foglaltatik ? “ Hyde közbe lépett s a
kérdés kétfelé osztását inditványozta ; hogy

a ház véleménye egyedül arra nézve kérdez
tessék meg: akar-e segélyt megszavazni vagy
nem akar? s hogy annak mennyisége és
módja külön tanácskozásra hagyassék fenn .
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A ház többsége akart segélyt adni, de
nem a király által ajánlott modorban . Ha a
ház Hampden inditványa fölött szavaz : az
udvar vereséget szenved ; ha Hyde -é fölött :

az udvar látszólagos győzelmet nyer. Nehány
tag támogatta Hyde inditványát; mások a
Hampdenét. A vitatkozás zaja közepett föláll

az államtitkár Vane Henrik , s kinyilvánitja ,
hogy a király nem fogadja el a segélyt, ha
nem az izenetben ajánlott módon szavaztatik
meg. Vane nyilatkozatát erősitette Herbert a

fő -államügyész is . Hyde inditványát azért to
vább nem sürgették s 'az átalános kérdés fö
lötti vita más napra halasztatott.

Másnap a király a Lordok házába ment,

s a parliamentet haragos beszéddel föloszlatta .
Ez alkalommali magaviseletét soha egy ma

gasztalója sem próbálta védeni. Clarendon
szigorún rosszalja . „ Senki“ – úgymond „ képzelni sem tudta, mi vétséget tett az alsó
ház ! Mi vétséget tett , világos. Bizonyára ,
igen mérsékletten és tiszteletteljesen viselte
magát. De erős hajlamot mutatott: orvosol

tatni a sérelmeket s helyreállitani a törvényt;
s ez elég volt, gyűlöletessé tenni őket oly ki
rály előtt kit semmi törvény nem szabályo

zott s kinek egész uralkodása egy rendsze
res sérelem vala .

A nemzet bánattal és méltatlankodással
4*
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fogadta a föloszlatás hirét. Csupán azon ke
vés élesb látásuak fogadták azt örömmel kik
meg voltak győződve, hogy az állam bajai

súlyosbak mintsem szelid orvosszerekkel meg
szüntethetők volnának . St. John Olivér öröme
nagyobb volt mintsem eltitkolhatta volna ,
Egészen megvilágitotta setét és bánatos vo
násait s először életében meggondolatlanul
közlékenynyé tette . Azt mondta Hyde-nak

hogy a dolgoknak roszabbra kell fordulniok
mielőtt jobbra fordulhatnának ; és hogy az el
oszlatott parliament soha sem tette volna meg

azt, a mi szükséges. St. Johnnak , azt hisz
szük , igaza volt. Semmi jót sem eszközölhe

tett akkor bármely parliament, mely azt át
nem látta , hogy a királyban bizni legkeves
bet sem lehet s hogy mig az többel bir a
hatalom árnyékánál a nemzet soha sem birand

többel mint árnyékával a szabadságnak.

Károly , mihelyt parliamentjét eloszlatta ,
börtönbe vettette az alsó-ház több tagját. A
hajó-pénzt szigorúbban szedték mint valaha ;
s a londoni mayor és sheriffek a Csillagkamra

elébe állittattak , annak behajtásában tanusi

tott lanyhaságukért. Wentworth, mondják, jel
lemző szemtelenséggel és kegyetlenséggel
jegyzé meg hogy a dolgok addig jól nem
mennek mig az elöljáró urakat föl nem
akasztják . Nagy összegeket hajtottak be erő
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szakkal azon tartományoktól, melyekben a
hadseregek

feküdtek . Egy koldus-kincstár

minden ' nyomorult fogásait megkisértették .
Kényszer-kölcsönöket szedtek. Nagy mennyi
ségü áruczikkeket vásároltak hosszú hitelre
s adtak el ismét készpénzért. Tervvel foglal
koztak , a forgalomban levő pénz becsének
leszállitására. Végre, augusztusban , a király
ismét észak ellen indult.
A skótok , szembe vele , átjöttek Anglia
földére. Teljességgel nem valószinűtlen hogy

e merész lépést Hampden s a pártjához tar
tozók tanácsára tették ; és ez nagy vádul ho
zatott fel az angol ellenzék ellen. Mondatott,
hogy idegenek segélyét hivni be egy hazai

vitába , az árulások legrosszabbika , s hogy
a puritán vezetők , ez eszközhöz folyamod
ván megmutatták miszerint a nemzet becsü
letére és függetlenségére nem tekintének , és
egyedül saját pártjuk sikerét tarták szemök

előtt. Mi nem vagyunk képesek épen semmi
különbséget látni az 1640-diki skót beavat

kozás és az 1688- diki hollandi beavatkozás
esete között; vagy inkább oly különbséget
látunk , mely egészen Hampden és barátai

előnyére szolgál. Azt hiszszük Károlyról hogy
rosszabb és veszélyesebb király

volt mint

fia . A hollandok idegenek voltak reánk nézve,
a skótok rokon nemzet, mely ugyanazon
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nyelvet beszélte , ugyanazon fejedelem alatt .
állt, s a törvény előtt nem volt külföldi. És

ha valósággal lehetséges lett volna, hogy egy
skót vagy egy holland hadsereg Angliát meg.
igázza , azok kik Lesliet rábeszélték hogy
lépje át a Tweed-et, s azok kik az Orániai

herczeg behivását aláirták , csakugyan haza
árulók lettek volna. De ily eredményről szó
sem lehetett. A skót vagy holland hadsereg
csak is annyit tehetett, hogy alkalmat adjon

az angol közvéleménynek a nyilatkozásra.
Mindkét beavatkozás teljesen és csúfosan
megbukott volna , ha Károlyt és Jakabot sa
ját katonáik és népök támogatják vala . Egyik

esetben sem volt tehát Anglia függetlensége
veszélyeztetve ; mindkét esetben szabadságai

lőnek megvédve.
Károly e második hadjárata a skótok

ellen , rövid és dicstelen volt. Katonái, alig
pillantották meg az ellenséget, úgy megsza
ladtak a mint soha angol katonák sem az
előtt sem azután nem futottak még . Alig két
kedhetni, hogy futásuk nem gyávaság hanem

kedvetlenség kifolyása volt. A skót hadsereg
elfoglalta Anglia négy északi grófságát, s a
király Yorkba vonult vissza.

A zsarnokság ezúttal elvesztette a játé
kot. Károly koczkára tette s eljátszá utolsó
tételét. Nem könnyü azon boszantatásokat s
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megalázásokat melyeket most a zsarnoknak
tűrnie kelle, bizonyos elégtétel gyönyöre nél
kül sorolni elő . Serge lázongott; kincstára ki
volt ürülve; népe parliament után kiáltott; a
kormány ellen kérvények és föliratok nyúj
tattak be. Strafford a kérvényezőket haditör
vényszékileg akarta lövetni; de a király nem biz
hatott a katonaságban . Nagy tanácsot hivtak
össze peerekből, Yorkban ; de a király még

a peerekben sem bízhatott. Vonakodott, ki
búvó ajtókat keresett, habozott , minden fo
gást megpróbált, csakhogy megsértett népei
képviselőinek újra szemökbe néznie ne kell

jen . Végre semmi kibúvó ajtó nem maradt.

Fegyverszünetre lépett a skótokkal s parlia
mentet hirdetett.
A népszerű párt vezérei, az utóbbi el
oszlatás után , Londonban maradtak az udvar

elleni ellenzéki eljárás szervezése végett. Most
minden

erejöket megfeszitették . Különösen

Hampden, grófságról grófságra lovagolt, intve
a választókat, hogy szavazataikat. bizalmat
érdemlő emberekre adják. A választások
nagy többsége az ellenzék részére ütött ki.

Hampden maga, úgy Wendover mint Bucking
hamshire részéről megválasztatott; ő ez utób
bit fogadta el.
November 3 -dikán , 1640-ben , örökre em
lékezetes napon , ült össze azon nagy parlia
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ment, mely a szerencse minden végleteire,

uralkodásra és szolgaságra, dicsőségre és gya
lázatra volt hivatva ; egy ideig uralkodni ural
kodóján, egy ideig szolgálni szolgáinak . Osz
szeülése első napjától fogva nagy volt a vá
rakozás ; s a tagok tekintete mutatta hogy
oly emberek kik nem hanyagul akarják vinni

dolgaikat. Az utóbbi parliament eloszlatása
meggyőzte a legnagyobb részt, hogy félrend
szabályok már nem elegendők . Clarendon
mondja , hogy „ ugyanazon emberek , kik hat
hónappal előbb mint igen mérsékelt gondol

kozásuak tüntek ki, kik azt ohajták hogy
csak szelid

avtozás
turenmir

etaz an

malis,vil
aház k

iciali

gyógyszerek alkalmaztassanak ,

most egészen más hangon beszéltek mind a
királyról mind embereiről; s azt mondák ,
hogy most más magatartás szükséges mint a

a nézet

mult parliamentben .“ A boszú adóssága mind
azon uzsorákkalmegnövekedett, melyek annyi
éveken át fölhalmoztattak ; s itt volt a vissza

a bälten

fizetés ideje .
E nagyjelentőségű válság oly parliamenti

Tas volt

fr Sit

u birtak

tehetségeket hozott létre, minőket Anglia az
előtt soha sem látott. Az alsó-ház legkitünőbb

tagjai közt voltak Falkland, Hyde, Digby, az

hans

ifju Vane Henrik , St. John Olivér, Hollis

Denzil , Fiennes Nathaniel. De két ember
gyakorolt túlnyomó befolyást a parliamentre
és az országra: Pym és Hampden ; s barát

,
zdenkit
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és ellenség közértelme szerint az elsőség
Hampdent illette .

Oly alkalmakkor, melyek kidolgozott be
szédeket kivántak , rendesen Pym volt a ve
zér, Hampden ritkán kelt föl előbb mint a

tanácskozás vége felé. Beszéde oly nemű volt,
a milyen minden korban legnagyobb becsben
állott az angol parliamentekben : folyékony,
nyomós, világos és tömött. Tapintata , mely
lyel a ház közérzelmét kivenni tudta , rend
kivüli volt , kedélye változhatlanul nyúgodt,
modora kitüpőleg udvarias és lovagias. „Még
azokban is , úgymond Clarendon , „ kik ki

birták venni magokat befolyása alól, s kik
azon nézeteket látták megrögződve benne,
melyekkel egyet nem érthettek , ő mindig egy
nemes és mély belátásu ember benyomását
birta költeni.“ Tehetsége az ügyek vitelére

ép oly kitünő volt mint a vitatkozásra . Cla
rendon mondja , hogy „ oly munkásság és ki
tartás volt benne melyet a legszorgalmasbak
sem birtak kifárasztani vagy kimeriteni, s oly

tehetségek , melyeken a legravaszabbak sem
birtak kifogni.“ S mind a mellett inkább er
kölcsi mint értelmi tulajdonainak köszönhette

roppant befolyását. „Midőn ez a parliament
megnyilt“ , – ismét Clarendont idézzük , „mindenkinek szeme rajta függött mint pa

tria e pater - en (a haza atyján ), vagy mint
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a kormányoson , kinek a hajót annyi fenye
gető vész és szikla között kell átvezérelnie .

És meg vagyok győződve, hogy hatalma és
befolyása, ártani vagy használni, nagyobb
volt akkor mint bárki másnak az országban ,

s nagyobb mint rangja s állása-beli embernek
bármikor; mertbecsületességéről átalános volt
a meggyőződés s érzelmei oly nyilvánosan

valának tartva hogy semmi titkos vagy aljas
érdekek nem vezethették . . . . Valóban , na
gyon bölcs és nagy tehetségü ember volt, és
a legátalánosabb népszerűséggel és a legha
tártalanabb képességgel birt egy nemzet ve
zérletére, minden általam valaha ismert embe
rek között.“

Elég, röviden áttekintenünk a hosszu
parliament cselekvényeit, az első ülés

szakban. Strafford és Laud pörbe fogattak és
bebörtönöztettek . Straffordot azután törvény
czikkileg elitélték és kivégezték . A lord pe
csétőr Finch Hollandba menekült, Windebank

államtitkár Francziaországba. Mindazok , ki

ket a király az utóbbi tizenkét év alatt esz
közül használt a nemzet elnyomására, a szol
galelkű biráktól kezdve kik a korona mellett

szavaztak Hampden ellen , le a sheriffekig kik

a hajó -pénzek miatt zálogoltak és a vámhiva
talnokig kik a súly - és mértékvámokat szed
ték , feleletre vonattak mindnyájan. A csillag
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kamra , a bizományi főtörvényszék (High Co
mission -Court) a Yorki tanács, eltörültettek .
Laud ama szerencsétlen áldozatai, kik a gya
lázat pelengérére kikötöztetés és kegyetlen
megcsonkitások után távoli börtönökbe kül

dettek vala, most szabadságba helyeztettek s
diadalmenettel hordoztattak körül Londonban.

A király kényszerittetett hogy a biráknak
élethosszig vagy bűntelen eljárásukig tartó
kinevezést adjon . Azon zsarnoki hatalomtól
is megfosztatott, mely még a régi hűbéri rend
szer utolsó maradványaiban állott. Az erdő
szeti és ólombányászati törvényszékek átala
kittattak . Gondoskodás történt hogy az együtt
ülő parliament, saját akarata ellenére el ne

napoltathassék s fel ne oszlattathassék s hogy
legfölebb minden harmadik évben parliamen
tet kelljen tartani.
.
E rendszabályok közül többeket Claren
don lord is igen üdvösöknek ismer el ; s
időnkben kevesen fogják tagadni hogy az

ezen ülésszak alatt hozott törvényekben a jó
sokkal túlnyomó a rosz fölött. Ama három

gyűlöletes törvényszéknek : az északi tanács
nak , a csillagkamrának , és a magos bizottság

nak eltörlése, magában elég igényt ad a hosszu
parliamentnek az angol nép örökös hálájára.

A Strafford elleni eljárás kétségkivül szi
gorúnak tetszik a korunkban élők előtt. De

hihetőleg könyörületesnek

és mérsékeltnek

tetszett volna a tizenhatodik században élt
emberek előtt. Érdekes összehasonlitani Ká

roly miniszterének pörét a Sudeley.i Lord
Seymour pörével, ha annak mondható , VI. Ed
wárd áldott uralkodása idejében ! Egyházunk

nagy reformátorai közül egyik sem

vonta

kétségbe a parliament jogát hogy Lord Sey
mournak fejét vétethesse törvényes bizonyi
ték nélkül. A kegyes Cranmer a mellett sza

vazott ; a kegyes Latimer a mellett prédikált;
a kegyes Edward hálákat adott érette; s mind

a kegyes lordok , a tanács tagjai, arra intet

ték áldozatjukat, mit elég különösen „ az igaz
ság türelmes és nyúgodt elviselésének“ mél
tóztattak nevezni.
De nem

szükséges ily összehasonlitások

által védni a Strafford ellen követett eljárást.
Véleményünk szerint igazolva van az, az által
mi a . halálos büntetést vagy bármely bünte
tést igazol, mi a háborút igazolja , – a köz - '
veszély által. Hogy létezhet oly mérvü köz

veszély , mely a törvényhozásnak jogot ad
hat utólagos végzés által halállal sújtani va

lamely egyént, ezt, úgy hiszszük, kevesen
fogják tagadni. Kevesen fogják , például, ta

gadni hogy a franczia Conventnek tökéletes
igaza volt, mikor Robespierre-t , St. Juste -öt,

Couthont a bárd alá vitte , törvényes eljárás
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nélkül. Ez eljárás, a Strafford ellen alkalma
zott eljárástól csak abban különbözött, hogy

sokkal gyorsabb és erőszakosb volt ennél.
Strafford tökéletesen kihallgattatott. Robes

pierrenek nem

volt megengedve védnie ma

gát. De volt- e , Strafford esetében , elégséges

veszély , mi a halálos itéletet igazolja ? Néze
tünk szerint volt. Nézetünk szerint azon küz
delem , melyet országgyülésünk a király ellen

folytatott,birtokaink biztosságáért,személyeink
szabadságáért, s mindenért mi minket a Don
Miguel alattvalóitól megkülönböztet, folytatott
küzdelem vala. S azt hiszszük, az országgyü
lés ügye olyas volt, hogy igazolta ellenállá
sukat a királylyal szemben, és hogy hadsere
get szedtek , s hős férfiak ezereit küldötték ,
öldöklő csatába . Egy halálitéleti törvény bi

zonyára nem nagyobb eltérés a törvény ren
des útjáról mint egy polgárháború. Egy ha

lálitélet kevesebb szenvedést okoz mint egy
polgárháború. Annál fogva nem vagyunk ké
pesek belátni minő elv alapján lehet állitani,
hogy oly ügy, mely egy polgárháborút igazol,
egy halálos itéletet ne igazolna!

Sok látszatos ok hozatott föl az utólagos
végzés ama visszaható

ereje ellen , mely

Straffordot halállal sújtotta. De mindazon

okok abból a fölvételből indulnak ki hogy a
válság csak közönséges ügy-eset volt. Azon
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Egy részét alkotta azon ellenszegülési rend
szernek, melyet az elnyomás szükségessé tett.

A hosszu parliamentnek Strafford ellenében
követett eljárásáról rendes elvek szerint itélni
ép oly igaztalan volna , mint Fairfaxot gyil
kosság vádja alá fogni a miért Nasebynél egy
zászlótartót levágott. Azon naptól fogva,melyen
a két ház összeült, harcz volt kezdve általok

a király ellen, harcz mindazért mi drága volt
előttök , harcz , kezdetben parliamenti formák

között, végre erőszak fegyvereivel ; és e harcz
nak , mint második szakában , úgy az elsőben
is, jogosúlva érezték magokat sok olyat tenni,
a minyugodt időkben büntetést érdemelt volna .

Nem hagyhatjuk emlités nélkül, hogy

azok , kik később a királyi párt legkitünőbb
ékességei voltak , mindnyájan támogatták a

halálos itéletet. Csaknem bizonyos hogy Hyde
arra szavazott. Egészen bizonyos hogy Falk

land nem csak szavazott , hanem beszélt is
mellette . Hampden véleménye, a mennyire
beszédei egyikének fönmaradt igen homályos

jegyzetből ki lehet venni, úgy látszik az volt,
hogy a parliamenti végzés általi eljárás szük

ségtelen s jobb eljárás volna pörbefogás út
ján hozatni itéletet.
Ez év folytán az udvar alkudozásokat
kezdett az ellenzék vezéreivel. Bedford gróf

hivatott fel, népszerü elvek szerinti kormány
alakitására. St. John a korona fő -ügyvédévé
neveztetett ki. Hollis államtitkárnak , és Pym

a kincstár kanczellárjának volt kiszemelve.
Hampdennek a walesi herczeg nevelőjének
állását szánták . Bedford gróf halála meghiu
sitotta ez intézkedéseket, mielőtt életbe lép
hettek volna ; s kételkedni lehet, valjon , ha e

főúr életben maradt volna is, rá lehetett
volna-e valaha birni Károlyt, hogy oly tanács
adókkal engedje körülvétetni magát kik iránt
csak gyűlöletet s félelmet érezhetett ?

Lord Clarendon elismeri hogy Hampden

magaviselete ez év folytán , szelid és mérsé
kelt volt, hogy hajlandóbbnak mutatkozott
csititni mintsem ingerelni a közvéleményt, és

hogy, valahányszor párthivei eszélytelens
erőszakos inditványokat tettek , ő a házat
rendesen a szavazás előtt odahagyta , hogy
túlzásaiknak támogatást nyújtani se látszas

sék . Véralkata mérsékelt volt. A békét őszin
tén óhajtotta . És nagyon félt, hogy a netalán

elhamarkodott mozgalom visszahatást idéz elő .
A következő ülés -szak elején történt események
megmutatták, hogy félelme nem volt alaptalan.
Oszszel a parliament nehány hétre elna

polta magát. Szétoszlásuk előtt Hampdent a
képviselő - ház Skócziába küldötte, névleg azon
megbizással hogy bizonyos , a skótok által

az utóbbi háború alatt fölvett adósságnak
biztositékot szerezzen ; valóban pedig , hogy
a királyt szemmel kisérje, ki most visszatért
Edinburgba hogy végleg kiegyenlitse a vi
szályos pontokat melyek közte s északi alatt
valói közt még fönmaradtak. Hampden teen
dője volt lebeszélni a covenantieket az ud
varral, az angliai nemzeti párt rovására való
kibékülésről.

Mig a király Skócziában volt , kitört az
ir lázadás. Ez erőszakos és rettenetes kitörés

hirtelenisége különös gyanút ébresztett a köz

véleményben. A királyné bevallott pápista
volt. A király és a canterbury -i érsek nem
békültek ugyan ki a római székkel, de, mig
a puritán párt ellen a legtúlzóbb szigorral

léptek föl s azon pártról a legnagyobb meg
vetéssel beszéltek, nagy kiméletet és tisztele
tet tanusitottak a katholika vallás és hivei

iránt. Az egymást követő parliamentek kife
jezett ohajtásainak daczára, a protestans sza

kadár -felekezetek folyvást kegyetlenül üldöz
tettek . S ugyan akkor, ugyanazon parliamen
tek ohajtásai daczára , a pápisták ellen ér
vényben álló törvények , bármily igazolhatla
nok magokban , de a kor szelleméből kifolyó
törvények , végre nem hajtattak . A protestans

Nonconfirmisták még nem tanultak türelmet
a szenvedések

iskolájában. Kárhoztatták

a
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ványimádók irányában tanusitott , s az igaz
ság némi látszatával, gonosz indokoknak tu - .

lajdonitották azon eljárást, melyet oly király
ban mint Károly s oly főpapban mint Laud,
emberiség

vagy szabadelvűség

érzelmének

nem tulajdonithattak. Az érsek erőszakos ar
minianismusa, gyermekes ragaszkodása a cze
rimoniákhoz , babonás tisztelete az oltárok ,
papi ruhák s festett ablakok iránt, vakbuzgó
ragaszkodása rendi szervezete- s kiváltságai

hoz, ismeretes nézetei a papi nőtlenség felől,
nagy idegenséget támasztottak azon tekintélyes
pártban mely napról napra ellenségesb állást
vett Róma irányában s egyre hajlandóbb lett
Genf tanaihoz és fegyelmi rendszabályaihoz .
Sokan hát azt hitték hogy az ir lázadást tit

kon az udvar szítogatta ; és mikor a parlia
ment novemberben ismét összeült , a rövid
szétoszlás után , a puritánok hajthatlanabbak
voltak mint valaha.

De a mitől Hampden félt, bekövetkezett.
Ellenforradalom szervezkedék . Jó akaratu s

mérsékelt emberek nagy száma, kik teljes
szivökből járultak vala a szétoszlás előtti ke
mény rendszabályokhoz , most hajlandók vol

tak megállapodni. Ok azon nézetben voltak
hogy az ország sok éven át roszúl kormányoz
tatott, s annál fogva nagy mérvű reformokra
Hampden János.

volt szükség ; de hogy a nagy átalakulás
megtörtént már, a nemzet sérelmei teljesen
orvosolva vannak , hogy a múltért eléggé bo
szút állottak , s a jövőre elég biztositékot sze

reztek , és hogy ennélfogva szintoly hálátlan
mint eszélytelen eljárás volna tovább is tá
madó harczot folytatni a királyi jogok ellen .
E nézet támogatására számos elfogadhatónak
látszó érv hozatott fel. De mind ezen érve
ket egy rövid felelet megdönté. A királyban
nem lehetett bizni.
Azok élén , kiket alkotmányos királypár
tiaknak nevezhetünk , Falkland, Hyde és Cul
peper állottak. Mind e kitünő férfiak a leg

határozottabb ellenzékiek voltak tavaly az
udvar ellenében. Azon , eljárások némelyiké

ben, melyekért bámulóik Hampdent vádolják ,
ők határozottabb nézeteket vallottak magánál
Hampdennél. Mindnyájan megegyeztek Straf
ford pörbefogásában ; s mindnyájan , elég ok
van azt hinnünk , halálára szavaztak ; bizo
nyára, legalább egyikök sem szavazott az
ellen. Mindnyájan helyeselték azon törvényt,
mely a parliament saját beleegyezését köve

teli annak eloszlathatására vagy elnapolására.

Hyde azok közé tartozott , kik a yorki taná
csot legerélyesben támadák meg. Falkland a
püspököknek a felső -házból kizárása mellett
szavazott. Most hajlandók voltak megállapodni
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a reform -ösvényen , talán vissza is vonni lé
péseik nehányát.

Csakhamar egyenes összeütközés történt
azon két párt között, melyekre a nem rég
csaknem teljes egyetértésben volt alsó -ház je

lenleg oszlott. A kormány ellenesei ama hi

res föliratot inditványozák a királyhoz, mely
a Nagy Előterjesztés (Grand Remonstrance)
neve alatt ismeretes. E föliratban az utóbbi

tizenöt év minden eljárásai nagy erélylyel
tárgyaltattak ; s végül a király felszólittatott
hogy oly ministereket ne alkalmazzon , kikben
a parliament bizalmat nem helyez.
Az Előterjesztés fölötti vita hosszu és

viharos volt. November 21-dikén, reggel ki
lenczkor kezdődött s éjfél utánig tartott. A
szavazásból kitünt, hogy a Ház hangulatában
nagy változás történt. Bár számos tag oda

hagyta , kifáradva, az ülést: többen szavaztak
háromszáznál; és az Előterjesztés, csak is
kilencz szó többségével ment keresztül. Ek

kor heves vita keletkezett, valjon a kisebb
ségnek megengedtessék - e óvást tennie a ha
tározat ellen ? Az izgatottság oly nagy volt,
hogy sokan csaknem személyes bántalmakra

vetemedtek. „Kardjainkat egymás belsejébe
öltöttük volna" - mond egy szemtanu , „ ha Hampden ügyessége és nyúgodtságà, egy
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rövid beszéddel a kitörésnek elejét nem veszi.“
A ház csak hajnali két órakor oszlott el.
A puritán vezérek helyzete most nehéz
és veszélyes volt. A csekély többség melylyel
még birtak , könnyen kisebbséggé válhatott.

A parliamenten kivül, pártolóik a felsőbb és
középosztályokban , el kezdének pártolni. Egyre
növekedett azon nézet hogy a királylyal
rosszúl bántak . Az angolok mindig hajlandók
a gyöngébb félhez állni, ha igaza nincs is ,
mint az erősebbhez bár igaza legyen. Ezt
juk minden vitánál, az ököl-harcztól kezdve

a párt-küzdelmekig . Igy történt hogy erős
ellenhatás keletkezett 1681-ben , II. Károly ré

szére a whigek ellen. Igy történt hogy ha
sonló erős ellenhatás keletkezett III . György
részére az 1784 -diki szövetség ellen . Hasonló

ellenhatás kezdett keletkezni a hosszu parlia
ment második évében is. Az ellenzék némely
tagjai, úgymond Clarendon, „ visszatértek azon

előbbi szándékukra hogy itt hagyják az or
szágot.“ Cromwell Olivér nyilván kijelentette,
hogy Ő s vele többen kivándoroltak volna ,

ha a Nagy Előterjesztéssel kisebbségben ma
radnak vala.

Károlynak most egy utolsó alkalom nyilt
visszanyerni népe szeretetét . Ha rá birta
volna határozni magát hogy az alsó-házbeli
mérsékelt párt vezetőibe helyezze bizalmát s
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eljárásait tanácsaik szerint intézze, akkor még

lehetett volna, nem ugyan a mi eddig volt,
zsarnok , hanem egy szabad nép tisztelt és

hatalmas királya. A nemzet szabadságot s
nyúgalmat élvezhetett volna oly kormány alatt
melynek élén Falkland áll vala, oly alkotmá
nyos ellenzék ellenőrzése mellett, melyet
Hampden vezetett volna . Nem volt szükség
hogy e szerencsés eredmény elérése végett a

király legkevesebbet is föláldozzon törvényes

jogaiból vagy magát méltóságával ellenkező
feltételeknek vesse alá . Csak árulástól, erő
szaktól s a törvény durva megsértésétől kelle'

vala visszatartóztatnia magát. Mindössze ennyi
volt mit a nemzet most kivánt tőle . S még

ez is igen sok volt neki.
. Egy kis ideig hajlandónak látszott bölcs
és mérsékelt útat követni. Elhatározta állam
titkárrá tenni Falklandot, és kincstárnokká

Culpepert. Szándékát nyilvánitá hogy Hyde-ra
rövid időn valamely fontos tisztet ruház. E

három egyént bizonyossá tette, hogy együttes
tanácsuk nélkül semmi lépést nem teend a
képviselő -házzal szembe, s hogy minden szán

dékait tartaléktalanúl közlendi velök . Ez el
határozás, ha megtartotta volna, a vér és
gyász sok éveit elforditotta volna. „De csak
hamar“ , úgymond Clarendon, - „ végzetesen

megmásitá azt!"

1

-

- 70 --

1642. január 3-dikán , a nélkül hogy ta
nácsosainak , kiket mindenben megkérdezni
ünnepélyesen igérte volt, a legkisebb értesi
tést adta volna : a fő-államügyészt kiküldé

hogy Lord Kimboltont, Hampdent, Pymet,
Hollist s az alsó -ház két más tagját idézze
a Lordok sorompói elébe s fogja felségsér
tési vád alá . Nehéz volna Anglia összes tör
ténelmében hasonló zsarnokság , hitszegés és

esztelenség tényét találni. Az alattvaló legré
gibb és legszentebb jogai voltak e tény által

megsértve. Az egyedüli út, melyen Hampdent
és Pymet a király kivánatára , felségsértés
czimén, törvényesen lehetett volna pörbe fogni:
egy nagy jury által hozott végzés alapján
álló kis jury lett volna. Az állam -ügyésznek :

nem volt joga őket pörbe fogni; a felsőház
nak nem , felettök itélni.
Az alsó-ház megtagadta tagjai kiadását.

A peer-ek semmi kedvet nem mutattak azon

alkotmány-ellenes hatóság bitorlására melyet
a király reájok akart erőltetni. Oly vita kez

dődött melyben erőszak és gyöngeség voltak
az egyik , törvény és elszántság a másik ol

dalon . Károly egy tisztet küldött ki a vádlott
tagok lakását s holmijét lepecsételje . A ház
elküldé saját tiszteit hogy a pecséteket lesza
gassák . A zsarnok el volt határozva hogy

egyik bántalmat a másikkal tetézi. Midőn a
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vádat emeltette, az esküdtszékek intézményét

sértette meg; midőn az elfogatást végrehaj
tatta : a parliament kiváltságát sérté meg . El

határozta hogy fegyveres erővel megy a házba
s ott elfogja az ellenzék vezéreit mig parliamenti
kötelességeik teljesitésében buzgólkodnak .
Mi szándéka volt ? Föl lehet- e tenni, hogy
ne lett volna meghatározott szándéka s egész
uralkodásának e legfontosabb lépését a nél

kül tette volna hogy annak kimenetelét egy
pillanatig is fontolóra venné ? Föl lehet-e
tenni, hogy csupán azért jött volna, hogy ma
gát nevetségessé tegye ; s a lett volna czélja ,
hogy ha ott találja a vádlott tagokat s ha
azok megtagadják , a minthogy joguk és kö
telességük volt megtagadni hogy magukat
annak mit törvénytelenülkivánt, alávessék , ő
egyszerűen odahagyja a házat a nélkül hogy
őket magával vitetné? – Ha e két föltevést

elvetjük , azt kell hinnünk s bizonyára hisz
szük is, hogy azon teljes elhatározássalment
a képviselő -házba, miszerint törvénytelen szán
dékát erőszakkal is végrehajtja ; és ha szük

séges, az ellenzék vezetőinek vérét a képvi
selő -ház padlóján "ontatja .
Lady Carlisle értesitette Pymet a szán

dékról. Az öt tagnak ideje volt menekülni
Károly megérkezése előtt. Épen akkor hagy
ták el a házat mikor a király az új palota
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udvarra lépett. Testőrségének mintegy két
száz alabárdosa kisérte s udvarának számos
nemesei, karddal oldalukon . Westminster
hallba ment át. A csarnok déli végén , kisé
rete jobb és balkézre oszlott , s utczát képe

zett a képviselő -ház ajtajáig. Kopogtatott, be
lépett , egy pillantást lövellt a hely felé hol
Pym rendesen ülni szokott s azt üresen látva,
az asztalhoz lépett. Az elnök térdre esett. A
tagok felálltak s néma csöndben levették ka
lapjokat, és a király leült az elnöki székbe.

Körülnézett a házon. De az öt tag sehol sem

volt látható . Kérdést intézett az elnökhöz.
Az elnök azt felelte hogy ő csak a ház esz
köze s sem szeme nincs a látásra sem nyelve
a szólásra, a ház rendelete nélkül. A király

nehány töredezett szót mormogott az ország
törvényei és a parliament jogai iránti tiszte

letéről s azzal távozott. A mint a padok közt
tova lépdelt , nehány elszánt hang hallhatóan

kiálta : „Kiváltság !“* ) Azután White-Hallba tért
vissza brávói csapatával, kik , mig ő a házban
időzött a csarnokban nyugtalanul várták a
vezényszót, pisztolyaikat fölhúzva s kiáltva :
„ rajta !“ Azon éjjel kiáltványt bocsátott ki,
rendelvén hogy minden kikötő elzárassék , és
*) T. i. a Ház sérthetlenségi kiváltsága vagy előjoga.
Ford.
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senki, felelősség terhe alatt , a vádlott tagok
nak menhelyet adni ne merészeljen .
Hampden és barátai a Coleman -utczába
menekültek . A londoni city valóban a köz

szabadság erőde vala s legalább is oly fon
tos hely vala akkorban , mint Páris a fran

czia forradalom alatt. A tulajdonkép úgy ne
vezett city (belváros) most rengeteg terje
delmű raktárak és irodák halmaza , melyet
nappal kereskedők és ügyvivők sokasága lá
togat, éjjelre pedig csaknem teljes elhagya
tottság környez . Akkor háromszázezer rendes
lakosa volt , kiknek az nem csak üzleti, ha
nem állandó lakhelyül szolgált. E nagy fővá

ros oly teljes polgári és katonai szervezettel
birt mintha egy független köztársaság lett
volna . Minden polgár valamely czéhhoz tar

tozott ; s a czéhok , melyek most csak a vi
gadni szeretők és a régiség kedvelők kedveért
látszanak fönállani, akkor rettentő szövetsé
gek valának , melyeknek tagjai csaknem oly

szorosan voltak egymáshoz fűzve, mint egy

hegyi Clan tagjai. Mily erősek voltak e tár
sasági kötelékek , mutatják a számos és tete
mes hagyatékok , melyeket egyes polgárok a

régi időkben testületeiknek hagyományoztak .
A községi tiszteket az ország leggazdagabb
és legtekintélyesebb kereskedői töltötték be.

A főváros tisztviselői karának fényénél csak
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az volt nagyobb mely az uralkodó személyét
környezte. A londoniak városukat azon szen - vedélyes hazafisággal szerették mely csak kis

községekben található , minők a régi Görög
országban voltak , vagy minők Olaszországban
a középkorban keletkeztek . A polgárok száma,

értelmessége, vagyonossága, helyi kormány
zatuk nép -elvisége, közeli szomszédságuk az
udvarhoz és parliamenthez, mind ez őket az
ország legfélelmesb testületei egyikévé tette .
Mint katonák sem voltak megvetendők . Oly
korban midőn a háború rendes életmód , va

lami nevetségesnek látszik

oly zászlóaljak

gondolata , melyek mesterlegények és bolto
sokból állanak s tanácsbeli urak által vezé
nyelvek. De a tizenhetedik század első felé
ben szigetünkön nem volt állandó hadsereg ;
s a főváros nemzetőrsége (militia ) nem állt
hátrább a gyakorlottságban , más városokéi

nál. Oly város mely több ezer fegyveres em

bert birt kiállitani, kik természetes bátorság
gal tele s katonai fegyelmezettségnek sem
voltak épen hijával, félelmes szövetséges volt
a bel-zavarok idején. London polgár- csapatai
a polgár-háború alatt több izben nagyon ki

tüntették magokat; s különösen a newbury- i
csatában, visszaverték Rupert dühös rohamát
és a parliament hadseregét megmentették a
szétveretéstől.
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E nagy város népe régóta teljes szívvel
a nemzeti ügy pártján állott. Igen sokan kö
zülök

egy óvást irtak alá , melyben nyilváni

ták hogy el vannak határozva, a parliament
jogait oltalmazni. Lelkesedésük ugyan, az
utóbbi időben , egy kissé hűlni kezdett. De

az öt tag pörbe fogatása s a képviselők há
zának megsértése , ismét a dühösségig lázi

totta. Házuk , erszényük , dárdáik , mind a nem
zet képviselőinek szolgálatára lönek felajánlva.
London egész éjjel fegyverben állt. Másnap

a boltok bezárattak ; az utczák roppant tö
megekkel teltek meg ; a sokaság a király ko
csija körül tolongott s gyalázó szavakkal
illette őt. A követek háza azonközben bizott
ságot nevezett ki, mely a cityben ülésezzen
s a legutóbbi sérelem körülményei fölött vizs
gálatot tartson . A bizottság tagjait a község

tanács küldöttséggel üdvözölte . A szabó-ke
reskedők , az aranyművesek és a kalmárok
áru- csarnokai készittettek el üléseik számára.
Tisztes polgárok őrsége, naponként kétszer
rendesen fölváltva , állíttatott ajtaik elébe. A
sheriffeknek kötelességükké tétetett hogy a

vádlott tagok biztossága fölött őrködjenek s

őket a bizottság elébe és vissza, a tisztelet
minden jeleivel kisérjék .
A király utóbbi föllépésének mind a ház

ban mind azon kivül, a közérzület rögtöni s
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elkeseredett fordulata lett következése. Az el

lenzék nehány óra alatt visszanyerte mind
azon fölényt, mit elvesztett vala . Az alkotmá
nyos királypártiak szégyennel és bánattal tel
tek el. Átlátták hogy Károly őket irtóztatóań
megcsalta . S látták hogy a nemzet bár igaz

talanul, de nem alaptalanul, gyanús lett irán
tok . Clarendon világosan mondja hogy ők
szivökből utálták a király által követett taná

csot, 's annyira el voltak kedvetlenedve és
leverve a velök történt becstelen bánás-mód
miatt hogy hajlandók voltak kilépni szolgála

tából. A kiváltság-törés fölötti viták alatt ök
mély hallgatásba voltak merülve. Károly ügy

védei e napon lehetőleg azon voltak hogy
minél kevesebbet emlitsék a parliamentben

tett látogatását s ha épen el nem kerülhetik is
egészen, legalább tulajdonitsák elvakultságnak
azon tényt,melyet különben mindenesetre a leg

vakmerőbb bűnnek kellett volna bevallaniok .
Nehány nap múlva a képviselők nyiltan
szembe szálltak a királylyal, s azt követelték

hogy a vádlott tagok térjenek vissza helyeikre
Westminsterbe s folytassák parliamenti köte

lességöket. A polgárok ' elhatározták , hogy a
szabadság bajnokait diadal-menetben kisérik
vissza, White-Hall ablakai alatt. Szárazon és
vizen roppant előkészületek tétettek e nagy
ünnepélyre.
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A király palotájában maradt; megalázva ,
kedvetlenül, megfélemlitve; „ azon zavart és

kínt érezve – mond Clarendon, – mely ren
desen nagy és nemes lelkeket szokott meg
lepni, elkövetett ballépéseik tudatában " ; vagy

is , jobban mondva , azon megvetésre méltó
megbánást érezve, mely oly embert száll meg,
ki vétket akarván elkövetni, észre veszi hogy
csak bolondságot követett el. A néptömeg

egész nap újjongott s kiabált a királyi lak
kapui előtt. A zsarnok nem birta elviselni
azok diadalának látását kiket ő bitóra és fel
négyelésre szánt. A visszatérésökre kitűzött nap

előtti napon , nehány kisérőjével együtt kiszö

kött azon palotából,melyet csak akkor vala vi
szontlátandó,mikor rajta át a vérpadra kisérték .
Január 11-dikén a Thémz vizét hajók s
partjait bámész sokaság boritotta . Fegyvere
sen fölszerelt , zászlókkal ékitett hajók , két

sorban eveztek a London-hidtólWestminster
Hall felé. Az öt parliamenti tag, egy önkén
tes hajósoktól vezetett járművön szállt partra .

A city nemzetőr-csapatai, a sheriffektől vezé
nyelve, s roppant tömeg nézőtől kisérve, a
part hosszában voltak fölállitva , s őrizték a
képviselő -ház bejáratait; és a vádlott haza
fiak , a tömegek tetszés-zaja és hangos üdv
lövések közt vitettek át a nép között mely
nek szolgáltak ,melyért szenvedtek. A helyeikre

visszaállitott tagok , mihelyt a házba léptek ,
a legmelegebb szavakban fejezték ki köszö
netüket a londoni polgárság iránt. Az elnök

a ház nevében mondott a sheriffeknek köszö
netet; s rendelkezés történt, hogy naponként

egy a city nemzetőrségéből kiválasztott ör
csapat állittassék ki, a parliament biztossága
fölött őrködni.

Az izgatottság nem csak Londonra szo
ritkozott. Mihelyt a veszély hire, melyben
Hampden forog , Buckinghamshirebe eljutott
ott is zavart s haragos indulatot költött a
népben . A grófságból négyezer földmíves

gazda, kalapja mellé dugva mindeniknek a
parliamenti jogok megsértése elleni óvástétel,

lovagolt be Londonba kedvelt képviselőjök

személyét védelmezni. Tömegesen a parlia
ment elébe járultak s kijelenték hogy el van

nak szánva annak jogait oltalmazni. Beadott
nyilatkozatuk a legkeményebb kifejezésekkel
volt fogalmazva. „ A tisztelt képviselő -házon

közelebbről elkövetett vakmerényre nézve, mondák - azért jöttünk , hogy az ellen szol
gálatunkat felajánljuk , s el vagyunk szánva

a ház jogos védelmében, élni vagy halni.“
Látni való volt, hogy nagy küzdelem van

keletkezőben. Hampden nagyon megváltozva

tért vissza Westminsterbe. Eddig minden be
folyását pártja hevének inkább csillapitására
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mint tüzelésére forditotta . De az árulás, a tör

vény megvetése, a vérszomj, mit a király ta
nusitott , semmi reményt sem hagyott fenn a

békés kiegyenlitésre. Világos volt, hogy Ká
roly csak vagy báb vagy zsarnok lehet, hogy
a törvény és becsület semmi kötelezettsége

őt nem köti, s az egyetlen mód melylyel őt
ártalmatlanná lehet tenni: ha minden hata
lomtól megfosztják .
A megtámadás melyet a király az öt tag
ellen intézett, nem csak alakilag volt szabály
ellenes. Még ha a vádak törvényszerüleg let
tek volna is föltéve, ha a midlesexi nagy es

küttszék rendes pörbefogást mondott volna
is ki, ha a vádlottak törvényes úton , időben
és helyen fogattak volna is el, – az eljá
rásban mégis elég igaztalanság s hitetlenség
maradt volna az ellenzék lehető legerősebb
föllépésének igazolására. Pymet és Hampdent

pörbe fogni, annyi volt mint pörbe fogni az
alsó-házat. Tudvalevőleg azért lettek a boszú

kiválasztott tárgyaivá , a mit mint alsó-házi

tagok tettek ; s a mit tettek , abban a ház
többsége velök tartott. Az ellenök emelt vá
dak legnagyobb része közösen illette velök a
parliamentet. Vádoltattak , s meglehet elég
alaposan , hogy a skót hadsereget Angliába
betörésre biztatták. Midőn ezt tették , csak
ugyan olyat tettek , mi a törvény szigoru ér

telmében felségárulás, ugyan azt, mit Devon
shire és Shrewsbury tettek 1688 -ban . De a
király , bocsánatot és feledést igért a skót

fölkelés fejeinek. Összeférhetett- e hát a be
csülettel, megbüntetni azokat kik csak hozzá
járultak ? Kedvezése jeleit éreztette a cove

nantiak vezetőivel. A pártütők egyik fejének
adta Skóczia nagy- pecsétjét, a másiknak mar

quis -ságot adott; grófságot Leslienek , ki a
presbyteriek hadseregét a Tweeden átvezette.

Micsoda elv szerint lehetett sújtani Hampdent

a miért tanácsolta azt, minek végrehajtásáért
Leslie fő -nemességet nyert ? Törvényszék előtt,
igaz, egy angol sem követelhetett részt a skó
toknak adott közbocsánatból. De bár nem
törvénytelen , mindenesetre következetlen s
királyhoz nem illő eljárás volt, miután a párt

ütés fejeinek bocsánatot s jutalmakat adott
egyik országában , annak segitőit fölakasz
tatni, fejeztetni és négyeltetni a másikban .

A király eljárása az öt tag, vagyis in
kább azon parliament ellenében mely az öt
tag csaknem minden nyilvános cselekvényé
ben részes vala , polgárháborút eredménye
zett. Látni való volt, hogy vagy Károlynak ,

vagy a képviselő -háznak minden valódi hata

lomtól meg kell fosztatnia az államban. A
leghelyesebb út, mit az alsó -ház követhetett,

az lett volna talán, hogy a királyt letegye,
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mint őseik hajdan letették II. Eduárdot és
II. Rikhárdot, s mint' utódaik később letették

Jakabot. Ha ezt tették volna, ha helyébe oly
fejedelmet ültettek volna a trónra, kinek jel

leme' és helyzete elég kezességet nyújtott
volna törvényes magaviselete iránt, e fejede
lemnél bátran meghagyhatták volna a korona
minden ősi jogait, az állam haderejének ve

zényletét , a peerek kinevezésének és a mi
nisterek hivásának jogát, s a két házon át

ment törvények elleni vetot. Ily fejedelem , ki
választásuk által nyerte hatalmát, kénytelen
lett volna ,akaratukkal összhangzólag is ural
kodni. De a közvélemény nem volt még ide
érve. Nem volt egy Lancaster herczeg , egy
Orániai herczeg, egy nagy

és kitünő sze

mélyiség , vérszerint a trónhoz közel álló , de
melegen ragaszkodó a nemzeti ügyhöz. Ká
rolynak hát királynak kelle maradnia ; szük
séges volt tehát hogy csak névleg legyen ki
rály. Egy Harmadik Vilmos, vagy egy Első

György,kiknek jogczimök a koronához ugyanaz
volt mint a nemzet jogczime a szabadsághoz,

bátran lett volna nagy jogokkal megbizható .
De az új szabadság nem lehetett biztosság

ban a régi zsarnok alatt. Miután nem lehete
őt a királyi czimtől megfosztani, az egyetlen
út mely fönmaradt, ez volt: üres méltósággá

tenni. őt, névleg fölékesiteni tényleg mások
6

Hampden János.
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által birt jogok látszatával, Nagy Lámá-vá,
Roi Fainéant-ná , azon Dagobertek - és Chil
debertek -hez hasonló árnynyá tenni őt, kik a
királyság sallangjait viselték , mig az állam

valódi fensége és hatalma Ebroin és Martel
Károly birtokában volt.
A parliament által szabott föltételek ke
mények voltak , de meg vagyunk győződve

hogy nem keményebbek mint a minőket az
1689-diki conventben magok a tory-k is szab
tak volna Jakab elébe, ha az határoztatott

volna, hogy Jakab tovább is király maradjon .
A legfőbb föltétel az volt, hogy a honvédelem
fölötti rendelkezés s az irlandi háború veze

tése a parliament kezében legyen. E ponttól
függött ama nagy döntvény , melyre nézve a
két fél istenre és fegyverére hivatkozott.

Mi azt hiszszük a képviselőknek nem
csak igazuk volt hogy a haderő fölötti ren
delkezés jogát magoknak kivánták , de a leg

nagyobb esztelenség lett volna azon erőt s
azzal való

rendelkezést a király kezében

hagyniok. Uralkodásának kezdetétől fogva
szembetűnőleg arra törekedett, hogy haderő
által kormányozhasson. Harmadik parliamentje,
a Jog -kérvényben , panaszkodott a haditör
vényszékek iránti előszeretete , és azon bo
szantó eljárás miatt hogy katonáit a népre
szállásoltatta. Strafford szivének , mint levelei
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bizonyitják , legfőbb vágya volt, oly rendbe
hozni az államjövedelmeket, hogy a király

állandó katonaságot legyen képes tartani.
1640-ben törvénytelen zsarolásokkal tartotta
fenn hadseregét Károly az északi grófságok
ban . 1641-ben arra ármánykodott, hogy azon

hadsereget Londonba vezethesse s ott vele a
parliamentet megijeszthesse. Utóbbi eljárása
bizonyitá , hogy ha teremtményeiből csak egy

kis testőrcsapatot is hagynak személye körül,
az alsó -ház folyvást az erőszaktétel vagy épen
lemészároltatás veszélyében forog. A két ház

még mind a londoni nemzetőrség védelme
alatt tanácskozott. Hagyhatták volna-e , ily
körülmények közt az ország összes fegyveres
ereje fölötti rendelkezést, bátorsággal a ki--

rály kézeiben ? Nem lett volna-e őrültség a
parliamenttől, 15 vagy 20 ezernyi serget, ál
litni ki és fizetni az irlandi háborúra s Ká
rolyra bizni e sereg korlátlan vezetését és

jogot adni neki hogy tiszteket nevezzen ki,
léptessen elő és bocsásson el abban tetszése
szerint? Nem volt- e valószinű , hogy e hadse
reg azzá vált volna, a 'mivé, válni a hadsere
gek természetében fekszik , a mivé annyi had
sereg , kedvezőbb körülmény közt is lett , a
mivé a római respublica és a franczia köz
társaság hadseregei is lettek : a zsarnokság
eszközévé? Nem volt-e valószinű hogy a ka
6*

tonák el fognák feledni hogy egyszersmind
polgárok is , s készek leendenének táborno
kuknak engedelmeskedni, hazájuk ellen is ?
S nem volt-e bizonyos, hogy Károly, mihelyt
merheti, azonnal visszavonandja engedményeit,

megbüntetendi elleneseit, önkény-kormányza
tot állitand, s véres boszút álland ?
Saját korunk * ) párhuzamos esetet mutat

erre. Tegyük föl hogy Spanyolországban for
radalom ütne ki, hogy a cadixi alkotmány
visszaállittatnék , hogy a cortes-ek ismét ösz

szeülnének , hogy a spanyol Prynne- k és
Burtonok , kik most rongyosan

őgyelegnek

Leicester-square- n , visszaadatnának hazájok
nak . VII. Ferdinand ez esetben kétségkivül
ismételné mind azon igéreteket és esküket
melyeket 1820 - ban tett, s 1823-ban megsze
gett. De nem őrültség volna- e a cortes-ektől,
ha meghagynák is neki a király nevet, többet

hagyni meg a puszta névnél? Nem kaczagná- e
ki őket egész Európa, ha megengednék neki

hogy nagy hadsereget gyüjtsön egy amerikai
hadjáratra , hogy a serget saját tetszésére
szervezze, s maga által választott tisztek ál

tal vezényeltesse ? Nem azt mondanók -e hogy
' * ) Ne feledje az olvasó , hogy a czikk 1831-ben
iratott. – Riego és az Empecinado (Szurkos ) a spanyol

nemzeti párt szabadság-hősei, kik a forradalom legyő
zetvén, kivégeztettek .

Ford. jegyz.
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az alkotmányos párt minden tagja , a ki ily
rendelkezéshez hozzá járulna, teljesleg meg
érdemelné valószinűleg bekövetkezendő sor
sát, a Riego és az Empecinado sorsát ? Semmi.

kedvünk bókokat mondani VII. Ferdinand

nak ; de nem is gondoljuk hogy bókot mon
danánk ha azt mondjuk hogy minden ural
kodók közt az összes történelemben ő látszik

előttünk leghasonlóbbnak , nehány nagyon fon
tos pontban , Első Károly királyhoz. Mint
Károly , ő is vallásos, bizonyos értelemben ;
mint Károly , ő is nagy engedményeket tett
népének bizonyos modorban. Szerencséje hogy
oly emberekkel van dolga kik semmit sem

hasonlitnak az angol puritánokhoz.
A képviselők birni akarták a kard hatal
mát; a király nem akart megválni tőle ; s

nem maradt fenn egyéb mint a harcz kocz
kájára bocsátni a dolgot. Károlynak még

most is erős pártja volt az országban . Felsé
ges tiszte , méltóságteljes modora , ünnepélyes
fogadástétele hogy jövőre tiszteletben tar
tandja alattvalói jogait, az elesett nagyság

iránti szánalom , az erőszakos újitásoktól való
félelem , mindez számos pártolót szerzett neki.
Mellette volt az egyház, az egyetemek , a ne
mesek és a régi birtokosok többsége. A pu

ritán elvek szigora a kor vidám és szilaj if

juságának nagyobb részét a király zászlói

-

86

-

alá hajtotta . Sok jó, bátor és mérsékelt em

ber, kik előbbi magaviseletével elégületlenek
voltak a mostani őszintesége iránt is kételye

ket tápláltak , kedvetlenül és bús sejtelmek
közt csak

azért álltak részére, mert bár

mennyire féltek zsarnokságától, még jobban

féltek a néppárt erőszakától.
A másik oldalon állt az angol középrend
nagy tömege: a kereskedők , az iparosok , a
polgárság, élöken a fő - és alsó-nemesség igen

nagy és félelmes kisebbségével. Essex gróf,

kitünő képességekkel s némi katonai tapasz
talással is biró férfiu , volt megbizva a parlia - ,
menti hadsereg fővezérletével.

Hampden sem vagyonát sem személyét
nem kimélte a nemzeti ügy szolgálatában .
Kétezer fontot irt alá a köz-költségre. Ezre
desi tisztet vállalt a hadseregben, s Bucking

hamshire-be útazott hogy ott egy gyalog
ezredet szervezzen. Szomszédai vetekedve
iratták be magukat vezénylete alá . Emberei
zöld egyenruhájokról voltak megismerhetők
s zászlajukról mely egyik felén a parliament
jelszavát viselte „ Az isten velünk " – a má
sikon pedig Hampden határozott jelszavát:

„ Vestigia nulla retrorsum “ (Visszafelé nem
visz nyom ). E jelszó találóan fejezte ki az

általa követett eljárás irányát. Pártjának egy
tagja sem volt oly mérsékelt mig a legkisebb
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remény lehetett hogy a hazát törvényes és
békés rendszabályok megmenthetik . S pártjá
nak egy tagja sem tanusitott annyi erélyt és
elszántságot , mikor szükségessé lön fegyvert
ragadni. Teljesen bele találta magát katonai
tisztébe s azt, hogy Clarendon szavaival él

jünk „ minden alkalommal a legpontosabban
töltötte be. Az általa szervezett és vezényelt
ezredet a legjobbak egyikének tartották a
parliamenti hadseregben . Személyét 'minden
ütközetben oly rettenthetlenséggel koczkáz
tatta , mi őt a bátrak ezrei közt is kitüntette .

„ Személyes bátorsága, – mondja felőle Cla
rendon , – egyéb erényeihez hasonló volt;
úgy, hogy a hol baráttá lehetett volna tenni,
oly ellenség, lőn a milyent senki sem kiván
hat magának ; s oly félelmes volt, mint ellen
ség , a minő csak lehetett valaki a világon.“
Bár katonai pályája rövid , s katonai állása

alárendelt volt, teljesen bebizonyitotta hogy
szintúgy birt egy nagy hadvezér - , mint
egy nagy államférfiu tehetségeivel.
Nem czélunk e háború történetét irni.
Lord Nugent elbeszélése a hadiműveletekről
igen eleven és találó . Kivonatunk száraz s va
lószinűleg érthetlen fogna lenni. Egy darabig
valóban nem is volt nagy és összefüggő had
működés egyik részen sem . A két párt hábo

rúja hasonló volt Ormuzd és Ahrimán har
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czához , kiknek , a keleti hittudósok szerint,
egyike sem bir kizárólagos birodalommal, kik
mindketten egyaránt mindenütt jelenvalók ,

egyaránt áthatják a tért, s az anyag minden
parányába beleöntik örök küzdelmöket. Majd
minden megyében egy -egy kis háború folyt.

A város csapatokat szolgáltatott a parliamenti
hadseregbe, mig a szomszéd peer földesúri
majorja a király részére volt megszállva. A
küzdők ritkán voltak hajlandók messzire 'tá
vozni lakhelyöktől. Fairfaxnak és Cromwell
nek volt föntartva : ez ingadozó hadviselés
nek véget vetni, azáltal, hogy túlnyomó had

erőt vigyenek a királypárti hadseregnek egy
más után minden szétszórt töredéke ellen .

Megjegyzésreméltó körülmény, hogy azon
tisztek kik a hadfolytatást a lehető legjobb
iskolákban tanulták , Vere alatt a németalföldi
hadjáratban és Gusztáv Adolf alatt Német
országban , sokkal kevesebb ügyességet fej
tettek ki mint azon parancsnokok , kik békés
életpályákra növeltettek , s kik soha csak egy

csetepatéban sem vettek részt a polgárháború
kitörése előtt. A tudatlan ember ebből azt

volna hajlandó gyanitani, hogy a hadi mes
terség nem valamimély rejtelem , hogy annak
elvei egyszerűen a józan ész elvei, s hogy
gyors szem , higgadt fej , bátor sziv inkább

tehetnek valakit jó hadvezérré mint Jomini

.
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minden diagrammjai. Az csakugyan bizonyos,
hogy Hampden sokkal kitünőbb tisztnek mu
tatta magát mint Essex , és Cromwell mint
Leslie .

Essex hadvezéri hibáit egyrészben hihe
tőleg politikai félénksége szülte. Ő a parlia
ment ügyéhez becsületesen , de nem melegen ,
ragaszkodott ; s egy nagy vereség után leg
jobban egy nagy győzelemtől tartott. Hamp

den ellenben erélyes és elhatározó fellépést
sürgetett. Mikor kardját kirántotta , mint Cla
rendon jól mondja , eldobta hüvelyét. Ő meg.
mutatta , hogy minden kortársai között leg

jobban tudta becsülni és gyakorlani a mér
sékletet; de tudta hogy a háború lényege az
erőszak s mérséklet a háborúban : gyöngeség .
Több izben , különösen a Brentford környé
kén folytatott hadműveleteknél, komoly elő
terjesztéseket tett Essexnek . Valahol pedig
önállóan működött, mozdulatainak gyorsasága
és merészsége éles ellentétben állott fővezé

rének lassúságával.

A parliamentben korlátlan befolyássalbirt.
Ottani működéseit, 1642 vége felé , Denham
nehány sorban irja le, melyek ugyan gúnyo .
sak akarnak lenni, de a legnagyobb magasz

talást foglalják magokba. Hampden e gúny
versben úgy van leirva , a mint szüntelen jő

és megy a windsori tábor-állomás és a west
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minsteri alsó -ház között, ott remegésben tartva

a fővezért, itt törvényt szab, a más törvényt
nem ösmerő parliamentnek . Ez időben szer
vezte a grófságok (megyék ) ama hires szö
vetségét , melynek legfőbbként köszönhette

pártja a király fölötti győzelmét.
.
1643 elején , a London környékén fekvő
megyék , melyek a parliament ügyéhez hiven
csatlakoztak , folytonosan háborgattattak Ró
bert és lovassága által. Essex oly messzire
terjesztette tábor-vonalát, hogy csaknem min
den pontja sebhető volt. A fiatal herczeg, ki,
bár nem nagy hadvezér, tevékeny és vállal

kozó szellemű volt , gyakran meglepett egyes
őrszemeket, falukat égetett föl, marha-csopor
tokat hajtott el, s ismét Oxfordban volt mi

előtt annyi erőt lehetett volna összegyüjteni
mely vele szembe szállhasson .

Essex késedelmes eljárását a csapatok
hangosan kárhoztatták. A parliamenti párt
minden tüzes és merész szellemű tagja azt

követelte hogy Hampden álljon élökre . Ha
élete hosszabbra terjedt volna , elég okunk
van azt hinni, hogy a fővezérlet csakugyan

reá is ruháztatott volna. De el volt végezve,
hogy Anglia e válság pillanatában

elveszitse

az egyetlen embert, ki kitünő tehetségekkel
teljes önzetlenséget 'párositott ; az egyetlen

embert ki szintoly képes volt kivivni neki a

-

91 -

diadalt , mint képtelen a kivivott diadallal
visszaélni.
Junius

17-dike estvelén

Róbert zsák

mánylásra csapott ki lovasaival Oxfordból. A
következő nap hajnali 3 órájakor nehány par
liamenti katonára ütött , kik Postcombe-nál
feküdtek , s szétszórta őket. Onnan Chinnorba

csapott át, felégette a falut, megölte vagy

foglyúl vitte az összes ott állomásozó őrséget
s már zsákmányával és foglyaival Oxfordba
készült visszasietni.
Hampden , az előtt való nap , élénken

terjeszté Essex elébe a hadsereg eme vona

lát fenyegető veszélyt. Mihelyt Róbert kitö
réséről értesült, lovas hirnököt küldött a fő
vezérhez. A lovasság , izené, csak a chisel
hamptoni hidon át vonúlhat vissza ; azonnal
egy csapatot kell inditni azon irányba , mely
útjokat állja. –

A közben elhatározta , hogy

a mennyi lovasságot csak össze bir szedni,
azzal ellenök siet, hogy visszavonulásukat
késleltesse, mig Essex időt nyer azt egészen

elvágni. Meglehetős mennyiségű lovas és dra
gonyos állt azonnal készen , követni őt. Nem
ő volt parancsnokuk ; nem is tartozott azon
fegyvernemhez, melyben azok állottak. De,
mond lord Clarendon , senki sem volt elsőbb
nála , a fővezéren kivül, kire a katonaság in
kább nézett vagy jobban hajtott volna .

A
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chalgrovei mezőn találkozott Róberttel. Heves
összecsapás következett. Az első rohamnál

Hampdent két golyó találta vállban, melyek
a csontot összetörték s a testben megálltak.
A parliamenti csapatok elveszték bátorságu

kat s visszavonultak . Róbert nem sokáig ül
dözte őket, hanem sietett átszállni a hidon s

akadálytalan folytatta visszavonulásátOxfordig .
Hampden , lehanyatló fővel , kezeit lova
nyakára támasztva, gyöngülten hagyta oda a
csatát. A ház , melyet egykor ipa lakott s
melyből fiatalságában , kedves Erzsébetjét

menyasszonyúl vitte vala haza, oda látszott.
Egy szivreható hagyomány azt állitja, hogy
egy pillanatig ama kedves hajlékra szegezte

tekintetét s össze akará szedni minden ere

jét hogy oda mehessen meghalni. De az el
lenség épen azon irányban állt. Lovát Thame
felé forditá , hova a kíntól csaknem ájúltan

érkezett meg. A sebészek bekötözék sebét.
De nem volt hozzá semmireménység. Fölötte

kinos fájdalmakat szenvedett; de bámulatos
erővel s nyugalommal tűrte. Első gondja ha

zája volt. Ágyából több levelet irt Londonba,
a köz-ügyekben , s még egy utolsó, sürgető
hirnököt küldött a főhadiszállásra, a szétszórt

csapatok összevonását javasolván . Mikor e
nyilvános kötelességei teljesitve voltak , nyu
godtan készité magát a halálra . Az angol.
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egyház egy lelkésze, kivel bizodalmas vi
szonyban állott, s a buckinghamshirei zöld
kabátosok tábori káplánja , Dr. Spurton , kit

Baxter hires és kitünő hittudósnak ir le , vol
tak mellette.
Kevéssel halála előtt fölvette az urva

csora szentségét. ·Kijelentette , hogy bár nem
helyesli az angol egyház alkotmányát, de
minden lényeges pontokban egyetért ezen
egyház tanaival. Elméje mind végig megtartá
zavartalan nyugalmát. Mikor csaknem min

dennek vége volt már, ott feküdt, halk imá
kat mondva magáért s az ügyért melyért el.
vérzett. „ Uram Jézus kiálta fel az utolsó ha

lálküzdelemben — „ vedd magadhoz lelkemet.
Oh uram , mentsd meg hazámat. Uram , légy

irgalmas a _ “ . E megszakadt fölkiáltásban
szállt el nemes és rettenthetlen lelke.
A hampdeni templomban temették

el.

Katonái födötlen fővel, leforditott fegyverek

kel, bevont dobok - és zászlókkal kisérték
testét a sirhoz , s menetközben amaz emelke

dett és bánatos zsoltárt énekelték , (a XC-di
ket) melyben az ember múlandósága annak

örökkévalóságával van szembeszállitva, ki előtt
ezer esztendő annyi mint a tegnapi nap, vagy
egy éjnek rövid virrasztása !
Hampden halálának hire, Clarendon sze
rint, oly nagy megdöbbenést okozott pártjá
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ban ,mintha egész hadseregök levágatott volna.
Az akkori hirlapok bőségesen mutatják hogy

a parliament s annak minden barátja bánattal
s rémüléssel volt eltelve. Lord Nugent egy
emlékezetes részletet közöl a legközelebbi
Weekly Intelligencer-ből (Heti Tudósito ) :
- „ Hampden ezredes elvesztése mindenkit szi

ven talált , valaki csak királýa és hazája ja
vát ohajtja ; és sokak kedvét elvette , a tábor
ban maradni tovább , mikor ő már oda van .
Ez elhunyt ezredes emlékezete olyas, hogy

nem jöhet idő hogy tiszteletben és becsülés
ben folyvást ne növekedjék ; oly vallásos, oly

eszélyes, itéletteljes, mérsékelt , bátor és be
csületes ember volt , hogy csak kevés hozzá
hasonló maradhatott hátra.“
Valóban , egy sem maradt, hozzá hasonló ,

hátra. Maradtak ugyan még pártjában éles
elmék , ékesszóló nyelvek ,' s vitéz és becsüle

tes szivek , sokan. Maradt még egy zord és
otromba katona, félig rajongó , félig bohócz,
kinek tehetségei, még eddigelő csak egy át
ható pillantástól észrevéve , olyasok voltak ,
hogy a katona és az uralkodó legmagosb kö

telességeinek is meg birtak felelni. De Hamp
denben és csak iš Hampdenben voltak mind
azon tulajdonok egyesülve, melyek ily vál

ságban az állam megmentésére szükségesek .
voltak : a Cromwell bátorsága és erélye , a
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Vane itélő tehetsége s ékesen szólása, a Man
chester emberi érzelme és mérséklete , a Hale

szigorú becsületességes a Sydney lángoló

közszelleme. Mások birhattak az arra meg
kivántató tulajdonokkal, hogy a nemzeti pár
tot a veszélyes válságban megmentsék ; ő
egyedül birt akarattal és hatalommal hogy
annak túlkapásait fékezze a diadal közepette .

Mások tudtak hóditni; egyedül ő tudott ki
engesztelni. Szintoly merész sziv mint az övé
- vezette a vérteseket kik Marston -mocsárnál
megforditották a csatát; szintoly átható szem
mint az övé, őrködék a skót hadsereg fölött,
a mint Dunbar tetőiről leereszkedett. De mi
kor Laud és Károly sötét zsarnokságát az
emelkedni vágyó s boszúért lihegő felekeze

tek és pártok dühös csatái válták föl, – mi
kor a régi zsarnokság szülte bűnök és tudat

lanság megsemmisitéssel fenyegették az új
szabadságot, – akkor Anglia sajnosan nél
külözte azon józanságot, önuralmat és az ité

let ama tökéletes egészségét, a szándékok
ama tökéletes tisztaságát s egyenességét, mi
nőre a történelem nem mutat második példát,
vagy ha mutat: csak Washingtonban !

CHATHAM GRÓF.
.

Chatham gróf.

(AZ IDŐSB PITT.)

Bár e mű megjelenése óta több év telt
el, mindazáltal az , olvasóink nagyobb része
előtt , azt hiszszük, újság. Nem is csodáljuk .
A könyv terjedelmes s irálya nehézkes. A
Thackeray úr által az állam levéltárából nyert
tudósitások , igaz, újak ; de sok részök érdek

telen. Elbeszélésének többi részé kevéssel
jobb mint a második Pitt élete Giffordtól vagy
Tomline-től s keveset vagy semmit sem mond
*) Az Edinb. Review számára , 1834 -ben , ily czimü .
könyv ismertetése alkalmából:
Pitt Vilmos, Chatham gróf, története ; mely parlia
menti beszédeit , államtitkár-korabeli levelezései nagy ré
szét stb. - s kora nevezetesb eseményeinek és egyéni

ségeinek rajzát stb. foglalja magában. Irta Id . Thackeray
Ferencz, akad. tag. London 1827.
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a mit a parliament történetében , az évi mu
tatókban , vagy más szintoly közönségesen el
terjedt művekben csak oly jól elbeszélve föl
ne találnánk.
Azt mondják hogy majd minden testi
foglalkozás, húzamosban üzve , a munkásnak
egyik vagy másik testi szervét megtámadja .
Kés-csinálók tüdővészben halnak el, takácsok

kinőnek , kovácsok csepegő szeműekké lesz
nek . Hasonlókép, minden szellemi foglalkozás
is végre valamely szellemi betegséget idéz

elő. Életirók , forditók , kiadók , egyszóval azok
kik mások életének vagy munkáinak nyilvá
nosságra hozásával foglalkoznak , különösen

ki vannak téve a Lues Boswellian á-nak ,
a bámulás-kórnak. De tán soha se találkoz
tunk beteggel, kin e kór oly nagy mértékben
elhatalmasodott volna, mint Thackeray úron .
Nem elégszik meg azzal, hogy azon elisme
rést csikarja ki belőlünk , miszerint Pitt nagy

szónok , hatalmas miniszter , s becsületes és
emelkedett lelkü férfiu volt. Azt követeli,
hogy hősében minden emberi erény és jeles

ség egyesülését csodáljuk. „ Istenek , emberek
:

és emlékoszlopok “ daczára * ) Pittnek költői .
** - -

-

- mediocribus esse poëtis

Non homines , non Di, non concessere columnae.
(Horatius.)
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dicsőséget igényel, oly költőét kiképes volna
egy első rangu époszt teremteni s verseket
idéz tőle, melyekben semmi sincs, de melyek

ben ő bámulatos költői ért akar látni. — Pitt
nehány hónapig , béke idején, katonáskodott.
Thackeray annál fogva elismertetni kivánja
velünk , hogy a fiatal zászlótartó , ha szolgá
latban marad, a legtehetségesb parancsnokok

egyikévé vált volna kik csak valaha hadakat
vezéreltek. De még ez sem elég . Pitt, úgy
látszik , nem

csak nagy költő volt in esse,

s nagy hadvezér in posse, hanem a legma

gosb erkölcsiség tökélyes példánya s a leg
kifogástalanabb igazságu ember ! Neki igaza
volt, mikor inquisitiot akart behozni, s a hit
szegésre jutalmakat próbált kitűzni, hogy Wal
pole fejét kezére kerithesse. S igaza volt mi
kor azt mondotta hogy Walpole derék minis

ter volt. Igaza volt, mikor az ellenzék sorai
ban állva azt állitotta hogy Spanyolországgal
nem szabad békét kötni, mig csak le nem
mond az átkutatási jogról. S igaza volt, mi
kor kormányon ülvén , hallgatva egyezett meg
oly szerződésben , melyben Spanyolország nem

mondott le a kutatási jogról. Mikor Newcastle

herczeget elhagyta , s mikor Newcastle her
czeggel szövetkezett, mikor az adók ellen
menydörgött s mikor példátlan pazarlással

vetett ki adókat, mikor a hannoverai szövet
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séget megátkozta s mikor kijelenté hogy Han

noverát oly drágának kell tartanunk mint akár
Hampshire-t, mindannyiszor úgy beszélt és
tett mint erényes és fölvilágosúlt államférfiu !
Ha ki kell-mondani az igazat: alig élt
valaha ember, ki ily nemű dicséretet kevésbé
érdemelt volna mint épen Pitt. Kétségtelen
hogy nagy ember volt. De nagysága épen

nem volt teljes és összhangzó nagyság. Hamp
den vagy Somers nyilvános élete szabályos

drámához hasonlit, mit mint egészet lehet
megitélni s melyben minden jelenetet a fő

cselekvénynyel összefüggésben kell vizsgálni.
Pitt nyilvános élete ellenben szabálytalan bár

megragadó darab, melyben tömérdek az ellen
mondás, melyben semmi tervszerű egység, de

melyet mégis föntart nehány felséges hely ,
miknek hatását a megelőzők és következők

szelidsége vagy végletessége még jobban ki
emeli. Véleményei állhatatlanok . Magaviseletét,

élete nehány legfontosabb forduló-pontjain ,
kevélység vagy boszú határozta . Egy oly hi
bája volt , a mi minden hibák közül a legrit

kábban található együtt a valódi nagysággal.
A legnagyobb mértékben negélyző (affektált)
volt. Csaknem egyetlen példája egy valódi
lángelméjü , a mellett bátor, kevély és paran
csoló szellemnek , kiben a jellem egyszerű
nyiltsága teljesen hiányzott. Szinész volt a ka
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binetben, szinész a tanácsban, szinész a par
liamentben ; s még magán-társaságban sem
birta levetkezni szinészies hangját és mozdu

latait. Tudjuk hogy párthivei egyik legkitü
nőbbike gyakran panaszkodott, hogy soha
sem juthat be a lord Chatham szobájába, mig
minden készen nincsen az „ előadás“ -ra, mig
a butor és ruhadarabok kellőleg rendezve
nincsenek , mig , a fény rembrandtias hatással
nem esik a fő -személy fejére, mig a flanellek

görög szőnyegzetszerű izléssel redőzve s a
mankók oly festőileg támasztva nincsenek
mint egy Learé vagy Belizáré.

De minden hibái s negélyzése daczára ,
Pittben rendkivüli mértékben volt meg a nagy
ság sok eleme. Ragyogó tehetségei voltak , s
erős szenvedélyei, élénk fogékonysága, és he
ves lelkesültsége a nagy és szép iránt, Volt

benne valami, a mi még az ingatagságot is
megnemesitette . Gyakran járt téves, fölötte
téves úton ; de, hogy Wordsworth szavait

idézzük ,
Bár ily sülyedten is, megőrizé
Mit a szülő természettől kapott:

A nagy, a lángoló kedélyt — "
Az aljas és szennyes megvesztegethetőség
korában , a Doddingtonok és Sandysok korá

ban, valami volt az : oly embert találni, ki ta
lán , valamely erős szenvedélytől űzve kisér
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tetbe jöhetett volna , megrontani hazáját, de
ki soha sem aljasúlhatott volna oda hogy azt
meglopja ; oly embert, kinek hibái nem szeny

nyes nyereségvágyból, hanem a hatalom , di
csőség és boszu túlerős szomjából eredtek .
A történelem tartozik iránta azon elismerés
sel, hogy oly korban , midőn minden, mi nem
egyenes elsikkasztása volt a közvagyonnak ,
államférfiakhoz illőnek tartatott. Ő a legszi

gorúbb önzetlenséget tanusitotta ; hogy oly
korban , mikor közönségesen elfogadott hit
volt , hogy a kormány csak a legroszabb és

legerkölcstelenebb fogások által tarthatja fön
magát, ő az emberi természet jobb és neme
sebb oldalaihoz fordúlt ; hogy bátor és fényes
kisérletet tett: a közvélemény segélyével vinni
ki azt ; mit akkor egyetlen államférfi sem tar
tott máskép mint megvesztegetés segélyével

kivihetőnek , hogy nem folyamodott, mint a
Pelhamok , erős aristokratai összeköttetések
hez , nem mint Bute, az uralkodó személyes
kegyéhez segélyért, hanem Anglia középosz
tályához ; hogy ez osztályba szilárd bizalmat
öntött a maga becsületessége és képessége

iránt; hogy ettől támogatva , az ellenszegülő

udvart és ellenszegülő oligarchiát kényszeri
tette hogy a hatalomból nagy részt adjanak
neki; s hogy ő e hatalmat oly módon hasz

nálta , mi világosan mutatá hogy nem a nye
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reség vagy befolyás czéljából hanem

azon

óhajtással kereste vala , hogy általa az állam

nak tett kitünő szolgálatokkal nagy és mara
dandó hirt szerezzen magának .
Pitt családja tekintélyes és gazdag volt.

Nagyatyja madrasi kormányzó volt, s India
ból azon hires gyémántot hozta haza, melyet

a regens (Orleans herczeg) St. Simon taná
csára, több mint két millió fonton vett meg
s mely ma is a franczia korona -kövek legér

tékesbikének tartatik. Pitt kormányzó föld
birtokokat és elpusztult mezővárosokat (rot

ten boroughs) * ) vásárolt, s az alsó-házban
mint Old Sarum képviselője ült. Fia Róbert,
egy ideig szintén Old Sarumot, azután Oak

hamptont képviselte. Róbertnek két fia volt.
Tamás , az idősb , örökölte atyja birtokait s
parliamenti befolyását. A másik a hires Pitt
Vilmos lőn .

1708. novemberben született. Élete első
korszakáról alig tudunk többet, mint hogy

Etonban nevekedett, s 17 éves korában a
Szt. Háromság-Collegiumba lépett Oxfordban.
Az egyetemen léte második évében halt meg
I. György, s ez eseményt az akkori szokás
hoz képest, az egyetemi tanulók nagy számu
* ) Melyekkel parliamenti képviseleti jog volt össze
kötve.
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és igen középszerű verskölteményekkel üllöt
ték meg. Ez alkalomra Pitt is adott ki ne

hány latin verset, melyeket Thackeray úr

megőrzött a feledéstől; s melyek mutatják ,
hogy a fiatal tanuló , művészetének még gé.
pies oldalában is csak igen korlátolt jártas
sággal birt. A költemény tartalma pedig oly

annyira belbecs nélküli, mint akármely az
előtti vagy utáni collegiumi exercitium . Ter
mészetes, sok van benne Marsról, Themisről,
Neptunról és a Kocytusról. A múzsákat ko

molyan kéri hogy sirjanak a Caesar hamy
vedre fölött, mert Caesar – mond a költő —

szerette a múzsákat; Caesar, a ki soha egy
sort sem birt elolvasni Pope-ból, s a ki sem
mit sem szeretett, csak puncsot és kövér
asszonyokat.

Pittet , már iskolai éveitől fogva, kegyet
lenül kinozta a csúz ; s végre orvosai azt ta

nácsolták hogy egészsége helyreállitása végett
útazzék . Elhagyta tehát Oxfordot, a nélkül

hogy tudori rangot szerzett volna , s Fran
czia -' és Olaszországba utazott. Hazajött, a
nélkül hogy az útazás használt volna, s egész
életében , mind holtig szenvedett csúzos ba
jaiban .
Atyja ezalatt meghalt s ifjabb gyerme
keinek igen keveset hagyott. Vilmos kényte

len volt életpályát választani. Katonai pályára
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határozta el magát, s zászlótartói helyet vá
sároltak neki a kékkabátosoknál.
De bármily csekély volt is vagyona, csa

ládja birt annyi hatalommal, s akarattal is ,
hogy őt támogathassa. Az 1734-diki átalános
választásoknál, bátyja mind Old Sarum , mind

Oakhampton részérőlmegválasztatván, Tamás
Oakhamptont tartotta magának , s Vilmos,
mint Old Sarum követe lépett a házba.

Walpole ekkor már tizennégy év óta állt
a kormány élén . A legkedvezőbb körülmények
közt jutott volt hatalomra. Az összes whig

párt, azon, párt mely különös ragaszkodást
nyilvánitott a forradalom elveihez s mely ki
zárólag birta az uralkodó-ház bizalmát, egye
sült az ő kormányának támogatására. Sze- ,

rencséjére akkor nem volt a kormányon, mi
kor a déltengeri-rendszabály keresztül ment,

s ámbár úgy látszik nem látta előre annak
minden következményeit, keményen ellenezte

azt, valamint ellenezte Sunderland kormányá
nak minden , úgy jó mint rosz , intézkedéseit.

Mikor a déltengeri-társaság 50 százaléknyi
osztalékokat adott, mikor száz fontos részvé

nyei ezerszáz fonton keltek, mikor a Thread .
needle utczában naponként herczegek és fő

papok kocsijai nyüzsögtek , mikor hittudósok
és bölcsészek börzejátékosokká váltak, mikor
minden nap ezer hasonló szappanbuborék lőn
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létre fúva , mint a paróka-társaság , spanyol
szamár-társaság, higany-szilárditó -társaság stb .;
Walpolet, nyúgodt józan esze megóvta az ál
talános szédelgéstől. Nyilvánosan kárhoztatta
az uralkodó eszelősségét, s tekintélyes össze
geket nyert, azt titokban felhasználván . Mi

kor a bukás bekövetkezett, mikor egy nap
tizezer család jutott koldusbotra , mikor a nép ,

dühe és kétségbeesése őrjöngésében , nem
csak a csalárd üzlet kisebb ügyvivői ellen ,

hanem a hannoveri kegyenczek , az angol
ministerek, sőt maga a király ellen is kiabált,

mikor a parliament elkobzást és vért köve
telve ült össze, mikor az alsó -ház némely

tagjai azt inditványozták hogy az igazgatók
kal úgy kell bánni mint a régi Rómában bán
tak az atyagyilkosokkal, t. i. zsákokba kötni

és a Thémzbe dobni, – akkor Walpole volt

azon ember, kire minden párt szemeit függesz
tette. Négy évvel azelőtt, Sunderland és Stan
hope ármányai elűzték őt a hatalomról s az
alsó-ház vezetését Craggsra és Aislabie -ra
bizták vala . Stanhope nem volt többé. Aisla

bie , a déltengeri ügyben követett gyalázatos
eljárása miatt kiűzetett a parliamentből. Cragg
sot csak épen jókor bekövetkezett halála
mentette meg hasonló megbélyegzéstől. Az

alsó -házban tekintélyes kisebbség szavazott
szigoru kárhoztatást Sunderland ellen, ki, le

-

109

-

hetlennek érezvén az uralkodó hangulat ere
jének ellenállani, visszalépett a kormánytól s

visszalépését csak kevéssel élte túl. A whig
pártot eddig két részre osztó szakadás most
teljesen meg volt orvosolva. Walpolenak nem
kelle más ellenzékkel küzdeni, mint a to
ry-kkal, a tory -kra pedig a király , természe
tesen , a legerősebb gyanúval és haraggal
nézett.

. Az ügyek egy darabig oly szép 'simán
és gyorsan mentek, mint a Tudorok ideje óta
még soha . Az 1724-diki ülésszakban például

alig volt egyetlen egy szavazás, kivéve ma
gán -ügyekben . Nem lehetetlen , hogy Walpole,
ha azon útat követte volna , melyet Pelham
később követett , ha a whig-párt minden
nagyravágyó és sokat igérő tehetségeit föl
vette volna a kormányba, s itt-ott, egy-egy a
Braunschweigi ház iránt jobb indulattal visel

tető torynak is helyet csinált volna, – elke

rülhette volna azon iszonyu küzdelmet, mely
lyel kormánya utolsó éveit töltötte s melyben
utóvégre is legyőzetett. Az ellenzék mely őt

megdönté, azon ellenzék volt, melyet saját
politikája , saját korlátlan hatalom -vágya te
remtett vala .
Mindjárt ministeriuma egybeállitásában

halálos ' ellenségévé tette pártja egyik leghi
vebb és legtehetségesebb tagját. Pulteneynek ,
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nyilvános és magán okoknál fogva a legerősb
igényei lehettek valamely magos állásra az
új szervezkedésben . Vagyona tömérdek volt.

Magán-jelleme tiszteletreméltó volt. Már ak
kor kitünő szónok vala. Az ügyekben , egy
fontos álláson, nagy tapasztalást s jártasságot
szerzett. Minden szerencse-fordulatban hű ma
radt a whig -zászlóhoz. Mikor a whig -párt két

részre szakadt, Pulteney odahagyta tekintélyes

állását s Walpole csillagát követte . Ésmégis,
mikor Walpole ismét a kormányra lépett,
Pulteney nem lőn hivatal-vállalásra felszólitva.

A két barát közt haragos szóváltás történt.
A minister peerséggel kinálta meg Pulteneyt.
Lehetlen volt hogy Pulteney ilyes ajánlat in

dokát át ne lássa. Haraggal visszautasitotta
azt. Egy darabig csak magában évődött sérel

mein s várt a bosszu alkalmára. Mihelytked

vező esély következett be, a kisebbséghez
csatlakozott , s a legnagyobb ellenzéki vezér

lőn, milyet csak az alsó-ház valaha látott.
A kormány minden tagjai közt Carteret

volt a legékesenszólóbb és legképzettebb. Vi
tatkozási tehetsége első rangu ; ismeretei a
külügyekben felül múlták minden kortársáét,

ragaszkodása a protestáns uralkodó család
hoz , minden kétségen felül állt. De egy és
ugyanazon kormányban neki és Walpolenak
nem volt elég hely . Carteret visszavonults
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attól fogva egyike volt egykori hivataltársa

legkitartóbb és legfélelmesebb elleneinek.
Ha volt ember, a kivel a hatalmat meg
osztani Walpole talán kész lett volna , az az
ember Lord Townshend volt. Vérszerint távol
rokonok voltak , házasság által közel rokonok

lettek . Gyermek koruk óta barátságban éltek,
Etonban iskolatársak voltak ; Norfolkban szom
széd birtokosok . Együtt szolgáltak Godolphin

alatt. Együtt léptek az ellenzékbe, mikor
Harley kormányra jutott. Ugyanazon képvi
selő -ház üldözte mindkettőt. Anna királyné

halála után együtt léptek ismét hivatalba .

Sunderland együtt űzte el megint s mikor a
Sunderland befolyása csökkent, együtt tértek
vissza ismét. Nézeteik a közügyek iránt,
csaknem mindig összehangzók voltak. Mind
kettő nyilt, nagylelkű és részvékeny lelkületü
ember volt. Egymással sok éven át szivélyes
és szeretetteljes összeköttetésben álltak . De
a vér kötelékei, a sógorság és régi barátság

kapcsai, a kölcsönös szolgálatok emlékezete,
az egyező nézetek és véralkat, a közös dia

dalok és közös vereségek emléke, mind nem
volt elég azon becsvágyat fékezni, mely Wal

pole minden erényei és bűnei fölött uralko

dott. Ő el volt határozva hogy – saját ha
sonlatával élve – a ház czege ne „ Towns
hend és Walpole “ hanem „ Walpole és Towns
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hend “ legyen . A vetélytársak végre személyes

sértésekig mentek , egy népes társaságban,
galléron ragadták egymást s kardjaikhoz nyúl
tak. Az asszonyok sikoltoztak. A férfiak el

választák a veszekedőket. Baráti közbenjá
rás által megelőztetett egy, rokonok és sógo
rok , régi barátok és hivataltársak közötti pár

baj botránya. De a két vitás fél nem marad

hatott soká egymás oldalán. Townshend visz
szavonult és ritka mértéklettel s önzetlenség
gel vonakodott bármi részt. is venni tovább
az államügyekben. Nem bizhatik , mondá, vér
mérsékletében . Félt hogy magán-sérelmeinek

emléke arra fogná őt ösztönözni hogy Pulte
ney példáját kövesse, s oly kormányzattal
szemben képezzen ellenzéket, melyet átalában
üdvösnek tartott az országra nézve. Lemon
dása után többé soha sem ment Londonba,

hanem

nyúgalommal és méltósággal töltötte

életét , fái és festményei közt, Rainham -ben.
Öt követte Chesterfield. Ez is whigh volt

és a protestans trónkövetkezés barátja. Szó

nok , udvaroncz , mivelt szellem s irodalmiem
ber volt. Ő adta a hangot, oly időben midőn
arra hogy valaki hangot adjon , nem volt elég
únatkozottnak és gőgösnek lenni. Szembeötlő

dolog volt, hogy ő csak kelletlenül fogja ma
gát a Walpole, befolyásának alárendelni. Mor
gott a fogyasztási adó-javaslat ellen ; s five
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rei az ellen is szavaztak az alsó -házban . A
minister jellemző óvatossággal s jellemző . . .
erélylyel járt el; óvatossággal a nyilvános
ügyek vezetésében , erélylyel a hol saját túl
súlya volt érdekelve. Visszavonta a törvény
javaslatot s elűzte minden ellenkező vagy té

továzó tiszttársait. Chesterfieldet a St. James
palota nagy lépcsőjén állittatá meg s szólit
tatta föl a bot átadására , melyet mint főud

varmester viselt. Egy csomó nemes és hatal- '
mas tisztviselő , Montrose és Bolton hercze

gek , Lord Burlington, Lord Stair, Lord Cob
ham , Lord Marchmont, Lord Clinton , egy
szerre lőnek a korona szolgálatából elbo
csátva.

E történetek után nem sokkal az ellen
zék nagy erősitést nyert Lord Argyleben , ki
mindenesetre ingatag és hetvenkedő , de nép

szerű és ékesenszóló ember volt. Legnagyobb
részt az ő erőfeszitéseinek lehetett köszönni

hogy Angliában a trónkövetkezés rendje, köz
vetlenül Anna halála után , békésen megálla

pittaték és hogy a jakabpárti fölkelés, mely
a következő évben Skócziában kitört, szeren
csésen elnyomatott. Ő a kisebbségnek , nagy

neve, tehetségei, s hazájában gyakorolt túl
nyomó befolyása súlyát hozta segélyül.

Egyenként véve, ez esetek mindenikében
talált volna Walpolenak valamely ügyes vé
Chatham gróf.
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delmezője sikeres mentséget számára. De ha
látjuk , hogy évek hosszu során át minden
lábnyom

ugyan egy irányba megy , hogy

mind azon legkitünőbb államférfiak kik áta
lános politikai nézeteikben a ministerrel össz
hangoztak vala , őt egymás után megsértett
és ingerült kedélylyel hagyták oda , lehetetlen

azt nem hinnünk hogy e jelenség magyará
zata saját fiának e szavaiban fekszik : „ Sir

Róbert Walpole annyira szerette a hatalmat,

hogy vetélytársat abban nem tűrhetett.“ Hume
e hires ministert , egy rövid mondatban igen
sikerülten jellemezte : „ mérsékelt a hatalom

gyakorlatában, méltánytalan volt annak meg

szerzésében.“ Bármily jószivű , kedélyes és
engesztelékeny volt is Walpole , mégis oly

ember volt, kivel magos igényü és magos
szellemű ember soká egy úton nem maradha
tott. Azért oly ellenzékkel szemben kellett
magát föntartania, melyhez a kor összes leg

képzettebb államférfiai tartoztak, s küzdelmé
ben jobb támogatásra nem számithatott mint
a milyet oly emberektől várhatott, mint öcscse

Horácz , vagy Pelham Henrik , kinek tevékeny

középszerűsége nem adott okot a féltékeny
ségre, vagy oly tehetséges kalandoroktól kik
nek állása és jelleme ellensúlyozta a félelmet
melyet tehetségeik benne költhettek volna.
Ez utóbbi osztályhoz tartozott Fox, ki szegé
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hivatala nélkül megél

hessen ; Yonge Vilmos, kiről maga Walpole
mondotta, hogy csak is ily tehetségek emel

hetnek föl ily jellemet, s csak is ily jellem
vonhat a sárba ily tehetségeket; és Winning
ton , kinek magán -jelleme, okkal vagy ok nél

kül, a leggyűlöletesb hirben állott.
Az elégületlen Whigek , ha nem is szám
ban , de tehetségekben , tapasztalásban , súly

ban mindenesetre túlnyomó részét képezték
az ellenzéknek . A toryk alig járultak ahoz
egyébbel, mint egy csoport mázsás rókava
dászszal, kik straffordshirei vagy devonshirei

sörön híztak , kik a tengerentúli királyra ittak
áldomást, s azt tartották hogy valamennyi
tőke-pénzes zsidó ; oly emberek , kiknek egész

vallása a dissenterek (az angol egyház sza
kadárai) elleni gyűlöletben állt s kiket politi

kai vizsgálódásaik azon félelemre vezettek ,
mint Squire Western -t , hogy hazájuk átszál

littatik még Hannoverbe, hogy ott földsülye
déseket töltsenek vele . E buzgó squirek , az
egykori hatalmas october-club e maradványai
nak ékesszólása ritkán ment túl egy lelkes

„ igen“ vagy „ nem “ -en . E pártnak igen kevés
tagja tünt föl a parliamentben vagy hivatha

tott volna, bárminő körülmények közt is va
lamely magosb hivatalra ; s e kevesek is több

nyire, mint Wyndham Vilmos , új pártfeleik
8 *
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társaságában elsajátitották a türelem és poli
tikai szabadság elveit s tényleg a legnagyobb
igazsággal whigeknek voltak nevezhetők .

Az ellenzéki whigek, vagy a mint nevez
ték

hazafiak “ , volt azon párt melyhez a leg

kitünőbb ifjak kik akkor a nyilvános életbe
léptek , csatlakozának . E tapasztalatlan politi

kusok teljes mértékben érezték azon lelkese
dést, melyet a szabadság neve fiatal és tüzes
kedélyekben természetesen ébreszt. Föl bir
ták fogni, hogy a tory - ellenzék elmélete és a
Walpole-kormány gyakorlata egyaránt szöges
ellentétben állt a szabadság elveivel. Annál

fogva azon zászló alá csoportozának , melyet
Pulteney emelt föl. Mig a whig -miniszter ellen

működtek a legtisztább whig -tanok iránt szi
lárd ragaszkodást vallottak. Ő volt a szaka
dár ; ezek voltak az igazhitüek , a kiváltképen

való nép, a Hampdenek és Russellek igaz hi

tének őrzői, ők az egy felekezet , mely az
idő és a hosszas hatalomgyakorlat által elő
idézett romlottság közepette sértetlen tartotta
fenn a forradalom eredeti elveit. Az ellenzék
ez árnyalatához csatlakozó fiatalemberek

közt Lyttelton és Pitt voltak a legkitünőbbek .
Mikor Pitt a parliamentbe lépett, az egész
politikai világ egy oly esemény fejlődését ki

sérte a legfeszültebb figyelemmel , mely az
ellenzéknek s jelesen az ellenzék azon ré
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szének melyhez a fiatal államférfi szegődék ,
hatalmát nem sokára nagyon megerősité . A

walesi herczeg lassankéntmind inkább-inkább
elidegenült atyjától és minisztereitől, s mind
inkább közeledett a hazafiakhoz.
Semmi sem természetesebb mint hogy
oly királyságban hol alkotmányos ellenzék

van, a trónörökös az ellenzék élére álljon .
A becsvágy és hiuság minden érzelmei erre
ösztönzik . Azon párt mely benn van (a ha
talom birtokában ), őt természetesen csak má
sodiknak tekintheti. De biztos lehet, hogy

azon párton , mely künn van , ő lesz az első

személy. A legnagyobb kegy, mit tőle a fen
álló kormány várhat, hogy ne bocsássa el
hivatalából. De ha az ellenzékhez csatlakozik ,

párthivei azt várják tőle hogy hivatalba jut
tassa. Már pedig az emberek sokkal mele
gebb ragaszkodással viseltetnek az iránt ki
től birtokukban nem

levő előnyöket remél

nek nyerhetni, mint az iránt ki legfölebb is
annak birtokában hagyhatja meg őket a mi

már övék. A trónörökös tehát, ha az ékesen
szóló hizelgés és hódoló tisztelet minden gyö
nyörét élvezni vágyik , mindig azokhoz fog

csatlakozni kik magokat a hatalomra felküz
deni törekszenek . Azt hiszszük ez valódima-,
gyarázata azon ténynek , melyet Lord Gran
ville a fenséges braunschweigi ház valamely
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természeti sajátságának tulajdonitott. „ E csa

lád“

– mondá egyszer a tanácsban , azt

hiszszük 'rendes napi iccze burgundija után
- „mindig viszálkodott s nemzedékről nem

zedékre mindig is viszálkodni fog.“ O pedig
értesülve lehetett e tárgyban ; mert a királyi

család három

egymást követő nemzedékénél

állt kegyben. Mi nem fogadhatjuk el magya
rázatát egészen ; de a tény kétségbevonhat
lan. I. György trónra lépte óta négy walesi
herczeg (trónörökös) volt s mind a négy,
csaknem folyvást, az ellenzékhez tartozott.

Bárminő okok birták légyen is rá Fri
gyes herczeget hogy a Walpole Róberttel
ellenzéket képező párthoz csatlakozzék , csat
lakozása e párt sok tagjába oly bátorságot
és erélyt öntött, melyre igen nagy szükségök
volt. Addig az elégületlen whigeknek lehetet

len volt nem érezniök némibal-sejtelmet, an
nak tudatában , hogy napról napra nehány

türelmes jakabpártival szavaznak együtt, kik

ről tudva volt hogy a száműzött családdal
folytonos összeköttetésben állnak , vagy oly
torykkal kik Somers-t vád alá fogták , kik
Harley és St. John ellen, mint az egyházi és
államérdekek körül hanyagok ellen zúgtak

vala , s a kik , ha nem is voltak épen hajlan
dók megtámadni az uralkodó családot, de e

család trónra ültetését a legjobb esetben
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is csak két rosz közül a kisebbiknek , csak
a pápaság szükséges de fájdalmas és meg

alázó ellenszerének tekintették . A minister
látszólagos igazsággal mondhatta , hogy Pul

teney és Carteret, hatalom

és boszu utáni

szomjuk kielégithetésének reményében nem

átallják egy a protestans trónkövetkezés iránt
ellenséges indúlattal viseltető párt érdekeinek
szolgálni. Frigyes herczeg megjelenése a ha
zafi-párt élén , e vádat egyszerre elnémitotta .
Az ellenzék vezérei most azzal dicsekedhet

tek hogy eljárásukat oly egyén részvéte
szentesiti, ki a trónkövetkezésben ép oly kö

zelről van érdekelve mint maga a király ; és
hogy ők , a helyett hogy a tory-párt czéljai
nak szolgálnának , inkább ezen pártot is a
whigek oldalára áthozták . Valóban el kell is

merni, hogy ámbár mind a király mind a her
czeg nem nagy becsületökre váló módon vi
selték magokat egymás irányában , ámbár az

atya ridegen , a fiu tiszteletlenül s mind ket
ten gyermekesen jártak el, a királyi család
két főtagjának ezen szakadása által inkább
megerősbült mintsem gyöngült. Egy egész se

reg politikus, kik magokat minden hivatalból
állandó kizáratásra itélve lenni gondolták s

kétségbeesésökben már-márkészek lettek volna
egy ellenforradalomhoz csatlakozni, mint az
egyetlen útmódhoz, melylyel alárendelt hely
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zetökből fölvergődhetnének , most örömmel
szemléltek egy könnyebb , biztosabb útat nyilni

magok előtt a hatalomhoz, és sokkal jobbnak
tartották elvárni, mig a korona a dolgok ter
mészetes rendén a braunschweigi ház örökö

sére száll, mint nyakukat és jószágaikat egy
a Stuart-ház érdekében merészlendő fölkelés
ben koczkáztatni. A királyi család helyzete

azon skót családok helyzetéhez hasonlított,
melyekben a forradalom alatt apa és fiu kü
lönböző párton álltak , hogy , bármi legyen a
dolog vége, javaikat megtarthassák .

1736. aprilban Frigyes herczeg a sach
sen -gothai herczegnővel lépett házasságra, ki
vel később nagyon hasonló viszonyban élt
ahoz , mint atyja Karolina királynéval. A her

czeg imádta nejét s szellemre és testi bájakra
nézve őt a világ legvonzóbb asszonyának
tartotta. De azon nézetben volt, hogy a há
zassági hűség fejedelmekhez nem illő erény
s csakhogy IV . Henrikhez és Orleans regens
herczeghez hasonló legyen , oly kicsapongó

életmódot negélyzett, mely iránt semmi érzék
kel nem birt, s az egyetlen nőt a kit szeretett,
gyakran elhagyta rút és kellemetlen szeretők
kedvéért.
A ház által a trónörökös házassága al
kalmából a királyhoz intézett föliratot nem a

minister , hanem Pulteney az ellenzék vezére
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inditványozta. Ez alkalommal szólt először a
házban a fiatal Pitt , ki azon ülés -szakban

melyben belépett vala , egyszer sem szólalt

föl. „ Egy egykoru történetiró“ – úgymond
Thackeray úr — „ Pitt első beszédét úgy irja
le, mint a mely a régi szónoklat legjobb pél
dányait is felülmúlta. Tindal szerint ékesebb
volt az mint a Demosthenes beszédei; s ke
vésbé terjengő mint a Ciceroéi.“ Ez értel
metlen szóvirág százszor volt már idézve.

Csudálatos hogy egyszer is lehetett mondani,
hanemha nevetség okáért. A közkedvesség
melyre mégis jutott, mutatja , mily hanyagul
és felületesen szokott gondolkodni az embe
rek legnagyobb része. Hallott- e valaha Tin

dal, ki e szóvirágot először leirta, vagy Coxe
főesperes és tdő. Thackeray urak kik azt
utána irták , oly beszédet életökben , melyre

ugyan ezen bók ne illenék ? Hallottak -e va
laha kevésbé ékes beszédeket mint a Demos
thenesei, vagy terjengőbbeket mint a Ciceroéi ?
Nem ismerünk élő szónokot, Lord Brougham
tól le Hunt úrig , ki ugyanazon dicséretre
igényt ne tarthatna . Nem igen hizelgő bók
volna valakinek külsejére, ha azt mondanák ,
hogy magosabb mint Tom Pouce, és törpébb
mint az óriás O ' Brien ; kövérebb mint egy
Anatomie vivante, és soványabb mint
Lambert Dániel.
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Pitt beszéde, a mint a Gentleman's Ma

gazine-ben följegyezve van , kétségkivül meg
érdemli a Tindal dicséretét, de nem is érde

mel mást.
Épen oly üres és áradozó mint szűz
szónoklattól ily alkalommal várni lehet. De a
fiatal szónok folyékonysága és személyes elő
nyei azonnal megragadták hallgatói szemét,
fülét. Első megjelenése napjától fogva , min
dig figyelemmel hallgatták , s' a gyakorlat ki
fejtette a benne rejlő nagy tehetségeket.
Korunkban a parliamenti szónok hallga
tósága az egész nemzet. Azon 3 — 4 száz em
bernek , kik a beszéd tartásakor épen jelen
vannak , tetszhetik vagy nem tetszhetik a szó

nok hangja és előadása; de azon tudósitá- ,
sokban melyeket másnap százezerek olvas

nak elenyészik a legnemesebb és legnyomo
rúbb alak , a leglágyabb és legrikoltóbb hang,
a legmegnyerőbb és a legügyetlenebb maga
tartás közötti minden különbség. Száz évvel

ezelőtt, alig jött ki valami tudósitás azokról
mik

a képviselő -ház falain belül történtek .

Akkor tehát a benyomás, melyet a szónok
azokra tett kik őt valóban hallgatták , · volt
minden. Az ajtókon kivüli hire egészen azok
tól függött kik akkor az ajtókon belül ültek.
Azon kor parliamentjeiben annálfogva, mint

a régi köztársaságokban , azon tulajdonok
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mik a beszéd közvetlen benyomását emelik ,

sokkal fontosabb részei voltak a szónokikép
zettségnek , mint ma. Pitt épen e tulajdono

kat birta , a legnagyobb mértékben. A szin .
padon a legszebb Brutus vagy Coriolanus lett
volna, a ki csak valaha föllépett. Kik őt már
hanyatlása korszakában látták , mikor egész- , '

sége megtört , szelleme elkedvetlenedett vala ,
mikor azon viharos gyülekezetből melyet tel
jes -tökéletesen ismert s mely fölött korlátlan
hatalmat gyakorolt vala , egy kisded , lomha

és barátságtalan hallgatóság közé lőn át

helyezve, – azt mondják hogy beszédének
legnagyobb része halk , egyhangu s csak a
legközelebb ülőktől hallható mormolás volt ;
csak ha élénk izgatottságba jött , emelte föl

hangját nehány perczre, de csakhamar ismét
az érthetlen mormogásba sülyedt az vissza.

Ilyen volt Chatham gróf; de nem ilyen volt
Pitt Vilmos. Mikor először jelent meg a par
liamentben , alakja megragadóan kellemes és

parancsoló , vonásai magosak és nemesek,
szeme tele volt tűzzel. Hangja , még ha sut

togásig sülyedt is le, meghallatszott a leg
messzibb padokig , s mikor teljes terjedelmé

ben kifejtette , akkor fölharsogott mint egy
székes-egyház orgonájának riadalma, megrázta
az egész házat, és az előszobákon s lépcső
kön át az udvarokban és a Westminsterhall

– 124 előtti téreken is meghallatszott. Ő

e kitünő

előnyeit a legszorgosabb gonddal ápolta . Elő
adását egy igen roszakaró hallgatója a Gar
rikéhoz egészen hasonlónak festi. Arczjátéka

méltóságos volt; az ellenséges szónokot gyak
ran a harag vagy gúny egyetlen tekintetével
lesújtotta vagy zavarba hozta . Minden hang,
a szenvedélyes kiáltástól, a rezgő oldal-meg
jegyzésig , teljesen hatalmában volt. Semmi
esetre nem valószinűtlen hogy azon gond ,
melyet személyes előnyeinek kifejtésére for

ditott, némely tekintetben még hátrányára szol
gált s csak növelte benne a szinpadi hatások

iránti hajlamot, mely, mintmár megjegyeztük ,
jellemének egyik legszembeötlőbb foltja volt.
De nemcsak s nem is főleg külső jeles
ségeknek köszönhette Pitt azon nagy be
folyást melylyel csaknem harmincz évig birt

az alsó-ház fölött. Tagadhatlanúl nagy szó
nok volt, és nem nehéz kortársai előadásából

8 saját beszédeinek még fenlevő töredékeiből
szónoki erejének minőségét s terjedelmét föl
ismerni.

Nem szokott irott beszédeket tartani. Ke

vés előre készitett beszédei teljességgel nem
sikerültek . A kidolgozott dicsbeszéd melyet
Wolfe tábornok fölött mondott, minden beszé
dei legrosszabbikának tartatott. Egy itész, ki
őt gyakran hallotta , igy szól felőle : „ senki
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sem tudta kevésbé előre, hogy mit akarmon

dani.“ Valóban , könnyűsége oly nagy volt,
hogy hibává vált. Nem ura , hanem rabszol
gája volt saját beszédének . Ha egyszer elra

gadtatott, oly kevéssé birt uralkodni magán,
hogy nem is szeretett részt venni a vitában
olyankor, mikor valami fontos államtitok volt
eszében. „ Hallgatnom kell, – mondá egy
ilyen alkalommal Lord Shelburne-hoz — „mert
ha egyszer fölállok , mindent kibeszélek , a mi

szivemen van.“
S mindamellett a vitatkozásban nem volt
nagy. Hogy nem volt az, mikor először lépett
be a képviselő -házba , azon nem csodálkoz
hatunk. Alig lett azzá valaki, hosszas gya
korlat és sokszori vereség nélkül. Hosszu
lépcső-fokozatokon jutott, mint Burke mondja,
a néhai Fox is oda, hogy a legragyogóbb és

leghatalmasabb parliamenti vitatkozó lett, ki
csak valaha létezett. Maga Fox ez eredményt

azon még ifjú korában tett elhatározásának
tulajdonitja , hogy minden éjjel, jól roszúl, be
szél legalább egyszer. „Ot egész ülés -szak
alatt“ - szokta mondani – „minden éjjel
beszéltem , egyet kivéve, s csak azt sajnálom ,

hogy nem beszéltem azon is.“ Valóban , Stan
leyt kivéve, ' kiben a parliamenti vitatkozás
müvészete az ösztön erejével birt, alig lehetne
egy kitünő vitatkozót nevezni a ki ne hall
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gatói rovására szerezte volna meg magának

e müvészetet.
De valamint a vitatkozás müvészete olyas,

hogy még a legtehetségesebb emberek sem
igen szerezhetik meg hosszas gyakorlat nél
kül, úgy viszont a kitünő tehetséggel biró
ember, szorgalom

és rendületlen gyakorlat

által többnyire meg is szerezheti azt. Külö
nös, hogy Pitt, ragyogó tehetségei, beszéd
beli folyékonysága , s nagy merészsége da
czára, s daczára annak hogy egész élete
parliamenti küzdelmekben folyt le, hogy több
éveken át az alsó-ház vezetésével volt a ko

ronától megbizva , mégis a vitatkozás müvé
szetét valami kitünőségre soha sem

vihette .

Rögtönözve beszélt; de beszéde a saját esz
memenetét, nem a megelőző vitatkozás folya-,
mát követte . Képes volt, igen is, az ellensé
ges szónok valamely elkülönzött nyilatkoza

tát megtartani emlékezetében s aztán élénk

gúny vagy ünnepélyes kárhoztatás tárgyává
tenni. Ekeșszólásának nehány leghiresebb ter

mékét egy vigyázatlan szó, egy nevetés, egy
tetszésnyilvánitás idézte elő . De ez volt a

replika egyetlen neme, melyben magát ki
tudta tüntetni. Talán ő volt az egyetlen nagy

angol szónok , a ki nem tartotta előnynek ,
utoljára szólhatni, s a ki rendesen, szándéko
san, legfélelmesb ellenségei előtt szólott. Ér
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deme csaknem egészen ékesenszólói (rhetori)

volt. Sem

a kifejtésben sem

a czáfolásban

nem volt szerencsés ; de beszédei élénk fes

tésekkel, megható mondatokkal, jól előadott
adomákkal, szerencsés czélzásokkal s szen
vedélyes hivatkozásokkal bővelkedtek . Gúnya

és csúfolódása irtóztató volt. Talán soha, an
gol szónoktól annyira nem féltek , mint tőle .

De a mi előadásának a legtöbb hatást
biztositotta, az őszinteség , az erős érzés, az
erkölcsi emelkedettség azon látszata volt,
mely mindennek, a mit mondott, sajátja vala .
Nyelve nem volt mindig a legtisztább izlésü ;

egykoru birálói közül többen , igen virágos
nak mondják . Walpole, a legnagyobb elra

gadtatás közepette, melylyel Pitt egyik legre
mekebb beszédéről nyilatkozik , bevallja hogy
metaforái némelyike erőltetett volt. Némely

idézeteit s ókori példáit egy ügyes iskolásfiu
is elcsépelteknek tarthatta volna. De ezek
csekélységek voltak , mikkel a hallgatóság ke
veset törődött. A szónok lelkesültsége min
denkire elragadt a ki őt hallotta ; melegsége
s nemes magatartása, a leghidegebb fogalom
nak tüzet s a leggyerekesebb czélzásnak mél
tóságot kölcsönzött.

Nagy képessége csakhamar kezdett hát
rányos lenni a kormányra nézve ; s Walpole

elhatározta , hogy példát ad a hazafias zász - '
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lótartón . Pitt annáſfogva elbocsáttatott a szol

gálatból. Thackeray úr azt mondja , a minis
ter azért nyúlt ez eszközhöz , mert átlátta
hogy sikeretlen törekvés lett volna ily be
csületes és önzetlen ellenséget megvásárolni
akarni. Nem vonjuk kétségbe Pitt becsületes

ségét, de nem tudjuk , mi bizonyságát adhatta
annak eddigelé mikor a hadseregből kiútasit

tatott; s bizonyosak vagyunk benne , hogy
Walpole nem az az ember volt , ki egy fia
tal kalandorról, mielőtt valaha alkalma lett
volna valamit visszaútasitani, hajthatlan be

csületességet tett volna föl. Hanem Walpole

nak átalában nem volt szokása , ellenségeit
megvásárolni. Igazán mondja Burke , a régi

whigekhez intézett megszólitásában , hogy
Walpole igen keveseket téritett meg az ellen
zékből. Valóban , e nagy minister nagyon jól
értette a maga mesterségét. Tudta , hogy egy
száj helyett, melyet egy hivatallal bedug, rög

tön ötven más nyilik föl. Tudta , hogy a leg
rosszabb politika lett volna tőle, értésére adni

a világnak hogy eljárásai ellenzésével többet
lehet nyerni nála , mint azok támogatásával.

Ez elvek oly régiek mint a parliamenti vesz
tegetések eredete , Angliában . Pepys, mint
maga elbeszéli, a II. Károly tanácsosaitól
tanúlta .
Pitt semmit sem vesztett. Komornyik -ka-

'
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marás lett a walesi herczegnél, s tovább szó
nokolt a minister ellen , lankadatlan tűzzel s
növekedő ügyességgel. Az akkor Spanyolor
szág és Anglia közt függőben levő tengerjogi

kérdés, minden tehetségeit igénybe vette. Oly
hevességgel követelte a háborút, minőt az
eszélylyel és emberiségi érzéssel bajos egyez
tetni, de mely Thackeray úr szerint a legna
gyobb bámulatra méltó . Nem ereszkedünk
abba hogy oly valamit hosszasan tárgyaljunk ,

a miről azt hittük hogy minden jól értesült
ember régóta egyértelemre jutott felőle . Azt
hiszszük könnyen meg tudnók mutatni, hogy ,
ha a népjogot egyátalában tiszteletben kell

tartani, ha az emberi társadalmak ügyeiben
a jog valami egyéb mint csak a hatalom egy

más neve, ha a bukanier-ek elméletét, melyet

úgy látszik Thackeray úr is oszt, mely sze
rint a szerződések, harmincz fokon belül,

semmisek , el nem fogadjuk : – a Spanyol
országgal folytatott háború semmikép nem

igazolható . Igazán szólva, e háború előmoz
ditói megkimélték a történetirókat azon fárad
ságtól, hogy mindezt ellenökben bizonyitgas

sák. Magok elismerték hogy vétkesek . „ En“
- azt mondja Burke – „ azon kor némely
fontos eseményeit illető eredeti okiratokat
láttam s nagy gonddal átvizsgáltam . Teljesen
meggyőztek azon háborúnak legnagyobb mér
Chatham gróf.
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tékben jogtalan voltáról s azon ürügyek ha
mis voltáról, melyekkel Walpole , maga vesz
tére s egy téves politika által vezetve, azon

rendszabályokat igazoltatni engedte. Nehány
évvel azután alkalmam volt e minister legki
válóbb ellenzőivel s azokkal kik ama lárma
főbb inditói voltak , húzamosban társalognom .

Egyik , de egyetlen egyik sem védte amaz el
járást, sem meg nem kisértette akkori ma
goktartását igazolni. Sőt oly határozottan kár
hoztaták azt, a mint csak valamely történeti
ténynyel szemben, miben magoknak legkisebb
részök sem volt, tehették volna.“

Pitt, ké

sőbbi alkalmakkal, bőséges jelét adta , hogy
ő is ezen későbbi megbánók közé tartozott.

De azért életirója bámulatra méltónak tartja
eljárását, ott is, hol azt maga kárhoztatást.

érdemlőnek itéli.
Az 1741-dikiválasztások Walpolera nézve
kedvezőtlenül ütöttek ki; s hosszu és makacs
küzdelem után kénytelen

volt lelépni. New

castle herczeg és Lord Hardwicke alkudozá
sokba ereszkedtek a vezető hazafiakkal, azon
reményben hogy sikerülend whig alapon szer

vezniök a kormányt. Ez ügyben Pitt, s azok
kik vele a legszorosabban együtt tartottak ,
nem

igen becsületökre váló módon viselték

magokat. Megpróbálták kiegyezni Walpole
lal, s ajálkoztak hogy ha befolyását a királynál
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az ő javokra érvényesitendi, őt a vád alá

fogás ellen védeni fogják. Sőt annyira men
tek , hogy magokat a walesi herczeg közre
működésének megnyerésére is kötelezték . De

Walpole tudta , hogy a Fiuk támogatása, a
mint a fiatal hazafiakat nevezte , rajta , ha
Pulteney és Carteret kérlelhetlenek fognak
lenni, semmit sem segithet, ellenben felesle

ges volna, ha az ellenzék hatalmas vezéreit
megnyerhetné. Annálfogva az ajánlatot elúta

sitotta . Megjegyzésre méltó , hogy Thackeray
úr, a ki érdemesnek tartotta a fáradságra,

Pitt rosz iskolai verseit megmenteni a fele
déstől, ez egész történetet még csak nem is

érinté , mely pedig erős bizonyitékon nyug
szik , s oly átalánosan ismert könyvben , mint

Walpole élete Coxe-tól, föltalálható.
10 .
Az új intézkedések az ellenzék csaknem
minden tagjának reményeit megcsalták , de

senkiét sem inkább mint a Pittét. Nem szólit
tatott föl hivatalba lépésre, s annál fogva to
vább is ragaszkodott „ hazafiui“

állásához.

Szerencséje volt hogy ezt tette. Ha akkor hi
vatalba lépett volna , valószinűleg bőségesen
osztozott volna a Pulteney , Sandys és Carte

ret bekövetkezett népszerűtlenségében . Ő most
a leghevesb

és legengesztelhetlenebb

volt

mindazok között kik boszuért kiáltottak Wal
pole ellen. Nagy erélylyel és ügyességgel tá
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mogatta a legigaztalanabb és legerőszakosb
inditványokat, miket csak a megbukott mi
nister ellenségei ki tudtaḥ gondolni. Titkos
törvényszék fölállitását sürgette az alsó-ház

ban , mely a kincstár volt első lordjának
(Walpolenak ) eljárásait megvizsgálja. Ezmeg
is történt. A vizsgáló birák nagy többsége a
vádlott államférfinak nyilvános ellensége volt.
S mind a mellett kénytelenek voltak beval

lani, hogy semmi bűnt benne nem tudtak ta
lálni. Annálfogva új felhatalmazást kértek ,
indemnity-t a tanuk számára , vagy tisztán
kimondva : jutalom -igéretet mindazok számára

kik , igazán

vagy

hamisan , Oxford

gróf

(Walpole ) ellen tanuskodni készek lesznek.
Pitt ez inditványt támogatta , az á Pitt a ki
ajálkozott volt hogy mellvédül álland lord
Oxford és a közvélemény igazságszolgáltatása
közt. Ezek szomoru tények . Thackeray úr
elhallgatja , vagy a mily gyorsan lehet átsu
han rajtok, s mivel az ő dolga csak magasz
talni, igaza van hogy igy tesz. De bár sok
oly része van Pitt életének melyet vizsgálni
kellemesebb , egyet sem ismerünk mely tanu
ságosabb volna. Milyen állapotban lehetett a
politikai közerkölcsiség akkor, midőn egy
fiatal ember , ki kora legönzetlenebb és leg

feddhetlenebb államférfiának tartatott és pe
dig méltán tartatott annak , megkisérlhette ily
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gyalázatos eszközökkel vivni ki hivatalba jut
hatását!

Az indemnity -javaslatot a lordok háza

elvetette. Walpole csöndesen vonulhatott el
a világ szemei elől; s à nagy tért, melyet
üresen hagyott, nemsokára Carteret foglalta

el. Carteret ellen Pitt szintoly tűzzel kezdett
mennydörögni, a minővel csak valaha Sir Ró
bertet megtámadta . Carteretre ruházta át azon

kemény elnevezések legnagyobb részét, me
lyek az ő szónoklatának megszokott kifejezé
sei valának , minők : egyedüli minister, utála
tos minister , gyűlöletes minister , megvetésre- .
méltó minister. Pitt vádbeszédeinek fő -tárgya

azon kedvezés volt melylyel a kormány a
braunschweigi ház német birtokai iránt visel

tetett. Azon szokást, miszerint a hannoverai
csapatokat angol pénzzel fizették , nagy hév

vel támadta meg , de egyszersmind oly ügyes.

séggel is , mely őt a parliamenti szónokok
közt az első rangba emelte. A képviselő -ház

kevéssel azelőtt vesztette el nehány legfőbb

diszét. Walpole és Pulteney peerséget kaptak
s a felső-házba léptek ; Wyndham Vilmos
meghalt ; az emelkedőben levő férfiak közt

pedig , mindent összevéve egyik sem verse
nyezhetett Pittel. ,
Az 1744-ki ülés-szünet alatt halt meg az
öreg Marlborough herczegnő. Azon hirt vitte
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sirjába, hogy korában ő volt ki legjobban tu
dott gyűlölni. Pedig szeretete végetlenül több
kárt okozott mint gyűlölete . Több mint har
mincz évvel azelőtt, az ő véralkata buktatta
meg a pártot melyhez tartozott s a férjet a
kit imádott. Az életkor nem tette sem eszélye
sebbé sem szelidebbé. Mindenkit, ki csak
egy pillanatig nagy és szerencsés volt, heve
sen gyűlölt. Gyűlölte Walpolet; gyűlölte most

Carteretet. Sokkal halála előtt, Pope megjö
vendölte roppant vagyonának sorsát:
Örzetlen kincse idegeneké lesz,

S ég elvezérli szegények kezéhez –

Pitt, akkor a szegények egyike volt; s az ég

hozzá vezérelte a kevély özvegy kincseinek
egy részét. Tiz ezer fontot hagyományozott
reá , tekintve azon nemes bátorságot, mely
lyel Anglia törvényeit védelmezte, hogy ha
zája romlását elforditsa“ – mint a végren
delet szólt.

E végrendeletet az özvegy augusztusban
tette. Octoberben meghalt. S novemberben
Pitt udvaroncz volt. A Pelhamok rá kénysze
riték a királyt , nagyon is kedve ellen , hogy
szakitson Carterettel, ki most Granville gróffa

lett. E diadal után azon voltak hogy a kor
mányt azon alapon szervezzék , melyet, párt
nevezettel „ széles alap “ -nak hivtak. Lyttelton

a kincstárnál nyert alkalmazást ; s Pittnek
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több más barátjáról gondoskodtak. Pittmaga
azonban kénytelen volt egyelőre csak igére
tekkel elégedni meg. A király erősen nehez

telt némely kitételeiért, miket a tüzes szónok
a hannoverai csapatok fölött folyt vitában

használt. De Newcastle és Pelham

a legna

gyobb bizalmukat fejezték ki aziránt, hogy
az idő s igyekezeteik megengesztelendik a
király haragját.
Pitt, maga részéről semmit el nem mú
lasztott , a mi hivatalba jutását megkönnyit
hette. Lemondott a Frigyes herczeg udvará

ban viselt hivataláról s mikor a parliament
összeült, minden szónoki erejét megfeszitette
a kormány védelmében . Pelhamék csakugyan
öszintén rajta voltak hogy a király szivéből,

a Pitt ellen mély gyökereket vert ellenszen
vet kiirthassák . Tudták hogy Pitt nem az az

ember, kit könnyen meg lehetne csalni, vagy
büntetlenül megsérteni. Féltek hogy nem so
káig lesznek képesek őt igéretekkel meg

nyugtatni. S nem is volt érdekökben őt mel
lőzni. Erős kapocs volt köztök és közte. El
lensége volt az ő ellenségöknek . A két fivér
gyűlölte és rettegte a nagyravágyó és paran

csoló Granvillet: Cselszövényeit, több irány
ban, jól ismerték . Ismerték -befolyását a ki

rályra. Tudták , hogy mihelyt legkisebb ked
vező alkalom nyilnék , azonnal ismét a kor
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mány élére fogna állittatni. Elhatározták hogy
a dolgot eldöntés elébe vezérlik , s a kérdést,

melyben ezt előidézték , épen ebben terjesz
ték az uralkodó elébe : , fölvétessék - e Pitt a
kormányba, vagy nem ?“ Az időt több ügyes

séggel mint nagylelkűséggel választák ki.
Azon perczben tudniillik , mikor a britt szige
ten a fölkelés dúlt , midőn a sziget északi
vége a trónkövetelő hatalmában volt, benyúj

ták lemondásukat. A király egyszerre elha
gyatva látta magát épen azon párt egész zö
métől, mely családját a trónra emelte vala .
Lord Granville megkisérlé új ministeriumot
alkotni; de csakhamar kitünt hogy a Pelha
mok parliamenti befolyása ellenállhatlan volt,
s hogy a király kedvencz -államférfia legfölebb
30 lordra és 80 képviselőre számithatott. A
szándékkal föl kelle hagyni. Granville nevetve
vonúlt vissza. A ministerek erősebben tértek

vissza mint valaha, s a király nem vala ké
pes többé bármit is megtagadni a mit nekik
tőle követelni kedvök lett volna. Csak zúgo
lódni birt, hogy mily kemény dolog, miszerint

Newcastle , ki nem volna képes a legjelenték
telenebb német fejedelemnek kamarása lenni,
Anglia királyának parancsoljon.

Egyben mégis szivesek voltak engedni a
miniszterek . Bele egyeztek hogy Pitt ne té
tessék oly állásba, melyben elkerülhetlen volna
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gyakran érintkeznie a királylyal. A helyett
hát, hogy új szövetségesöket, mint előbb ter
vezve volt, hadügy-ministerré tennék , Irland
al-kincstárnokává tették s nehány hónap múlva
a hadsereg fő -fizetőjévé (Paymaster of the
forces) mozdították elő .

Ez akkorban a legjövedelmezőbb kor
mányhivatalok egyike volt. Rendes fizetése
csak kis részét tette azon jövedelmeknek ,

miket hivatalából húzott. Meg volt neki en
gedve hogy egy nagy összeget, mely béke

idején is ritkán volt kevesebb százezer font
nál, folyvást magánál tarthasson s ennek ka
matait maga javára használhassa . E szokás
nem volt titok s nem is tartatott szégyenle
tesnek . Úgy Pitt ideje előtt,mint utána, fedd
hetlen becsületességü emberek igy éltek vele .

Ő azonban vonakodott egy fillért is elvenni
azon fizetésen felül, melyet számára a tör

vény,meghatározott. A külországi fejedelmek,
kik Angliától zsoldot húztak, azon összegek
ből valamikis százalékot benn szoktak hagyni
a sereg fő-fizetőjének . Pitt e megalázó járan . '
dóságot határozottan visszautasitotta .
Hasonló önzetlenség nagy ritkaság volt
azon időben. Eljárása meglepte és múlattatta

a közhivatalok embereit. De a nép egész tö
megében a legmelegebb csodálatot ébresztette
iránta. A következetlenségek daczára melye
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ket Pitt elkövetett, azon különös ellentét da

czára mely az ellenzékben oly heves s a kor
mányon oly szelid magatartása közt föltünt,
még most is nagy mértékben birta a közbi

zalmat. Azon indokok, melyek egy államférfit
összeköttetései és egész politikaimagatartása

megváltoztatására birhatnak, sokszor homályo
sak, de a pénzügyekbeni önzetlenség oly do
log a mit minden ember fèl bir fogni. Pittet

ettől fogva oly embernek tekintették a ki
minden aljas kisértetek ellenében szilárdúl

állt. Ha hibásan cselekedett , az vagy itéleté
nek tévedéséből, vagy boszuvágyból, vagy
nagyravágyásból származhatott; de bármily
szegény volt is, a megvesztegethetőség gya
nujától örökre fölmentette magát.
Nyolcz nyúgodt év következett ; nyolcz

év, melyek alatt a kisebbség, mely Granville
megbukása óta mindig gyönge volt, folyvást

enyészett, mig csaknem láthatlanná vált. 1748
ban Franczia - és Spanyolországgal megkötte

tett a béke. 1751-ben Frigyes herczeg meg
halt s vele az ellenzéknek árnyéka is meg

szünt. Azon pártnak , mely Walpolet támo
gatta s annak mely őt megbuktatá , csaknem

minden kitünő tagja egyesült, utóda alatt.

Pitt tüzes és nyugtalan szelleme egy időre
kénytelen volt megcsöndesedni. Hallgatva nyú
godott meg a continenst illető rendszabályok
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azon rendszerében melyet kevéssel azelőtt
oly igen kárhoztatott. Megszünt Hannoverről

is tiszteletlenül beszélni. A Spanyolországgal
való szerződés ellen sem szólt semmit, bár
ezen szerződés épen ott hagyá ügyeinket a

· hol akkor állottak mikor ő a maga izgató
vádbeszédeit egymás után öntötte Walpole

békés politikája ellen. Olykor-olykor föl-föl
villantak előbbi természetének láng-sugárai,
de ritkán és múlólag. Pelham tudta, kivel van
dolga s érezte, hogy oly szövetségesnek , ki
oly kevéssé tűr korlátozást s oly képes sér

teni, olykor-olykor el kell nézni egy kis sze
szély -rohamot.

Két ember, szellemi tehetségekben Pitt
nél igen kevéssel – ha ugyan egy átalában
hátrább álló , foglalt ugyanakkor szintén ala

rendelt állást el a kormányban. Egyikök ,
Murray , egymás után volt a korona ügyvéde

s fő -államügyész . E kitünő ember, Pittet sok
kal felülmúlta az izlés biztosságában, az okos
kodás erejében , s a tudás mélysége- és sok

oldaluságában. Parliamenti ékesszólása soha
sem villant egyes hirteleni vakitó lobbanások
ban, de nyúgodt, világos és szelid fénye egy
pillanatig sem borúlt árnyékba . Szellemileg,
meggyőződésünk szerint, tökéletesen egy ma

gosságban állt Pittel; de hiányoztak benne
azon erkölcsi tulajdonok, melyeknek köszön
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hette Pitt hatása nagy részét. Murrayban nem
volt azon erély , azon bátorság, azon mindent
felfogni és merni tudó becsvágy , mely moz
galmas időkben nagygyá teszi az embert.

Szive egy kissé hideg volt , véralkata egész
a félénkségig óvatos, modora a kimértségig
illedelmes. Vagyonát vagy hirnevét, a hol el
kerülhette , soha sem tette koczkára. Egy idő
ben , minden valószinűség szerint minister -el

nök lehetett volna. De vágyai czélpontja a
birói szék volt. Az ország főbirájának tiszte
nem volt oly ragyogó mint a kincstár első
lordjáé , de dicsteljes , nyugalmas, biztos volt

s azért Murray előtt az volt a legkedvesebb
hivatal.

Fox , atyja azon nagy embernek kinek

hatalmas küzdelmei a béke, az igazság és a
szabadság ügyében e nevet halhatlanná tet

ték , a hadügyi tárczát vezette. Kegyencze
volt a királynak , a cumberlandi herczegnek
s a whig -szövetség nehány leghatalmasabb
tagjának . Parliamenti tehetségei első ranguak
voltak . Mint szónok , csaknem minden tekin

tetben egyenes ellentéte volt Pittnek. Alak
jában semmikecs ; arcza , a mint azt Rey
nolds és Nollekens föntartották , erős értelmi
séget mutatott ; de vonásai durvák s egész

kifejezése setét és komor volt. Modora ud
variatlan , előadása ' akadozó ; gyakran meg
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kellett állania , mert nem lelte a kellő szót ;
de a vitatkozásban, amaz éles, súlyos és fér
fias logika birtokában, mely a politikai kér

dések tárgyalásához illik , talán soha senki
sem múlta őt felül, fián kivül. A vitatkozás

ban Pittet oly határozottan felül múlta , a
mennyire öt Pitt a szónoklat ékességében .

Szellemileg a két vetélytárs közt meglehető
sen egyenlően állt a mérleg. De az erkölcsi
tulajdonok itt is Pitt felé döntötték azt. Fox
ban , kétségkivül, számos erény volt. Termé
szeti irányában szintúgy mint tehetségeiben

sokat hasonlitott még hiresebb fiához. Ugyan

azon szelid kedély , ugyanazon erős szenve
délyek, ugyanazon nyiltság, merészség és he

vesség , ugyanazon szivélyesség barátai – ,
ugyanazon engesztelékenység ellenségei iránt.
Senkit családja , társai melegebben s méltób

ban nem szerettek . De fájdalom , rosz politi
kai iskolában nevekedett; oly iskolában mely
azt tanitotta , hogy a politikai erény csak a

politikai megvásárolhatóság bizonyos kaczér
kodása , hogy minden hazafinak meg van a

maga ára, hogy a kormányt csak megvesz
tegetés útján lehet föntartani, s hogy az ál
lam

az államférfiak martaléka. Ezen elvek

igen is közkeletűek voltak Walpole pártjának
alsóbb rétegeiben ; s maga Walpole is , a ki
csupa megvetéséből annak mit mai napság

handabandának

(humbug) mondanak , igen

gyakran s a legkirivóbb modorban , az ellen

kező szélsőségbe esett, csak bátoritotta amaz
elveket. Fox laza politikai morálja szembe

tünő ellentétet képezett Pitt felötlő tisztasá
gával. A nemzet amabban nem bizott, mig

ebben feltétlen bizalmat helyezett. De azon
kor államférfiai közül alig volt egy , kinek

még ezután nem kellett volna megtanulnia ,
hogy a nemzet bizalma is ér valamit. Mig a
dolgok a rendes kerékvágásban mentek , mig

nem volt ellenzék , mig mindent egy kis ural
kodó junta kegye osztogatott, addig Fox ha
tározott előnyben volt Pitt fölött ; de mikor
veszélyes idők következtek , mikor Európát

háborúk dúlták , mikor a parliament pártokra
szakadt, mikor a nemzeti szellem heves izga
tottságban volt , akkor a nép kegyencze a
hatalom főpolczára emelkedék mig vetélytársa
jelentéktelenné sülyedt.

1754 elején Pelham Henrik váratlanul
meghalt. „Most már nem lesz nyugtom többés
– mondá a király a mint ezt meghallotta .
Igaza volt. Pelhamnak sikerült volt az ország
minden tehetségeit összehozni s együtt tar
tani. Halála által a legfőbb polcz, melyre an

gol alattvaló eljuthat, megürült s egyszer
smind azon hatalmas erő megszünt, mely
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apnyi viharos és becsvágyó szellemet össze
fűzött s pórázon tartott vala .

Pelham halála után egy hétre, el volt
határozva hogy Newcastle herczeg állittassék

a kincstár és kormány élére ; de még a teljes
szervezésből nagyon sok hiányzott. Ki legyen
a korona részéről az első ház vezér -minister

ségével megbizva ? Kitünő tehetségű emberre ,
kellend-e bizni e hivatalt ? S oly ember, ily
állásban nem fogna-e több befolyást és hatal
mat ragadni magához , mint a mennyit áten

gedni Newcastle hajlandó lett volna ? Vagy
csak egyszerű ügyvivőt kellend odállitani ? S

mi valószinűség volna abban , hogy egyszerű
ügyvivő egy oly népes és viharos gyülekeze
tet, melyben tapasztalt és tehetséges férfiak

egész serege ül, kellőleg vezetniképes legyen ?
Pope azt irta ama nyomorúlt zsugoriról

Cutlerről:
Jól látta hogy fal omlott, ház bedőlt;

De ő biz arra egy fillért se költ.

Newcastle hatalom -vágya hasonlitott a Cutler
pénzvágyához. Oly nemü fösvénység volt az
is mely magának kárt okozott, a fillérekben
kimélő , forintokban vesztegető . A rögtöni ki
adás oly keserves volt neki, hogy azt világ
ért sem koczkáztatta , bár vele a legszüksé

gesb javitást eszközölhette volna. Ha ráve
hette volna magát hogy egyszerre lemondjon
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hatalma egy részéről, a többinek állandó bir

tokát hihetőleg biztositotta volna magának .
De jobbnak tartotta gyönge és ingadozó kor

mányt alkotni, melyet a legkisebb lehellet
megrendithetett , s az első vihar ledöntött,
mint a szükséges árt kiadni, használható és
állandó anyagszerekre. Olyas valakit szere
tett volna találni, a ki kész legyen a ház ve

zetését hasonló feltételek alatt elvállalni a mi
nök alatt Craggs államtitkár, Sunderland ide
jében , huszonöt év előtt működött. Craggst
alig lehetett ministernek nevezni. Csak ügy
vivője volt a ministernek . A magosabb állam

titkokba nem volt beavatva, csak felsőbbjei
rendeleteinek engedelmeskedett; tulajdonkép,
hogy Doddington kifejezését használjuk , csak
a Lord Sunderland szolgája volt. De az idők
megváltoztak . Sunderland kora óta az alsó

ház fontossága folyvást emelkedőben volt.
Sok éven át csaknem mindig a minister- elnök
volt az ki e házban a kormányt képviselte .

Ily körülmények közt épen nem lehetett föl
tenni hogy valaki, a ki az ezen állásra meg
kivántató tehetségekkel birt, magát oda alázza

hogy a Newcastle által ajánlott feltételekbe

belenyúgodjék .

.

Pitt betegen feküdt Bathban , s ha egész

séges s ha Londonban is lett volna , sem a
király sem Newcastle nem lesz vala hajlandó

báztatással, ha nem
végződött volna.

161 is vád alá helyezéssel

Pitt ez alkalommal oly mérsékletet és
önuralmat tanusitott , mi épen nem volt szo

kása . Tapasztalásból megtanulta hogy ma
gában fön nem állhat. Ékesszólása és nép
szerűsége sokat, igen sokat tettek érte ; rang,
vagyon , képviseleti érdek nélkül, gyűlölve a

királytól, gyűlölve az aristocratiától, első rangu
fontosságra birt emelkedni az államban . Meg

engedték hogy ministeriumot alkosson , s ab

ból minden vetélytársait kizárja , ki a whig
párt legtekintélyesb főnemesi tagját, ki az
alsó-ház legügyesebb vita -szónokát. De most

észrevette hogy igen is messze ment. Az an
gol alkotmány nem volt ugyan népies elem
nélkül. , A nemzet bizalma és bámulata félel

messé tehette az ellenzék élén álló állam
férfit, eláraszthatta őt kisimitott és czifrázott
pergamenekkel és arany szelenczékkel (t . i.

disz -oklevelekkel) sőt talán , különös körül
mények között, egy ideig a hatalom magosán

is fontarthatta . De a mint akkor a parliament

szervezete volt, a nép kegyencze, a nép sa
ját házában többségre nem számithatott. New
castle herczeg , bármily megvetésreméltó volt
az erkölcs , szellem és modor szempontjából,
mégis veszélyes ellenség lehetett. Rangja , va

gyona , s tagadhatatlan parliamenti befolyása
Chatham gróf.
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magokban véve is elég hatalmassá tehették .
De ez nem volt minden . A whig-aristocratia

öt tekintette fejéül. A hatalom hosszas bir
toka bizonyos elévülési jogot adott neki arra ,
hogy azt tovább is birja . A képviselő-ház
akkor választatott mikor ő állt az ügyek élén .

A ministeriumtól függő mező-városok képvi
selőit mind ő nevezte volt ki. A közhivatalok
az ő teremtményeitől nyüzsögtek .
Pitt hatalomra vágyott, s meg vagyunk

győződve hogy tiszta és nemes indokokból
vágyott arra . Ő a szó szoros értelmében ha
zafi volt. Egy, csöp sem volt benne azon em
berbarátiságból (philantropia ) melyet a kor
nagy franczia irói egész Európának prédikál

tak . Ő Angliát szerette , mint egy athenei az

ibolyák városát, mint egy római a hét halom
városát szerette. Hazáját megverve s meg
gyalázva látta . A nemzeti szellemet sülyedni
látta . Pedig jól tudta , hogy az ország segély

forrásai, ha erőteljesen alkalmaztatnak , mit

vihetnek ki s jól érezte, hogy ő volt a ki
azokat' erélyesen birta volna alkalmazni. „ My
lord “ – igy szólt a Devonshirei herczeghez
„ bizonyos vagyok hogy meg tudom menteni
a hazát s hogy senki más meg nem mentheti.“

Minthogy e szerint a kormányra kivánt
jutni s minthogy érezte hogy tehetségei és a
közbizalom még nem elégségesek, őt, az ud
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var és aristocratia akarata ellenére meg is
tartani a kormányon , Newcastle -lel való szö
vetkezésről kezdett gondolkodni.
Newcastle is hajlandó volt a kibékülésre.

Ő is épült utóbbi tapasztalásain . Átlátta hogy
az udvar és az aristokratia , bár hatalmasak ,

még sem minden az államban. Erős főrendi
összeköttetés, hatalmas képviseleti befolyás,
nagy pártfogolási érdek s titkos rendelkezési
alap , nyugalmas időkben elég egy minister
nek ; de háboru , elégületlenség s belzavarok
idején veszélyes egészen csak ezekre támasz
kodni. A képviselő -ház szerkezete nem volt

csupán aristokratai; s légyen bármilyen is a
nagy tanácskozó gyülekezetek összeállitása,
szellemük bizonyos fokig mindig népszerű.
A hol szabad vitatások vannak , ott az éke
sen szólás mindig talál bámulókra s az ér

vek mindig megtéritnek sok elmét. A hol sza
bad sajtó van , ott a kormányzóknak folyvást
tekintettel kell lenniök a kormányzottak né
zeteire.
.

·

Igy eme két, egymástól jellemre nézve

oly különböző ember, egymásnak csak imént
még halálos ellensége, most szükségessé vált

egymásnak . Newcastle novemberben megbu
kott , mert nem birta azon közbizalmat, me
lyet Pitt, - s azon támogatást a házban

melyet Pitt nagyobb mértékben volt képes
11*
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hatalma egy részéről, a többinek állandó bir

tokát hihetőleg biztositotta volna magának .

De jobbnak tartotta gyönge és ingadozó kor
mányt alkotni, melyet a legkisebb lehellet
megrendithetett, s az első vihar ledöntött,
mint a szükséges árt kiadni, használható és
állandó anyagszerekre. Olyas valakit szere
tett volna találni, a ki kész legyen a ház ve
zetését hasonló feltételek alatt elvállalni a mi

nök alatt Craggs államtitkár, Sunderland ide
jében , huszonöt év előtt működött. Craggst
alig lehetett ministernek nevezni. Csak ügy
vivője volt a ministernek . A magosabb állam

titkokba nem volt beavatva, csak felsőbbjei
rendeleteinek engedelmeskedett; tulajdonkép,
hogy Doddington kifejezését használjuk , csak

a Lord Sunderland szolgája volt. De az idők
megváltoztak. Sunderland kora óta az alsó
ház fontossága folyvást emelkedőben volt.
Sok éven át csaknem mindig a minister -elnök

volt az ki e házban a kormányt képviselte .
Ily körülmények közt épen nem lehetett föl

tenni hogy valaki, a ki az ezen állásra meg
kivántató tehetségekkel birt,magát oda alázza
hogy a Newcastle által ajánlott feltételekbe
belenyúgodjék .

Pitt betegen feküdt Bathban, s ha egész
séges s ha Londonban is lett volna , sem a
király sem Newcastle nem lesz vala hajlandó

báztatással, ha nem
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végződött volna.
Pitt ez alkalommal oly mérsékletet és

önuralmat tanusitott, mi épen nem volt szo
kása. Tapasztalásból megtanúlta hogy ma
gában fön nem állhat. Ekesszólása és nép

szerűsége sokat, igen sokat tettek érte ; rang,
vagyon , képviseleti érdek nélkül, gyűlölve a

királytól, gyűlölve az aristocratiától, első rangu
fontosságra birt emelkedni az államban . Meg
engedték hogy ministeriumot alkosson , s ab

ból minden vetélytársait kizárja , ki a whig
párt legtekintélyesb főnemesi tagját, ki az
alsó -ház legügyesebb vita-szónokát. De most

észrevette hogy igen is messze ment. Az an
gol alkotmány nem volt ugyan népies elem
nélkül. , A nemzet bizalma és bámulata félel
messé tehette az ellenzék élén álló állam
férfit, eláraszthatta őt kisimitott és czifrázott
pergamenekkel és arany szelenczékkel (t. i.

disz -oklevelekkel) sőt talán, különös körül
mények között, egy ideig a hatalom magosán
is föntarthatta . De a mint akkor a parliament

szervezete volt , a nép kegyencze, a nép sa
ját házában többségre nem számithatott. New
castle herczeg , bármily megvetésreméltó volt

az erkölcs , szellem és modor szempontjából,
mégis veszélyes ellenség lehetett. Rangja , va

gyona, s tagadhatatlan parliamenti befolyása
Chatham gróf.
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nyújtani mint bárki más azon korban. Pitt
megbukott aprilban , mert nem birt a befolyás

azon nemével, melynek megszerzésében és
összegyüjtésében Newcastle egész életét töl
tötte. Egyiknek sem volt elég hatalma hogy
magát fentarthassa. Mindkettőnek elég ha
talma volt hogy a másikat megbuktathassa .
Szövetségök ellenállhatlan leendett. Sem a ki
rály , sem bármely más párt az országban
annak ellene nem állhatott volna .
,

E körülmények közt Pitt nem volt haj
landó szélső rendszabályokhoz nyúlni hivatali
elődei ellenében . De valamivel mégis tartozott
a következetességnek s valami szükséges volt
hogy népszerűségét megőrizhesse. Keveset
tett , de azt a keveset oly módon -tette hogy

nagy benyomást tett vele . A csúz egész tün
tető pompájával jött a házba , lábszárait fla
nellekbe tekergetve, karjait kötelékbe füg

gesztve. A fájdalom s kimerültség daczára
több fárasztó napon át ülésén maradt. Ne
hány éles és heves szót szólott ; de a vita

legnagyobb részében szokatlan szelidséggel
beszélt .

·

A mint a vizsgálat minden helyeslési és

kárhoztatási nyilatkozat nélkül végződött , el
volt háritva a czélba vett szövetkezés nagy
akadálya. De még maradtak némi nehézsé

gek . A király még mindig örült hogy kevély
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és nagyravágyó ministerétől megszabadulha
tott kit a nemzet kiabálása erőltetett volt reá .

O felsége haragja a legfelsőbb pontig foko
zódott, mikor kitünt, hogy Newcastle, ki har

mincz év óta a királyi kegy minden jeleivel
halmoztaték s ünnepélyes igérettel kötelezte
volt magát hogy soha Pittelnem szövetkezik ,

most új hitszegést forgat elméjében. A kor
minden államférfiai közt Fox birta a király

kegyét a legnagyobb mértékben. Fox és New
castle szövetkezése volt az mit a király létre

hozni óhajtott. De a herczeg sokkal rava
szabb volt mintsem e tőrben megfogas'sa ma
gát. Mint parliamenti szónok , talán Fox, min

dent összevéve szintoly hasznos lehetett a
kormánynak , mint nagy vetélytársa ; de a leg
népszerűtlenebb emberek egyike volt Angliá

ban. A mellett Newcastle azon féltékenység
gel viseltetett Fox iránt, mely a közmondás
szerint, ugyanazon mesterséget űző két em

ber között lenni szokott. Fox bizonyosan
bele ártotta volna magát abba, a mit a her
czeg kizárólag maga számára szeretett fön
tartani, t. i. az alkusz-mesterségbe. Pitt ellen

ben szivesen

átengedte a megvesztegetés

egész üzletét annak a ki azt átvenni haj
landó volt.

Tizenegy hétig Anglia ministerium nél

kül volt s ez idő alatt a parliament együtt

. -
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ült és a háboru dühöngött. A király előitéle
tei, Pitt büszkesége, Newcastle féltékenysége,

könnyelműsége és hitszegése , késleltették a
megállapodást. Pitt sokkal jobban ismerte a
herczeget, mintsem elégséges biztositék nél.
kül neki meghigyjen . A herczeg sokkal job

ban szerette a hatalmat sem hogy elegendő

biztositékot nyújtani hajlandó legyen . Mig
egymással alkudoztak , a király hasztalan pró

bálta végképi szakadást hozni létre közöttük ,
vagy ministeriumot alkotni nélkülök. Egyszer
Lord Waldégrave-hez fordult, ki becsületes

és értelmes de a közügyekben járatlan em
ber volt. Lord Waldégrave-nek elég bátorsága

volt elvállalni a kincstárnokságot, de csak
hamar meggyőződött, hogy nem bir oly mi
nisteriumot összealkotni, mely csak egy hétig
is fenállhasson.

.:

Végre a király makacssága hátrált a
helyzet parancsoló szüksége előtt. Miután
nagy keserűséggel s némi igazsággal fakadt

ki a whigek ellen, kiknek , mondá , szégyel
niök kellene, szabadságról szólniok , mig bele
adják magokat hogy Newcastle inasai legye
nek , – ő felsége adta bele magát a hely

zetbe. A Leicesterhouse befolyása arra birta
Pittet hogy egy keveset , de csak igen keve
set engedjen magos követeléseiből; s egy
szerre, a chaosból melyben egy darabig pár
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tok álltak föl, buktak meg, egyesültek s vál
tak szét , most oly kormány emelkedett ki,

mely benn erős volt mint a Pelhamé, kifelé
pedig szerencsés mint a Godolphiné.
Newcastle vette át a kincstárt. Pitt állam
minister lett, s övé volt az alsó-ház vezetése,
és a háboru s külügyek legfelsőbb intézése.

Foxnak , az egyetlennek ki a kormánynak so

kat árthatott volna, a fő -fizetői hivatallal dug
ták be a száját, mely , mig a háboru tart va
lószinüleg a legjövedelmezőbb állás volt az

egész kormányban. Szegény létére ez állás
csábitó volt reá nézve; mind a mellett felette

különösnek tetszhetik , hogy oly ember, ki az
államügyekben első rangu szerepet játszott,
s kit tehetségei e szerepre képesnek is tanu
sitottak , ki a kabinetben ült már s kétszer

nyert a királytól megbizást hogy maga ala
kitson ministeriumot, ki átalánosan Pitt ve
télytársának tartaték s kinek egyszer már
kinézése volt hogy szerencsés vetélytársa le
end, - most a jövedelem kedveért kész volt

alárendelt állást fogadni els hallgatva sza- ,
vazni minden intézkedései mellett egy oly
kormánynak , melynek tanácskozásaiba meg
nem hivatott !

Az új kormány első intézkedéseit inkább
erély mint eszély jellemzé. A franczia partok
különböző pontjaira csapatokat küldtek , de
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kevés sikerrel. A kis Aix szigetet elfoglalták ,
Rochefort-ot fenyegették , a st. maloi kikötő

ben nehány hajót fölégettek , s a cherbourgi ·
erődökről nehány ágyut és mozsarat hoztak
diadaljelül haza. De csakhamar egészen más
nemü diadalmak tölték örömmel s büszke
séggel el az országot. A kétségkivül ragyogó,

s mint közönségesen hitték , nem

is ered

ménytelen győzelmek egész sora-a legmagosb
fokra emelte a minister hirét, kire a háboru

vezetése bizva vala . 1758 juliusában elesett
Louisburg ; az egész Cap-Breton sziget ha
talmukba esett. A hajóhad, melyre a versail
lesi udvar a franczia Amerika védelmét bizta ,
megsemmisittetett. Az elfoglalt zászlókat dia
dallal vitték a Kensington -palotából a citybe
s ott dobpörgés és mozsárdörgés s a roppant

néptömeg tetszéskiáltásai között aggatták föl

Szent Pál templomában. Üdvözlő föliratok ér
keztek Anglia minden nagyobb városából. A
parliament csak a végre ült egybe, hogy há
laföliratokat s emlékoszlopokat szavazzon meg

s minden zúgolódás nélkül ajáljon még két
szerte tetemesb segélyösszegeket mint a mek
korákat a Nagy Szövetség háborúi korában
megajáltak .

Az 1759. év Goree bevételével nyilt meg.
Azután elesett Guadeloupe; azután Ticonde
roga, azután Niagara. A touloni hadcsapatot
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Boscawen a cap-lagosi magaslaton egészen
tönkre tette. De az év legnagyobb diadala az
volt , melyet Wolfe nyert az abrahami mago
son . Dicső halálának , s Quebek elestének

hire épen azon héten érkezett Londonba,mi
kor a két ház ülései megnyiltak . Minden öröm
ben és diadalban úszott. Az irigység s párt
szellem is kényszerült csatlakozni az átalános

tetszés-zajhoz. Whigek és toryk vetélkedve
magasztalták Pitt lángeszét és erélyét. Hiva

taltársairól soha se szólt senki, nem is gon
dolt reájok . A képviselő-ház, a nemzet, a
gyarmatok ,szövetségeseink , ellenségeink szeme

mind csak Pittre volt függesztve.
Alig rendelt a parliament emlékszobrot
Wolfenak , midőn új nagy esemény költötte
fel a köz-öröm nyilatkozatait. A Conflans ve
zénylete alatt álló bresti hajóhad tengerre
szállt. Egy angol hajóraj, Hawke parancsnok
sága alatt, utól érte. Conflans a franczia par
tok közelében keresett menedéket. A part

sziklás volt, az éj setét, a vihar dühöngött, s
a biscayai öbölben magosan hullámzott a da
gály. De Pitt a köz -szolgálat minden ágába
valamely régóta ismeretlen szellemet lehellt.

Egy britt tengerésznek sem volt kedve a
Byng hibájába esni. A kormányos aztmondta
Hawke-nak , hogy a legnagyobb veszély nél
kül nem lehet támadni. „ On megtette köte
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lességét , midőn ezt elém terjesztette , – vi
szonzá Hawke, - én felelek mindenről. Pa
rancsolom önnek hogy vigyen engem a fran
czia admirál oldala mellé .“ Két franczia sor

hajó megadta magát. Négy megsemmisittetett.
A többi bevonult s elrejtőzött a bretagne-i

folyókba.
Az 1760 -diki év eljött ; s diadalt még

folyvást diadal követett. Montrealt bevették ;
egész Canadát meghóditották ; a franczia ha
jóhadak mindenike sorban vereséget szenve

dett az európai és amerikai tengereken .
: A közben a Pizarro és Cortez hóditásait
gyorsaságban utólérő s terjedelemben sokkal

felülmúló hóditások történtek keleten. Az an
golok három év alatt egy új hatalmas biro
dalmat alapitottak. A francziákat India min
den részében megverték . Chandernagore Cli
ve-nak , Pondicherry Coote- nak adta meg ma

gát. Egész Bengalban , Baharban , Orissában
és Karnatikban , a keletindiai Társaság ha
talma korlátlanabb volt, mint az Akbáré és

Aurungzebe- é valaha !
Európa szárazán túlnyomó erő állott Ang
lia ellen . Csak egy tekintélyes szövetségesünk

volt : a porosz király ; s őt nem csak Fran
cziaország, hanem Austria és az Orosz is

megtámadta . Pitt erélye mégis diadalmasko
dott a kontinensen is minden nehézség fölött.
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Bármily hevesen kárhoztatta is egykor, az
idegen fejedelmeknek adatni szokott segély
pénzek rendszerét, most ő e rendszert tovább

vitte mint maga Carteret merte valaha. Po
roszország lángeszű és tevékeny uralkodója
oly segélyösszeget kapott melyőt képesité

hogy hatalmas ellenségeinek az övékkel egyenlő

erőt állitson szembe. Soha Pitt semmi tárgy
ban annyi ékesszólással s oly hévvel nem be
szélt, mint egykor a Hannoverával való össze.
köttetés balkövetkezéseiről. Most pedig , az
igazság nem minden látszata nélkül erősitette ,
hogy az angol nemzethez illetlen volna , ki
rályát, angol ügyben folyó háboru által vá

lasztófejedelmi birtokaitól megfosztatni en

gedni. Bizonyossá tette honfi-társait, hogy
nem fognak az által semmit veszteni, s hogy
ő számokra Németországban fogja Amerikát
meghóditani. Ez úton megnyerte magának a
királyt s semmit sem vesztett el a nemzet
fölötti befolyásából. A parliamentben oly nagy
volt túlsúlya, melyet neki ékesszólása, diada
lai, magos állása, büszkesége s bátorsága
szerzett, hogy a házzal szembe addig példát

lan s azóta is soha senkitől nem utánzott
szabadságokat merhétett venni magának . Egy
szónok sem merhetett neki következetlensé
get vetni szemére. Egy szerencsétlen megpró

bálta egyszer, de a minister kevély közbeszó
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lása úgy kihozta sodrából, hogy dadogni kez
dett, megakadt s leült. Még a régi tory urak
is, kik Hannoverának nevét is gyűlölték , szi

ves helyeslések közt szavaztak meg segélyt

segély után. Egy akkori élénk , valóban sok
kal élénkebb mint jó izlésü satyrában , a ne
vezetes átalakulás találóan van festve :
„Már nem dohognak ö peer-ségek,
Egy hesseni lo s nyereg végett;

A continenst már ők se szidják ,

A kincstárt s erszényök ' kinyitják.
Tiz milliót s hitelt még hozza !

Jól teszi a ki megszavazza.“

Pitt continensi politikájának eredménye
az lett mit annak erélyességétől várni lehe
tett. Mikor a kormányra lépett: Hannover fe

nyegető veszélyben forgott, s még nem volt
három hónapig hivatalában mikor az egész
választó -fejedelemség franczia kézbe jutott.

De a dolgok állása gyorsan megváltozott. A
hóditók kiűzettek ,"Részint angol, részint han
'noveri, részint a kisebb német fejedelemsé
gekből toborzott katonákból szervezett sereg
állittaték Braunschweigi Ferdinand herczeg

vezénylete alá . A francziák 1758-ban Crefeld
nél megverettek ; 1759-ben pedig Mindennél
még teljesebb és megalázóbb vereséget szen
vedtek .

·

A közben a nemzet gazdagsága minden

erejét kifejtette . A londoni kereskedőknek
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soha sem ment jobban az üzlet. Több nagy
kereskedő - és gyárváros, különösen Glasgow

jelentősége ez időben kezdődött. A Chatham
lord emlékszobrán , a Guildhallban , álló föl
irás a londoni polgárok átalános nézetét fe
jezte ki, hogy kormánya alatt „ az ipar szö

vetkezett a háborúval s virágzásra emelkedett
általa.“

Meg kell vallani hogy a jóllét e jelei

nagyrészt színlegesek voltak. Meg kell val
lani hogy hóditásaink némelyike ragyogóbb
volt mint hasznos. Meg kell vallani hogy
Pitt -nél a háboru költségei soha sem jöttek

számitásba. Tán még helyesebben azt mond

hatnók , hogy a költségességök még nevelte
a gyönyört melylyel győzelmeit szemlélte.

Ellenkezőleg a mint helyén mások tettek volna,
szerette "túlozni az összegeket miket a nem
zet az ő kormánya alatt kiadott. Büszke volt

az áldozatokra s erőfeszitésekre , melyekre
ékesen szólása s sikerei birták honfitársait.
Olcsóbb áron vásárolta ugyan meg a hű szol
gálatokat és a teljes diadalt , mint a mennyit
fia , a hadügyministerek legpazarabb - s leg

képtelenebbike, árulás, vereség és gyalázat
dijában fizetett , de azért a nemzet soká és
súlyosan érezte háborúja terhét.
Mint hadügyminister is nehezen érdemli
Pitt mind azon magasztalást, mit honfitársai
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rápazaroltak . Részünkről, meglehet tudatlan
ságból, semmi mély és ügyes tervszerűséget

nem birunk fölfedezni intézkedéseiben. Sok
hadműködése , kivált azok melyeket a fran

czia partok ellen intézett, szintoly költségesek
mint eszélytelenek voltak . Indiai hóditásaink
ugyan , szintén az
fényét növelik , de
intézte. Kétségtelen
határozottsággal s

ő kormányzása idejének
ezeket nem ő tervezte s
hogy nagy erélylyel,nagy
nagy eszközökkel rendel

kezett. Természete vállalkozó volt, s állásá
ban csak természete sugallatátkelle követnie .
Egy gazdag nemzet vagyona, egy vitéz nem

zet bátorsága állt készen őt minden kisérle
.tében támogatni.
Egy tekintetben mindazáltal megérdemelt

minden reáruházott dicséretet. Fegyvereink
diadalmát talán kevésbé lehet rendelkezései

ügyességének mint a nemzet szellemének s
segély -forrásainak tulajdonitani. De hogy a
nemzeti szellem a kor s helyzet szinvonalára
emelkedett, hogy a nemzet példátlan örömmel
nyitotta meg segélyforrásait, ez kétségkivül
az ő műve volt. Beszédének lángheve tűzbe
hozta az egész országot. Az tüzelt minden
katonát, ki a lövegeket vonszolta fölfelé a

quebeki tetőre, s minden tengerészt ki a fran
czia hajókat a bretagnei sziklák közt megtá
madta . A minister még nem soká volt hiva

-

175

-

talban , mikor már minden parancsnokba , kit

fölhasznált, beleöntötte a maga heves, vak
merő, daezolni tudó jellemét. Mint ő, azok is
készek voltak mindent koczkáztatni s az
utolsó perczig ,kettő vagy semmi“ -t játszani,
semmit nem tartani bevégzettnek mig valami
tenni való maradt, s inkább megbukni mint

valamit kisérletlen hagyni. A meggondolatlan
sági hibát el lehetett nézni; túlságos óvatos

ságnak nem volt kegyelem . Más időben, más
ellenséggel szemben roszúl üthetett volna ki
az ilynemű hadviselés. De a franczia kor
mány és a franczia nemzet állapota minden

előnyt Pitt részére biztositott. A versaillesi
üresfejüek és ármánykodók zavarba jöttek s

elsápadtak ereje előtt. Páni félelem foglalta
el a társadalom minden rétegeit. Ellenségeink
elfordithatlan végzetnek tekintették hogy min

dig vereséget kell szenvedniök . Igy egyik
győzelem a másikat szülte; mig végre a két
nemzet hadereje , akárhol találkozott, lenéző
önbizalommal egyik -, s gyáva félelemmel má
sik részről, állt szemben egymással.

Pitt, állása II. György uralkodásának vé
gén , a legirigylésreméltóbb volt a minőt csak
államférfi valaha azirangol történetben
Európa Jin elfog
altala
ályt; uralkodott
lalt. Megnyerte a királyt;
az alsó
házon ; a nép imádta ; egész Európa csodálta .
Korában ő volt az első angol; s Anglia általa
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:

- a világ első országa lett. A nagy alsó -házi,
a mint néha nevezték , megvetéssel pillantha
tott a nemesi koronákra és térdszalagokra.

A nemzet örömtől és büszkeségtől ittas volt.

A parliament oly nyúgodt volt mint Pelham
alatt. A régi párt-különbségek csaknem egé

szen elenyésztek s helyöket más fontosb kü

lönbségek nem foglalták el. Falusi kisneme
sek és egyháziak új nemzedéke serdült föl,
mely a Stuartokat nem ismerte vala . A dis
sentereket“ tűrték ; a katholikusokat nem ül
dözték kegyetlenül. Az egyház lomha és el
néző volt. A nagy polgári és vallási küzde

lem , mely a reformatióval kezdődött, átalános
nyúgalomban látszott végződni. Whigek és
toryk , államegyháziak és puritánok egyenlő
tisztelettel szóltak az alkotmányról s egyenlő

lelkesüléssel a minister tehetségeiről, erényei
ről és szolgálatairól.

Kevés év elég volt arra hogy a dolgok
egész állását megváltoztassa. Pártdüh által
megrázott nemzet, a legbőszebb vádakkal
megtámadott trón ,

a nemzettől gyűlölt és

megvetett képviselő -ház, Anglia harczban Skó
cziával, Britannia harczban Amerikával, az
atlanti tenger túlpartjain ülésező ellenséges
törvényhozás , angol szuronyok által ontott
angol vér , seregeinek fegyverletétele , hódi
tásainknak kezünkből kicsikartatása , előbbi

.
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vele ilynemű alkudozásokba bocsátkozni. A

hideg és számitó Murray más hivatást tűzött
ki czélpontjául. Fox -szal kezdtek hát egyez

kedni. Newcastle - a maga módja szerint vi
selte magát, tudniillik gyerekesen és aljasan .

Következő ajánlatot tette : Fox legyen állam
titkár s a ház vezetésével megbizva ; a titkos

kiadások fölötti rendelkezés , vagy magyarán
kimondva, a parliamenti tagok megvásárlása,
a kincstár első lordjának hagyassék fenn ; de
Fox pontosan értesittessék e titkos kiadások
mikép és hova forditásáról.

Fox e feltételekben megegyezett. Más
nap ismét minden a legnagyobb átabotában
volt. Newcastle másra gondolta magát. A

herczeg és Fox közt folyt beszélgetés a leg
csodálatosabbak egyike az angol történetben .
„ Bátyám “ , mondá Newcastle, „ mikor kincs

tartó volt , senkivel sem közlötte : mit csinált

a titkos alappal. Én is úgy fogok tenni.“ A
felelet természetes volt rá : Pelham nem csak
a kincstár első lordja volt , hanem egyszer
smind az alsó-ház vezetője is , s annálfogva

szükségtelen volt bárki mással is tudatnia ,
mikép járt el az alsó -házi tagok irányában .
„ De mikép tudjam én “ felelt Fox – „ ennek
tudása nélkül vezetni az alsó-házat? Mikép
rendelkezhessem azon urakkal, ha nem tu

dom , melyik kapott közülök tiszteletdíjt, me
Chatham gróf.

10
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lyik nem ? „ És“ – folytatá – „ ki fog a hi
vatalok betöltésével rendelkezni? “ „ Én ma
gam “, válaszolá a herczeg . – „ De hát mi

kép vezethessem én a képviselő -házat ? „ Oh , útasitsa ön csak hozzám a képviselő
urakat!“ Fox ezután az átalános választáso
kat emlitette, melyek közeledtek , s kérdésbe

tette, mikép fognak elláttatni azon borough-k ,
melyek képviseletéről a ministerium rendelke

zik ? „ Azon ne aggódjék ön“ felelt New
castle, – „minden rendben van “. Ez több
volt, mint mennyit ember elviselhetett. Fox
visszautasitotta , ily feltételek mellett, az ál

lamtitkárságot s a herczeg az alsó-ház veze
tését egy korlátolt, ártatlan emberre bizta,
kinek neve ma már csaknem el van feledve,
Robinson Tamásra.

-

Pitt mikor Bathból hazatért, nagy mér

sékletet mutatott, bár lelke boszutól lángolt.

Nem panaszkodott saját mellőztetése fölött,
de nyiltan kimondotta , hogy véleménye sze
rint Fox lett volna az alsó -ház vezetésére
legalkalmasabb egyén . A három vetélytárs ,
közös érdekeik s közös ellenségeskedésök ál
tal közelebb hozva s egymás iránt kiengesz

telve, működési tervet állapitottak meg ma
gok közt, a következő ülés- szakra. „ Sir Tho

mas Robinson fog minket vezetni!“ mondá
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Pitt, Fox-nak . „ A herczog csak úgy küldhetné
lovag -csizmáját, hogy minket vezessen !“
Az 1754-diki választások kedvezők vol
tak a kormánynak. De a külügyek fenyegető
alakot öltöttek . Indiában , angolok és fran
cziák , az aacheni béke óta folyvást azon vol
tak hogy egymásnak torkát messék . Egy idő
óta Amerikában is ugyanazt követték . Előre
lehetett volna látni hogy mozgalmas idők kö

vetkeznek ; oly idők, melyek egészen más te - ,
hetségeket kivánnak az ügyek élén mint New
castle és Robinsonéi !

:

Novemberben ült össze a parliaments

még e hónap végére sem járt, mikor az ál
lamtitkár oly vérig volt már zaklatva a sereg
fő -fizetője és a hadügyi titkár által, hogy egé
szen bele fáradt hivatalába. Fox kivált nagy
erővel s elkeseredetten támadta meg . Pitt bi

zonyos kicsinylő jó -indúlatot negélyzett Sir
Thomas iránt, s megtámadásait főkép New
castle ellen intézte. Egy alkalommal menny

dörgő hangon kérdezte: valjon a parliament

csak azért ül-e, hogy egy hatalmas alattvaló
rendeleteit jegyzőkönybe vegye ? A herczeg
majd fejét vesztette rémültében. Félt elbo

csátani a lázitókat ; félt öket előmozditani;
pedig feltétlenül szükséges volt : tenni vala
mit. Foxnak , mint a két ellenszegülő közül
a kevésbé büszkének s hajthatlannak, elsősé
10*
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get adott. Azon feltétel alatt hogy a ministe
riumot hathatósan fogja támogatni a parlia
mentben , egy hely lön neki a kabinetben föl
ajánlva . Ő az ajánlatot, hirnevére s szeren
cséjére nézve ugyan rosz órában , elfogadta ;
odahagyta Pittet, ki neki ez " elszakadást soha
sem bocsátotta meg.

Sir Thomas most, Foxtól támogatva, min
den nagy baj nélkül átesett az azon éviülés
szakon . Pitt maga idejére várt. A Franczia
ország és Anglia közt függőben levő alkudo
zások napról napra kedvezőtlenebb szint öl
töttek . Az ülés -szak vége felé a király tudó
sitotta az alsó-házat, miszerint szükségesnek
látta előkészületeket tétetni a háborura. A

ház hála -foliratot intézett a királyhoz s hitelt
szavazott meg. A szünnapok alatt a két nem

zet közötti régi elkeseredést több rendbeli
baljóslatu esemény gyújtotta új lángra. Ame
rikában egy angol hadtest elvágatott a fő -se

regtől; több franczia kereskedő-hajó fogatott
el a nyugot-indiai tengereken . Világos volt,
hogy csak a fegyverekre hivatkozás van hátra.
A király első igyekezete volt: Hannovert

biztositani; s Newcastle hajlandó volt ura'aka
ratára hajolni. Azon kor bevett szokása sze
rint több kis német fejedelemmel szerződése

ket kötöttek ; s mivel gyanitották hogy II. Fri
gyes , nagybátyja választó -fejedelemségére ve
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tette szemét, Oroszországot fölbérelték hogy
a poroszt fenyegetőleg ellensúlyozza .
Midőn ezen szerződések határozmányai '

köztudomásra jöttek , az egész országban oly
átalános moraj keletkezett , melyből némi
előrelátással könnyen meg lehetett volna a

vihar közelgését jósolni. Newcastle kemény
ellenzékre talált még azoknál is , kiket min
dig eszközeinek tekintett. Legge , a kincstár

kanczellárja , vonakodott aláirni a kincstári
rendeleteket, melyek a szerződések teljesité
sére megkivántattak . Azon egyének , kikről
közhit volt hogy a fiatal walesi herczeg és
anyja bizalmát birják , nagyon fenyegetőleg
nyilatkoztak . E zavar közepette Newcastle hi

vatta Pittet, hizelgett neki, simogatta ,mosoly
gott és siránkozott előtte, s a legnagyobb bó
kokat és a legragyogóbb igéreteket sugta fü
lébe. Hogy a király, ki eddig a lehető leg
mogorvább volt iránta , most a lever-nél nyá
jas fogna lenni; hogy a kabinetbe fogják meg
hiyni; hogy mindig és mindenben tanácsát

fogják kérni, csak legyen oly jó és támogassa

a képviselő -házban a hesseni segélypénz meg
adását. Pitt, a kabinetben ajált helyet hide
gen visszautasitotta ; a király felől a legna
gyobb szeretettel és tisztelettel nyilatkozott,

s azt mondá : ha a király erős személyes ér
dekkel viseltetik a hesseni segély -ügy iránt,
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ám legyen , a maga elébe kitűzött iránytól
annyiban eltérni kész, hogy e szerződést tá
mogatni fogja . „ Jó, és az orosz segély ügyét – “

mondá Newcastle. „Nem , felelé Pitt, semmi
segély-rendszert !“ A herczeg lord Hard
wicke-t is segitségül hivta; de Pitt hajthatlan
maradt. Murray nem akart tenni semmit. Ro
binson nem birt tenni semmit. Kénytelen volt

Foxhoz folyamodni. Államministerrétette, teljes
vezetői hatalommal az alsó-házban ; és Robin

son Tamás az ir kormányzási alapból nyug
dijaztatott.
1755. novemberben ismét összeült a két
ház. A közvárakozás a legmagosbra volt csi

gázva. Tiz nyugalmas év után ismét ellenzék
volt, melyet a koronaörökös támogatott sa

kor legragyogóbb szónoka vezetett. A válasz
fölirati vitát sokáig emlegették , mint azon

nemzedék parliamenti küzdelmeinek egyik
legnagyobbikát. Délutáni 3 órakor kezdődött

s másnap reggeli 5 -ig tartott. Ez éjjel tartá
Hamilton Gerard amaz egyetlen beszédét,
melyrőlmelléknevét kapta ; ékesenszólása min

den más szónokot elhomályositott, Pitten ki
vül, ki másfél óra hosszant szónokolt rend
kivüli erélylyel és hatással a segély-pénzek
ellen . Mindazon erőt, mi egykor a Walpole
és Carteret melletti többségekben annyi ije

delmet költött vala , most teljes tökélyében
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fejtette ki az ily szónoki hatásoktól régóta
elszokott hallgatóság előtt. E hires beszéd
egy töredéke maig is fen

van , tűrhetőleg

csonkitatlan állapotban. Azon rész tudniillik ,
hol a szónok , a Newcastle és Fox közötti

szövetkezést a Rhone és Saone folyók egye
sülésével hasonlitja össze. „ Lyonban “ –
mondja Pitt – „kiváncsi voltam látni azon

helyet , a hol a két folyó egyesül: az egyik
sekély , gyönge, csöndes, s ámbár csöndes,
· még sem mély ; a másik lármás, robamos
folyam . De bármily különbözők , végre is
egyesülnek.“ – Az ellenzék által ajánlott
módositást a nagy többség elvetette, s Pitt és
Legge hivatalaikból azonnal elbocsáttattak .

Több hónapon át igen éles volt a küzde
lem a képviselő -házban. Heves viták folytak
a becslések fölött; s még hevesebbek a hadi
segély-megajánlások fölött. A kormány min :
den szavazásnál győzött, de Pitt ékesen szó
lásának hire, s nagy és határozott jellemének
befolyása az egész ülés -szakban folyvást nö

vekedett; és az elnapolást követett esemé
nyek minden másnak lehetetlenné tették a
parliament s az ország vezetését.

A háború a világ minden részében Ang
liára nézve a legszerencsétlenebb , s még gya
lázatosabb mint szerencsétlen eseményekkel
kezdődött. De mindezen események közt a

.

–

152

-

legmegalázóbb volt Minorca elvesztése. Riche
lieu herczeg , a vén gavallér , ki egész életét,
' 16 éves korától 60 -ig oly asszonyok elcsábi
tásával töltötte kiket egy csöpet sem szere

tett, megszállta ama szigetet s sikerült azt
el is foglalnia . Byng tengernagy küldetett ki
Gibraltárból hogy segédserget szállitson Port
Mahonba; de nem

tartá eszélyesnek össze

tűzni a franczia hajó -rajjal és visszatért a nél
kül hogy küldetését végrehajtotta volna. A

nép dühösségig volt ingerülve. Oly vihar tört
ki, melytől még azok is elsápadtak kik a
déltengeri ügy és a fogyasztási adó napjait
megérték volt. A boltok tele voltak gúnyira

tokkal és torzképekkel. A falak kiáltványok
kal voltak boritva. A londoni city boszuért
kiáltott s kiáltása visszhangzék az ország
minden sarkától. Dorsetshire, Huntingdonshire,
Bedfordshire, Buckinghamshire , Somersetshire,
Lancashire , Suffolk , Shropshire , Surrey ke
mény föliratokat küldöttek a trónhoz , s úta
siták képviselőiket hogy az utóbbi balesemé

nyek okai iránt szigoru vizsgálatot sürgesse
nek . A nagy városokban szintoly erős volt a

fölindulás mint a grófságokban. Némely uta
sitásokban a segély -megajánlások felfüggesz
tése is sürgettetett.
A nemzet oly haragos és setét levertség

állapotában vala , mihez hasonló alig fordúl
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elő a történelemben . Az embereknek minden
korban szokásuk volt, a régi jó időkről s a
jelen nemzedék elvetemültségéről beszélni.
Ez rendesen csak szójárás. De 1756 -ban
több volt annál. Ez időben jelent meg Brown

„ Becslés“ -e , mely könyvről ma már csak
Cowper Asztali beszélgetéseinek czélzásaiban
és Burke Leveleiben a király-gyilkos béké
ről, van emlékezet. Akkor mindenki olvasta ,
csodálta és hitte. A szerző tökéletesen meg
győzte olvasóit, hogy valamennyien gyávák
és hitványak , hogy semmi őket meg nem

mentheti, hogy azon ponton állanak hogy el
lenségeiktől megigáztassanak és hogy sorsu
kat teljes mértékben megérdemlik . Ily néze
tek találtak átalános hitelre, megindulásakor
ama legdicsőbb háborunak , melyet csak va
laha Anglia folytatott !
Newcastle most hivataláért, s az egyet

lenért mi neki még hivatalánál is drágább
volt, nyakáért kezdett reszketni. A nép nem
oly hangulatban volt melylyel tréfálni lehetett
volna. Vérért kiáltott. Ezúttal még a Byng ,
föláldozásával ki lehetett elégiteni. Demi lesz

akkor , ha új balesetek találnak következni?
Mi, ha nem kedvező hangulatu uralkodó lép
a trónra ? Mi, ha ellenséges indulatu alsó -ház

fog választatni?
Végre octoberben bekövetkezett a döntő
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válság. Az új államtitkár már rég megúnta a
kincstár első lordjának könnyelműségét és
hitszegéseit, s attól kezdett tartani hogy még

ő lesz majd a bűnbak , melyen a vén csel
szövő menekülni akar, kiben , bármily gyönge
elműnek látszott is, soha sem hiányzott az
ügyesség valahányszor veszélyt kelle kike

rülnie. Fox lemondott. Newcastle most Mur
rayhoz fordúlt; de Murray előtt most elérhető
közelben állott becsvágyának kedvencz élet
czélja . A Kings-Bench (királyi főtörvényszék ).
főbirájának helye üresedésben volt ' s a fő - .

államügyész el volt határozva: azt megnyerni,
vagy átcsapni az ellenzékhez . Newcastle min
dent ajánlott, a lancasteri kanczellárságot
(egy gondtalan , de jövedelmes állás) élet
hossziglan , fő - fizetői hivatalt a kincstárnál,

bármily nagy nyugdijt : 2000 fontot, 6000 fon
tot. Mikor a ministerek belátták hogy Murray

határozata rendületlen , csak időhaladékot kér
tek tőle , egy ülés - szaki, egy havi, egy heti,
egy napi haladékot. Nem jelennek meg, még

legalább egyszer, a képviselő -házban ? Nem
szólna- e legalább a válaszfölirat mellett ? Kér

lelhetlen volt, s kereken kimondta , hogy ad
ják meg , vagy tagadják meg a főbirói hiva

talt, nem marad tovább államügyész.
Newcastlenek most sikerült leküzdeni a

király ellenszenvét s Pittnek , Lord Hard
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, wicke közbenjárásával, ajánlatok tétettek
Pitt ismerte hatalmát s megmutatta hogy is

meri azt. Mint elengedhetlen föltételt, azt ki

vánta hogy Newcastle az új szervezésből tel
jes tökéletesen kizárassék .

A herczeg nevetséges nyomoruságban
volt. Minden felé szaladgált , fecsegve és ki
abálva , tanácsokat kérve és egyet is meg

nem hallgatva. A közben az ülés-szak köze
ledett, s a közizgatottság nem csillapúlt.
Senki sem találkozott, a ki az alsó-házban
Pittel és Foxszal szembe szállhatott volna. New
castle elvesztette fejét s benyújtá lemondását.
A király Foxot hivattas útasitá hogy

Pittel egyetértőleg új kabinet alakitásáról ké
szitsen javaslatot. De Pitt nem felejtette el a

régi sérelmeket s határozottan

vonakodott

együttműködni Foxszal.
A király most Devonshire herczeghez for

dúlt s e közbenjárónak sikerült megalakitani
a kormányt. Ő maga kész volt elvállalni a
kincstárnokságot. Pitt államminister leendett,
s a képviselő-ház vezetője . A nagy pecsétet
bizottságnak adták. Legge visszatért a kincs

tárhoz ; és Lord Temple kinek nővérét Pitt
kevéssel azelőtt vette el épen , a tengeri mi
nisterium

élére hivatott.

Kezdettől fogva világos volt, hogy e kor
mány csak igen rövid ideig tarthatja fön ma
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gát. Nem is tartott egészen öt hónapig ; s ez

öt hónap alatt Pitt és Lord Temple a király
részéről zord bánással , az alsó -házban pedig
kevés pártolással találkoztak . Megjegyzésre
méltó tény, hogy az ellenzék az új kormány ,

nehány tagjának újra megválasztását (t. i.
képviselővé) meg birta akadályozni. Pitt, ki
a Pelhamék befolyása alatt álló borough -k

egyikét képviselte volt, most miután a pecsé
tet átvette, néminehézséggel birt más helyet
találni magának . Oly kevéssé birt az új kor

mány a befolyás azon nemével, a mely nél
kül akkor semmi kormány fen nem állhatott.
A választási reform -javaslat ellen leggyakrab

ban felhozott érvek egyike az volt, hogy nép
szerű képviseleti rendszer mellett azon férfiak
kiknek az alsó - házban jelenléte a közügyek
vezetésére elmúlhatlan szükséges, gyakran
nem tudnának parliamenti helyhez jutni. Ha
e nehézség valaha érezhető leend, bizonyára
nem a legkönnyebb lesz óvszerét találni és
alkalmazni. De azoknak kik minket e bajjal

fenyegettek , meg kellett volna gondolniok ,
hogy a régi rendszer alatt meg, egy nagy
ember, kit veszélyes válságban az egész nem
zet hangja szólitott a hatalom polczára , ve

szélyben forgott hogy az aristokratai ármány
kodás által kiszorittassék azon házból mely

nek legkitünőbb disze vala .
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E rövid kormány legfontosabb eseménye
a Byng pöre volt. E tárgyban mai napig meg
van oszolva a közvélemény. Mi a tengernagy
megbüntetését teljesen igazságtalannak és kép
telennek tartjuk . Arulás, gyávaság, oly mérvü
tudatlanság mit a jogászok crassa igno
rantia - nak neveznek , helyés okot szolgál
tathatnak a legszigorúbb büntető eljárásra.
De Byng nem vádoltatott árulással, gyáva
sággal, vagy hivatásábani vastag tudatlanság

gal. Oly tettért kelle meghalnia , melyet a leg
hűbb alattvaló , a legbátrabb katona, s a leg
tapasztaltabb tengerész is elkövethetett volna.

Itéletének tévedéseért halt meg, oly tévedés

ért minőt a legnagyobb hadvezérek , Fridrik ,
Napoleon , Wellington nem egyszer elkövet
tek . Ily tévedések , természetöknél fogva nem

lehetnek bűnügyi eljárás tárgyai, mert ily té
vedések megbüntetése nem azok meggátlására,

hanem épen előidézésére vezetne. A gyaláza
tos haláltól való félelem erőfeszitésre ösztö
nözheti a lomhaságot, zászlója mellett tart

hatja az árulót, visszariaszthatja futástól a

gyávát; de oly tehetségeket elő nem idézhet,
melyek által az ember képes legyen , nagy
válság pillanatában gyors és helyes elhatáro

zást hozni. A legjobb lövőtől is várhatjuk
hogy elhibázza a czélt, ha az almát fiacskája
fejéről kell lelőnie. S nem képzelünk semmit
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a mi felől valószinűbb lenne hogy egy tisztet
épen akkor foszt meg lélekjelenlététől mikor
arra legnagyobb szüksége volna, mint azon

tudat hogy ha itélete nem találkozik felsőbb
jeinek helybenhagyásával, a legnagyobb gya

lázattal ki fog végeztetni. Gyakran hallottuk ,
hogy királynék , épen az orvosok nagyobb
aggályoskodása miatt, sokkal nagyobb ve
szélyben forognak a szüléskor, mint a sze
gény asszonyok . A sebész , ki Mária Luiza
körül forgolódott , egészen magán kivül volt
fölindulásában . „ Szedje össze magátó mondá
neki Napoleon – „képzelje hogy egy St. An
toine külvárosi szegény leány körül bábás

kodik .“ Ez bizonyára sokkal eszélyesebb el
járás volt, mint a keleti királyé az Ezeregy

éjben, a ki kihirdette, hogy azon orvosoknak ,
kik leányát meggyógyitni nem birják, fejöket
leütteti. Bonaparte jól ismerte az embereket
s a mint a sebészekkel, úgy bánt hadvezé
reivel is . Soha egy uralkodó sem volt elné

zőbb a csupa itéletbeli hibák iránt; és bizonyos
hogy soha egy uralkodónak sem volt annyi,
a legfőbb parancsnokságra alkalmas tisztje.
Pitt ez alkalomnál bátran és becsületesen
viselte magát. Koczkára merte tenni úgy ha
talmát mint népszerűségét s mind a parlia
mentben mind a királylyal szemben, férfiasan
szólt Byng mellett. De a király kérlelhetlen
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volt. „ A képviselő-ház, felség, úgy látszik ke
gyelemre hajlandó“

– mondá Pitt. „ Uram ,

felelt a király , öntül tanúltam , másholkeresni
népem közvéleményét, mint a képviselő-ház
ban.“

E válaszban több az él, mint mind

azokban mik II.György nyilatkozataiból fen
maradtak ; s ámbár gúnyosan volt mondva,
Pittre nézve nagy és megérdemelt bók fek
szik benne.
A

király nem

szenvedhette Pittet; de

Temple -t feltétlenül gyűlölte. Az új állammi
nister, mondá ő felsége, soha sem olvasta
Vatelt , s unalmas és szertartásos, de tiszte
letteljes. De a tengerészet első lordja gorom

báúl szemtelen. Walpole egy kis történetet
beszél el, mely , attól tartunk , sokkal jobb

mintsem

igaz lehessen. Azt erősiti, hogy

Temple , királyi ura előtt részletesen végig
vitt párhuzamot állitott , a Byng minorcai s
az ő felsége oudenardei magaviselete között,

mely egészen az admirál előnyére ütött volna ki.
A dolgok ily állapota soká nem

tartha

tott. April elején Pitt és minden baráti elbo
csáttattak a szolgálatból s Newcastle ismét
St. James-be hivatott. De a köz -elégületlen

ség még nem volt kioltva. Csillapodott, mi
dön Pitt a kormányra állittaték ; de folyvást
égett még az izzó hamu alatt s most ismét
egyszerre
lángra lobbant. A tőkepénzek ár
08
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folyama esett. A községtanács egybeült. Pitt
a cityben polgársági joggal ruháztatott föl.

Minden nagyobb , testületektől kormányzott
város követte a főváros példáját. „ Egy hé
tig “ úgymond Walpole „ csupa aranyszelencze
hullott.“ * )

Ez volt a forduló pont Pitt életében. Azt

lehetett várni, hogy oly kevély és heves vér
alkatu ember, kivel az udvar oly kegyetlenül

bánt s kit a nép oly rajongással támogatott,

mohon meg fogja ragadni az első alkalmat
melyben hatalmát kimutathassa és haragját
lehűthesse ; és az alkalom

nem

hiányzott.

Sok grófság és nagy város követei azon uta
sitást kapták hogy a múlt évi balszerencsét

okozott körülmények szoros vizsgálatát sür
gessék . A vizsgálatot sürgető inditvány az
alsó -házban minden ellenzék nélkül keresztül

ment; s Pitt elbocsáttatása után nehány nap
pal meg is kezdődött a vizsgálat. Newcastle
és társa fölmentő végzést nyertek ; de a ki

sebbség oly erős volt, hogy nem mertek
helyeslő végzést kérni mint előbb szándékuk

volt ; s nehány éleselmű szemlélő azon nézet
ben volt, hogy ha Pitt minden erejét megfe

szitette volna , à vizsgálat mindenesetre hi
* ) T . i. diszpolgársági oklevelek, aranyszelenczébe
zárt pecséttel.

Ford

:
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megaláztatásaikért boszut állni siető ellensé
geink , saját tengereinken megmaradni is alig
biró zászlóink, – im ez volt a látomány, me
lyet még Pittnek meg kellett érnie . De e rop
pant fordulat története sokkal több tért igé

nyel, mint jelenleg rendelkezésünk alatt áll.
Hatalma tetőpontján hagyjuk a nagy alsó
házit. Nem lehetetlen, hogy valamely más al
kalmat meg fogunk ragadni, hogy életét szo

morú de nem dicstelen végéig kisérjük !

Chatham gróf.

II.* )

Több mint tiz évvel ezelőtt kezdettük

vázolni a nagy Chatham gróf politikai életét.
Akkor II. György halálánál megállapodtunk,
azon szándékkal hogy utóbb ismét fölvesz

szük feladatunkat. Oly körülmények, melyek
nek eléadása messzire vezetne , sokáig meg
gátolták ezen szándékunk kivitelét. De nincs
is okunk e halasztást sajnálni. Mert azon

anyagszerek , melyek 1834 -ben állottak ren
delkezésünkre, összevetve a mostaniakkal,
elégteleneknek s szegényeknek mondhatók .

S még most is, mikor némely, a nagy közön
ség előtt elzárt nagy becsü forráshoz járul
* ) E második czikk , következő két mű alkalmából
készült , 1843-ban : 1) Pitt Vilmos, Chatham , gróf
levelezése; 4. kötet, London 1840. 2) Walpole Ho
rácz , Orford gróf levelei Mann Horáczhoz,
4 kötet, London 1843 — 4 .
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hatánk , éreznünk kell, hogy III.György ural
kodásának első tiz évét csak tökélytelenül
ismerjük . Mind a mellett hajlandók vagyunk

azt hinni, hogy azon helyzetben vagyunk mi
szerint olvasóink elébe oly elbeszélést adha

tunk, mely sem tanuság sem

érdek nélkül

nem lesz. Azért örömmel nyúltunk ismét, oly
hosszas időre félben hagyott munkánkhoz.

Pittet a szerencse és dicsőség tetőpont
ján hagytuk el, mint Anglia bálványát, Fran
cziaország félelmét, s az egész mivelt világ

bámulatának tárgyát. Bármely oldalról fútt is
a szél, nyert csaták, bevett erődök s a biro
dalomhoz csatolt tartományok hirét hozta
Angliába. Otthon a pártok oly tétlenségbe

sülyedtek , mint azelőtt még soha, mióta csak
a tizenhatodik század nagy egyházi forradalma

a nemzetszellemét addigi nyugalmából felrázta.
Hogy az általunk előadandó események

világosan megérthetők legyenek , talán ohaj

tandó figyelmeztetnünk az olvasót azon okokra ,
melyek a két nagy angol párt mozgalmait
egyidőre felfüggesztették .
Ha , mellőzve mindazt mi csupán esetle

ges, a whig és tory-párt lényeges jellemvoná
sait szemügyre veszszük , úgy tekinthetjük
mind kettőt, mint egy-egy, a nemzetek jóllé
tére lényegesen szükséges elv képviselőjét.

Egyik , kiválólag a szabadság-, másik a rend
12 *
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őre. Egyik az állam mozgató-, másik annak

biztositó eleme. Egyik a vitorla, mely nélkül
a társaság előre nem haladhatna , másik a

súly -teher (ballast) mely nélkül kevés biztos
ságot nyújthatna, vihar alkalmával. De a han
noveri háznak az uralkodásra jutását köve
tett negyvenhat év alatt , úgy látszott mintha

mind e megkülönböztető sajátságok eltörültet

tek volna. A whig azt hitte, nem szolgálhatja
sikeresebben a polgári és vallási szabadság
ügyét, mint ha a protestáns uralkodó -házat
erélyesen támogatja. A tory azt hitte, a forra

dalmak elleni gyűlöletét jobban nem tanusit

hatja , mint ha megtámadja azon igazgatást,
mely forradalomból emelkedett ki. Lassanként

mind a két fél oda jutott, hogy több súlyt
helyezett az eszközökre mint a czélra. Mind

kettő természetlen helyzetekbe sodortatott , s.
azért mindkettő elsatnyúlt és elfajúlt , mint

az oly állat melyet nem neki való égalyba

visznek. Távol az udvar verőfényétől, a tory
olyan volt mint a teve Lappland hó-mezein .
A királyi kegy napsugarában sütkérezve, a
whig olyan volt mint a taránd az arabiai ho
mokban .

Dante beszéli hogy költői látásai egyiké

ben sájátságos küzdelemnek volt tanúja , egy
kigyó s egy emberi alak között. Miután egy

mást kegyetlenül össze-vissza sebezték , egy
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darabig a két ellenség egymásra meredten
nézve állt. Nagy felhő boritá el őket, ekkor
csodálatos átalakulás kezdődött. Mind a kettő,

ellenfelének alakját kezdette felölteni. A ki
gyó farka két lábszárra vált szét ; s az em
ber két lába kigyó farokká fonódott össze. .

A kigyó testéből karok nyúltak ki; az em
beri karok a derekba beolvadtak . Végre a
kigyó fölállt mint egy ember s megszólalt;

az ember hasra esett mint egy kigyó s szi
szegve csúszott tova. —

Ilyes valami volt

azon átalakulás, melyen I. György uralkodása
alatt a két angol párt átment. Lassanként

egyik a másik alakját, szinét vette föl, mig
végre a tory , mint a szabadságért küzdő fél:

állott fel, a whig pedig a hatalom lábaihoz
csúszott s a port nyalta.
Igaz , hogy ezen magokból kivetkezett
politikusok , ha tisztán elméleti kérdéseket,

mindenek fölött pedig ha nagy- atyáik maga
tartására vonatkozó kérdéseket vitattak : szint
azon módon látszattak különbözni egymástól,

mint nagyapáik . A whig , ki három parliamen
ten át egyetlen egyszer sem szavazott az ud
var ellen s a ki az ellenőri botért, vagy a

Nagy Ruhatár felügyelői tiszteért kész lett
volna lelkét is eladni, még folyvást azt álli
totta hogy országlati elméleteit Lockeból és
Miltonból meriti, folyvást tisztelte Pym és
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Hampden emlékét, s január 30- dikán még
mindig először az álarczos emberért, ki I. Ká
roly fejét leütötte, s azután azért ürité poha
rát, ki ugyan , azt álarcz nélkül is megtette

volna (Cromwellért). Túlfelől a tory , mig a
szelid és mérsékelt Walpoleban a szabadság
halálos ellenségét látta , a Strafford és Laud
vas kényuraságában semmikárhoztatásra mél

tót nem tudott találni. De bárminő véleményt
nyilvánitottak is az ekorbeli whigek és toryk
a rég elmúlt események s szereplőik felett,
azt kétségbe vonni nem lehet, hogy az akkor
függőben levő politikai kérdéseket illetőleg :
a tory újitó, és pedig eszély s mérséklet nél
küli újitó , (reformer ), a whig ellenben csak
nem babonásan maradó (conservativ) volt.
Magunk megértük , egy szomszéd országban,

hasonló okok hasonló következését. Ki hitte
volna, ezelőtt 15. esztendővel, hogy Guizot
és Villemain urak fogják a tulajdont és tár
sadalmi rendet, oly ellenségek mint Genoude
és de La Roche- Jaqueline urak megtámadá
sai ellen védelmezni!
Igy változtak át a régi Cavalier-ek (Stu
art-pártiak ) utódai demagógokká s a régi ke

rekfejüek (puritánok és köztársaságiak ) utó
dai udvaronczokká ! De még sok idő kellett,
mig kölcsönös elkeseredésük alább kezdett
hagyni; mert a pártok természetében fekszik ,
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hogy eredeti ellenségeskedéseiket sokkal szi
lárdabban megőrzik mint eredeti elveiket. Sok
éven át folytatott halálos küzdelmet egy oly

whig -nemzedék , kiket Sidney mint rabszolga
kat megvetett volna, oly tory-nemzedékkel,
kiket Jeffreys mint forradalmárokat fölakasz
tatott volna.

I.György egész uralkodása sa II.Györgyé
nek is csaknem fele alatt a toryt úgy nézték
mint az uralkodó-ház ellenségét s annálfogva
ki is volt zárva a korona minden kedvezé
séből. Bár a vidéki nemesség legnagyobb ré

sze tory volt , kizárólag whigek emeltettek
peerségre és báróságra. Bár a papság nagyobb

része tory volt , csak whigeket neveztek ki
esperesek - és püspököknek. Minden grófság
ban egy csapat vagyonos és előkelő szárma

zásu tory panaszkodott hogy neveik a béke
birák névsorából is hiányoznak , mig cseké
lyebb származásu és szegényebb egyének ,
kik a türelem és fogyasztási adó , hét éves
parliamentek és állandó katonaság mellett

voltak : a negyedéves ülésekben elnökölnek
s a kerületi helytartóságot viselik .
Lassanként azonban némi közeledések

történtek a kibékülésre. Mikor Walpole állt
az ügyek élén , a hatalma iránti ellenséges
indúlat arra birta a whigek egy nagy és ha

talmas csoportját, a trónörökös vezetése alatt,
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hogy a torykkal szövetkezzenek , sőt még a
jakab -pártiakkal is fegyverszünetet kössenek .

Sir Robert (Walpole) megbukása után meg
szünt a tory -pártot nyomó átok. A kormány
főhivatalait ugyan tovább is whigekkel töltöt
ték be, s nem is lehetett volna máskép jól
betölteni, mert a tory -párti fő - és köznemes
ség bár erős volt számra és birtokra, de alig

volt köztük egyetlen ember, a ki, akár ügy
viteli, akár szónoki tehetségre nézve kitünő.
lett volna. Nehányat azonban alkalmaztak kö
zűlök , alárendelt helyekre, s maga ezen en

gedmény is engesztelő hatást tett az egész
párt hangulatára. II. György első lever -je (el

fogadása) a Walpole kilépése után , emléke
zetes látványt mutatott. A braunschweigi ház
állhatatos védőivel, a Russellekkel , Caven

dishekkel , Pelhamekkel vegyesen jelent meg

egy csoport, az apródok és diszmesterek előtt
teljesen ismeretlen arcz, vidéki nemes -udva
rok lordjai, kiknek söre és rókász ebei a
mendip -halmok szomszédságában vagy a Wre
kin környékén ugyan hiresek voltak , de kik
a palota küszöbét eddig soha nem lépték át,

azon idő óta, mikor Oxford, kezében a fehér
bottal, Anna királyné háta mögött állt.
Az e napra következett tizennyolcz év
alatt mind két párt lassanként mind mélyebb

nyúgalomba merült. A népszellem szenvtelen
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ségét , egyrészt azon igazságtalan túlheves
ségnek lehet tulajdonitani, a melylyel a Wal

pole kormánya megtámadtatott. A politikai
testben , mint a természetiben , a kóros izga
tottságra rendesen kóros lehangoltság követ

kezik . Az embereket a sok álokoskodás, rá
galom , szónoki fogás, s a nemzeti büszke

ségre hivatkozó ingerlő szerek , őrjöngésbe
hozták . A bőség idejében úgy tomboltak
mintha éhség, szükség volna az országban.

Mig a polgári és vallási szabadság oly mérté
két élvezték , minőt addig -elő egy nagyobb
társadalom sem ismert , egy Timoleon vagy
Brutus után kiáltottak , ki elnyomójuk szivét

átverné. Ily hangulatban voltak , mikor a mi
nisterváltozás bekövetkezett s nemsokára úgy
találták , hogy a kormányrendszer azért leg
kevesbet sem változik . A természetes követ
kezmények nem maradtak el. Az őrült izga
tottságra kedvetlen égykedvüség következett.
A hazafias szólamok nem csak nem csiklán
dozták többé a közönség fülét, hanem szint

oly kelletlenekké is váltak , mint a puritán
szólamok a forradalom megszüntével. A he

ves lázroham elmúlt; a hideg láz kezdődött ;
és soká tartott mig lázitó mesterfogások sőt

valódi sérelmek is visszaidézhették azon forró
lázrohamot mely megfutotta pályáját s végét
elérte .
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Két kisérlet történt e nyugalom megza

varására. A Stuart-ház száműzött örököse lá
zadást, a braunschweigi ház elégületlen örö

köse ellenzéket vezérelt. De sem a lázadás,
sem az ellenzék nem érte el czélját. A cullo
deni csata megsemmisitette a jakab -pártot.
Frigyes herczeg halála feloszlatta azon pár
tot, mely vezérlete alatt atyja kormányának

gyöngitésén erőlködött. Legelőkelőbb párthi
vei siettek kibékülni a ministeriummal, s a

politikai dermedtség teljessé lőn.
Frigyes herczeg halála után öt évvel, a

nemzeti szellem egy ideig heves izgatottság
ban volt. De ez izgatottságnak semmi köze
sem volt a whigek és toryk közötti régi vi

tákkal. Anglia harczban állt Francziaország
gal. A harcz silányul folytattaték . Minorkát
elvesztettük. Hajóhadunk a Bourbonok fehér

lobogója előtt meghátrált. A megaláztatás ke
serű érzete, mit a nemzetek e legvitézebb- s
legbüszkébbike addig még nem ismert, min
den más érzelmet háttérbe szoritott. Az or
szág minden kerületei s városai oly kormány

után kiáltottak , mely helyreállitsa az angol
fegyverek becsületét. A két leghatalmasb em
ber az országban , Newcastle herczeg és Pitt
Vilmos volt. Egymásra következett diadalmak

s vereségek mindkettőtmeggyőzték hogy egyi
kök sem állhat meg a másik nélkül. Az állam
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érdeke szintúgy mint saját becsvágyuk érdeke
arra ösztönözte őket, hogy szövetkezzenek .
Egyesülésökből keletkezett azon ministerium ,
melyet III . György, trónraléptekor a kormá
nyon talált.

Minél gondosabban vizsgáljuk e neveze
tes ministerium szerkezetét , annál több okot

találunk, azon ügyességet vagy szerencsét bá
mulni, a melylyel oly különböző, és a mint

látszott, oly összeférhetlen erők egy öszhang
zatos egészszé egyesittettek . A mocsoktalan
becsületességből eredő befolyás, a vesztege
tés legalávalóbb mesterkedéseiből eredő be
folyással, a főrendi összeköttetések hatalma,

a népszerű lelkesültség hatalmával , itt egye

sittettek először. Newcastle e szövetségbe
nagy csomó hatalmat hozott , mi reá Walpo
leról és Pelhamről szállott. A közhivatalok ,

az egyház, a törvényszékek , a hadsereg , a

hajóhad, a külügyi követségek, mind az ő te
remtményeitől hemzsegtek . A borough -k leg

nagyobb részét általa kinevezettek képvisel
ték. A nagy whig -családok , melyek több nem
zedéken át a pártfegyelem gyakorlatában nőt
tek föl, s ahoz voltak szokva hogy összetartó
csatarendben álljanak , őt ismerték vezérökül.
Pitt , más részről, birt azzal a mi Newcastle
nek hiányzott : a szenvedélyeket felkölteni s

a képzelődést izgatni képes ékesszólással, a
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tiszta becsületesség jó hirnevével s milliók
bizalmával és lángoló szeretetével.
A mód is, melylyel a két minister a kor

mány-hatalmon megosztozkodott, rendkivül
szerencsésnek nevezhető . Mindkettőnek oly
tér jutott a melyre a legalkalmasb volt s

egyiknek sem volt semmi kedve a másik kö
rébe tolakodni. Newcastle kapta a kincstárt,

a polgári és egyházi hivatalokra kinevezés
jogát s a titkos alap azon része fölötti ren
delkezést, mely akkorban parliamenti tagok
megvásárlására szokott fordittatni. Pitt állam

minister lőn, a háború és külügyek vezetésé
vel megbizva. Ekép a kormány minden ár
talmas és dögvészes kloákáinak szennye egy
csatornába ömlött; a másikon csak a fénylő

és mocsoktalan elemek folytak át. Aljas és
önző politikusok , kik hivatal, aranyos bot és
rendszalag után sovárogtak , a Lincoln 's Inn
Field sarkán levő nagy házhoz tódúltak . Itt
minden elfogadásnál tizennyolcz, húsz pár vá

szonújj jelent meg, mert köztudomás vala ,
hogy egyetlen főpap 'sem volt az országban,
ki vagy első fölemelkedését vagy későbbi

előmozdittatását ne Newcastle-nek köszönte
volna. Itt jelentek meg az alsó -ház azon tag
jai kiknek hallgató szavazataiban állott a

kormányfő - ereje . Egyiknek , pinczemestere
számára valami állomás kellett a fogyasztási
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adónál. A másik lelkészséget kért a fia szá
mára. A harmadik azt súgta , hogy ő mindig

ő kegyelmességéhez és a protestáns trónkö
vetkezéshez ragaszkodott, hogy utóbbimeg
választatása nagyon sokba került, hogy a haj

hászokban most nincs semmi becsületérzés ,
hogy kénytelen volt jelzálogra kölcsönözni
pénzt, s hogy most nem tudja hova fordúljon
500 fontért. A herczeg mindeniknek megszo

ritotta a kezét, két karját vállokra tette , há
tukat megveregette, s egyiket jutalommal,
a másikat igéretekkel bocsátotta el. Ez üzel
mektől Pitt kevélyen távol tarta magát. Nem

csak hogy maga megvesztegetħetlen volt, de

visszaborzadt a mások megvesztegetésének
utálatos mesterkedéseitől is . De nem volt még

húsz évig a parliamentben s tizig a kormány
ban , mikor átlátta hogy mimódon lehet a kor
mányzást kerékvágásban tartani. Tökéletesen
tudta hogy tiszttársai nagyban üzik a meg
vesztegetést. Gyűlölve ez eljárást, de meg
szüntetése felől kétségbe esve s kétkedve

átalában hogy akkorban a nélkül bármely
ministerium is magát föltarthatná , arra hatá

rozta magát hogy szemet húny reá. Nem
akart semmit látni, semmit tudni, semmit
hinni. Azokat, kik azzal jöttek hozzá hogy

vele jövedelmes szerződések osztalékai felől
értekezzenek , büszke alázatosságával csak
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hamar kihozta sodrukból. Nagyon megtisztelik
őt, mondá ; ily dolgok túl vannak felfogási

képességén ; az igaz, hogy a kegyes uralkodó
méltóztatik kihallgatni az ő csekély tanácsait,

a hadjáratok s külszerződések iránt; ha az
volna a kérdés, ki legyen a parancsnok Ame
rikában , vagy a követ Berlinben, akkor tiszt

társai talán sziveskednének az ő véleményét
is kikérni. De a kincstár lordjára neki nincs
a legkisebb befolyása is , s nem merne tőle

még egy hajó -vizsgáló biztosi állomást is kérni
valaki számára.

Méltán lehet kérdeni, valjon népszerűsé
gének nem ép annyi részét köszönhette- e oly

igen fitogatott önzetlenségének mint a had
ügyek igazgatására való tehetségeinek ? Min

denfelé örömmel és csodálattal mondogatták ,
hogy a nagy alsó-házi, a születés vagy va
gyon minden előnye nélkül, az udvar és a

főrendüek ellenszenvének daczára magát Ang
lia első emberévé s Angliát a világ első bi
rodalmává emelte; hogy nevét Lissabontól

Moskauig , minden palotában tisztelettel emli
tik ; hogy diadaljelei a világ mind a négy ré
szében láthatók ; s hogy mindemellett ő most
is csak az egyszerü Pitt Vilmos , minden

czim és rendszalag, nyugdij és ingyen-jöve
delem , ( sinecura ) nélkül. Ha egyszer majd,
miután az államot megmentette , visszavonú
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land, kocsis -lovait és ezüst gyertyatartóit kel
lend eladnia . Bár mennyire elharapózott is a

megvesztegetés ragálya , az ő kezei tiszták :
soha a gyalázat diját sem

el nem

fogadták

sem nem fizették . – A szövetség igy, az em

beri természet minden aljas és minden ma
gos érzelmétől támogatást nyert, s az erény
és az érdek egész egyesült erejétől gyámo
littaték . :

Pitt és Newcastle egyenrangu első-minis
terek voltak. Az alárendelt helyeket azon elv
szerint osztották ki, hogy minden pártot és

pártárnyalatot, a bevallott jakab -pártiak egye
düli kivételével, sőt minden oly államférfit

bevonjanak a kormányba , a kiről csak gon
dolni lehetett hogy tehetségei-, s helyzetéhez
képest , vagy a hivatalban hasznossá, vagy
az ellenzékben félelmessé válhatnék .

A whigek , – a mire akkor úgy tartot
ták évülési joguk van – túlnyomólag nagy
részt foglaltak el a kormányzatban . A kor
mány fő -istápja a nagy whig -szövetség volt,
azon szövetség mely közel egy fél-évszázig
vitte az országban az ügyek kormányát, s
melynek a rang, vagyon , képviseleti befolyás,

szoros összetartás rendkivüli tekintélyt köl
csönzött. E szövetséghez , melynek feje New
castle volt , tartoztak a Cavendish , Lennox,
Fitzroy , Bentinck , Manners, Conway, Went
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worth s több nagy tekintélyü és befolyásu
családok .

Ezenkivül még két hatalmas whig -szövet

ség volt, melyek mindenike igen erős ellen
zék magává válhatott volna. De mindkettőnek
tudtak helyet találni a ministeriumban. Ez a
kettő a Grenville - ék

és a Bedford -ék cso

portja volt.
A Grenville -k feje Gróf Temple Richárd
volt. Magos tehetségekkel a kormányzásra
vagy vitára nem igen birt. De terjedelmes
birtokai, heves és semmit számba nem vevő
jelleme, nyugtalan tevékenysége, s ügyessége
a pártoskodás leghitványabb fogásaiban, mind
ez őt a legfélelmesb ellenségek egyikévé tette,
a minő csak egy ministeriumnak árthatott va

laha. A titkos pecsét örévé tették. Fivérét
Györgyöt a hajóhad kincstárnokává. Közhit

volt felőlök, hogy Pitt-el igen bizalmas lábon
állanak , mivel nővérüket vette volt nőül s a

legjobb férjek egyike volt.
A Bedford -ok , vagy mint elleneik nevez
ték a Bloomsbury-had, Bedford János hercze

get vallák nyilván vezetőjüknek ; tulajdonkép
azonban ők vezeték ezt, s oda vitték a hova
akarták , és pedig igen sokszor a hová maga
jószántából soha sem ment volna. Sok jó ész -,

és sziytulajdonnal birt s kétségkivül tiszte
letreméltó és talán kitünő ember lett volna ,
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ha kevésbé állt volna barátai befolyása alatt

vagy szerencsésb lett volna azok megválasz
tásában . Azok némelyike, meg kell nekik
adni, tehetséges ember volt. De, félünk , ennél
több dicséretet nem is lehet róluk mondani.
Sandwich és Rigby ügyesek voltak a vitára,
kellemes társalgók , ügyes cselszövők , meste
rek a börze-játék s választási lélekvásár min
den fogásaiban , s mind a magán - mind a köz
életben szemtelenül erkölcstelenek . Weymouth
természetes ékesszólással birt, mely néha bá
mulásra ragadta azokat, a kik tudták mily

kevés része van benne a tanulmánynak . De
tunya és kicsapongó volt, s szép vagyonát a
koczkán, szép egészségét az itallal már korán
tönkre juttatta . – A herczeg gazdagsága és
hatalma, s nehány párthivének tehetségei és
mesterkedései a legerősebb ministeriumnak is
komolyan árthattak volna. De megszerezték

az ő támogatását is. Magát Irland Lord-hely
tartójává tették ; Rigbyt az ő titkárává ; s az
egész párt, kötelességszerüen támogatta a mi
nisterium intézkedéseit.
Kevéssel azelőtt, két emberről lehetett

föltenni, hogy Pitt- el az alsó-ház vezetésében

versenyezhetnének, Murray Vilmosról és Fox
Henrikről. De Murrayt áttették a Lordok
hoz , s a Kingsbench (Királyi főtörvényszék )

Főbirájának nevezték ki. Fox ugyan az alsó
Chatham gróf.

13
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házban volt még , de abban is találtak módot,
hogy – ha nem is buzgó támogatását, leg

alább hallgató engedelmességét biztositsák .
Szegény ember volt s túlérzékeny atya. A
hadsereg fő -fizetői hivatala, egy költséges
hadviselés idején , akkorban tán a legjövedel

mesebb állomás volt, melyről a ministerium
rendelkezhetett. Ezt a hivatalt adták Foxnak .
Azon kilátás, hogy nehány év alatt tekintélyes
vagyont szerezhet, s gazdagon gondoskodha

tik kedves fiáról Károlyról, ránézve ellenáll
hatlan csalerővel birt. Alárendelt, bár még oly
jövedelmes hivatalt viselni ugyan , miután az
ember az alsó-ház vezetője volt s ministerium

alkotásával két izben is megbizatott vala ,
mindenesetre nagy hátralépés volt. De Fox
Henrik nem oly ember volt , kinek jellemvo
násai közé tartozott volna , a személyes mél

tóságnak valamikényes érzete.
Nincs időnk mind azon fontosb egyéne
ket elősorolni, kiket a ministerium , egy vagy
más kötelékkel magához csatolt. 'Emlithetjük
még Hardwicke-t , kit a kor első jogtudósá
nak , Legge-t, kit első pénzügyérének tartot
tak ; a buzgó és éleselmű Oswaldot; a me

rész és élczes Nugent-t; Townshend Károlyt,
a legfénylőbb és leghajlékonyabb embert ;
Elliot-ot, Barrington-t, North-t, Prattot.' Való
ban , a mennyire csak emlékszünk , az egész
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alsó-házban csak két kitünő tehetségü ember
volt, kik a kormánynyal összeköttetésben nem
állottak, s e két ember oly alant állott a köz
véleményben , hogy az egyetlen jó szolgálat

mit bármely kormánynak tehettek , abban állt
hogy azzal ellenzékben álljanak . Tudniillik

Lord Sackville György és Doddington Bubb.
Ámbár a hivatalt viselők legnagyobb ré
sze, a kabinet tagjai pedig mindnyájan whi
geknek tartattak , a toryk sem voltak az al
kalmazásokból teljességgel kizárva. Pitt, kö
zülök többeket, nemzetőri parancsnoksággal

örvendeztetett meg, a mi úgy jövedelmöket,
mint grófságuk -beli befolyásukat tetemesen
növelte ; 's annálfogva ezek is jobb hangulat
ban voltak mint Anna halála óta bármikor.

A párt némely tagja tovább is csak morgott
a puncsos pohár mellett, a kókuszdió -fá “ .
ban ; de az alsó -házban az elégületlenek egyike

sem merte szemét Pitt czipő -csatjánál fölebb
emelni.

Igy minden ellenzék feltétlenülmegszünt.
Sőt semmi jel sem gyanittatta hogy mely ol
dalról is támadhatna valami ellenzék . Több

év telt el melyek alatt úgy látszott, mintha
a parliament lemondott volna legfőbb teen
dőiről. Az alsó-ház naplói, négy ülésszakon

át, egyetlen szavazásnak sem mutaták nyo
mát, valamely pártkérdés fölött. Az adó meg
13*
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ajánlások , bár példátlan mérvüek, minden vi
tatkozás nélkül történtek. A korszak legélén
kebb vitái az utcza- törvény és a kerités- tör

vény körül forogtak .
Az öreg király meg volt elégedve és igen
kevés súlylyal birt hogy meg van- e, elégedve
vagy nincs. Lehetetlen lett volna neki oly ha

talmas ministerium befolyása alól szabadúlnia
ha hajlandó lett volna is arra . De nem is volt
hajlandó. Egykor ugyan nagyon elfogúlt volt

Pitt ellen , s Newcastle több izben igen csu
nyán bánt vele; de az erély és siker , mely

lyel a háboru Németországban folyt; s a simà
könnyüség melylyel minden közügy a maga
kerékvágásában ment, kedvező változást idéz
tek elő a király hangulatában.
Ilyen volt a dolgok állása, midőn II.György

1760. october 25 -kén hirtelen meghalt , s az
akkor 22 éves III. György királylyá lett. A
III. György helyzete lényegesen különbözött
a nagyapjáétól és szépapjáétól. Sok év elfolyt
a mióta Anglia uralkodója a nép csak egy
részének vonzalmát is birta. A hannover ház

ból való királyok két elseje nem birt sem
azon öröklési joggal, mely annyiszor pótolta
az érdem hiányát, sem azon személyes tulaj

donokkal, melyek gyakran pótolták a szüle
tési jogczim hiányát. Kevés erényü vagy te

hetségü fejedelem is lehet népszerü , ha kitünő
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elődök hosszu sora után rászállt jogon ural
kodik . S bitorló is lehet népszerű ha lángesze

megmentette vagy nagygyá tette a nemzetet,
mely fölött uralkodik . Korunkban talán egy
uralkodó sem birta nagyobb mértékben alatt

valói hajlamát, mint Ferencz császár és veje
Napoleon. De képzeljünk uralkodót kinek ne
legyen több jogczime mint Napoleonnak , sem

több szellemitehetségemint Ferencznek . Crom

well Richard ily uralkodó volt s mihelyt egy
kar emelkedett ellene, minden küzdelem nél
kül, átalános gúnykaczaj közepette bukott el.
I. György és II. György helyzete némileg
hasonló volt a Cromwell Richardéhoz. És

Cromwell Richárd sorsától csak a whig -párt
erélyes és ügyes támogatása s azon átalános
meggyőződés mentette meg őket, hogy a nem
zetnek nincs más választása mint a Braun

schweig -ház és a pápaság között. De a nem

zet egy osztálya sem viseltetett e Guelfekhez
azon áldozatkész ragaszkodással, melynek
I. Károly, II. Károly és II . Jakab , legna
gyobb hibáik daczára s legnagyobb balsorsuk
közepette is annyi bizonyitványait tapasztal
ták . Azon whigek , kik erszényökkel s kard
jokkal oly férfiasan ragaszkodtak az új dy
nastiához, ezt oly elvből tették mely az áldo
zatkész hűségtől teljesen független sőt azzal
tulajdonkép összeférhetlen volt. A mérsékelt
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toryk az idegen dynastiát oly rosznak néz
ték, melyet a még nagyobb rosztól való féle

lemből el kell tűrni. A szélső-toryk szemében
a „ Választó fejedelem " à rablók és, zsarno
kok legutálatosbika volt. Más koronája volt
fején ; s hősök és hivek vére tapadt kezére.

Igy Anglia királyai sok éven át alattvalóik

egy nagy része előtt a legerősb személyes
ellenszenv tárgyai voltak , erős személyes ra

gaszkodást pedig senki nem érzett irántok .
Bár erős és szives támogatást találtak a trón

követelő ellenében , de e támogatás teljesség
gel nem érettök , hanem egy vallásos és pol
gári rendszer érdekében történt, melyet az ő
megbukásuk veszélyeztetett volna. A mellett
kénytelenek voltak 'e támogatást is, személyes
hajlamaik folytonos feláldozásával s-azon párt
iránti engedélyekkel vásárolnimeg, mely őket
a trónra emelte s azon megtartotta .

II. György uralkodásának végén az el
lenszenv érzelme, melylyel a braunschweigi

ház a nemzet felerészétől oly sokáig tekin
tetett vala , már kihalt ; de helyét még nem
foglalta el az uralkodó család iránti rokon

szenv. Valóban az agg király jellemében ke
vés volt a mi tiszteletet vagy vonzalmat éb
reszthetett volna. Nem volt hazánkfia . Soha

sem is volt hazánk földén , több mint har
mincz éves kora előtt. Beszéde elárulta kül

-

199

-

földi származását s neveltetését. Szülőfölde
iránti szeretete, bár jellemének legszeretetre

méltóbb vonása, nem tehette őt kedvessé an
gol alattvalói előtt. Soha sem érezte magát
oly boldognak , mint a mikor St. Jamest Her

renhausennel (ősi palotájával) cserélhette föl.
Hajóhadaink évről évre azzal voltak elfog
lalva, hogy őt a kontinensre s vissza-kisér

jék ; és királyságának érdeke, választó-fejede
lemségének érdekeihez mérve csak annyi volt

előtte mint semmi. A mellett sem azon tulaj
donokkal nem birt , melyek a mogorvaságot
tiszteletre-, sem azokkal melyek a kicsapon
gást szeretetreméltóvá tehetik . Rosz fiu s még

roszabb atya volt; hűtlen férj s kellemetlen
szerető volt. Egyetlen nagylelkü vagy ember
szerető tett sem maradt róla emlékezetben,
de annál több példája az aljasságnak s azon
keménységnek mely , az erős alkotmányos
korlátozásnélkül, népét nyomorúlttá tette volna .
A mint meghalt , azonnal új világ nyilt
meg. Az ifju király született angol volt. Min
den szokása, minden hajlama, a jó mint rosz ,
angolos volt. Alattvalói egy osztálya sem te
hetett ellene semmi kifogást. Még a Stuart
ház kevés fönmaradt hivei is nehezen vet

hettek volna bitorlást a szemére . Ő nem volt
felelős a forradalomért, a trónöröklési rend

ért, az 1715 és 1745-diki lázadások elnyomá
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sáért. Ő ártatlan volt a derwentwateri és kil
marnocki, a balmerinoi és cameroni vérben .

Ötven évvel születvén a régi uralkodó-ház

elűzetése után, születésre negyedik , uralko
dásban harmadik tagja a hannoveri dynastia
nak , már hivatkozhatott az öröklési jog némi
szinezetére. Életkora , külseje , iš mind a mit

jelleméről tudni lehetett, megnyerték a közön
ség hajlamát. Az ifjuság virágában volt ; sze
mélye és beszéde kellemes vala ; a rágalom

sem vádolta semmi bűnnel s a hizelgés , a
nélkül hogy képtelenségbecsapongjon , ne
hány fejedelmi erényt tulajdonithatott neki.

Nem lehet annálfogva csodálni, hogy a
ragaszkodó hűség érzete , mi még kevéssel

azelőtt ép oly korszerűtlen volt mint a bo
szorkány-hit, vagy a szentföldre zarándoklás,

az ő trónralépte napjától kezdve divatba kez
dett jóni. Különösen a toryk , kik mindig haj

landók voltak a király -tiszteletre , s kik rég
óta fájdalmasan érezték a bálvány hijját ki

előtt leborúlhatnának , most úgy örültek mint
az Apis papjai, mikor hosszas szünet után

új ökörre találtak melyet imádhassanak. Csak
hamar kitünt, hogy III. Györgyöt a nemzet
egy nagy része egészen más érzelemmel s

szemekkel tekintette mintkét elődét. Emezek
csak első tisztviselők, doge-k , helytartók vol
tak ; ő király volt , a szó ihletett értelmében,
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az ég fölkentje , a lehellet, népe orrában ! A
tory -párt özvegységének gyászévei leteltek !
Elég soká őrizte hűségét előbbi ura hült ham
vai iránt; végre vigasztalót talált, s fölismerte
a régi szent láng jeleit. A harley -i arany na
pok visszatérőben voltak . A trónt ismét a So

merset-ek , Wyndham -ek , Lee-k veendik kő
rül. A széleslelkiismeretü főpapok után , kik
nem

szégyelték Doddridge-dzsel levelezni s

Whiston-nel kezet szoritani, ismét South és
Atterbury-szelleműpapoknak kelle következni.
A Stuart-ház irányában oly kitünőleg nyilvá
núlt áldozatkészség , mely vereség, elkobzás,
számüzetés daczára oly kitartó volt, melyet
hitszegés, elnyomás, hálátlanság ki nem fá
raszthattak , – most egészen a braunschweigi

ház felé fordult. Ha csak III. György elfo

gadja a cavalierek és fő -egyháziak hódolatát,
mind az leend nekik , a mi a két Stuart Ká
roly volt.

A fejdelem , kinek trónra léptét ily mó
don üdvözlé egy nagy s házától eddig oly

idegen párt, a természettől erős akaratot, oly

szilárd lelkületet, mit talán keményebb névvel
is lehetne nevezni s bár nem épen éles és

terjedelmes de oly értelmet nyert , mi őt az
ügyek vezetésére elég alkalmassá tette. De
jelleme még nem volt teljesen kifejlődve. Szi
goru zárkozottságban neveltetett. Az özvegy
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walesi herczegné gyalázói azt állitották hogy
gyermekeit azért tartotta oly elkülönzötten a

- világtól hogy felettök egészen korlátlan ural
mat nyerjen. Ő maga egészen máskép értel
mezte eljárását. Aztmondta , ő szivesen vinné
fiait és leányait a világba, ha az erkölcsisé.
gük kára nélkül történhetnék . De az előkelők

féktelen erkölcsei aggasztják őt. A fiatal embe
rek mind kéjenczek , s a fiatal hölgyek ma

gok udvarolnak a helyett hogy udvarlást vár
nának. Azt mondá, nem birná elviselni, hogy

azokat kiket legjobban szeret, ily társadalom
szennyező befolyásának kitéve lássa . De azon
nevelési rendszer előnyét, melyben a yorki és

cumberlandi herczegek és a dán királyné
részesültek , talán kétségbe lehet vonni.

III. György csakugyan nem volt kéjencz; de
csak félig kinyilt szellemet hozott a trónra,

s egy darabig egészen anyjának s fő -ruhatár
mestere, Stuart János, Bute grófnak befolyása
alatt állott.

Bute gróf azon országban, melynek kor
mányára vala lépendő , alig volt névről isme

retes. Igaz, hogy alig tölté be a teljes kort,
már egy oly állás betöltésére volt kinézve,
mely a parliamentben , a skót képviselő lor
dok közt időközben megürült vala . A whig
ministereket megbotránkoztatta azzal, hogy
néhányszor, hallgatva , a torykkal szavazott,
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s azért a parliament szétoszlatásakor elvesz
tette helyét és többé nem is választatott újra
meg. Csaknem húsz év telt el, mióta a köz

ügyekben semmi részt nem vett. Nehány évet
ez időből, mezei jószágán töltött, a Hebridák
egyikén, s e magányból egyszer csak úgy lé
pett ki, mint Frigyes herczeg udvartartásának
egyik tagja . A nyilvános életből kizárva Lord
Bute több módot talált hogy üres idejében
magát múlassa. Meglehetős színjátszó volt,

magán-szinpadokon, s különösen Lothario sze
repében nagy szerencsével lépett föl. A mi
őt kiválólag képesitette a szinpadi szereplé
sekre, csinos lábszára volt, mit kiemelni sem

festők sem gúny-irók el nem múlasztottak.
Csinos álarczos öltözeteket talált föl. Mértan
nal, erőmű- tannal és növény-tannal foglalko

zott. Régiségek és műtárgyak iránt nagyon

érdeklődött s saját körében illetékes birónak
tartották a festészet, épitészet és költészet

tárgyai fölött. Azt mondják hibátlan helyes
irása nem volt ; de, habár korunkban a he

lyes-irás hiánya méltán a legnagyobb tudat
lanság jelének tartatik , igaztalanság volna az
egy század előtt élt emberekre ugyanezen

mértéket alkalmazni. A Grandison Károly
czimű regény akkor jelent meg , mikor Lord

Bute Leicester-houseban föllépett. Olvasóink
talán emlékeznek még azon leirásra , melyet
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Grandison Charlotte , két széptevőjéről ad .
Egyikök , egy divatos baronet, a ki folyéko
nyan beszél olaszúl és francziáúl, saját anya

nyelvén egy sort sem képes helyesirási hiba
nélkül leirni; a másikról pedig , ki mint az
ifju aristokratia tiszteletreméltó példánya , s
némileg mint virtúóz van előnkbe állitva , azt

olvassuk hogy fiatal lord létére meglehetős
helyesen irt. Mindent összevéve, Lord Bute -t
méltán lehetett mivelt szellemű embernek ne
vezni. A mellett kétségbevonhatlanúl becsüle

tes ember is volt. De szellemekorlátolt s mo
dora kevély és hideg vala . Államférfiui ké
pességét legjobban jellemezte Frigyes her
czeg, ki gyakran szerezte magának azon fe
jedelemhez nem illő múlatságot, hogy kör

nyezetét kicsúfolja . „ Bute“ – mondá ő ki
rályi fensége – „ ön épen arra van teremtve,

hogy követ legyen egy kis kevély német ud .
varnál, a hol semmi dolog nincs.“
A botrány-krónika a fő -ruhatármestert az
özvegy herczegnő kegyelt kedvesének tar

totta. Annyi bizonyos, hogy bizalmas barátja
volt. S ketten együtt, egyideig korlátlan be
folyást gyakoroltak a király kedélyére. A her

czegnőtől, mint asszonytól s mint külfölditől,
nem lehetett várni hogy államügyekben eszé
lyes és belátó tanácsadó legyen . A grófról

alig lehetett állitani, hogy az államügyek kor
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mányzásában csak a tanéveket is betöltötte
volna . Fogalmait a kormányzásról azon tár

saság körében szerzette, mely Kew -ban és

Leicesterhouse-ban Frigyes herczeg körül szo
kott volt összegyülni. E társaság legnagyobb
részt torykból állott, kiket a herczegnek irán
tok kitüntetett nyájassága s azon remény
hogy trónraléptével magos hivatalokra jutan

danak , kibékitett a hannoveri házzal. Politi
kai hitvallásuk sajátságos módosulása volt a
toryzmusnak . Sem a XVII. sem a XIX . szá

zadbeli'toryk hitvallása nem volt az; sem a
Filmer és Sacheverell, sem a Perceval és El
don hitvallása nem ; hanem azon felekezeté,
melynek fő -tanitómesteréül Bolingbroke-ot tart

hatjuk. E felekezet dicséretet érdemel , mivel
nehány visszaélést mi a whigek hosszu ural

kodása alatt elharapózott , fölfedezett és 'mél
tán kárhoztatott. De sokkal könnyebb dolog

visszaéléseket fölfedezni és kárhoztatni, mint
jótékony reformokat inditványozni; már pedig

a Bolingbroke által inditványozott reformok
vagy merőben foganatlanok lettek volna, vagy
sokkal több kárt idéztek volna elő mint hári
tottak vala el.

A forradalom a nemzetet a bajok egy

csoportjátólmegszabaditotta ; de egyszersmind ,
-- oly tökélytelen minden emberi dolog !
egy új csoport bajt idézett elé vagy súlyos
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bitott, melyek most már orvoslást követeltek .
A szabadság és tulajdonjog biztositva voltak
a korona hatalma elől. A lelkiismeret tiszte

letben tartatott. Nem volt kormány , mely a
Vilmost és Máriát a trónra ültető okmányban
biztositott jogok valamelyikét meg merte volna
támadni. De nem lehet tagadni, hogy az új
rendszer alatt a közérdekeket és a közerköl

'csiséget a pártszellem és a megvesztegetés

komolyan veszélyeztette. A Stuartok ellen
folytatott hosszu küzdelemben a legfölvilágo

sultabb államférfiak főtörekvése volt : a kép
viselő-ház erejét növelni. A küzdelem bevég

ződött, a győzelem meg volt nyerve; a kép
viselő-ház felül került az államban , s a kép

viseleti rendszer minden hiányai, mik addig
el valának rejtve, most a szerencse és hata
lom által a felszinre jöttek . Alig lett a vég
rehajtó hatalom az alsó-háznak valódilag fe

lelős, midőn ki kezdett tünni, hogy a képvi
selő -ház nem valódilag felelős a nemzetnek .
Számos választó -testület egyesek föltétlen be

folyása alatt állott ; sok meg , köztudomásilag ,
a többet igérőnek állt rendelkezésére. A par

liamenti viták nem hozattak nyilvánosságra .

A ház falain kivül ritkán jött tudomásra ,
egyik vagy másik tag mikép szavazott. Igy
mig a kormány felelős volt a parliamentnek ,

a parliament többsége senkinek sem volt fe
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lelős. Ily körülmények közt semmi sem lehe
tett természetesb , mint hogy a tagok azon
igyekeztek , hogy szavazataikért megfizettes

sék magokat, s szavazataik árának fölebb
emelése végett csoportokba sorakoztak és vál
ságos fordulatok alkalmával gazdag jutalma

kat csikartak ki, szolgálatuk megtagadásának
fenyegetésével. Igy I. György és II. György
whig -ministerei kénytelenek

voltak rendsze

rezni a megvesztegetést s óriási mérvben gya
korolni azt.

Ha e visszaélések szerző okát eltaláltuk ,
alig tévedhetünk gyógyszerük iránt. E gyógy
szer bizonyára nem abban állt , hogy a kép
viselő -ház megfosztassék az államban birt
súlyától. Ily eljárás kétségkivül véget vetett
volna a parliamenti lélekvásárlásnak és a par
liamenti párt-üzelmeknek ; mert ha a szava

zatok megszünnek súlylyal birni, akkor nem
is fognak megvásároltatni, és ha a gazembe
ot
se

rek semmi hasznot nem vonhatnak szövetsé
geseikből akkor meg is szünnek szövetkezni.

De a megvesztegetést és a pártoskodást a
kényuralom behozatalával orvosolnimeg, any

nyit tett volna , mint a rosszat sokkal rosz

szabbal gyógyitni. Az egyedül helyes gyógy
szer, szembeszökőleg , csak az lehetett , hogy
a ház felelőssé tétessék a nemzetnek és ezt

két úton lehetett eszközölni: először, ha a
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parliamenti tárgyalásokat átadják a nyilvá

nosságnak , s igy minden tagot a közvéle
mény itélőszéke elébe állitanak ; és másod
szor ha a ház szerkezetét úgy alakitják át
hogy abban senki se ülhessen a kit nem egy

tekintélyes és független választó -testület kül
dött oda.

Bolingbroke és a Bolingbroke tanitványai

egészen más útat javasoltak az állam bajai
nak orvoslására. Elméletük szerint a korona
hatalma egy hazafias király által erélyesen
fölhasználva , minden pártczimboraságot egy
szerre megtörne s feleslegessé tenné a par
liamenti tagok megvásárlásának állitólagos

szükségét. A királynak csak el kelle- hatá
roznia , hogy úr legyen, hogy ne engedje ma
gát egy csoport ember által szolgaságban
tartatni, hogy akárkit, a kihez bizodalma van,
minden párt-tekintet nélkül, ministereivé te
gyen , s szolgáinak meg ne engedje hogy
akár a választó-testületre , akár a képviselő

testületre erkölcstelen eszközökkel hassanak .
E gyermekes terv bizonyitá, hogy azok kik
ezt ajánlák , legkevésbé sem fogták fel azon

baj természetét melylyel szemben állottak .
A megvesztegetés és pártoskodás túlnyomó
ságának valódi oka az volt, hogy a népnek
nem felelős képviselő -ház hatalmasabb volt
mint a király . Bolingbroke gyógyszerét csak
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oly király alkalmazhatta volna, a ki hatalma
sabb lett volna a képviselő- háznál. Hogyan
uralkodhatott volna a hazafias király, viszály

ban állva azon testülettel , melynek bele -egye
zése nélkül egy hajót sem javittathatott ki,
egy zászló-aljat sem fegyverezhetett föl, egy
követet sem küldhetett, sőt saját háztartása
költségeit sem fedezhette ? Feloszlassa a par

liamentet? S mi hasznot remélhetett abból,

ha Sudburyra és Old -Sarumra hivatkozik , kép
viselőik megvásárolhatósága ellen ? Titkos
pecsétes leveleket bocsásson ki? Hajó -pénzt
szedessen ? Ha ezt teszi, az annyira dicsért
reform hihetőleg polgári háborúval kezdődik ,
s ha sikerül, korlátlan egyeduraság felállitása

által sikerül vala . Vagy a hazafias király a
képviselő-házat is magával ragadja becsüle

tes tervei kivitelébe? Minő eszközök által?
Mig a vesztegetés általi befolyást maga tiltja,
minő okokkal fog hatni a Doddington -okra
és Winningtonokra ? A megszokás által meg
rögzött nyereség-vágyat el lehet-e altatni ne

hány szép mondat által az erényről s össze
tartásról - ?

De bármily képtelen volt is ez az elmé
let, azért nem kevés bámulója volt, kivált az
irodalom emberei között. Most megkisérték
gyakorlatba venni s az eredmény , mint min
Chatham gróf.

14
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den előrelátó ember könnyen megjósolhatta,
a teljes meghiusulás volt.

Mindjárt az nap , a mint a fiatal király
az uralkodásra lépett, mutatkoztak oly jelek ,
melyek nagy változások közelgését jelentet
ték . A beszéd , melyet tanácsához intézett,
nem terjesztetett előre a kabinet elébe. Bute
készitette s nehány oly nyilatkozat volt benne
a mit .az előbbi igazgatás alatt követett kor
mányzási rendszer hibáztatásának

lehetett

venni. Pitt ellen- előterjesztést tett s kérte
hogy ezen kifejezések a nyomtatásban szeli
dittessenek . De Bute csak több óráig tartó

szóváltás után engedett; s még miután Bute
engedett is, a király folyvást azon erősködött
hogy magát más napig tarthassa. Még az nap,

mikor ez emlékezetes vita történt, Bute nem
csak a titkos tanácsba beeskettetett , hanem

a kabinetbe is ki lőn nevezve.
Kevéssel ezután Lord Holdernesse , az

államministerek egyike, az udvarral előremeg
állapitott terv szerint, letette a pecsétet. Bute
azonnal kineveztetett a megürült helyre.Rög
tön erre választás rendeltetett el, s az újmi

nister , az egyetlen úton melyen akkor a par

liamentbe juthatott, mint a skót peerek tizen
hat képviselőinek egyike * ) lépett be abba.
* ) Anna uralkodása alatt azt határozta a lordok
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Ha a ministerek szilárdan összetartanak ,

alig kétkedhetünk hogy képesek lettek volna
ellenszegülni az udvarnak . A whig -aristokra

tia parliamenti befolyása, egyesülten Pitt láng
eszével, erényével, hirnevével, ellenállhatlap
lett volna. De II. György kabinetjében rejtett
féltékenykedéseks ellenségeskedések létez
tek , melyek most ki-kiütögették magokat. Pitt

el volt idegenedve régi szövetségesétől Legge
től, a kincstár kanczellárjától. Egynémely
minister féltékeny volt Pitt népszerűségére .

Másokat, nem minden ok nélkül, az ő paran
csoló és kevély magaviselete taszitott vissza.
Mások végre becsületes ellenzékben álltak

politikája némely részével. Elismerték , hogy
ő a hazát a megaláztatás mélységében találta

s a dicsőség magoslatára emelte; elismerték
hogy a háborút erélylyel, ügyesen , és fényes
sikerrel folytatta . De azt kezdék emlegetni,

hogy az állam segélyforrásai addig példátlan
mérvben vétettek általa igénybe s az állam

adósság oly gyorsasággal növekszik , a mitől
Montague vagy Godolphin visszaijedtek volna.
Elismerték hogy a szárazi s tengeri hadaink
által nyert hóditások némelyike ép oly hasz
háza , hogy az unio 27 -dik czikkelye szerint egy skót
peer se neveztethessék ki angol peerré. E határozat
csak 1782-ben törültetett el.
14 *
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nos mint dicsteljes volt; de mióta II. György

meghalt, az udvaronczok is merték kérdezni,
miért vesz részt Anglia oly vitában mely két
német hatalom közt foly ? Mit érdekli az, val
jon a Habsburg , vagy a Brandenburg-ház
birja- e Sziléziát ? Miért küzdenek a legjobb

angol ezredek a Majna mellett ? miért fizetik
, a porosz zászlóaljakat angol aranynyal ? A
nagy minister , úgy látszik , méltóságán alóli

dolognak tartaná, kiszámitni: mennyibe ke
rült a győzelem ? Csak a Tower ágyúiból
üdv-lövések történjenek , csak az utszák kivilá

gittassanak s franczia zászlókat diadallal hoz
zanak Londonba, nekimindegy, bármily arány
ban növekednek a közterhek ! Sőt, úgy lát
szik , még dicsekszik azon áldozatok nagysá

gával, melyeket az ő ékesszólásától s szeren
cséjétől elbűvölt nép igen is kész szivvel
hozott s melyeket soká és keservesen fog meg
siratni. Sem a pazarlást sem a hűtlen keze
lést nem

gátolták . Hadi biztosaink , mikor

Ferdinand herczeg táborából visszatértek,mind

járt borough-kat vásároltak , palotákat épitet
tek , s a birodalom régi aristokratiájának fény

üzésével versenyeztek. A háboru négy éve
alatt már is több adósságot csináltunk mint
a mennyit a legügyesebb és legtakarékosabb

kormány a béke negyven éve alatt vissza bir
fizetni. De a békére távolabb a kilátás mint
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valaha ! Kétségtelen , hogy Francziaország a
mennyi vereséget s szenvedést visel, kész
volna méltányos feltételek alatt egyezkedni;

de nem ez a mit Pitt kiván. A háború őt ha
talmassá s népszerűvé tette ; mind az mi éle

tében a legragyogóbb, a háborúval függ össze ;
tehetségei a háborúra legalkalmasabbak . Oda
jutott már, hogy a háborut önmagáért ( a há
boruért) szeresse ; s készebb veszekedni a

semlegesekkel, mint sem békét kötni az el
lenségekkel.
Igy gondolkodottBedford herczeg és Hard
wicke gróf; de a kormány egy tagja sem
tápláltą e nézeteket oly erősen mintGrenville

György, a hajóhad kincstárnoka. Grenville
György sógora volt Pittnek , s mindig a Pitt
személyes és politikai barátai közé számitta
tott. De bajosan lehet két egymástól telje

sebben különböző tehetséges és becsületes
embert képzelni. Pitt, mint nővére róla gyak

ran mondá, semmit sem tudott pontosan, csak
Spenser Tündérkirálynéját. Soha sem foglal
kozott:kitartóan a tudás semmi ágával. Nyo . '

morúlt pénzügyér volt. Még azon háznak,
melynek egyik főékessége vala , szabályait sem

ismerte jól soha. A közjogot soha rendszere
sen nem tanulmányozta , s az egész tárgyban

valósággal oly tudatlan volt hogy II. György
egy alkalommal keservesen panaszkodott hogy
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oly ember bátorkodik a külügyek vezetését

magára vállalni, a ki Vattelt sem olvasta. De
e hiányokat több mint kárpótolták magos és

ritka tehetségei: azon bámulatos erő melylyel
nagy tömegekbe bizalmat és rokonszenvet

birt ébreszteni; azon ékesszólás mely nem
csak a fület gyönyörködtette hanem a vért
fölizgatta s a szembe könnyeket csalt ; ere
detisége a tervek föltalálásában s erélye azok

kivitelében. -

Grenville ellenben természe

ténél s szokásainál fogva szakember volt. Jo
gászszá képezte ki magát, s a Temple szor

galmát és éleselműségét hozta magával a hi

vatali és parliamenti életbe. Azt tartották fe
lőle , hogy az ország egész közvagyoni rend
szerével tökéletesen ismeretes. A parliamenti

jogra különös figyelmet fordított s minden , az
alsó-ház kiváltságaira és rendére vonatkozó ,

dolgokban oly tudós volt, hogy még azok is

kik legkevésbé szerették, őt tartották az
egyetlen méltó utódnak Onslow székében . Be
szédei rendesen tanuságteljesek voltak, s néha ,
a komoly méltóság által, melylyel szólt, nagy
hatásuak is, de soha sem ragyogók s rende
sen fárasztók is. Valósággal , még mikor az
ügyek

élén állt is , néha alig birt annyira

menni a képviselő -házban hogy meghallgassák .
Érzülete szintannyira különbözött sógoráétól
mint szelleme. Pitt teljesen közönyös volt a

- 215 pénz iránt. Alig akarta kezét kinyújtani hogy
a pénzt elvegye, s ha elvette , gyerekes pa

zarsággal szórta el ismét., Grenville , ámbár
szigorúan becsületes, de pénzfogó számoló
ember volt. Pitt ingerlékeny idegzetű ember

volt, reménységre hajló vérmérsékü, kit a sze

rencse s népkegy könnyen kevélylyé tett, a
megbántást elevenen érző, de megbocsátani
is kész ; Grenville jelleme szigoru , komor és
kitartó volt. Semmi sem volt oly feltünő benne,

mint azon sajátsága, hogy a dolgokat mindig

setétebb oldalukról szerette tekinteni. Ő volt
az alsó -ház hollója , mely a diadalok köze
pette folyvást vereségről, s a túl-kiömlő kincs
tár mellett mindig állambukásról károgott.
Burke, a béke és bőség időszakában egyszer

köztetszés mellett hasonlitotta őt azon gonosz
szellemhez, melyet Ovid ir le, a mint Athén

pompás templomaira s gazdag kikötőire ala
tekint s alig tartóztatja magát a sirástól a

fölött hogy nincs mit sirasson . Ily embernek
nem lehetett reménye hogy népszerűvé le
gyen . De Grenville a népszerűtlenséggel mo

gorva elszántságot tett szembe , mely néha
azokat is , kik gyűlölték , tiszteletre kénysze
rité iránta .

Természetes volt hogy Pitt és Grenville ,
lényeik ily jelleme mellett , igen különböző
nézeteket tápláltak az ügyek állása felől. Pitt
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semmit sem birt látni csak a diadaloszlopo
kat, Grenville semmit csak a számadásokat.
Pitt azzal dicsekedett, hogy Anglia egyszerre
győzelmeskedik Amerikában , Indiában , Né

metországon, biró az európai szárazföldön s
uralkodó a tengereken . Grenville a segély

öszvegeket számitgatta , sohajtozott a rend
kivüli hadi költségek fölött s lelkében nyö
gött a

gondolatra hogy a nemzet egy év

alatt nyolcz millio kölcsönt csinált.

.

Ilykép megoszlott ministeriummal Bute

könnyen elbánhatott. Legge volt az első a ki
megbukott. Már az előbbi kormány alatt meg
haragitotta volt a fiatal királyt, mikor vona

Ikodott Bute egy teremtményét egy hamp
shirei választáson támogatni. Most nem csak
elbocsáttatott, hanem mikor a hivatalos pe
csétet átadta a kabinetben goromba udva
riatlansággal bántak vele .
Pitt, a ki Leggét nem szerette, közönyö
sen nézte e történetet. De a veszély most

gyorsan közeledett hozzá. III. Károly spa
nyol király már korán halálos gyűlöletre ger
jedt Anglia ellen . Húsz évvel előbb , mikor

még a két Sicilia királya volt, élénk ohajtása
volt a Mária Therézia elleni coalitióhoz csat

lakozni. De hirtelen , angol hajóhad jelent

meg a nápolyi öbölben . Egy angol kapitány
partra szállt, a palotába ment, egy órát tett
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le az asztalra , s azt mondta ő felségének

hogy egy óra alatt alá kell irva lenni a sem
legességi szerződésnek , különben bombáztatni
kezdi a várost. A szerződés aláiratott ; a hajó
raj, az öbölbe érkezése után huszonnégy órá

val ismét elvitorlázott, s ez napságtól fogva
a megalázott fejedelem szivében az angol név

iránti ellenszenv volt az uralkodó szenvedély .
Most végre oly helyzetben volt, hogy e szen
vedélyét kielégithetni remélhette. Kevéssel az

előtt lőn Spanyolország és az Indiák királyává.
Irigységgel s aggálylyal nézte hajóhadunk
diadalait s gyarmati uralkodásunk gyors ter
jedését. Bourbon volt s rokonszenvezett azon

ház szorongatott helyzetével, melyből eredett

vala ; spanyol volt, s egy spanyol sem tűr
hette , hogy Gibraltart és Minorca-t idegen
hatalom kezében lássa . Ily érzelmektől in
ditva Károly titkos szövetséget kötött Fran
cziaországgal. Ezen , családi szövetség neve

alatt ismeretes szerződés által mindkét hatal
masság kötelezte magát, nem ugyan határo
zott szavakban , de oly módon hogy világosan
benne volt mégis , közös háborút folytatni
Anglia ellen . Spanyolország csak addig ha
lasztotta meg az ellenségeskedés nyilt kije

lentését, mig Amerika kincseivel rakott hajó
hada megérkezik .

A szerződés létezését Pitt előtt titokban
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tartani nem lehetett. Úgy lépett föl, mint
hozzá hasonló tehetségű és erélyű emberről
várni lehetett. Egyszerre azt inditványozta
hogy izenjenek hadat Spanyolországnak , s

fogják el az úton az amerikai hajóserget .

Aztmondják : elhatározá hogy egyszerremeg
támadja Havannah -t és a filippini szigeteket.
Eszélyes és elszánt tanácsa visszaútasit
tatott. Bute állt vele szemben az ellenzék

élére s csaknem az összes kabinet által tá
mogattatott. A ministerek némelyike a Pitt
értesülésének alaposságát vonta kétségbe vagy
tette magát mintha kétkednek abban ; mások

a felelősségtől riadtak vissza a mi ily merész

és határozott fellépés tanácsolásával járna ;
némelyek megunták az ő túlsúlyát s örültek
a jó alkalomnak mely ürügyet adott azt le

rázhatniok . Hivataltársai közül csak egy sza
vazott mellette : egyik sógora , Temple gróf.
Pitt és Temple letették hivatalaikat. Pitt

irányában , elbúcsúzásakor, a fiatal király a
legkegyesebben viselte magát. Pitt , a ki kü
lönben mindenütt tüzes és kevély de a kabi
netben mindig szelid és alázatos volt , maga

is könnyekig meg vala indúlva . A király és
a kegyencz csaknem erőltették , fogadjon el
valamely kézzel fogható jelét a királyi kegy

nek . Volna-e kedve, hogy Canada kormány
zójává neveztessék ki? Ötezer font, sterling
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évi jövedelmet fognának e hivatalhoz kötni.

Nem is kivánnák hogy a hely szinén lakjék
vagy tartózkodjék . Igaz, hogy a canadai kor
mányzó , a mint a törvény akkor hangzott,
nem lehetett az alsó -ház tagja . De törvény- ,
javaslatot fognának tenni mely Pittet fölha

talmazza hogy kormányzói hivatala mellett
parliamenti székét is megtarthassa , s annak
bevezetésében jogczimei a haza hálájára elő

soroltatnának. Pitt minderre, teljes gyöngéd

séggel azt felelte, hogy inkább aggódik nején
és családján mint önmagán , s hogy a királyi
kegy semmi jelét oly szivesen nem fogadná

mint az olyast, mi azokra nézve volna jóté
kony kik szivéhez legközelebb állanak . Az
újjmutatást azonnal megragadták . A hivatalos

ujság ugyanazon száma,mely az államminister
visszalépését jelentette, jelenté azt is , hogy
a közügynek tett nagy szolgálatai tekinteté

ből, neje saját-jogu peeress-szé neveztetett
ki, neki magának pedig évi háromezer font
nyugdij utalványoztatott. Azt hitték kétség

kivül hogy a nagy ministernek nyújtott ju
talmak és tisztességek engesztelő hatással le
endnek a néphangulatra. Azt is hitték talán

hogy népszerűsége, mely egyrészt à pénz
iránt általa mindig tanusitott kicsinylésből is

eredt, kisebbedni fog a nyugdij által; s va
lóban mindjárt egy csomó gúnyirat jelent
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meg, melyekben azzal vádoltatik hogy eladta
hazáját. Valódi barátai közül többen azon

hitben voltak , hogy jelleme méltóságát leg
jobban úgy őrizte volna meg ha határozottan
visszautasitott volna az udvartól minden
pénzjutalmat. Mind a mellett a tehetségeiről,
erényeiről és tett szolgálatairól való meggyő

ződés változatlan maradt. Több nagy város
részéről feliratokat nyújtottak át neki. Lon

don még szembetünőbb módon tüntette ki bá
mulatát és rokonszenvét iránta . Lelépése után
csakhamar következett a Lord-Mayor napja.
A

király és a királyi család Guild -hallban

ebédeltek. Pitt is à vendégek közt volt. A

fiatal uralkodó, ki menyasszonyával együtt
ült udvari kocsijában, emlékezetes leczkét
kapott. Számba sem vették ; minden szem a

megbukott ministerre volt függesztve, minden
üdvkiáltás őt illette. Az utczákról, erkélyek
ről, kéményekről az elragadtatás lármája

hangzott a mint kocsija elé robogott. A höl
gyek kendőiket lobogtatták az ablakokban ;
a csőcselék a kerekekbe kapaszkodott, az ina

sok kezeit szorongatta , s még a lovakat is
· csókolták . A „ Pitt mindörökre !“ öröm -újjon

gásokbá: „ Nem kell Bute !“ – „ Le New
castle -lel!“ kiabálások vegyültek. Mikor Pitt
a Guild -hallba belépett, hangos üdvkiáltások
kal és tapsokkal fogadtatott, melyekben még
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a city tanácsbeli személyei is részt vettek ;
Lord Bute pedig azalatt Cheap-Side. hosszanta
csúfoltatott és sárral dobáltatott, sőt a mint
mondják , veszélyben is forgott volna, ha nem
lett volna oly elővigyázó hogy kocsiját öklö
zők testőrségével kisértesse. Sokan hibáztat

ták Pitt magatartását ez alkalommal, mint
illetlent a király irányában . S valóban Pitt is
megvallotta utóbb hogy nem jól viselte ma

gát. E balfogásra, mint később sokkal ko
molyabb balfogásokra , nyugtalan vérü és rosz

indúlatu sógora Temple által ragadtatott.
A

Pitt lemondását közvetlenül követett

események magosbra emelték hirnevét mint
valaha állt. A háboru Spanyolországgal, mint
előre megmondá, kikerülhetlen volt. Nyugat

indiából tudósitás érkezett, hogy Martinique,
egy általa kiküldött csapat által bevétetett.

Havannah elesett, s tudva volt hogy a Ha
vannah megtámadásának terve még töle szár
mazott. Manilla föladta magát, s átalános hit

volt hogy a Manilla ellen intézendő csapás
eszméjével is már ő foglalkozott. Az ameri
kai hajósereg , melynek elfogatását ő indit

ványozta vala , rengeteg értékű teherrel szállt
be a cadizi kikötőbe, mielőtt még Bute meg
győződhetett volna hogy a madridi udvar
csakugyan ellenséges szándékokat táplál.

A Pitt visszalépését követő parliamenti
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ülésszak minden nevezetesb vihar nélkül folyt
le. Lord Bute a legkiválóbb szerepet a Lor

dok házában magára vállalta . Ő államminis
ter , s tényleg első minister lett, a nélkül
hogy valaha nyilvánosan csak a száját is fel

nyitotta volna, kivéve mint szinjátszó. Azért
is nem kevéssé volt a világ kiváncsi meg
tudni, hogy fog most segitni magán . Alsóházi

tagok tolongtak a lordok háza sorompóihoz
s lepték el a trón lépcsőit. Mindenki azt
várta , hogy a szónok bele fog sülni; de leg
roszakaróbb hallgatói is kénytelenek voltak
megvallani, hogy jobban viselte magát mint

várták . Gúnyolták ugyan előadását mint szi
nésziest, s irályát mint dagályo'st. Különösen
gyönyörködtek a hosszas szünetekben , melye

ket, nem azért hogy gondolkozzék , hanem
merő negélyezésből tartott minden nagyhangu
fordulatnál és Townshend Károly felkiáltott:

„ Percz-lövések !“ ; mindazáltal az átalános vé
lemény a volt, hogy Bute , ha maga idejében

vitatkozási gyakorlatokra adja magát, hatásos
szónokká lehetett volna.

Az alsó - házban Grenville Györgyre volt
bizva a vezérlet. E föladat akkortájban még
nem volt oly igen nehéz ; mert Pitt nem tar

totta még szükségesnek az ellenzék zászlóját

fölemelni. Ez idő-szakbeli beszédei nem csak
azon ékesszólás által tüntek ki melyben ő
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minden vetélytársait felülmúlta , hanem azon

mérséklet és szerénység által is , mely , fáj
dalom , nagyon is sokszor hiányzott jellemé
bül. Mikor Spanyolország ellen a had meg
lett üzenve, joggal támasztott igényt azon ér
demre hogy ő előre látta a mit végre min

denki belátott, de gondosan tartózkodottmin
den kevély és keserü kitöréstől s e vissza

tartózkodás annál becsülendőbb volt benne,
mert átalában nem türelmes természete most

mind a köszvény mind a rágalmazások által
kemény próbára volt téve. Az udvaronczok
oly megtámadási módot kezdettek , mely nem
sokára , és pedig sokkal borzasztóbb hatással,

ellenök fordúlt. A sáncz-utcza padlásszobái
nak fele lakossága abból fizette tejfogyasz
tását s váltotta ki zálogba tett ingeit, hogy
Pittet gyalázza . Német háborúja , segélypén

zei, nyúgdija , nejének peersége, mind ez mar
hahús és pálinka, ágytakaró és szén -kosár
lett a Fleet-börtön éhező költönczei s röp

ironczai számára . Magában az alsó -házban
egy alkalommal ez ülésszak folytán oly szem
telenséggel s rosz indulattal lőn megtámadva ,

a miminden pártbeliek bosszankodását köl
tötte fel. De ő méltóságos nyúgalommal tűrt
minden megtámadást. Ifjabb napjaiban nagyon
is kész volt mindig , megtámadói ellen vissza
torlást gyakorolni; most azonban nagy szol
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gálatai s a közvélemény szemeiben elfoglalt

állása öntudatában nem akarta magát sze
mélyes vitákra megalázni. „ Nincs most idő “

mondá a spanyol háboru fölötti vita alkalmá
val – „ szóváltásra és kölcsönös vádlásokra .

Fegyverezzétek föl az egész országot; legye

tek egy nép; felejtsetek el mindent a köz
ügyön kivül. Magam ' adok reá példát. Rágal
maktól kinozva , fájdalom

és betegségtől el

nyomva, a közügyért elfeledem úgy magán
sérelmeimet mint testi szenvedéseimet.“ Áta
lános tekintetet vetve egész életére , hajlan

dók vagyunk úgy itélni, hogy lángesze és
erényei soha oly tiszta fényben nem ragyog
tak , mint az 1762-diki ülésszak alatt.
Az ülésszak végéhez közeledett s Bute,

vérszemet kapva mindkét ház engedékenysé
gén , elhatározta hogy egy nagyszerű állam
csinyt tesz, s mint tényleg már, úgy névleg

is ministerelnök lesz . Ama coalitio, mely ne
hány hónap előtt mindenhatónak látszék , föl
volt bomolva . Pitt visszalépése a kormányt
megfosztotta népszerűségétől. Newcastle, ret
tegett és irigyelt hires tiszttársa megbukásán
örvendezett s nem látta előre hogy reá is
ugyanazon sors vár , közelebbről. Még hize
legni próbált magának hogy ő áll a kormány
élén ; de megbántást követő megbántások

végre éreztették vele az ellenkezőt. Oly hiva
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talok melyekről mindig azt hitte hogy oszto
gatásuk csak tőle függ, a nélkül adattak
hogy tőle valaki csak tanácsot is kért volna.

Ellenelőterjesztéseit oly czélzások követték
melyekből megérthette hogy ideje visszavo
núlnia . Egy nap egy whig -főpap 'igényeit a
yorki érsekségre terjesztette igen sürgetőleg
Bute elébe. „ Ha nagyságod őt oly nagy becs
ben tartja“ felelt Bute, „ csodálom hogy elő

nem mozditotta mikor még hatalma volt reá.“
Az öreg ember még folyvást a kétségbeesés
erejével kapaszkodott a mentő deszkaszálba.

Igazán szólva, keresztyéni szelidség és alázat
ritkán mérkőzhetett az ő türelmes és magát

odaengedő nagyravágyásának szelidségével s
alázatával. Végre kénytelen volt belátni hogy
minden el van veszve. Oda hagyta azon ud
vart, hol negyvenöt éven át magos hivatalt
viselt ; s szégyenét és sovárgását a claremonti
czedrusok alá rejtette . Bute a kincstár első

lórdjává lett.
A kegyencz kétségkivül nagy hibát köve
tett el. Lehetetlen a maga czéljainak megfe
lelőbb eszközt gondolni is mint a minőt ő

ekép eldobott, vagy is inkább ellenségei ke
zébe adott. Ha Newcastlenek megengedtetett
volna hogy a ministerelnököt játszsza , Bute
bizton és nyugton birhatta volna a hatalom

lényegét. A toryk lassankénti bevitele a kor
Chatham gróf.

15
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mányzás minden ágaiba , élénk ellenszó nél

kül megtörténhetett volna, ha a nagy whig
szövetség feje látszólag az ügyek élén marad
vala . Ezt lord Mansfield , kit méltán lehet az

újkori toryizmus atyjának nevezni, — oly to
ryizmus mely oda módosittatott hogy a dol
gok azon rendjének, mely szerint az alsó-ház
az állam leghatalmasb testülete , megfeleljen ,
– erélyesen elébe terjeszté lord Butenak .

Azon elméletek , melyek Bute-ot elvakitották ,
nem csalhatták meg a Mansfield finom értel
mét. A vakmerőség , melylyel Bute oly hatal
mas és mélyen gyökerező érdekek ellenséges
indulatát kihivta , nem tetszett a Mansfield hi
deg és tétovázó jellemének . De sikertelen volt
minden ellen -előterjesztés. Bute nem tűrt semmi

tanácsot, ittas volt szerencséjétől, s mint tény
leg már élvezte , külsőleg is áhitozta a hatal

mat. A kormány élén akart állni. Pedig oly
vállalatba bocsátkozott hol a sikerre sőt a
maga biztositására is múlhatlan szüksége lett
volna valamely födözetre; ott találta a leg

jobb födözetet épen a maga helyén – s meg
gondolatlanúl és durván ellökte azt.

S most az új kormányrendszer teljes te
vékenységébe lépett. A hannoveri ház trónra
lépte óta most először került felül a tory - .

párt. A ministerelnök maga is tory volt. Lord
Egremont, ki Pittet az államministerségben
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fölváltotta , egy tory úr fia volt s maga is tory.
Sir Francis Dashwood , csekély tehetségü , cse

kély tapasztalásu s a mellett ismert erkölcs
telen ember, minden más kigondolható ok
nélkül mint csupán azért mert tory és jakab

párti volt , a kincstár kanczellárjává nevezte

tett ki. A királyi udvartartás oly férfiakkal
töltetett be, kik még kevés évekkel ezelőtt a
tengeren-túli királyra szerettek koczintani. A
tudományosság két nagy nemzeti székhelyé
nek kölcsönös helyzete is egyszerre megvál
tozott. Az oxfordi egyetem sokáig az elégüi
letlenség fészke vala. Nyugtalan időkben a
fő -utczát szúronyokkal szegélyezték s a kol
legiumokat a királyi biztosok kutatták vala

át. Komoly tudorok nagyon is ciceroias áru
lás nyelvét beszélték a szinházakban , s a

tudorjelöltek jakabpárti pohárköszöntéseket
mondtak és jakabpárti dalokat énekeltek . Az

egyetem négy egymást követő kanczellárja
közül egyről köztudomás volt hogy a trón
követelő szolgálatában áll; a más háromról is

teljes hit volt, hogy titkos összeköttetésben
állanak a száműzött családdal. A hannoveri
fejedelmek azért különös kegyeikben Cam
bridge-t részeltették s az hálásnak is mutatta

magát a magos pártolásért. I. György annak
könyvtárát gazdagitotta ; II. György bőkezű

leg járult tanács-háza épitéséhez. Egykori
15 *
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növendékeire záporral hullottak a püspöksé

gek és esperességek. Kanczellárja Newcastle
volt , a whigaristokratia feje ; főbirája Hard
wicke, a jogászi rend whig -feje. Mindkét par
liamenti követe hivatalokat viselt a whig -mi

nisteriumban. — Most az idők megváltoztak .
A cambridgei egyetem viszonylagos hidegség
gel fogadtatott a st.-jamesi palotában . Az ox
fordi feliratokra adott válaszok merő kegyet

és melegséget lehelltek.
Az új kormány jelszavai: kiváltság és
tisztaság voltak . Az uralkodó ne legyen többé
báb egy alattvalónak vagy alattvalók vala

mely szövetségének kezében se ! III. György
ne kényszerüljön oly ministereket venni maga

mellé kiket ki nem állhat, mint nagyapja
kényszerült volt Pittet. III. György ne kény

szerüljön , bár kitől is kit kedvel, megválni,
mint nagyapja kényszerült volt Carterettől.
Egyszersmind , a múlt kormány alatt oly na
gyon lábra kapott megvesztegetési rendszer

nek is meg kelle szünnie . Tüntető modorban
hiresztelték , hogy a fiatal király trónralépte
óta sem választókat sem képviselőket a tit
kos alap pénzén meg nem vásároltak . Britta
niát a megvesztegetésektől s oligarchai ár
mányoktól megszabaditani, a szárazföldi ösz
szeköttetésektől feloldani, a Spanyol- és Fran
cziaországgal folytatott véres és költséges há
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czélpontok , melyekhez Bute az országot el
vezetni fennyen igérkezett.
E czélpontok némelyikét el is érte . Ang

lia , becsületén ejtett mély folt árán , kivonta
magát német szövetségeiből. A Spanyol- és
Francziaországgal folytatott háborunak

oly

béke vetett véget mely bár becsületes és elő
nyös volt hazánkra nézve, de még is kevésbé
volt az , mint csaknem szakadatlan , szárazon
és vizen, a világ minden részében nyert győ
zelmek hosszu sora után várni lehetett volna.
De Bute belpolitikájának egyedüli eredménye

az volt, hogy a pártszellem dühösebb , s a

megvesztegetés gyalázatosb lett mint valaha.
A whig - és tory -pártok kölcsönös elkese

redése a Walpole bukása után csillapodni
kezdett volt, s a II. György uralkodása vé
gén csaknem egészen kialuva látszott lenni.
Most ismét egész erejében támadt föl. Igaz

hogy sok whig volt még hivatalban. Bedford
herczeg irta alá a békeszerződést Franczia
országgal. Devonshire herczeg , bár igen ked
vetlen hangulatban , mindazáltal folyvást Lord
Főkamarás volt. Grenville, ki az alsó-házat
vezette és Fox ki még mindig hallgatva húzta

a fő -fizetői hivatal óriási jövedelmeit , mindig
erős whigeknek tartattak . De a párt nagy tö

mege az országban , utálattal tekintett az új
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ministerre. S bizonyára nem

is hiányoztak

népszerű tám -pontok melyekből jellemét meg

lehetett támadni. Kegyencz volt, s a kegyen
czek mindig gyűlöletesek voltak ez ország
ban . A kormány élén egy csupa kegyencz

nem állt azóta , hogy a Felton gyilka átsze
gezte a Buckingham szivét ; mert ez esemény

után a legönkényesebb s legkönnyelműbb
Stuartok is érezték azon szükséget, hogy az
ügyek legfőbb vezetését oly férfiakra kell biz
niok , kik parliamenti vagy ügyvezetési ké

pességeiknek tanuságát adták. Strafford, Falk
land , Clarendon , Clifford, Shaftesbury, Lau
derdale , Danby, Temple , Halifax , Rochester,
Sunderland, bárminő hibákkal birtak is , de

elismert képességü emberek voltak . Kitünősé
göket nem kizárólag az uralkodó kegyének
köszönték ; ellenkezőleg , az uralkodó kegyét

köszönték kitünőségöknek. Valóban legtöbben

közülök az udvar' figyelmét legelőször azon
erő és ügyesség által vonták magokra, melyet

az ellenzékben kifejtettek . Úgy látszott hogy
a forradalom örökre biztositotta az államot
egy Carr vagy Villiers (Buckingham ) uralma
ellen . Most azonban a király személyes ked
vezése , egy oly embert ki soha a közügyek
ben nem forgott s száját a parliamentben föl

sem nyitotta , egyszerre egész csoport kitünő
szónok , államférfi s pénzügyér fölébe emelt.
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Magános nemesből e szerencsés kegyencz
egyszerre államministerré lőn átvarázsolva.
Szűz-beszédét úgy tartotta , mint a kormány

feje . A tömeg egyszerü magyarázatátkereste
a tüneménynek , s a legdurvább csúfságok az
anya-herczegnő ellen , firkáltattak föl minden
falra s énekeltettek minden utczahosszat.

Még e nem volt minden . Az eszélytelen
kihivás által hosszas álmából fölébresztett
pártszellem egy még vadabb és gonoszabb

fúriát költött fel, a nemzeti elkeseredés szel
lemét. A whig haragjába a tory ellen , az an
gol haragja vegyült a skót ellen . A britt nem

zet két része még nem volt föloldhatlanúl
egymásba olvadva. Az 1715. és 1745 -diki ese
mények fájdalmas és maradandó nyomokat
hagytak hátra . A cornhilli kereskedők azon

rebegésben éltek , hogy áruraktáraikat s bolt
fiókjaikat a grampian-hegyekből leszálló mez

telen lábszáru hegylakosok rabolják ki. Eszök
ben volt még ama fekete péntek , mikor hire

jött hogy a lázadók Derbyben vannak ; mi
kor a cityben minden bolt bezáratott , s az
angol bank six -pence -ekben kezdett fizetni.

Másfelől a skótok természetes fölindulással
emlékeztek azon szigorra , melylyel a felke

lőkkel az elnyomók bántak , a katonai erő
szakoskodásokra, a megalázó törvényekre, a
Temple-kapura kiaggatott fejekre, s a ken
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sigton-commonban rakott máglyákra és né
gyelő-tőkékre . A kegyencz nem

hagyta az

angoloknak feledniök , hogy mely részéből
jött a szigetnek . Egész dél hangosan zúgott,
hogy minden közhivatal, a hadsereg , a hajó
had , pofotyos Drummondokkal és Erskine-ok

kal, Macdonaldokkal és Macgilloray -kkel van
tele tömve , kik semmi keresztyén nyelven

nem tudnak , s némelyikök csak mostanában
kezdett keresztyén nadrágban járni. Minden
régi élcz, fátlan hegyekről, harisnyátlan leá
nyokról, lovak takarmányát evő emberekről,
stb . mind e szerencsés kalandorok ellen for

dittatott. A skótok becsületére meg kell val
lani, hogy eszélyök és büszkeségök megtartóz
tatta őket a visszatorlástól. Mint a herczeg
asszony az arab regében, szorosan bedugták
fülöket s a szidalom - legélesb hangjai iránt is

érzéketlenül, a nélkül hogy csak vissza is
pillantottak volna, mentek egyenest az arany
forrás felé .

Bute, ki mindig jó izlésü és olvasott em
bernek tartatott, fölemelkedése pillanatától
kezdve azonnal maecenasi szerepet igyeke
zett játszani. Ha azt várta hogy az irodalom

és művészet pártolása által megnyeri a kö
zönséget, borzasztóan csalódott. Tény, hogy

bőkezűsége tárgyai közül, az egy Johnsont
kivéve, egyikről sem lehet mondani hogy jól
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lett volna megválasztva, s a közönség , elég
természetesen , Johnson -kiválasztását is in :
kább a tudor úr politikai előitéleteinek mint
irodalmi érdemeinek tulajdonitotta ; mert egy
nyomorúlt irkász, valami Shebbeare nevü , ki
nek Johnsonnal semmi köze sem volt, csak
hogy ő is heves jakabpárti volt, s ki egy a
,forradalom ellen intézett gúnyiratért pellen
geren állott, a királyi helybenhagyásnak épen
oly jelével tiszteltetett meg mint az Angol
Szótár és Az emberi vágyak hiuságá-nak
szerzője . Figyelmet ébresztett, hogy Adam ,
egy skót, volt az udvari épitész , és Ramsay,
szintén skót, lett udvari festész , Reynolds

mellőzésével. Mallet, skót, nem valami kitünő
irodalmi hirü s a mellett becstelen jellemü

ember, gazdag részt nyert a kormány bőke

zűségéből. Home János, skót, Douglas czimü
szomorujátékáért nyugpénzzel s a mellett jó

sinecurával jutalmaztatott. De midőn a Bárd
és az „ Elégia egy falusi temetőben“ költője *)
tanári állomásért mert folyamodni, melynek
jövedelmére nagyon rá volt szorúlva s mely
nek betöltésére sok tekintetben képesebb volt

mint bármely kortársa, azt megtagadták tőle ,

s az állomást azon nevelőnek adták kinek
vezetése alatt a kegyencz veje , Sir Jacob
.. * ) Gray.
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Lowther, oly szembetünő előmenetelt tett a

finom magaviseletben s emberi erényekben .
Igy a kincstár első lordját sokan mint

toryt, sokan mint kegyenczet, sokan mint
skótot utálták . Az összes gyűlölet mely e kü
lönböző forrásokból eredt, csakhamar egybe
folyt, s a békekötés elleni szidalmak medrébe

vezettetett. Bedford herczeg , ki a béke-alku

dozásokat vezette , utcza hosszant gúnyolta
tott. Bute hord-székében megtámadtaték , is
egy testőrcsapat alig birta megmenteni. Az

utczán sem járhatott bátorságban , ha csak
álöltözetbe nem rejtőzött. Bizonyos úri em
ber, ki nem rég halt meg, szokta elbeszélni,
hogy egyszer a királyi kegyenczet, nagy ka
bátba burkolva , s szemére húzott parókával

és kalappal találta a Coventgarden Piazzá-ján.
Ő lordságának közkeletű jelképe a csőcse
léknépnél egy futár-csizma volt, nyomorú szó

játék , vezeték - és keresztnevéből.* ) A futár
csizmát, rendesen szoknya kiséretében , majd

akasztófára függeszték,majd nyilvánosan meg
égették . Gúnyiratok az udvar ellen , merész
ségben s gyűlöletben minden eddigieket sokkal

felülmulók, jelentek meg naponként úgy vers
ben , mint prózában. Wilkens, pajkos merész
*) Futárcsizma = jack -boot. Jack, János kicsinyitője;
boot pedig egyhangzásu Bute- tal.

Ford .
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séggelállitotta a III.György anyját a III. Ed
várd anyjával s a skót ministert a nemes Mor

timerrel párhuzamba. Churchill a gyűlölet

egész erélyével panaszolta hazája sorsát,me
lyet egy új vad népfaj, a pikteknél és dánok

nál kegyetlenebb és rablóbb , a rüh és éhség

szegény de kevély fiai rohantak meg. Cse
kély jelentőségű körülmény, de emlitést érde
mel mégis , hogy a röpirat-szerzők ez évben
merték először egészen kiirni azon nagy urak

neveit, kik ellen gúnyaikat intézték. II.György
mindig csak „ A k — “ volt; ministerei: Sir
R — w , Mr. P - , és N - herczeg voltak. De a

III. György, az anyaherczegnő és lord Bute
elleni gúnyiratok egyetlen betűnek sem ke
gyelmeztek .
Közhit volt, hogy Lord Temple titokban
bátoritotta a kormány legaljasabb megtáma
dóit. S valóban , a kik szokásait ismerték ,
úgy nyomoztak utána , mint a vakandoknak

szokás. Természete volt a föld alatt turkálni.
A hol egy csomó szemét felvetődött , joggal
lehetett gyanitani, hogy ő dolgozik ott valami
tekervényes, ganajos földalatti menetben . Pitt,
az ellenzék

e piszokmunkájától ugyanazon

megvetéssel fordúlt el melylyel a kormány

piszokmunkájától elfordúlt vala. Volt benne
annyi fenköltség, hogy mindenütt kifejezze
azon undort, melyet a saját pártjabeliek által
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a skót nemzet ellen intézett megtámadások
fölött érzett, s egy alkalmat sem szalasztott
el melyben a felföldi ezredeknek az egész

háboru folytán tanusitott hűségét és vitézsé
gét magasztalhatta. De bár a törvényes és
becsületes fegyvereken kivül minden másnak
használatát megvetette , azért közönségesen
tudva volt, hogy az ő becsületes nyilt csapá
sai sokkal félelmesebbek leendenek , mint só
gorának titkos tördöfései.

Bute el kezdé veszteni bátorságát. A két
· ház épen összeülendő vala . A békeszerződést
azonnal tárgyalás alá kelle bocsátani. Való

szinű volt, hogy Pitt , a nagy whig -szövetség
és a tömeg , mind egy részen fognak állani.
A kegyencz kijelentette volt, hogy ő megveti
azon eszközöket, melyekkel az őt megelőzött
ministerek az alsó-ház kedvező hangulatát

megszerezni szokták vala. Most azt kezdé

gondolni, hogy tán mégis igen lelkiismeretes
volt. Ábrándképei szétfoszlottak . Szükség volt

nem csak megvesztegetéshez , de , hogy az
elveszett időt helyrehozhassa, sokkal szemte
lenebb és gyalázatosabb megvesztegetéshez
nyúlnia , mint elődei. Többséget kellett bizto
sitni, bármi áron . Képes volna - e azt Gren

ville eszközölni? Kész volna-e rá ? Szilárd

sága és ügyessége még nem volt valamely
, veszélyes válságban kipróbálva. Rendesen csak
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bátyja Temple , és sógora Pitt alázatos köve
tőjének tekintették őt, s bár kevés alappal,

azt hitték hogy most is jó indulattal viselte
tik irántok . Máshol kellett segitséget keresni.
S hol lehessen azt találni?

Volt még egy ember , kinek éles és fér
tias logikája a vitatkozásban gyakran szembe
birt szállani s meg is állt a Pitt magos és

szenvedélyes rhetorikája ellenében ; kinek al

kuszi ügyessége versenyzett vitatkozási te
hetségével, kinek félelmet nem ismerő szel
leme semmi nehézség vagy veszély elől vissza

nem ijedt, s kit lelkiismereti aggályok ép oly
kevéssé zavartak mint félelem . Ha valaki,

Fox Henrik állhatta meg a kitörendő vihart.

De az udvar, még ily végső esetben sem igen
volt hajlandó, ily emberhez folyamodni. Otmin

dig fő -fő whignek tartották . Walpole-nak ba
rátja és tanitványa volt. Sokáig igen benső
összeköttetésben állt Vilmos cumberlandi her

czeggel. A toryk jobban gyűlölték mint bárki
mást a világon. Oly erős ellenszenvvel visel

tettek iránta , hogy mikor az előbbi kormány
alatt Newcastle ellen pártot próbált szervezni,

ők egész súlyokat inkább Newcastle mellett
vetették a mérlegbe. A skótok Foxot mint a

cullodeni győző bizalmas barátját gyűlölték .
Személyes okokból az özvegy herczegnőnél is

roszúl volt fölirva. Mert közvetlenül férje ha
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lála után, azt javasolta volt a királynak hogy
fiának (a trónörökösnek ) nevelését egészen
vegye ki kezéből. Közelebbről ha lehet még

ennél is nagyobb haragot támasztott maga
ellen , midőn , nem minden alap nélkül, azon

becsvágyó reménybe ringatta magát, hogy
szép sógornője , lady Lennox Sára, Anglia ki

rálynéja lehetne. Feltünt, hogy a király , egy
időtájt minden reggel a hollandhousei réten
lovagolt át s ilyenkor lady Sára álarczos-báli
pásztorleánynak öltözve, az út mellett, melyet
akkor a kerti-réttől semmi kerités nem vá
lasztott el, szénát gyüjtögetett. S Fox , ezen
sajátságos szerelmi kalandban való részvétele
miatt, egyetlen tagja volt a titkos tanácsnak ,
ki nem hivatott meg azon udvari összejöve
telbe, melyben ő felsége, a mecklenburgiher
czegnővel czélba vett egybekelését kijelen

tette. A kor minden államférfiai közül, úgy
látszott, Fox leendett a legutolsó, a kivel
lord Bute , a tory , a skót , az özvegy anya
herczegné kegyencze, bárminő körülmények

közt is alkudozásba bocsátkozhaték . S még
is, épen Foxhoz lőn kénytelen Bute folyamodni.

Foxban sok nemes és szeretetreméltó tu
lajdon volt, mi a magán-életben teljes fényé
ben ragyogott, s őt gyermekei, baráti és hoz
zátartozói előtt kedvessé tette ; de mint állam

férfi, legkisebb igényt sem tarthatott a becsü
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lésre. Benne azon bűnök, melyek a Walpole
egész iskolájának sajátai voltak , ha nem is
legrosszabb , mindenesetre legszembeszökőbb

alakjokban jelentkeztek ; mert parliamenti s
ügyvezetési tehetségei, minden hibáját szembe

szökőbbé tették . Bátorsága, heves véralkata ,
minden látszatot megvetése, arra csábitották
hogy sok olyat, mit más szintoly lelkiisme.

retlen emberek tisztességes külszin alá rej.
tettek , nyilván fitogasson . O korának legnép
szerűtlenebb államférfia volt, nem mert bűnö..

sebb volt mint azok nagyobb része, de mert
kevésbé palástolta bűneit.
Érezte népszerűtlenségét, de úgy mint

erős lelkületü emberek szokták . Nem lett ál.
tala elővigyázóbb , hanem csak gondtalanabb ;
s az egész nemzet dühével, a hajthatlan dacz
mogorva tekintetével nézett szembe. Termé...
szettől szelid és nemes kedélyű volt, de erő.-vel oly vad indulatba hajszoltatott, mely ellen
kezett természetével s bámúlásba ejtette és
bántotta

azokat kik őt legjobban ismerték .

Ilyen volt azon ember, kihez Bute , végső
szükségében, segélyért folyamodott.

S Fox nem is volt idegen a kivánt se
gélynyújtástól. Bár épen nem irigy természetü ,
kétségkivül nem nézhette a Pitt szerencséjét

s népszerűségét keserü bántódás nélkül. Ő
magát Pittel a vitatkozásban egyenlőnek , az
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ügy -vitelben nála fölebb állónak érezte . Soká
voltak egymásnak igen megfelelő vetélytársak .
Dicsőséggel léptek a becsvágy pályájára . So

káig futottak azon egymás mellett. Végre Fox
vette át a vezérletet s Pitt hátra maradt.
Akkor egyszerre oly sorsfordulat állott be,
mint Virgil ismeretes versenyfutásánál. Fox
megbotlott a sárban s nem csak legyőzetett,

hanem be is piszkolta magát. Pitt czélhoz ért

s elnyerte a becsület-díjt. A főfizetői hivatal
jövedelmei rábirhatták a legyőzött állam -férfit ,
hogy hallgatva ' adja meg magát vetélytársa
túlsúlyának , de nem elégitheték ki a nagy

tehetségeit érző s nagy bántalmaktól vérző
szellemet. Mihelyt tehát egy, a nagy hadügy
minister háborúját és túlsúlyát megtámadó
párt alakúlt , Fox reményei is azonnal éledni

kezdettek. Összeütközéseit az özvegy her
czegnével , a skótokkal , a torykkal, mindent
kész volt elfeledni, csakhogy régi ellenségei
segélyével visszaszerezhesse elvesztett súlyát

s Pittel egyenlő lábon szállhasson szembe.
A szövetség tehát hamar megköttetett.
Fox biztosittatott, hogy ha sikerülend a kor

mányt bonyolult helyzetéből kiragadnia , peer
séggel fog jutalmaztatni, a mi után már rég
vágyakozott. O , részéről, magára vállalta hogy
jó vagy rosz eszközökkel szavazattöbbséget

szerez a béke mellett. Ily szerződés folytán
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az alsó-ház vezérletével bizatott meg, s Gren
ville, boszankodását úgy a hogy lehetett el
fojtva, kedvetlenül beleegyezett a cserébe.

· Fox azt remélte , hogy befolyása nehány
kitünő whignek , kik személyes barátai voltak,
különösen a cumberlandi és devonshirei her
czegeknek öszinte segélyét biztositandja az
udvar számára. Csalódott s nem sokára meg
kelle győződnie , hogy egyéb nehézségek fö

lött, még a legtekintélyesb királyi herczegek
és a hatalmas Cavendish - család ellenzékére

is kell számitania. ,
Ő azonban kötelezte magát hogy meg
nyeri az ügyet, s nem volt azon ember a ki

valamitől, visszariadjon . Nem volt idő hosszas

fontolgatásra . Butenak elébe terjesztették hogy
a ministeriumot csak úgy lehet megmenteni,
ha a Walpole fogását oly mérvben alkalmaz

zák melytől maga Walpole is visszarettent
volna. A fizető -hivatal szavazatvásárrá alakit

taték át. Száz meg száz alsóházi tag volt ott
Fox-szal titkos értekezésbe merülve s vitte
magával, a mint nagyon is alaposan föltehető ,
távoztakor a gyalázat árát. Oly egyének, kik

nek a legjobb alkalmuk volt alapos értesü
lésre, erősitették hogy ily módon egyetlen
reggel 25 .000 font sterling lőn kiosztva. A

legkisebb megvesztegetési összeg a mit ad
Chatham gróf.
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tak , egy kétszáz fontos bankjegy volt, a mint
mondják .

A lélekvásárlást ijjesztgetéssel párositot
ták. Minden rangfokozatnak , a legmagosabb
tól a legalacsonyabbig értésére adták hogy

a király engedelmességet kiván. Több tarto
mány Lord-helytartóját elbocsátották hivata

lából. A devonshirei herczeget különösen oly
áldozatúl szemelték ki, minek példája intésül
akart szolgálni Anglia mágnásainak . Gazdag
sága , rangja , befolyása, mocsoktalan magán
jelleme, s családjának folytonos hű ragaszko
dása a hannoveri házhoz, mind nem mentet
ték meg őt a leggorombább személyes bánta
lomtól. Tudva volt hogy a kormány által kö
vetett eljárást nem helyeselte , s annálfogva

el lőn határozva, hogy a whigek herczegét,
mely gúny-névvel őt az anyaherczegné illette,
megalázzák . A

palotába ment, udvarlásra .

„ Mondd meg neki“ – mondá a király egyik
apródnak – „ hogy nem akarom őt látni.“
Az apród késlekedett. ,,Eredj csak “ , mondá

a király – „mondd el neki saját szavaimat.“
Az izenetet a fiu megvitte. A herczeg letépte
arany kulcsát s haragban forrva távozott. Hi

vatalban levő rokonai azonnal lemondtak . Ne
hány nappal azután a király eléhozatta a tit
kos tanácsosok névsorát s sajátkezüleg kitö

rülte belőle a herczeget.
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Ez eljárásban volt legalább bátorság, ha
bár kevés eszély vagy jó indulat. De vala
mint az udvar boszújának semmi sem volt
igen magos, úgy semmi sem is igen alacsony.
Soha, sem azelőtt sem azután nem gyakorlott

üldözés dühöngött a közigazgatás minden
ágában. Szerény és szorgalmas irodai hiva
talnokok egész csoportja fósztatott meg ke

nyerétől, nem mintha kötelességöket elhanya
golták volna, hanem mert hivatalukat ez vagy
ama főúr vagy nemes ajánlása után nyerték ,

ki a béke ellen volt. A hivatalvesztés még

vámszedőkre, ajtónállókra, kutató -tisztekre is
kiterjesztetett. Egy szegény ember, ki a csem
pészek ellen folytatott viaskodásban kapott
sebéért valami kis nyugdijt húzott, megfosz
tatott attól, mivel Grafton herczegnek kegyé
ben állott. Egy éltes özvegy , ki a hajóhad

ban szolgált férje érdemei tekintetéből sok
évekkel azelőtt valamely közhatóságnál gazd

asszonyi alkalmazást nyert volt, most elbo
csáttatott állásából, mert azt képzelték felőle

hogy sógorság útján valami távoli rokonság
ban van a Cavendish -házzal. A közönség zú
golódása, mint könnyen gondolható , napról

napra hangosabbá vált. De minél hangosabbá
vált az , annál elszántabban haladt Fox a
megkezdett munkában . Régi barátaimeg nem
foghatták , mi ütött bele. „Meg tudnám bo
16 *
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csátni“ – mondá a cumberlandi herczeg „ Foxnak politikai szélkakaskodását, de egé

szen zavarba hoz embertelenségével. Bizo

nyomra, azelőtt a legjobb indulatu emberek
egyike volt.“

Végre Fox annyira ment hogy a jogtu
dósok véleményét kérte az iránt, valjon a
II. György által adott kinevezési s adomány

levelek kötelezik -e III. Györgyöt? Mondják ,
ha tiszttársai ellen nem mondottak volna , a
kincstár fizető -tisztjeit s a békebirákat mind
egyszerre elbocsátotta volna.
.
A közben a parliament összeült. A nép

által jobban mint valaha gyűlölt ministerek
bizonyosak voltak többségükről; s okuk volt
azt is remélni, hogy a vitáknál is szintoly
előnyük lesz, mint a szavazásoknál; mert Pit

tet kinos köszvény-rohama ágyához szegezve
tartotta . Barátai azért azon voltak hogy a
békeszerződés tárgyalása elhalasztassék , mig

képes nem leend jelen lenni; de inditványuk
elvettetett. A vita már egy darab idő óta
folyt, midőn a palota udvarában nagy üdv

kiáltozás hallatszott. A zaj közelebb -közelebb
jött, fel a lépcsőkön , az előcsarnokon át. Az
ajtó nyilt , s tetszészajt rivalgó tömeg köze
pette Pitt jelent meg, cselédjei karjain . Arcza
sovány és halálosan halvány volt , tagjai fla

nellekbe voltak göngyölve, kezében mankóját
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tartotta . Szolgái a sorompón belül letették.
Ott azonnal barátai vették körül, s azok se

gélyével mászott helyére, az asztal közelében.
Ez idő alatt is kénytelen volt több izben le
ülni s erősitő szereket használni. El lehet
gondolni hogy hangja lassu, előadása bágyadt,
s beszéde bár alkalomszerüen fényes és hatá

sos, mindazáltal legjobb szónoklataihoz ké
pest gyönge volt. De a kik visszaemlékeztek
rá hogy mit tett s most látták hogy mit szen
ved , mélyebb meghatottsággal hallották őt
mint a minőt a csupa ékesen szólás valaha
előidézhet. Képtelen volt bevárni a szavazást,

s szintoly tetszésnyilatkozatok között a minők
megjelenését üdvözlék , kivitetett a Házból.
. A békeszerződés mellett nagy többség
nyilatkozott. Az udvar örömújjongása nem
ismert határt. „Most“ kiáltott föl az anyaher

czegné, - „most igazán király a fiam !“ A

fiatal uralkodó úgy beszélt magáról, mint a
kimegmenekült azon rablánczokból melyek
ben nagyapját tartották volt. Egy pontban ,
ismételték nyilvánosan , változhatlan elhatáro
zottsága . Azok a whig -nagyságok, kik elődei
fölött uralkodtak s felette is megpróbálták
uralkodni, semmi körülmények közt nem fog
nak többé hatalomra jutni!
Elsietett hetvenkedés volt. A kegyencz

valódi ereje teljességgel nem állt arányban

-

246

-

azon szavazattöbbséggel , melylyel egy bizo
nyos esetbeni szavazáskor rendelkezhetett.

Csakhamar ismét új bajba jött. Az évi költ
ségvetés legfontosabb tétele a csigerre (gyü
mölcsbor) vetett adó volt. Ezt azonban nem
csak azok ellenezték , kik kormányával ren
des ellenzéket képeztek , hanem pártjabeliek
is sokan. A fogyasztási adó (accise) neve
mindig gyűlöletes volt a toryk előtt. Walpole
egyik fő -bűne, szemeikben , épen ezen adónem
iránti elfogultsága volt. A tory Johnson még
szótárában is oly gúnyos meghatározását adta
az „ Accise" szónak , hogy a fogyasztási adó

szedők komolyan gondolkoztak pörbefogatá
sáról. Azon grófságok melyeket az új adónem

különösebben érdekelt, túlnyomólag tory-vi
dékek voltak. Philips János az angol szüret
költője , dicsekedve emlegette, hogy a csiger
vidék mindig hű volt a trónhoz s hogy ezer

meg ezer gyümölcskerteik minden kaczor-ké
séből kardokat kovácsoltak a balsors által
üldözött Stuártok védelmére . Bute pénzügyi
terve most a csiger-vidék kisnemességét s

szabadlakosait összehozta a főváros whigjei
vel. Herefordshire és Worcestershire lángol
tak . A londoni city , bár nem oly közvetlenül

érdekelve, ha lehetséges még jobban föl volt
izgúlva. Az e kérdés fölötti viták a kormány .
nak helyrehozhatlan kárt okoztak . Dashwood
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pénzügyi fejtegetése minden képzelet fölött
zavart és sületlen volt, s a hảz által haragos

kaczajjal fogadtatott. Volt annyi esze, hogy
képtelen voltát az általa elfoglalt magos hi
vatalra átlássa; s furcsa kétségbeesési kitö

réssel igy kiáltott föl: „ Mit tegyek ? Az ut
czagyerekek is újjal fognak mutatni reám s
azt kiabálják utánam : ott megy a legrosszabb

kincstárnok a milyen csak volt valaha!“ Gren
ville György segélyére jött s kedvencz tár
gyáról, az utóbbi háboru folytatásában vitt
pazarlásról, erélyesen beszélt. E pazarlás,
mondá, új adókivetéseket tett szükségessé.
Felszólitá az ellenzéki urakat, mondják meg
hová ohajtanának adot rovatni, s e tárgyon

szokott hosszadalmasságával időzött. „Mond
ják meg nekem , hová ? “ - ismételte egy hangu
s majdnem mogorva hangján. – „ Igen , Sir,
mondják meg nekem , hová. Ismétlem , sir; jo
gom van igy szólni hozzájok : mondják meg
nekem , hová !“ Szerencsétlenségére, Pitt azon
este ismét megjelent az ülésben s a háboru

ellen emelt szemrehányások miatt elkesere
dett izgatottságba jött. Azzal boszúlta meg
magát hogy a Grenville- éhez hasonló sirán

kozó hangon dudolta egy ismeretes dal kö .
vetkező sorát: „ Nyájas pásztor, mondd, hová ? "

- Grenville dühösen kiáltott fel: „ Ha a ház
ban igy lehet bánni az emberrel — “ Pitt, a
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mint szokása volt mikor a legmélyebb meg
vetést akarta kifejezni, ünnepélyesen fölemel
kedett, mélyen meghajtotta magát s oda

hagyta a házat, sógorát a düh görcseiben ,
minden másokat pedig a kaczaj görcseiben
hagyva

ott. Nagy sokára volt még , hogy

Grenville lordról lemaradt a „ nyájas pásztor“

gúnyneve.
De a ministeriumnak még komolyabb ba
jokkal is kelle küzdenie. A toryk és skótok
gyűlölete Fox ellen , engesztelhetlen volt. A

legfenyegetőbb veszély pillanatában beleegyez
tek hogy vezetése alá adják magokat. De az
ellenszenv mélylyel őt tekintették , azonnalki
tört mihelyt a válság elvonulni látszott. Ne

hányan közülök a fizetőhivatali számadások
ért támadták meg. Mások , valahányszor
beszélt , a legdurvább kaczajjal vagy gúnyos
tetszésjelekkel szakitották félbe. Természete
sen alig várta hogy ily kellemetlen helyzet

ből szabadulhasson, s követelni kezdte a szol
gálatai jutalmául megigért peerséget.
Az már világos volt , hogy valami válto
zásnak kell történni a ministerium szerkeze
tében. De tán senki, még azok közül is , kik

ről állásuknál fogva föl lehetett tenni hogy a
kormány minden titkába be vannak avatva,
nem látta előre azt a mi valósággal bekövet
kezett. A parliament és a nemzet nagy bá
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mulatára egyszerre csak azt jelentették hogy

Bute lemondott.
Húsz különböző magyarázatát is adták
e meglepő eseménynek. Némelyek mélyen
meggondolt szándéknak, mások hirteleni féle
lemnek tulajdonitották. Némelyek azt mon
dák , az ellenzék gúnyiratai kergették meg a

kegyelt grófot; mások , hogy ő csak is azon
czéllal lépett a kormányra hogy a háborunak

véget vessen , s mindig szándéka volt vissza
lépni, mihelyt e czélt elérendette. Nyilvánosan
betegességét adta okául a hivataltól visszalé
pésének , magán körben pedig arról panasz
kodott hogy tiszttársai őszintén nem támogat
ták , s kivált Lord Mansfield (Murray) kit ő

maga hozott a kabinetbe, semmi segélyére

sem volt a Peerek házában. Mansfield bizo
nyára sokkal élesen látóbb volt , hogy sem

észre ne vette volna mily veszélyes a Bute
helyzete, és sokkal félénkebb hogy sem más

ért maga is veszélybe rohanjon . – Valószinü
azonban , hogy Bute eljárása ez alkalommal,
mint a legtöbb emberé szokott a legtöbb al
kalommal, különböző indokok összehatásából
származott. Gyanitjuk hogy megúnya a hiva
talt , mert ez sokkal gyakoribb eset a minis
tereknél, mint a nyilvános pályát csak távol
ról szemlélő emberek hinni hajlandók ; és
semmi sem természetesebb mint hogy Bute-on
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is erőt vett e hangulat. Az államférfiak ren
desen lassu lépcsőnként emelkednek a ma
gosba; sok munkás év eltelik mig a legfel

sőbb polczra eljuthatnak. Pályájuk első felé
ben azért folyvást az csalogatja tovább hogy
még látnak valamit magok fölött ; emelkedé

sök alatt lassankéntmegszokják azon vesződ
ségeket melyek a dicsvágy életpályájától elvál

hatlanok. Mikorra a legmagosabb pontot el
érték , türelmessé váltak a munkára s érzé

· ketlenekké a megtámadások iránt. Folyvást
hivatásukhoz vannak kötve, először a remény ,
végre a megszokás által. Nem igy volt Bute

tal. Egész nyilvános élete alig tartott tovább
két évnél. A mely nap államférfivá lett, egy
szerre ministerré is lőn. Kevés hónap alatt
úgy névleg mint tényleg a kormány fejévé
lett. Nagyobbá, mint volt , már nem lehetett.

Ha az mit már birt , ,,hiuság és a léleknek
gyötrelme“ vala, nem maradt fönn semmi
ábránd mi őt még tovább csalogathatta volna.
A becsvágy élveivel túlterhelte magát, mielőtt

a hozzájutás vesződségeit megszokta volna.
Életmódja nem olyas volt a mitől azt lehetett
volna várni, hogy kedélyét a megtámadások
és közönséges gyűlölet ellen megaczélozza.
Negyvennyolczadik évét tisztességes nyugalom
ban érte el a nélkül hogy saját tapasztalásá

ból tanulta volna meg: mit tesz gúnyoltatni
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és szidalmaztatni. Egyszerre, minden előleges
beavatás nélkül, a gúny és szidalom oly vi
harának látta magát kitéve a minő még tán
soha sem tört ki egy államférfi feje fölött
sem . A hivatal jövedelmét ő most semmibe se
vette; mert épen akkor örökölt ipa halála
után fejedelmi vagyont. Mindazon kitünteté
seket, amik csak részébe juthattak , már

megszerezte magának . Maga számára a térd
szalagot, fiának egy angol peerséget. Ugy látszik
azzal is kecsegtette magát, hogy a kincstár
tól visszalépése által kikerüli a veszélyt és
szidalmakat a nélkül hogy a hatalomról való
-sággal le kellene mondania s tovább is oly
helyzetben maradhat, melyben titkon a leg

főbb befolyást gyakorolhatja a király szel
lemére .

De bármik voltak is indokai, visszalépett.

Ugyanakkor Fox a lordok házába menekült

(Lord Holland czimmel) s Grenville György
a kincstár első lordja és kanczellárja lőn.
Azt hisszük , azok kik mindezt igy ren

dezték , azon harározott' kinézésben voltak

hogy Grenville csak báb leend a Bute kezé
ben ; mert Grenvillet addig, azok is kik őt
régóta figyelemmel kisérték , csak igen tökély
telenül ismerték. Azt hitték nem egyéb az
ügyek teherhordó-állatánál; s valóban birt is
mindazon munkássággal, kicsinyes pontosság
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gal, formássággal és unalmassággal, mi ezen

szerepre megkivántatik . De birt más tulajdo
nokkal is , melyek még eddig nem mutatkoz

tak benne: emésztő becsvágygyal, félelmetlen
bátorsággal, elbizakodással határos önbizalom
mal, s ellenmondást nem tűrő véralkattal.
Semmi kedve nem volt eszközül szolgálni
bárkinek is, Bute -hoz pedig sem politikai sem
személyes ragaszkodás nem kötötte. E két
emberben csakugyan nem is volt semmi érint
kezési pont, kivéve a kemény és népszerűtlen
rendszabályok iránti hajlamot. Elveik alap

jokban különbözők voltak. Bute tory volt.
Grenville megharagudt volna arra a ki el
akarta volna vitatni igényét a whig névre.
Még hajlandóbb volt a zsarnoki eljárásra mint
Bute; de csak úgy szerette a zsarnokságot
ha alkotmányos szabadság formái alá rejtő
zött. O , akkoriban épen nem ritkán előfor
duló szokás szerint, a XVII . századi köztár

saságiak elméleteit az angol jog gyakorlati
szabályaival vegyitette, s ezáltal odáig vitte
dolgát, hogy fejetlenségi ábrándokat egyesi

tett az önkény formáival. A nép szava sze

rinte isten szava ; de az egyetlen jogos közeg
mely által a nép szava nyilatkozhatik a par
liament. Minden hatalom a néptől ered ; de a

nép egész hatalma a parliamentre van átru
házva. Soha oxfordi hittudós, még a restau
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ratiót közvetlen követő években sem követelt
a király iránt oly térdhajtó , önakarat nélküli
engedelmességet, mint a minőt Grenville , a

szerinte legtisztább whig -elvei nyomán, a par
liament iránt követelt. S a mint a parliamen
tet a nemzet kényurául ohajtotta látni, szint

úgy kivánta azt az udvar kényurául is . Sze
· rinte a ministerelnök , ki a képviselő -ház bi
zalmát birja , ura a királyi palotának . A király

csupa Childerich vagy Chilperich, a ki bol
dognak tarthatja magát ha megengedik neki
hogy oly pompás termekben lakhassék St. Ja
mesben s oly szép kertje legyen Windsorban.
Bute és Grenville nézetei e szerint szö
ges ellentétben állottak . Szintoly kevéssé volt

személyes barátság a két államférfiu között.

Grenville -nek nem volt természetében : meg
bocsátani; s jól emlékezett hogy kevés hó
nappal ezelőtt kényszeritették volt , az alsó

ház vezérletét Foxnak átadnia.
Mindent megfontolva ' azon nézetre va
gyunk hajlandók hogy Grenville György kor

mánya a legrosszabb volt mindazok köztme
lyek Angliát a forradalom óta kormányozták.
Nyilvános cselekvényeit két osztályba lehet
sorozni: a nép szabadsága elleni, és a korona
méltósága elleni merényekre.

Azzal kezdette hogy hadat izent a sajtó

nak. Wilkes János, parliamenti tag Aylesbury
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részéről, lőn az üldözésre kiválasztva. Wil
kes, még igen kevés idővel is azelőtt, úgy
volt ismeretes mint a legmegveszettebb , leg
kicsapongóbb és legkellemesb kéjenczek egyike
a városban. Jó izlésü , olvasott és megnyerő

modoru ember volt. Vidor társalgása az öl
töző szobák és társalgó termek gyönyöre
volt , s még komoly embereket is gyönyör
ködtetett, a mikor eléggé birt uralkodni ma

gán hogy saját szerelmi kalandjai tulságos
részletezésétől s az új testamentom elleni él
czeskedéstől tartózkodjék . Költséges kicsa
pongásai kényszeriték őt a zsidókhoz folya
modnia . Rövid időn tönkre jutott s akkor el

határozta mint politikai kalandor próbálni
szerencsét. A parliamentben ez nem - sikerült.

Beszédei , bár kihivók de gyöngék voltak s
nem érdekelték annyira hallgatóit hogy értök
elfeledjék arczát mely oly csúnya volt, hogy

még a torzkép- rajzolók is kénytelenek voltak

akaratjok ellen hizelegni neki. Mint iró job
bacskán vette ki magát. Egy „ Északi britt“
czimü hetilapot alapitott. E némi elmésség

gel s nagy merészség- és szemtelenséggel irt
lapnak nagy számu olvasó közönsége volt.

Mikor Bute lemondott , 44. száma jelent volt
meg s bár csaknem minden szám goromba
szidalmakat tartalmazott, még egyszer sem
volt pörbe fogva. A 45 -dik szám , az előbbiek
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nagyobb részéhez képest még ártatlan volt, s

valóban nem volt benne oly erős dolog , a
minőt napjainkban a Times vagy a Morning
Chronicle vezér-czikkeiben naponként talál

hatunk . De most Grenville állt az ügyek élén .
Új szellem költözött a kormányzatba. A te
kintélyt fön kellett tartani. A kormánynyal
nem lehetett büntetlenül paczkázni többé. Wil
kes , egyszerü befogási parancsra , befogatott,

a Towerba vitetett s ott szokatlanúl szigoru
·rendszabályok alkalmazása mellett elzáratott.
Papirjait lefoglalták , s az államministerhez
vitték . E kemény és törvénytelen eljárás a
nép dühének heves kitörését vonta maga után ,
mely nemsokára örömújjongássá változott. Az

elfogatást a köz-törvényszék , a Fő-biró Pratt
elnöklete alatt, törvénytelennek nyilvánitotta,
s a foglyot fölmentette . E győzelem

a kor

mány fölött, úgy Londonban mint a csiger

vidékeken a legnagyobb lelkesedéssel üdvö
zöltetett.

A ministerek , mig napról napra gyűlöle
tesbek lettek a nemzet előtt, mindent elkö

vettek hogy az udvarral is meggyűlöltessék
magokat. Világosan értésére adták a király

nak hogy el vannak határozva: nem lenni
lord Bute teremtményei, s azon igéretet esz

közölték ki, hogy a király füléhez titkos ta
nácsadó nem fog közeledni. Okuk volt nem
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sokára azon gyanúra, hogy ez igéret nem tar
tatott meg. Kevésbé tiszteletteljes kifejezések

ben, mint minőkhez urok szokva volt, panasz
kodtak e miatt, s tizennégy napot adtak neki .
a választásra, kegyencze és kabinetje közt.

III. György nagyon nyugtalan lőn. Alig
nehány hete örvendezett volt megszabadulá

sán a nagy whig -szövetség járma alól. Sőt
azt nyilvánitotta, hogy becsületével nem fér
össze e szövetség tagjait valaha még szolgá
latába vennie . Most úgy találta , hogy egy cso

port urat egy még keményebb és parancso
lóbb csoport úrral cserélt föl. Szorongattatá

sában Pittre gondolt. Lehetségesnek látszott
hogy Pittől jobb feltételeket lehetne nyerni

mint akár Grenvilletől, akár azon párttól
melynek élén Newcastle állt.

Grenville , az országban tett kirándulás
után , Buckingham -houseba ment. Elbámult, a
mint a palota bejáratánál egy gyalog-kocsit
talált , melynek alakját ő , sőt egész London
jól ismerte ; t. i. az oldal-bőrözetről, mely

arra szolgált hogy a „ nagy alsó -házi“ kösz
vényes lábának kényelmes fekvése legyen .
Grenville egyszerre kitalált mindent. Sógora

titkos értekeződésben volt a királynál. Bute,
fölingerülve utódainak szerinte hálátlan és
ellenséges eljárásán, maga inditványozta Pitt
meghivását a palotába .
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Pitt , két egymást követő napon , két el
fogadásban részesült. A mi az első elfoga
dáson történt, azon várakozást ébresztette
benne, hogy az alkudozás kielégitő ered
ményre fog vezetni; másnap azonban ke
vésbé találta a királyt hajlandónak . A leg

jobb, tulajdonkép az egyedül hitelt érdemlő
tudósitás ez értekezésről az, mit Lord Hard
wicke egyenesen Pitt szájából meritett. Úgy

látszik , Pitt erélyesen előterjesztette , mily
fontos volna a whig-párt azon főnökeit meg .
nyerni kik oly szerencsétlenek ' voltak , elve
sziteni a király kegyét. Azok , mondá ő , a

hannoveri ház legállhatatosb barátai. Hatal

muk , mondá, nagy ; a közügyekben is rég
jártasok . Ha tovább is kizáratásra vannak

kárhoztatva, szilárd kormányt alkotni nem
lebet. Ő felsége azonban nem birta elviselni

a gondolatot, hogy magát ismét azok kezébe
adja , kiket nem rég haragja legerősb jeleivel
kergetett vala el udvarából. „ Sajnálom , Mr.
Pitt“ , mondá, „ de látom hogy nem megy.
Becsületem forog szóban. Becsületemet fönn

kell tartanom .“ Mennyiben sikerült ő felségé
nek , fönntartania becsületét, nemsokára meg
fogjuk látni.
Pitt visszavonult; s a király kénytelen
volt fölkérni a már-már elbocsátni szándékolt
ministereket, hogy tartsák meg hivatalaikat.
Chatham gróf.

17
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Az erre következett két évben Grenville ,
szorosan szövetkezve most a Bedfordokkal,
az udvar fölött korlátlan hatalmat gyakorolt,

s kemény szigorral gyakorolta azt. Tudta

hogy csak az tartá meg őt a hivatalban,
mert nem volt más választás mint vagy ő
vagy a whigek. Hogy az udvar a whigeknek ,
bárminő körülmények közt is megbocsáthas

son , azt lehetetlennek tartá . Az utóbbi kisér
let, megszabadúlni tőle , felkölté érzékenysé

gét; de e kisérlet meghiusúlta megmentette
őt minden félelemtől. Soha sem volt valami
nagyon udvarias ; most oly modorban kezdett

beszélni a minőhez még angol király , Joyce
zászlótartó és Bradshaw elnök kora óta , soha
kva ..
sem volt szokva

Egy pontban Grenville csakugyan kielé
gitette , az igazság és szabadság rovására, az
udvar szenvedélyeit, de egyszersmind a ma
gáét is . Wilkes üldözését hévvel folytatták .

Pope „ Kisérletére az emberről“ paródiát irt
e czim alatt: „ Kisérlet az asszonyról“ s jegy
zeteket is függesztett hozzá melyekben War
burton ismeretes értelmezését gúnyolta ki.

E mű a lehető legféktelenebb volt, néze
tünk szerint azonban nem volt féktelenebb
mint némelyek Pope saját művei közül, pl.
Horácz második satyrájának (az első könyv
ben) utánzása; s a Wilkes dicséretére elkell
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ismernünk , hogy legalább saját feslettségét
nem vitte világ elébe mint Pope. Nagyon kis

számu példányokat is nyomatott, magán saj
tón , s azokat nehány czimborája közt szán

dékozott kiosztani, kiknek erkölcsisége egy
sikamlós könyv miatt nem forgott nagyobb
veszélyben mint a néger hogy a hév nap el
süti arczbőrét. A kormány egy eszköze, a
nyomdászt megvesztegetve, egy példányt szer
zett magának e haszontalanságból, s azt a
ministerek kezébe juttatta . A ministerek el

határozták , hogy Wilkes vétségét az illem el

len , a törvény legnagyobb szigorával fogják
sújtani. Mi része volt e végzésben a kegyes
ségnek s a közerkölcsiség iránti tiszteletnek ,

olvasóink megitélhetik azon tényből, hogy
senki sem

sürgette jobban az erkölcstelen

poéta megbüntetését mint Lord March, a ké
sőbbi Queensberry herczeg

A

parliamenti

ülésszak első napján Sandwich gróf, ki Bed
ford herczeg befolyása folytán államtitkár
ságba jutott, a lordok asztalára tette az oly
gyalázatos úton megszerzett könyvet. A sze

rencsétlen szerzőnek , mielőtt féktelen költe

ménye a teljes parliament elébe terjesztetett,
még csak sejtelme sem volt hogy művét a
nyomdászon s kicsapongó czimboráin kivül
valaki csak látta volna is . Bár nyúgodt vér

alkatu , veszélylyel szembeszállni kész s szé
17 *
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gyenérzet iránt nem igen fogékony ember
volt, mindazáltal a meglepetés , a gyalázat s

végromlásnak előérzete , magánkivüli állapotba

hozták. Veszekedésbe elegyedett lord Bute
egy hivével, párbajt vívott vele , komolyan
megsebesült, s mikor félig meggyógyúlt, Fran
cziaországba menekült. Ellenségeinek most,
mind a parliamentben mind a törvényszéknél,
szabad kezök volt. Kárhoztató itéletet kapott,
a képviselő -házból kizáratott s számüzöttnek

nyilvánittaték . Parancs lőn kiadva, hogy mű
vei hóhér által égettessenek meg. De a tömeg
mégis hű maradt hozzá. Sok jó erkölcsü s
vallásos ember szemében is az ő bűne, vád
lói bűnéhez mérve, csekélynek tünt föl. Ki
vált Sandwich eljárása átalános kárhoztatást
ébresztett. Saját bűnei is köztudomásuak vol

tak , s két héttel az előtt hogy az Asszonyról

való Kisérletet a lordok háza elébe terjesz
tette, Wilkessel együtt ivott s énekelte a leg

kétértelműbb dalokat London egyik legfékte
lenebb clubbjában. A parliament egybegyü
lése után kevéssel a Koldusok czimü operát
adták a Covent-Garden szinházban . Mikor

Macheath e szavakat mondá: „Hogy Twit
cher Jemmy föladott, az megvallom megle
pett“ – a földszint, a páholyok , a karzatok

oly kiabálásba törtek ki hogy majd besza
kadt a ház. E naptól kezdve Sandwich áta
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lánosan Twitcher Jemmy (Jakab) gúnynév
alatt lőn ismeretes. Az Északi Britt (Wilkes

folyóirata ) ünnepélyes elégetését népcsoporto

zás szakitotta félbe; a művet megmentették
s helyette egy futár-csizmát és női szoknyát
égettek meg. Wilkes az államtitkár ellen pa

naszt nyújtott be, irományai lefoglalása mi
att. Az esküttszék ezer' fontnyi kárpótlást

itélt részére. De a nyilvános hangulatnak sem
ezen , sem egyéb jelei Grenvillet meg nem in

dithatták. Mellette volt a parliament; s poli
tikai hitvallása szerint a nemzet érzületét
csak is a parliament nyilatkozatából lehetett
kivenni.

Csakhamar azonban oka lőn attól tartani
hogy még a parliament is eláll mellőle. Az
átalános elfogatási parancsok kérdésében az

ellenzék , mely mellett minden józan elv , min

den alkotmányossági tekintély s az összes
nemzet hangja szólott, nagy erővel lépett föl
és sokan álltak melléje , kik rendesen nem
szavaztak a kormány ellen . Egy alkalommal
a ministeriumnak , tele házban , csak 14 szó
többsége volt. A vihar mindazáltal elvonult.

Az ellenzék tüze , bármi lett légyen az ok ,

azon pillanatban kezdett lohadnimidőn a si
ker már csaknem bizonyos volt. Az ülésszak
minden változás nélkül végződött be. Pitt, ki
nek ékesszólása minden főbb vitánál szokott
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fényében ragyogott, még folyvást kivül állt a
kormányon ; Grenville, egyaránt gyülölve az
udvartól s a nemzettől, még mind minister volt.

:

Mihelyt a házak szétoszlottak , Grenville

oly rendszabályhoz nyúlt, mely minden eddigi
lépéseinél kézzel foghatóbban bizonyitotta ,
mily zsarnoki, mily elkeseredett s mily félel
met nem ismerő volt természete. A kormány

nyal nem rendes ellenzéket képező urak közt,
kik az átalános elfogatási parancsok nagy al
kotmánykérdésében a kisebbséggel szavaztak ,
volt Conway Henrik , Hertford gróf fivére, vi
téz katona, tűrhető szónok , s jó akaratu ha
nem is bölcs és erélyes államférfi. Most ez

redét elvették tőle, melyet két háboruban ki
tüntetett hű és vitéz szolgálatai megérdemelt
jutalmául birt vala. Bizalmas körökben azt
mondták , hogy ez erőszakos eljárást a király
is teljes szivéből támogatta .
De bárminő örömet okozott is Wilkes

üldözése, vagy Conway elbocsátása a király
nak, annyi bizonyos hogy ő felsége ellenszenve
napról napra növekedett ministerei ellen. Gren
ville oly takarékosan bánt a köz -kincscsel,

mint saját magáéval ; és mogorván vonakodott
a király azon kivánatára hajolni hogy

a

buckingham -house-i kert nyúgoti szomszéd

ságában nehány szabad föld megvételére egy

nehány ezer font sterlinget forditsanak. E vo
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nakodás következtében a földek nem sokára
beépittettek s a királyt és királynét legtit
kosabb sétáikban is száz szomszéd ház felső
ablakaiból lehetett szemmel kisérni. Pedig nem

ez volt a legroszabb. Grenville ép oly pazar
volt a szókkal, amily fukar a pénzzel.
Ahelyett hogy ama tisztà , tömött s eleven
modorban fejezné ki magát, mely egyedül
képes egy fiatal, a közügyekben járatlan ural

kodó figyelmét lebilincselni, ő a kabinetben
is épen úgy beszélt mint az alsó -házban. Mi
kor két óráig tartó beszédet tartott , órájára

tekintett, a mint a ház elnökével szemben
álló órára tekinteni szokott, bocsánatot kért

előadása hosszusága miatt s még egy óráig
tovább beszélt. Az alsó -ház tagjai leköhög
hetnek valakit, vagy elmehetnek ebédelni, s
nem is igen kimélték ezen előjogaik haszná
latát, mikor Grenville beszélt. De szegény
fiatal király kénytelen volt ez egész szónoki
áradatot kedvetlen udvariassággal kitartani.
Élete végeig mindig borzadással emlegette a

Grenville beszédeit.
Ez időtájt jött közbe Pitt életének egyik
legsajátosabb eseménye. Volt akkor egy bi
zonyos Sir William Pynsent, whig politikai
szinezetü somersetshirei báró , ki még Anna
királyné uralkodása idejében az alsó -ház

tagja volt , azután falusi magán- életbe vonult
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vissza, mikor az emlitett uralkodás vége felé

a tory -párt kezdett túlsúlyra emelkedni a ki
rályné tanácsában. A báró magaviselete kü
lönczködő volt. Erkölcsisége ellen fölötte gyű

löletes vádak voltak forgalomban. De hű ra
gaszkodása politikai véleményeihez, minden
kételyen fölül állt. A magányban töltött ötven

éven át folyvást azon körülményeken évődött,
melyek őt a nyilvános életből leszoritották :

a whigek elbocsáttatásán , az utrechti békén,
szövetségeseink odahagyásán . Úgy tetszett

neki, hogy ifjusága hiven megőrzött emlékei
és a késő öregségében tapasztalt események
közt közeli hasonlatosságot vesz észre ; Marl-'

borough elbocsáttatása és Pitt elbocsáttatása

közt; Harley fölemelkedése és Bute fölemel
kedése közt; a St. John és a Bedford által
vezetett békealkudozások közt; az osztrák
házon 1712 -ben , s a brandenburgi házon
1762-ben elkövetett igaztalanságok közt. E
töprengés oly mélyen hatott az öreg ember

kedélyére, hogy elhatározá: Pittre hagyni
összes vagyonát. Ily úton Pitt váratlanul egy
szerre körülbelől 3000 font évi jövedelem bir
tokába jutott. Ellenségei minden rosz akarata
sem birt e dologban a legkisebb vádra is ürü

gyet találni. Senki sem mondhatta hogy ki
hizelegte volna magának ez örökséget. Senki

sem mondhatta , hogy oly birtokba ül bele,
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melyhez mások több jogot tarthatnának . Mert
sir Williamot soha sem látta életében ; és sir
Williamnak semmi oly közeli rokona nem
maradt, ki a birtokra csak legkevésbé is iga

zolt igényt tarthatott volna.
Pitt szerencséje virúlni látszott; de egész

sége roszabb volt mint valaha. Nem akadunk
nyomára hogy az 1765-diki januárban meg

nyilt ülésszak alatt csak egyetlenegyszer is
megjelent volna a parliamentben . Nehány hó
napot teljes visszavonultságban töltött Hayes

ben, kedvencz múlató -helyén, alig mozoghatva
többet, mint ágyától karszékeig s karszékéből

ágyába , s gyakran legbizalmasb levelezései
ben is neje segélyével élni kényszerülve. Né

mely rágalmazója azt suttogta , hogy elvonult
ságában annyi része van a tettetésnek mint

a köszvénynek . Valóban , bármily magos és
ragyogó volt is jelleme, őszinteség nem volt

benne. Oly lángészszel, mely nem szorúlt
szinpadi fogásokra, s oly érzülettel melynek
azokon sokkal felül kellett volna emelkednie,
mégis egész életében soha sem tudott ellenni

nélkülök . Most is azért azt gyanitották hogy
miután elérte mind azon tekintélyt mit éke

sen-szólás s az államnak tett nagy szolgála
tokkal elérni lehet, elhatározta volna, nem
tenni magát gyakori nyilvános megjelenés ál

tal olcsóvá , hanem a rosz egészség ürügye
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alatt rejtelemmel venni magát körül, és csak

fontos alkalmakkor merülni föl, máskor pedig
csak kevés számu kiválasztott tanitványnyal
közölni orákulumait, kiknek megengedtetett
oltárához zarándokolniok . Ha csakugyan ez
volt czélja , azt egy ideig tökéletesen elérte . ·
Soha sem volt nevének varázsa oly hatalmas,
soha hazája oly babonás tisztelettel nem te

kintett rá , mint a hallgatás és elzárkozottság
ezen éve alatt.
Mig Pitt igy távol tartotta magát a par
liamenttől, Grenville oly rendszabályt hozott
javaslatba mely hivatva volt nagy forradal
mat eredményezni s melynek hatását az egész

emberi nem , soká fogta érezni. A bélyegille

tékek bevitelének törvényjavaslatáról szólunk ,
az északamerikai gyarmatokba . A terv véget
lenül jellemző volt, a tervezőre. Az apa min

den vonását föl lehetett találni a gyermekben .
Félénk államférfi visszarettent volna oly lé
péstől, melyről Walpole , oly időben mikor a
gyarmatok még sokkal kevésbé voltak hatal

masok , azt mondta volt „a ki ezt inditvá
nyozni fogja , sokkal merészebb ember lesz
nálam .“ De Grenville természete nem ismert.
félelmet. Messze tekintő államférfi érezte volna
hogy azon eljárás, miszerint Westminsterben
vessenek Új-Angliára vagy Új-Yorkra adókat,

bár nem

ellenkezik a törvények betüjével
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vagy valamely előbbi törvényszéki döntvény
nyel, de annál inkább a jó kormányzat elvei
vel, s az alkotmány szellemével. Messzelátó

államférfi azt is érezte volna hogy az ameri
kai bélyegilletékek inditványozott jövedelmé
nek tizszeres értéke is igen drágán volna
megvásárolva egy habár csak ideiglenes vi
szálylyal is az anyaország és a gyarmatok

között. De Grenville mind erről nem tudott,
sem az alkotmánynak a törvény betüjétől kü
lönböző szelleméről, sem más nemzeti érdek
ről, mint a mely fontokkal , shillingekkel és
pence-kkel kifejezhető . Hogy politikája mély

elégületlenséget fogna költhetni a nagy tók
tól a mexicoi tengerig terjedő összes tarto

mányokban, hogy Franczia - és Spanyolország
megragadhatnák a boszu alkalmát, hogy az
ország eldaraboltathatnék , hogy az állam
adósság , melynek tömegét ő Pittnek mindig

szemére vetette , saját politikája következté
ben kétszereződni fognak , – mind oly lehe
tőségek voltak , melyek e kis , éles szellem
nek soha eszébe sem jutottak .
A bélyeg -törvény emléke fönmarad mig
a földgömb áll. Akkorban mindazáltal sokkal

kevesebb figyelmet költött az országban mint
egy másik törvényjavaslat, mely mamár csak
nem egészen el van feledve. A király meg

betegedett s azt hitték hogy állapota veszé
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lyes. Baja, azt hiszszük, ugyanaz volt , a mi
később is több izben tette őt képtelenné ki
rályi teendőivégzésére. A trónörökösmég csak

két éves volt. Kétségkivül igen ildomos dolog

volt, az uralkodó kiskorúsága esetére, a kor
mányzat vezetéséről előre gondoskodni. Az e
pont fölötti alkudozások válságra vitték

az

udvar és a ministerium közt létező viszályt.
A király azt kivánta : hatalmaztassék fel ő ,
hogy végrendeletileg nevezhessen kikormány

zót. A ministerek attól féltek , vagy mutatták
mintha félnének , hogy ha ily teljhatalom ada

tik a királynak , az anyaherczegnét, vagy ta
lán épen Bute lordot fogná kinevezni. Annál
fogva ahoz ragaszkodtak hogy az eziránti tör
vényjavaslatban a király joga szorosan a ki

rályi családra szorittassék . Miután igy Bute
lordot kizárták, sürgetőleg erőltették a királyt
hogy anyját az özvegy herczegnét is zárja ki.

Biztositák őt, hogy az alsó-ház úgyis minden
esetre ki fogná törülni a herczegnő nevét ; s
e fenyegetéssel akaratlan igéretet csikartak

ki a királytól. Nehány nap múlva kitünt hogy
előterjesztéseik , melyekkel a királyt rábirták

hogy anyját ily durván és nyilvánosan meg

bélyegezze, alaptalanok voltak. A herczegné
barátai a házban , az ő nevének beigtatását

inditványozták . A ministerek az uralkodó any
ját becsülettel meg nem támadhatták . Azt re

,
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mélték hogy az ellenzék fog segélyökre jöni
s oly nyomást gyakorland reájok melynek ök

igen szivesen engednének .Azonban az ellenzék
nagyobb része gyűlölte ugyan a herczegnőt, de
Grenvillet még jobban , gyönyörködött zava
rában , s nem akart semmit tenni hogy őt ab

ból kivonja . E szerint a herczegnő neve be
lön igtatva a kormányzat vezetésére képesitett személyek sorába.
;

,

A király érzékenysége most tetőpontját
érte. A jelen bajt elviselhetlenebbnek érzé
mint bármi mást. A whig -grandok juntája
sem bánhatott vele roszabbul, mint a hogy
mostaniministerei bántak . Szorongattatásában
egész szivét kiönté nagybátyja, a cumberlandi
herczeg előtt. A herczeg nem volt oly em
ber kit szeretni, de a legnagyobb mértékben

olyan kiben bizni lehetett. Rendithetlen ter
mészete, erős értelmisége s magos érzéke
volt a becsület és kötelesség iránt. Mint tá
bornok , a hadvezérek sajátságos osztályához

tartozott, oly hadvezérekéhez tudniillik kik
nek végzete csaknem minden csatájokat el
veszteni s kik mégis vitéz és ügyes katonák
nak tartatnak . Ily hadvezérek voltak Coligny
és III. Vilmos is. Talán Soult tábornagyot is
ide tehetjük. Cumberland herczeg vitézsége

olyan volt, mi őt még vitéz háza herczegei
közt is kitüntette. Egykedvüsége , melylyel a ' i
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puska- és ágyugolyók záporában lovagolt, nem

legfőbb jele volt vitézségének. Reménytelen
betegségek , borzasztó sebészi műtétek nem
hogy férfiatlanná tették volna , még csak ke
délyét sem zavarták meg. A bátorsággal azon

erényeket is egyesitette melyek a bátorsággal
rokonosak . Igazat beszélt, nyilt barát és nyilt
ellenség volt, s minden tettében becsületes.
De természete kemény volt s a mit igazság
nak vélt, az ritkán volt benne könyörrel ve
gyitve. Azért sok éven át egyike volt Anglia
legnépszerűtlenebb embereinek . Szigora mely

lyel a cullodeni csata után a fölkelőkkel bánt,

a més záros nevet szerzé meg neki. Kisér
letei, hogy az akkor igen rendetlen állapotban

levő angol hadseregbe à potsdami szigoru
fegyelmet hozza be, még erősebb vissza
tetszést szültek . Nem volt oly rosz, a mit róla

el ne hittek volna. Nem egy érdemes ember
táplált oly ferde nézeteket felőle , hogy ha
unokaöcscs'e kiskorusága alatt kormányzóúl
ő maradna: megint fojtogatás lenne a tower

ben .* ) E vélemények azonban ismét eltüntek .
A herczeg nehány évig visszavonúlva élt. Az
angolok , tele elkeseredéssel a skótok iránt,
* ) Mint a hogy IV. Edward gyermekeit, nagybáty .
jok III. Rikhard rendeletére megfojtották a történeti ha

gyomány (és Shakspeare) szerint.

Ford. jegyz.

-

271

-

most csak azért vádolták ő királyi fenségét,
mert hagyott annyi Cameront és Macphersont

életben kikből megannyi kutató- és vámhiva
talnok lett. Most tehát honfitársai és kivált
képen London lakosai előtt inkább kedves
ségben volt.

Neki kevés oka volt a királyt szeretni s

azt is világosan , bár nem tolakodólag mu
tatta ki hogy az újabban követett rendszer
nem tetszik neki. De magos és csaknem re
gényes fogalmai voltak a kötelességről mely

lyel, mint a királyi család tagja , haza fejé
nek tartozott. Elhatározá hogy megszabaditja

öcscsét a járomtól s a whig -párt és az udvar
közt, mind kettőre nézve tisztességes feltéte
lek alatt, engesztelődést hoz létre.

Ily szándékkal utazott Hayes -be s ott
bebocsáttatást nyert Pitt betegszobájába ; mert
Pitt nem akarta elhagyni betegszobáját sem
kisebb rangu küldöttel érintkezni. S itt egész

sora kezdődik a hires államférfiu tévedései
nek , melyek hazáját komolyabb bajokba bo

nyoliták azoknál is melyekből egykor épen
az ő lángesze menté vala meg. Kevély , eszély

telen , csaknem megérthetlen hangon beszélt.
Az egyetlen , a mit határozatlan s nem igen

udvarias kifejezései felhőjén át ki lehetett be
lőle venni, az volt hogy e pillanatban nem
akar a kormányra lépni. Azt hiszszük, ez volt

;
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a dologban : Lord Temple, ki Pittnek gonosz
szelleme volt, épen akkor gondolta ki egy új

politika tervét. A Bute és az anya-herczegné
iránti gyűlölet , úgy látszik , egészen elfog
lalták Temple lelkét. Fivérével, (Grenville )

Györgygyel: azért veszekedett, mivel ez Bu
te-tal és a herczegnével szövetkezett. Most
hogy György is Bute és a herczegné ellensé
geként lépett föl, Temple azon volt hogy áta

lános családi kiengesztelődést eszközöljön . A
három fivér , a mint Templet, Grenvillet és (só
gorukat) Pittet közönségesen nevezték , képes
lett volna ministeriumot alkotni a nélkül hogy
akár Bute-ra , akár a whig -szövetségre lenne

kénytelen támaszkodni. Ily czélzattal Temple
minden befolyását arra forditotta hogy Pittet

lebeszélje a Cumberland herczeg ajánlataiba
való beleegyezésről. Pitt nem

volt meggyő

ződve. De Templenek oly befolyása volt reá
mint rajta kivül soha senkinek. Nagyon régi

barátok s közeli rokonok voltak. Ha Pitt te
hetségei s hirneve hasznára voltak Temple
nek, de a Temple erszénye is sok hasznára
volt egykor, nagy szükség idején , Pittnek . A
politikában soha sem váltak el útaik . Kétszer

léptek együtt a kabinetbe; kétszer hagyták
együtt el azt. Pitt nem birta elviselni a gon
dolatot, hogy e legfőbb szövetségese nélkül
lépjen ismét hivatalba . Mind a mellett érezte

- 273 hogy nem jól tett, hogy a legjobb alkalmat,
melyen hazájának szolgálhatott vala, eltaszitá .
A cumberlandi herczeg ajánlataira adott fe
leleteinek homályos és érthetlen hangját a
magával tisztában nem levő kedély nyugta
lanságának s zavarának lehet tulajdonitani.

Mondják , hogy szomorúan mondotta volna
Temple-nek :

:

„ Extinxi te, meque, soror, populumque, patresque
Sidonios, urbemque tuam .“ * )

A jóslat csak nagyon is valósúlt !

Cumberland herczeg látván hogy Pittel
semmire sem lehet menni, azt tanácsolta a

királynak hogy adja bele magát a kénysze
rűségbe s tartsa meg Grenvillet és a Bedfor
dokat. Bizonyos hogy nem oly időszak volt,
midőn a kormányt bátran lehetett volna üre
sen hagyni. A kormány ingadozó állása már
is átalános ernyedtséget idézett elő a köz
szolgálat minden ágában . Meetingek , melyek
más időben merőben ártalmatlanok lettek

volna , most népzavargásokká nőtték ki ma
gokat s hirtelen csaknem

lázadás szinét öl

. * ) Virgil. Aeneis, IV . én . 682 — 3 vers. Az eredetiben
azonban exstinxti áll, de itt Pitt a trójai szavait, me
lyeket az szemrehányásként mond nővérének, önvádlólag
magára alkalmazza : „ Megrontottalak téged s magamat,

húgom , s a nemzetet s a sidoniatyákat s a te városodat.“
Ford. jegyz.
Chatham gróf.
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tötték föl. A parliament-házakat spitalfieldsi
takácsok ostromolták . Bedfordhouse-t minden

oldalán dühöngő népcsoport támadta meg , s
tekintélyes gyalog és lovas erővel kellett vé
deni. E csendzavarásokat némelyek a Bute

barátainak , mások a Wilkes barátainak tulaj

donitották . De bármi lett légyen eredetök ,
hatásuk átalános bizonytalanság volt. Ily kö

rülmények közt a királynak nem volt válasz
tása. A bosszankodás keserű érzetével tudó
sitá a ministereket, hogy megtartja őket.

Ezek azon követeléssel feleltek : igérje
meg királyi szavára hogy többé Butehoz ta
nácsért nem fordúl. Megigérte . Most még töb
bet kivántak . Lord Bute fivére, Mackenzie
úr, jövedelmes hivatalban volt Skótországban ;

kivánták , hogy Mackenzie bocsáttassék el. A
király azt felelte , hogy azon hivatalt igen
sajátságos körülmények közt ruházták volt

reá , s hogy ő felsége megigérte, el sem venni
azt tőle holtáig . Grenville makacs volt s a
király – savanyu pofával – végre engedett.
A parliamenti ülésszak ezalatt véget ért.
A ministerek diadala teljes volt. A király
csaknem fogoly volt, mint I. Károly vala

Wight szigetén. Ilyenek voltak azon politika
gyümölcsei, melyről nehány hónap előtt azt

álliták hogy a trónt örökre biztositotta elbi
zakodott alattvalók zsarnoksága ellen .
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ő felsége természetes bosszankodása min
den pillantásban és szóban kimutatta magát.

Vég szükségében vágyva pillantott ama whig
szövetségre mely egykor rettegése és gyűlö
lete tárgya volt. A devonshirei herczeg , kivel
oly igazolatlan szigort éreztettek , rövid idő
előtt meghalt s még gyermek fiát hagyá utó

dúl. A király méltóztatott sajnálatát fejezni
ki a történtek fölött s a fiatal herczeget meg
hivta az udvarhoz. A fiatal nemes, nagybáty
jaitól kisérve, megjelent s szembetünő kegy

gyel fogadtatott.
Ez s több hasonló jelenség bosszantotta

a ministereket. Még egy oly megbántást tar
tottak fel a király részére, mely nagyatyját

arra birta volna, hogy kirugdalja őket a szo
bából. Grenville és Bedford kihallgatást kér
tek a királytól s egy több lapra menő elő
terjesztést olvastak föl előtte , melyet nagy
meggondoltsággal készitettek . Azzal vádolták
O felségét, hogy megtörte szavát s goromba
illetlenséggel bánik tanácsosaival. A herczeg
nőről épen nem

dicsérő kitételekkel szóltak .

Czélzásokat ejtettek el hogy Bute feje ve

szélyben forog. A királynak egyenesen meg
mondták , hogy szünjék meg tovább is , mint
eddig

tette , kimutatni miszerint a helyzet

melybe jutott nem tetszik neki; mutasson az
ellenzéknek haragos arczot s mutassa magát
18 *
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nyilvánosan nyájasnak ministerei iránt. A ki
rály több izben félbeszakitotta a fölolvasást,
azon kijelentéssel, hogy hiszen megszünt min

den érintkezéstől Bute -tal. Ministerei azonban ,
szavát figyelembe sem véve , tovább folytat
ták s a király némán hallgatta , mig csaknem
megfúladt dühében . Mikor megszüntek ol
vasni, csak egy mozdulattal jelentette ki hogy
maga akar maradni. Később megvallotta hogy
azt gondolta , mindjárt elájul.

Kétségbeesésig űzve ismét a cumberlandi
herczeghez fordult s a cumberlandi herczeg
ismét Pitthez. Pitt valóban ohajtotta átvenni
az ügyek vezetését s megvallotta, sok tiszte
letteljes kifejezéssel, hogy a királytól ajánlott
föltételek mindent magokban foglalnak a mit

csak alattvaló kivánhat. De Temple-lel sem

mire sem lehetett menni s Pitt nagy sajná
lattal kinyilatkoztatta , hogy sógora közremű
ködése nélkül nem veheti át a kormányt.

A herczeg most egyetlen útat látott öcs

cse megmentésére. Az ellenzéket alkotó whi
gekből, Pitt segélye nélkül kelle kormányt
alkotni. A nehézségek csaknem legyőzhetle
nek voltak . Halálozások s áttérések rettene

tesen megritkitották az államban még imént

uralkodó párt sorait. Azokat, kik közt a her
czeg válogathatott, két osztályba lehetett so
rolni: fontos hivatalokra már igen öreg em
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berekre, s olyanokra kik még soha sem vi

seltek fontos hivatalt. A kabinetet roskadt
aggastyánokból vagy tapasztalatlan újjonczok

ból kellett egybeállitani.
Ez baj volt, de megvolt jó oldala is. Ha
az újabb whig -államférfiak kevés tapasztalás

sal birtak az ügyekben és a vitatkozásban ,
de másfelől menttek voltak azon politikai er
kölcstelenségtől melybe elődeik oly mélyen
elmerültek volt. A hosszas szerencse meg
vesztegette ama pártot mely a Stuártokat el
üzé, a korona teljhatalmát korlátozá s a pap
uralom türelmetlenségét megfékezé vala . A
balszerencse már is jótékony hatást gyakorolt
rea. III. György trónra lépte napján vége volt
a whig -párt túlsúlyának s e nappal kezdődött
meg a whig -párt tisztulása. E párt nagyratörő
vezérei egészen más emberek voltak mint

Sandys és Winnington , mint sir William

Yonge és Fox Henrik . Oly férfiak voltak kik
méltók

valának Hampden oldalán küzdeni

Chalgrovenál, vagy utolsó ölelésbe forrni össze
Russellel a lincoln ’s-inn-fieldi vérpadon. Az
erkölcs ugyanazon magos elveit hozták át a

politikába,melyek magánéletöket szabályozák
s arra sem akarták megalázni magokat hogy

bár a legnemesebb és üdvösebb czélokat is
a becsület és igazság által kárhoztatott esz
közökkel munkálják. Ily emberek voltak Lord
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Cavendish János, Savile György s mások, ki
ket mint a whig- párt második alapitoit, mint
eredeti jóravalóságának és erélyének egy fél

századi elfajulás után helyreállitóit tisztelünk .
E tiszteletreméltó csoport vezetője Roc

kingham marquis volt, fényes vagyonu, kitünő
belátásu és mocsoktalan jellemü férfiu . Igaz
hogy oly nagy mértékben szenvedett idegba

jokban hogy élete végeig soha sem állt föl
nagy vonakodás és zavar nélkül, a lordok
házában . De bár nem volt nagy szónok , nagy
mértékben birt egy államférfi némely tulajdo
naival. Barátait jól választotta , s rendkivüli

ügyességgel birt , őket a legbecsületesb kap
csokkal magához kötni. Azon készséges hű
ség, melylyel a csaknem reménytelen ellenzék

sok évén át hozzá ragaszkodtak, kevésbé volt
bámulatra méltó , mint az önzetlenség és gyön
gédség melyet akkor tanusitottak mikor a
hatalomra lépett.
Hajlandók vagyunk azt hinnihogy a párt
fölhasználását s az azzal való visszaélést job
ban megvilágitani nem lehet mint ha azon
időkor két hatalmas szövetkezése, Rocking
hamék és Bedfordék közt némi párhuzamot
vonunk . A Rockingham -párt, nézetünk szerint
épen az volt minek egy pártnak lenni kell.

Oly férfiakból állott kiket közös vélemények ,
közös államczélok s kölcsönös becsülés csa
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toltak egymáshoz. Hogy tisztes és alkotmá
nyos eszközök által a hatalom megnyerésére

törekedtek, nyiltan bevallák. De bár több iz
ben fölszólittattak a kormány tisztségei s jö
vedelmei elfogadására , állhatatosan vonakod

tak azt bármely elveikkel össze nem férő fel
tételek alatt elfogadni.

A

Bedford -pártnak ,

mint pártnak , a mennyire mi felfogni birjuk,
teljességgel semmi elve nem volt. Rigbynek
és Sandwichnak állampénz kellett s azt hit
tek hogy egyesülve nagyobb összeghez jut
hatnak mint különként. Azért egyesülve mű
ködtek , s magoknál sokkal fontosabb és jobb
embereket is rábirtak hogy egyesülve működ
jenek velök .
A cumberlandi herczeg most Rockingham

hez fordult. A 'marquis beleegyezett hogy el
vállalja a kincstárnokságot. Newcastle her

czeget , ki oly régóta volt a whigek elismert
feje, nem igen lehetett kizárni a ministerium
ból. Őt a titkos-pecsét őrévé tették . Egy igen

becsületes és világos fejü falusi gentleman,
Dowdeswell, a kincstár kanczellárjává nevez
tetett ki. Conway tábornok , ki a cumberlandi

herczeg alatt szolgált s ő királyi felsége iránt
a leghivebb ragaszkodással viseltetett, állam
titkárrá lőn kinevezve s az alsó -ház vezeté
sével megbizva. Egy nagy whigszellemű ne
mes, az első férfi-korban álló , kitől akkor na
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gyon sokat vártak , Grafton Ágost herczeg ,
lett a másik államtitkár.

A legöregebb még élő ember sem emlé
kezhetett oly kormányra vissza, mely szónoki
tehetségekben s kormányzási tapasztaltságban
ily gyönge lett volna. Átalános hit volt, hogy
a ház szüneteléseig hivatalban maradnak , de
az első vita -nap a parliamentben , kormány
zásuk utolsó napja leend. Townshend Károly

tól kérdezték , mit tart az új kormányról.
„ Csupa bél-húr" ; – mondá – „ csinos nyári
öltözet, mely a telet nem állja ki.“
A dolgok ily állásában Rockingham elég

eszélylyel birt fölismerni egy oly szövetséges
becsét s megszerezni annak támogatását, a

ki Pitt ékesszólását felülmúló ékesszólással s
Grenville szorgalmát megszégyenitő szorga
lommal a felfogás oly terjedelmét egyesitse,

minőre sem

Pitt sem Grenville igényt nem

tarthattak . Kevéssel azelőtt egy fiatal irlandi

jött át Angliába , szerencsét próbálni. Sokat
irt a könyvárusok számára , de legismere
tesbbé vált egy kis czikke által, melyben

Bolingbroke irályát és okoskodását roppant
ügyességgel utánozta, s továbbá egy inkább
elmés mint helyes elmélet által, az izlés tár

gyaiból merithető gyönyörökről. Beszédei ál
tal is nagy hirre kapott, s az irodalmi embe

rek közt, kik esténként a Török-főnél vacso
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ráltak úgy tekintetett mint az egyetlen a , ki
Dr. Johnsonnal a társalgásban mérkőzhetik .

Most lord Rockinghamnak magán-titkára lőn ,
s pártfogója befolyása által bejutott a parlia
mentbe. Mind ez azonban nem történt min
den nehézség nélkül. Newcastle herczeg, a ki
mindenbe beleavatkozott s belefecsegett, óva

intette a kincstár első lordját, hogy ezen ka
landortól, kinek valódi neve O ' Bourke, s ki
ről ő kegyelmessége azt állitá hogy vad ir,
jakabpárti, pápista, titkos jezsuita, ugyancsak
őrizkedjék . Lord Rockingham annyiba vette
e rágalmat mint érdemelte, s Burke belépése
a whig -pártnak erősbitésére és diszére szolgált.

A pártnak valóban szüksége volt erősbi
tésre ; mert ez időtájt csaknem pótolhatlan

veszteséget szenvedett. A ministeriumot Cum
berland herczeg szervezte s ő volt annak fő
támasza. Magos rangja és nagy neve némileg
Pitt ellenében is fentartotta az ellensúlyt. Mint
közvetitő a whigek és az udvar között oly

helyet foglalt el, melyet senki más be nem
tölthetett. Jellemereje pótolta az új ministe

rium legnagyobb hiányát. Kivált Conway, ki
jó szándékok s tiszteletreméltó tehetségek
mellett a legkevésbé független és leghatáro

zatlanabb ember volt a világon , e férfias lélek

tanácsaiból oly elszántságot meritett mely kü
lönben épen nem volt sajátja. A parliament

-

282

-

összegyűlése előtt a herczeg hirtelen meghalt .
Halálát átalánosan úgy tekintették mint a leg

nagyobb zavarok előjelét ; s mind ezen tekin
tetből, mind személyes tulajdonai iránti tisz

teletből fölötte sajnálták. Mondják hogy soha
Londonban ily átalános gyász nem volt és

hogy mélyebb s tartósabb volt mint a hivata
los újság rendelte .
A közben Amerikábólminden posta nyug

talanitó hireket hozott. A mag melyet Gren
ville vetett , utódai számára érett meg az
aratásra. A gyarmatok lázadással határos ál
lapotban voltak. A bélyegeket megégették . Az

adószedő hivatalnokokat kátránynyal kenték
be s pehelybe hempergették. Az elégületlen
tartományok és az anyaország közt minden
közlekedés megszakadt. A londoni börzét ret

tegés lepte meg. A bristoli és liverpoli czégek

felét bukás fenyegette. Leedsben, Manches
terben, Nottinghamben ,állitólag minden tiz mun
kás közül három kenyér nélkül maradt. Pol
gárháborútól lehetett félni s nem volt semmi

kétség hogy ha a britt nemzet önmagában
meghasonlik , Franczia - és Spanyolország sietni
fog részt venni a vitában.
Három út állt nyitva a ministerek előtt.
Az első : fegyverhatalommal vinni keresztül a

bélyegtörvényt. Ez volt az út, melyhez a ki
rály és Grenville , kit a király minden élők
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közt leginkább gyűlölt , egyaránt hajlottak .

Mindkettő önkényes és makacs természettel
birt. Annyira hasonlitottak egymáshoz, hogy
sohasem válhattak barátokká ; de annyira is

hasonlitottak egymáshoz hogy csaknem min
den fontos gyakorlati kérdést ugyanazon szem

pontból néztek . Egyikök sem tűrhette hogy
rajta a másik uralkodjék , de tökéletesen meg

egyeztek abban , mi legyen a legjobb út,
melylyel a népen uralkodhassanak.

Másik út volt, melyet Pitt ajánlott. Ő azt
tartotta hogy az angol parliament alkotmány
szerűleg nincs jogositva, a gyarmatokra adó
zási törvényt szabni. Ő annálfogva a bélyeg
törvényt semmisnek tekintette , oly rendsza
bálynak mely nem bir több érvénynyel, mint
Károly hajópénz-rovatalai, vagy Jakabnak a
büntető törvények alól feloldozó kiáltványai.

Ez elmélet, felfogásunk szerint, meg kell val
lanunk , merőben tarthatlan.
E két szélsőség közt egy közép út fe

küdt. Azon kor legmérsékeltebb és legbelá
tásteljesebb állémférfiainak nézete szerint az
angol alkotmány, a király, lordok és képvise

lőház egyesült törvényhozó hatalmának az
összes britt birodalom fölött semmi megszo
ritó határokat nem szabott. A parliamentnek ,
szerintök , törvényes jogában állt adókat vetni
Amerikára , épen úgy mint törvényes joga
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volt a parliamentnek bármely más rosz vagy
botor cselekedetet elkövetni, a lombard -utczai

kereskedők minden áruit elkobozni, vagy bár

kit a királyságban a nélkül hogy ellene ta
nukat hallgattatna ki vagy önvédelmét meg
hallgatná, felségárulásban elmarasztalni. Az
elkobzás vagy elitélés leglázitóbb ténye épen

oly érvényes, mint a türelmi törvény vagy a
Habeas-Corpus-akta . De a törvényhozókat az

erkölcsiség minden ereje arra kötelezi, hogy
elkobzási és elitélési tényektől átalában tar
tózkodjanak. Hasonlókép kellett volna tartóz

kodnia az angol törvényhozásnak az amerikai
gyarmatok megadóztatásától. A bélyegtörvényt

nem azért nem lehetett védeni, mintha az
a

parliament alkotmányos

jogkörét túlha

ladta volna, hanem azért nem , mert igaztalan
és politikátlan, haszonban terméketlen , sérel

mekben pedig annál termékenyebb volt. Ez
egészséges tanokat Rockingham lord és hiva
taltársai magokévá tették s évek hosszú során
át ezeket Burke oly beszédekben fejtegette
és sürgette melyek közül nehány fen fog ma
radni mindaddig, mig csak az angol nyelv .

A tél bekövetkezett ; a parliament összeült,
s a gyarmatok helyzete azonnal a leghevesebb
viták tárgya lőn. Pitt, kinek egészségét a ba
thi fürdők némileg helyre állitották , ismét

megjelent a követek házában, hol tüzes és
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megható ékesen szólással nemcsak a bélyeg
törvényt kárhoztatta , hanem Massachusets és
Virginia ellenszegülését is helyeselte ; és ki

kell mondanunk , minden józan ész daczára,
erélyesen vitatta, hogy az angol alkotmány

szerint a legfőbb törvényhozási jog nem foglalja
magába a mégadóztatási jogot. Grenville be
szédemásfelől olyas volt minőt Strafford mond

hatott, I. Károly tanácsasztalánál, mikor hire
jött hogy Edinburgban a liturgiának ellensze

gültek. A gyarmatbeliek, szerinte, árulók vol
tak ; a kik őket védelmezik , kevéssel jobbak
nálok . Hajóhad, ágyúk, szúronyok és kardok ,
ezek a legjobb gyógyszerek az ily kór ki
ütésére.

A ministerek közép állást foglaltak el;
azt inditványozták : nyilvánittassék hogy a
britt parliamentnek mindenesetre nézve kor
látlan törvényhozói hatalma van ; s inditvá
nyozták egyszersmind hogy a bélyegtörvény

visszavonassék. Az első tételnek Pitt ellene
mondott ; azt mindazáltal csaknem egyértel
müleg keresztülvitték . A bélyegtörvény visz
szavételét Pitt erélyesen támogatta , de az

ellenzék félelmes csoportozata állott a kor

mánynyal szembe. Grenville és a Bedfordok
dühösek voltak . Temple , ki fivérével (Gren
ville -el) most a legbensőbb szövetségben állt,
Pittől pedig egészen elvált, nem megvetendő
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ellenfél volt. De még ez nem volt a legna
gyobb baj. A ministeriumnak nem volt meg
többé természetes ereje . Nemcsak nyilvános
ellenségei, hanem a király s egy csomó oly
ember alattomos ellenségeskedése ellen is kel

lett küzdenie, kiket akkortájt a király bará
tainak kezdettek nevezni.
E párttöredék jellemét Burke még nála

is szokatlan erővel és elevenséggel rajzolta.
Azok , akik tudják hogy egész életében
mennyire vezérelték itéletét szenvedélyei, azon
nem természetellenes gyanura jöhetnek , hogy
nkább torzképet mint hű képmást hagyott
hátra számunkra ; pedig az egész képben nincs

egyetlenegy vonás melynek hűségét kétségbe
vonhatlan hitelességű tények ne bizonyitanák .
A közönség a király barátait átalánosan
oly szövetségnek tekintette , melynek mozgató

lelke Bute. Hiába nyilvánitá a gróf, hogy ő
felhagyott a politikával, hogy éveken át távol

tartotta magát a királyi lever-ktől és udvarló
termektől, hogy északra , hogy Rómába úta

zott. Azon képzet, hogy valamely kimagya
rázhatlan módon , az udvar minden eljárásait
ő sugalmazza, nem csak a tömeg fejében ,
hanem olyanoknál is befészkelte magát , kik
nek elég jó alkalmuk volt a dolog állásáról
értesülni s kiknek a közönséges előitéleteken
túl kellett volna tenni magokat. Részünkről

-

287

-

.

azt hiszszük, e gyanitások alaptalanok vol
tak , s hogy ő Grenville György elbocsáttatása
előtt kevéssel, már megszünt a politikai ügyek

ben érintkezésben lenni a királylyal. Teljes
séggel nem szükséges Bute befolyását fölté

telezni, hogy a jelenségek kimagyarázhatók
legyenek . 1765 -ben a király nem volt már

azon járatlan és tapasztalatlan gyermek , a
kit 1760-ban anyja s Főruhatár-mestere veze
tett. Több éven át szemlélte a pártok küz

delmeit, s naponként értekezett ügyes és
tapasztalt államférfiakkal a magos államkér

désekről. Életmódja kifejtette szellemét és
jellemét. Nem volt többé báb , hanem igen is
határozott véleménynyel birt a dolgok és em
berek felől. Semmisem lehetett természetesebb ,
mint az hogy magos fogalommal birjon saját
jogáról, ellenzéket ne tűrjön, s azon ohajtást
táplálja hogy a nyilvános élet minden férfiai
egymástól el legyenek különözve és csak tőle

függjenek ; és semmi sem lehetett természete
sebb, mint az , hogy a politikai világ akkori
helyzetében talált is eszközöket czéljaira.
Igy támadt egy , hazánkban sem azelőtt
sem azután soha nem látott csúszó -mászó faja a

politikusoknak. Ez emberek megtagadtak min
den politikai köteléket azon egyen kivülmely
a trónhoz kötötte. Készek voltak , egy szóra ,

egy intésre, akármely párttal szövetkezni,

-

288

–

akármely párttól elállni, akármely pártot ala

ásni, akármely pártot megtámadni. Előttök
minden ministerium , minden ellenzék egyenlő
volt. Ők Bute -ot , Grenvillet , Rockinghamet,
Pittet , egyáltalában minden érzés- , rokon
vagy ellenszenv nélkül tekintették . Ők a ki
rály barátai voltak . Meg kell jegyezni, hogy
e barátság semmi személyes bizalmasságot

nem foglalt magába. Ez emberek soha sem
álltak uralkodójukkal oly lábon , mint egykor
Doddington állott atyjával, vagy később She

ridan a fiával. Soha sem vadásztak vele reg
gelenként, se nem kártyáztak esténként; soha

sem osztotta meg velök ürü -sültjét, sem répái

közt nem sétáltak vele. Közülök csak egy
vagy kettő látta őt valaha , nyilvános alkal
makon kivül. Mindazonáltal az egész csoport

folyvást gyors és pontos tudomással birt a
fejedelem személyes hajlamai felől. Ez embe
rek közül egy sem

állt magas hivatali pol

czon. Többnyire nagyjövedelmű, kevés mun

káju és semmi felelősségü állásokban voltak ,
és hivatalaikat mindig nyugalmasan megtar
tották, mig a kabinet hatszor vagy hétszer

átalakittatott. Különös teendőjük nem az volt
hogy a ministeriumot védelmezzék az ellenzék
ellen , hanem

a királyt a ministerium

ellen .

Valahányszor ő felsége rávetetett hogy va
lamely törvényjavaslatra , melyet alkotmányos
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tanácsosai szükségesnek tartottak , akarata
ellen beleegyezését adja, tudni lehetett hogy
a király barátai az alsó házban az ellen be

széltek , az ellen szavaztak, s minden a par
liamenti formákkal összeférő akadályokat gör
ditettek elébe. Ha ő felsége szükségesnek
találta hogy egy államtitkárt vagy egy kincs
tárnokot vegyen föl kabinetjébe, a kit ki nem
állhatott, tudni lehetett hogy barátai semmi
alkalmat el nem mulasztanak , hogy a nem
kegyelt ministert boszantsák és megalázzák .
E szolgálataik jutalmául a király őket párt
fogásával fedezte. Hiába panaszkodtak előtte

felelős szolgái, hogy oly emberek kik a kor
mány kenyerét eszik, naponként elárulják s
gátolják őket. A király majd igazolta a bot
ránkoztatókat, majd mentegette , majd meg
vallá hogy kárhoztatást érdemelnek , de időt

kivánt mig elhatározza magát, megváljék -e
tőlök ? Azonban soha sem akarta őket elbo
csátani, s mig az államban minden változott,

e szolgáló kegyenczek élethosszig tartó biz
tositással látszottak birni hivatalaikra .

A király barátai igen jól tudták, hogy ha
ő felsége beleegyezett is a bélyegtörvény visz
szavételébe, de csak savanyu képpel tette azt,
és hogy, bár a whigeket üdvözölni sietett,
midőn végszükségében s komoly kérésére ma
gokra vállalták őt egy tűrhetlen járomtól meg
Chatham gróf.

19

-

290

-

szabaditani, mind a mellett sem vetkezte le
megmentői iránt előbbi balitéleteit. A minis
terek csakhamar érezték hogy mig szemben
egy erős ellenzék egész hatalmától támadtat

nak meg, addig hátulról oly emberek számos
csoportja támadja meg őket, kiket épen se
gédseregül tartottak s fizettek .
Lord Rockingham és pártja mindamellett

elszántan hatoltak előre a bélyegtörvény el
törlésével. Az országban minden gyár- és ipar

érdek mellettök volt. A viták folytán a kor
mány erősen támogattaték . Két nagy szónok

és államférfi, két különböző nemzedékből, is
mét kifejté minden erejét a bill támogatásában .

Az alsó ház ekkor hallotta Pittet utólszor és
Burket először, és kétségben volt, melyiknek
nyújtsa az ékesen szólás pálmáját. Valóban
ragyogó naplemente és napfeljötte volt az !
Egyideig a kimenetel bizonytalannak lát
szott. Több szavazásnál erősen megszoritották

a ministereket. Egy alkalommal a király ba
rátai közül nem kevesebben mint tizenketten ,
mindnyájan hivatalviselők , szavaztak a mi

nisterium ellen. Hiába panaszkodott Lord
Rockingham a királynál. Ő Felsége elis
merte hogy méltó alapja van a panasznak ,
de remélte hogy szelid eszközökkel jobb gon

dolkozásra lehetend tériteni az ellenszegülőket.
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Ha még is megmaradnak rosz magaviseletök
ben , majd el fogja őket bocsátani.
Végre megérkezett a döntő nap. A kar

zat, az előcsarnokok, még a lépcsők is tele
voltak a sziget minden nagyobb kikötő he

lyeiből bejött kereskedőkkel. A vita sokkal
éjfél utánig tartott. Szavazáskor a ministerek

nagy többséget nyertek. A polgárháborutól
való félelem s a királyság minden kereskedő

városainak kiáltása mégis igen erős volt az
udvar és ellenzék egyesitett erejének is.
A februári reggel első szürke pittymal
latakor nyiltak meg a szárnyajtók s mutaták

meg az összetódult tömegnek az ellenséges
pártok vezéreit. Conwayt hangos tetszés-zaj
fogadta . De mikor Pitt megjelent , minden
szem csak reá volt függesztve. Minden kalap

a levegőben volt. Hangos és hosszan tartó

éljenzés (hurrah-kiáltás) kisérte gyalog-kocsi
jáig s bámulói hosszú sora húzódott utána

kiséretül egészen lakásaig . Ekkor Grenville

jött. A mint ráismertek , piszszegés és átko
zódás vihara tört ki ellene. Vadúl fordult a
tömeghez s egy embert torkon ragadott. A
körülállók a legnagyobb nyugtalanságban vol
tak ; mert ha verekedés talál kiütni, senkisem

tudta volna megmondani, mi lesz a kimene
tele. Szerencsére az a kit torkon ragadott,
csak ennyit mondott : „ha piszszegnem nem
19 *
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szabad, sir, remélem szabad legalább nevet
nem .“ S szemébe nevetett Grenvillenek.
A ministeriumnak oly határozott több

sége volt, hogy az ellenzék minden tagja ,
egyetlen egyen kivűl, hajlandó volt a billt
minden további nélkül bocsátanikeresztül. De
kérés és rábeszélés mind falra hányt borsó
volt Grenvillenél.

Fékezhetlen merészsége

csak annál erősebben emelkedett föl a köz
gyűlölet súlya alatt. Makacsúl végig küzdé a
csatát. Az utolsó felolvasáskor éles vitája volt

sógorával, a legutolsó, sok éles szóvitáik kö
zött. Pitt legmagosabb hangján dörgött azon
ember ellen , ki egy angol király herme
linjét az angol nép vérébe kivánta volna már
tani. Grenville szokott rettenthetlenségével s

keserűségével válaszolt. „ Ha , mondá , most
kellene még kivetni azon adókat, kivetném .
Azon bajokért, melyeket tán szülhet, vádlómat

terheli a felelőség . Az ő pazarlása tette eze
ket szükségesekké. A király , lordok és kép

viselők jogai ellen intézett megtámadásai pe
dig kétszeresen szükségessé tették . Nem irigy
lem tőle a helyes-kiáltásokat. Dicsekszem a
nekem jutott piszszegéssel. Ha ismét lehetne

kezdeni, újra azt tenném .“
A bélyegtörvény megszüntetése volt a
Rockingham -kormány legfőbb tette . De e kor

mány joggal igényli a dicséretet, hegy két
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nyomasztó szokásnak véget vetett, melyek ,
mint például Wilkes esetében , a közfigyel
met is magokra vonták s annak méltó ha
ragját költötték föl. A ministerek keresztül
vitték a képviselőházban hogy egy határoza
tával a közönséges elfogatási parancsok hasz
nálatát, egy másikkal a gúnyiratok lefogla

lását eltiltsa . .
Lord Rockingham örökös dicsőségére még
tegyük ehez hogy az ő kormánya igen hosszú

idő óta az egyetlen volt, mely elég erényes
és bátor vala a parliamenti tagok megveszte

getésétől tartózkodni. Ellenségei gyöngeséget,
kevélységet és pártszellemet vetettek szemére,
neki s barátinak ; de még a rágalom sem
merte nevét megvesztegetés vádjával illetni
soha.

Kormánya, bár egyike a legjobbaknak
melyek valaha hazánkban igazgattak , egyike
volt , fájdalom , a leggyöngébbeknek is egy

szersmind. A király barátai a ministereket
minden alkalommalmegtámadták s ellensúlyoz
ták. Ha ezek a királyhoz folyamodtak , az
csak új igéretek s új kifogásokra vezetett. Ő
Felsége bizonyos volt benne hogy itt valami

félreértésnek kell lenni. Lord Rockingham
szóljon inkább azon tisztelt urakkal. Ha még

egyszer ily összeütközést okoznak, el fognak
bocsáttatni. – Csakhamar megint oly össze

-

294

-

ütközést okoztak s ő felsége tovább is csak
úgy ingadozott. Ez már nagyon rosz ; ez már
csúnyaság ; de nem oly fontos a dolog , hisz
az elnapolás maholnap bekövetkezik . Még al.

kalmat akar nyújtani a bűnösöknek a megté
résre. Ha a közelebbi ülésszakban meg nem
változtatják magoktartását, egy szót sem fog

többé mondani védelmökre. Már ekkor elha
tározta volt, hogy lord Rockingham sokkal a
a következő ülésszak megkezdése előtt meg
szünendett minister lenni.

Most egy oly részéhez jutottunk történe
tünknek , melyről a Pitt lángesze s sok nemes

tulajdonai iránt érzett minden csodálatunk
mellett sem szólhatunk nagy fájdalom nélkül.

Azt hiszszük , hogy neki az akkori helyzet
körülményei közt hatalmában állt a győzelmet
vagy a whigek vagy a király baráti részére
biztositani. Ha szorosan szövetkezett volna
lord Rockingham -mel, mit tehetett volna elle
nökben az udvar ? Egyetlenegy választás ma

radt volna fenn számára : a whigek vagy
Grenville közt választani; és nem lehet semmi

kétség hogy melyikre esett volna a király vá
lasztása. Ő felsége, s nem ok nélkül, a leg .
nagyobb keserüséggel emlékezett még azon
szolgaságra melyből nagybátyja megmentette

volt, s ez időtájt nagy hévvel erősitette, hogy
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készebb az ördögöt hivni le kabinetjébe mint
Grenvillet.

S mi is akadályozhatta volna Pittet, hogy
Rockinghammel szövetkezzék ? Minden főfon

tosságu kérdésben egyező nézeteik voltak . A
béke, a bélyegtörvény , a közönséges elfoga
tási parancsok, a gúnyiratok elkobzása elve

tésében mindig együtt szavaztak. Csak kevés
és igen csekély fontosságu pontokra nézve
tértek el egymástól. Becsületességben, önzet
lenségben , a megvesztegetés elleni gyűlöletben

hasonlók voltak egymáshoz. Személyes érde

keik nem ütközhettek össze. Nem ugyanazon

házban ültek * ) s Pitt mindig mondotta hogy
őt semmi sem birhatná arra hogy a kincstár

első lordja legyen .
Hogy az államra nézve oly hasznos s
minden benne részvevőkre nézve oly dicsteljes

szövetség megalkotásának jó alkalmát elsza
lasztották, nem a whigminisztereken múlt. Ök
oly engedékenységgel viseltettek Pitt irányá
ban, melyet, ha nem az őszinte csodálatból s
a közérdekek iránti aggodalmas buzgóságból
származott volna , méltán szolgainak lehetne
nevezni. Ismételve értésére adták hogy , ha

elhatározza magát soraikhoz csatlakozni, ök

:

* ) Pitt az alsó-, Rockingham a felsőházban ült.
Ford . jegyz.
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készek leendnek nem szövetségesökül hanem
vezérökül tekinteni őt. Tiszteletöket iránta ki

mutatták azzal is, hogy azon embernek, ki
az időben legnagyobb mértékben birta bizal

mát, Pratt Főbirónak , peerséget adtak . Mi
volt tehát, mi Pittet a whigektől elválasztotta ?
S másfelől mi kötötte őt a király barátaihoz,
hogy nézeteiket támogassa, ő ki a hizelgés
nek és cselszövénynek soha semmit sem kö
szönhetett, ő, kinek ékesszólása és független

szelleme a rablelkek és szerencsejátékosok

két nemzedékét tartotta félelemben, ő , kit egy
bámuló nemzet lelkesedése kétszer kénysze
ritett rá a nemakaró fejedelemre.
Fájdalom , az udvar megnyerte Pittet, bár
nem azon nemtelen eszközök által melyekkel
a Rygby és Wedderburn -féle embereket meg
nyerték , de megnyerte oly csábitások által

melyek egy, még tévedéseiben is nemes ter
mészetre hatással birhattak. A király föltette

magában, elcsábitani az egyetlen embert, ki
a whigeket kiűzhette a nélkül hogy Grenvil
let bebocsássa. Dicséretet, hizelgést, igéreteket,

mindent vesztegetett a nemzet e bálványára.
O s egyedül csak ő vethetett véget e pártos
kodásnak , ő daczolhatott minden hatalmas
szövetséggel az országban , whigekkel és to
rykkal, Rockinghammel,Bedfordokkal és Gren
villekkel. E hizelgések nagy benyomást tettek .
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Mert bár Pitt szelleme magos és férfias volt,
bár ékesen szólását gyakran borzasztó hatás
sal forditotta az udvar ellen , bár alkotmány
elméletét a Locke és Sidney iskolájában ta

núlta , mind a mellett ő mindig mély tisztelettel
tekintette uralkodója személyét. Mihelyt a ki

rálysággal állt szemtől szembe, képzelődése
és gyöngéd érzete túlsúlyra jutottak elvei

fölött. Whigsége elolvadt és odalett s e be
hatás tartamáig régi ormondszerű toryvá lett.
És teljességgel nem hiányzottbenne a hajlam :
közreműködni minden politikai szövetségek
felbontásán . Saját súlya az államban egészen
az ily szövetségektől függött. Hajlandó volt

azért boszúsággal tekinteni azokra ; s kevés
különbséget tett a gazemberek csoportja közt

kik csak a közjólét megrablása végett szö
vetkeztek és becsületes emberek szövetsége
között kik magos közczélok előmozditására
egyesültek . Annyi éleslátása sem volt hogy

fölismerje miszerint minden pártok megsem
misitésére irányzott roppant erőfeszitése csak
azon eredményre vezetett, hogy egyetlen párt
nak és pedig mindannyi közt a legroszabb
nak és leggyűlöletesebbnek túlsúlyát alapitsa
meg .

Kétségbe lehet vonni, valjon félrevezet

tethetett volna-e ennyire ha szelleme teljes
egészségben és erejében állott volna még ?

-

298

-

De annyi igaz , hogy egy idő óta az izgatott
ság természetlen állapotában volt. Ilyes gyanu
azonban még akkor nem keletkezett. Ékes

szólása soha sem ragyogott nagyobb fényben
mint a legutóbbi tárgyalások alatt. Később
azonban sok oly dolgokra emlékeztek vissza az

emberek , a mi aggályaikat felkölthette volna .
Szokásai rendre rendre mind különczködőb

bekké lettek . Oly borzalom lepte meg minden
nagyobb hang iránt, a minő, mint mondják ,
egyike volt a Wallenstein sok különösségei
nek is. Bár a legszeretetteljesebb apa, ez idő
tájt alig birta eltürni saját gyermekei hangját,
és Hayesben nagy összegeket forditott a la
kával szomszédos házak összevásárlására csak

azért hogy ne legyenek szomszédai, kik lár
májukkal háborgathassák. Azután eladta hayesi
házait s Hampsteadba települt, hol ismét há

zakat kezdett jobbról és balról vásárlani. Élete

e szakában a bengáli és tandzsorei hóditók
leggazdagabbikával vetekedett a költekezés

ben. Burton-Pynsentben egy nagy darab helyet
ültettetett be czédrusfákkal. Egész Somerset
shire-ben nem volt elég czédrus e czélra. An
nálfogva Londonban kellett összevásárlani
és szárazi úton elszállitani. Munkásokat fo

gadtak , kik egymást felváltsák s egész éjen .
át, fáklyavilágnál is folyt a munka. Senki sem

tudott mértékletesb lenni mint Pitt, s mégis
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konyhájának pazarlása az epikúrokat is bá
mulásba ejtette . Mindig több rendbeli diner

volt készülőben ; mert étvágya szeszélyes és

változékony volt, s a mely perczben kedve
jött az evéshez, azt követelte hogy rögtön
egész ételfogás legyen az asztalon. Még több
oly körülményt is számlálhatnánk elő , melyek
magokban mind csekély

fontosságuak , de

összevéve s a különös következményekkel
melyek kisérték , egybevetve, igazolják azon
hitünket hogy szelleme már ekkor beteges
állapotban volt.
Kevéssel a parliamenti ülésszak bezárása
után Rockingham megkapta elbocsáttatását.
Visszavonult, kisérve barátainak szilárd tömbe

által,kiknek elvhűségét és becsületességét még
az ellenség is kénytelen volt elismerni. Egyi.
kök sem folyamodott nyugdijért vagy dolog

talan jövedelmes állásért, nem is kapott egyik
sem . Ily önzetlenség ritkaság volt az akkori

államférfiakban , vezérük , bár nem fényes te
hetségű ember, beesületteljes hirt szerzett
magának , melyet az utolsó perczig tisztán
meg is őrzött. Csaknem leküzdhetlen nehéz

ségek daczára, nagy visszaéléseket szüntetett
meg s polgárháborút előzött meg. Tizenhat

évvel utóbb , egy setét és borzasztó napon ,
ismét fölhivták hogy mentse meg az államot,

melyet ugyanazon hűtlenség és makacsság,
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mi az ő első kormányát is annyira megnehe
zitette s végre megbuktatta volt, most a bu
kás szélére vezetett.
Pitt Sommersetshireben ültetgetett, mikor

a király sajátkezű levele őt az udvarhoz szó
litotta. Azonnal Londonba sietett. Szellemi és

testi izgékonyságát még növelte utazásának
sebessége s mikor megérkezett, láz törte . Bár
betegen, mindjárt a királyhoz ment, Rich
mondba; s elvállalta hogy ministeriumot alakit .
Pitt aligha oly állapotban volt, a minőben

annak lenni kellene a ki előtt kényes és ne
héz alkudozások

végrehajtása áll. Nejéhez

intézett leveleiben panaszkodik hogy az ér
tekezletek , melyekben részt venni kénytelen ,
fölhevitik vérét s gyorsitják üterét. Más for
rásokból tudjuk , hogy beszédmodora, még
azok irányában is, kiket meg akart nyerni,

visszataszitó , elutasitó és zsarnokias volt.
Néhány, ez időben irt levelkéje maradt fönn

s azok oly hangon vannak irva, minőt egy
franczia nemessel szemben XIV . Lajos átal
lott volna használni.

Minden pártok fölbontására irányzott ki
sérletében Pitt némi nehézségekre akadt. Ne
hány whig , kiket az udvar szeretett volna

elvonni lord Rockinghamtől, minden ajánlatot
visszaútasitott. A Bedfordok nagyon készek
voltak Grenvillel szakitni; de Pitt nem akart
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az ő feltételeikre állani. Temple , kit először
akart Pitt a kincstár élére meghivni, hajthat

lannak mutatkozott. Néhány hónap óta ugyanis
bizonyos elhidegülés kezdődött s gyorsan nö
vekedett, a politikai életben oly soká s oly

szorosan égyesült sógorok közt. Pitt haragudt
Temple -re, mert a bélyegtörvény eltörlését el
lenezte. Temple haragudt Pittre, mert ez vo

nakodott a családi szövetséghez csatlakozni
mely most a két testvér kedvencz eszméje
vala . Végre a gróf (Temple ) azt inditványozta ,

hogy egyenlően oszszák meg a hatalmat és
a parliamentet magok között, s ajálkozott
hogy ily föltétel mellett eláll fivérétől, György

től. Pitt túlzottnak találta e követelést, s ha
tározottan megtagadta beleegyezését. Heves

vita következett. A két rokon mindenike hű
maradt jelleméhez. Temple lelkében a harag ,

Pitt lelkében a megvetés forrt fel. Temple
úgy festette le Pittet mint a legutálatosabb
szineskedőt és hitszegőt. Pitt más s talán még

bántóbb hangon beszélt. Temple, mondá ö,
nagyon jó ember, kinek egyetlen jogigénye

a kitünőségre abban határozódik , hogy nagy
kertje van, nagy darab vizzel, nagy csomó

pavillonnal és kéjlakkal. De egy nagy szó
nokkal és államférfival való szerencsés össze
köttetésének köszöni azon fontosságát az ál
lamban , melyet saját tehetségei soha meg
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nem szerezhettek volna számára . E fontos
sága elszédité fejét. S most azon kezd kép
zelődni hogy ő képes volna ministeriumokat
alakitni és birodalmak fölött uralkodni. Va
lóban sajnálatra méltó , jóravaló embert ily

csalódásban elfogúlva látni.
De mind e nehézségek daczára oly mi
nisterium alakúlt, minőt a király óhajtott, oly

ministerium t. i. melyben ő felsége. baráti
mind jól elhelyezkedhettek , de melyben a ki
rály barátain kivül nem volt négy egyén, kik
valaha együtt működtek volna. Oly emberek
kik soha egyetlenegy szavazásnál sem talál
koztak ,most ugyanazon tanácsasztalnál együtt
ülve találták magokat. A fő - fizető hivatalt oly

két ember közt osztották meg, kik soha egy
szót sem váltottak egymással. A legtöbb fő
hivatal vagy

a

Pitt

személyes barátaival

vagy az előbbi ministerium

azon tagjaival

töltetett be, kik a lord Rockingham

elbocsá

tása után is készek voltak hivatalban maradni.

Az első osztályba tartozott Pratt, most lord
Camden, ki a nagy pecsétet vette át és lord
Shelburne a ki egyik államtitkári hivatalt
nyerte . A második osztályban volt Grafton
herczeg, ki most a kincstár első lordja lőn ;
és Conway, ki előbbi hivatalát úgy a kor

mányban mint az alsó házban most is meg
tartotta . Townshend Károly , ki minden párthoz
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tartozott s egyiket se vette föl, a kincstár
kanczellárja lett. Pitt maga csak minister
elnöknek neveztetett, de külön tárczát vállalni

vonakodott. Chath am gróffá neveztetett, s
átvette a titkos pecsétet.

Alig szükséges mondani, hogy e szerve
zet megbukása , teljes és csúfos megbukása,
nem a megneveztük egyének képesség- hiá
nyának tulajdonitandó. Mert egyik sem volt
köztük tehetség nélküli ember, négy pedig ,

u. m . Pittmaga, Shelburne, Camden és Town
shend magos szellemiképességgel birtak. Nem
az alkatrészekben 'volt a hiba, hanem az elv
ben mely szerint ez alkatrészek egybefoglal
tattak . Pitt ez egymással ellentétes elemeket
azon régi önbizalmával hozta össze hogy képes
lesz mindnyáját teljesen alávetni magának s
igy összhangzásban tartani. Mindjárt megfog

juk látni, hogy ütött ki a kisérlet.
Az napságtól fogva, a mint a minister
elnök szokásos kézcsókjait * ) teljesitette, há

rom negyedrésze elhagyta őt azon régi nép

szerűségnek melyet oly sokáminden vetélytárs
nélkül élvezett s melynek befolyása nagy ré
szét köszönhette. Egyszerre hangos kiáltás
emelkedett; nem azon része ellen eljárásának ,

mely valóban szigorú kárhoztatást érdemelt
* ) A királynak és királynénak .
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volna, hanem egy oly lépése ellen, melyben
mi részünkről semmi hibáztatásra méltót nem
találunk . Hogy peerséget fogadott el, közmél

tatlankodást ébresztett. Pedig soha peerség
jobban kiérdemelve nem volt, sem oly állam

férfi nem volt soha kinek a felsőházi nyuga
lomra több szüksége lett volna. Pitt vénült.

Betegessége miatt még sokkal vénebb volt
mint évei számánál fogva. Néhány fontos al.

kalomkor csakis életének legnagyobb veszé
lyeztetésével birta betölteni kötelességét a
parliamentben. Az 1764-ki ülésszakban egyet
lenegy vitában sem volt képes részt venni.

Teljes lehetetlen volt az éjjeli munkát kitar
tania , s a kormány ügyét az alsóházban kép
viselnie . Ohajtása hogy kevesebb munkát
igénylő s kevésbé viharos gyülekezetbe he

lyeztessék át, ily körülmények közt természe
tes és méltányos volt. De a nemzet mindezt
figyelembe nem vette. A kik a nagy alsóházit
legjobban szerették és tisztelték , leghango
sabban kárhoztatták most az ujdonsült lordot.

London eddig minden változások közt hű
maradt hozzá. Mikor a polgárok megtudták

hogy Somersetshireből behivatott és Rich
mondban titkos értekezlete volt a királylyal,
és hogy minister- elnök leend, nem tudtak hová
lenni örömükben. Nagyszerű ünnepélyre s ál

talános kivilágitásra készültek. Már a lámpák
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is el voltak rendezve s kiaggatva , midőn a
hivatalos újság jelentette, hogy e nagy lelke

sedés tárgya Earl-lé (gróffá ) lett. Az ünne
pélyt azonnal visszamondták. A lámpákat le
szedték. A hirlapok kárhoztató lármát ütöttek.
Rágalmakból és

otromba élczekből

össze

férczelt gúnyiratok töltötték meg a könyv
árusok boltjait, és e gúnyiratok legkese
rűbbjei a gonoszlelkü Temple vezérlete

alatt készültek . Divat volt ekkor tájt, a két
Vilmost, Pulteney Vilmost és Pitt Vilmost ösz
szehasonlitgatni. Mindketten , azt mondák ró

lok, ékesszólás és szinlett hazafiság által nagy
befolyást szereztek

a parliamentben és az

országban. Mindketten azon feladattal bizat
tak meg hogy alakitsák a kormányzatot. Mind
kettőt, mikor a hatalom és a népszerűség
legfőbb fokán állottak , elcsábitotta a grófi
korona fénye. Mindkettő grófságra emeltetett
s mindkettő azonnal azon nép boszankodásá

nak és megvetésének tárgya lőn mely őket
még kevés órával előbb tisztelete és ragasz

kodása jeleivel halmozta vala el.
Úgy látszik , a Pitt ellenikiabálásnak ko
moly hatása volt az ország külviszonyaira
nézve. Neve egykor bűvszó erejével hatott
volt Versaillesban és Sz. Ildefonzóban. A
kontinensen útazó angolok tapasztalták, hogy
egész csoport hetvenkedő francziának elhall
Chatham gróf.
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gattatására elég csak egy szócskával sejtetni
velök , miszerint valószinű hogy Pitt ismét
visszatér a kormány élére. Azonnal mély hall

gatás következett, minden váll felhuzódott és
minden arcz megnyúlt. Most, fájdalom , min

den külföldi udvar megtudta , hogy ő csak
ugyan kormányra lépett , de azt is , hogy

elvesztette honfitársai szivét. A mintmegszünt
otthon a szeretet iránta , úgy megszünt künn
a félelem tőle . A Pitt név ünnepelt név volt.
De követeink hiába próbáltak varázsolni a

„ Chatham “ névvel!
Chatham , azon kényúri modorral mely

lyel egész környezetével bánt, napról napra
szaporitá helyzete amúgy is számos nehézsé
geit. Lord Rockingham

a ministerválságkor

nagyon mérsékelten viselte magát, azon re
ményét fejezte ki, hogy az új kormány az
előbbinek elvei szerint fog igazgatni, s maga
is igyekezett visszatartani néhány barátját a

hivatalból való kilépéstől. Igy vette rá Saun
derst és Keppelt, két kitünő hajó- parancsno
kot hogy a tengerészetnél megmaradjanak
hol szolgálataikra igen nagy szükség volt.
Portland herczegmegmaradtLord-kamarásnak

s lord Besborough Föpostamesternek. De egy
negyedév lefolyása alatt Lord Chatham mind

e férfiakat annyira megbántotta , hogy mind
nyájan sértődve visszavonultak .

A

királyi
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titkos szobában oly alázatos hangja , a kabi
net tanácstermében kiállhatlanúl zsarnokias
volt. Tiszttársait úgy nézte mintha csak se

gédei volnának , tengerészeti-, pénz- vagy kül

ügyekben. Bármily szelid ember volt is Con
way, egy alkalommal annyira ingereltetett e
modor által hogy hangosan mondá, miszerint

ily hang, melyen Chatham lord beszél, Kon
stantinápolyon innen nyúgotra még sohasem

hallatott; s Walpole Horácz alig birta őt visz
szatartani hogy le ne mondjon és ismét a lord

Rockingham zászlaja alá ne álljon.
Chatham , a számos Rockingkam - pártiak
elszakadása által kormányában támadt héza
got a Bedfordokkal vélte betölthetni. De a
Bedfordokkal nem bánhatott úgy, mint a többi

pártokkal bánt. Hiába tett nagy igéreteket a
párt egy-két tagjának , azon reményben hogy
elszakaszthatja őket a többiektől. Meglehetett

öket nyerni, de csak valamennyit együtt. Egy

pillanatig ugyan volt némi habozás és meg
hasonlás közöttök . De végre győztek a ravasz
és elszánt Rygby tanácsai. Elhatározták hogy

szilárdúl összetartanak s egyenesen kijelenték

Chathamnek, hogy mindnyájokat be kell ven
nie , vagy egyet sem kap meg közülök . A ki

menetel megmutatta hogy eszélyesebbek vol
tak a maga idején mint bármely más szövet
20 *
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ség, az országban. Néhány hó alatt ők voltak
képesek megszabni feltételeiket.

Lord Chatham kormányának legfontosabb
nyilvános rendszabálya: a gabona kereske
désbe való hires beleelegyedése volt. Az ara

tás rosz volt , a termékek ára magosan állt ;
s ő szükségesnek tartá , maga felelőségére,
vámot vetni a gabonakivitelre. Mikor a par

liament összeült, az ellenzék e rendszabályt
mint alkotmányellenest megtámadta , a minis

terek mint elkerülhetlenül szükségest védel
mezték . Végre keresztül ment a határozat,

mely mindazokat bünteleneknek nyilvánitotta,
kik a kiviteli vám ügyében részt vettek .
Lord Chatham első felszólalása a Lordok
házában ezen alkalommal követett eljárásának

védelmére történt. Oly nyugalommal, mérsék
lettel és méltósággal beszélt, a minő illett je

lenlegi hallgatóihoz. Ugyanazon tárgyban tar
tott másik beszéde kevésbé volt szerencsésen
eltalálva. Az aristokratai szövetkezések ellen

oly kevélységgel nyilatkozott minőhez a pee
rek szokva nem voltak s oly arcz és szem
öld fintoritásokkal, melyek inkább egy za
vargó néptömeggel szemben lehettek volna
helyén mintsem azon méltóságos testülettel
melynek most tagja volt. Rövid szóváltás kö

vetkezett s nyilván szemébe mondák hogy
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Anglia régi főnemessége nem fogja magát al
tala lehunyorgatni engedni.
Lassanként mind világosabbá lön, hogy
zavart lelki állapotban van . Figyelme a ke

letindiai Társaság birtokszerzéseire fordúlt s
elhatározta hogy e fontos ügyet egészben a
parliament elébe terjeszti. De tiszttársai egyi
kével sem akart e tárgyban értekezni. Hiába

kérte Conway , ki az alsó -házban az ügyek
vezetésével volt megbizva, és Townshend Ká

roly ki a pénzügy vezetéseért volt felelős,

hogy világositsa fel őket is, némileg legalább,
szándékai felől. Chatham mogorván és rejté
lyesen válaszolt. Kénytelen, úgy mondá, min
den vitatástól tartózkodni; nincs szüksége se

gélyökre; kiszemelt már valakit, a ki az alsó
házban képviselni fogja nézeteit. E valaki egy
oly parliamenti tag volt , ki a kormánynyal
semmi összefüggésben nem állt , s az alsó
háznál meghallgattatást nem nyert, nem is

érdemelt , egy lármás, pénzére kevély , mive
letlen demagóg kinek londoni utczagyerek
kiejtése s rosz kiejtésü latin idézetei minden
újságnak gúnytárgyúl szolgáltak : Beckford
alderman. Lehet gondolni hogy e különös el
járás mily izgalomba hozta az egész politikai
világot. A city mozgalomba jött. A keletindiai
társaság kiváltságleveleinek érvényére hivat

kozott. Burke a ministerek ellen menydörgött.
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udták
A ministerek egymásrae néztektsásg nem ttudták
t
l
e
- ordu
mit mondjanak. súzE b felfordultság
közepette,
Lord Chatham csúzbetegnek jelenté magát s
visszavonult Bathba. Rövid idő mulva jelen

ték hogy már jobban van, nemsokára visszajő ,
majd rendbe hoz mindent. Meg volt határozva
Londonba érkezésének a napja is. De mikor

a marlboroughi urodalmi vendéglő kapujához
ért, ott csak behajtatott, becsukta magát szo
bájába s ott maradt egynehány hétig . Min

denki a ki csak azon úton járt, csodálkozott
kisérete nagy számán. Egyenruhájába öltözött

inasok és lovászok tölték meg az egész ven
déglőt, bár az a legtéresebbek egyike volt
Angliában s nyüzsögtek a kis' város utczáin .
Pedig csak az volt a dologban, hogy a beteg
azt követelte hogy ott időzése alatt a kas

télybeli felügyelők, szolgák és lovászok mind
az ő egyenruhájában járjanak .
Ministertársai kétségbe voltak esve. Graf
ton herczeg azt inditványozta , menjenek le
Marlboroughba s kérdezzék meg az orákulu
mot. De azon értesitést vette , hogy Lord Cha
tham kénytelen minden, államügyek fölötti ér
tekezést visszautasitani. Azonközben a kor

mányon kivül álló pártok , Bedfordok , Gren
villek és Rockinghamek , egyesültek hogy az
ingadozó kormánynyal, a föld -adó feletti sza
vazáskor, ellenzéket formáljanak. A megyei
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követek legnagyobb része őket támogatta s
nevezetes többségben voltak . Ez volt az első
eset, Sir Robert Walpole megbukása óta ,
hogy a ministerium az alsó-házban valamely
fontosabb szavazásnálmegveretett. A kivülről
oly dühösen megtámadott kormány , belsejé
ben a vélemény-különbség által volt megha
sonlva. Nem volt alapja semmi biztos elvben.
Kezdettől fogva csak is a Chatham tekintélye
tartotta vissza a benne összehozott ellenséges

elemeket , hogy hajba ne kapjanak. Most e
tekintély távol volt s minden mozgásba jött.
Conway, vitéz katona , de polgári dolgokban
az emberek leghabozóbb- és határozatlanab
bika , félve hogy a királyt meg találja hara
gitani, félve hogy a hirlapok meg találják tá
madni, félve hogy ha kilép felforgatónak , ha
benn marad önzőnek fogják tartani, félve

mindentől s félve hogy meg találják tudni
hogy fél valamitől, Conway mint egy toll

lapda hánykódott ide-oda , Walpole Horácz
közt ki őtministerelnökké akarta tenni és Ca
vendish János közt ki őt az ellenzékhez sze
rette volna átvonni. – Townshend Károly ,
ragyogó tehetségü , tág lelkiismeretü s határ
talanul hiú és önhitt ember, semmi vezeték
nek nem akarta alárendelni magát. Tehetsé

gei, becsvágya s önteltsége még eddig soha
nem mutatkozott ily teljes mértékben , mert
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Pitt lángesze és magos jelleme előtt minded
dig meghajolt. Most azonban, hogy Pitt oda
hagyta az alsó -házat, s az első minister sze

repéről önként lemondani látszott, Townshend
áttört minden korláton. '
Mig a dolgok ily állásba jutottak , Pitt
végre visszatért Londonba. Csak úgy marad
hatott volna Marlboroughban. Senkit sem
akart látni. Semmi közügy iránt nem akart
nyilatkozni. Grafton herczeg esdekelve kért
egy órai beszélgetést tőle , egy félórait, öt
percznyit ; a felelet az volt: lehetetlen . A ki
rály maga többizben annyira alázta magát

hogy ő is kért, sürgetett. „ Önnek köteles
sége“ – irta neki — „ saját becsülete kivánja
hogy kilépjen.“ E felszólitásokra adott vála
szok rendesen a lady Chatham kezével van

nak irva, kinek férje tollbamondá ; magának
nem levén annyi ereje hogy tollat fogjon . A
király lábaihoz borul; át van hatva a királyi
kegytől, mely az emberek legszerencsétleneb
bike irányában oly fényesen nyilvánúl. Még

egy kevés további elnézésért esd. Még nem
képes az ügyek vitelére. Még nem fogadhatja
el tiszttársait. Legkevésbé birná pedig az Ő
Felségével való értekezés fölindulását elviselni.
Némelyek már-már azt voltak hajlandók
gyanitani, hogy, katonai szólamot használva,
a puskapor-szagtól fél. Azt mondák , nagy
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hibát követett el, s maga is észre vette . Rop

pant népszerűsége , rendkivüli államférfiui hire
örökre oda vannak . Gögtől elszéditve , erejét

sokkal felülmúló feladatba kezdett. S most
már csak bajt és megalázást lát maga előtt
s azért teszi magát betegnek hogy kikerülje

a megtámadásokat melyekkel farkasszemet
nézni nincs elég bátorsága. -

E gyanunak

adott ugyan némivalószinűséget a jellemében

fekvő gyöngeség, — de mindamellett alapta
lan gyanu volt. Még mielőtt ministerelnökké
lett volna, szelleme, mint már megjegyeztük ,
beteges állapotban volt , s most testi és er

kölcsi okok összehatása folytán teljessé lett
tehetségeinek megbénulása . A csúz , egész
életének ez ostora , csak erős szerek által

volt visszanyomva. S most először történt,
mióta tanuló volt Oxfordban , hogy több hó
napot töltött egyetlen nyilamlás nélkül. De
keze és lába csak idegei rovására volt baj
mentesitve. Roszkedvű , szeszélyes , ingerlé
keny lett. Az államügyek bonyolult helyzete ,

a rajta fekvő súlyos felelőség, ballépései ön
tudata , ministertársai meghasonlása , a rágal
mazói által ellene emelt hangos vádak , mind
ez megzavarta elgyöngült szellemét. Azt
mondá: csak egy dolog menthetnémeg. Vissza

kell vásárolnia Hayes -t. Az új birtokos kel.
letlen beleegyezését lady Chatham kérései és
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könnyei végre kicsikarták ; és a beteg vala
mivel nyúgodtabb lőn. De ha valaki az állam
ügyeket csak emlitette is előtte , e legkevé
lyebb

s legmerészebb ember egykor, úgy

kezdte viselni magát mint egy idegbeteg le
ányka , tetőtől talpig reszketett s könyzáporba
tört ki.

Hivataltársai még egy darabig táplálták
a reményt, hogy egéssége nem sokára helyre
áll s ki fog lépni visszavonultságából. De hó

nap telt hónap után s ő folyvást rejtélyes el
zárkozottságában , és a mennyire tudni lehe

tett, a legmélyebb szellemi levertség állapo
tában maradt. Végtére megszüntek valamit
várni vagy félni tőle , s bár névszerint még

mindig ő volt a ministerelnök , oly rendsza

bályokhoz kezdettek nyúlni minden gondol
kodás nélkül, melyekről bizton tudták hogy
szándékaival s elveivel szöges ellentétben ál

lanak ; szövetkeztek azokkal kiket ő számki
vetett, elbocsátottak olyanokat kiket ő leg

többre becsült s az általa rövid idő előtt tett
erélyes nyilatkozatok daczára adókat vetettek

a gyarmatokra .
Miután igy körülbelől egy és háromne

gyed évet a legridegebb egyedüliségben töl
tött, a király egyszer nehány sort kapott lady

Chathamtől. Férje által tollba mondott azon

kérelem foglaltatott bennök : engedtessék meg,
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letennie a titkos pecsétet. Némi udvarias
látszata után a vonakodásnak , a lemondás
elfogadtatott. Tény az, hogy Chatham ez idő

tájt már csaknem annyira el volt feledve,
mintha már is a Westminster -apátságban fe
künnék .

Végre felszakadoztak a lelke fölött ösz
szetorlódott felhők s szerencsésen elvonultak .

Csúza visszatért s megmentette őt egy rosz
szabb betegségtől. Idegei ismét megerősültek.

Szellemi ereje visszanyerte friseségét. Mint
egy lázbeteg álomból ébredt föl. Sajátságos

gyógyulás volt az. Az emberek már megszok
ták , úgy beszélni róla mint halottról s mikor

először jelent meg ismét a királyi fölkelésnél
(lever) úgy visszahökkentek mintha kísértetet

látnának. Két és fél évnél több telt el, mióta
nyilvánosan nem mutatta magát.
De neki is volt oka bámulni. A világ
melybe most lépett, nem az a világ volt me
lyet elhagyott volt. Az általa szervezett kor

mány, egyszerre teljesen megváltoztatva nem
volt; de annyi kilépés és belépés történt
egyenként, hogy alig ismerhetett abban saját
művére. Townshend Károly halva volt. Lord

Shelburne elbocsáttatott. Conway a legmélyebb
jelentéktelenségbe sülyedt. Grafton herczeg
a Bedfordok kezébe jutott. A Bedfordok oda

hagyták Grenvillet, békét kötöttek a király
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lyal és a király barátaival, s hivatalokra bo
csáttattak . Lord North a kincstár kanczellárja

lett, és hamar nagy jelentőségre emelkedett.
Korsikát, minden küzdelem nélkül átengedték
Francziaországnak . A gyarmatokkal újra ki
tört a viszály. Atalános választás is történt
azalatt. Wilkes visszatért a számüzetésből, s

ámbár még el volt itélve, megyei képviselőül
választatott Midlesexből. A tömeg mellette
volt. Az udvar makacsúl el volt határozva őt
megbuktatni s el volt szánva arra is, hogy az
alkotmány valódi alapjait is megrázkódtassa

egy nyomorú boszú miatt. A képviselők háza ,
oly döntvényt vevén igénybe mely jogszerint
csak az összes törvényhozó hatalmat illette,

Wilkest illetéktelennek nyilvánitotta hogy a
parliamentben helyet foglalhasson. S nem tar

tották még elégnek hogy őt onnan kiutasit
sák , egy másikat akartak beültetni helyére.

Miután a midlesexi szabad lakosok maka csúl
vonakodtak oly képviselőt választani a ki az

udvarnak tessék , a ház maga választott he
lyettök . S nem

ez volt az udvar kiirthatlan

gyűlöletességének egyetlen, talán nem ez volt
leggyalázatosabb tanujele . Elkeseredve a

Rockingham -párt állhatatos ellenzéke által, a
király barátai egy kitünő whig -párti nemest
magánvagyonától próbáltak megfosztani, s ad
dig maradtak átalkodottan aljas gonoszságuk
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ban, mig saját szolgai többségük, mintegy un
dorból és szégyenből feltámadt ellenök . Az

egész nemzetet elégületlenség töltötte , mely
soha azelőtt a közvéleményre nem alkalma
zott ingerlő szerek által tartatott folytonos
élénkségben . Junius * ) lépett a küzdtérre,
porba tiporta Sir William Drapert, Blackstone
nak csaknem megtörte szivét s Grafton her

czeg hirnevét annyira megtépdeste , hogy ő
kegyelmessége beleúnt a hivatalviselésbe s

sovárgva kezdett tekintgetni az eustoni ár
nyékok felé. A kül-, a bel- és a gyarmati po
litikának minden elve, mit Chatham becsben
tartott, elméjének elgyöngültsége korszakában
megsértetett azon ministerium által, melyet

önmaga alkotott vala.

Élete hátralevő évei sikeretlen küzdelem
ben teltek el azon balvégzetü politika ellen
melyet, azon pillanatban mikor halálos döfést

adhatott volna neki, oltalma alá venni: ma
gát rávetetni engedé. Erőfeszitéseinek sikerült
helyreállitani saját hirnevét, de hazájának ke

veset használhattak .
Két pártot talált a kormány ellen sora
kozva : saját sógorai, a Grenvillek pártját, és
* ) Az olvasó e nevezetes álnevü iróról s leveleiről

többet találhat, egyebek közt, a Warren Hastings jellem
rajzában is.
Ford. jegyz.
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a Rockingham -pártot. A midlesex-választás
kérdésében e két párt együtt szavazott. De

sok más fontos kérdésben messze eltértek
egymástól s valóban nem kevesebb ellensé
ges indulattal viseltettek egymás, mint az ud
var iránt. Grenvillék éveken át egész sereg
keserü gúnyirattal üldözték Rockingham -éket.
Soká tartott mig a Rockinghamek is elhatá
rozták magokat a visszatorlásra. De egy gyű

löletes, a Grenville sugalmazása alatt eredt s
„ A nemzet helyzete" czimü röpirat több volt

mint eltűrhették volna. Burke vállalta magára

hogy barátait védelmezi s megboszúlja ; és
bámulandó erővel s ügyességgel hajtotta végre
föladatát. Minden pontban diadalmas volt, de
egyben sem vivott ki teljesebb diadalt, mint
a hol a statistikai és pénzügyi részletek ama
kicsinyes és száraz kérdéseiben , melyekben
Grenvillenek főereje feküdt, a végitéletet meg .

állapitotta. Az ügyvitel és formaságok em
bere, saját maga választotta terén is teljesen

képtelenné lett megállni a sarat a nagy szó

nokkal és bölcsészszel szemben . Mikor Cha
tham ismét megjelent , Grenville épen akkor
vergődött még a jól megérdemelt vereség

szégyene és kinja alatt. Az ellenzék két cso
portja közt lehetlenné volt téve az őszinte
közreműködés. Chatham sem egykönnyen szö

vetkezhetett azok egyikével is. Érzése azon
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kább a Grenvillekhez vonzotta . Mert erős
volt benne a családias hajlam , s bár büszke
de épen nem

rideg természetét a szenvedé

sek meglágyitották. Csakhogy a gyarmatok
kérdésében nagy nézetkülönbség választotta

el mindkét sógorától. Azonban némileg kibé
kültek . Stowe-ba ment; ott kezet szoritott
Grenville Györgygyel, s a buckinghamshire-i
whigszellemű szabad-lakosok , nyilvános lako

máikon nem egy poharat üritettek a három
fivér egyesülésére.

Nézeteiben Chatham sokkal közelebb állt
a Rockingham -ekhez mint saját rokonaihoz,
De közte s a Rockinghamek közt oly ür tá
tongott melyet nem könnyen lehetett áthidalni.
Mélyen megsértette őket, s midőn öket meg

sérté, hazáját is mélyen megsértette. Mikor a
mérleg ingadozott közte és az udvar között,
ő lángeszének , hirnevének , népszerűségének
egész súlyát a rosz kormányzat mérlegébe
vetette. Tegyük még ehez, hogy a párt több

kitünő tagja még folyvást keserüen emléke
zett azon élességre és kicsinylésre melylyel
velök Chatham , azon időben bánt, mikor az

ügyek élén állott. Burke röpirataiból és be
szédeiből kitünik , s magánleveleiből és tár

salgási hangjából még inkább , hogy ő Cha
thamet, az ellenszenvhez igen közel álló ér
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zéssel tekintette . Chatham kétségkivül igen
jól érezte hibáját és nagyon obajtotta volna

helyrehozni azt. De barátságos kezdeményei,
bár előzékenységgel sőt szokatlan önmeg
adással tette azokat, Rockingham lordtól

eleinte hideg és szigorú tartózkodással fogad
tattak . Lassanként azonban a két államférfi

közlekedései udvariasak sőt barátságosak let
tek . De a történtek egészen elfeledve még
sem lettek soha.

Chatham mindazáltal nem állt magára .
Párt gyülekezett körüle , mely számban bár
csekély de nagy és különnemü tehetségekben

gazdag volt. Lord Camden , Lord Shelburne,
Barré ezredes és Dunning, a későbbi Ash
burton lord , voltak e szövetség fő tagjai.
Nincs semmi ok azon föltevésre, hogy
ez időtől fogva halála előtt kevés hétig , Cha
tham szellemi ereje valami fogyatkozást szen

vedett volna. Ékesszólását, csaknem az utolsó
perczig elragadtatással hallgatták. Pedig nem
épen a Lordok házának szokott ékesszólása
volt. Azon emelkedett és szenvedélytelen , de
egykissé szétcsapongó előadás melyben min
den másokat felülmúlt s melynek hatását egy ,

Garrickhoz vagy Talmához méltó arczjáték
és tekintetek emelték , nem volt jó helyén
azon kis teremben, melynek hallgatósága néha
három -négy nehézkes főpapra , három -négy
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na tak hom
adjaszoktak
kbóli
öreg biróra, kik évek
ótas
ahoz
hogy
a szónoki müvészetre mitse' adjanak s csak
tényekből és adatokból itéljenek , és három
négy gondtalan és gőgös divathősre szoritko
zott, kiket mind az mi elragadtatáshoz hason
litott, csak gúnymosolyra birt. A képviselők

házában gyakran szemének egy villáma, kar
jának egy mozdulata rémületbe ejtette Mur

rayt. De a peerek házában legmagosb hevü
lete és pathósza kevesebb hatást idézett elő
mint azon mérséklet, értelmesség , a világos

rend és derült méltóság , mely a lord Mans
field * ) beszédeit kitüntette.
A midlesexi választás kérdésében az el

lenzék mindhárom csoportja együtt működött.
A két házban egyetlen szónok sem pártolta

azt, miről most átalánosan el van ismerve
hogy alkotmányszerü volt, több melegséggel
sem több ékesenszólással mint Chatham .
Előbb mint e tárgy megszünt volna a közvé
leményt foglalkoztatni, Grenville György meg
halt. Pártja gyorsan összeolvadt, s rövid időn
hiveinek nagyobb része a ministeri párt pa

dain jelent meg.
Ha Grenville György nehány hónappal
tovább élt volna , , azon barátságos kötelékek
*) Az előbbi Murray, kiről e könyvben több izben
volt szó.
Chatham gróf.

Ford. jegyz.
21
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melyek az elidegenülés és ellenségeskedés
annyi évei után közte és sógora közt meg
újultak , minden valószinűséggel másodszor is
erőszakosan fölbomoltak volna . Mert most az
Anglia és az északamerikai gyarmatok közti
viszály setét és borzasztó alakot kezde ölteni.

Az elnyomás ellentállást költött; az ellent
állás újabb elnyomás ürügyeül szolgált. A kor

legnagyobb államférfiainak egyező intései si
keretlenek maradtak egy uralkodásra vágyó

udvar s egy elvakult nemzet füleiben . Nem
sokára egy „ gyarmati Tanácsú állt szembe a
britt parliamenttel. Azután a gyarmati nem
zetőrség összemérte fegyvereit az angol ka

tonasággal. Végre a közösség széttépetett.
Két millió angol, kik még tizenöt év előtt fe

jedelmökhez szintoly hivek s hazájokra szint
oly büszkék voltak mint Kent vagy York
shire polgárai, most ünnepélyesen elszakad

tak a birodalomtól. Egy darabig úgy látszott
hogy a fölkelők kevés sikerrel küzdhetnek
az anyaország sokkal nagyobb pénz- és had

ereje ellenében . De egymásra gyorsan követ
kező vereségek hamar eloszlatták a nemzeti
büszkeség csalálmait. Utoljára egy nagy an

gol hadtest, kimerülve, kiéhezve, mindenfelől
ellenséges földnépétől bosszantva , fegyverle
tételre kényszerittetett. Azon kormányok me

lyeket Anglia az előbbi háborúban oly nyil
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ván megalázott vala , s melyek sok éven át

boszúsan évelődtek a quebecki, mindeni és
moroi emlékeken , most elragadtatással láták

közeledni a boszú napját. Francziaország el
ismerte az Egyesült államok függetlenségét
és nem lehet kételkedni hogy Spanyolország
is követendi példáját.
Chatham

és Rockingham egész lelkökből

közreműködtek volt, hogy minden részében
ellent álljanak azon végzetes politikának mely

az államot e veszélyes helyzetbe sodorta . De

most elváltak útaik . Lord Rockingham azon
nézetben volt, és mint a következés megmu
tatta igen helyesen , hogy a fellázadt tarto

mányok örökre el vannak szakadva a biro
dalomtól és hogy a háboru folytatása Ame

rika szárazán csak is megosztását eredmé
nyezné azon erőknek melyeket inkább köz
pontositani szükséges. Ha Pennsylvania és
Virginia leigázásának kétségbeesett kisérlete

vel fölhagynak , talán kikerülhetik a háborút
a Bourbonházzal, vagy ha már az kikerül
hetlen , legalább dicsőséggel s sikerrel fogják

folytathatni. Talán az elveszett birtok egy ré
szeért is kárpótolhattuk volna magunkat azon
külső ellenségek rovására kik házi megha
sonlásunkat'magok hasznára akarták kizsák
mányolni. Rockingham lord s azok a kik vele

tartottak, azt hitték ennélfogva, hogy a leg
21*
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eszélyesebb eljárás melyet Anglia ezúttal
még követhet, az volna: elismerni az Egye

sült államok függetlenségét s európai ellen
ségei ellen forditani minden erejét.

Valószinü volt, hogy Chathamnek ugyan
ezen útat kellett volna választania. Mielőtt

még Francziaország csak legkisebb részt is
vett volna a gyarmatokkal folytatott vi
szályainkban , ő ismételve és a legerélyesebb
kifejezésekben kijelentette hogy Amerikát le

igázni lehetetlen ; s most nem állithatta józa
núl, hogy Francziaországot és Amerikát együtt
leverni könnyebb volna mint csak Amerikát.
De szenvedélyei felülkerekedtek eszélyén , és
vakká tették őt saját következetlenségei iránt.
Epen azon körülmények melyek elkerülhet

lenné tették a gyarmatok elszakadását, elvi

selhetlenné tették azt neki. A birodalom el
darabolása kevésbé veszélyesnek és megalá
zónak látszott előtte , ha belső meghasonlás

mint ha külbeavatkozás miatt történik . Vére
felforrt hazája megaláztatásának gondolatára .

Mindazt, mi nemzetét a világ nemzetei előtt
megalázta , ő maga ellen elkövetett személyes
bántalom gyanánt vette. S ez érzés természe

tes volt. Ő tette hazáját oly nagygyá. Büszke
volt arra s az büszke volt reá. Visszagondolt

reá, mikor, több mint húsz év előtt, a gyász
és aggály napján, midőn birtokait elragadták ,
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zászlóját megbecsteleniték , kiáltott vala ©

hozzá : hogy mentse meg. Eszébe jutott a hir

teleni és dicsteljes fordulat melyet politikája
idézett elő , a diadalmak , a hála-feliratos na
pok , és a kivilágitási-éjek hosszu sora ! Ily

emlékektől tüzelve, elhatározta , különválni
azoktól kik a gyarmatok függetlenségének el
ismerését tanácsolták. Hogy tévedett, azt, úgy

hiszszük , legmelegebb csodálói is nehezen
fogják kétségbe vonni. S valóban, azon szer
ződés melylyel kevés év múlva az Egyesült

államok köztársasága elismertetett, épen leg
hivebb pártfeleinek és saját kedvencz-fiának
munkája vala.
Richmond herczeg egy a trónhoz inté
zendő feliratot jelentett be a házban , mely

az Amerika elleni háboru tovább folytatása
ellen volna intézve. Chatham

egy idő óta ,

növekedő gyöngélkedései miatt, távol tartotta

magát a parliamenttől. Elhatározta magát
hogy ez alkalommal megjelen helyén s kije
lenti hogy nézetei lényegesen

eltérők

a

Rockingham pártéitól. Nagyon föl volt indulva.
Orvosai aggódtak rajta s komolyan tanácsol

ták hogy legyen nyugodt s maradjon otthon .

De nem lehetett visszatartóztatni. Fia Vilmos
és veje Lord Mahon kisérték el Westmin
sterbe. A kanczellár szobájában kipihente
magát mig a vita megkezdődött; akkor két
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fiára támaszkodva helyére sántikált. Azon nap

legkisebb részletei is följegyeztettek s leg
gondosabban meg lőnek őrizve. Megjegyezték
hogy nagyon udvariasan hajtotta meg magát

azon peerek előtt a kik fölálltak hogy neki
s támogatóinak helyet csináljanak. Mankóját
kezében tartotta . Szokása szerint, gazdagon
himzett selyem kabát volt rajta . Lábai fla

nellbe voltak burkolva . Parókája oly nagy s
arcza annyira elsoványkozott volt hogy arcz

vonásaiból alig volt egyéb fölismerhető mint
orrának emelkedett hajlása s a szemek me
lyek még mindig megtartották a régi tüz egy

sugarát.
Miután Richmond herczeg beszélt , Cha

tham emelkedett föl. Hangja egy darabig ért
hetlen volt. Végre érthetőbbé lett s előadása

élénkülni kezdett. Olykor olykor egy eszmét
vagy egy kifejezést ragadhattak meg hallga
tói mely őket az egykori Pitt Vilmosra emlé
keztette . Mindazáltal szembetünő volt hogy
nem a régi többé. El- elvesztette beszéde fo

nalát, fennakadt, ugyanazon szavakat több

izben ismételte, s oly szórakozott volt, hogy
a mint a trónöröklés rendjéről beszélt, Zsófia

választófejedelemnő neve sehogy sem jutott
eszébe. A ház ünnepélyes csöndben s mély
tisztelet és szánalom érzetével hallgatta. Oly
mély csönd uralkodott , hogy egy zsebkendő
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leejtését is meg lehetett volna hallani. –
Richmond herczeg nagy gyöngédséggel s ud

variassággal válaszolt ; de mialatt beszélt,
észre lehetett venni hogy az öreg ember
nyugtalan és izgatott volt. A herczeg leült;

Chatham ismét fölállott, mellére nyomta kezét
s szélhüdötten összerogyott. Három vagy négy
lord , kik közel ültek hozzá, felfogták estében .
A ház a legnagyobb zavarban oszlott fel. A

haldoklót egy parliamenti tisztviselő lakába
vitték , a hol annyira magához jött, hogy a
Hayes-be való útazást kiálhatta. Hayesben ,
nehány heti sinylődés után , 70 -dik évében

meghalt. Ágyát utolsó perczéig aggódó gond
dal vették körül neje és gyermekei; valóban
meg is érdemelte tőlök. Mások iránt oly
gyakran kevély és zsarnoki, hozzájok csak
nem nőies jósággal viseltetett. Politikai elle

nei egész életében remegtek tőle , sőt politi
kai szövetségesei is több tartózkodással mint

szeretettel tekintették . De legkisebb félelem

sem vegyült azon szeretetbe, melyet az ő
folyvást ezer megnyerő alakba öltözködő
gyöngédsége a hayes-i kis családi körben éb
resztett.

Chathamnek , mikormeghalt, a parliament
mind két házában sem volt tiz személyes ba

rátja. A kor államférfiainak felét balfogásai,

másik felét pedig e balfogások helyrehozá
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sára intézett erőlködései idegenitették el tőle.
Utolsó beszéde megtámadás volt úgy a kor
mány által követett mint az ellenzék által

sürgetett politika ellen . De a halál visszahe
lyezte őt régi birtokába, a nemzet rokonszen

vében . Ki nézhette volna megindulás nélkül
annak elestét, a mi oly nagy volt s oly soká

fennállott ? A mellékkörülmények is jobban
hasonlitottak egy tragikus szinpad mint a va

lódi élet körülményeihez. Lehetett-e másként,
mint mély tisztelettel s megindulással gon
dolni a nagy államférfiura, kit években és di
csőségben túlgazdagon egy ritka nagy re
ményü fiu vezet be a tanácsterembe, s ki ott

a tanácskozás szinén roskad össze, mikor
épen elgyöngült hangját arra erőlteti hogy
hazája lankadó erélyét bátoritsa

vele . . . !

A rágalom és irigység egyszerre visszadöb
bent. Még az igazságos és méltó kárhoztatás
hangja is elnémúlt. Senki nem gondolt másra,
csak nagy lángeszére, mocsoktalan jellemére
s kétségbevonhatlan szolgálataira annak , ki
immár nem volt többé! Ez egyszer minden

párt összhangzott véleményében . Közköltsé

gen tartandó temetést s állitandó nyilvános
emléket szavaztak meg azonnal. Az elhúnyt

adósságait kifizették . Családjáról gondoskod
tak . A londoni city folyamodott, hogy a nagy

férfiu por-maradványai, kit oly soká szeretett
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és tisztelt életében , az ő pompás főegyházá
nak boltivei alatt tétessenek örök nyugalomra.
De a kérés elkésett már. Már minden el volt
készitve ' a Westminster-apátságban való te
metkezésre.

Ámbár minden párt emberei közremű

ködtek Chatham utolsó tisztességének meg
szavazásában , testét mindazáltal csaknem ki

zárólag a kormány ellenei kisérték utolsó
nyughelyére. A chathami grófság zászlóját
Barré ezredes vitte s Richmond herczeg és

lord Rockingham kisérték. Burke, Savile és
Dunning

tartották

a gyászlepel szögleteit.

Lord Camden jelen volt a menetben . A fő
gyászoló a fiatal Pitt Vilmos volt. Több mint

27 évvel utóbb, épen ily veszélyes és gyászos
időszakban, ugyanezen pompával , ugyanezen
megszentelt földbe tették le az ő megroncsolt
testét s megtört szivét is.

Chatham közel a templom északi ajtajá
hoz azon helyen alszik , mely attól fogva az
államférfiaknak van szentelve, mint ugyan
azon keresztszárny másik vége már régibb
idő óta a költőknek . Ott nyugszik Mansfield
s a második Pitt Vilmos és Fox s Grattan és
Canning és Wilberforce. Semmi más temet

kező helyben nem fekszik annyi nagy polgár

oly szűk téren. E tiszteletreméltó sirok fölött
magosan emelkedik Chatham nagyszerű em
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lékköve s annak tetejéről, ügyes kéztől fara
gott alakja, sas tekintetével s kinyújtott kar
jával mintha még most is intené Angliát,
hogy ne csüggedjen , hanem daczoljon ellen
ségeivel. A nemzedék mely neki ez emléket

állitotta eltünt.már. Eljött az idő, hogy a tör
ténelem nyugodt és elfogulatlan birálat alá
vegye a kortársai által felette hozott elhamar

kodott s megfontolatlan itéleteket. És a tör
ténelem , mig a heves, túlmerész és magos
jellemeknek intésül följegyzi számos balfogá
sait , azon jól megfontolt itéletet mondandja

ki felette , hogy azon nagy férfiak között, kik

nek "tetemei ott az övével egy sorban nyug
szanak alig hagyott valamelyik mocsoktala
nabb s bizonyára egyik sem fényesebb nevet
hátra mint ő .
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