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telintézet felállítása hajótörést szenvedett, míg végre a kormány 
magatartása a vámpolitikai kérdésben a békés egyezkedés utolsó 
reményszálait is széttépte. A nemzet sérelmét tartalmazó feliratot a 
kormány visszautasítja, a mire az országgyűlés Klauzál indítványára 
a kormánynak bizalmatlanságot szavaz. A kormány azonban továbbra 
is a hatalom birtokában marad. Az általános keserűség időszerűvé 
teszi a parlamentáris, a felelős kormányzatra való törekvést. 

A II. könyv a védegyleti mozgalom tárgyalásával kezdődik. 
A vámkérdósben a kormány magatartása következtében a magyar 
és osztrák rendszer között való küzdelem politikai természetéhez 
most már teljesen kihegyezetten járult a közgazdasági jelleg is. A 
nemzet kívánsága mindkét irányban merev csökönyösségét talált a 
kormánynál. A felelős kormány követelésével a kérdés politikai 
oldalának megoldása volt a czél. A közgazdasági kívánságok telje
sítéséhez pedig tettleg hozzálátott a nemzet — a társadalom útján, 
a hormány nélkül, sőt annak ellenére. Az ellentét a végsőig ki
élesedett. 

A helyzet tarthatatlanságát s a reformok kikerülhetetlen voltát 
most már a hatalom emberei is elismerték. Mi sem bizonyítja inkább 
a válság* veszedelmét, mint az, hogy Metternich, az osztrák rozoga 
rendszer e hosszú életű fenntartója, magáévá teszi a nemzet állás
pontját s ezt egy emlékiratban fejtegeti. Szerinte a forradalom elő
csarnokába jutott az ország. Keressen az uralkodó alkotmányos 
alapon kivezető utat s ez szerinte: a képviseleti rendszer s a fele
lős parlamentaris kormány. Épen az, a mit a nemzet kivánt. De a 
hatalom emberei most is a teljes tagadás álláspontjára helyezkedtek. 
Rövid ideig, mert beállott a gyűlöletes administrator-rendszer. A 
hatalom kezükben volt s éltek vele. Az administratoroknak a meg3Te 
iryakába ültetésével törvényszerű szokásjoggá emelték az erőszakot, 
a botokat, hogy így a megyék szabadelvű utasításait meghamisít
sák, elfojtsák. A vármegyék a Deák Ferencz vármegyéje nyomán 
sorban tiltakoznak az önkény és erőszak ellen. Az ellenzék is most 
már mint politikai párt szervezkedik, programmot ad. Az ellenzéki 
programm megfogalmazója Deák, vezére és zászlótartója Kossuth. 
Hasztalan igyekszik .Széchenyi Kussuthot ellensúlyozni, legyőzni a 
kormány segítségével. Kossuthtal együtt van a nemzet, annak min
den rétege. 

A várva vár; és éveken keresztül sürgetett reformokat az 
1847-iki országgyűlés végre törvénynyé emelte s a királyi szó ápr. 
11-én 1848-ban szentesítette. 

Ez Beöthy könyvének rövidre fogott tartalma. Ha már most 
feleletet keresünk arra a felvetett gondolatra, hogy a 48-iki refor
mok kiegyenlítették-e azt a nagy ellentétet, a mely a két ellen
nádorral kezdődött hazánk s Ausztria között: azt kell elismernünk, 
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hogy nem. Ezeknek a törvényeknek is az a bajuk, a mi a régebbi 
hasonló egyezkedéseknek: végrehajtásuk, .Keresztülvitelük nem volt 
őszinte és pontos. Papíron, szöveg szerint alkotmányunknak s a 
kornak megfelelőbb törvényeket hozni lehetetlenség. Minthogy azon
ban nincsenek az egész vonalon teljes mértékben életbe léptetve, a 
két rendszer között való ellentót nincs eltüntetve. Életbe kell lép
niük e törvényeknek, azaz adjon maga a magyar nemzet folyton
tartó szilárd munkásságával tartalmat a betűnek. 

Ebben az általános keretben beszél Beöthy kitérőleg a kor 
történetével szorosan érintkező dolgokról — et quibusdam aliis. 

Pl. Kossuth hírlapírói működésével kapcsolatban ismerteti a 
sajtó szerejiét és fontosságát. Áttekintő képet nyújt az akkori sajtó-
viszonyokról Angol-, Franezia- ós Németországban, a magyar hír
lapirodalomról. Fejtegeti a szabadsajtó előnyeit s a czenzurának, 
mint hatalmi eszköznek a káros voltát. Elmondja a politikai pár
tok történetét a zsidóknál, görögöknél, rómaiaknál az angoloknál. 
E történeti fejtegetés után arra az eredményre jut, hogy —• mint 
Solon kívánta — minden állampolgárnak kötelessége valamelyik 
párthoz tartozni s hogy mindaddig jogosult valamely pártnak a 
léte, míg czéljai egyeznek az állam czéljával. Alaposan tájékoztat a 
nemzetiségi kérdésről s a horvát particularismus eredetéről s sze
repéről. Ismerteti a List-féle védvámos gazdasági rendszert, a mit 
Kossuth magáévá tett, a fiziokraták és Smith Ádám rendszerét. 
Nekünk a védvámos rendszer a legjobb. 

A személyi mozzanatokat illetőleg ebben a kötetben részlete
sen beigazolja, hogy Széchenyiben nem voltak meg a képességek, 
hogy a nemzet élére álljon : lelke a Hamleté, folyton inog a hata
lom és a nemzeti erő között ; programmja nincs ; eszméit, ha mások 
viszik a megvalósítás felé, megtagadja; túlságosan realista és utili-
tárius. Deákról szólva, benne inkább megvoltak a vezéri képessé
gek, de Deák visszavonult. Kossuth lett a vezér: elszántan, követ
kezetesen küzdött kezdettől világosan felállított és megfogalmazott 
czéljaiért; idealista volt, mint nemzete, bátor és szókimondó, mint 
osztálya. Ezért ragaszkodott hozzá s tartott ki mellette nemzete 
mindvégig s jutott el az ő vezérlete alatt a 48-iki átalakuláshoz. 
Kimutatja, hogy Csengery, Kemény ós Szemere véleménye Kos
suthról elfogult, egyoldalú s a tényeknek meg nem felel. 

Látni való, hogy Beöthy ebben a kötetben is hű maradt előbbi 
módszeréhez : az analógiához, hogy nem szorítkozik pusztán a tárgy 
testéhez, annak lelkét is keresi. De új könyvében is érvényesülő s 
már e folyóiratban is ismertetett (XVIII. köt 163. 1. és XX. köt. 
30. 1.) régi jelességeit minek emlegessem ? Vizet hordanék a tengerbe. 

Inkább kiemelem most már munkája teljes befejeztekor azt 
az erkölcsi mélységet, a melylyel a múlt és jelen politikáját fejte-


