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NEGYEDIK KÖNYV-

1790 Julius-1791 Julius.

I. F E JE Z E T .

M iért nem  leh e te  az uj v a llá s t fo rm áb a  ön
teni. B en ső  akadályok .

(A királyok egy essége a Forradalom ellen 1790 Julius 27. Benső aka
dályok. Francziaország egyenetlensége. Egy nagy Forradalom sem ke
rült volt pedig kevesebbe. 1790 pillanatnyi vallásos termékenysége, 
Francziaország feltaláló képessége. Nemes csirák, melyek a népben rej
lettek. Az egoismus és félelem, ingerültség és gyűlölet visszahatása. A 
megakadályozott Forradalom felmutatja politikai eredményeit, de nem 
érheti el a vallási és társadalmi eredményeket, melyek egyedül alapít

hatták volna meg szilárdan.

Felhasználták a perczet, hogy az ünnepély éj
jelén, Julius 13-ától 14-ére kibocsássák az Abbaye- 
ből az utolsó összeesküvés emberét, az emigránsok 
ügynökét, Bonne de Savardint, ki őket Lyonba akarta 
áthelyezni s a kinek vallomásaitól féltek, — felhasz
nálták a perczet őt akkor bocsátni ki, midőn a lel
kesedés és bizalom odaadó érzetében az egész nép
nek csak egy gondolatja volt.

Flachslanden úr, a királyné megbízottja d’ Artois 
grófnál, ugyanekkor küldetett ki általa Nizzába, 
a Nimesből elillant Froment-t fogadni és üdvözölni.

Michelet. A francz. forr. tört. I li " * i
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27-én, a Nemzetgyűlés tudomást vett róla, hogy 
a Király megengedte az Osztrákoknak, hogy franczia 
földön vonuljanak át, Belgiumban a Forradalmat 
elnyomni.

Ugyanez emlékezetteljes napon, 1790 Julius 
27-én, lépett Európa először egy ességre a Forrada
lom ellen , legelébb is a brabanti Forradalmat tá
madva meg. A szerződés előzetes pontjai Reichem- 
bachban írattak alá. Poroszország, Anglia és Hol
landia oda hagyták Ausztria bosszújának Belgiumot, 
melyet ők lázítottak és bátorítottak fel, melynek csak 
bennök volt reményük, mely később is makacsul és 
utolsó órájáig tőlük várta üdvösségét.

Pitt ú r biztos lévén Európa közmegegyezése 
felől, ugyané hónapban nem átallotta kimondani a 
Parlament színe előtt, hogy szóról-szóra helyben
hagyja Burke-nek a Forradalom és Francziaország 
ellen intézett támadó iratát, e becstelen dühtől el
vakított iratot, mely telve rágalommal, aljas, durva 
bántalmakkal és sértő tréfákkal, melyben a fran- 
cziákat a lánczaikat összetörő gályarabokhoz hason
lítja, melyben lábbal tapossa, szétszaggatja és szembe
köpi az Ember Jogainak Nyilatkozatát.

Kemény, fájdalmas fölébredés! Kiket barátaink
nak véltünk, legkegyetlenebb ellenségeink.

Nagy ideje, hogy emberszerető ábrándjainkból, 
hiszékeny rokonszenveinkből kiócsudjunk. A Társa
dalom nem maradhat az ártatlanság korában, ha 
veszni nem akar. Szembe kell nézni az igazsággal, 
legyen az fájdalmas vagy nem. Minden oldalról bátran 
azemügyre kell azt vennünk.
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Szegény Francziaország, őszinte jó hiszemmel 
követtelek lelked mohó elragadtatásában, öntudatos 
és öntudatlan rajongásidban. Úgy kell tennem, mint 
te tettél az előre nem látott veszélyek bekövetkez
tekor , mélyebben kell kutatnom a valóságot és a 
veszedelem nagyságával együtt keresnem kell az el- 
lentállás segédeszközeit.

A veszélytől nem volna mit tartani, ha Fran
cziaország nem lenne megoszolva. Annyi bizonyos, 
hogy ama magasztos pillanatban, melyben az országot 
festeni szerencsés valék, az egyesülés őszinte volt; 
őszinte, igaz, de mulékony s az osztályok és véle
mények meghasonlása csakhamar ismét előtűnt.

Már Julius 18-án, négy nappal az oly boldo
gon átélt ünnepély után, a midőn feltétlenül lehet 
vala bízni a népben, midőn a veszedelem láttára 
azon kell vala lenni, hogy az egyesülés fentartassék 
és izmosodjék, Chapelier (minő ellentét az Augusztus 
9 -d ik i elnökkel szemben) javasolja, hogy szed
jék be a nemzetőrségtől egyenruháikat, hogy szo
rítsák azt a gazdag és jómódú osztályra, azaz 
hogy kezdessék meg a szegényebb rendűek lefegy- 
verkeztetése. Azon idők becsületére legyen mondva, 
a javaslatot kedvezőtlenül fogadták és még a gaz
dagok is (kivéve a párisi polgárságot és a Lafayette 
embereit). Barbaroux Marseilles-ben kelt ki ellene. 
A gazdag Bordeaux visszaútasitotta, ünnepélyesen 
állítván, hogy arra hogy felismerjék egymást, be le
het érni egy szalaggal.

A meghasonlás csirái a nemzetőrségben, a gya- 
nuskodások, melyek a helyhatóságok ellen támadnak,

1*
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elő kell hogy mozdítsák és meg kell hogy erősítsék az 
önkéntes társulatokat. A szövetség nem volt elegendő, 
az új hatalmak felállítása nem volt elegendő, egy 
törvényen kívül álló hatalomra vala szükség. A. rop
pant összeesküvés ellen, mely készülőben van, ösz- 
szeesküvésre volt szükség. Hadd jöjjön a Jakobinu
soké és borítsa el Franeziaországot.

K é t e z e r n é g y s z á z  társulat ugyanannyi vá
rosban vagy faluban csatlakozott hozzájuk, alig két 
év alatt. Nagy és rettenetes gépezet, mely kiszámít
hatatlan erőt ad a Forradalom nak, mely egyedüli 
mentője a közhatalmak bukásában, de a mely lénye
gesen módosítja is jellegét, mely megváltoztatja, meg
hamisítja eredeti ihletét.

Ez ihlet merő bizalom és jóakaratból állott. 
Nyiltszivűség és hiszékenység, ez jellege a forrada
lom első szakának, mely visszahozhatlanúl eltűnt___
Szívreható történet, melyet könnyhullatás nélkül soha 
sem lehet újból elolvasni.. . .  E könnyekhez egy ke
serű mosoly vegyül.. . .  Hogyan ! hát oly gyermekek 
valánk ! hogyan ! hát ennyire hagyhatók magunkat 
bolonddá ta r ta tn i! . . .  Mindegy, hadd nevessen, a ki 
akar, soha sem fogjuk megbánni, hogy e bizalom- 
teljes, nagylelkű nemzet valánk.

Sok Forradalom történetét olvastam és megerő
síthetem azt, mit 1771-ben  egy királypárti vallott, 
h o g y s o h a  n a g y  F o r r a d a l o m  k e v e s e b b  v é r 
b e  és  k e v e s e b b  k ö n n y e k b e  n e m  k e r ü l t .

A zavarokat, melyek az ily felforgatott állapo
tok mellett elkerülhetlenek, tetszés szerint nagyít
hatták, kényök-kedvök szerint túlozhatták ama szén-
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vedélyes elbeszélések nyomán, melyek elleneink 
fülébe jutottak s a melyeket ők magok szedtek ösz- 
sze mindazoktól, kik a forradalom miatt szenvedtek.

Yalójában csak egy, a papi osztály volt az. 
mely magát némi látszat szerint kifosztottnak mond
hatta. Azonban e kifosztás eredménye volt, hogy a 
papság zömének, mely a régi rendszer alatt éhezett, 
azért, hogy némely főpapnak annál több jusson, most 
volt miből élnie.

A nemesek elvesztették hűbéri jogaikat, de sok 
tartományban, különösen Languedoc-ban, mint bir
tokosok többet nyertek az által, hogy nem kelle többé 
a tizedet fizeíni, mint a mennyit a hű védúr jogain 
vesztettek.

Azzal, hogy a hűbér gothicus, nevetséges mél
tóságait, melyek immár esztelenséggé váltak, — el
vesztették, nem szállottak alább. A polgár valódi 
tiszteletét, melyre a legtöbb alig volt érdemes, vak 
hódolattal majd mindenütt megadták nekik, a ható
ságok magasabb polczait, a nemzetőrség rangjait. 
Szerfelett való eszélytelen bizalom! Ámde ez az 
ifjú világ, maga előtt látván ama végtelen távlato
kat, melyeket a jövő megnyitott neki, nem sokat al
kudozott a múlttal. Csak azt kivánta tőle, hogy hagyja 
szabadjára élni. A hit, a remény végnélküliek vol
tak. Ez a milliónyi ember, tegnap rabszolga, ma férfi 
és polgár, egy és ugyanaz napon, egy ütésre föl
támasztva a halálból az életre, a Forradalom újon 
szülöttei —ereje, jóakarata, bizalma óriási teljességé
ben jelent meg, örömest adva hitelt a hihetetlennek. 
És ők maguk mik voltak ! Csodálatra méltó tűne-
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mény! 89 Április táján születve, Julius 14-én férfiak 
voltak, fegyveres férfiak, kik a föld barázdáiból kel
tek ki, ma-holnap a nyilvánosság emberei mindany- 
nyian, tisztviselők (tizenháromezer tisztviselő!) . . .  és 
legott birtokosok, a szántóvető ember, ki majdnem 
beteljesülve látja álmát, mennyországát, a tulaj
dont ! . . .  A föld, mely a papság elgyengült kezei 
közt tegnap sivár s meddő volt, e fiatal földmives
meleg és erőteljes kezei közé kerülvén___ Remény,
szeretet, áldott év! A nagy szövetségek közepette 
sokszorozódtak a természetszerű szövetségek, a há
zasságok is: polgári eskü és hymen esküje egyszerre 
tétettek le az oltár előtt. A házasságok száma, hal
latlan eset, a remény e szép esztendejében, ötször 
annyi volt.

Ah! A szívek e nagy mozgalma egyebet is, 
egészen más termékenységet is Ígért. A lelkeknek 
és akaratoknak emberekben és törvényekben oly 
termékeny erkölcsi frigye egy új hittant, egy egé
szen ifjú társadalmi és vallási eszmét helyezett ki - 
látásba. A Szövetség mezejének már csak láttára is 
mindenki megesküdt volna, hogy e magasztos perez, 
hogy ennyi tiszta és őszinte fogadás, annyi össze
folyt könny,, annyi lángnak egy lángba központosúlt 
melege, egy Istent fog szülni.

Mindenki látta, mindenki érezte. Még azon em
berek is, kik legkevésbbé szerették a Forradalmat, 
remegtek e perezben, egy nagy esemény bekövetke
zését érezték. Magok a mainei és Bretagne vidéki 
vad parasztaink, kiket egy félrevezetett vakbuzgóság 
már-már ellenünk fordított, most megindulva, elérzé-
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kenyülve siettek velünk egyesülni s egy csókot nyomni 
az ismeretlen Isten oltárára.

Drága perez, midőn egy világ születhetik meg, 
a szent, az isteni óra ! És ki mondja meg, fog-e még 
jönni egy más ? ki vállalkozik megfejteni ama mély
séges titkot, mely egy líj em bert, egy népet, egy 
Istent hoz létre.

A fogantatás ! amaz egyetlen gyors és végzet- 
teljes pillanat! Oly felette gyors és annyira előre 
készített! Hány különböző erő közreműködésére van 
szükség, hogy az idők mélyéből, a lények végtelen 
sorozatából, ez egyetlen perez előidézésére találkoz
zanak.

Azt az észrevételt tették, hogy Francziaország- 
nak, mint egy nőnek, ki nagy szülésre készül, volt, 
a forradalmi nemzedéken kívül, melyet maga a nagy 
esemény emésztett fe l, még egy más nemzedéke tar
talékban, amannál termékenyebb és leleményesebb, 
azon férfiaké, kik 90-b e n húsz évesek, vagy vala
mivel idősebbek valának. A tehetségnek és lángész
nek egy megfoghatatlan áramlata indult meg; két év 
(1768— 1769) Bonaparte-t, Hoche-t, Marceau-t és 
Jóubert-t, Cuvier-1 és Chateaubriand-t, a két Four- 
rier-t mind egyszerre termette meg. Saint-Martin, 
Saint-Simon, de Maistre, Bonald és Madame de Staël 
kevéssel azelőtt látnak napvilágot, úgyszintén Méhul, 
Lesueur és a Chénier-k; kis idő múlva Geoffroy 
Saint-Hilaire, Bichat, Ampere, Sénancour.1)

') A ki a lángész e bámulatos kitörésének okát keresné, 
nyilván azt mondhatná, hogy ezen emberek a Forradalomban a
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Minő koszorú a szövetséges Francziaország fe
jére e húsz éves férfiak, kiket még senki sem is
mer ! . . .  Ki ne rezzenne össze, csillogni látván hom
lokán e bűvös fényű gyémántokat, melyek a ho
mályban tündökölnek ! . . .

Semmi kétség, hogy e roppant tömegben még 
mások is lehettek. De csak ezek fejlődtek ki, ma
radtak életben. Ámde higyjétek el, e tüneményes • 
vihar éltető melege nemcsak e nehány férfiúnak adott 
éltet. Milliók keletkeztek belőle, eltelve az égi láng
tól. . . .

Es kimondjam-e? Ama nagylelkűség, ama hő
sies szívjóság után. mely e szent perczben egy egész 
népben lakózott, más ihletet vártunk volna az akkor 
támadt nagy szellemektől. Ha nehányat csekély szám
mal kiveszünk közülök, kik a jóság hősei voltak, 
azt fogjuk találni, hogy a többi a t e t t — a föltalálás, 
a számítás emberei, a physikai és erőműtani tudo
mányok által sarkalva, eredményre törtek erősza
kosan, hatalmas agyukban, rengeteg de vajmi gyak
ran terméketlen erő öszpontosúlt. Egyikökben sem 
volt meg a szívnek ama hullámzó árja, az élővizek 
ama forrása, melynél a nemzetek szomjukat oltják.

Ah, mennyivel több rejlett a Szövetség népében, 
mint Cuvier-ben. Fourrier-ban, Bonaparte-ban !

leghathatosabb ösztönt, a szellemnek egy egészen újnemű sza
badságát stb. találták fel. De ennek, szerintem, eredetileg más 
oka van. E csodálatra méltó gyermekek azon pillanatban lettek 
fogantatva és hozattak létre, midőn a század Rousseau szelleme 
által erkölcsileg felemeltetve, újból megragadta a reményt és a 
hitet. Egy új vallás e hajnalára, az asszonyok fölébredének. 
Eredménye egy ember feletti sarjadék.
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A Forradalom óriási lelke lakózott e népben 
és pedig mindkét alakjában s mindkét korszakában.

Első korszakában, mely az emberi nemen ej
tett hosszas bántalmak jóvátétele, az igazságnak egy 
fellobbanása volt— a Forradalom törvényekben mond
ta ki a tizennyolczadik század bölcsészetét.

Második korszakában, mely elébb-utóbb eljö- 
vend, ki fog lépni formuláiból, meg fogja találni vallá
sos hitét (mely alapja minden politikai törvénynek) 
s azon isteni szabadság érzetében, melyet egyedül a 
szív hatalma adhat, a jóságnak, a testvériségnek 
eddig nem ismert gyümölcsét fogja teremni.

íme, az erkölcsi végtelen, melynek csiráját e 
nép magában hordta (és mi ehez képest minden 
haladó lángelme?), midőn Julius 14-én délben fel
emelte kezét.

E napon semmi sem volt lehetetlen. Minden 
meghasonlás elenyészett, nem volt sem nemesség, 
sem polgárság, se ncp A jövő jelenné v á lt, azaz: 
nem létezett többé idő, az örökkévalóságnak egy 
villám fénye ez.

Úgy látszik, semmiben sem múlt, hogy a For
radalom társadalmi és vallási korszaka, mely tőlünk 
még távolban lebeg, meg ne valósuljon. Ha e perez 
hősies önfeledtsége fenmaradhatott volna az embe
riség egy századdal vagy többel is halad előbbre; 
egy ugrással áthatolt volna a fájdalmak egész világán.

Egy ily állapot tarthat-e ? hát lehetséges volt-e, 
hogy a társadalmi sorompók, melyek aznap ledön
tettek, a földön hagyassanak, hogy a különböző osz
tályok, érdekek és nézetek emberei közt a bizalom 
fenmaradjon ?
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Nehéz volt kétségkívül, de még sem oly nehéz, 
mint a világtörténelem bármely korszakában.

Nemes ösztönök fakadtak ki minden osztályban 
s ezek mindent megkönnyítettek. A csomók, melyek 
azelőtt s azután megoldhatatlanok voltak, saját ma
guktól oldódtak meg.

Oly bizalmatlanság, mely a Forradalom kezde
tén talán alapos volt, ily pillanatban vajmi kevéssé 
lehetett az. . . .  Mi Októberben lehetetlen, Júliusban 
lehetővé vált. 89 Októberében például félni lehet vala, 
hogy a falusi választók zöme az aristokratia érde
keit fogja szolgálni. 90 Júliusában ez aggály nem 
létezhetett többé, a paraszt ép úgy, mint a városi 
népség majd mindenütt a Forradalom lelkesedésétől 
ragadtatott meg.

A városok proletariátusa, a mai nap azon iszo
nyú akadály köve, akkor alig létezett, Párist s 

-némely nagy várost kivéve, hová az éhezők tömege 
összegyűlt. Nem kell ez időbe helyezni és nem kell 
oda képzelni — harmincz évvel születésük előtt, ama 
millió kézművest, kik 1815 óta jöttek a világra. Az 
akadály tehát, mely a polgárságot a néptől elválasz
totta, valóban igen csekély volt. Minden tartózkodás 
nélkül vethette és kellett vetnie magát az egyiknek 
a másik karjaiba.

Ezen Yoltaire-től és Rousseau-tól áthatott pol
gári elem inkább volt barátja az emberiségnek, ön
zetlenebb és nagylelkübb volt, mint amazok, az a 
része a polgárságnak, mely az iparnak köszönte lé
tezését, — de félénk vala ; szükségkép gyengéknek 
kelle lenniök az erkölcsöknek és jellemeknek, me-
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lyek ama siralmas régi rendszer alatt fejlődtek. A 
polgárság megrezzent a Forradalamtól, melyet ő in
dított meg, saját művétől visszariadt. Ámde jóval 
inkább a félelem zavarta meg és vesztette el, mint
sem az önérdek.

Nem kellett volna magatokat botorul elragad
tatni hagyni a tömegek szédelgése által, nem meg
ijedni és hátrálni az oczeán elől, melyet ti korbá
csoltatok fel. Bele kell vala ugranotok. A rémület 
csalképe eltűnt volna akkor. Messziről oczeán, vé
szes hullámok, zajongó ár, — közelről : emberek és ba
rátok, testvérek, kik karjaikat nyújtják felétek.

Nem képzelhetni, hogy ez időben mily nagy 
mértékben élt a népben a művelt osztályok iránt, 
megrögzött szokása a tiszteletnek, a hitnek és hi
székeny bizalomnak. Az ébredés ez első perczében 
szónokait, ügyvédeit és joguk mellett kardoskodó vi
tézeit látta bennök. Egy szívvel, lélekkel közeledett 
feléjök.. . .  De ők visszavonultak.

Azonban ne általánosítsunk felszínesen. A pol
gárságnak végtelenül számosabb része, távol attól, 
hogy visszariadjon, mint a másik ; távol attól, hogy 
roszakaratú közönyt tanúsítson a Forradalommal szem
ben, átadta magát neki egészen, a néppel egyszerre 
vetette magát karjaiba. Hazafias Gyüléseink, úgy a 
Törvényhozótestület, mint a Convent (Hegypárt, Gi- 
rondisták, pártkülönbség nélkül, egyik úgy, mint a 
másik) merőben a polgári osztályhoz tartoztak. So
rozzátok még hozzájok a keletkezésükkor hazafias 
társulatokat, különösen a Jakobinusokat. A párisi 
társulatok, melyeknek névsora megvan, a tanulatlan
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osztályokból, ügy látszik, épen senkit sem fogadtak 
be 93 előtt. A forradalmi polgárság e nagy tömege, 
mely tudósokból, lapszerkesztőkből, művészekből, 
ügyvédekből, orvosokból, lelkészekből stb. állott, te
temesen növekedett azon polgárok száma által, kik 
nemzeti javadalmakat szereztek.

De mind a mellett, hogy a polgárság ily te 
kintélyes része, részint valódi odaadásból, részint 
érdekből ment bele a Forradalomba, az első forra
dalmi lelkesedést érezhetőleg módositá bennök a harcz 
nyomora, melyet viselniök kelle, a küzdelem dühös 
elkeseredettsége, az akadályok izgató hatása, az el
lenségeskedéseknek mérge. Úgy annyira, hogy mig a 
polgárság egyik fele a f é l e l e m által lön megrontva, 
addig a másikat elvadította a g y ű l ö l s é g  és mint
egy természetéből kivetköztetve, kiragadta őt minden 
emberi érzésből. A nép, mely kétségkívül erőszakos 
és bősz, de rendszeres gyűlölséget nem táplál, sokkal 
kevésbbé vetkőzött ki természetéből.

Két gyengeség: a g y ű l ö l e t  és a f é l e l e m .
A mi vajmi ritka, nehéz, vagy talán épen lehetet

len volt ezen rettenetes körülmények között, nekik 
erőseknek kell vala maradniok, hogy jók legyenek.

Bizonyos, hogy Julius 14-ét mindnyájan szeret
ték. A holnapot is kell vala szeretniük.

A polgárság csüggeteg részének jobban kell 
vala visszaemlékeznie emberi érzelmeire, emberszerető 
fogadalmaira; a vész napjaiban kitartónak kellett 
volna lennie, s megrémülve bár vagy nem, úgy kel
lett volna tennie, mint a hogy a tengeren tesznek, 
Istenre bízni magát, megesküdni, hogy követni fogja
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az áldozatok minden nemei közepette ez új hitet, 
melyeket ez a nép megszabadítása érdekében pa- 
rancsoland.

A polgárság merész forradalmi részének pedig 
a vész és harcz közepette emelkedettebb szívvel kell 
vala bírnia ; nem kellett volna megrendülnie és fön- 
séges magaslatáról a gyűlölet sekélyébe sülypdnie.

Ah! mily nehéz még a legerősebbeknek is, kik 
küzdenek, a küzdelemben erős és nyugodt szívvel 
uralkodni magok felett, sújtani a karral és megóvni 
lelkűkben a béke hősies érzületét.

A Forradalom sokat tett, de mit nem tehetett 
volna, ha egy perczig bár fen tudja magát e ma
gaslaton tartani.

Először tartós lesz vala. Nem érte volna az 
1800-beli szomorú bukást, midőn a félelem, vagy a 
gyűlölet által meddővé tett lelkek hosszú időre ter
méketlenekké váltak. Továbbá, nem csak írott sza
vakban marad, de a valóságba megy át Politikai 
elvont fogalmakról a társadalmi valóságok terére 
szállott volna le.

A bátor nemesszivüség érzete, mely kiindulási 
pontja és első föllendülése volt, nem maradt volna 
a hullámzó érzelem, vagy puszta általánosságok kö
rében. Kiterjeszkedett volna s egyszersmind határo
zottabb alakot ölt, mindenhova behatol, áthatja a 
részletek törvényeit, beleszövődik még az erkölcsökbe 
és a legfüggetlenebb cselekedetekbe is, az élet leg
távolibb elágazásaiban is kering.

Az eszméből indulván ki és hozzá térvén visz- 
sza, miután a cselekvés körét megfutotta, az ember-
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szeretet e rokonszenves érzete önként idézte volna 
elé a vallási újítást.

Midőn az emberi lélek ily módon követi ter
mészetét, midőn jó hajlamát megtartja, midőn ön
zéséből kilépve, megindul, komolyan keresve a gyógy
szert az emberek szenvedéseire, — akkor a törvénye
ken és erkölcsökön túl, ott a hol végződik minden 
hatalom, a képzelet s a rokonszenv nem érnek vé
get, a lélek követi őket és még több jót akar, ma
gába száll és mélyebbé válik.. . .

Egészen más ez, mint elmemélység és a tudo
mányos lelemény. A gyöngédségnek és akaratnak 
mélysége ez, melynek termékenysége egészen más, 
élő gyümölcsöt terem. Csodálatos termékenyülés, 
mely annál istenibb, minél természetszerűbb ! Egy 
enyhe sugárból önkényt és mesterkéletlenül néha 
egyszerű emberek szívéből fakad az új szellem, az 
új vigasz, melyet vár a világ. Minő alakban ? Kü
lönbözik hely és idő szerint ; lakozzék bár e gyön
géd és hatalmas lélek egy egyénben, áradjon ki egy 
egész népre , legyen egy em ber, egy élő szó , egy 
könyv, egy Írott szó, mindegy: ez mindig Isten.



II. F E JE Z E T .

K ülső  akadá lyok . — A  k é p m u ta tá s  k é t a lak ja  : 
a  tek in té ly  k é p m u ta tá s a ;  a  pap .

(Folytatás.)

(A pap fölhasználja a Forradalom ellen a gyóntatószéket és a sajtót. 
A katholikus gúnyiratok 1790-ben. Több századok óta terméketlenné 
válván nem képesek a Forradalmat elnyomni. Tehetetlenségök 1800 óta.

A forradalomnak kell a lelkeknek vallásos táplálékot adni).

. Megemlítettem a félelmet, a gyűlöletet, mint 
a Forradalom benső akadályát, de ezt megelőzi a 
külső, és e nélkül, ügy lehet, az előbbi nem létezik.

Nem, az erkölcsi akadály nem volt sem az első, 
sem a fő. Tehetetlen, meghiúsított és semmis lesz vala 
ez ama hősies mozgalom roppant mérvével szemben, 
mely az új életet idézte elő.

Egy ellenséges végzet működött kivül, mely 
megakadályozá Francziaország szülését.

Kit okozzunk? Kire hárítsuk e szülés megaka- 
dályoztatásának bűnét? Kik azok, kik látván Fran- 
cziaországot vajúdásában, ráolvasták az idétlen szü
lés varázsszavait. Az átkozottak, kik képesek voltak 
kezet emelni rá, cselekvésre kényszeríteni és ráeről
tetni, hogy fegyvert fogjon és harczra szálljon ? Ah ! 
nem-é szent minden lény ily perczekben? Egy nő
nek, egy társadalomnak, mely új életet fakaszt, nincs-e 
joga, az egész emberiség tiszteletére, szerencsekivá- 
nataira ?
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Atkozott az, ki egy Newton-t a lángész vajú
dása közben találván, megakadályozza egy eszme 
születését ! Atkozott az, ki a nőt azon fájdalmas 
perczben találván, a mikor az egész természet egyet
ért vele, imádkozik és sír érte, megakadályozza egy 
ember születését ! Háromszor, ezerszer átkozott az, 
ki azon bámulatos látványt szemlélvén, egy népet 
azon hősies, nagylelkű, önzetlen perczben, megaka
dályozni, elfojtani igyekszik e csodát, honnan egy 
világ vele születendő !

Hogyan lehetett a népeknek megegyezni, fel
fegyverkezni a népek érdeke ellen ? Sötét és homá
lyos rejtély !

Már tapasztaltak egyszer ily Ördögi csodát a 
mi vallási háborúinkban; a Jezsuiták azon nagy mű
véről beszélek, mely egy századnál kevesebb idő 
alatt, a világosságból éjét idézett elő, azon borzasztó 
öldöklés éjjelét, melyet a Harminczéves háborúnak 
neveznek. De hát ehez egy fél század volt szükséges 
és a Jezsuiták nevelése ; erre szándékosan kellett 
egy nemzedéket alakítni, nevelni, új világot létre 
hozni a tévedés és hazugság számára. Nem ugyan
azon emberek tértek át a fehérről a feketére, nem 
ők látták előbb a világosságot s nem ők erősítették 
azután esküvel, hogy az az éjszaka

Itt a csel ügyesebb. Nehány év elégséges volt 
erre. E gyors diadal két dolognak köszönhető :

1-ör ügyes felhasználásának azon óriás modern 
gépezetnek, a Sajtónak. A szabadság eszköze, a sza
badság ellen fordíttatott. A rettentő gyorsítás., melyre 
e gép szert tett a tizennyolczadik században, ez a
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•villám sebessége, mely lapot lapra szór, a nélkül, 
hogy időt engedne a gondolatra, a vizsgálásra, az 
önfelismerésre, ez épen a hazugság hasznára fordíttatott.

2-or. A hazugság sokkal jobban volt előké
szítve a különböző butaságok számára, mivel két 
műhelyben készült, két különböző munkás által, kü
lönböző eljárással: a régi, és az új; a catholicus és 
kényúri gyár, meg az angol, úgynevezett alkotmá
nyos gyár.

Ez emeli úgy ki a különbséget a modern világban 
és ellensúlyozza minden haladását. Két képmutatója 
van, a középkor csak egygyel bírt, mi kettővel va
gyunk megáldva : a hatalom képmutatásával, a sza
badság képmutatásával, egy szóval: a p a p p a l ,  az 
a n g o l l a l ,  Tartufe e két alakjával.

A pap leginkább az asszonyokra és parasztokra 
gyakorol hatalmat, az angol a polgári osztályokra.

Mondjunk itt egy szót a papról, csak hogy meg
magyarázzuk azt, mit másutt elmondtunk.

A régi hazugsággyár újra működik 89-ben min
den úton-módon. Egyrészt, mint régen a titkos elter
jesztés a gyóntatószék által, a rejtelem a pap és nő 
közt, a fülbe suttogott nyilvánosság, a félig kimon
dott szavak. Másrészt őrült sajtó, mely sokkal töb
bet koczkáztathat, mint a másik, mert alattomban' 
adván át lapjait, biztos kezekbe, az egyszerű és hi
székeny teremtéseknek, kik előre is meg vannak 
nyerve, jól tudja, hogy semmi ellenőrzéstől nem kell 
tartania. E röpiratok valóságos tőrök ; van kezünk 
közt olyan is, mely az erőszakra és vérszag tekin
tetében utóléri, sőt túlhaladja Marat-t.

Michelet. A francz. forr. tört. III. 2
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A ki meg akar arról győződni, meddig mehet 
az emberi szózat a hazugság merészségében, olvassa 
csak el azon gúnyiratot, melyet a nímes-i ember, 
Froment, röpített az emigratióból 90 augusztusá
ban. Ott kényelmesen fejlődik ki, egész biztonság
ban, egy hosszú regény: Hogyan ju t diadalra 89-ben 
a calvinista köztársaság, mely a tizenhatodik század
ban alapíttatott meg és lassan-lassan erősödött ; ho
gyan bízta meg avval a Nemzetgyűlés a déli pro
testánsokat, hogy fojtsanak meg minden catholicust, 
hogy az országot szövetséges köztársaságokra oszt
hassák fel stb stb

Ezen kegyetlen röpirat, melyet Párisban elter
jesztettek, éjjel a kapuk alá dobtak, vagy a kávé- 
házakban, a templomokban elszórtak, itt nem sok 
hatást gyakorolt. Azonban nagy befolyással birt falu
helyen. Ezer más röpirat követte ez elsőt. A dél 
vagy nyugat különböző iránya szerint változva, jó 
egyházi férfiak, derék nemes emberek, érzékeny és 
vakbuzgó nők által széthordva, elkezdették azon 
nagy munkáját a félrevezetési elsötétítésnek, fanati
kus elbutításnak, melynek lelkiismeretes folytatása 
két év alatt előidézte a Vendée-t, a Chouan-ok 
harczát; ezeknek következtében pedig Francziaor- 
szág borzasztó rázkódását, mit a R é m u r a l o m n a k  
neveznek.

A mi szökevényeink azalatt sugalmazták, be
mond ták az angoloknak az ellenünk alkalmazandó 
érveiket. Calonne, Necker, Dumouriez, oly emberek, 
kikre Francziaország ügyeit bízta volt, használják 
fel ebbeli ismereteiket, hogy Francziaország ellen 
gyökeresen angol szellemű munkákat írjanak.
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De nem e hármat terheli a legnagyobb felelős
ség. Calonne-t sokkal inkább megvetették, sem hogy 
hitelt adhattak volna neki. A két másikat pedig igen 
gyűlölték.

Az, ki kétségtelenül legsikeresebben működött 
a Forradalom ellen, a ki Francziaországnak legtöb
bet ártott, a ki Angliát leginkább megnyugtatta gyű
lölete jogosságára nézve, irlandi eredetű volt, Lálly- 
Tollendal.

Tőle kapta egy más irlandi, Bürke, a kész szö
veget, tőle vált el, midőn a gyűlöletet és bántalmat 
hatványozva, egész Európának megadta a hangot. E 
két férfi beszélt, a többi csak utánok ismételte né
zeteiket.

Ne mondja senki, hogy túlzott felelősséggel te r
helem őket, hogy eszme nélküli csillámló beszédjük
kel, könnyelmű jellemökkel nem voltak képesek Fran- 
cziaországot úgy megváltoztatni. Azt felelhetem rá, 
hogy ily emberek csupán jobb színészek, mivel a 
komolyat adják, mivel belső ürességük annál köny- 
nyebbé teszi reájok nézve, hogy mások eszméjét, mint 
sajátokét, előbbre vigyék. Legközelebb egészen ha
sonló embert láttunk, O’Conell-t, ki ép oly lármás 
és ép oly üres létére, kimondta Anglia hasznára, Ir- 
land kárára azon szót, mely szegény Irlandot jöven
dőbeli szerencséjétől foszthatta meg, Francziaország 
rokonszenvétől, a Waterloo-i vérontást az irlandok- 
nak tudva fel.

Az ékesen szóló, a jó, az érzékeny, a siránkozó 
Lally, ki csakis könyekkel irt és egész életén át 
zsebkendőjét tartotta kezében, igen regényes módon

2*
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jö tt a világra, és a regény embere maradt. A sze
relem gyermeke volt, kit a szerencsétlen Lally tá
bornok titokban neveltetett fel Trophime egyszerű 
név alatt. Ugyanaz nap tudta meg atyja, anyja ne
vét, és hogy atyjának vesznie kellett. Ifjúsága, me
lyet dicsőségesen atyja emlékének a rehabilitátiójára 
szánt, mindenki érdekét, a haldokló Yoltaire áldását 
nyerte meg. Mint az Országos Rendek tagja, Lally 
közreműködött, hogy a nemesség kisebbségét a PoL 
gárrendnek megnyerje. De ezután saját vallomása 
szerint, a Forradalom ezen nagy mozgalma bizonyos 
rémülést és szédülést okozott neki. Első lépésére el
távozott azon kettős eszményképtől, melyet ő magá
nak alkotott. E szegény Lally, ki kétségkívül az ér
zékeny emberek legkövetkezetlenebbje volt, két egy
mástól lényegileg különböző dologról álmodozott: an
gol alkotmányról és atyáskodó kormányról. Két igen 
fontos esetben ártott, midőn épen szolgálni akart a 
királynak, kit imádott. Megemlítettem Julius 23-kát, 
a mikor szeles ékesenszólásával elrontotta azon ritka 
alkalmat, melyen a király a népet a maga részére 
megnyerhette volna. Novemberben más alkalom, Lally 
ismét elrontja; Mirabeau a királyt akarta szolgálni 
és a minisztérium felé hajlott; Lally szokott tapin
tatával ezen perczet ragadja meg, hogy Mirabeau 
ellen könyvet bocsásson ki.

Akkor Lausanne-ba vonult vissza. Az octoberi 
borzasztó jelenet túlságosan megingatta gyenge és 
élénk képzelmét.

Mounier fenyegetve és komoly veszélyben lévén, 
ugyanekkor elhagyá a Nemzetgyűlést.
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E két ember távozása roppant ártalmunkra lett 
Európában. Mouniert úgy tekintették, mint az ész 
képviselőjét, a Forradalom Minerváját. A Dauphiné- 
ban megelőzte a Forradalmat és legkomolyabb cse- 
lekvényében a Labdajáték eskütételében tolmácsául 
szolgált. Es Lally, a jó, érzékenyszivü Lally, kit 
minden szív magáénak vallott, ki kedves volt a nők
nek, kedves volt a családoknak egy atya védelmezése 
miatt, Lally, a királypárti s egyszersmind népszerű 
szónok, ki reményt nyújtott volt, hogy a Forradal
mat a király által fejezteti be, ime ő adja tudtára 
a világnak, hogy a Forradalom visszahozhatlanúl el
veszett, hogy elveszett a királyság, elveszett a sza
badság............ A király a Nemzetgyűlés, a Nemzet
gyűlés pedig a nép foglya. E franczia elfogadja az 
ellenség szavait, Pitt szavait: „A francziák csak úgy 
átmentek a szabadságon.* Gúnykaczaj Francziaországra! 
Anglia lesz ezután a világ egyedüli eszményképe' 
A három hatalom mérlege : az igaz politika. Lally 
hirdeti e dogmát : „Lycurgus és Blakstone-al együtt. “

Nevetséges alap, szép, ékes, szenvedélyes forma, 
kitűnő nyelvezet, a jó forrásból, szóbőség és teljes
ség, áradó szív. . . .  És mindez arra való, hogy a 
hazát vádolja, meggyalázza, ha teheti, anyját ölje 
meg. . . . Igen, ugyanaz az ember, ki élete felét arra 
használta, hogy atyja emlékét tisztázza, másik felét 
azon istentelen gyilkos műnek szánta, hogy édes 
anyját, Francziaországot megölje.

Azon Emlékirat, melyet Lally megbízóihoz inté
zett (90 Január) első példányát tünteti elő azon 
túlzott képeknek, melyeket az idegen azóta meg nem
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szűnt festeni a Forradalom erőszakoskodásairól. Azon 
lapokat melyeket Lally erről irt, lemásolták, nem
csak a tényeket, de még a szavakat illetőleg is, 
mindazon irók, kik utána következtek. Az úgyneve
zett alkotmányiak elkezdik ekkor Francziaország ellen 
a legigazságtalanabb kutatást, tartományról tarto
mányra menvén s megkérdvén a főuraktól, a papok
tól: „Mit szenvedtetek ?“ Azután vizsgálat, ellenőri
zet, okmányok, vagy tanuk előmutatása nélkül, írnak, 
bizonyítnak. A nép köteles és szükséges áldozat 
miután századokon át szenvedett, a visszahatás nap
ján is újra szenved. Állítólagos barátai mohón jegy
zik föl minden igaz vagy ráfogott ballépését ; elfo
gadják ellene a leggyanusabb tanukat; ellene mindent 
elhisznek.

Lally legelői jár, ő a karmester. Ő kezdi meg 
azon siránkozók hangversenyét, kik mindnyájan Fran
cziaország ellen jajveszékelnek. . . .  A királyért, a 
nemességért siránkozók, ti kik azok számára tartjá
tok fel az irgalmat és semmit sem hagytok azon 
millió ember számára, kik magok is szenvedtek s 
elvesztek, mondjátok hát meg micsoda rang, micsoda 
czimer szükséges ahoz, hogy sziveiteket érzékenyek
nek találja? . . . .  Azt hittük mi, hogy az emberi 
könyek kiérdemlésére elég embernek lenni.

így megindították a szánalom e nagy mozgal
mát azon egyetlen nép ellen, mely az emberiség bol
dogságát akarta. A szánalom, a háború egy műsze
révé fajult, öldöklő műszerévé. S a világ annál 
kegyetlenebb lett, minél érzékenyebb vala. Lally és 
a többi siránkozók ellenünk uszították a népek és
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királyok keresztes háborúját, mely a mindenünnen 
megtámadott Francziaországot a gyilkos Rémuralomba 
vetette. Yérengző szánalom! Milliók életébe került. 
Ez a könyzuhatag, mely szemeikből omlott, vérpa
takokat fakasztott a háborúkban.

Képzelhetni, mily benső gyönyörűséggel, mily 
megelégedett mosolylyal hallotta Anglia a francziák- 
tól, a legjobb, a legérzékenyebb, a s z a b a d s á g  
l e g i g a z i b b  b a r á t a i t ó l ,  hogy Francziaország 
méltatlan a szabadságra, hogy a franczia könnyelmű, 
erőszakos nemzet, mely léha gondolkodásánál fogva 
könnyen hajlítható a bűnre. Durva, gonosz gyerme
kek, kik mindent összetörnek és elrontanak, a mihez 
nyúlnak. . . . valóban még a világot is összetörnék, 
ha az okos Anglia ott nem lenne, őket megfenyíteni.

E világ előtt lefolyó perben nem volt egyenlő 
helyzete a két félnek, a Forradalomnak és franczia- 
angol vádlóinak. Ezek igen is észrevehető rendetlen
ségekre mutattak, a Forradalom pedig arra mutatott, 
mit még nem lehetett tisztán látni, az ellenségek 
állhatatos árulását, a Tuileriák, az emigratio s a 
külföld szívélyes egyetértését, a külső és belső áru
lók összeműködését. Fogadtak mindent, megesküdtek, 
az égre hivatkoztak. így gyanusítni, igy rágalmazni, 
ah! minő igazságtalanság! . . . Azon ártatlanok, kik 
igy tiltakoztak, eljöttek aztán 1815-ben s hangosan 
hirdették bűnös voltukat, dicsekedtek tetteikkel, s 
jutalmakat koldultak.

Igen, ma már az ő saját bizonyságuk folytán, 
biztosan állíthatjuk : A Neckerek és Lally-k csupán 
egyszerű, együgyü emberek voltak, midőn arról ke
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zeskedtek, mit az idő oly kegyetlenül megczáfolt.. .  
Együgyüek voltak, de ezen együgyüségbe megvesz- 
tegettetés is vegyült ; e gyenge és hiú elméket meg
csalt reményök fordította el, Francziaország ellenei
nek hízelgései, édelgései, vészes barátsága veszte 
gette meg.

A forradalmi Francziaország, melyet oly erő
szakosnak hittek, valóban igen türelmes vala. Páris- 
ban mindenütt Saint Jaques, la Harpe utczákban 
nyomtatták, kirakták az árulók munkáit, egy Calonne-ét 
például, mely gyönyörű kiadásban jelent meg, az 
udvar költségén, vagy Bürke dühöngő, aljas művét, 
mely ép oly • erőszakos volt, mint a Marat-éi és ha 
a következésekre gondolunk, sokkal több halált 
okozott.

E könyv, mely annyira dühöngő, hogy a szerző 
minden lapon elfeledi mit mondott a másikban, va
kon bonyolítván magát bele saját okoskodásaiban, 
minden lépten Mirabeau-Tonneau halálára emlékez
tet kit saját dühe ölt meg, midőn vakon rohant bele 
egy tiszt kardjába, ki őt arra akarta kényszerítni, 
hogy védelembe helyezze magát.

A düh kicsapongása, melyet az emészt, hogy 
nem képes eleget mondani, a szerzőt minden lépten 
azon alsóbbrendű bohóczkodásokba viszi át, melyek 
a bohóczot, alacsonyítják le: „Mi angolok soha sem 
voltunk kiürítve, kitömve s összevarrva, mint egy mú
zeum madarai, nem voltunk kitömve olyan szalmá- 
mával, rongyokkal, piszkos papir-hulladékkal, miket 
az E m b e r  N y i l a t k o z a t á n a k  hivnak.“ És má
sutt : ,, Az alkotmányozó gyűlés falusi ügyvédekből
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áll. El nem mulaszthatták tehát, hogy peres alkot
mányt ne alkossanak, mely sok jó fogásra adhat 
alkalmat. . . .“

Egész jóhiszeműséggel, melyért most pirulok is, 
kerestem nem követ-e a szerző valami meghatározott 
elvet e munkában? De semmit sem találtam, csak sér
tegetést és ellenmondást. Ugyanazon lapon mondja : „ A 
kormányzás az e m b e r i  okosság műve.“ Nehány sor
ral lejebb pedig: „Az embernek szüksége van arra, 
hogy valami által korlátolva legyen, mi az emberen 
kívül esik." Mi által ? angyal, isten, pápa által ? 
Térjünk hát vissza a középkor csodateljes kormány
zásához, a csodák politikájához.

Legmulatságosabb Burkeban — a barátok ma- 
gasztalása. Ebben kifogyhatatlan. Mint Saint-Omer 
tanítványa, ki átállt, hogy emelkedhessék, megemlé
kezni látszik, (kissé későn) jó mestereiről, a jezsui
tákról. A protestáns Angliának szive meglágyul irán- 
tok, az ellenünk való gyülölségben. Jó oldala is 
van a Forradalomnak, minthogy egymáshoz közelebb 
hoz és összebékít oly régi ellenségeket. Pitt még 
misére is menne. Angolok és barátok, mindnyájan 
egy hangon pendülnek, mikor arról van szó, hogy 
Francziaországra ráolvassák a véres vecsernyéket, 
ugyanazon nótát fújják.

Pitt elfogadta Bürke könyvét. Örökre el akarta 
különitni a két nemzetet, megszélesbítni, aláásni a 
tengerszorost.

Az angolok gyűlölete Francziaország iránt ad
dig csak ösztönszerű, szeszélyes, változó érzés volt. 
E percztől fogva rendszeres művelésnek lön alávetve, 
mely bámulatosan sikerült. Megnőtt, virágzott.
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Az alap jól meg volt vetve. Sismondi (ki épen 
nem volt kedvezőtlen az angolok iránt, köztök há
zasodott), ezen igen helyes megjegyzést teszi törté
netükben a tizennyolczadik században. Annál harczia- 
sabbak voltak, minél kevesebbet harczoltak, legalább 
nem verekedtek magok, és nem otthon, ta g o k a t meg- 
támadhatlanoknak hitték, innen eredt bizonyos önző 

biztosságérzet, mely szivöket megkeményítette és őket 
erőszakosokká, sértőkké, ingerlékenyekké tette mind
azok irányában, kik nekik ellenállottak. E gyűlölségi 
hajlam büntetése lön a haladás a gyűlöletben azon 
végzetes könnyűség, melylyel magokat hatalmasaik, 
gazdagaik által hagyták vezettetni, mindazon őrült tet
tekre, melyeket a gyülölség sugal. E nép, jó tulaj
donságai, a munkásság, a komolyság, az összponto
sító erő, mind roszra fordult. Egy a continensen is
meretlen erény, mely meg kell vallani sokszor hasz
nált az ő embereiknek, a Pitt-ek, Nelson-ok és 
másoknak, a d o g g e d n e s s ,  igy irányozva, bizonyos 
vad dühvé vált, a boule-dogue-féle kutya ok nélküli 
dühöngésévé, melynél fogva harap a nélkül, hogy 
tudná mit, és azt soha el nem ereszti.

A mi engem illet, ezen szomorú látvány nem 
ébreszt bennem gyűlöletért : gyűlöletet. Nem, inkább 
szá n a lm a t! ... Testvér nemzet, mely Newton, Sha
kespeare nemzete voltál, ki nem szánna téged, mi
dőn az aljas hiszékenységbe, e gyáva meghuiiyász- 
kodásba lát esni, közös ellenségeink, az aristokraták 
iránt, úgy annyira, hogy igaznak hiszitek, tisztelet s 
bizalommal fogadjátok el mindazt, a mit a nemes 
ember, a gentleman, a lord mond nektek, oly em
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nyomorult előítéletetek azok iránt, kik titeket lábbal 
taposnak, sok roszat okozott nekünk ; nektek pedig 
vesztetöket okozta.

Ah! soha sem fogj átok\jnegtudni, milyen volt 
irántatok Francziaország szive: . . . Midőn 90 Má
jusán, követeink egyike Angliáról szólva, ezt merte 
mondani: „a mi vetélytársunk, a mi ellenségünk", 
általános zűgás keletkezett a Nemzetgyűlésben. Majd
nem Spanyolországról mondtak le inkább, semhogy 
bizalmatlanoknak mutatkozzanak, barátaink, az an
golok iránt. Mindez 90-ben, a mig az angol minisz
ter és az ellenzék egyetemben, Bürke munkáját bo
csátotta a világnak.

E silány declamálás hatása rendkívüli volt az 
angolokra. A clubok, melyek Londonban alakultak 
volt, hogy a mi Forradalmunk elveit támogassák, 
nagyrészt feloszoltak. A szabadelvű lord Stanhope 
nevét kitörülte könyveikből. (90 November.) Számos 
nyomtatványok, ügyesen irányozva, végtelenül sok
szorosítva, potom áron elárusítva a nép közt, ezt 
annyira kiforgatták, hogy 1791 Julius 14 ikén 
egy angol társaság Birminghamban ünnepelvén a 
Bastille bevételének évfordulóját, a pórnép felbő
szülve mindent feldúlt, a bútorokat összetörte és el
égette Priestley házát és vegytani műhelyét. 0  aztán 
elhagyta ezen háládatlan földet és átment Amerikába.

Ily ünnepet készítettek Angliában Francziaor
szág barátja számára. És Francziaországban pedig a 
következőt készítették az angoloknak.

91 Deczemberén a mi jacobinaink, kiknek ak
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kor a girondista Isnard és Lasource voltak elnökeik, 
elhatározák, hogy Francziaország, A.nglia és az Egye
sült Államok három zászlóját függeszszék ki a terem
ben és Price meg Sidney mellszobrait Jean-Jacques, 
Mirabeau, Mably és Franklin szobrai mellé helyezzék.

A megtisztelő helyet egy angolnak, a londoni 
klubok képviselőjének adták át. A legszivélyesebb 
szerencsekivánatokkal halmozták el őt örökös béke 
óhaja mellett. De az egyesség nem tetszett volna 
tökéletesnek, ha anyáink, nejeink, a szív közben
járói nem jelentek volna meg a két nemzet unióján, 
a kezet kézbe tenni. Megható zálogot hoztak, saját 
munkájúkat. Leányaikkal együtt három zászlót szőt
tek, a szabadság sapkáját és a háromszínü kokárdát. 
Mindezt együvé tették egy frigyszekrénybe, Franczia
ország új alkotmányával, új térképével, a franczia 
föld gyümölcseivel és buzakalászaival együtt.



III. FEJEZET.

A  N ancy-i m észá rlá s . (1790. A ug. 31.)

[A papok és angolok Francziaország kisértői valának. A királypártiak és 
alkotmányiak egyetértése A polgárrend királya Lafayette, egész angol-ame
rikai. A sereg izgatottsága. A tisztek és közkatonák ingerültsége. A Yau- 
dois de Cháteauvieux ezred üldözése. Lafayette biztos lévén a Nemzetgyű
lés és a jacobinok felől, egyetért Bouillé-val és felhatalmazza nagy csapás 
végrehajtására. A katonákat kibivják (90. Aug. 26.). Bouillé Nancy el
len indul, visszautasít minden feltételt és alkalmat nyújt az összeütkö
zésre (Aug. 31.) Az elhagyatott Yaudois-k lemészárlása. A többit kivégzik 
vagy gályarabságra küldik. A király és Nemzetgyűlés köszönetét külde

nek Bouillénak. Ez Loustalot halálát okozza (Szeptember).]

Az általános akadály, ami Forradalmunkban, mint 
minden másban : a félelem és önzés volt. De a kü
lönleges akadály, mely történelmileg épen a mi For
radalmunkat jellemzi, az azon állhatatos gyűlölet, 
melylyel a pap és az angol üldözte az egész földön.

Végzetes gyűlölet a háború közepette, de még 
veszedelmesebb a békében, a barátságban halált okozó. 
Ezt ma jól érezzük. Ok nemcsak az üldözést képvi
selték reánk nézve, de a kisértést, a mi még rombo
lóbb hatású.

A pap a középkor bóditó s rósz álmoka| hozó 
ópiumát adta az egyszerű és hiszékeny tömegnek, a 
nőnek, a föld népének. A polgár az angol ópiumot 
itta, minden önzés, jólét, kényelem, áldozat nélküli
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szabadság, alkatrészeivel együtt; oly szabadság, mely 
egy gépszerű egyensúlyból eredve, a lélek hozzájá
rulása nélkül, az erény nélküli monarchia, a hogy ma
gyarázza Montesquieu ; b i z t o s í t a n i  javítás nélkül, 
b i z t o s í t a n i  mindenekfelett az önzést. Ez a ki
sértés.

A mi az üldözést illeti, ezen egész történet fogja 
azt elmondani. Grúnyiratok kitörésével kezdődik, a 
tengerszoros két felén, nyomtatott hazugságokkal. Nem
sokára másféle, de nem kevésbé veszedelmes hazug
ságok, hamis pénzek, hamis állampapírok forgalomba 
hozatalával fog folytatódni. Semmi rejtély. A nagy 
gyár nyilvános Birminghamban.

E sereg hazugság, rágalom, képtelen vád, mint 
megannyi utálatos rovarsereg, mit a szél hajt nyáron 
át, azt eredményezte legelébb is. hogy egy millió vér
szopó légy tapadt a Forradalom oldalához, hogy 
őrültté, dühössé tegye; aztán elhomályosította a vi
lágosságot, úgy elrejtette a nap sugarát, hogy töb
ben, kiket éleslátóknak hittek, tapogatódzni kezdtek 
fényes nappal.

A gyengék, kiket eddig a lelkesedés, az érzés 
ragadott, elvek nélkül, elveszték útjukat és kérdezni 
kezdték: hol vagyunk? Hová megyünk? A boltos ké
telkedni kezdett oly Forradalom felett, mely száműzte 
a vevőket. A szokásokhoz ragaszkodó otthonülő pol
gár, kénytelen lévén az otthont minden lépten oda
hagyni, a legelső dobpergésre, ki volt merülve, in
gerült vala, ennek „végét akarta látni." Tökéletesen 
XYI. Lajoshoz hasonlítván erre nézve, szívesebben 
áldozta volna fel érdekét, egy trónt is, mint szo
kásait.
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Ezen ingerült állapot, e vágj a nyugalomra, a 
minden áron megszerzendő békére, igen messze ra 
gadta a polgárságot és Lafayette-t, a polgárság ki
rályát, egy véres tévedésre, mely kásőbb az ese
mények folyamára aztán kiszámíthatlan befolyást 
gyakorolt.

Bajos megszabadulni az osztálybeli eszmék, elő
ítéletek, szokásoktól. Lafayette, kit először maga fölé 
emelt a Forradalom mozgalma, lassan-lassan ismét csak 
Lafayette marquis lett. Tetszeni kívánt a királynénak 
és őt meg akarta nyerni. Kétségkívül Lafayette-nének 
is kedvébe szeretett volna járni, ki igen jó, de vak
buzgó asszony volt, a régi eszmék rabja, és ki ká
polnájában a misét mindig meg nem esketett pap 
által mondatta el. Ezen benső családi befolyásokhoz 
hozzájárult még az ő aristokraticus atyaflsága, rokona, 
Bouillé, barátai, kik mind nagyurak voltak, végre 
táborkara, mely vegyesen állott nemesekből és pol
gári aristokratiából. A határozott és hideg külszín 
alatt, nem volt ő azért kevésbé megnyerve, megvál
toztatva lassan-lassan, e forradalom-ellenes környezet 
által. Szilárdabb jellem sem állhatott volna ellen. A 
mars-mezei federatio fokozta a mámort. Egy rakás 
derék ember, kik tartományaikban annyit hallottak 
Lafayette-ről és kik végre elég szerencsések valának 
őt látni, a legnevetségesebb látványt nyújtották: el
kezdték imádni a szó teljes értelmében, kezeit, csiz
máit csókolták.

Semmi sem érzékenyebb, semmi sem ingerléke
nyebb, mint egy isten, és maga a helyzet is rendkí
vül izgató volt, tele ellentétekkel és erőszakos fór-
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dulatokkal. Az isten kénytelen volt a lázadás vélet- 
lenségeiben, hol rendőrbiztossá, hol csendőrré vál
tozni, szükséghez képest: egyszer megtörtént rajta, 
hogy nem tudván egy embert engedelmességre kény- 
szerítni, sajátkezülcg kelle őt elfognia és börtönbe 
vinnie.

A nagy és fenséges tekintély, mely Lafayette-t 
bátorította és támogatta volna megpróbáltatásaiban, 
a Washingtoné vala. De ez neki hiányzott. Washing
ton, mint tudjuk, azon párt vezére volt, mely Ame
rikában a közigazgatás egységét kívánta megerősítni. 
Az ellenpárt vezére Jefferson buzdította Forradalmunk 
kitörését. Washington, rendkívüli szerénysége mel
lett is, nem rejthette el Lafayette előtt azon óhaját, 
hogy a Forradalomnak vége szakadjon. Az amerikaiak, 
kiket Francziaország mentett meg és kik féltek, hogy 
általa igen messze ragadtatnak az angolok ellen, bölcs 
dolognak találták hálájukat egyénekre szórítni, La- 
fayette-re, XYI. Lajosra. Kevesen értették meg hely
zetünket, sokan a király pártján voltak Francziaország 
ellen. Különben is egy dolog elidegenítette őket, a 
mire mi nem gondoltunk, de a mi kereskedésüknek 
ártott, a Nemzetgyűlésnek egÿ határozata a dohány 
és olajra nézve.

Az amérikaiak, kik oly erélyesek valának az 
angolok ellen, minden érdekbeli kérdésben, irántuk 
gyengék és részrehajlók valának az eszmék világá
ban. Az angol irodalom mindig az ő saját irodalmuk. 
Azon kegyetlen tollharcz, melyet az angolok ellenünk 
folytattak, befolyást gyakorolt az amerikaiakra és ál
taluk Lafayette-re. Legalább nem tartották őt meg
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eredeti köztársasági hajlamaiban. Elnapolta e magas 
eszményt és megelégedett legalább ideiglenesen az 
angol eszmékkel, bizonyos korcs, angol-amérikai ec- 
l e c t i s m u s s a l .  Ő maga eszméire nézve amérikai, 
műveltségre nézve angol volt, még arcza és egész 
lénye is egy kissé az volt.

Ezen angol provisiorumért e demokratikus ki
rályság, vagy királyi demokratiáért, mely szerinte csak 
vagy húsz évre volt jó, döntő lépést tett Lafayette, mely 
a Forradalmat meglátszott állítni és mely ellenkező
leg siettette.

Térjünk vissza az előzményekhez.
Már 90. tele óta a serget kétfelőlről támadták 

meg. Egyfelől a hazafias társulatok dolgoztak ellene, 
másfelől az udvar, a tisztek, kik megkísértették — 
a mint láttuk — elhitetni a katonával, miszerint a Nem
zetgyűlés őt megsértette.

Februárban a Nemzetgyűlés felemelte a fizetést 
nehány fillérrel. Májusban a katonák e pótlékból még 
semmit sem kaptak ; egészen jelentéktelenné vált, mi
vel csupán arra használták, hogy a kény ér adagokat 
észrevehetetlen mértékben nagyobbítsák.

Hosszas várakozás és semmi eredmény. A ka
tonák azt hitték, hogy őket meglopták. Már régóta 
vádolták a tiszteket gyöngédtelenséggel, mivel sem
mikép sem adtak számot az ezredek pénztáráról. Az 
bizonyos, hogy a tisztek mindenesetre igen hanyag 
és szórakozott számadók valának, az irkálás ellen
ségei, épen nem jó számvetők. Kivált az utolsó évek
ben a régi közigazgatás hosszadalmasságai közepette, 
mintha nem is létezett volna katonai felelősség. Pél-

3Michelet. A íranczia forr. tört. III.
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dául du Châtelet, ki a király ezredének volt ezredese, 
egyszersmind számadó és felülvizsgáló lévén, se nem 
számolt, se nem vizsgált felül.

„A katonák, mondja Bouillé, bizottságokat ala
kítottak, küldötteket neveztek, kik a feljebbvalóknál 
felszólaltak, elébb elég mérséklettel, azon levont ösz- 
szegek miatt, melyeket tőlük visszatartottak... K ö 
v e t e l é s e i k  j o g o s a k  v a l á n a k ,  eleget is tettek 
azoknak. “ Hozzá teszi, hogy ezután igazságtalan és t ú 1- 
h a j t o 11 követelésekkel léptek fel. Honnan tudta ő 
azt? Oly rendetlen számadások mellett, ki vehette azt 
számba ?

Brest- és Nancy-ban folytak leginkább e külö
nös viták, a melyekben a tiszt, a nemes, sikkasz
tással voltak vádolva.

A tisztek erőszakkal, kegyetlenül feleltek. Magas 
állásuk által támogatva és v ív ó  ügyességök által, sem
miféle sértéstől sem kímélték meg a közlegényt, a 
közlegény barátját, a polgárt. Nem verekedtek meg 
a közemberrel, de vivómestereket zúdítottak ellene, 
fizetett verekedőket, kik biztosak lévén mesterségük
ben, vagy arra kényszeritették őt, hogy biztos halálba 
rohanjon, vagy hogy meghátráljon, meghunyászkod
jék s magát nevetségessé tegye. Yolt egy ily ember 
Metzben, kit a tisztek álruhába öltöztettek és fej - 
számra fizettek. Ez aztán esténként hol nemzetőr ru
hában, hol polgári öltözetben kihítta, megsebesítette 
vagy megölte elleneiket. És az, ki megtagadta a mér
kőzést e csalhatatlan karddal, másnap ki lett hir
detve, kicsúfolva, kaczagás és tréfa tárgya volt a 
laktanyákon.
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A  katonák végre megfogták a kópét, felismer
ték, s megneveztették vele a tiszteket, kik neki ru-p 
hákat kölcsönöztek. Nem bántották, csak papirsüve- 
get nyomva fejébe, melyre Iscariote név volt írva, el
kergették.

A leálczázott tisztek átléptek a határszélen és 
mint annyi más, Ausztriában a Brabant ellen induló 
hadsereghez szegődtek.

így ment végbe a természetes osztály : a katona 
a néphez hajolt, a tiszt az idegenhez.

A federatiók új alkalmat szolgáltattak az egye
netlenség kitörésére. A tisztek nem jelentek meg.

Ismét letették álczáikat, midőn az esküt köve
telték tőlük. A Nemzetgyűlés kivánta azt, a tisztek 
halasztották, nem szívesen tették le, sőt némelyek ezt 
nevetséges könynyelműséggel vitték véghez, úgy hogy 
a megvetés is járult azon gyűlölethez, melyet a ka
tona elöljárói iránt érzett. Ennek folytán le lettek alja
sít va.

Ez volt a sereg állapota, benső harcza. Es a 
külháborű már közel vala. Júliusban villámcsapás
ként jön a hír, hogy a király szabad átkelést enge
délyez az osztrákoknak, kik a németalföldi forradal
mat akarják elnyomni. Átkelést? vagy időzést? ... 
Ki tudja, meg fognak-e aztán szűnni, Leopold sógora 
nem fog-e testvériesen Méziéres-ben vagy Givet-ben 
lak n i? ... Az ardenne-i lakosság nem bízván oly egye
netlen seregben, sem Bouillé-ban, ki annak élén állt, 
önmaga akarta magát védelmezni. Harminczezer nem
zetőr megindul ; az osztrákok ellen indultak, midőn meg
tudták, hogy a Nemzetgyűlés megtiltotta az átkelést.

3*
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A tisztek ellenben, semmikép sem rejtették el 
a katona előtt azon örömet, melyet az idegen had
sereg okozott nekik. Valaki kérdezte, hogy valóban 
érkeznek-e az osztrákok : „Igenis, felelt egy tiszt ér
keznek, hogy önöket megfenyítsék/

Azonban a párbajok mind tovább folytak, sőt 
szaporodtak rémitő módon. Mint Lille-ben a sereg 
kiselejtezésére használták fel azokat Kaptak a vitá
kon. az üres vetélkedéseken, mely két hadtest közt 
gyakran felmerül, a nélkül, hogy tudnák miért. Nan- 
cyban már 1500-an akartak megverekedni 1500 ellen ; 
egy katona közéjük veti magát, arra kényszeríti őket, 
hogy magokat kimagyarázzák és kardjaikat visszahe
lyezzék hüvelyeikbe.

Tömegesen engedélyeztek a katonáknak szabad
ságot (az ellenség közeledésekor !) ; sok katonát haza
bocsátottak, még pedig meggyalázó módon, sárga sza
badságlevéllel.

így álltak a dolgok, midőn a király hadserege, 
mely Nancyban volt, két más hadsereggel (Mestre- 
de-camp és Châteauvieux-vel, egy svájczi hadtest
tel) számadásra kérte fel tisztjeit és magát általuk 
kifizettette. Ez kedvet adott Châteauvieux-nek. Aug. 
5-én két katonát küldött át a királyi ezredhez, fel
világosításokat kérve a számadások megvizsgálása fe
lől. E szegény svájcziak magokat francziáknak kép
zelték ; kegyetlenül juttatták eszökbe. hogy svájcziak. 
Tisztjeik a kapituláczió értelmében, legfő biráik voltak, 
életre, halálra. Tisztek ; birák, hűbérurak valának, né
melyek a Bern és Freiburg szabad városok patricziusai ; 
mások a Vaud-i és más vidéki hűbéri alattvalók, kik
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visszafizették alárendeltjeiknek azon megvetést mely- 
lyel őket Bern-ből illették. Közembereik fellépése há
romszorosan bűnösnek tetszett nekik ; mint közlegénye
ket, alattvalókat és hűbéreseket, soha sem lehetett 
őket elég kegyetlenül büntetni. A két küldött, teljes 
ünnepélylyel, gyalázatosán megveretett, velők vessző 
futtatott. A franczia tisztek néztek és bámultak; sze
rencsét kívántak a svájcziaknak embertelenségökért.

Számításba nem vették, hogyan fogja majd ezt 
a sereg felfogni. Az ingerültség óriási lön. A fran- 
cziák minden ütést megérezték, mi a svájcziakat érte.

Ezen Cháteauvieux-i ezred kedves volt a sereg, 
Franeziaország előtt. Meg is érdemelte. Az volt, 
mely 89 Julius 14-én, a Mars mezején táborozott, 
midőn a párisiak elszedték a fegyvereket a Rokkan
tak palotájából, s mely kijelentette, hogy soha sem 
fog a franczia népre lőni. Tagadó válasza minden
esetre megbénította Besenval-t és megengedte Páris- 
nak, hogy a Bastille ellen indulhasson.

Nem kell ezen csudálkozni. — A Châteauvieux 
svajcziai nem voltak a német Svajczból valók, de a 
Yaud-i, Lausanne-i és Grenf-i vidék emberei. Yannak-e 
ezeknél francziábbak ?

Yaud-i, Grenf-i és Savoya-i emberek, mi nektek 
Calvin-t adtuk volt, ti pedig nekünk Rousseau-t ad
tátok. Ez legyen köztünk az örökös frigy pecsétje. 
Ti testvéreinknek nyilatkoztatok, első napunk első 
reggelén, azon valóban félelmes perczben, a mikor senki 
sem láthatta előre a szabadság győzelmét.

A fraucziák felkeresték a reggel megvesszőzött 
két svájczit, saját egyenruháikba öltöztették fel, csá
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kóikat tették fejőkre és őket a városon keresztül sé
táltatták, arra kényszerítve a svájczi tiszteket, hogy 
mindeniknek száz aranyat adjanak kárpótlásul.

A lázadás eleinte csak a szívjóság, az igazság, 
a hazafiság kitörése volt; de ezen első lépés meg
tétele után, miután a tiszteket egyszer fenyegették és 
arra kényszerítették, hogy fizessenek más erőszakos
kodások következtek.

A tisztek, a helyett, hogy a főhadiszálláson hagy
ták volna az ezred pénztárát, ahol szabályszerint len
nie kellett, azt a kincstárnoknál helyezték el és sér
tően mondogatták, hogy majd őriztetni fogják a lo
vasrendőrség által, mint tolvajok ellen. A katonák 
pedig visszatorláskép azt felelték, hogy attól tarta
nak, miszerint a tisztek majd magokkal viszik a pénz
tárt, midőn az ellenséghez át fognak állni. Visszahe
lyezték azt tehát a főhadiszállásra. Körülbelől üres 
volt. Új alkalom a vádra. A katonák megadattak 
magoknak részfizetéseket azon összegekből, melyekkel 
nekik tartoztak, s e pénzzel a francziák megvendé
gelték a svajcziakat, a svajcziak pedig a francziákat, 
azután meg a város szegényeit.

Ezen katonai lakomák semmi komoly rendetlen
séget nem okoztak, ha ugyan hitelt adunk a nancy-i 
nemzetőrség tanúbizonyságának a Nemzetgyűlésen. 
Azonban mégis nyugtalanítók valának. A helyzet min
denesetre gyors orvoslást igényelt.

Sem a Nemzetgyűlésnek, sem Lafayettenak nem 
volt fogalmuk arról, hogy kell tenni.

Legelébb is azt kellett volna megérteni, hogy a 
Tendes szabályok itt épen nem voltak alkalmazhatók.
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A sereg nem volt valóságos sereg. Két párt volt ott 
egymással szemben, két ellenséges népség, a neme
sek és nem nemesek. Ezen utolsók, a nem nemesek, 
a közvitézek győztek volt a Forradalom által ; ő mi- 
attok ment végbe. Azt hinni, hogy a győztesek foly
tatni fogják az engedelmességet a legyőzőttek iránt, 
kik őket különben is sértegették, valóban őrült gon
dolat volt. Sok tiszt átállt már az ellenséghez ; azok, 
kik megmaradtak, elhalasztották, visszautasították a 
polgári esküt. Valóban kétséges volt, hogy a sereg 
veszély nélkül engedelmeskedhetik-e az ellenség ba
rátainak.

Csak egy dolog volt okszerű, kivihető, az, mit 
Mirabeau tanácsolt : a serget feloszlatni és máskép 
újjá szervezni. A háború nem volt még elég közel 
arra, hogy ne lett volna idő ezen műveletre. Az aka
dály, a nagy akadály az volt, hogy ez idő hatalma
sai, maga Mirabeau is, Lafayette, a Lameth-ek, mind 
ezen nemesember-forradalmárok, csak is a nemesség
ből neveztek volna ki tiszteket. Az előítélet, a h a 
gyomány még igen erős volt ezeknek érdekében : 
semmi katonai szellemet nem tételeztek fel az alsóbb 
osztályoknál; nem is sejtették a valódi nemesek tö
megét, mely a népközt rejtődzött.

Lafayette volt az, ki Emmery képviselő által a 
Nemzetgyűlést azon erőszakos és káros rendszabályok 
felé terelte, melyeket a sereg ellen hozott. Bírói hi
vatása helyett az egyiknek pártjára állt, kinek p á rt
jára? Az ellen-forradaloméra

Augusztus 6-án Lafayette azon ajánlatot tétette 
Emmery által, hogy hozzon a Nemzetgyűlés egy ha
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tározatot, mely szerint a király a tisztek által veze
tett számadások felülvizsgálására, a t i s z t e k  k ö z ü l  
v á l a s z t o t t  vizsgálót nevezend ki; továbbá, mely 
szerint a közkatonákat meggyalázó módon csak is 
úgy bocsáthatják haza, ha a régi szabályok szerint 
ítéltetnek el, azaz a t i s z t e k  á l t a l .  A közkatona 
fellebbezhetett a királyhoz, azaz a miniszterhez (ki 
maga is tiszt volt), vagy pedig a Nemzetgyűléshez, 
mely valószínűleg kész volt óriási munkáit félben- 
hagyni, hogy itélgessen a katonák ügyében.

Ezen határozat csakis fegyver volt, melyet ma
goknak kieszközöltek. Siettek egy n a g y  c s a p á s r a .  
E határozatot 6-án hozták, 7-én a király által szente
sített, 8-án Lafayette megírta Bouillé-nek, hogy tegye 
meg a n a g y  c s a p á s t .  Ezen szót használja és több
ször is ismétli.*)

Lafayette épen nem volt vérengző. Nem jelle
mét támadjuk itt meg, de felfogását.

Azt képzelte, hogy ezen erőszakos, de szüksé
ges csapás majd örökre helyre fogja a rendet állí
tani. — A rend helyreállítása megengedte volna 
azután azon szép alkotmányos gépezetet, a k i r á l y i  
d e m o c r a t i a  működését, melyet saját művének te
kintett és a szerző hiúságaival szeretett és védelmezett.

És ezen első lépést, mely oly hasznos volt az 
alkotmányos kormánynak, az alkotmány ellensége 
fogja véghez vinni. Bouillé, ki elhalasztotta volt, a

*) Lafayette emlékiratai, Aug. 18-iki levél 1790-ben III. 
k. 135 1. Sajnálom, hogy a franczia és a svajczi történészek 
általában kihagyták vagy hamisan adták elő a Châteauvieux-féle 
ügyet.
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meddig csak tehette, hogy erre az esküt letegye ki 
erre neheztelt ; s mi több, ki személyesen volt a ka
tonák ellen felingerelve, miután ezek rendeletéit számba 
nem véve, arra kényszerítették, hogy nekik megfi
zesse azon összeg egy részét, melylyel nekik tarto
zott. Ez volt-e tehát azon higgadt, részrehajlatlan, 
pártatlan egyén kire bízni lehetett ily szigor alkal
mazását ? Nem lehetett-e attól tartani, hogy szemé
lyes bosszúja kielégítésére fogja felhasználni ?

Bouillé maga mondá, hogy titkos terve volt : hogy 
a sereg legnagyobb része felbomoljék, mig ő erős 
fegyelem alatt külön tart készen nehány hadtestet, 
főkép idegeneket. Világos volt, hogy ez utolsókkal 
el lehetett aztán nyomni a többieket.

Hogy ily embert egész biztonsággal használjon 
fel, anélkül, hogy magát a gyanúsításoknak kitegye, 
Lafayette egyenesen a Jacobinokhoz fordult.— Vezé
rüket egy nagy katonai lázadás veszedelmével ijeszté 
meg. Különös fordulat! A jacobin követek, kiknek 
titkos megbízottaik nem kis mértékben járultak hozzá, 
hogy a katonaságot felbujtogassák, a Nemzetgyűlés
ben mégis ellene szavaztak. Minden megtorló rend
szabályt e g y h a n g ú l a g  szavaztak meg.

Az udvar annyira neki bátorodott, hogy nem 
átallotta Bouillé-re bizni a sergek vezetését az egész 
keleti határszélen, Svájcztól a Sambre-ig. E csapa
tok ugyan nem voltak mind megbízhatók. Egészen 
csakis száz gyalog zászlóaljra számíthatott (németek 
vagy svájcziakra) ; de sok lovassággal rendelkezhe
tett. huszonhét dandár német huszár ésharminczhárom 
dandár franczia lovassággal. Azonkívül rendeletet bo
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csátottak a közigazgatási hatóságokhoz, hogy segítsék 
meg mindenképen és főkép a nemzetőrséggel támo
gassák. Lafayette, hogy a dolgot még jobban bizto
sítsa, t e s t v é r i e s e n  irt e nemzetőröknek és két 
hadsegédjét küldötte nekik ; egyik Bouillé segédje 
lett; a másik egyrészt azon fáradott, hogy a nancy-i 
várőrséget eláltassa, másfelől pedig összegyűjtötte a 
nemzetőrséget, melyet ellene akartak indítani.

Bouillé, ki maga magyarázza meg nekünk had
járati tervét, sokat enged sejteni, midőn bevallja, hogy 
„Montmédy-n keresztül közlekedést akart magának 
biztosítani Luxemburggal és a külfölddel."

Augusztus 8-iki levelében Lafayette azt irta, 
Bouillé-nek, hogy a számadások felülvizsgálása vé
gett egy tisztet fognak Nancy-ba küldeni, Malseig- 
ne-t, kit csakis e végre hozattak Besançon ból. Ezen 
választás igen fenyegető volt. Malseigne-t a legke
ményebb főnek tartották a seregnél, rendkívül bátor 
vala, a legkitűnőbb vivők egyike, nagyon heves, ki
hívó. Különös vizsgáló biztos ! Hinni lehetett, hogy 
kardvágásokkal fogja majd a számadást kiegyenlíteni. 
Megjegyzendő, hogy egyedül küldték, mintha kihívást 
akartak volna jelezni

A katonák azonban felírtak a Nemzetgyűléshez, 
a feliratot lefoglalták. Erre nehányat maguk közül 
küldtek fel, hogy ezek a második levelet adják át. 
Lafayette elfogatta a küldötteket és irataikat, a mint 
Párisba értek.

Mindennek ellenére bemutatták és felolvasták a 
Nemzetgyűlésnek azon vádat, mit Nancy közhatósága, 
mely a tiszteknek volt elszánva, emelt a katonák el
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len Emmery merészen azt állttá, hogy a Châteauvieux-i 
eset (Augusztus 5-ike és 6-áról) azután történt meg, 
m i u t á n  a Nemzetgyűlés rendeletét k i h i r d e t t é k ,  
melyet csak 6-án hozott. Ez eset, igy előadva, anél
kül, hogy az időt megemlítették volna, a rendelet 
megsértésének tetszett, pedig az nem lehetett meg
sértve, miután Nancyban mit sem tudtak róla, s az 
nap hozták Párisban. Ép igy tüntették föl, mint a 
6-iki rendelet megsértését, a Metzben véghez ment 
katonai lázadást is, mely nehány nappal történt 6 ka 
előtt.

E hazug és cselszövényes előadással egy szen
vedélyes méltatlankodó rendeletet csaltak ki a Nem
zetgyűléstől, mely magán hordta a katonák elítélé
sének jellegét ; e rendelet értelmében a katonáknak 
ki kellett nyilatkoztatni vezéreikkel szemben tévedé
süket és megbánásukat, még írásban is, ha azt tő
lük követelnék. Ez annyi volt, mint az ellenfélnek 
írott bizonyságot szolgáltatni önmaguk ellen. Egy
hangúlag megszavazták ; semmi megjegyzést nem tet
tek : „Minden siettet minket; ég minden, mondá
Emmery; veszedelem rejlik a legkisebb halasztásban. “

26-án Malseigne Nancyba érkezik, a rendelet
tel felfegyverkezve. A rend már helyreállott; Mal
seigne felzavar, felingerel, összebonyolít mindent. A 
helyett, hogy vizsgálna, bántalmazni kezd. A helyett, 
hogy békésen elhelyezkednék a Városháznál, a sváj- 
cziak laktanyájába megy és megtagadja nekik, hogy 
igazságot tegyen arra nézve, miket a vezérektől kö
veteltek. „ítéljen felettünk!" - kiálták neki. Ki akart 
menni, megakadályozzák. Erre három lépéssel hátrál,
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kihúzza kardját és több embert megsebesít. Kardja 
eltörik ; egy mást ragad meg és kimegy, még nem 
is siet, e dühös tömegen áthalad, mely mégis tisz
teletben tartja életét.

Megnyerték azt, a mit akartak, egy népkihivást, 
mindent, mi a Nemzetgyűlés rendeletéi megsértésé
nek, megvetésének látszott. A svájcziak a legborzasz
tóbb módon tették volt ki magokat. Bouillé, hogy 
alkalmat nyújtson nekik, hibájuk súlyosbítására, meg
hagyta nekik, hagyják el Nancy-t; Nancy-ból ki
menni, az annyi volt, mint magokat átadni, nemcsak 
Bouillé-nek, de vezéreiknek, biráiknak vagy inkább 
hóhéraiknak; jól tudták minő borzasztó kínokat szán
tak nekik a tisztek ; nem mozdultak ki a városból.

Bouilléra nézve nem volt egyéb hátra, mint cse
lekedni. Kiválasztott, összegyűjtött háromezer em
bert a gyalogságból, ezernégyszáz lovast, mind. vagy 
majd mind németeket. Hogy kissé hazafiasabb színt 
adjanak ez idegen seresnek, Lafayette hadsegédei 
befutották a vidéket és igyekeztek a nemzetőrséget 
magokkal ragadni. Hétszázat toborzottak össze, aris- 
tocratákat vagy Lafayette párthiveit, kik Bouillé-t kö
vették és igen erőszakosoknak, igen dühösöknek 
mutatták magukat. De a nemzetőrség zöme, körül- 
belől kétezer, nem hagyta magát megcsalatni. Igen 
jól megértették, hogy Bouillé pártja nem lehetett a 
Forradalomé; Nancy-ba vetették magukat.

A Lunéville-i karabélyosok, hová Malseigne me
nekült volt, nem igen kivántak részt venni azon 
véres kivégzésben, melyre készültek. Magok átadták 
Malseigne-t pajtásaiknak ; e dicső bajnok reggeli pa
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pucsban, hálókabátban és hálósapkában vonult be 
Nancy-ba.

Bouillé különös magaviseletét tanúsított. Felirt 
a Nemzetgyűléshez, azt arra kérve, küldjön neki két 
követet, kik az ügyet eligazíthassák. És ugyanaz 
nap, a nélkül, hogy az eredményt bevárná, elindul, 
hogy maga igazítson el mindent ágyuszóval.

Augusztus 31-én, azon nap, melyen a mészár
lás megtörtént, olvasták fel a Nemzetgyűlésen e bé
kés levelet. Emmery és Lafayette azt igyekeztek el
határoztatni : „Hogy a Nemzetgyűlés helyesli, mit 
Bouillé teszen és tenni fog. “ Szerencsére ott volt 
épen a nancy-i nemzetőrség egy küldöttsége, mely 
tiltakozott és Barnave ajánlott és elfogadtatott egy 
erélyes és atyai hangon irt kiáltványt, melyben a 
Nemzetgyűlés azt Ígérte, hogy részrehajlatlanul fog 
íté ln i... ítélni! kissé késő vo lt! ... Az egyik fél már 
nem is létezett többé.

Bouillé, ki Metz-ből 28-án és Toul-ból 29-én 
indult el, 31-én igen közel volt Nancy-hoz. Három 
küldöttség jö tt elejébe a városból, tizenegy, három 
és négy órakor és megkérdezték tőle feltételeit. A 
küldöttség katonákból és nemzetőrökből állott (Bou
illé csőcseléknek hítta, mert nem volt egyenruhájuk), 
élükre helyeztek remegő községi tisztviszlőket, kik 
Bouillé-hez érve, nem akartak többé visszatérni és 
vele maradtak, őt némileg jelenlétök által is felha
talmazva és azon félelem által, melyet a Nancy-ba 
való visszatérés iránt tanúsítottak. A tábornok fölté
telei abból állottak, hogy föltétlenül megparancsolta : 
először is. hogy az ezredek vonuljanak ki, adják át
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Malseigne kezesüket és a d j a n a k  ki mindenik négy 
embert maguk közül, kik felett a Nemzetgyűlés ítél
jen. 0  velük kiválasztatni, elárulni, kiadatni néhá
nyat pajtásaik közül, ez keserű, megbecstelenítő volt 
a francziákra nézve és borzasztó a svájcziaknak, kik 
jól tudták, hogy soha sem fognak eljutni a Nemzet
gyűlés ítéletéig és hogy a meghódolás értelmében 
vezéreik fogják őket visszakövetelni, hogy őket fel- 
akaszszák, kerékbetörjék vagy botozással öljék meg.

A két franczia ezred (a királyi és Mestre-de- 
camp-i) megadta magát, átszolgáltatta Malseigne-t és 
ki kezdett vonulni a városból. Maradt a szegény Châ- 
teauvieux, kis számával, csupán két zászlóalj ; nehá- 
nyan a miéink közül pirultak mégis azon gondolatra, 
hogy magára hagyják; sokan l\ancy külvárosának 
hős nemzetőrei közül nemes ösztönből a svájcziak 
körül sorakoztak és osztozni akartak sorsukban. Mind 
együtt a Stainville kaput foglalták el, az egyetlent, 
mely erősítve volt.

Ha Bouillé a vért meg akarta volna kímélni, egy 
teendője lett volna: meg kellett vala állnia kis
távolságban, megvárni, mig a franczia ezredek kivo
nultak, azután beereszteni más csapatokat a többi 
kapukon. A svájcziakat igy két tűz közzé helyezve, 
ellenállás nélkül adták volna meg magukat.

De hol maradt volna igy a dicsőség ? hol a ha
talmas csapás, melyet az udvar és Lafayette vártak 
Bouillé-től ?

Ez maga beszél el két dolgot, mely ellene vall: 
legelébb is, hogy harmincz lépésnyire közeledett a 
kapuhoz, azaz, hogy szembeállított, érintkezésbe he
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lyezett ellenfeleket, vetély társakat, svájcziakat és 
svájcziakat, kik nem mulaszthatták el, hogy egymást 
ne sértegessék, ki ne hívják és árulóknak ne nevez
zék. Másodszor odahagyta a csapat élét, hogy kép
viselőkkel beszéljen, kiket igen könnyen hivathatott 
volna magához ; távolléte természetesen azt eredmé
nyezte, mit várni lehetett: egymást sértegették, kiá- 
báltak és végre egymásra lőttek.

A Nancy-beliek azt állítják, hogy a Bouillé hu
szárjai kezdtek mindent; Bouillé Châteauvieux kato
náit vádolja. Azonban bajos elhinni, hogy ők, kik 
oly nagy veszedelemben forogtak, vetemedtek volna 
arra, hogy ellenfeleiket kihívják. Ágyúval akartak 
lőni; egy fiatal breton tiszt, Désilles, ki ép oly me
rész volt, mint makacs, ráül magára a kanóczra, 
onnan leverik, ekkor átöleli az ágyút, komoly eset, 
mely megengedte Bouillé embereinek, hogy előre ha
ladjanak; csak erős szuronycsapásokkal lehete őt az 
ágyútól elvonni.

Bouillé oda siet, elfoglalja a kaput, huszárait 
a városba indítja, sürü lövöldözés közben, mely min
den ablakból foly. Bizonysára nem csalt Châteauvieux 
lődözött, és nemcsak a külvárosi nemzetőrség, a sze
gény népesség legnagyobb része is a svácziak mellé 
állott. A két franczia ezred tisztjei azonban követték 
Désilles példáját és több szerencsével ; sikerült nekik 
a csapatokat a kaszárnyákban visszatartani. — Erre 
Bouillének okvetlen hatalmába kellett a várost ejtenie.

Este a rend helyreállott, a franczia ezredek el
távoztak, a Châteauvieux-i svájcziak fele meg vala 
ölve, fele fogoly volt. Azokat, kik azonnal meg nem



—  48  —

adták magokat, másnap meggyilkolva találták. Há
rom nappal később még elfogtak egyet s darabokra 
vagdalták a piaczon, tizezer tanú láthatta.

A mészárlás után a városnak még borzasztóbb 
látvány jutott, egy óriási kivégeztetés. A svájczi 
tisztek nem elégedtek meg azzal, hogy megtizedelték 
megmaradt katonáikat, igy igen kevés áldozat lett 
volna, még huszonegyet felakasztattak. E kegyetlen
ség egész nap tartott ; és az ünnep tetőzésére a hu- 
szonkettődik kerékbe töretett.

Reánk nézve az volt a legaljasabb, legbecste
lenebb, hogy ezen Kérők még vagy ötven svájczit 
gályarabságra ítélvén (alkalmasint mindazokat, kik 
életben maradtak), mi fogadtuk be e gályarabokat ; 
s azon nemes megbízást kaptuk, hogy őket Brestben 
őrizzük Ezen emberek, kik Julius 14-én nem akar
tak reánk lőni, azon nemzeti jutalomban részesültek, 
hogy Francziaországban a gályarabok lánczát hur- 
czolták.

Ugyanaznap, mint mondtuk, Augusztus 31-én a 
Nemzetgyűlés békés és részrehajlatlan igazságszol
gáltatást igért. Még azelőtt két békéltető biztost ne
vezett volt ki. Bouillé kérte őket, de nem várta be 
megérkezésüket ; az egyik fél kiirtásával vetett vé
get a pernek. A Nemzetgyűlés bizonyára kárhoztatni 
fogja Bouillét?

Ellenkezőleg!... A Nemzetgyűlés Mirabeau ja 
vaslatára ünnepélyesen köszönetét szavaz Bouillé-nek 
és helyesli magaviseletét; a nemzetőröknek, kik kö
vették, jutalmakat szavaz, a holtaknak dicső vég
tiszteletet a Mars mezeién, családaiknak évi járadékot.
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XVI. Lajos nem tanúsította ez esetben azon 
iszonyt a vérengzéstől, mely nála szokás volt. Azon 
hő kívánsága, hogy a rend helyreálljon, okozta, hogy : 
e s a j n o s ,  d e  s z ü k s é g e s  e s e t  r e n d k í v ü l i  
m e g e l é g e d é s é t  v í v t a  ki. Megköszönte Bouillé- 
nek helyes magaviseletét és biztatta őt, hogy csak 
f o l y t a s s a .  „E levél, mondá Bouillé, mutatja szive 
jóságát és érzékenységét."

„Ah! — kiáltafel az ékesen szóló Loustalot — ez 
nem Augustus mondása, ki az ontott vér hallatára, 
fejét a falba ütötte és mondá: Varus, add vissza 
légióimat!"

A hazafiak fájdalma nagy volt ez események 
miatt. Loustalot annak áldozata lön. E fiatal ember, 
ki alig hagyta volt el a bordeaux-i ügyvédkedést, és ki 
két év alatt a legelső s mindenesetre a legnépszerűbb 
újságíró lett (mivel az ő P á r  is F o r r a d a l m a i t  
néha 200,000 példányban nyomták) megmutatta, hogy 
a legőszintébb is volt, az, ki a szabadságot legélén
kebben hordta szivében, általa élt, ennek halálától 
halt. E csapás szemei előtt sokára, talán örökre el
napolta a haza reményét. Megirá utolsó lapját, tele 
ékesszólással és fájdalommal, férfias, könytelen, de 
annál zordabb fájdalommal, melyet tűi nem lehet élni. 
A mészárlás után nehány nappal meg is halt, hu- 
szonnyolcz éves korában.

Michelet. A franczia forr. tört. III. 4
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A  J a c o b i n o k .

[Francziaország veszedelme A Nancy-i eset gyanússá teszi a nemzetőr
séget. Uj zavargások délen. Jalés ellen-forradalmi federatiója. A király 
tanácsot kér a pápától ; tiltakozik a spanyol király előtt. (1790 October 
6.) Európa egyetértése a Forradalom ellen. Európa erkölcsi erőt nyer 
azon részvétből, melyet XVI. Lajos kelt. A közéberség nagy szövetsé
gének szüksége A Jacobinok eredete 1789. Egy Jacobin federatió min
tája. Milj osztályból ujonczozták tagjaikat a Jacobinok. Yolt-e megha
tározott C redo-jok? Mennyiben módosították a régi franczia szellemet? 
Felvigyázó és vádoló testületet képeztek, inquisitiót inquisitió ellen. — 
A párisi társaság előbb követek gyülekezete. (89 0ct.) Törvényeket ké
szít elé és forradalmi rendőrséget szervez. A Forradalom ismét támadó 
lesz. (90 Sept.) Necker futása. A párbajozó nemesek rémítgetése. A 
Jacobinok ezzel szembe állítják a nép rémuralmát. Castries palota ki

rablása, (1790 Nov. 13-kán.)]

A nancy-i mészárlás valóban átkos időpont, 
melytől számítni lehet a társadalmi meghasonlás első 
kezdetét, ez később kifejlődvén az ipar túlsúlyával, 
napjainkban Francziaország valódi akadályát, gyen
geségének titkát, ellenségei reményét képezi.

Európa aristocratiája, ennek nagy ügynöke, A n
glia, ezt jó csillaguknak köszönhetik. A Forradalom
nak mintegy meg lesz kötve egyik karja, csak egy 
karral fog ellenök küzdhetni.

E nancy-i kis ütközet, nagy erkölcsi győzelem 
következményével bírt. Azon két erőt, melyet a F o r
radalom alkotott, saját forradalmi helyhatóságait, és 
nemzetőrségét, aristocratikus hajlamokkal tette gya
nússá. —.
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Elmondták, ismételték, elhitték, sőt nehányan 
még most is állítják, hogy a nemzetőrség Bouillé 
mellett küzdött. És pedig láttuk, hogy Lafayette le
veleivel, hadsegédeinek minden erőlködésével, kiket 
ép e végett küldött volt Párisból, Bouillé elég hosz- 
szu úton csakis hétszáz nemzetőrt tudott összeszedni, 
alkalmasint nemeseket, ezeknek bérlőit, csőszeit, stb. 
De az igazi nemzetőrök, a birtokos parasztok Nancy 
határán, kik egyedül két ezer embert képeztek, a 
katonák pártjára álltak, és a két franczia ezred el
pártolása daczára, Bouillé-ra lőttek.

Azelőtt, azon hírre, hogy az osztrákok szabad 
átmenetet nyertek, harminczezer nemzetőr kezdett 
mozogni.

Különös ellenmondás. Épen a Forradalom ba
rátai terjesztették azon hírt, hogy a nemzetőrség 
Bouillé mellett nyilatkozott. Gyűlöletök Lafayette és 
azon aristocratikus polgárság iránt, mely igyekezett 
magát a párisi nemzetőrségben megerősítni, arra 
késztette őket, hogy megirják, kinyomtassák, hirdes
sék azt, mit épen az ellen-forradalom akart Európá
val elhitetni.

Európa azon következtetést vonta le, hogy a 
franczia forradalomnak valóban gyűlöletesnek kellett 
lennie, mivel azon két erő, melyeket ő teremtett, a 
helyhatóságok és nemzetőrök is már ellene fordult.

Lafayette Bouillé-t fegyverzi fel, a forradalmi 
hatalom csak az ellen-forradalom kardjával képes a ren
det helyreállítani! Mi volt könnyebb, mint elhitetni, 
hogy ebben volt az igazi erő, hogy ez volt a nem-

4*
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zéti párt! A király, a papok, a nemesek megerő
södnek azon meggyőződésben, hogy törvényesség 
rejlik ügyökben. Egyetértenek és egymáshoz köze
lednek; ezt megelőzőleg egyenetlenek és tehetetle
nek valának, most összetartva, egymást megerősítik.

Azon testületek, melyeket holtaknak hittek, bát
ran felemelik fejeiket. A toulouse-i parlament be
szünteti egy helyhatóság birói eljárását, azok ellen, 
kik a nemzeti kokárdát lábbal taposták. A törvény
szék igazat ítél azoknak, kik visszautasítják az állam
utalványban tett fizetést. Az adószedők sem fogadják 
azt el. A főadóbérlők megtiltják embereiknek, hogy 
elvegyék. Visszautasítni a Forradalom pénzét, igen 
egyszerű mód volt: azt a kiéheztetés által legyőzni, 
tönkre juttatni és küzdelem nélkül leverni.

De a fanatikusok a küzdelmet óhajtják, mind 
ez igen lassú szerintök. A Montauban-beliek kö
vekkel dobálják egy hazafias ezred őrjáratát. Egyik 
legjobb megyében, Ardèche-ben, az emigratio, a 
Froment-ok és Antraigues-ek ügynökei merész és 
nagy összeesküvést szerveznek, hogy a nemzetőrség 
erejét maga ellen fordítsák, hogy a federatiókat azon 
szellem kiirtására használják, mely e federatiókat 
létrehozta. Szövetségi ünnepet hívnak össze, Jalés 
kastélya környékén, meghívják Ardèche, Hérault és 
Lozère nemzetőreit, azon ürügy alatt, hogy a pol
gári esküt megújítsák. Ez megtörténvén, és az ünnep 
véget érvén, a szövetségi bizottság, a városbiró és 
nemzetőrök tisztjei, a sereg követei felmennek a Ja- 
lés-i kastélyba és ott elhatározzák, hogy a bizottság 
állandó lesz, hogy fen fog állni, mint jogosított,



— 53 —

fizetett testület, hogy a nemzetőrség központját fogja 
képezni, hogy fogadni fogja a sereg kérvényeit, hogy 
visszaadatja a nímes-i catholicusoknak fegyvereiket, 
stb. És mindez nem volt csupán az aristocraták re j
tett kis összeesküvése. A nép fanatizmusára is tá 
maszkodott. Némely nemzetőrök kalapjaikon viselték 
a déli ájtatos társulatok keresztjét, egész zászlóaljak 
hordták a keresztet lobogó helyett. Bizonyos Labas- 
tide abbé, a keresztesek tábornoka, kinek öt testőr 
vala szárnysegéde, fehér lovon párédozott, s hítta 
parasztjait menjenek Nîmes ellen, szabadítsák ki fo
goly testvéreiket, a bit mártírjait.

A Nemzetgyűlés erről értesülvén és megijed
vén, rendeletet bocsátott ki a jales-i gyülekezet fel
oszlatására, de e rendeletnek oly kevés hatása lett, hogy 
a gyülekezet még tavaszszal is fennállt. Azon eszme 
terjedt és erősödött meg a szellemekben, hogy a 
nemzetőrség nagy része kedvező szemmel nézi az 
ellen-forradalmat és az inkább folyhatott be, mint 
bármi egyéb arra, hogy a király habozásával sza
kítson és két döntő lépésre határozza el magát. Ezen 
időtájban visszavonhatlanul meg volt állapodva a 
vallási kérdésre nézve, mely leginkább feküdt szivén. 
Júliusban tanácsot kért volt a Clermont i püspöktől, 
hogy megtudja tőle, megszentesítheti-e a papság al
kotmányát, a nélkül, hogy lelki üdvét koczkára tegye. 
Augusztus végén ugyanezen kérdést intézte a pápá
hoz. Jóllehet a pápa semmi nyílt feleletet nem adott, 
attól félvén, hogy a Nemzetgyűlés felingerli és siet
teti Avignon egyesülését, nincs kétség a felett, hogy 
Szeptemberben ne tudatta volna a királylyal heves



54

roszalását a Nemzetgyűlés tettei felett. Október 6-án 
XYI. Lajos óvást küldött rokonának, a spanyol ki
rálynak, mind az ellen, minek szentesítésére csak 
kényszeríthették. Ekkor aztán elfogadta a futás esz
méjét, melyet mindig visszautasított, nem békés fu
tást Rouenban, mit Mirabeau tanácsolt, de harczias 
menekvést Kelet felé, hogy majd fegyverrel térjen 
vissza. E terv, melyet Breteuil, Ausztria és Mária- 
Antoniette embere meg nem szűnt volt ajánlani, újra 
előhozatott októberben, a pamiers-i püspök által, ki 
a királylyal elfogadtatta, teljhatalmat nyert Breteuil 
számára, hogy alkudozzék az idegen hatalmakkal, és 
Párisból elküldetett, hogy Bouilléval értekezzék.

Ez alkudozásokat, melyeket a püspök kezdett 
meg, egy svéd folytatott, de Fersen, ki egészen sze
mélyes és igen gyengéd vonzalommal csüggödt a ki
rálynén, hosszú évek óta, ki csupán azért jött Svéd
országból és mindvégig hű ragaszkodással maradt 
iránta.

Spanyolország, a császár, Svajcz, kedvezőleg 
feleltek és segítséget ígértek.

Spanyolország és Anglia hajlandóknak látszod- 
tak háborúba keveredni, de alkudozni kezdtek Okt. 
27-én. Ausztria csakhamar megegyezett a törökökkel, 
Oroszország a svédekkel. Úgy, hogy nehány hónap 
alatt Európa egy felén egyesült, a Forradalom egye
dül állt a másik felén.

De rendet és módszert követve haladjunk. Elég 
egy évben egy Forradalmat megölni. Ez idén a bra- 
bantit, Francziaországét majd jövő évben.

Szép látvány! Európa Brabant ellen, az egye-
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sült világ háborúba indulva, a föld reng a sergek 
lába alatt . . . hogy egy legyet üssenek agyon. És 
mindez erőkifejtésen kívül, e bátrak, ráadásul 
még az álnokság fegyeréhez is nyúltak. Az osztrá
kok Lamarck, a királyné barátja és ügynöke által, 
egyenetlenséget idéztek elő a belgák közt, csalo
gatva a h a l a d ó k a t ,  a haladás reményével kecseg
tetve őket, arany világot mutatva fel az embersze
rető és érzékeny Leopold szivében. A mely nap Léo
pold biztos lett Anglia és Poroszország felől, csúfot 
űzött velők.

Ugyanez történt volna nálunk a Mirabeauk-kal, 
Lafayettek-kel, mindazokkal, kik a királyt érdekből 
vagy szánalomból, jószivü ónfeláldozásból támogat
ták. Fontos tény, mi talán a helyzet legnagyobb 
veszedelmét képezte az, hogy a királyság, mely Euró
pában oly kegyetlenül volt elnyomó, oly durván 
zsarnokias a gyengék iránt (régebben Grent-ben és 
Hollandiában, most Brüszelben és Lüttichben) e k i
rályság ugyanekkor érdeket keltett Párisban, XVI. 
Lajosban és családjában, a rokonszenv és részvét 
kiszámíthatlan erejét találta fel. így ő támadott karddal és 
tőrrel és őt szánták. A király fogsága, mely minden 
beszéd tárgyát képezte, a világ összes nemzeténél, 
előteremtette azt, a mi a legritkább napjainkban, a 
leghatalmasabb, a legfélelmetesebb : a nép-legendát ! 
Legendát Francziaország ellen. Mindenki beszélt XVI. 
Lajosról, és senki sem beszélt a szegény kis Lüttich- 
ről, melyet oly barbar módra fojtott meg XVI. La
jos sógora. Lüttich a mi éjszaki előőrsünk, mely 
hajdan kétszer, háromszor elveszett, hogy minket



56

megmentsen, Lüttich a mi Meuse i Lengyelorszá
gunk . . . Hitványul agyonnyomatva a két éjszaki 
kolossus által, a nélkül, hogy valaki számba venné. 
De hát mi az emberi szív, ha ily igazságtalan sze
szély vezeti szánalmát? . . .

Bárhova nézek, óriás és félelmes hálót látok 
mindenütt kifeszítve, kívül, belül. Ha a Forradalom 
nem talál erélyesen összpontosított erőt a szövetke
zésben, ha óriási erőfeszítéssel nem egyesít mindent 
önmagába, azt hiszem, hogy elveszünk. Nem, az ár
tatlan federatiók, melyek vak, testvéries buzgalmuk
ban, különbség nélkül elegyítettek össze barátot és 
ellenséget, azok nem fognak bennünket ettől meg
menteni, azt ne reméljük.

Más erővel bíró szövetségesek kellenek ehez, a 
Jacobinok kellenek

Nagy és erőteljes szervezete, a hatalom, annak 
ügynökei, papjai és nemesei felett gyakorlandó nyug
talan őrködésnek. A Jacobinok nem képviselik a 
Forradalmat, de a Forradalom szemét, a szemet, 
mely őrködik, a hangot, mely vádol, a kart, mely sújt.

Önkéntes, természetes szövetkezések ezek, me
lyeknek létokául jogtalanul keresnénk titokteljes ere
detet, vagy rejtett dogmát. A helyzet hozta azokat 
létre, a legégetőbb szükség, a szabadulás szüksége. 
Nyilvános, nyílt összeesküvés volt ez az aristocratia 
félig rejtett, félig ismert cselszövényei ellen.

Igen igazságtalanok volnánk e nagy szövetke
zés iránt, ha annak egyetlen eredetét, ha egész tör
ténetét a párisi társulatra szorítnók. Ez, melybe in
kább vegyültek, mint bármelyikbe, tisztátalan ele-
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mek, főkép a merészebb és eszközeire nézve kevéssé 
válogató Orleanismus, gyakran sodorta testvéreit, a 
vidéki társulatokat machiavelikus irányba.

Ez anyatársulat neve, melyet igen gyakran al
kalmaznak, azon téves eszmét kelthetné, hogy a töb
biek mind a Saint-Honoré utczából küldött csapatok 
voltak. A központi társulat testvéreinek anyja volt, 
de csupán örökbefogadás által.

Ezek magoktól keletkeztek. Mind, vagy majd 
mind, rögtönzött klubok, melyek általános veszede
lemből vagy nagy lelki rázkódásból származtak. 
Ilyenkor embertömeg csoportosul. Némelyek ott ma
radtak még akkor is, midőn a válságos perez elmúlt, 
továbbra is összegyűlnek, egymással közlik aggodal
maikat, gyanúikat ; nyugtalankodnak, tudakozódnak, 
átírnak a szomszéd városokhoz, Párisba. Ezek a Ja- 
cobinok.

Azonban nem kizárólag a helyzet hozza létre 
e keletkező társulatokat. Eredetök bizonyos sajátos 
jellemeknek is köszönhető. A Jacobin eredeti saját- 
lagos faja az embernek. Némelyek Jaeobinoknak szü
letnek.

A mikor általános lelkesedés ragadta el Fran- 
cziaországot, a hiszékeny és ^könnyen vonzó rokon- 
szenv közepette, mely a népet minden bizalmatlan
ság nélkül, ellenségeinek karjaiba vetette, ezen fajú 
ember, élesebben látván, vagy kevesebb rokonszen- 
vet táplálván, szilárd és gyanakvó marad. Látni 
őket a federátiókban, megjelennek az ünnepeken, a 
tömeg közé vegyülnek, de külön testületet képeznek, 
felvigyázó csapatot, mely a -lelkesedés közepette is 
rámutat a helyzet veszedelmére.
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Némelyek külön rendeztek magoknak federatiót, 
magok közt, zárt ajtóknál. Hozzunk föl példát.

Látom Rouen városának egy ki nem adott ok
mányában, hogy 1790. Julius 14-én, az Alkotmány 
három Barátja (e nevet vették akkor fel a Jacobi- 
nok) összegyűlt egy özvegy asszonynál, a városnak 
egy gazdag és tekintélyes tagjánál, és kezében lete
szi a polgári esküt. Catot és Marcia-t vélné az ember 
látni Lucanus-ban : , Juguntur taciti contentique auspice 
Bruto. . .u Büszkén küldik szövetségi okmányukat a 
Nemzetgyűlésnek, a mely egyszerre kapta Rouen 
nagy federatiója okmányát is, hol hatvan város kö
vetei jelentek meg és egy fél millió ember.

A három Jacobin : egy pap, a börtön alamizsna 
osztó lelkésze, és két sebész. Az egyik magával 
hozta fivérét, a király roueui nyomdászát. Számítsunk 
még ezekhez két gyermeket, az asszonyság öcscsét 
és hűgát, két asszonyt környezetéből vagy hozzátar
tozóiból. Mind a nyolczan letették az esküt e Cor- 
nelia kezében, ki aztán egyedül esküdött.

Kis társaság, de tökéletes, a mint látszik. Az 
asszony (egy nagykereskedő vagy hajóbirtokos öz
vegye) a nagy kereskedelmi vagyont képviseli. A 
nyomdász az ipart. A sebészek a tehetségeket, ügyes
séget, tapasztalatot. A pap magát a Forradalmat; 
nem lesz ő soká pap: ő szerkeszti az okmányt, le
írja, elküldi a Nemzetgyűlésnek. 0  e szövetkezés 
ügynöke, valamint hogy az asszony ennek központja. 
Ő általa lesz tökéletes a társaság, jóllehet nem 
látni azon személyt, ki körül forog minden hasonló 
társaság, az ügyvédet, az ügyészt. A törvényszéki
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palota és a börtönök papja leven, az elítéltek gyón- 
tatója, tegnap még a Parlamenttől függött, ma Ja 
cobin s ilyennek jelentvén be magát a Nemzetgyű
lésnek merészsége és tevékenysége által, felér három 
ügyvéddel.

Ne csodálkozzunk azon, hogy egy nő a köz
pontja e kis társaságnak. Sok nő vett részt ily szö
vetségekben, igen komoly nők, női sziveik egész buz
galmával, vak buzgalommal, mely eszmékből és ér
zésekből zavarosan képződött, s térítő szellemében 
felhasználta a középkor minden szenvedélyét, az új 
hit szolgálatára. Azon nő, kiről itt beszélünk, ko
moly megpróbáltatáson ment volt keresztül ; ő zsidó 
volt, egész családját látta megkeresztelkedni, s izrae
lita maradt; később elvesztvén férjét, gyermekét (egy 
borzasztó baleset által) az elvesztett kedvesek he
lyett, a Forradalmat fogadta örökbe. Egyedül állván 
és gazdagon, barátai könnyen rávehették, úgy hi
szem, hogy biztosítékot nyújtson az új rendszernek, 
nemzeti javak vásárlása által.

Miért szövetkezik külön e kis társaság? Mert an
nak Rouen általában igen is aristocratának tetszik, mert a 
hatvan város federatiója, mely itt egyesül, vezérei
vel, d’Estouteville, Herbouville és Sevrac-okkal stb. 
e nemesekből vegyes federatio, nem tetszik neki elég 
tisztának ; végre, mert Julius 6-án ment végbe, nem 
pedig 14-én a Bastille bevétele által szentesített na
pon. 14-én tehát, ezek büszkén elszigetelve otthon, 
távol az avatatlanoktól és lágy melegektől, megün- 
neplik a szent napot. Nem akarnak összeelegyedni, 
sok -tekintetben kiválasztottakat képeznek, mint a
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a minők voltak ez első Jacobinok legnagyobb része, 
úgyszólván a pénz, tehetség, vagy erély aristocratiája, 
mely természetes versenytársa lett a születés aristo- 
cratiájának.

Ez időtájt nem volt senki a népből a Jacobi
nok társaságában, sem szegény ember.*) Azon vá
rosokban azonban, hol verseny volt két klub közt, a 
hol az aristocratikus klub (a mint néha megtörtént) 
bitorolta „Az Alkotmány barátai14 czímét, a tnásik ha
sonnevű klub nem mulasztotta el, saját maga meg
erősítése érdekében, magát elnézőbbnek mutatni a 
befogadásokra nézve és alsóbb sorsú embereket szá
mítani tagjai közzé, úgy, mint kis boltosokat és üz
letembereket. Lyonban és alkalmasint más gyárváro
sokban is, a munkások korán vettek részt a klubok 
vitáiban.

A Jacobin klubok valódi alapját sem az elsők, 
sem az utolsók nem képezték, de egy különváló, 
noha másodrendű osztály képezte azt, mely sokáig 
folytatott titkos harczot az első tagjai ellen : az ügy
véd például azon tisztviselő ellen, ki dölyfével el
nyomta ; az ügynök, a sebész fel szeretett volna 
jutni az ügyvéd, az orvos színvonalára, a pap a 
püspök ellen küzdött. Ezen században a sebész, sa
ját érdeme folytán, ledöntötte a sorompót majdnem 
egyenlőségre jutott. A Châtelet küzdelmet folytatott 
a Parlament ellen. Győzött 1789-ben és rövid időre

*) Epén azon oknál fogva, hogy e társaságok föltették ma
gokban a szegények segélyezését és tagjaikat erre kötelezték. E 
tagok fel voltak osztva : pénztárnokokra, bejelentőkre, előadókra, 
megfigyelőkre, vigasztalókra, stb.
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(ki hitte volna) a nagy nemzeti törvényszék lön. A 
párisi Jacobinok híres alapítója, Duport Adrien, Châ- 
telet-beli ember vala, ki feljutott a Parlamentig, de 
ki a Forradalomkor visszatért a Châtelet-hez, meg
törte a parlamentieket.

Mindez a Jacobinokból, mord , gyanakodó, rend
kívül heves érzésű és tartózkodó emberekből álló 
osztályt képezett, mely sokkal reálisabb és ügyesebb 
volt, mint a hogy azt kevéssé határozott elméleteik
től várni lehetett volna.

Noha a régi irigységek, az új nagyra vágy ások 
hatalmas ösztön volt reájok nézve, noha a különböző 
pártok felhasználták e társaságokat ármánykodásaik
ban, általános jellegök, mely erőteljesen van kifejezve 
azon példában, melyet felhoztunk, rendesen: az ön
kéntes természetes társasulás, melyre igaz, vallásos 
nemzeti érzés indított, szigorú lelki odaadás a sza
badság iránt, a polgári erények tisztasága, mely igen 
követelő és folytonosan a kiselejtezésre sarkalt.

Mi volt e kis egyházak symboluma? Ez égő 
hitnek meg volt-e a maga határozott c re d o -ja ?  
Nem, még igen határozatlan vala, és tudtán kívül 
ellenkező elveket vegyített össze. Mindnynyájan, vagy 
majd mindnyájan királypártiak voltak ez időtájban, 
és mégis rendkívül ingerültek a király ellen. Mind
nyájan Rousseau követői, azon század híres bölcsé
szeti elve: térjetek vissza a természethez, befolyása 
alatt. És mégis e mellett többen keresztyéneknek 
hitték magokat, és csatlakoztak, legalább névleg, 
azon régi hithez, mely a természetet elitéli, romlott
nak, bukottnak hiszi.



Még ezen ellenmondásnak, e tudatlanságnak, az 
új, még kevéssé átvizsgált elvekben vetett e hitnek 
is van valami tiszteletreméltó oldala. Ez az ismeret
len istenben való hit. Es e hit azért nem kevésbé 
eleven nálok, felemeli, megerősíti a lelkeket. Mint 
mesterök, Rousseau, az ókor nemes alakjaira emelik 
tekintetüket, Plutarch hősei képezik vetélkedésök tár
gyát. Hogy ha nem is tudnak jól bemélyedni az an
tik szellembe, megérzik legalább annak szigorú er
kölcsösségét, stoikus erejét, és onnan merítik a pol
gári önfeláldozás ihletét; megtanulják tőle azt, mit 
legjobban tudott, mit nekik is veszedelmes útaikon 
tudniok kellend : szembenézni a halállal !

Fontos azt is megjegyeznünk : ez új ihlet gyö
keres módosítást fog hozni a régi Francziaország 
szellemében.

E szellemnek két jellemvonása van, melyet 
majdnem lehetetlen volt a Forradalommal össze
egyeztetni, azon borzasztó küzdelemmel, melylyel ez 
járt. Egyrészt bizonyos hajlam a bizalomra, a hitre, 
túlvitt tisztelet mások iránt, az udvariasság és sze- 
lidség bizonyos virága bájos és vészteljes tulaj
donok, melyek annyi esetben adtak fegyvert ellenünk. 
A régi franczia szellem másik tulajdona annak volt 
kifolyása, mit b e c s ü l e t n e k  hívunk, bizonyos mo
dorbeli finomságnak, bizonyos előitéleteknek is, azon 
könnyűségnek, például, a melylyel elismerték, hogy 
egy embernek, azért, mert valakit bántalmazott, joga 
volt aztán őt megölni; vélemény, mely elméletben a 
bátorság tiszteletétől ered, de mely gyakorlatban a 
bátrakat gyakran az ügyeseknek szolgáltatja ki.
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A régi Francziarszág e két jellemvonását a Ja- 
cobinok megvetették.

Mint a papok ellenségei, küzdeniük kellett egy 
óriási szövetkezés ellen, melynek első fegyverei a 
gyónás és feladás valának ; a Jacobinok is hasonló 
módot használtak, merészen kiálták ki magokat a 
feladás barátainak ; ezt a honpolgár első kötelessé
gének hirdették ki. A kölcsönös őrködést, a nyilvá
nos bírálatot, sőt a titkos feladást tanították, a ré
giek leghíresebb példáira hivatkozva. A régi görög, 
vagy római város, a kis kolostori község a közép
korban, melyet zárdának, apátságnak hittak, köteles- 
ségöknek tartották a folytonos haladást, tisztulást azon 
folytonos felügyelet által, melyet a szövetség minden 
tagja egymásra gyakorolt. Eme elvet alkalmazzák a 
Jacobinok az egész társadalomra.

A Jacobinok, kik egy nagy nemzeti veszedelem 
közepette születettek, egy óriási összeesküvés alatt, me
lyet az összeesküvők tagadtak, (s melylyel azóta di
csekedtek) Francziaország megmentésére légiót képez
tek, a nyilvános vádlók sergét.

De, távol a középkori inquisitiótól, mely a 
gyóntatószék és ezer más mód által, a lelkek mélyéig 
hatolt, a forradalmi inquisitiónak csak külső eszkö
zök álltak szolgálatjára, gyakran bizonytalan jelek. 
Innen eredt aztán az a túlságos beteges gyanakvás, 
annál gyanakvóbb szellem, minél kevésbé volt biz
tos a valóságra nézve. Minden rémített, minden nyug
talanított, minden g y a n ú  s-nak tetszett.

Nagyon is természetes félelem azon veszedelem 
közepette, melyben B’rancziaországot, a Forradalmat,
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az emberi nem szabadság ügyét látták ! E szeren
csés Forradalom, melyet ezer év óta vártak, végre 
megérkezetté és már már vesztéhez közel állt! Ki
szakítva egyszerre azoknak karjai közül, kik átölel
ték, szivök mélyébe helyezték, mint saját énjök leg
nemesebb részét. Nem arról volt szó, hogy külső javaktól 
foszszák meg őket, de saját életüktől. . . Egyik sem 
élte volna túl.

Ha igazságosan akarunk ítélni a Jacobin ok fe
lett, vissza kell magunkat helyeznünk ez időpontba 
és azon körülmények közzé, meg kell értenünk azon 
kényszerhelyzetet, melyben voltak.

Óriási szövetséggel állottak szemben, mely fele
része hülyékből, felerésze gazemebrekből volt alkotva, 
mit a t i s z t e s s é g e s  e m b e r e k  világának hívtak 
és hívnak.

Egyfelől két feladó : a király, ki kész feladni 
népét Európának, és a pap, ki feladja a népet a jám 
boroknak, az asszonyoknak, Yendée-nek.

Másfelől Lafayette otromba szövetkezése Bouillé- 
val, ennek előnyére, és mely (jó akarattal) a Forra
dalmat ellenségeinek kezére játszódta volna.

Ki mondhatja el részletesen, városról városra, 
és falu helyeken, hogy mi volt e t i s z t e s s é g e s  
e m b e r e k  szövetkezése ?

Papok, asszonyok, nemesek és félnemesek tár
sasága.

Az asszonyok ! Minő hatalom ! Ily segélylyel 
van-e szükség a sajtóra? Szózatuk sokkal biztosabb 
segéd-eszköz. Yalódi erő, mely annál hathatósabb, 
hogy semmi éles nincs benne, enged, rugékony, meg
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hajlik, hogy annál jobban kiegyenesedjék. Suttogj 
neki egy szót fülébe, a szó tova illan, repül, meg
támadja nappal, éjjel, reggel, az ágyban, a tűzhely
nél, a piaczon, este a beszélgetés közben, az ajtók 
előtt m indenütt, megtámadja a férő t, a gyermeket, 
m indenkit.... Háromszor férfi az, ki ellenállhat!

Ez vaM di, borzasztó akadály a Forradalomra 
nézve. És még mi ez, a külföld, Európa minden sergei- 
hez képest . . .  ? Szánakozzunk atyáinkon.

Ki akarna most behatolni a nemes és félnemes 
társaság borzasztó részletezésébe? A parlamentbeliek 
ódon rothadásába, régi rendőrségükbe, a legnagyobb 
akadály, melyet állítólag Lafayette Párisban talált. 
Aljas szolgai kereskedők, csekély évdíjasok, apró 
hitelezők bérenczhada, kik a papsághoz és nemes
séghez csatlakoztak. És a nemesek, hála Lafayette- 
nek és a forradalmi törvényeknek, vezérei, tisztjei 
lettek a nemzetőrségnél e védenczeiknek.

Hogy mindennek ellenálljon, az űj szövetség
nek, rendkívül szilárd szervezettel kellett bírnia. Ez 
megtalálható a párisi társaságban. Ennek eredetisége 
kevésbé volt az elméletben, mint alapítóinak gya
korlati szellemében.

A fő Duport vala, és sokáig marad a Jacobi- 
nok élén. „A mit Duport gondolt ki, mondák, Bar
nave kimondja, és Lameth megteszi." Mirabeau őket 
t r i u m g u e u s a t - n a k  hívta (háromkoldusság). Azon 
csapatok erélyéről ítélve, melyeket a királyság ellen 
intéztek, köztársaságiaknak hitték őket, mély szán
dékot tulajdonítottak nekik, és a mindent fenekestől 
felforgatásnak megállapított tervét. 0  nekik is hí-

M ichelet. A fraucz. forr. tőrt. III. 5
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zelgett e rósz hírnév. De nem érdemelték meg. Csu
pán következetlenek voltak. A válság nap ján , azon 
monarchia párthívei valának, melyet összeromboltak.

Duport pedig erőteljes, gondolkodó elmével birt, 
tökéletesebbel mint társai; noha az elmélet embere 
volt, sok forradalmi tapasztalattal birt, még a For
radalom előtt is. Mint d’Esprémesnil vetélytársa a 
parlamentnél, ő volt a fő kezdeményezők egyike a 
Calonne és Brienne elbn intézett ellenállásban. A la
posan kelle ösmernie, a parlamenti rendőrség titkos 
működését, a jegyzői kar és nép által a parlament 
érdekében kezdett zendület szervezetét.

A 89-ki választások a la t t , kezdett magához 
gyűjteni nehány politikai férfit. (Grand Chantier ut- 
czában, a Temple mellett.) Mirabeau, Sieyès megje
lentek, de nem akartak oda többé visszatérni. „Bar
lang politika !“ mondá Sieyès. A nagy metaphysicus 
csupán az eszmék által akart hatni. Duport az esz
mék segítségére kívánta hívni a földalatti ármányt, 
a nép izgatását, ha kellett, a zendülést is.

Új gyülekezet Versailles-ban. Ez, melynek alap
já t a breton küldöttség képezte, breton klub nevet 
vett fel. Ott készítettek elő, Duport, Chepelier, stb. 
befolyása alatt, több merész rendszabályt, mely a 
kezdő Forradalmat megmentette. A nemességnek egy 
kisebbsége, mely felerész philantrop nagyurakból, 
felerész elégedetlen udvaronczokból állott, vegyült e 
breton klubba, és igen különböző, gyanús szellemet 
vitt be oda. A forradalmi udvaronczok közül, a leg- 
ármányosabbak és legmerészebbek a Lameth testvé
rek voltak, fiatal ezredesek, az udvar által nagyban 
pártfogolt, de ki nem elégített családból.



Artoisból való nemesek, kiket Franche-Comté- 
ban választottak meg. Ez utolsó megyének egyik 
követe, ki alkalmasint az ő emberük volt, vett ki, 
S9 Októberén, mikor a Nemzetgyűlés Párisban vala, 
egy helyiséget a Jacobinoknál, hova a követek ösz- 
szegyülekezhessenek. A barátok kétszáz frankért ad
ták bérbe éttermüket, és kétszáz frankért a bútoro
kat, asztalokat, székeket, stb. Később a helyiség nem 
lévén többé elég tágas, a klub kölcsönvette a könyv
tárt, és azután a templomot. A régi barátok sírjai, 
Szent Tamás eltemetett iskolája, Jacques Clément 
szerzetestársai igy néma tarui lőnek a forradalmi 
cselszövényeknek.

A breton klub tagjain kivül, sok követ, kik még 
soha sem jöttek Párisba és kik az októberi jelene
tek után, nem igen voltak megnyugtatja, és mint
egy elveszve érezték magokat e nép oczeánjában, 
rue Saint-Honoréban fogadtak szálfást, egymáshoz 
közel, hogy szükség esetére egymást könnyen felta
lálhassák. Épen a Nemzetgyűlés ajtaja előtt valának, 
mely akkor a Lovardában székelt, azon helyen, hol 
a Rivoli és Castiglione utczák egymást keresztezik. 
Könnyű volt nekik, majdnem szemközt, összegyűlni 
a Jacobinok zárdájában.

Az első nap száz követ jelent meg, azután 
kétszáz, később négyszáz. Az „Alkotmány Barátai" 
nevet vették fel. Valósággal azt ők szervezték. Ők 
készítették élő egészen ; ez a négyszáz képviselő, 
kik egymás közt több kötelékkel bírtak, kik külön
ben fegyelmezettebbek, pontosabbak valának a töb
bieknél, a Nemzetgyűlés urai lőnek. Készen hozták

5*
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el oda a törvényeket, a választásokat; csak ők vá- 
laszták az elnököt, a jegyzőket, stb. Egy darabig 
elrejtették e teljhatalmat, olykor az elnököt más 
pártból is választva.

89 telén, egész Francziaország Párisba gyűlt. 
Több tekintélyes egyén akart a Jacobinokhoz beál- 
lani. Előbb nehány kitűnő irót fogadtak be; az első 
Condorcet vala, azután más ismert egyéneket, kiknek 
hat tag által kellett bemutatva és ajánlva lenniök. 
Csak jegygyei lehetett bejútni, és e jegyeket gondo
san vizsgálta meg az ajtónál két tag, kiket e végre 
állítottak oda.

A Jacobinok klubja nem szorítkozhatott sokáig 
arra, hogy a törvények műhelye legyen, azoknak 
előkészítésére szánt laboratórium. Korán lön a for
radalmi rendőrség hatalmas bizottsága.

Ezt a helyzet parancsolta. Mit használt az al
kotmány kidolgozása, ha az udvar, egy ügyes csa
pással, ledöntötte az oly fáradsággal emelt szerke
zetet ? Láttuk már, hogy a brest-i összeesküvés hí
rére, mely a mint mondták, az angoloknak volt át
adandó, Duport (1789 Julius 27-kén) kineveztette 
a Nemzetgyűlés által a nyomozó bizottságot. A bi
zottságnak nem voltak más ügynökei, mint a kor
mány emberei, melyek felett épen őrködnie kellett. 
Ez ügynökök, kikkel az nem rendelkezett, meg vol
tak a Jacobinoknál. Lafayette, ki saját kárára tanulá 
meg szervezetüket, azt mondta, hogy tíz ember ké
pezte a központot. Ezeket Ők magok s a b b a t - n a k  
hívták, minden nap a Lamethek parancsait vették 
át ; mindenik tíz ember átadta azokat tíz m ás, kü
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lönböző zászlóalj és osztályhoz tartozó embernek, 
űgv hogy mindenik osztály egyszerre kapta meg 
ugyanazon feladást a hatalom ellen , ugyanazon lá
zadási ajánlatot, stb.

Lafayette mellett volt a városi nyomozó bizott
ság. és sok elszánt ember a nemzetőrségből. E két 
rendőrség egymás működését és az udvarét is ke
resztezte. A Jacobinokó a népies mozgalom irányá
ban működött, a növekedő árral, és ép annyira köny- 
nyü volt működése, mint a mennyi akadálylyal ta 
lálkoztak a többiek. A Jacobinoké mindenütt elter 
jedt, minden városban szervezkedett a községekkel 
szemben, minden polgári és katonai testület ellenébe 
felállított egy felügyelő és feladó társulatot.

Beszéltünk már a 89-ki klub-ról. melyet Lafayette 
és Sieyès igyekeztek eleinte a Jacobinok ellenébe 
felállítni. Ezen békülékeny klub, mely azt hitte, hogy 
összeegyeztetheti a monarchiát és a Forradalmat, ha 
fenáll csupán a Forradalom végromlását idézi elő. 
Ma, midőn már annyi, akkor titkos dolgot hoztak 
napfényre, bátran kimondhatjuk, hogy a legerőtelje
sebb. a legnyomatékosabb fellépés nélkül, a Forra
dalom elveszett volna. Ha nem indítja meg a táma
dást, vége van. Bouillé és Lafayette könyelmü szö
vetkezése, a legveszélyesebb csapást mérte rá. A J a 
cobinok által vette kezébe a támadást.

Szeptember 2-kán megtudták Párisban a nancy-i 
híreket, és ugyanaz «nap, kevés órával később negy
venezer ember özönlötte el a Tuileriákat, ostromolta 
a Nemzetgyűlést, kiabálva : Le a miniszterekkel ! 
Halál a miniszterekre ! Lámpára a miniszterekkel !
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A hír hatása igy gyengébb lön, megindulás 
győzte le a megindulást, félelem a félelmet.

A hihetetlen gyorsaság, melylyel a zendülést 
létre hozták, mutatja egyszersmind azon gyúlékony 
állapotot, melyben a nép vala, és a Jacobin társaság 
erőteljes szervezetét, melynél fogva, azon perczben, 
melyben a jelt megadta, a tettet is végbevihette.

És Lafayette harmincz és nehány ezer nemzet
őrével, katonai és községi rendőrségével, a városház 
és udvar segédforrásaival, mivel az udvar közeledett 
hozzá egy perezre, hogy a n a n c y - i  c s a p á s t  vég- 
hezvigyék, Lafayette e sok különböző segédeszkö
zökkel mit sem segíthetett ezen. Azon miniszter el
len űszították elébb a népet, a melyik ez időben 
legkevesebbet cselekedett, Necker a pénzügyminisz
ter ellen. Semmi egyebet nem csinált, mint irt. Épen 
röpiratot bocsátott ki az államutalványok ellen. Ne
hány csapat embert küldtek ellene, mely ordított és 
fenyegetett. Lafayette, ki oly keményen sújtott Nan- 
cyban, nem mert Párisban fellépni, és azt tanácslá 
Neckernek, helyezze magát biztonságba. Egy Jacobin 
képviselő ajánlatára, a Nemzetgyűlés elrendelte, hogy 
maga fogja kezelni az államkincstárt. Fontos hatá
rozat, egyike a legborzasztóbb csapásoknak, melye
ket a királyságra mérni lehetett.

íme a két párt, a Jacobinok, az alkotmány
párt, melynek mindenike a nyers erőt, a kényszert, 
a félemlítést használja fel. Lafayette Bouillé által 
sújt, a Jacobinok a zendülés által. Nancy-i rémület, 
párisi rémület.
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Hány század választ el a júliusi federatiótól ? . . .  
Ki hinné ? Két hónap. A béke ez áldott fénye hova 
tűnt már? A júliusi tündöklő napfény hirtelen el
homályosult. Az összeesküvések és erőszak sötét kor
szakába lépünk. Szeptembertől kezdve minden ho
mályos lesz. Erezni, hogy a tüzes, nyugtalan sajtó, 
tapogatódzva halad. Fürkész, keres, nem lát, csak sejt. 
A Jacobinok inquisitiója, mely kezdődik gyönge á l
fényt vet, egyszersmind világit és elsötétit mindent, 
mint a nagy templom füstölő gyertyái, a Saint-Honoré 
utcza zárdájában, hol összegyűlnek.

Egy dolog volt világos, e homályosság köze
pette, a nemesek szemtelensége. Mindenütt ingerlő, 
kihívó magatartást vettek fel. Mindenütt bántalmaz
ták a hazafiakat, a legbékésebb embereket, a nemzet
őrséget. Néha a nép is beleelegyedett, és véres j e 
lenetekre adott alkalmat Hogy csak egy példát hoz
zunk fel, Cahorsban két testvér elmésnek találta 
sértegetni egy nemzetőrt, ki Ça i r a - t  énekelte. El 
akarták őket fogni ; megsebesítették, megölték azokat, 
kik elejökbe kerültek, aztán házukba vetődtek, és 
ott magokat megerősítve, több töltött puskájuk lé 
vén , a tömegre lőttek és sok embert megöltek. Hogy 
vége legyen a mészárlásnak, a tömeg felgyűjtá a házat.

Még a Nemzetgyűlés kebelében, a törvények 
szentélyében is csak sértegetést és kihívást lehete 
hallani a nemes emberek részéről. D’Ambly bottal fe
nyegette Mirabeau-t. Egy másik nem átallotta mon
dani: „Miért nem rohanjuk meg kirántott karddal 
e nyomorultakat?"

Egy általok küldött egyén két egész nap volt 
nyomában Lameth Károlynak, hogy őt verekedésre
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kényszerítse. Lameth, ki rendkívül bátor és ügyes 
vala. makacsul tagadta meg, hogy egy kardvágással 
megtisztelje. A harmadik nap, mivel semmi sem me
ríthette ki türelmét, az egész jobb oldal tömegesen 
vádolta gyávasággal. Az ifjú Castries herczeg, sér
tegette; megverekedtek, Lameth megsebesült. A nép 
erre dühös lett. Azt beszélték, hogy de Castries kardja 
meg volt mérgezve, hogy Lameth meg fog halni. A 
Jacobinok jónak találták ez alkalmat felhasználni, 
hogy megrémítsék a pá;bajvívókat. Ügynökeik a 
Castries palota felé indították a tömeget, nem történt 
sem rablás, ;em gyilkolás, de minden bútort össze
törtek és kidobtak az utczára. Mindezt nyugodtan, 
rendszeresen; a rombol k őrt állítottak a király képe 
elébe, mely egyedül lett megkímélve. Lafayette oda 
ment, megnézett mindent de semmit sem tehetett; 
maga a nemzetőrség legnagyobb része fel volt hábo
rodva Lameth megsebzése miatt, és azt találta, hogy 
a rombolóknak tulajdonkép igazuk van. (1790 No
vember 13).

E naptól fogva a párbajvívók rémítését, mely 
lassan-lassan visszaadta a befolyást a nemességnek, 
más rémítés helyettesíté, a nép boszújának rémítése. 
A személyes felsőség, melyet a vívási ügyesség adott 
a nemeseknek, eltűnt a tömeg előtt. Ok a pártkér
déseket, becsületbeli kérdésekkel igyekeztek átjátszani. 
Visszaéltek ügyességökkel. A nagy számmal feleltek 
nekik. A legbátrabb forradalmiak azok, kik vitézsé- 
göket bebizonyították azóta a harczmezőkön, megta
gadták a verekedőknek, a személyes küzdelem köny- 
nyü előnyét.



Y. F E JE Z E T .
Az e lvek  közti k ü zd e lem  a  N em ze tg y ű lé sen  

és  Jaco b in o k n á l.

(Paris 1790 vége felé. Társadalmi kör. A Vasszáj- 89-ki klub. A Ja- 
cobinok klubja. Robespierre a Jacobinoknál. Robespierre eredete. R o
bespierre tíz éves korában árva ; a papságtól ösztöndíjt húz Irodalmi 
kiséilétéi. Arrasban fenyitö biró ; lemondása. A püsnök ellen pert kezd. 
Robespierre az országos rendeknél. October 5 kén Maillard-1 támogatja. 
Összeesküvés, hogy őt nevetségessé tegyek. Magánya és szegénysége. 
Szakítja Lameth-ekkel. A Nemzetgyűlés határozatlan vagy hátrálni 
kezd. Összeszorította a tényleges polgárok számát. Az akkori Jacobinok 
és a két Lameth kétértelmű magaviseleté Lapjokat egy orleanistára 
bízzák (November) Robespierre becsületessége. Politikája. 1790-ben 
azon két egyedüli szövetségre támaszkodik, mely akkor Francziaország- 

ban létezett: a Jacobinokra és papokra'.

90 vége felé látszólagos megállapodás követ 
kezett be, semmi, majd semmi mozgás. Csak a vá
ros kapuit zárta el nagy számú kocsi, az utak tele 
voltak kivándorlókkal. Másfelől sok idegen jött Pá- 
risba, a nagy látványt megnézendő.

Nyugtalan, nyugalom nélküli megállapodás. Cso
dálkoztak, csaknem bámultak azon, hogy semmi ese
mény nem történik. A tüzes Camille kétségbe van 
esve, hogy nincs semmi elbeszélni valója; időközben 
megházasodik, és ez eseményt tudtul adja a világnak.

Semmi mozgás, a háború közepette (melyben 
magokat érezték) ez nem volt természetes. Valóság
gal két óriási esemény ment végbe.
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Először is a király elárulta Francziaorezágot a 
királyoknak. Másodszor az egyházi és nemesi ösz- 
szeesküvés ellenébe, erélyesen szerveződött a Jaco- 
binok összeesküvése.

E kor jellemző vonása, a klubok elterjedése; 
főkép Párisnak óriási forrongása, űgyannyira, hogy 
minden utczasarkon gyülekezeteket rögtönöztek. A 
békés Páris fénye és egyhangúsága nem adhat kép
zetet az akkori Párisról. Mélyedjünk be, egy perezre 
ezen izgatott, zajos, erőszakos, tisztátlan és sötét, de 
eleven és kiáradó szenvedéllyel teljes Párisba.

Tartozunk avval a Forradalom első színházának, 
hogy első látogatásunkat a Palais-Royalba tegyük 
meg. Olvasóimat egyenesen oda vezetem. Eltávolítóm 
útjokból ez izgatott tömeget, e zajos csoportokat, e 
viharos felhőit a nőknek, kik a természet szabadsá
gának szentelik magokat. Átmegyek a szűk fa-folyo
són, mely fuladásig tömve van, és e sötét átjárás 
után tizenöt fokon lemenve, a Circus közepére he
lyezem olvasóimat.

Prédikálnak! Ki várta volna ily helyen, ily vi
lági társaságban, melybe annyi szép és gyanús nő 
vegyült? . .. Első tekintetre azt lehetne hinni, hogy
kéjhölgyek előtt tartott egyházi beszéd foly___ De
nem, a gyülekezet komolyabb. Felismerek itt sok 
iró t, akadémikust; a szószék alján ott látom 
Condorcet t.

De hát a szónok csakugyan pap-e? Öltözetére, 
igen; körülbelől negyven éves szép alak; beszédje 
tüzes, néha száraz és erőszakos, semmi kenetteljes
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ség nincs benne, kifejezése merész, kissé ábrándos. 
Legyen prédikáló pap, költő vagy próféta, mindegy, 
ez F£uchet abbé. E szent Pál két Thecla közt be
szél , az egyik, ki őt el nem hagyja, ki erőnek ere
jével követi őt a klubban, az oltárhoz, oly nagy az 
ő buzgósága; a másik asszony, egy holkndi meleg 
szívű és nemes lelkű nő Palm Aelder, az asszonyok 
szónoka, ki felszabadításukat hirdeti. Tevékenyen dol
goznak ezen. Kéralio kisasszony lapot ád ki. Nem 
sokára Roland né miniszter lesz és több is.

Nem csodálkozom azon, hogy ezen próféta, igy 
körülvéve asszonyokkal, ékesen beszél a szeretetről; 
a szeretet minden lépten előjön lángoló szavaiban. 
Szerencsére megértem. Az emberiség szeretctéről van 
szó. Mit akar ő ? Mintha ismeretlen rejtelmet nyilat
koztatna ki, s azt háromezer emberre bízná. A 
Természet nevében szól és mégis keresztyénnek hiszi 
magát. Különös módon hozza össze szabadkőműves
ség alakjában Baco-t és Chirstus-t. Néha túlszár
nyalja a Forradalmat, máskor megette marad, egyszer 
Lafayette mellett szónokol, másnap túlhaladja a de- 
mocratákat és az emberiség társaságát azon köteles
ségre állapítja: „ hogy  m i n d e n i k  t a g j á n a k  e l é g 
s é g e s  é l e t  a d a s s é k . “ Sokan a agrártörvényt 
vélik felismerni homályos tanaiban.

Lapját, A z i g a z s á g  b a r á t a i  s z ö v e t s é g é 
n e k  T á r s a s  k ö r e  lapját, B o u c h e  de  F e r-nek 
(vasszájnak) nevezik. Fenyegető, ijesztő czím. Ez a 
száj, mely mindig nyitva van (Ancienne Comédie 
utczában és Procope kávéház mellett) éjjel-nappal 
fogadja be a névtelen értesítéseket, a vádakat, me-
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lyeket bedobnak. Mind bejutnak, de ne féljenek, a 
legnagyobb része ben marad. A T as  s z á j  nem 
harap1).

Menjünk ki. Ezen válságos időben, melyben 
vagyunk, őrködni kell, óvatosnak lenni. Itt igen 
sok elmélet van, igen sok asszony, igen sok ábránd. 
A levegő nem egészséges reánk nézve. A szeretet, 
a béke, mindez bizonyára nagy kincs, de mit ? A 
háború elkezdődött. Lehet-e az embereket összeölel- 
keztetni, a különböző elveket összeegyeztetni, a ki- 
békités előt t ? . . .

Különben is a Cirkus felett látom kiemelkedni 
a 89-ki gyanús Klubot, és ez neveli bizalmatlansá
gomat. Ott ragyognak a gyertyafényiől pompás termeli 
a Palais-Royal első emeletén. Ez a Lafayette, Bailly, 
Mirabeau, Sieyès Klubja, azoké, kik meg szeretnének 
állani, még mielőtt biztosítékot nyertek volna. A nép 
eme bálványai időről-időre megjelennek az erkélyen 
és királyi módra köszönnek a tömegnek. E gazdag 
Klub főrúgója, kitűnő vendéglő.

Jobb szeretem a tömeg fekete habját követni, 
a Saint-Honoré utcza lámpái sárga fényénél, mely 
helylyel-közzel áttör az utcza ködén. E tömeg ugyan- 
egy irányba halad, a Jacobin zárda azon kis ajta
jáig. Oda jönnek minden reggel, a lázadás munká
sai, a Lameth-ek parancsait átveendők, vagy Laclos- 
tól az Orléans herczeg pénzét Ilyenkor nyitva van 
a Klub. Menjünk be óvatossággal, a helyiség roszul *)

*) Ez a lap az álmysticismus és szabadkőművesség lomjai 
közt, igen sok ékes és meglepő dolgot foglal m igában. Megér
demelné talán, hogy újra nyomassák mint történelmi érdekesség.
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van világítva.. . .  Pedig nagy gyülekezet van jelen, 
valóban komoly és tekintélyes. Ide jön viszhangozni, 
Francziaország minden pontjáról a közvélemény ; ide 
özönlenek a megyékből az igaz vagy álhírek, az 
igazságos vagy igazságtalan vádak. Innen térnek 
vissza a feleletek. Ez a Nagy Oriens, a társulatok 
központja, itt van igazán a Szabadkőművesség, nem 
pedig azon ártatlan Fauchet-nál, kinél annak csak 
külső formája van meg.

Igen, ez a homályos templom annál ünnepélye
sebb. Nézzétek, ha láthatjátok e nagy számú köve
teket; már négyszázan is voltak; ma körülbelől két
százat láttok, a főbb vezetőket, Duport ot, Lameth-et, 
e kissé önhitt, kihívó, hetyke arcz, a csillogó és fiatal 
Barnave ügyvéd arcza. Hogy a távollevő képviselő
ket helyettesítsék, vagy ezer, mind tevékeny és ki
tűnő tagot fogadtak be.

Senki sincs itt a népből. A munkások megje
lentek , de más órákban, más terem ben, e terem 
alatt. Alapítottak az ő oktatásukra, egy T e s t v é 
r i e s  t á r s u l a t o t ,  a hol megmagyarázzák nekik az 
alkotmányt. Más társaság a nép asszonyaiból is kezd 
összegyülekezni ez alsóbb teremben1).

A Jakobinok különváló irodalmi gyülekezetei 
képeznek. A franczia irodalom képezi itt a többsé
get. Laharpe, Chénier, Chambfort, Andrieux, Sédaine, 
és annyi más ; a művészek is nagy számmal vannak, 
David, Yernet, Larive, és maga a Forradalom a 
színháznál, az ifjú római Talma. Az ajtóknál a je- *)

*) Marat ellentétbe helyezi ez asszonyok erélyét és a Ja
cobin aristocratia léha fecsegését. 1790 Dec. 30 ki szám.
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gyek láttamozására és a tagok felismerésére két bí
ráló portás, Laïs az énekes, és e szép fiatal ember, 
de Genlis asszony méltó tanítványa, az Orléans her- 
czeg fia.

Azon fekete ember, ki az íróasztalnál ül, ki oly 
sötéten mosolyog, az maga a herczeg ügynöke, a 
v e s z e d e l m e s  ö s s z e k ö t t e t é s e k  hirhedt szer
zője. Nagy ellentét, a szószékről beszél Robespierre.

Ez becsületes ember, ki nem enged az elvek
ből. Tiszta erkölcsű, tehetséges ember. Gyenge hangja 
kissé rekedtes. Sovány, rideg arcza, változatlan olaj
zöld ruhája (egyetlen ruhája, szigorú és keményen 
megkefélve) eléggé bizonyítják, hogy az elvek nem 
igen gazdagítják emberüket. A Nemzetgyűlésen ke
veset hallgatnak reá, de a Jacobinoknál fölényt gya
korol, és mind inkább fogja azt gyakorolni. 0 , maga 
e társaság, semmivel sem több, sem kevesebb. Tö
kéletesen képviseli, vele egy lépést halad, meg nem 
előzve soha. Igen közelről és nagy figyelemmel fog
juk őt követni, megjelölve, keltét adva gondos pá
lyája minden fokának, sápadt arczán is meglesve 
azon nagy munkát, mit a Forradalom rajta véghez 
visz, a virrasztás idő előtti ránczredőit és a gondo
lat mély barázdáit. Mielőtt lefestenők, életét kell el
mondanunk. Egészen mesterséges terméke ő a sors
nak és munkának, keveset köszönhetett a természet
nek. Nem érthetnők meg jellemét, ha alaposan nem 
ismernők a körülményeket, melyek létrehozták, az 
erős akaratot, mely őt megalkotta.

Kevés emberi teremtmény született oly szeren
csétlennek. Klőbb egyre-másra sújtva családjában és
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vagyonában ; később befogadva, pártfogolva a magas 
papság és nagy urak társasága által, mely ellensé
ges volt azon eszmék, ellenszenvvel viseltetett a szá
zad azon szelleme iránt, mely az ifjút is áthatotta, 
így csak azért vergődött ki egy szerencsétlenségből, 
hogy egy még nagyobbá essék bele, háládatlannak 
kelle lennie.

A Robespierre-k atyáról fiúra jegyzők voltak 
Carvin-ben. Lille közelében. A legrégibb okmány, 
melyet rólok láttam 1600-tól kel1). Azt hiszik rólok 
hogy Irlandból vándoroltak át Őseik talán részét 
képezték a tizenhatodik században, azon számos ir- 
landi telepeknek, melyek megnépesítették a partvidéki 
zárdákat és papnöveldéket, és ott a Jezsuiták által 
vitató és akadékoskodó szellemben neveltettek fel. 
Ott nevelték fel többek közt Burke-t és O’Connell-t.

A tizennyolcza€ik században a Robespierre-k 
nagyobb cselekvési tért kerestek. Az egyik ág Carvin 
mellett maradt, de a másik Arras-ban telepedett le, 
mely nagy egyházi, politikai és bírói központ, a me
gyei Rendeknek és felső törvényszéknek székhelye, 
hova özönlöttek a perek és más ügyek. Sehol sem 
Tolt nyomasztóbb az Egyház és nemesség. Főkép 
két uralkodója, két királya volt Arrasnak, a püspök 
és a hatalmas Saint-Waast abbé, ki körülbelől a 
város harmadát birta. A püspök megtartotta azon 
hűvédurasági jogot, hogy a fenyitő törvényszékhez 
kinevezze a bírákat. Még mai nap is árnyékba he
lyezi óriási palotája, fél Arrast. Jelentős nevű utczák,

') Gentil úr gyűjteménye Lille-ben.
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melyek azon cselszövény-világra emlékeztetnek, ka
nyarodnak nedvesen és szomorúan e palota falai alatt, 
t a n á c s h á z u t c z a ,  e l ő a d ó k  u t c z á j a  stb. Ez 
utolsó utczában, mely legsötétebb, legszomorúbb, élt, 
dolgozott és irt éjjel-nappal, a tisztességes polgársíig 
egyik illedelmes házában, az artois-i tanács egyik 
szorgalmas és becsületes ügyvéde, ki Robespierre 
atyja lön 1758-ban’).

Csupán köztisztelet és családi boldogság képezte 
minden gazdagságát. Elég szerencsétlen lévén fele
ségét elveszteni, élete összetört. Vígasztalhatlan szo
morúságba ese tt, nem voit képes többé dolgozni, 
megszűnt ügyvédeskedni. Azt tanácsiák neki, hogy 
utazzék. Elindult, semmi hirt sem adott többé ma
gáról ; soha sem tudták, mi lett belőle.

Négy gyermek maradt elhagyattatva e nagy 
puszta házban. A legidősebbik, Maximilian, tíz vagy 
tizenegy éves korában így családfő lön, némikép fi
vére és nővérei gyámja. Jelleme hirtelen megválto
zott; azzá lön, a mi mindvégig meg is maradt, bá
mulatosan komoly ; szája mosolyoghatott, sőt később 
bizonyos álmosoly lett is rendes kifejezése, de szíve 
többé soha sem derült fel. Ily zsenge korban lett 
egyszerre atyja, ura, vezetője azon kis családnak, 
melyet oktatott, dorgált.

Ez oly korán-ért kis ember, legjobb növendéke 
lön az arras-i oskolának. Oly kitűnő tanuló számára 
könynyen lehetett az egyik ösztöndíjat megnyerni,

') És nem 1759-ben, Degeorge úr szives volt nekem a 
keresztlevelet elküldeni, melyet nem rég találtak meg.
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melylyel Saint-Waast abbé rendelkezett a Louis-le- 
Grand oskolában. Egyedül érkezett tehát Párisba, 
elszakadva testvéreitől, egyetlen ajánlással egy Rotre- 
Dame-i kanonokhoz; kit nagyon megszeretett. De 
semmi sem sikerült neki. E kanonok csakhamar meg
halt. És egyszersmind hírül vette, hogy egyik nővére 
is meghalt, a legifjabb, kit legjobban szeretett.

Louis-le-Grand magas és sötét falai közt, me
lyek még feketébbek voltak a Jezsuiták árnyékától, 
e mély udvarokban, hova a nap oly ritkán sütött, 
az árva egyedül sétált, keveset érintkezett a boldo
gokkal, a zajos ifjúsággal. A többiek, kiknek szüleik 
voltak, kik a szünidők alatt, a családi és világi le
vegőt szítták, kevésbé érezték a rideg nevelés, durva 
érintését, mely a lelket virágától fosztja meg és 
tikkasztó hevével elperzseli. Robespierre lelkére mé
lyen hatott.

Mint árva, mint pártfogás nélküli ösztöndíjas, 
csupán saját érdeme, erőfeszítése, kifogástalan maga
viseleté által pártfogolhatta önönmagát. Az ösztön
díjastól sokkal többet követelnek, mint bárki mástól. 
Ő köteles győzni. A jó helyek, a jutalmak, melyek 
á többieknek csak koszorú, az ösztöndíjas rendes 
adója, avval fizeti pártfogóit. Megalázó, szomorú, 
sanyarú helyzet, mely azonban, úgy látszik, nem so
kat rontott Camille Desmoulins jellemén, a papság 
e másik ösztöndíjasán. Ez fiatalabb volt. Danton 
körülbelől egy idős Robespierre-el ; ugyanazon osz
tályban valának.

Hét, nyolcz év telik így el. Azután a jogtanul
mányok, mint mindenkinek, az ügyvéd irodája. Ro-

M ichelet. A franczia forr. tört. III. 0
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bespierre kevés sikert aratott itt, természeténél fogva 
okoskodó volt és elmélkedő, az elvont világ kedve
lője. de nem szokhatta meg a törvényszéki sophisti- 
kát és a jogcsavarás szőrszálhasogatásait. Rousseau- 
ból és Mablyból, e kor bölcsészeiből táplálkozva, nem 
szeretett az általánosságok köréből leszállni. Vissza 
kelle térnie Arrasba, s el kelle szenvednie a vidéki 
élet kisszerüségét. Miután koszorúzottan távozott Louis- 
le-Grand-ból, jól fogadták a világban és némi dia
dalt is aratott ott meg az academikus irodalomban. 
A Rosati akadémia, mely jutalmul rózsákat oszto
gatott, befogadta Robespierre-t. Csak úgy verselt, 
mint más. Gresset dicséretéért versenyezett, és el
nyerte a harmad jutalmat ; később komolyabb tárgy 
felett versenyezett: a bűn visszaháromlása, és a 
bűnös szüleinek megbélyegezése felett. Mind ez 
gyengén volt irv a , pásztori érzelgősséggel. A fiatal 
iró annál nagyobb benyomást tett ez által egy oda
való leányra.1) A leány megesküdt, hogy máshoz nem 
megy férjhez. Egy utazásból visszatérve Robespierre 
férjnél találta.

A papság büszke lévén természetesen ily párt- 
fogoltra, igen kegyes maradt irányában. Robespierre 
megnyerte Saint-Waast abbétól, hogy ifjú fivérének 
adja át azon ösztöndíjat, melyet ő élvezett Louis-le- 
Grand iskolában. A püspök őt kinevezte a fenyitő 
törvényszék tagjának. De Robespierre kénytelen le- *)

*) Róla van szó, úgy hiszem, Robespierre elsó' arczképe 
alá irt jelszóban (Saint-Aubin úr gyűjteménye) igen fiatal, lágy, 
érzelgős alak, rózsát tart kezében, másik kezét szívére teszi, és 
alatta ez áll : „Mindent barát némért. “
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vén egy gyilkost halálra ítélni, nővére állítása sze
rint, ezt rendkívül szívére vette és beadta lemondását.

Minden esetre okosan tette, a Forradalom ki
törése előtt, hogy elhagyta azon gyűlöletes, régi 
rendszerbeli, papok által kinevezett bírói pályát. 
Ügyvéd lön. Többet ért valóban életét és meggyő
ződését összeegyeztetni, kevésből, majd semmiből élni, 
várni. Noha nem lehetett könnyű, azt mondják, hogy 
Robespierre, dicséretre méltó lelkiismeretessége miatt, 
nem védelmezett minden ügyet, válogatott. Komoly 
habozásra adott alkalmat, midőn parasztok felkérték 
őt, hogy védelmezze őket az arras-i püspök ellen. 
Megvizsgálta jogaikat, azokat érvényeseknek találta; 
alkalmasint egy ügyvéd sem merte volna őket ez 
időben támogatni, a város ezen királya ellen. Ro
bespierre, ki azt hitte, hogy az ügyvéd hivatása szent, 
az illendőséget, a benső érzelmeket, a hálát felál
dozta az igazságnak, és habozás nélkül folytatta a 
pert pártfogója ellen.

Egy országrész sem volt alkalmasabb arra, mint 
Artois, hogy a szabadságnak tüzes barátokat teremt
sen; egyik sem szenvedett annyit az egyházi és 
hűbéri zsarnokságtól. A föld kizárólag a hűbéruraké 
és a papi-hűbéruraké volt. A rendek azon torzképe, 
melylyel a tartomány dicsekedhetett, mintegy rend
szeres meggyalázása volt az igazságnak, a józanész
nek. A polgárosztály csakis mintegy húsz polgár- 
mester által volt képviselve, kiket a hűbérurak ne
veztek ki. Ezek, a Latour-Maubourg, D’Estournel, 
Lameth-ek, stb. a kormányzást oly állandóan tartot
ták kezökben, mint valami örökölhető javakat. Ritka

6*
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és bámulatra méltó kormányzás a képtelenségbe való 
haladás szempontjából. Az egyik Lameth be is vallja 
Először minden hűbérur egy szavazattal birt. Ké
sőbb egy toronynyal ellátott birtokot követeltek és 
négy fokú nemességet ; azután azt hét fokra emel
ték. A forradalom előtt, már meg nem elégedtek tíz 
foknyi nemesség alól. Nem lehet tehát csodálkozni, 
ha ezen oly feltűnően hátramenő tartomány, oly ta
got küldött az Ország Rendei közzé, ki az új eszmék 
szigorú párthíve vala, ha ezen ember, mitsem tud
va a görbe vonalokról, csak az egyeneseket ösmerve, 
bizonyos mértani szellemet hozott be a Forradalomba, 
a szögmérőt, körzőt, szintezőt.

Elhagyva Arras-t, megtalálta ismét Arrast a Nem
zetgyűlés padjain, akarom mondani a főpapok hűsé
ges gyűlöletét pártfogoltjok és szökevényük iránt, az 
artois-i nagy urak megvetését egy oly ügyvéd iránt, 
kit kegyelemből neveltek fel, és ki közéjük jött szé
kelni. Ezen jól ismert rósz indulat csak növelhette 
a kezdő félénkségét, mely rendkívüli volt. Bevallotta 
Étienne Dumont-nak, hogy midőn a szószékre fel
ment, úgy reszketett, mint a nyárfa-levél. És mégis 
sikert aratott. Midőn 89 Májusán a papság álnokul 
kéré fel a polgárosztályt, hogy szánakozzék a szegény 
népen és fogjon hozzá munkálataihoz, Robespierre 
keserű hévvel felelt, és gyámolítva érezvén magát a 
Nemzetgyűlés helyeslése által, átadá magát szenve
délyének és ékesszóló lön.

Az Augusztus 4-ki éjjelén távol volt, és kétségbe 
esve a felett, hogy ily szép alkalmat elmulasztott, 
mohón ragadta meg az October 5-ki válságos pilla



natot. Midőn Maillard, az asszonyok szónoka, beszé
det mondott a Nemzetgyűlésnek, mindnyájan ellen
ségesek voltak vagy némán hallgattak, Robespierre 
felállt és kétszer is támogatta Maillard-t.

Fontos föllépés, mely döntött sorsa felett, e fé
lénk embert rendkívül merésznek és veszedelmesnek 
tüntetvén föl, főkép barátainak mutatván meg, hogy 
ily embert lekötni nem lehet, hogy soha sem fogja 
magát engedékenyen alávetni a párt fegyelmének. 
Alkalmasint elhatároztatott a Jacobinok nemesei közt, 
hogy ezen nagyravágyó a Nemzetgyűlés csúfsága 
lesz, az ki mulattatja, és kinek mulattatnia kell min
den embert, pártkülönbség nélkül. A nagy gyüleke
zetek unalmában van mindig valaki, és (gyakran 
nem a legoktalanabb) kit igy föláldoznak a többiek 
mulattatására. A nevetés e perczeiben közelednek 
egymáshoz az emberek, a legelkeseredettebb ellen
ségek is együtt nevetvén, a béke egy perczre helyre
áll; csak egy ellenség marad.

Könynyü egy embert nevetségessé tenn i, ha 
b a r á t a i  mosolyognak, am ikor beszél. Az emberek 
általában oly léhák, oly könnyen lehet őket elra
gadni, oly gyáván utánoznak, hogy egy mosoly a 
bal oldalon, a Barnave-ok vagy Lamcth-ek részéről, 
elég volt arra, hogy az egész gyűlést biztosan ka- 
czajra ragadja. Csak egy ember nem látszott a mél
tatlanságokban részt venni, az igazi férfi : Mirabeau. 
Mindig komolyan felelt, kímélettel e gyenge ellen
félnek, tisztelve benne a fanatizmus, az őszinte szen
vedély, az állhatatos munka képmását. Eszesen föl
ismerte, de elnézéssel és jósággal, Robespierre mély

— 85 —
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önbálványozását, azon vallásosságot, melyet önmaga 
iránt érzett, személyéért, szavaiért. „Soki’a fog men
ni, mondá Mirabeau, mert mindent hiszen, a mit 
mond.“

A Nemzetgyűlésnek, mely gazdag volt szóno
kokban, jogában állt szigorúnak lenni. Hozzá lévén 
szokva Mirabeau oroszlán szabású alakjához, Bar
nave merész önteltségéhez, a tüzes Cazaléshez, és 
Maryhoz a daczos küzdőhöz, kínosnak találta Ro
bespierre nyomorúságos arcza szemlélését, feszessé
gét, félénkségét. Izmainak és hangjának folytonos 
megfeszítése, előadásának egyhangú erőlködése, kis
sé rövidlátó tekintete, kínos, fárasztó benyomást tett 
a hallgatóra ; mit gúnynyal ellensúlyoztak. Ráadásul, 
még azon vigasztalást sem hagyták meg neki, hogy 
magát kinyomatva lássa. Az újságírók hanyagságból, 
vagy talán a b a r á t o k  meghagyásából kegyetlenül 
megcsonkították, legnagyobb gonddal kidolgozott be
szédeit. Makacsul felejtették mindig el nevét, s hol 
e g y  t a g n a k ,  hol N. urnák hívták, hol három csil
laggal jelölték.

így üjdöztetve, Robespierre annál mohóbban 
ragadott meg minden alkalmat, hogy felszóllaljon, 
és ezen változhatlan elhatározás, hogy mindig szót 
emeljen, néha őt valósággal nevetségessé tette. 
Például, mikor az amerikai Paul Jones szerencsét 
jö tt kívánni a Nemzetgyűlésnek, s az elnök felelt 
neki, mindenki elégségesnek találta e feleletet, azon
ban Robespierre is felelni akart minden áron. Za- 
jongtak, félbeszakították, semmi sem használt. Nagy 
bajjal sikerült neki nehány jelentéktelen és haszon
talan szót kiejteni, és ezért a karzatra hivatkozott,
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emlegette a vélemény-szabadságot és kiabálta, hogy 
hangját elfojtják. Maury mindenkit megnevettetett 
azon kéréssel, hogy Robespierre szónoklatát nyom
tassák ki.

Robespierre-nek semmi menedéke sem volt, mely 
elfelejtethette volna vele ezen hiúságának oly érzé
keny bántalm akat, sem a család, sem a világ. Egye
dül é l t . szegény volt. Hazavitte fájós érzéseit ma- 
rais-i magányába, a szomorú Saintonge utczai szomorú 
lakására. Rideg, szegényes, bátortalan szállás. Szű
kösen élt és tengődve, képviselői fizetéséből, mely
nek negyedrészét Arrasba küldte nővérének ; más 
negyedét pedig kedvesének adta, ki őt nagyon sze
rette, de neki nem sokat használt; gyakran Robes
pierre bezárta előtte az ajtót, és nem igen jól bánt 
vele1) Rendkívül mértékletes volt; harmincz sou-ból 
ebédelt, és még alig maradt neki valami öltözetére. 
A Nemzetgyűlés gyászt rendelvén el Franklin halá
lára, Robespierre nagy bajba került. Kölcsön kért 
egy nálánál sokkal nagyobb embertől, egy fekete 
tricot öltözetet. Ezen öltözet négy ujjal hosszabb veit 
mint ő s a földön húzódott. „Nihil habét paupertas 
-durius in se quam quod ridiculos homines facit.“ 
(Juvenal.)

) Ezen és még több részletet Villiers úr munkájának 
köszönhetem. (Egy deportált emlékei, 1802.) Ő az 1790-ik év 
nagy részét Roberspierre-el töltötte és gyakran dijnélküli írnoka 
is volt. Különben majd mindig követtem Charlotte Robespierre 
emlékiratait, melyek Robespierre művei után nyomattak ki, La- 
poDneraye által.
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Annál jobban belemélyedt a munkába. De csak 
is az éjszaka volt az övé. a napokat egészen kivé
tel nélkül, állhatatosan a Jacobinoknál és Nemzegyűt- 
lésen töltötte. Azon egészségtelen zsúfolt termek
ben ült, melyek Mirabeau-nak szemgyuladásokat, 
Robespierre-nek vérömléseket okoztak. Hogyha hitelt 
adunk az arczképei közti különbségnek, egészsége 
ez időtájt komolyan meg lehetett támadva. Arcza, 
mely addig elég fiatal és szelíd volt, elaszni látszott. 
Túlságos erő öszpontositás, bizonyos magábahúzódás 
lesz fő jellemvonása. És csakugyan semmi sem üdít
hette szellemét. Egyetlen öröme volt simítani, kike- 
rekítni eléggé hibátlan, de színtelen beszédeit; mun
ka által vesztette el közönséges könvnyüségét, és 
oda jutott lassan-lassan, hogy nehezen szerkesztett.

Leginkább használt neki az hogy saját pártján 
kívül helyezte magát magányossá lön egyszer min
denkorra, szakított a Lameth-ekkel, és nem hurczolta 
tovább e kétes barátság lánczait. Egy reggel Robes
pierre megjelent a Lameth-palotába, nem fogadhat
ták, vagy nem akarták fogadni. Többé nem jött vissza.

Megszabadulva a kerülő-útak embereitől, csupán 
az eLek embere lön.

Értől fogva szerepe igen egyszerű és erőteljes. 
Nagy akadály lön azokra nézve, kiket elhagyott. 
Ok. kik egyszersmind párt- és üzletemberek voltak, 
minden összeegyeztetésnél, melyet az elvek és ér
dekek. a jog és körülmények közt igyekeztek létre
hozni. határkőre bukkantak, melyet Robespierre állí
tott nekik oda: az elvont, föltétien jogot. Az ő korcs 
angol-franczia úgynevezett alkotmányos megoldásaik
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elébe helyezett, nem különlegesen franczia, de á lta 
lános elméleteket, a C o n t r a t  s o c i a l ,  Rousseau 
ás Mably törvényhozói eszményképe után.

A többiek ármánykodtak, működtek, ő változat
lanul helyt állt. Azok mindenbe belevegyültek, más
kép is foglalkoztak, üzérkedtek, mindenképen kocz- 
kára tették nevüket, Robespierre csupán hivatásának 
élt. Azok ügynököknek látszottak, Robespierre böl
cselőnek, a jog fölkent papjának. . ikerülhetetlen volt, 
hogy rendre lejárassa mindeniket.

Csupán az elvek hű tolmácsa lévén, s azok ne
vében tevén óvást, ritkán bocsátkozott az elvek al
kalmazásába nem igen tette ki magát a módok és 
utak ingoványos talaján. Elm<ndta m it k e l l  t en-  
n i , ritkán, nagyon ritkán, h o g y a n  l e h e t  azt meg
tenni. Pedig épen ezen a téren köti le a politikus 
leginkább felelősségét, itt hazudtolják meg legtöbb- 
nyire őt az események és bebizonyítják tévedését.

Könynyü volt különben ily gyülekezeten hatást 
gyakorolni. Ez ingadozott, előre haladt, hátrált, min
den lépten szem elől tévesztve a Forradalom alap- 
elvét, saját elvét, mely létalapja volt.

. Mi volt ezen elv? Senki sem tudta azt jól sza
vakba önteni, de mindenki szivében hordozá A jog 
volt az, nem többé a dolgok joga (a birtokoké, hű
béreké) de az  e m b e r e k  j o g a ,  az emberi lelkek 
egyenlő joga, mely észrevették légyen vagy sem, 
lényegesen spiritualista alapelv. Az első választások 
alkalmával ezt követték; mindnyájan, birtokosok és 
nem birtokosok, egyformán szavaztak A Jogok nyi
latkozata elismerte az emberek egyenlőségét és min-
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denki megértette hogy ez magába foglalta a polgá
rok egyenlő jogait is.

89-ki Octoberén a Nemzetgyűlés csakis azok 
számára ismer el választói jo g o t, kik három napi 
munkabér értéknyit fizetnek. Hat millióból, mit az 
általános szavazat teremtett, a választók 4 millió 
298,000-re olvadnak le. A Nemzetgyűlés ekkor két 
ellenkező dologtól félt : a városok demagógiájától és 
a falvak aristocratiájától ; félt hogy Párisban, nem 
is szólva a többi városokról, kétszázezer koldus sza
vazzon , és egy millió paraszt, kik hűbéruraiktól 
függtek.

Ez igy volt különösen 89 ben, sokkal kevésbé 
90-ben A faluk, melyeket szolgaiaknak hittek , el
lenkezőleg általában forradalmiaknak mutatkoztak; a 
parasztok majd mindenütt felkarolták az új rendszer 
jogos reményeit, tömegesen házasodtak, kimutatván 
ez által, hogy nem választották el a rend és béke 
eszméjét a szabadságétól

Óriási volt a hit ezen nép lelkében ; ő belé is 
hitet kellett volna helyezni. Nem is képzelhetni, meny
nyi hibát és hűtlenséget követtek el, hogy őt meg
fosszák ez érzéstől. Előbb mindenben hitr, az esz
m ékben, az emberekben, természetes gyengeségnél 
fogva arra törekedvén hogy az eszméket az embe
rekben lássa megtestesítve, a Forradalom ma neki 
Mirabeau személyében mutatkozott, holnap Bailly és 
Lafayette-ében ; még oly visszataszító és rideg ala
kok is, mint a Lameth-ek és Barnave-éi is bizalmat 
gerjesztettek benne. Mindig csalódva, ismét másfelé 
irányozta a hit e tántoríthatlan szükségét.
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A síívek igy megnyíltak és a szellem nőtt. Soha 
sem történt gyorsabb átváltozás. Circe az embereket 
állatokká változtatta, a Forradalom épen ellenkezőt 
tett. Bár mily kevéssé voltak is ezek előkészítve, 
Francziaország lángszelleme pótolt mindent. Egy 
egész tömeg tudatlan ember érteni kezdett a köz
dolgokhoz.

Valahogy ellen-forradalomnak látszott, azt mon
dani a tüzes, értelmes, erélyes csoportoknak, melyek 
89-ben már szavaztak, hogy többé nem bírnak e 
joggal, és fentartani a c s e l e k v ő  p o l g á r  nevet 
a választók számára, a nem választókat pedig szen
vedő jogú polgárokká tenni. Még különösebb volt 
azt mondani az igy megapadt választóknak : csak 
gazdagokat fogtok választani. Csak azokat választ
hattak meg képviselőknek, a kik legalább is egy 
marka értéknyit fizettek. 54 fontot.)

Azon viták, melyek nem egyszer keletkeztek e 
tárgy felett, alkalmat nyújtottak az alkotmány hívei
nek és nemzetgazdászoknak hogy jámborul terjesz- 
szék elő materialista és durva elveiket a birtokjog 
ról. Annyira mentek hogy még azt is állíták misze
rint egyedül a birtokosok tagjai a társadalomnak, 
ö v é k  a t á r s a d a l o m ! 1)

a. politikai jogok gyakorlatának kérdése, mely 
már magában oly fontos, még fontosabb lett az által

') Mint Quesnay és Turgot értelmetlen tanítványai, nem 
vették észre, hogy mesterük csakis azért túlozta a földbirtok 
j o g á t ,  hogy aztán annál inkább sújthassa e földet az adófize
tés kötelességével, oly időben, a mikor a papok és nemesek ke
zében volt ez öszpontosítva.
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hogy a Nemzetgyűlés által teremtett 1,300 000 bírót, 
bírósági ülnököt, igazgatót, csakis a c s e l e k v ő  p o l 
g á r o k  közül lehetett választani. Még többre men
tek, igyekeztek még a nemzetőröket is. csapán ezek
ből képezni, le akarták fegyverezni e győzedelmes 
népet, mely véghez vitte a Forradalmat.

Eme bizalmatlanság a nép iránt, e nyárs pol
gárias materialismus, mely a rend biztosítékát csupán 
a birtokban látja, mind inkább elterjedt az alkot- 
mányozó Nemzetgyűlésben. Minden lázadásnál foko
zódott. A Sieyès-ek, Thouret-ek, Chepalier-k, Rabaut 
de Saint-Etienne-k folytonosan hátráltak, elfeledték 
az előzményeket. Még különösebb az, hogy azok, kik 
tudták a lázadások okait, és kik gyakran magok 
rendezték azokat, mint Duport, Lameth, Barnave, 
azért épen nem voltak megnyugtatva, és mint kép
viselők, oly törvényeket szavaztak, melyek lefegyve
rezték azokat, kiket ők mint Jacobinok felbujtogattak. 
E három ember helyzete rendkívül kétes és különös 
volt 1790-ben. Népszerűségük elérte a tetőpontot 
Mirabeau elleni küzdelmök miatt, a béke és háború 
feletti jog nagyszerű vitája alkalmával. De váljon 
gyökeresen különbözött e véleményük, a Mirabeaué- 
tól? Nem voltak-e alapjában ők is királypártiak?

Azért is, az egyetlen ember a világon, kit Mi
rabeau gyűlölt, az első naptól fogva az utolsóig az 
volt, kiben legjobban vélte személyesítve látni a párt 
kétszínűségét, Lameth Sándor.

Ha Lameth, Duport és Barnave csak egy lé
pést tettek volna Mirabeau felé, helyet engedtek 
Robespierre-nek, ki mind hatalmasabb lett a .Jaco-
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binoknál. Nagyon meg voltak szorulva előőrsi hely
zetükkel, de még sem akarták azt másnak átengedni. 
Hímeztek, hámoztak tehát, haboztak, felhasználtak 
minden módot, mit a ravaszság és cselszövény nvűjt. 
Azonban az események menete oly rohamos volt, 
hogy ' sietni kellett, ha a királyságnak még egy kis 
erőt akartak kölcsönözni. Megtapsolták Lameth Ká
rolyt, midőn szemére hányta a végrehajtó hatalom
nak : „hogy holtnak teszi magát.“ A szemrehányás 
őszinte volt, a Lameth-ek átlátták, hogy e hatalom, 
melyet ők anynyira meggyengítettek, magával fogja 
őket sodorni, és vissza szerették volna adni annak 
tevékenységét.

Meglátszott ez a Nancy-i kérdésben. Ők ekkor 
Mirabeau-val szavaztak, Bouillé és Lafayette érde
kében, azon katonák ellen, kiket a jacobin társaság, 
melynek ők voltak vezetői, bujtogatott, lázított fel, 
nem kis mértékben.

A Nemzetgyűlés, e nyiltan vagy félénken hát
ráltató befolyás alatt, megszavazta Szeptember 6 kán, 
hogy két évig nem lesz többé elsőrendű választó 
gyülekezett, hogy azon választók, kiket a gyülekeze 
tek kineveztek, két évig fogják választói jogaikat 
gyakorolni.

A Lameth-ek még nem bánták meg, hogy (Mi
rabeau iránti gyűlöletből) megszavazták azon ren
deletet, mely kizárja a követeket a miniszterségből. 
Épen nem kételkedtek abban, hogy eme űj körül
mények közt, a legkisebb változás kezeikbe, vagy 
barátaik kezeibe fogja helyezni a hatalmat. S ezért 
nagyon sürgették, kérnék meg a királyt, hogy bo
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csássa el a minisztereket, és legelőbb is, a lázadás 
folytán sikerült nekik Neckert elűzetni. A Nemzet- 
gyűlés, minden várakozás ellenére, megtagadta, hogy 
a többiek elbocsátását kérje. Camus, Chapelier, a 
Bretonok, kétszáz baloldali képviselő nemmel szava
zott. Nagy mozgalmat kelle előidézni Páris választó 
kerületeiben, melyek aztán már nem a miniszterek 
elbocsátását követelték, de az ellenök indítandó pert. 
Ezen óhaj Danton által lön a Nemzetgyűlésnek elő
adva ; első megjelenése ezen Medusa-i fejnek 'eléggé 
bizonyította, hogy semmi megfélemlítő módtól nem 
fognak visszarettenni.

Az udvar, mely ez időben csupán a válság sú
lyába helyezte minden rem ényét, és azt óhajtotta 
bebizonyítani Európa előtt, hogy a királyság meg
szűnt lenni, azt szerette volna, hogy a király kérje 
meg a Nemzetgyűlést, választana az minisztereket. 
Mirabeau ennek neszét vette és hévvel állott ellen, 
attól tartva hogy a Nemzetgyűlés majd rendes ve
zetői közül választaná és eltörli az ő érdekükben 
azon rendeletet, mely a képviselőket kizárta a mi
niszterségből.

A triumvirátus erre átlátta, hogy soha sem fogja 
az udvartól azt megnyerni, hogy átadja nekik a ha
talmat. A Lameth-ek, kik Versailles-ban nevekedtek 
a király kegyében, jól tudták, hogy háládatlanságuk 
őket személyes gyűlölet tárgyává tette. Rendkívül 
fontos lépésre adták magokat, mely bizonyítja, hogy 
ez időben távol álltak XVI. Lajostól, és az orléans-i 
párthoz közeledtek.
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Október 30-dikán a püspökök kiadták az ő 
e l v i  e l ő t e r j e s z t é s ü k e t ,  egy ellenállási nyilat- 
kozványt, mely némi egyházi rémuralom alá helyezte 
az alsó rendű, a Forradalommal rokonszenvező pap 
ságot. 31-kén visszatolásul, a Jacobinok elhatározák, 
hogy egy lapot teremtenek, mely kivonatban fogja 
közölni a társaság levelezését a tartományokkal, nagy 
horderejű közlés, melynek világosságra kellett hoz
nia a vádak rettentő tömegét, a papok és nemesek 
ellen. Ily lap, mely annyi embert jelölt ki a nép 
gyűlöletére (ki tudja? talán a halálra) valójában ret
tentő bíróság volt; azon ember, kinek kötelessége 
lett kiválasztani, kiszedni ezen borzasztó halomból 
a kijelölésre szánt neveket, űj, rendkívüli hatalom
mal lön felruházva, melyet feladási dictaturának le
hetett volna nevezni.

A Jacobinok főbb vezetői ez időben még a 
Duport-ok, Barnave-ok, Lameth-ek valának. Melyik 
azon komoly bíráló, azon feddhetlen tiszta ember, 
kinek kezébe adatták e h a ta lm a t? ... Ki hinné? A 
v e s z e d e l m e s  ö s s z e k ö t t e t é s e k  szerzőjének, 
az orléans-i herczeg ismert ügynökének, Choderlos 
de Laclos-nak. 0  volt az, ki maga a Palais-Royal 
árnyékában, ura ajtajánál, Fontaines udvarban, köz
zé tette minden héten e vádak gyűjteményét, e ke
véssé kifejező czím alatt: Az a l k o t m á n y  B a 
r á t a i  l a p j a ,  kevéssé kifejező, mert akkor épen 
nem adott számot a párisi társaság vitáiról ; c s u 
p á n  azon l e v e l e k e t  közölte, melyeket a tartomá
nyi társulatoktól k a p o t t ,  mely levelek telve voltak 
együttesen aláirt vagy névtelen vádakkal, melyekhez
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Laclos aztán nehány, előbb elég jelentéktelen , ké
sőbb ügyetlenül eltakart, orleanista czikkeket toldott, 
úgy hogy hét hónapon át (Novembertől Júniusig) az 
orleanismus járta át Francziaországot, a Jacobin tár
saság köztiszteletben álló czége alatt. E nagy népies 
gépezet, rendeltetésétől elfordítva, a lehetséges ki
rályság érdekében működött.

A Jacobin vezetők nem vetemedtek volna bi
zonyára e különös egyességre, ha az orleanisták pénz
segélye nem lett volna nekik nélkülözhetlen a pá
risi mozgalmakra. Az udvar, mely igen későn nyi
totta fel szemeit, sajnálni kezdé, hogy egy lépést sem 
tett e veszedelmes emberek felé. Legelébb is Barnave 
jól ismert hiúságához fordult (90 December), később 
a Lameth-ekhez. (91 April.) Barnave-tól tanácsokat 
kért’).

Mindenkitől kért tanácsokat, Mirabeau-tól, Ber- 
gasse-tól, mindenkitől, és mindenkit rászedett, csakis 
Breteuil-re hallgatván, a mint majd látni fogjuk, a 
menekvés, polgárháború és bosszú tanácsolójára.

A közönség nem volt beavatva mindezen rút 
ármányok titkába. De ösztönszerüleg sejtette. Bár
mi felé fordult, semmi biztosítékot sem látott, sem 
embert, ki benne bizalmat gerjeszthetett. A Nemzet
gyűlés és Jacobinok karzatáról nézett, keresett egy 
becsületet és egyenességet kifejező arczot. Még vé
dői arczárói is csak ármányt, önhittséget, dölyföt, 
másokról pedig megvesztegetést olvasott le.

-1) Mirabeau emlékiratai VIII. 362.
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Çsak egy arcz nyugtatá meg és monda: „Én 
becsületes vagyok.*1) Öltözete is azt mondta, taglej
tése is. Beszédei csupán erkölcsösek voltak, a nép 
érdeke, az elvek, mindig az elvek. A férfi nem vala 
mulatságos, az alak száraz és rideg, épen nem nép
szerű, inkább akadémikus, bizonyos értelemben még 
aristocrata is, a rendkívüli tisztaság és gondos kül
sője miatt. Sem barátja, sem bizalmasa, még a régi 
iskolatársakat is távol tartotta magától.

Mindezen körülmények ellenére, melyek nem 
kedveztek népszerűségének, a nép ügy éhezik és 
szomjuzik a jogra, hogy az elvek szónoka, a föltét- 
len jog embere, ki az erényt hirdeté, kinek komoly 
és bűs arcza annak képmásaként tűnt fe l, a nép 
kedveltje lön. Minél roszabb szemmel nézték a Nem
zetgyűlésen. annál inkább élvezték a karzatról. Mind 
inkább és inkább fordult a második gyűléshez, mely 
felülről ott lebegett a tanácskozások felett, s magát 
valóban feljebbvalónak hitte, mint Nép, és Fenség, 
a beavatkozási jogot követelte és kifütyölte kép
viselőit.

Annál több jogon nyert hatalmat Robespierre 
a Jacobinoknál. — Először bámulatos állhatatos
sággal já rt el az ülésekre, tevékeny volt, mindig a 
résen, mindenről és mindig beszélt. Már pedig a

1)  Arcza, mely mindig bús volt, nem vette még fel ez 
időben azon baljóslatú kísérteties kifejezést, melyet később lehe
tett látni. Egy szép domborkép, mely még meg van (Houdon-tól 
vagy iskolájától, Lebas úr birtokában) a jó szeretetére, egyenes
ségre mutat, ha ugyan hű, csupán rendkívüli és talán nagyra
vágyó erőmegfeszítésre.

Michelet. A francz. forr. tört. III. 7
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gyűléseken úgy mint a nőkkel szemben a kitartás 
az első érdem. Sokan belefáradtak . beleuntak, oda
hagyták a klubot. Robespierre untatott némelykor, 
de soha sem unatkozott A régiek elszéledtek, Ro
bespierre ott maradt ; mások jöttek nagy számmal, 
ott találták Robespierre-t Ezek, kik még nem valá- 
nak képviselők, de buzgók, és türelmetlenül várták, 
hogy a közdolgokban részt vegyenek, már némikép 
a jövendőbeli Nemzetgyűlést képezték.

Robespierre-ben nem volt meg a politikai me
részség, azon erő érzete, mely tekintélyt követel. Ep 
oly kevéssé volt meg benne a felsőröptü kezdemé
nyezés, igen közelről követte mestereit. Rousseau-t 
és Mably-t. Végre hiányzott nála az emberek és 
tárgyak sokoldalú ösmerete, keveset tudott a törté
netből, az európai világról.

Ellenben meg volt benne, inkább mint bárkiben, 
az állhatatos akarat, bámulatos, lelkiismeretes mun
kásság, mely soha sem lankadt.

Azon felül, már az első lépésre ez embernek, 
kit csupa elvnek, csupa elvont szellemnek hittek, 
helyes felfogása volt a valódi helyzetről. Jól tudta 
(a mit sem Sieyès, sem Mirabeau nem tudtak) h o l  
r e j l i k  az  e r ő ,  hol kell azt felkeresni.

Az erősek erőt akarnak, magok akarják azt meg
teremteni. A politikusok ott keresik fel, a hol van.

Két erő létezett Francziaországban, két nagy 
szövetkezés, egyik feltűnően forradalmi, a Jaoobinok, 
a másik, melynek használt a Forradalom és igy köny- 
nyen megnyerhetőnek látszott a Forradalom ügyé
nek, az a l s ó  p a p s á g r ó l  szólok, nyolczvanezer 
papból álló tömegről.
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Ez volt az általános meggyőződés. Azt nem 
vizsgálták, hogy erkölcsileg, egész őszinteséggel, maga 
a keresztyénség eszméje megegyeztethető-e a Forra
daloméval.

Robespierre, politikus módjára ítélvén, nem ke
resett az új elv vizsgálásában, új szövetkezési mó
dokat. Azt vette, a mi létezett és elgondolta, hogy a 
ki megnyei’hetné a Jacobinokat és papokat, majd 
mindent megnyer.

Könvnyü és erőteljes mód volt a papot a Forra
dalomhoz csatolni, meg kellett őt házasítni. Robes
pierre meg is tette ,az ajánlatot 1790 Május 30-kán. 
Hangja kétszer is elnyomatott. Az egész Nemzet- 
gyűlés egyértelműnek látszott abban, hogy Robes
pierre-! ne hallgassa. A baloldal valószínűleg nem 
akarta Robespierre-re hagyni e nagyszerű kezdeménye
zést. S a mi még különösebb, a lapok is megegyez
tek abban, hogy ne nyomtassák ki Robespierre b e- 
szédjét,1) épen úgy, a hogy a Nemzetgyűlés meg nem

1) Perlet és még nehányan megemlítik ; de a nagyobb la
pokban sehol sem lehet ráakadni, sem P á r i s  F o r r a d a l 
ma i b a n ,  sem B r a b a n t  és F r a n c z i a o r s z a g  F o r r a d a l 
m a i b a n ,  sem P r o v e n c e  H í r n ö k é b e n ,  sem a N a p k e 
l e t  és N é p b a r á t  czimü lapokban, sem a M o n i t e u r b e n ,  
sem a p a r l a m e n t  t ö r t é n e t é b e n ,  mely igen szolgailag kö
veti a Moniteurt, e kérdésnél és egyébben is, például a Moni
teur szántszándékos tévedésében a papságnak Augusztus 4-ki éjje
lén tanúsított állítólagos nagylelkűségét ületőleg. Lásd első köte
temet. Yilliers azt mondja, hogy Robespierre-t igen meghatotta 
azon sok verses üdvözlet, melyet kapott. Villiers-vel ebédelve, azt 
monda neki: „Azt állítják, hogy nincs több költő; látja, hogy 
én tudok költőket teremteni.“

7 *



hallgatta ; mit alkalmasint a Jacobin vezetők félté
keny kedő befolyásának lehet tulajdonítok Robespierre 
beszédje mégis nagy viszhangot keltett a papság 
közt. A papok ezerenként írtak neki, hogy hálájokat 
tolmácsolják. Egy hónap alatt ezer frank áránál több 
levelet kapott, és minden nyelvben irt egész költe
ményeket, 500, 700, 1500 versü költeményeket,
latin , görög, héber nyelven.

Robespierre folytatta beszédjeit a papság ér
dekében1! 1790 Junius 16-kán kérte a Nemzetgyű
lést, hogy gondoskodjék a hetven éves szerzetesek 
segélyezéséről, kiknek sem javadalmuk, sem nyugdí
jok nem vala. Szept. lti-kán szót emelt bizonyos 
vallásos rendek érdekében, melyeket jogtalanul szá
mítottak a Koldus barátokhoz. Még sokkal később 
1791 Márczius 19-kén, az egyházi háború közepette, 
midőn az elsőrendű papság elragadtatva a püspökök 
által, igen kevés reményt nyújtott arra nézve, hogy 
valaha össze legyen egyeztethető a Forradalom szel
lemével, Robespierre felszólalt azon szigorú rend
szabályok ellen , melyeket be akartak ellene hozni, 
azt állítá, hogy képtelenség lenne különleges törvényt 
hozni a p a p o k  l á z i t ó  b e s z é d e i  e l l e n ,  hogy 
beszédekért senkit sem lehet üldözni.

■) Csupán egyszer látszott ellenségesnek a papság iránt, 
de oly esetben, hol lehetetlen volt kedvezőnek lenni, midőn egy 
pap képviselő azt kérte, hogy az egyházi egyének az egyháziak 
által választassanak. Kivételt tenni érdekükben a nép választása 
az általános szabály alól, az annyi lett volna, mint őket ismét 
testületté alakítni.
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Ekkor nagyon kitette magát, fegyvert adott 
maga ellen. Valaki a baloldalról e csípős szót ki
áltó neki: „Menjen át a jobb oldalra!" Megérezte 
a vágást, m egállt, gondolkodott. ovatos lett. Magát 
lejárta volna, ha tovább pártfogolja a papokat, azon 
állásponton, hova a dolgok jutottak. Azonban a pa
pok tudhatták mégis és eszökbe tartották, hogy ha 
a Forradalom valaha megállapodik, a politikusban 
pártfogóra fognak találni.

Volt a Jacobinokban valami a papból, azon 
mindig növekedő testületi szellemnél, vakbuzgó rideg 
hitöknél. inquisitori zordon kutató szellemnél fogva 
Úgyszólván forradalmi papságot alkottak. Robespierre 
lett lassan-lassan e papság feje.

Rendkívüli óvatosságot tanúsított e szerepben, 
kevés kezdeményezést vállalt m agára, kifejezte a 
Jacobinok érzelmét, tolmácsuk volt, de soha sem 
előzte meg őket. Főkép a királyság kérdésében le
het ezt észrevenni. 'Azon egyértelműség az U tasítá
sokban, melyeket az Ország Rendéihez küldtek , azt 
hitette el a Jacobinokkal, hogy Francziaország ki
rálypárti volt. Robespierre tehát királyt óhajtott; 
nem a népet k é p v i s e l ő  királyt, mint Mirabeau, 
de a nép által kiküldött és megbízott, és e szerint 
felelős királyt. Elfogadta, mint majd mindenki akkor, 
azon ál-hipotésist egy királyról, kit lánczon tartaná
nak, megkötözve és betömött szájjal, ki valószínű
leg nem haraphatna, de oly szorosan tartva min
denesetre tehetetlen lenne, szükségtelenebb mint 
ártalmas.
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A Jacobinok ekkor az egyensúly társulatát ké
pezték , a hogy Barnave hitte, és aránylag azok is 
maradtak a Forradalom legerőszakosabb mozgalmai
ban is.

Robespierre a cordelier Demoulinsről (és tehát 
annál inkább a többi még hevesebb cordelier-kről) 
azt mondá : „Igen hamar haladnak;, nyakukat fog
ják szegni ; Párist nem építették egy nap alatt ; arra 
is több nap kell, hogy lerombolják.11

A merészség és a nagyszerű kezdeményezés a 
Cordelier-k kezében vala.



YI. F E JE Z E T .

A C o r d e l i é r - k .

(A Ferenczrendüek zárdájának foiradalmi története. — A cordelier-k 
klubjának erélyes egyéniségei. Hitök a népben. Szervezési tehetetlensé
gük. Marat ingerlékenysége. A Cordelier-k még fiatalok 1790-ben. E 
pillanat mámora. Bepillantás a Cordelier-k klubjába. Camille Desmou
lins Marat ellen. Théroigne a Cordelier-knél. Clootz Anackarsis. A Cor

delier-k kettős szelleme. Dantonnak egyik arczképe )

Majdnem szemben az orvosi egyetemmel, néz
zék meg olvasóim egy udvar mélyében e komoly és 
erőteljes modorú kápolnát. Ez a Forradalom Sibylla- 
barlangja, a Cordelier-k klubja. Ott folytak le má- 
mor-rohamjai, ott állott jósszéke. Alacsony létére szi
lárd gyámfalakra támaszkodva, boltozatának örökké
valónak kelle lennie : meghallotta a Danton szavát 
és nem roskadt össze.

Ma szomorú sebészeti muzeum, tudományos bor- 
zadályokkal díszítve, melyek még rettentőbb részeket 
rejtenek el.

Sötét termek vannak hátul, hol a fekete már
ványon holt testeket bonczoinak.

A szomszéd kórház és a kápolna eredetileg a 
Ferenczrendüek étterme volt és híres iskolájuk a Mys- 
tikusok gyűlhelye, hová még ellenfelök a jacobin szent



Tamás is jött tanulni A kettő közt emelkedett fel 
templomuk, egy óriási és sötét boltozat, tele sírkö
vekkel. Ez most mind romban áll. A földalatti tem
plom, mely alatta terjedt el, Marat nyomdáját elrej
tette darab ideig.

Különös végzete némely helynek ! E helyiség a 
forradalomé volt a tizenhatodik század óta, és min
dig annak legtulzottabb szelleméé. Ferenczrendü és 
Cordelier, kolduló barát és Sans-Culotte közt, nincs 
annyi különbség, mint a hogy hinné az ember. A 
vallási és politikai vita, a középkori iskola és az 
1790-iki klub inkább a külső alakban, mint szellem
ben ellentétek.

Ki épitette ezen kápolnát? Maga a Forradalom 
1240-ben. Az első csapást méri itt a hűbérvilágra, 
mit aztán befejez Augusztus 4-iki éjjelén.

Vizsgáljuk jól e falakat, melyeket mintha csak 
tegnap raktak volna. Nem látszik-e ép oly szilárdnak 
mint az isteni igazság? — És valóban a forradalmi 
igazság egy nagy csapása alapította. Ama nagy jog- 
biró, Szent Lajos, első példáját adta a bűn üldözé
sének egy magasrangu báró személyén s i r e  de  
Coucy- n.  A pénzbírságból, melyet tőle kicsikart a 
kirá'y-barát (maga is Ferencz-szerzetes) felépítette a 
Ferenczrendüek templomát és iskoláját.

Forradalmi iskola. Itt hangzott el 1300 felé. az 
ö r ö k k é v a l ó  E v a n g e l i u m  vitája, itt vetették 
fel e kérdést : Krisztus elmult-e ?

E valóban nagy dolgokra kiszemelt hely az első 
Conventet látta, mely Francziaországot megmentette, 
midőn !357-ben a király és a nemesség megveretett
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és fogságba esett. A tizennegyedik század Danton ja, 
Marcel István. Páris városbirója a Rendek által köz
társaság-fáiét állíttatott és onnan minden tartományba 
teljhatalmú követeket küldetett, hogy az ujonczozást 
szervezzék ; a merészség növekedvén, a merészséggel 
a népet is lölfegvverezíe egy szóval, egy emlékeze
tes rendelettel mely magára a népre bízta a köz
béke őrizetét: Ha a nagy urak egymással háborús
kodnak, a jó emberek rájok fognak rohanni.*

M egfoghatlan, rettentő késedelem, hogy még 
négy századig kelle várni míg 89 bekövetkezett.

A régi Ferenczrendüek hite mely kiválóan for
radalmi volt, ihletségből a jámborok és szegények 
belső világosságából állott. A sze énységet tekintet
ték. mint az első keresztyén erényt; abbeli törek
vésüket hihetetlen fokig vitték ; inkább meg hagyták 
magukat égettetni, semhogy valamit változtattak volna 
koldusbaráti ruházatukon. Valóságos középkori Sans- 
Culottes-ok a birtok elleni gyűlöletükben, túlhaladták 
utódjaikat, a Cordelier klub embereit és az egész 
Forradalmat, még Babeuf-öt sem véve ki.

A mi forradalmi Cor elier-eink, épen úgy, mint 
a középkoriak, föltétien hitet helyeznek az egyszerű 
emberek ösztönében, melyet isteni megvilágítás he
lyett, a nép józaneszének neveznek.

Szelleműk, mely egészen ösztönszerű és önkény- 
tes, hol ihletett, hol elvarázsolt, tökéletesen elválasztja 
őket azon kiszámított lelkesedéstől, sötét és rideg 
fanatizmustól, mely a Jacobinokat jellemzi.

A Cordelier-k, azon időben, melyhez érkeztünk, 
sokkal népszerűbb társulatot képeztek. Nálok nem
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létezett a Jacobinok azon megkülönböztetése a poli
tikai férfiak gyülekezete és azon testvéries társaság 
közt, hová a munkások jártak. Semmi nyoma a Cor- 
delier-knél a ^ a b b a t - n a k  vagy igazgató választ
mánynak. Semmi nyoma oly közös lapnak mely a 
klub közlönye (egy hamar meghiúsult kísérletet ki
véve). Különben nem is lehet a két társaságot egy
máshoz hasonlítni. A Cordelier-k pártái klubot ké
peztek. A Jacobinok óriási társulatot, mely elterjedt 
egész Francziaországon. De Páris megrendült, moz
gásba jött a Cordelier-k dühöngéseitől. S a már egy
szer hullámzó Párist a forradalmi politikusok is kény
telenek voltak követni.

Az egyéniség igen erőteljesen kifejlett a Cor- 
delier-knél. Újságíróik, a Maratok, Desmoulins, Fré 
ron, Róbert. Hébert, Fabre, d’ Eglantine-ok, csupán 
önmaguk nevében írnak. Danton, a nagyhatalmú szó
nok, soha sem akart irni. Ellenben M rrat és Des- 
moulins, kik dadogtak vagy selypfiettek, majd mind 
csak írtak, ritkán beszéltek

Azonban eme különbségek, ez egyéniség! ösztö
nök mellett is, ügy látszik, hogy igen erős kötelék 
és mintegy közös mágnes volt köztük. A Cordelier-k 
külön néposztályt képeztek; mindnyájan a klub kö
rül laktak: Marat ugyanazon utczában, majdnem át- 
ellenben, a „kis toronynál11 vagy mellette ; Desmou- 
lins és Fréron együtt Ancienne Comédie utczában; 
Danton Commerce átmenetben ; Clootz Jakab-utczá- 
ban; Legendre Boucheries Saint-Germain-utczában stb.

A becsületes mészáros Legendre, a klub egyik 
szónoka, a Forradalom egy eredeti alakja. Tanulat
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lan, tudatlan létére mégis bátran beszélt a tudósok 
és iró emberek előtt, számba sem véve, ha ezek mo
solyogtak; lelkes ember vala dühöngő szavai mellett 
is és jó ember józan perczeiben. A szívszaggató bú
csú, melyet Loustalot sírján mondott el, messze túl
haladja mindazt, mit az újságírók mondottak, Des- 
mouiins-t sem véve ki.

A Cordelier-k eredetisége volt az. hogy a nép
pel érintkezésben maradtak, hogy nyitott ajtóknál 
beszéltek, hogy folyton közlekedtek a tömeggel. Még 
azok is közülök, kik mindig a tudós magányos és 
otthonülő életét folytatták, irodáikat az utczán állí
tották fel, a tömeg közepette dolgoztak, egy-egy ha
tárköven írtak. Eldobva könyveiket, csupán azon 
nagy könyvből olvastak már, mely szemeik előtt íra
tott mindennap, lángvonásokkal.

Ok hittek a népben, hittek a nép ösztönében. 
E hit szolgálatára, hogy azt szemeik előtt igazolják, 
rendkívül sok szellemet, sok szivet pazaroltak. Semmi 
sem meghatóbb, például, mint az Odeon és Comédie 
Française keresztutczáinál, látni Desmoulins t ez el
bájoló szellemű embert, ki a kőművesek az ácsok 
közé vegyült és este bölcsclkedett, beszélgetett velük 
theologiáról, ép úgy, a hogy Yoltaire tette volna és 
elragadtatva szikrázó eszük által, felkiáltott: „Ezek 
valódi Athéniek!"

Ezen népben helyezett hitök tette, hogy teljha
talmat gyakoroltak a népre. Egyesítették a három for
radalmi erőt, mintegy a villám három elemét : a meg- 
reszkettető és dörgő szózatot, a kiélesített tollat, a 
kiolthatatlan szenvedélyt, — Danton-t Desmoulins-t, 
Marat-t.
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Ebben erő' leltek, de gyengeséget is, a szervezés 
körüli tehetetlenséget. A nép egy egésznek tetszett 
nekik minden emberben. A Fönség feltétlen jogát egy 
városnak, egy városnegyednek, egyszerű klubnak, egy 
polgárnak adták. Minden egyes ember ve t o - va l l e t t  
volna felruházva Francziaország elle \  Hogy a népet 
jobban felszabadítsák, az egyéniségnek vetették alá.

Marat minden dühöngései és vaksága mellett is 
sejteni látszott ez anarchikus szellem veszélyét- Még 
jókor ajánlotta egy katonai tribun dictátorságát, ké
sőbb három állami inquisitor felállítását. Mintha iri
gyelte volna a jacobin társaság szervezetét. 90 De- 
czemberén azt indítványozta, hogy teremtsenek, ül- 
kalmasint azon társaság mintájára, őrködő és feladó 
bizottságot, mely a kormány ügynökeit kémlelje és 
feladja. Ez eszmének nem lett foganatja. Marat egye
dül maradt a saját inquisitiója. Mindent felülről küld
tek neki. feladásokat, panaszokat, igazokat és igaz
talanokat, alaposokat vagy sem. Marat mindent el
hitt, mindent kinyomtatott.

Fabre d7 Eglantine azt mondá : „Marat érzé
kenysége/4 És e szó csodálkozásra birta azokat, kik 
összetévesztik az érzékenységet a jósággal, kik nem 
tudják azt, hogy a túlcsígázott érzékenység dühössé 
válhaíik A nőknek is vannak kegyetlen érzékenységi 
perczeik. Marat vérméksékletére nézve nő volt és több 
mint nő, rendkívül ideges és vérmes. Orvosa, Bour- 
dier lapját olvasta, és mikor vérengzőbbnek találta, 
mint rendesen és „vörös szint váltani lá tta44 elment 
Marat n eret vágni.1)

*) Ezt beszélte el maga Bourdier Serres úrnak, híres pliy- 
siologunknak.



109

Az erőszakos átmenet a tanulói életből a forra
dalmi mozgalmas életbe, Marat agyvelőjére hatott, 
mintegy megrészegítette. Az ő utánzói, majmolói, kik 
nevét, czimét vették fel, saját véleményüket kölcsö
nözvén neki, nem kis mértékben járultak dühe fo
kozódásához. Senkire sem bizta azoknak üldöztetését ; 
maga leskelőclött kihordóik után, az útczasarkon várt 
rájok, néha elfogta őket éjjelenként. A rendőrség a 
maga részéről kereste Mara-t, hogy elfogja. Menekült, 
a hová lehett. Szegényes, nyomorúságos élete folytán 
kényszerült elzárkozottságával mindig idegesebb in 
gerlékenyebb lett ; méltatlankodásának heves kitörése 
közben, a nép iránti szánalmában, iszonyú vádakkal, 
öldöklési óhajokkal, gyilkolási tervekkel könyített dü
hös érzékenységén. Miután gyanakodása nőttön nőtt, 
s a bűnösök, ennek folytán pedig a szükséges áldo
zatok száma is mind nagyobb lett elméjében, a Nép 
barátja végre az egész nép kiirtására vetemedett 
volna.

A valódi fájdalommal szemben Marat igen gyenge 
volt ; nem láthatott, mint mondá, egy férget szen
vedni, de egyedül tentatartójával szemben, megsemmi
sítette volna a világot.

Bármennyi szolgálatot tett is a Forradalomnak 
nyugtalan őrködésével, gyilkolásra késztető beszédei 
és könnyelmű vádjai végzetes befolyást gyakoroltak. 
Önzetlenségex és bátorsága tekintélyt kölcsönöztek 
dühének; veszedelmes oktatója volt a népnek, meg
rontotta erkölcsi érzékét, gyakran gyengévé és dü
hössé tette saját maga mintájára.

Különben nem Ítélhetünk általában a Corde-
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lier-kről ezen sajátságos kivételes teremtés után. Kü- 
lönvéve egyik sem ismerteti meg a többieket. Együtt 
kell őket látni, esteli üléseiken, együtt forrongva, 
buzogva, Etnájok mélyében. Igyekezni fogok olva
sóimat oda bevezetni. 1 erünk, ne riadjanak vissza, fog
ják meg kezemet.

Azon nap akarom őket bemutatni, a melyen 
merész és anarchicus szelleműk kitör, diadalmaskodik, 
azon nap a mikor v e t  o-jukat állítván fel a Nem
zetgyűlés törvényei ellenébe, kinyilatkoztatják, hogy 
az „ő területükön" a sajtó szabad és örökre szabad 
is lesz, Marat-1 pedig meg fogják védeni.

Lepjük meg őket e pillanatban. Az idő hamar 
rohan, megváltoznak. Még meg van bennök valami, 
eredeti természetükből. Csak egy év teljék el, nem 
fogjuk őket megismerni. Ma kell őket szemügyre venni. 
Különben ne reméljük, hogy megörökíthetjük ez ár
nyak képét, elmúlnak, eltűnnek; minket is, kik sor
sukat követjük, elsodor a zavarosan rohanó áradat, 
melyet nemsokára sár és vér szennyez be.

Lássuk őket ma. 1790-ben még fiatalok azon 
századokhoz képest legalább, melyek rájok fognak 
nehezedni 94 előtt.

Igen, még Marat maga is ifjú ekkor. Negyven
öt éve, hosszú és rideg, munka, szenvedély és virrasz
tás által emésztett élete mellett is, fiatal, boszujában, 
reményében. E beteg nélküli orvos, Francziaországot 
veszi betegének, eret fog rajta vágni. E félreismert 
természetbúvár halálra fogja sújtani ellenségeit.1) A

1) Behatóbban fogom tárgyalni e jellemet. Most csak a 
külső Marat-t rajzolom, a Cordelier Marat-t 1790-ből. A IX.
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nép barátja azt reméli, hogy meg fogja a népet bo- 
szúlni és magát is, mindkettőjük bántalma és meg- 
vettetése m iatt... de hasad m áraz ő hajnaluk. Marat-t 
semmi sem gátolja; majd elmenekszik, elrejtődzik, pin- 
czéről pinczére hordja tollát és nyomdáját. Nem látandja 
többé a napvilágot. E sötét életben egy nő követi maka
csul, nyomdásza felesége, ki elhagyta urát, hogy ezen 
természetellenes, törvényellenes, napfényellenes te
remtés társnéja legyen. Gondozza e szegény, mocs
kos. iszonytató lényt. Minden egyébnél jobb szeret a 
föld mélyében Marat szolgálója lenni.

Nemes ösztöne a nőknek ! Ez adja át ugyan
ekkor Camille Desmoulins-nek a bájos, annyira óhaj
tott Lucile-jét. Desmoulins szegény, veszedelemben 
van, azért akar az övé lenni. Szülői szívesebben vet
ték volna, ha leányuk magát kevésbé kitett embert 
választ ; de épen a veszedelem csábította Lucile-t. Min
den reggel olvasta lángoló tűz és lelkesedéssel irt lap
jai, e gúnyos, ékesen szóló, a nap véletlenségei ál
tal sugalmazott lapokat, s melyek mégis a halhatat
lanság bélyegét hordták magokon. Az életet, a halált 
Camille-al, mindent elfogadott, kicsikarta atyjának 
beleegyezését és ő maga sírva és nevetve adta tud- 
tul boldogságát kedvesének.

Sok más nő tett úgy, mint Lucile. Minél bizony
talanabb volt a jövendő, minél viharosabbnak mutatko
zott a láthatár, annál inkább siettek azok, kik egy
mást szerették, egyesülni, sorsukat összekötni, együtt

fejezetben ki fogom mutatni, hogyan lett a terrorista tudósból 
ki túl akart tenni Newtonon, Franidinon és Voltaire-n, terrorista 
politikus. Későbp aztán az öldöklőt fogom bemutatni 93-ban.



állni ki veszedelmeket, ugyanegy kártyára, egy kocz- 
kára tenni föl életöket !

Megható, nyugtalan, mámoros perczek, mint a csa
ták előestéi, érdekfeszítő, mulattató, borzasztó látvány.

Minkenki érezte ezt Európában. Ha sok franczia 
kivándorolt, sok idegen érkezett ide. szívvel vettek 
részt izgalmainkban, magokévá tették Francziaországot. 
És ha meg is kellett itt halniok, még azt is jobb 
szerették, mint másutt élni; ha itt haltak meg leg
alább biztosak lehettek arról, hogy valóban éltek.

így az elmés és cynikus némei, Clootz Auachar- 
sis, vándorbölcsész (m inta hasonnevű scytha) ki száz 
ötvenezer fontnyi jövedelmét Európa nagy útjain köl
tötte el, itt megállt, megtelepedett s csakis a halál 
szakíthatta el e földtől. így Grusman, a spanyol főúr, 
sans-culotte lön, hogy folytonosan e lázadási légkör
ben élhessen, mely élvezetét képezte, egy padláson 
telepedett le a Szent Antal városrész közepén.

De hol veszteglek ? Térjünk vissza a Cordelierk- 
hez. Minő tömeg! váljon bejuthatunk-e? Polgárok, 
egy kis helyet; bajtársak látjátok, hogy idegent ho
zok magammal... A zaj süketítő ; ellenben alig látunk ; 
mintha azon füstölő kis mécsesek azért lennének ott. 
hogj) még jobban lássuk az éjt. Minő sürü köd e 
tömeg körül, a levegő sűrű a hangok és kiábálásoktól.

Az első tekintet különös, meglepő. Semmi sem 
tarkább, mint e tömeg, vannak itt tisztességesen öl
tözött férfiak, munkások, tanulók (ez utolsók közt je 
gyezzük meg Chaumette-t) még papok is, barátok ; 
ez időben sok régi Ferenczrendü barát, jö tt a sza
badságot éldelni egykori rabságuk helyiségében. Az
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iró emberek bőségben vannak. Látják P h i 1 i n t e szer
zőjét. Fabre cT Eglantine-t; ez a másik sötét fejti, a 
köztársasági Róbert, lapszerkesztő, ki most vett el 
egy más szerkesztőt, Kéralio kisasszonyt. Ez az any- 
nyira közönséges arcz a jövendőbeli Duchesne atya. Mel
lette a hazafias nyomdász Momoro, azon szép nő férje, ki 
egykor a józanész istennője leend... Ez a szegény. 
Józanész, fájdalom! majd Lucile-el együtt fog elveszni... 
Ah, ha itt mindenik előre látná sorsát!

De ki elnököl amott ? Bizony maga a borzadály... 
Danton rettentő képe! cyclop? egy alvilági is te n ? ... 
Ezen borzasztó himlőhelyes arcz, apró sötét szemei
vel, sötét vulkánnak látszik ... Nem, az ott nem em
ber, az maga a vihar eleme, a mámor és szédülés 
lebeg feletted, a végzetess ég... Sötét szellem, borza- 
dók tőled ! Mpg fogod e menteni, elveszted-e Franczia- 
országot ?

Nézzék eltorzitá száját; az ablaküvegek megrez
zentek/ „Marat-n van a sor!“

Mit? az ott Marat? Az a sárga valami, zöld 
ruhában, szürkés-sárga, annyira kidülő szemekkel!... 
Bizonyára a békafajhoz tartozik inkább, mint az em
beri fajhoz1.) Minő mocsárból érkezett ide ezen visz- 
szataszító teremtés?

Szemei pedig inkább szelídek. Fényök, átlátszó
ságuk, azon különös mód, melylyel szemei nyugta
lanul mozognak, s néznek a nélkül, hogy látnának, azt

*) Marat egyedüli hiteles arczképe a Boze-é. A Dávidéi 
kevéssé hasonlítnak. Azon gypset is meg lehet vizsgálni, melyet 
halála után vettek róla (ámbár ki lett talán javítva) és azon 
mellszobrot, mely a Cordelier-knél volt (Maurin ezredes gyűjteménye).

8Michelet. A frtnczia forr. tört. III.
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hitethetnék el, hogy egy világotlátó áll előttünk, ki 
egyszersmind csaló és rászedett, ki a jövendő látását 
tulajdonítja magának, piaczi próféta, önhitt és főkép 
hiszékeny, mindent elhivén, kivált pedig saját ha
zugságait, minden koholmányait, melyekre túlzó szel
leme ragadja minduntalan. Gyakorlott fogásai adták 
szellemének e jellemvonást. A c r e s c e n d o  borzasztó 
lesz ; neki okvetetlen fel kell valamit találni, felfe
dezni. legalább egy csudát kell naponként hirdetnie 
pinczójéből, remegő olvasóit, árulásról árulásra kell 
vezetnie, felfedezésről felfedezésre, rémületről rémü
letre.

Köszönetét mond a gyűlésnek.
Arcza azután felderül. Nagy, rémítő árulás ! Ujo- 

nan felfedezett összeesküvés!... Mily boldog ő, hogy 
remeghet, hogy másokat rem egtethet... Hogy átvál
tozott az önhitt, hiszékeny terem tés!... Sárga bőre 
fénylik a verejtéktől. „Lafayette a szent Antal város
részben tizenötezer burnotszelenczét készíttetett, me
lyek mind arczképével vannak ékítve... Ez alatt va
laminek kell lennie... Arra kérem a jó honpolgáro
kat, hogy ha maguknak megszerezhetik, törjék össze. 
Benne fogják találni minden bizonynyal magát a nagy 
összeesküvés titkát.1) *)

*) A n ép  b a r á t j a  319.  szám. 90 decz. 23-káról. Marat 
hiszékenysége mindenütt nyilvánul. A 320. számban XYI. Lajos 
keserves könyeket ejt azon badarságok miatt, miket az osztráknő 
tétet vele. A 321-ikben a királyné annyi fehér kokárdát oszto
gatott, hogy a fehér szalag rőtje három sou-val drágább lett, A 
tény bizonyos, Marat azt a Bertin (a királyné kalaposnéja) egyik 
muskásnőjétől tudja, stb. stb.
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Sokan nevetnek. Mások azt találják, hogy a dolog 
figyelemre méltó.

Marat képe elborul: „Azt állítottam, három hó
nappal ezelőtt, hogy hatszáz bűnös van és hogy hat
száz darab kötéllel megmeneksziink tőlük. Mennyire 
csalódtam! Most már húszezerrel kell számolnunk."

Heves taps.
Marat már a nép bálványa kezdett lenni, fétis-e. 

Azon csomó feladás és baljóslat közt, melyekkel lap
ját megtöltötte, némely valónak bizonyult be és lát
noki próféta hirnevet adott neki. Már a párisi őr
ség három zászlóalja kis diadalmenetet rendezett 
volt számára, babérral koszoruzott mellszobrát hor
dozván az utczákon, de ez nem sikerült. Tekintélye 
nem érte el azon rettentő fokot, melyet 93-ban fog 
elérn!. Desmoulins, ki nem tisztelte jobban az istene
ket. mint a királyokat, kikaczagta néha Marat-istent, 
épen úgy, mint Lafayette-istent.

Számba nem véve Legendre őrült lelkesedését, 
ki szemeivel, füleivel, nagyra tátott szájával beszítta, 
bámulta, hitte Marat szavait, észre nem véve ennek 
Őrjöngését, minden félbeszakításra, a merész kis em
ber bizalmasan szólítá meg a prófétát: „Mindig tra 
gikus vagy, Marat barátom, hypertragikus, tragikota- 
tos! Szemedre hányhatnék, mint a görögök Eschylos- 
nak, hogy kissé igen is nagyravágyó vagy e mellék' 
névre... De nem, teneked mentséged van ; a kata
kombák közt bolygó életed, mely mint az első keresz
tyéneknél, lángra gyújtja képzelmedet. . .  Nos, mond 
meg nekünk egész komolyan, az a tizenkilenczezer 
négvszáz fő, melyet bővítéskép adtál hozzá a múlt-.

8*
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kori hatszázhoz, valóban oly elengedhetlen?... Nem 
szállnál alább egygyel ? . . .  Nem kell a többet felhasz
nálni, ha beérjük a kevesebbel. Részemről azt hittem, 
hogy három-négy tollbokrétás fej. a Szabadság lábai 
alá gúrűlva, elégséges lett volna a megoldáshoz.

A Maratisták dühösen ordítoznak. De kellemes 
zaj hangzik az ajtó előtt, mely meggátolja őket fe
leletükben. Hízelgő, kellemes m oraj.. .  Egy fiatal nő 
lép be és beszélni a k a r... Hogyan, ez maga Thérvi- 
gne kisasszony, a lüttichi szép amazon ! íme, csak
ugyan, szép piros selyem felöltője és október 5-iki nagy 
kardja. A lelkesedés a tetőpontra hág ... Ez Saba 
királynéja, kiáltja Desmoulins, a ki meglátogatja e 
kerületek Salamonját.

Már áthatol az egész gyűlésen, könnyed pár- 
ducz lépteivel, felmegy a szószékre. Szép, ihletteljes 
arcza villámokat szórva, Danton meg Marat rejtélyes, 
sötét alakjai közt jelenik meg.

„Ha ti valóban Salamonok vagytok, mondja 
Tbéroigne, be fogjátok azt bizonyítani azáltal, hogy 
föl fogjátok építni a templomot, a szabadság, templo
mát, a Nemzetgyűlés palotáját... És azon térre fog
játok azt építni, a hol a bastille állott.

„Hogyan ! mig a végrehajtó hatalom a világ leg
szebb palotáját foglalja el, Flóra szárnyépületét és 
a Louvre oszlopos csarnokát, a törvényhozó hatalom 
még sátorok alatt tanyáz, aLapdateremben, aMenu-knél, 
a Lovardában... mint Noé galambja, melynek nincs 
hová lábát letenni ?

„Ez így nem maradhat. Szükséges, hogy a népek, 
midőn a két hatalom által elfoglalt két épületet fog
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jak szemlélni, megtanulhassák már első látásra is, hol 
székel a valódi uralkodó. Lehet-e uralkodó palota 
nélkül, isten oltár nélkül? Ki ismerne rá hatalmára?

„Emelj ük föl ezen oltárt. Járuljon hozzá mindenki, 
mindenki hozza el aranyát, ékszereit (a mi engem illet, 
itt vannak az enyimek). Építsük fel az egyetlen valódi 
templomot. Más nem méltó istenhez, csak az, a hol 
kimondták az ember jogainak Nyilatkozatát. Páris e 
templom őrzője, nem annyira város lesz ezután, mint 
mindnyájunknak közös hazája, a nép ezrei gyülekező 
helye, JeruzsalemökP

„A világ Jeruzsálemé!“ dörgik föllelkesült han
gok. Valóságos mámor szállja meg'a tömeget, érzék
feletti elragadtatás. Ha az egykori Ferenczrendiek, 
kik ugyanazon bolthajtások alatt szabad röptét en
gedtek mystikus lelkesedésüknek, visszatérhettek volna 
ez este régi helyiségükre, saját magukra ismertek 
volna. Hívők és bölcsészek, Rousseau, Diderot, d’ Hol
bach, Helvétius tanítványai, mindnyájan akaratuk el
lenére, jósolni kezdtek.

A német Clootz Anacharsis atheista volt vagy 
annak hitte magát, mint annyi más, azon szenvedé
sek gyűlölete miatt, mit a papok okoztak. ( T a n t u m  
r e . l l i g i o  p o t u i t  s u a d e r e  m a l o r u m ! )  De min
den cynismusa, negélyezett kételye mellett is, a Rajna 
embere. Beethoven honfitársa, hatalmas rezgésbe jött 
az új vallás minden áramlatára

A legfelségesebb szavak, miket a nagy federatio sú- 
galtClootznak egy levelében olvashatók Beauharnais asz- 
szonyhoz. Senki sem talál csodálatosabban szebb ki
fejezéseket a világ jövendőbeli egységéről. Idegen ki



ejtése, német lassúsága, mosolygó derültsége, a nagy 
szellem tébolyába merültnek boldogsága, ki kissé ön
magából is gúnyt űz, mulattatót vegyített a lelke
sedésbe.

„És hát miért helyezte volna a természet Párist 
egyenlő távolságra a sarktól és az egyenlítőtől, ha 
nem azért, hogy az emberek általános szövetkezésé
nek bölcsője, székhelye legyen? Itt fognak majd össze
gyűlni a világ Egyesült Állam Rendei... Ez nincs olytávol 
messzeségben, mint a hogy némelyek hiszik, merem 
állítani ; csak dűljön össze London tornya, mint a 
Párisi, és a zsarnokoknak vége lesz.

A francziák zászlója nem loboghat London és 
Páris felett, hogy nemsokára meg ne kerülje az egész 
világot. . És akkor nem leszünk többé sem tartomá
nyok, sem sergek, sem legyőzöttek, sem győzők. . .  
Ép úgy fognak menni Páriából Pekingbe, mint Bor- 
deaux-ból Strassburgba. A hajókkal ellepett oczeán 
össze fogja kötni a partokat. A kelet és nyugat össze 
fognak ölelkezni a Federatio mezein. Róma a világ 
fővárosa lön a háborúk által, Páris az lesz a béke 
által .. Igenis, minél többet gondolkozom, annál in
kább átlátom egy egyetlen nemzet lehetőségét, s azon 
könnyűséget, melylyel fogja irányozni a Párisban szé
kelő egyetemes gyűlés, az emberiség szekerét... Vi- 
truvius vetélytársai hallgassátok meg a józanész jós
latait : ha a polgári érzelem hevíti szellemeteket, oly 
templomot fogtak építni tudni, mely magába foglalja 
majd a világ minden képviselőit. Nincs többre szükség 
tízezernél. “

„Az emberek azok lesznek, a miknek lenniük



kell, midőn majd mindenik fogja mondhatni : a világ 
az én hazám, a világ az enyim. Akkor nem lesz 
több emigráns. A természet egy, a társadalom is egy 
lesz. A megosztott erők egymás ellen törnek ; úgy van 
az a népekkel, mint a felhőkkel, melyek szükségkép 
villámaikkal sújtják egymást."

„Zsarnokok trónjaitok ti alattatok fognak össze- 
roskadni. Adjátok tehát meg magatokat jószán tokok
ból. Meg fognak titeket kímélni a nyomortól és vér
padtól . . .  Ti, a főhatalom bitorlói, nézzetek sze
membe... Nem látjátok elitéltetéstöket a Nemzetgyű
lés falain? Pajta, ne várjátok meg a koronák és ki
rályi pálczák összeelegyítését, jöjjetek magatoktól oly 
forradalom elébe, mely megmenti a királyokat a ki
rályok kelepczéitől, a népeket a népek vetélkedésétől."

„Éljen ! Éljen Anacharsis! Kiáltja fel Desmoulins. 
Nyissuk meg vele együtt az ég vízzuhatagjait. Nem elég, 
hogy az értelem a despotismust megfulasztotta Fran- 
cziaországban ; el kell árasztania a világot hogy a 
királyok és nagy lámák trónjai, letépetve talapzatokról, 
ez özönben úszszanak... Minő pálya nyílik Svédor
szágtól Japán ig !... A londoni torony inogni kezd... 
egy óriási jacobin klub első ülése, a lázadás volt 
Irlandban. A mint haladni látom az eseményeket, én 
még csak egy schillinget seni fektetnék az anglikán 
papság javaira. A mi pedig Pittet illeti, ő halál fia, 
ha csak meg nem előzi hivataláról való lemondása 
által, feje felmondását, mit John Bul fog tőle szá
mon kérn i... Már kezdik az inquisitorokat felakasz
tani a Mançanarez-en; a szabadság hatalmas lehelete 
dél felé tör Francziaországból ; nemsokára mondhatni 
fogják: nincsenek többé Pyreneek."
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„Clootz engem hajamnál fogva ragadt el, mint 
az angyal Habacuc prófétát, a politika magaslatára. 
A Forradalom sorompóit a világ széléig tolom../*1)

Ilyen a Cordelier-k eredetisége. Voltaire fanati
kusok közt! Mert ez a mulatságos Desmoulins Vol- 
tairenek valóságos fia. Egész csudálkozással látjuk őt 
ezen pandeinoniumban. Józanész, értelem, szellemes 
élezek, e sajátságos gyülekezetben, melyben azt hi- 
hetnők hogy együtt székelnek Cévennes i prófétáink, 
a Hosszú parlament rajongói, a reszkető fejű quake- 
r e k . . A Cordelier-k az igazat megvallva korszakok 
kötelékét képezik ; az ő Diderot-féle szellemök, mely 
egyszersmind skeptikus és hivő is emlékeztet valahogy 
a tizennyolezadik század folyamában azon régi mys- 
ticismusra, mely előtt villámként megcsillant néha 
a jövendő sugara.

A jövendő! de mennyire homályos még! Mily 
sötétnek tetszik nekem, zavarosnak melyben a fenséges 
salak egyesül, Danton vonásaiban!

Szemem előtt fekszik egy arczképe ezen a mi

1) Nem szükség említenem, hogy ezen egész fejezetet Marat 
és Desmoulins lapjaiból vettem át, csupán egyesítettem azt, mi 
külön volt választva, alig változtatva itt-ott nehány szót. Miután 
Desmoulins kifejezést adott félig komoly, félig komikus lelkese
désének Clootz eszméi iránt, hozzá teszi, hogy egyesítse az „uti- 
l e tf-t a „d u 1 c e :£-val. ..Már le akartam tenni toliamat, a hálá- 
datlan nép süketsége elkedvetlenített. Ismét reményre gyűlök, 
lapomat napilappá változtatom... Felhívjuk kedves és szeretett 
előfizetőinket, kiknek eló'fizetése lejár, hogy azt újítsák meg, nem 
Seine útezában, de lakásunkon Theatre Français utczában, hol foly
tatni fogunk egy mindeddig ismeretlen iparágat, a forradalom- 
gyárt ást.
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Forradalmunk rettentő és igen is kegyetlenül hű meg
testesülésének ; egy arczkép, melyet Dávid vázolt, 
aztán abba hagyta, megijedve kétségbeesve, nem érez
vén magát még képesnek ily egyén festésére. Egy 
lelkiismeretes tanítvány ismét elővette a művet és 
egyszerűen lassan haladva sőt szolgailag festett le 
minden részletet, minden egyes hajszálat, minden sző- 
röcskét, egymásután vésve az arczba a himlő nyomait, 
e dúlt arcz szakadékait hegyeit és völgyeit.

A hatás, a mit ez gyakorol, olyan, mint egy 
nagyszerű teremtésnek kínos, fáradtságos nyilvánulása, 
mely még zavaros, erőszakos, nem tiszta. A termé
szet még tétovázni látszik, nem határozhatván még meg 
biztosau, hogy embereket vagy szörnyeket fog-e lét
rehozni; nem volt oly tökéletes, de erélyesebb vala, 
s rettentő kezének nyoma van óriási kísérletein.

Azonban mennyire békések és öszhangzatosak a 
természet legellenmondóbb teremtményei azon erkölcsi 
meghasonlásokhoz képest, melyeket itt veszünk észre !... 
Halk, izgatott, borzasztó párbeszédet vélek hallani, 
mint egy saját maga el'eni küzdelmet, félben sza
kasztott szókat, nem tudom mit?

Az legborzasztóbb nála, hogy nincs szeme; leg
alább alig látszanak Mit! ez a rettentő vak lesz a 
nemzetek vezetője?... Sötétség, szédülés, fatalitás, a 
jövendőnek tökéletes félreismerése, ezt olvashatni le 
róla.

És e szörnyeteg mégis fenséges. Ez a majdnem 
szemnélküli arcz kráter nélküli tüzokádónak tetszik, 
iszapból vagy lángból alkotott vulkánnak, m ly elzárt 
műhelyében a természet küzdelmeit forralja. Milyen 
lesz a kitörés?
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Egyik ellensége nevezte őt el örökké fennmaradó 
névvel, midőn szavaitól megrettenve, még a halálban 
is megadta a tiszteletet azon lángesznek, mely vesz
tét okozta: Az ékesenszólás Plútójának hívta.

Ez az arcz valóságos lidércznyomás, melyet nem 
lehet többé lerázni ; rósz álom, mely mindig újra visz- 
szatér. Gépiesen részt vesz az ember az ellentétes 
elvek látható harczában ; hozzájárul a belső erőlkö
déshez, mely nemcsak a szenvedélyek küzdelme, de 
az eszmék küzdelme, lehetetlen azokat összeegyeztetni 
vagy egyiket a másik által kiirtani. Elszánt Oedippus 
ez, ki rejtélyének varázshatalma alatt magával hordja 
a rettentő sphinxet mely őt fölemészti.1)

Ez arczkép (Saint-Albin úr gyűjteményében) Danton-t, 
szerintem 90-ben ábrázolja, azon perczben, midőn a dráma bo
nyolódik. Danton aránylag még elég ifjú és a vér, az élet, az 
erő bámulatos öszpontosulását mutatja fel. Ez a k o r á b b i  Dan
ton. Dávidnak egy kicsiny, pompás tollrajza, melyet a Convent 
egyik éji ülésén vitt véghezt Danton-t azután mutatja. Danton-t 
93 végén. Szemei jól kivannak ekkor nyilva, de oly kegyetlen 
bevágással alattok ! Rémületet szór, de láthatóan összetépett szív
vel! Senki sem fogja e rajzot fájdalomérzet nélkül láthatni, s 
önkéntesen fogja felkiáltani: „Oh a barbar, oh a szerencsétlen!“ 
E két ünnepélyes arczképen kivül, van Dávidnak két vázlata, ott 
Danton arczélben látszik, de ez oly rejtélye a fájdalomnak és 
borzadálynak, hogy nem akarok még erről szólani. Elég korán 
kerül majd erre a sor.



YII. FEJEZET.

A  N em ze tg y ű lés  te h e te tle n ség e . E sk ü  m e g ta 
g a d á s . (N o v em b er 9 0  —J a n u á r  91.)

(A jövendőbeli Jacobinok megjelenése.— Az első Jacobinok (Duport. 
Barnave, Lametb, stb.) szeretnék az események menetét föltartóztatni. 
A Nemzetgyűlés hátráló szelleme. Robespierre a Jaeobinoknál Mirabeau 
és Lameth fölé kerekedik 90 Nov. 21. A Lameth-ek az egyházi küz
delem által tartják fen magokat. A papok előidézik az üldözéseket. A 
papoktól megkövetelik az esküt 90 Nov. 27. — A király erőszakolt 
szentesítése 90 Decz. 26. A Nemzetgyűlés hiában rendeli el a íögtöni 
esküt 91 Január 4. — Az eskü megtagadása, magában a Nemzetgyűlés

kebelében.)

Lameth Sándor beszéli el, hogy 1790 Júniusá
ban egy hazafias társulat lakomára hítta meg fivé
rével , Duport-al és Barnave-al együtt. E férfiakat 
és nőket számláló, kétszáz teritékü lakoma valóban 
spártai volt, a hazafias szigorúság és mértékletes 
egyszerűség miatt. Miután a vendégek helyet fog
laltak , az elnök felállott és ünnepélyesen elmondta 
a Jogok Nyilatkozatának első czikkét : „Az emberek 
szabadoknak születnek és szabadok maradnak,. stb.“ 
A gyülekezet vallásos csendben hallgatta meg és e 
vallásos hangulat az egész lakoma alatt végig tar
tott. A Bastille-nak egy domborműve állott az asz
talon ; a csemegeosztáskor a Bastille azon győztesei, 
kik a meghívottak közt valának, kihűzák kardjai
kat, és szó nélkül darabokra vágják e Bastille-t. 
Egy gyermek emelkedik ki belőle, a szabadság sáp-
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kájával. A nők polgári koszorúkat helyeznek a ha
zafias követek fejére, és a lakoma úgy végződik a 
mint elkezdődött: az elnök, ima gyanánt, elmondja, 
ugyanazon komoly fontossággal, a Nyilatkozat má
sodik czikkét : „Minden társasulás czélja stb.“

Romme mathematicus vala az elnök, a Strogo- 
noff herczegek nevelője azon időben. Szívéből sze
rette meg a szabadságot, o tt, hol azt úgy átérezik 
Oroszországban, teljes rabszolgaságban itta ki a For
radalom serlegét. Ezen egyszerre mámoros és rideg 
mérnök, kérlelhetlenül alkalmazza majd az új elvet, 
és emberi számok óriási kivonása által fogja az is
meretlent kifejteni. Mint kérlelhetlen számoló, a 
Montagne hegycsúcson, csak prairial 2-kán fog on
nan leszállni, hogy körzőjét szívébe döfje.

A Lamethek borzadással látták magokat, ily 
annyira új világban. A 89-ki nemes és díszes Ja- 
cobinok megpillanthaták az igazi .Tacobinokat.

Magok vallották be, azon kő-ember a ki elnö
költ, e törvényes szövegek, melyeket ima gyanánt 
mondtak fel, e fanatikusok hallgatása, magába szál
lása, „mindez ijesztőnek tetszett nekik.“ Előbb mély
ségét mérték azon oczeánnak, melybe jutottak : addig 
gyermekek módjára, csak a felületen játszottak. . . .  
Hány forradalmi nemzedék választotta őket el ezek
től! Alig tudták felfogni. Igen jól ismerték a piaczi 
izgatókat, a lázadás munkásait, kiket ők használtak 
fel és ők indítottak a küzdelembe. Ösmerték a heves 
újságírókat, a zajos klubok csahosait, de nem a leg
zajosabbak voltak a legfélelmesebbek. Mind ezen ál
vagy igazi haragok megett volt valami hideg és
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borzadályos, az mihez most értek; megérintették a 
Forradalom aczélját.

A hideg átfutotta őket és hátráltak.
Legalább akartak hátrálni, és nem tudták ho

gyan. Ok az előőrsöknek tetszettek, vezetni látszot
tak, minden szem rajtok függött. A jacobin három
ságot, Duport, Barnave és Lameth-et úgy üdvözöl
ték mint a Forradalom kalauzait, kik azt előbbre 
viszik. „Ezek legalább szilárdak és őszinték, mon
dogatták, nem hasonlítnak Mirabeau-hoz.“ Desmou- 
lins magasztalja őket Robespierre mellett Marat-nak, 
a gyanakodó Marat-nak, nincs semmi gyanú,a ellenök.

E szilárd helyzetet pedig sokkal inkább köszön
hették ügyességöknek, mint valódi erejöknek. Észre 
kellett hogy vegyék végre gyenge oldalaikat, inga
dozásaikat, kétes jellemedet.

Legelébb is Barnave ürességét fedezték fel, ké
sőbb Lameth cselszövényeit. Duport-t ismerték ki 
legutoljára.

Különös igazán, hogy az első csapás, a csúfoló
dásnak könynyed nyila, épen nem ellenséges kézből 
került k i , de a szeles Desmoulinstől, ki félelmes 
őszinteséggel fenhangon mondotta mindig azt, a 
mit a többiek csak gondoltak, gyakran oly dolgot, 
miről némán megegyeztek, hogy nem fognak szólni; 
barátai reggelenkint lapját olvasva, kegyetlenül találó 
szókat láttak benne. Itt ez a miniszterek visszauta
sítására vonatkozó ajánlat alkalmából történt. Des- 
moulins gúnyolódik a Nemzetgyűléssel, mely „Bar
nave beszédét döntő érvül mindig utolsónak tartja, 
aztán berekeszti a v itá t.. . .  Itt azonban nem volt
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helyéu : kirúgni a létrát, a- mint m ondják...." A 
pajzán ugyanazon czikkben egy eredeti és találó 
mondatot i r , mely nemcsak Barnave-ot érin ti, de 
majd minden akkori szónokot és írót : „Általában, 
mondja, a hazafiak beszédei nagyon hasonlítanak a 
89-ki haj viseléshez, l a p o s a k  és h a j  p o r  n é l 
k ü l i e k .  Hol voltál Mirabeau? . . . "  Azután azt kérdi, 
miért kiáltották a Lameth-ek. Szavazzunk! mikor 
Pétion és Rewbell akartak beszélni. „A mikor Mira
beau Hercules agyon akarta nyomni a törpéket bu
zogányával," stb.

Komolyabb csapást mértek Barnave-ra, nehány 
nappal .később, melytől többé ki nem épült. Brissot 
újságíró, egy tanszéki (doctrinaire) köztársasági, ki
vel nem sokára hosszasabban fogok foglalkozni, oda 
vágott neki, a négerfaju emberek érdekében, kiknek 
jogait Barnave eltörölte, egy hosszú és rettentő le
velet, a melyben az ügyvédet leleplezte, kimutatta 
önhittségét, üres csillogását, nagy hangzású eszmét- 
len mondatait. Brissot, ki rendesen túlságos köny- 
nyedén ir, itt erélyt lel az igazságban és szigorúan 
körvonalozza a valódi hazafi képét, és ezen kép 
épen a Barnave-énak visszája. A hazafi se nem ár- 
mánykodó, se nem irigy, nem azért já r  a népszerű
ség után. hogy az udvar féljen tőle s igy szüksé
gessé váljék. À hazafi nem ellensége az eszmének, 
nem tart dictiókat a bölcsészet ellen. Az ókor leg
nagyobb polgárai, nem voltak-e stoicus bölcsészek ? 
stb., stb.

Leginkább az ártott a Barnave és Lameth párt
nak, hogy a mikor Lameth párbaja őt igen népsze-



127

rüvé te tte , habozás nélkül nyilatkoztatták ki mago
kat a. nemzetőrség veszedelmes kérdésében. Addig, 
a kényes perczekkor hallgattak, némán szavaztak 
ellenfeleikkel ; tisztán lehetett ezt látni a nancy-i 
ügy alkalmával, a midőn az egyértelműség mutatta, 
hogy a Lamethek is úgy szavaztak, mint a többiek.

A Nemzetgyűlés, mint a hogy azt már mond
tuk . félt a néptől, előbb előre késztette, most hát
ráltatni szerette volna. Májusban buzdított a föl- 
fegvverkezésre , azt határozván, hogy senki sem lehet 
tényleges polgár, ha nem nemzetőr. Júliusban, a 
mikor pedig a Federatio bebizonyította, hogy bízni 
lehetett, azon különös indítványt tették, hogy az 
egyenruhát követelték, a mi közvetve lefegyverezte a 
szegényeket. Novemberben még egyenesebb ajánlatot 
koczkáztatott Rabaut-Saint-Etienne, azt tudniillik, 
hogy a nemzetőröket csupán a tényleges polgárok
ból képezzék. Ez utóbbiak igen számosán voltak, a 
mint lá ttuk , négy milliót tettek ki. Azonban, oly 
sajátságos volt akkor Francziaország állapota, a tar
tományok különfélesége, hogy több tartományban, 
Artois-ban például, alig lett vplna tényleges polgár 
és tehát nemzetőr. Ezt mutatta ki Robespierre nagy 
erélylyel, általánosítva, túlozva ezen megjegyzést, 
mely saját tartományára nézve tökéletesen állott.1)

„Azt akarják önök, mondá, hogy a polgár rit
kaság legyen ? . . .  Elképzelhetni a karzaton támadó 
tapsvihart és tombolást!

11 Még azt is mondták, de ez alkalmasint nem volt való, 
hogy Szent Antal városnegyedben csak kétszáz választó lenne.
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November 21-kén este, Robespierre a Jacobi- 
noknál vitatta ez állítását. Mirabeau volt az elnök. 
Azon folytonos ingadozás közepette, melyben a kö
zönség volt irányában, egy nap égig magasztalván 
őt, másnap meg akarván őt fojtani, Mirabeau ezen 
elnökségre vágyott, hogy népszerűségét a Jacobinok 
népszerűségével támogassa Könynyebb volna a tenger 
habjait megszámlálni, mint Mirabeau szerencséjének 
változatosságát, közte és a közönség közt viharos 
szerelem létezett, tele villongással és dühvei. Ca
mille itt bámulatra m éltó, soha sem lesz sem hideg 
sem közömbös, ma imádott kedvesének hívja, holnap 
kéjhölgynek.

Mirabeau népszerűsége alászállott azon ajánlata 
által, hogy Bouillénak köszönetét szavazzanak. De 
ismét felemelkedett egy rettentő szónoklat által, azok 
ellen, kik csúfot mertek űzni a hármas nemzeti szín
nel, egyike azon örökre emlékezetes beszédeknek, 
melyek miatt, ez embert ha még sokkal bűnösebb 
is lett volna, akárm it csinálnának, mégsem lehetne 
Francziaország szívéből kitépni. Később népszerűsé
ge ismét alászállott, midőn azt ajánlá, hogy halasz- 
szák el az avignon-i gyülekezetei és bánjanak még 
kíméletesen a pápával. Azonban e népszerűség ismét 
magas fokra szállott csak az által, hogy Mirabeau 
megjelent a színházban, hol legelőször vették ismét 
elő B r  u t u s - t ,  látására mindent elfelejtettek, a sze
retet, a lelkesedés ismét felébredt, „veteris vestigia 
flammae;“ csak őt nézték, ezer czélzást vonatkoz
tattak reá; valóságos diadal volt ez, de az utolsó. 

Ez November 19-kén történt, 21-kén Mirabeau
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elnökölvén a Jacobinoknál. türelmetlenül hallgatta 
Robespierre beszédét a tényleges polgárokra szorí
tott nemzetőrségről. Igyekezett tőle a szót elvenni, 
azon ürügy alatt, mintha kiadott rendeletek ellen be
szélne. Komoly, veszedelmes törekvés volt ez, egy 
meghatott, Robespierre iránt kedvezően hangolt gyü
lekezettel szem ben.... „Folytassa, folytassa/ kiálták 
neki minden felőliől. A zaj tetőpontra hág; lehetet
len valamit hallani, sem elnököt, sem csengetyüt. 
Mirabeau, a helyett hogy mint elnök , kalapját fejére 
tette volna, igen merész dolgot koczkáztatott, mely 
vagy győztessé teszi, vagy vereségét teszi nyilván
valóvá. Karszékére állott, és mintha a megtámadott 
rendeletet ő, Mirabeau, képviselné, mintha arról vol
na szó, hogy őt védelmezzék és megmentsék, elkiál
totta magát: „ Segítség, collegáim ! . . .  bajtársaim ve
gyetek mindnyájan körül !“ Ezen veszedelmes tünte
tés kegyetlenül kiemelte Mirabeau elszigeteltségét. 
Harmincz képviselő felelt meg az ő hívásának. Az egész 
gyűlés Robespierre körül maradt. Desmoulins, ki 
ennek iskolatársa volt, és ki soha sem mulasztotta 
el az alkalmat, hogy jellemét magasztalja, azt mon- 
dá ez alkalommal: „Hát nem tudja Mirabeau, hogy 
ha a bálványozás meg volna engedhető egy szabad 
népnél, csakis az erény iránt volna megengedhető.“ 

Fontos jele azon gyökeres átváltozásnak, melyen 
átment a Jacobin klub. Miután a követek által és 
az ő számukra volt alapítva, most már ezekből csak 
keveset számlált kebelében, kiknek ott kevés sulva 
volt. Tüzes, türelmetlen emberek könynyü felvétele, 
megújította az egész klubot; a Meínzetgyűlés min-

Michelet. A franczia forr. tört. III. 9



denesetre képviselve volt benne. de a jövendőbeli 
Nemzetgyűlés. Éhez szólott Robespierre.

Megérkezik Lameth Károly felkötött karral, szí
vesen hallgatják. Meg volt mindenki győződve, hogy 
Robespierre pártján van , Mirabeau mellett beszélt ! 
Noailles gróf kijelenti, hogy a bizottság máskép ér
telmezte a rendeletet, mint Mirabeau és Lameth, 
Robespierre értelmében. Ez ismét szót emelt, az 
egész gyűléssel m ellette, az elnök hallgatásra lett 
kényszerítve... hallgatásra Mirabeau!

A Lamethek rósz helyzetben voltak ! Ok ala
pították a Jacobinokat, és ime kisiklottak kezeik 
közül. Az ő népszerűségük főkép azon naptól fogva 
kezdődött, midőn Mirabeau ellen küzdöttek a háború- 
és békejog felett ; most ki voltak téve a közgyanu- 
nak Mirabeau-val együtt. Mind sülyedni fognak, el 
fognak m erülni. ha módot nem találnak arra, hogy 
Mirabeau-tól erőszakosan megváljanak, őt martalé
kul dobják, és másfelől, ha a papság ellen indított 
háború nem nyeri vissza számokra a közvéleményt.

Meg kell vallani, hogy a papok mindent elkö
vettek arra, hogy az üldözést megérdemeljék. Elég 
ügyességgel háttérbe tolták az egyházi javak kérdé
sét . és csupán az eskü kérdését emelték ki, helyez
ték világosságba. Ezen esküt, mely sehogy sem érin
tette a va llást, sem a papi jelleget, nem ismerte a 
n é p , és könynyen elhitte, miszerint a Nemzetgyűlés 
az esküszegés bizonyos nemét követelte a papoktól. 
A püspökök kijelentették, hogy semmi összekötteté- 
sök nem lesz többé azon papokkal, kik az esküt le
teszik. A legmérsékeltebbek azt állították, hogy a
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pápa még nem adott feleletet, hogy azt meg akar
ták várni, más szóval, hogy idegen uralkodó hatá
rozásától függ engedőimeskedhetnek-e vagy nem a 
hazának.

A pápa nem felelt. Miért? A szünetelés miatt. 
A bibornokok gyülekezete állítólag nem ült össze, 
az év ezen részében. Addig is azon voltak minden 
rend- és rangbeli papok és hitszónokok segítségével, 
hogy a föld népét megzavarják, dühössé tegyék, az 
asszonyokat pedig kétségbe ejtsék. Marseille-tői 
Flandriáig óriási bámulatos támadás a Nemzet
gyűlés ellen. Lángra gyújtó gűnyiratokat visznek a 
provenee-i papok faluról-falura. Rouenben, Gondéban, 
az állampapírok ellen szónokolnak, mint ördögi ta
lálmány ellen. Chartres-ban. Péronne-ban a szószék
ről tiltják meg az adófizetést; egy falusi pap bátran 
ajánlkozik a nép élére, hogy az adóbeszedőket fel- 
konczolják. A Saint-Waast legfelső káptalani gyüle
kezet térítőket küld szét, hogy halált hirdessenek a 
Nemzetgyűlés ellen. Flandriában a falusi papok fel
állítják megingathatlan és megczáfolhatlan módon, 
hogy. a nemzeti javakat szerző egyének, kétségtele
nül el lesznek kárhozva, magok, gyermekeik és sar- 
jadékaik: „Ha mi föl is akarnék őket menteni, mon
dák e bőszültek, tehetnők-e? . . .  Nem, azt senki 
sem tehetné, sem a papok, sem a püspökök, sem 
a bibornokok, sem a pápa! El vannak kárhozva, 
elkárhozva örökre!"

E tényeknek egy nagy része napvilágra került, 
elterjedt a közönség közt, a Jacobinok levelezése 

t ós Laclos lapja által összefoglalták ezeket és egy
9*
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jelentésben egyesítették, a mit Yoidel adott bé a 
Nemzetgyűléshez. Mirabeau hosszú és gyönyörű szó
noklattal támogatta, melyben heves szavak alatt, a 
szelídség felé ha jlo tt. csupán azon papok számára 
ajánlva az esküt, kik gyóntattak ; azt akarta, hogy 
a papság meggyengítését az időre, a kihalásra bíz
zák , stb.

De a Nemzetgyűlés keményebb vala. Büntetni 
akart. Követelte az esküt, a rögtöni esküt.

Egy dolog csodálkozásra késztet a Nemzetgyű
lésben, mely legnagyobbrészt Voltaire t követő ügy
védekből állott, tudniillik gyermeteg hite az emberi 
szó szentségében, hatályosságában. A tizennyolczadik 
század minden sophistikája mellett is még nagy adag 
ifjúság és gyermekiesség kellett hogy legyen az em
berek szivében.

Azt képzelik, hogy a mint a pap az esküt le 
fogja tenn i, a mint a király a határozatokat szen- 
tesítni fogja, mindennek vége lesz, minden meg 
lesz mentve.

És a király ellenben, a régi világ becsületes 
embere, tovább hazudik egész nap. Az emberi szó, 
mit oly nagy nehézségnek, akadálynak, korlátnak, 
köteléknek hisznek az emberre nézve, semmikép sem 
hoz zavarba egy királyt. Félvén, hogy nem hisznek 
neki eléggé, minden mértéket túlhalad. Folyvást be
szél azon b i z a l o m r ó l ,  m e l y e t  ő é r d e m e l .  
N y í l t a n ,  ő s z i n t é n  fejezi ki magát, mondja, — 
csodálkozik hogyan emelhetnek kételyeket j e l l e m e  
i s m e r t  e g y e n e s s é g e  f e l ő l . . .  (90 December 
2 3 , 26.)
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• Mind annyi közül a legártatlanabbak, a Jansé- 
nisták, nem elégednek meg evvel, nekik valami 
szilárd biztos dolog kell : eskü, — szél meg zaj.

November 27-kén tehát rettentő rendelet hoza
tott: „A Nemzetgyűlés egész komolyan követeli, hogy 
a püspökök, papok, káplánok e g y  h é t  letelte alatt 
megesküdjenek az alkotmányra; különben úgy te 
kintetnek, mintha lemondtak volna hivatalukról. A 
polgármester kötelességévé tétetik, hogy egy héttel 
később feljelentse az eskü letétel mulasztását. És 
azok, kik miután az esküt letették, azt megszegnék, 
a kerületi törvényszék elébe fognak idéztetni ; a kik 
pedig az eskü megtagadása u tá n , beavatkoznának 
régi hivatalaikba, iildöztetni fognak, mint csend
zavarók. “

Határozatba m ent, de nem szentesíttetett ! . . .  
Új rémület a Jansénisták részéről, kik már ennyire 
előre haladtak. Eredményt óhajtanak. December 23- 
kán Camus azt követeli, hogy a kényszerítést hasz
nálják eszközül, a kényszeritést, kérelem alakjában ; 
hogy a Nemzetgyűlés k é r j  e arra a királyt, feleljen 
szabályszerint a határozatra. A kényszerítés? erre 
várt a király1). Azonnal feleli, hogy már szentesítette 
a rendeletet. így aztán elmondhatja Európának, hogy 
kényszerítve van és fogoly.

') Azonban nem helyes azt állítui, a hogy Hardenberg 
tette (egy államférfi Emlékirataiban) hogy a király a kierősza
kolt szentesítés után fordult a hatalmakhoz. Már megtette volt 
October 6-ka és December 3-ka közt. Ez utolsó napon írja 
Poroszországnak, hogy már minden fejedelemhez fordult. Es csak 

• December 26-kán adta meg a szentesítést.
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„Jobb szeretnék Metz királya lenni, mondá « 
Fersennek. de ennek nemsokára vége lesz.“

Megjegyzésre méltó, hogy sem Kobespierre, sem 
Marat, sem Desmoulins nem követelték volna az es
küt. Marat, ki oly türelmetlen, ki azt követeli, hogy 
törjék össze ellenségei sajtóit. azt tanácsolja, hogy 
kíméljék a papokat; ez. mondja, az egyetlen alka
lom, a mikor óvatosan kell eljárni . a lelkiismeretről 
van szó. Desmoulins nem tanácsol más szigort, csak 
hogy foszszák meg az állam pénzétől azokat kik nem 
akarnak az államnak engedelmességet esküdni. „Ha 
belekapaszkodnak szószékeikbe, ne tegyük magun
kat ki annak, hogy elszakaszszuk len ruháikat, a 
hogy őket onnan e lhurcoljuk .. . .  Azon démonokat, 
kiket phariseusoknak neveznek, szegényeket vagy 
az egyház fejeit, csakis a koplalás kergeti el: „Non 
ejicitur nisi per jejunium."

Azon durva és ügyetlen fellépés, melylyel az 
egyházi követektől az esküt, magában a Nemzetgyű
lésben , kérték . nagy hiba volt azon párt részéről, 
mely uralkodott. Pompás ünnepélyes, fényes alkal
mat szolgáltatott az ellenszegülőknek, hogy a nép 
előtt tanúvallomást tegyenek oly h itért, mely nem 
volt bennök. A narbonne-i püspök mondotta később 
a császárság alatt: „Yalódi neraesemberek módjára
viseltük magunkat ; mert azt nem mondhatnák a 
legtöbbről közülünk , hogy vallásosságból tettük. “ 

Könynyü volt előrelátni, hogy a papok annak 
lévén kitéve, hogy a tömeg előtt engedjenek, hogy 
ünnepélyesen megtagadják hivatalos hitöket, nemes
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emberek módjára fognak felelni. A leggyengébbek
nek is ily nyomás alatt bátraknak kelle lenniök. 
Akár voltak nemesemberek. akár n e m, végre is 
francziák voltak. A legforradalmibb falusi papok sem 
határozhatták magokat arra, hogy püspökeiket ily 
válságos perczben elhagyják ; a kényszer visszatet
szett nekik, a veszély csábította őket; ily jelenet 
ünnepélyes szépsége megragadta képzelő teherségö- 
ket, és megtagadták az esküt.

Már az első ülésnél, hol az egyetlen Clermont 
püspököt szólították fel nyilatkozatra. ítélni lehetett 
a hatásról. Grégoire és Mirabeau másnap (Január 
4-kén) szelidítni igyekeztek a dolgon. Grégoire meg
jegyezte, hogy a Nemzetgyűlés koránt sem szándé
kozott a szellemi hatalmat bántani, sőt a benső he
lyeslést sem követeli nem kényszeríti a lelkiisme
retet. Mirabeau még annyira is ment, hogy azt állí
totta, miszerint a Nemzetgyűlés nem követeli határo
zottan az esküt, csupán azt nyilatkoztatja ki, hogy 
az eskütagadás nem fér össze bizonyos hivatalos mű
ködéssel, hogy az esküt megtagadva leköszönést 
visznek véghez. Mirabeau oz által űgyszólván egy 
ajtót nyitott ki, de Barnave azt csípős erőszakkal 
zárta be . remélve, hogy ez által ő majd megerősö
dik a közvéleményben, kérte és meg is nyerte, hogy 
elrendeljék, miszerint azonnal esküdjenek.

Meggondolatlan rendszabály, melynek az e>kü 
megtagadás elhatározását kellett eredményezni. Az 
ellenszegülők az önzetlenség és bátorság dicsőségét 
ízerezhették meg magoknak ; mert a tömeg ostro
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molta az ajtókat, fenyegetéseket lehetett hallani. A 
két párt egymást vádolja itt; némelyek azt mondják, 
hogy a Jacobinok próbálták az esküt a félelem által 
kierőszakolni ; mások hogy az aristocraíák állítottak 
lesbe bujtogatókat, hogy bebizonyítsák az erőszakot, 
melyet rajtok véghezvittek, elleneiket gyűlöletesekké 
tegyék és elmondhassák, a mint csakugyan tették 
is : hogy a Nemzetgyűlés nom szabad.

Az elnök elkezdi a névszerinti felhívást: Az 
a g e n - i p ü s p ö k .

A p ü s p ö k :  Szót kérek.
A b a l o l d a l :  Nem, semmi szó! Leteszi az 

esküt, igen vagy nem? (Zaj kívülről.) E g y  t a g :  
Menjen oda a polgármester s vessen véget e zajnak!

A z a g e n - i  p ü s p ö k :  Önök azt mondották, 
hogy az ellenszegülők elvesztik hivatalaikat. Semmi
kép sem sajnálom helyemet; de sajnálnám az önök 
becsülésének elvesztését. Kérem fogadják el azon bá
nat kifejezését, melyet érzek az eskü le nem tehe- 
tése miatt!

(Tovább folytatják a felhívást) F o u r  n é s  l e l 
k é s z :  Az első keresztyének egyszerűségével fogom 
elmondani . . dicsőségnek és tiszteletnek tartom püs
pökömet követni. mint a hogy Lőrincz köv ette lelki 
pásztorát.

L e c l e r c  l e l k é s z :  én a catholicus egyház 
gyermeke vagyok.. ..

A névszerinti felhívás ily rosszul sikerülvén, egy 
tag megjegyzé, hogy a Nemzetgyűlés azt nem köve
teli, hogy nem ment minden veszélytől, hogy meg
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kell elégedni az eskü e g y ü t t e s  letételével. Az 
együttes felhívásnak sem lett jobb sikere. A Nem
zetgyűlés nem nyert attól más előnyt, mint hogy egy 
negyed óránál tovább is, néma és tehetetlen maradt, 
alkalmat nyújtva elleneinek nehány nemes mondat 
hangoztatására, mi e l  nem mulaszthatta, oly ország* 
bán mint Francziaország, hogy sok ellenséget ne 
szerezzen a Forradalomnak.

A p o i t i e r s - i  p ü s p ö k :  hatvan éves vagyok, 
harminczötöt töltöttem el püspökségemben, hol an
nyi jót tettem, a menynyit tehettem. Megterhelve az 
évek és tanulmányok súlyától, nem akarom öregsé
gemet meggyalázni; nem akarom az esküt letenni... . 
(Mormogások.) Sorsomot a vezeklés szellemében fo
gom eltűrni.

E sors semmikép sem vala végzetes. A püspö
kök veszély nélkül hagyták el a Nemzetgyűlést, s 
annyiszor tértek oda vissza, a hányszor arra kedvök 
volt. A tömeg méltatlankodása azt semmi erőszakos 
tettre sem ragadta.

A Január 4 ki ülés a papok diadala volt, az 
ügyvédek felett. Ezek ügyetlenségökben, mintegy a 
pap régi lepleibe burkolództak, a türelmetlenség 
azon ódon lepleibe, melyek végzetesek azokra nézve, 
kik magokra veszik. A nemesember-, püspökök sze
rencsés és méltó szavakat találtak magában a hely
zetben , melyek megannyi kardvágások voltak el
lenfeleikre nézve. Pedig a legtöbb része azon fő
papoknak j kik oly szépen beszéltek, csupán csel
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szövő és hírhedt udvaroncz volt; a mi komoly je
len társadalmunkban, ki követel a paptól erényt és 
világosságot? előbb-utóbb vissza kellett volna vo- 
nulniok a szégyen miatt. De a Camus-ok és Barnave ok 
mély politikája megtaláltatta velők a valódi módot, 
hogy a népet visszanyerjék a papok szám ára, eze
ket keresztyén hősekké varázsolva, a vértanuság 
által fölszentelve.



YIII. F E JE Z E T .

Az e lső  lé p és  a  R é m u ra lo m  felé.

(Marat dühe, könnyelműsége. Volt-e neki politikai avagy társadalmi elmé
lete? Communista-e? Tartalmaznak-e lapjai gyakorlati nézetet? Marat 
előélete. Születése, neveltetése. Első politikai és bölcsészeti munkái. Ma
rat d’Artois grófnál. Physikája, Newton, Franklin elleni támadásai stb. 
Hozzá fog a , . N é p b a r á t “ szerkesztéséhez. Első képei .Elrejtett, mun
kás élete. Jóslatai Személyes ellenségei iránti szenvedélye. Lavoisier el
leni gyűlölete. A törvényszékek nem merik Marat-t elítélni. (1791. Január) 

Miért követte Marat-t az egész sajtó az erőszakoskodás terén.)

Az 1791 dik év, melyet oly szomorúan nyit meg 
a Január 4-iki jelenet, azonnal gyászos fordulatot 
mutat, erőszakos meghazudtolását a forradalmi elvek
nek : a szabadság lábbal tapodja a szabadság jogait ; 
a nyers erőre hivatkoznak.

Kitől ered e nyers erőre való hivatkozás ? Meg- 
foghatlan tünemény, épen a legműveltebb emberek
től. Törvényhozók, orvosok, tanult emberek, irók ; 
szóval a 87ellem emberei indítják a vak tömeget arra, 
hogy a szellemi dolgokban az anyagi tényezők dönt
senek.

Maratnak sikerült Párisban a harcz egy nemét 
idézni elő a Bastille győztesei közt. Hullint és má
sokat, kik a fizetett nemzetőrségbe sorozták magukat, 
Marat L a f a y e t t e  k é m j e i k é n t  jelölte ki, a nép 
bosszújának. Nem elégedett meg avval, hogy nevei
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két elmondta, még lakczímeiket is hozzátette, az ut- 
czát és számot, hogy kutatás nélkül oda mehessenek 
őket meggyilkolni. Lapjai valóságos számkivetési laj
stromok valának, a hová könnyelműen, vizsgálat és 
ellenőrzés nélkül, beírta mindazon neveket, melyeket 
neki feljelentettek. Oly neveket, melyek Julius 14-ke 
óta az egész emberiség előí-t kedvesek valának, a bá
tor Elie-é, La Salle-é, kiről az új kormány háládat- 
lanul megfeledkezett, mégis fel lettek Marat által 
jegyezve, vegyest a többiekkel. Maga vallja be, hogy 
sietségében összezavarta la Salle-t a borzasztó de 
Sade-al, a gyalázatos és vérengző szerzővel. Máskor 
beírja a mérsékeltek közé a fayettistákat, Maillard-t 
az október ötödiki embert, a szeptember másodiki 
bírót.

Mindezen erőszakoskodások és bűnös könnyel
műségek ellenére is meg kell vallanom Marat-nak tisz
tán, láthatóan, őszinte méltatlankodása a visszaélések 
ellen, felébresztette iránta érdeklődésemet. E nagy 
név is, a nép barátja, komoly vizsgálatot parancsolt 
a történelemnek. Lelkiismeretesen fogtam tehát hozzá 
e különös ember perének vizsgálásához, tollal kezem
ben olvasva újságait, gűnyiratait, minden munkáit.1) 
Sok példából tudtam már, mily erőszakos és néha 
kegyetlen szenvedélyekké válhatnak a jog érzete, a 
méltatlankodás, az elnyomott iránti szánalom.

Ki nem látott százszor is nőket, kik egy gyermek ve- 
rettetésére vagy egy állat kínzására magokat az in-' *)

*) Magától érthető', hogy ezen per vizsgálatánál, Marat-nak 
egy ellenségének sem adhattam hitelt; többnyire az 6' munkáiból 
merítettem az adatokat; az ő saját tanúbizonysága folytán aka
rom elitélni vagy felmenteni.
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dulat tetőpontjára (ngedték ragadtatni?... Váljon Ma
rat csupán könyörületességből vált dühössé, a mint 
sokan azt hinni látszanak ? Ez az első kérdés.

Ha ez áll. meg kell vallani, hogy a könyörü- 
letnek különös, megíoghatatlan hatása van. AJarat 
nem csak szigorú Ítéletet vagy példás büntetést kér 
azok számára, kiket vádol ; a halál nem tetszik neki 
elégségesnek, képzelme mohó vágygyal gondolta ki 
a büntetéseket; máglyák, gyújtogatás'), irtózatos test
csonkítás kellene neki : Bélyegezzétek meg őket tü
zes vassal, vágjátok le hüvelykujjaikat, hasítsátok 
ketté nyelveik et*) stb. stb.

Bár ki legyen is ily dühöngések tárgya, kép
zeljük ártatlannak vagy bűnösnek, nem aljasítják ke
vésbé le azt, ki ezeknek magát átengedi. Ez koránt
sem egy igazságszeretettől áthatott szív komoly és 
szent haragja. Inkább egy önkivüli állapotba jutott 
asszony őrjöngéseire emlékeztet, kit meglepett a hys- 
teria vagy nyavalyatörés dühöngése.

S a mi legbámulatosabb az, hogy ezen vad ki
törések, melyet a fanatizmus túlsága által szeretnénk 
megmagyarázni, semmi határozott, körülirható hitből 
nem fakadnak. Annyi határozatlanság és annyi harag 
különös látvány. Dühösen fut . . .  de hová fut? Maga 
sem tudná megmondani.

Ha Marat elveiről akarunk magunknak számot 
adni, azokat bizonyára nem ifjúkori műveiben keres-

') A Nép barátja 327. sz. 3. 1. 91. Január 1.; — 351. 
sz. 8. 1. 91. Jan. 25.

2) Ugyanott 305. sz. 7. 1. 90. Decz. 9 .; — 325. sz. 
4. 1. 90. Decz. 30 stb. stb.
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hetjük, (melyekről alább fogunk szólam), de azon mű
vekben, melyeket teljes érett korában bocsátott közre, 
89- és 90-ben ; akkor, a midőn helyzetének nagysága, 
erejét fokozhatta és őt önmaga fölé emelhette. Nem 
említve a N é p  b a r á t j á t ,  melyet Marat ekkor kez
dett meg, kiadott még 89-ben más műveket, az A l
k o t m á n y t ,  vagy a J o g o k  n y i l a t k o z a t á n a k  
t e r v é t ,  melyet e g y  i g a z s á g o s ,  j ó z a n ,  s z a b a d  
a l k o t m á n y v á z l a t  követett ; továbbá 90-ben kiadta 
Marat b ü n t e t ő - j o g  vázlatát, melyből már 1780-ban 
bocsátott közre mutatványt. Ezen utolsó munkát a 
Nemzetgyűlésnek ajánlotta.

Politikai szempontból ezen munkák rendkívül 
gyöngék, semmi sem különbözteti meg azokat azon 
tömérdek röpirattól, melyek ezen időtájban jelentek 
meg. Marat azonban királypárti és elhatározza, hogy 
minden nagy államban a kormányformának m o n a r 
c h i á n a k  k e l l  l e n n i e ;  ez e g y e d ü l  v a l ó  F r a n -  
c z i a o r s z á g n a k  (Alkotmány 17. 1.) A z u r a l k o 
dó c s a k  i s  m i n i s z t e r e i  s z e m é l y é b e n  v o n 
h a t ó  k é r d é s r e ;  az  ő s z e m é l y e  s z e n t  (43.1.) 
91 Februárban Marat még királypárti.

Társadalmi szempontból semmi, épen semmi az, 
mit a szerző sajátjának mondhatnánk. Hálásan lehet 
venni azonban azon különös figyelmet, melyet a nők 
sorsa iránt tanúsít, gondosságát, hogy a kicsapongó 
életet meggátolja, stb. F e n y í t ő  t ö r v é n y e i n e k  
t e r v e  e részben rendkívül ki van fejtve. Megfigye
lések, hasznos szempontok találtatnak ott, melyek miatt 
meg kell bocsátani ez vagy amaz nem oda tartozó és 
kevéssé illedelmes részletet (a vén korhely lefestését 
például stb. Törvényhozás 101. 1.)
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A gyógyszerek, melyeket szerző a társadalmi 
bajok ellen ajánl, kevéssé komolyak, a minőket nem 
várna az ember az ő kora és tapasztalatával biró, 
negyvenöt éves orvostól. F é n y i  tő t ö r v é n y e i b e n  
góth büntetéseket óhajt a szentségtörés és istenká
romlás ellen (nyilvános bűnbánatot a templomok aj
tajában stb. 119 — 120. 1.) és A lk  o t mán y á b a n  még
is igen könnyelműen bánik el a keresztyénséggel és 
általában a vallásokkal (57. 1.).

E két munka minden bizonynyal semmiféle figyel
met nem gerjesztett volna, ha a szerző egy eszmé
ből nem indul ki, melyet mindig jól fogadnak és 
mely, főkép akkor, a legnagyobb ínség közepette, oly 
fővárosban, mely százezer szegénynyel volt túlterhelve, 
kiválóan jó hatást tehetett. Ez a t u l a j d o n j o g  
g y e n g e s é g e  v a g y  h a t á r o z a t l a n s á g a ,  a s z e 
g é n y e k  j o g a  az  o s z t o z k o d á s r a  stb. stb.

Alkotmány vázlatában (7. 1.) Marat az ember 
jogairól szólva, e szavakban fejezi ki magát: „Mikor 
egy embernek mindene hiá lyzik, joga van kiragadni 
mástól azon fölösleget, melylyel az túl van terhelve ; 
mit mondok? j o g a  v a n  t ő l e  a s z ü k s é g e s t  i s  
e l r a g a d n i ,  inkább semhogy éhen veszszen, joga van 
őt megfojtani és eleven húsát felfalni/ Hozzáadja 
egy jegyzetben (6. 1.): „Bárminő merényletet követ 
is el az ember, bárminő bántalommal illesse em
bertársát, nem zavarja meg inkább a természet rend
jét, mint a farkas, a mely széttép egy b árány t/ Az 
E m b e r r ő l  szóló munkájában, mely 1775-ben jelent 
meg, már igy nyilatkozik : „ A könyörület mestersé
ges érzés, melyet a társadalomtól nyerünk... Ne szól
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jatok soha az embernek a jóság, szelídség, jótétemény 
eszméiről és egész életen át még a könyörület nevét 
sem fogja ösmerni..." (I. k. 165. 1.)

Ez a természetes állapot Marat szerint. Borzasztó 
állapot! A jog, embertársától elvenni, nemcsak a fö
lösleget, de még a s z ü k s é g e s t  is, saját húsát s azt 
megenni! Ezek ufán azt lehetne hinni, hogy Marat 
messze túlhaladja Morelly-t, Babeuf-t stb., hogy meg 
fogja alapítni a tulajdonoknak vagy tökéletes közös
ségét vagy szigorú egyenlőségét. A ki ezt hinné, csa
lódnék. Azt mondja: ( A l k o t m á n  y 12. 1.) „Ily egyen
lőség nem létezhetnék a társadalomban, s még a ter
mészetben sincs." Csak óhajtani kell ahoz közeledni 
a mennyire lehet. Bevallja ( B ü n t e t ő  t ö r v é n y h o 
z á s  19. 1.) hogy a földek felosztása, habár igazságos, 
mégis l e h e t e t l e n ,  k i v i h e t e t l e n .

Marat a természeti, társadalomelőtti kornak 
hagyja meg azon borzasztó jogot, hogy még a szom
széd szükségesét is elvehessék. A társadalmi állapot
ban elismeri-e a tulajdont? Úgy látszik igen, álta
lában. Azonban a 18 ik lapnál B ü n t e t ő  t ö r v é n y -  
h o z á s b a n  korlátozni látszik azt a munka jövedel
mére, a nélkül, hogy kiterjesztené a földig, a honnét 
e jövedelem ered.

Mindent összevéve, mint szocialista, ha ugyan e 
nevet adjuk neki, Marat határozottan eclecticus, ki 
épen nem következetes. Hogy igazságosan megítéljük, 
el kellene, hogy mondjuk, a mit itt nem tehetünk, 
azon régi paradoxon történetét, melyhez Marat min
dig közeledett, a nélkül, hogy egészen beleesett volna, 
azon tant, melyet kortársaink egyike három szóban
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fejezett ki : „A tulajdon lopás". Tagadólagos tan, 
mely sok. egymással különben ellenkező felekezettel 
közös.

Semmi sem könynyebb, mint egy igazságos, sze
retetteljes, szivében salaktalan, még romlatlan és mér
tékletes (főfeltétel) társaságot elképzelni, a mely meg- 
állapítná és fentartaná a javak tökéletes közösségét. 
A javak közössége igen könnyű, mikor a szíveké 
meg van. Ki nem kommunista a szerelemben, a ba
rátságban ? Hasonló eset volt látható két egyén közt 
a múlt században, Pechméja és Dubreuil közt, kik 
együtt éltek és haltak meg. Pechméja megkisérlette 
egy prózábani költeményben (Téléphosban, mely fáj
dalom gyenge, kevés érdekkel biró mű) másokkal is 
közölni azon megindító boldogságot, melyet talált ab
ban, hogy semmi sem volt sajátja, csupán barátja.

Pechméja Téléphos-a nem tanít jobban a közösségre, 
mint Morelly B a s i l i a d e - j a  és tőle a t e r m é s z e t  
t ö r v é n y k ö n y v e .  Minden költemény és rendszer, 
mit e tanra felállítnak, feltételezi kiinduló pontiul azt, 
mi mindenek közt a legbajosabb, a mi legfőbb jó volna, 
az akaratok öszhangját. Ezen oly ritka föltétel, me
lyet alig lehet megtalálni nehány kiváló lélekben, egy 
Montaigne-ben, egy La Boétie-ben, minden egyébtől 
fölmentene. De ez maga nélkülözhetetlen. A nélkül- 
a közösség örökké tartó küzdelem lenne, vagy ha a 
törvény a rémület által lenne parancsolva (mi sokáig 
nem maradhatna fen) megbénítana minden emberi te
vékenységet.

De hogy M arat-ra visszatérjünk, ő épen nem 
látszik sejteni e kérdések horderejét. Oda állítja mun

10Michelet. Â francz. forr. tört. III.
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kái kezdetére, hogy mintegy a tömeget vonzza, a 
dobot üsse, magát meghallgattassa. Azután semmit 
sem fejt meg. Csupán azt lehet érteni, hogy nagy
szerű társadalmi adományozást óhajt, főkép a gaz
dagok rovására: a mi magában józan kívánság, de 
jobban kellene a kiviteli módot körvonalozni. Semmi 
kétség sincs abban, hogy gyűlöletes, istentelen dolog 
lenne oly adónemet látni, mely csupán a szegényekre 
nehezkednék s a gazdagot megkímélné; az adónak 
csak mi reánk kell nehezkednie, a kik bírunk vala
mivel. De a politikusnak nem szabad, mint Maratnak, 
a panaszokkal, kiabálásokkal, óhajokkal megeléged
nie; módokat kell javasolnia. Nem lehet a nehézsé
gekből kivergődni az által, hogy mint minden ily 
nemű utópista, a jövendőbeli tisztviselők reménylett 
kitűnőségére hivatkozzanak és azt mondják például : 
„Adják a kormányt nehány derék ember kezébe, meg- 
vesztegethetlen biró ellenőrzése alatt." (Marat Bün
tető törvényhozás. 26. 1.)

Tanusít-e Marat újságaiban több gyakorlati föl
fogást a kor szükségeivel szemben? Épen nem. Csu
pán összefüggés nélküli igen határozatlan dolgokat 
találni ott, semmi új módszer, semmi, mit theoriának 
lehetne nevezni.

Azon perczben, mikor a község a zárdák és más 
egyházi épületek birtokába jut, azt ajánlja, hogy mű
helyeket állítsanak fel a szegények számára, hogy 
ínséges családokat telepítsenek le a czellákba, adják 
át nekik a barátok és apáczák ágyait. Semmi álta
lános vezéreszme az állam által vezetett munkára nézve.

Midőn a szabadalmi törvény, Páris nyomora, a
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figyelmét, ajánl-e új orvoslási módot? Semmit, csak 
azt, hogy állítsák vissza a hosszú és szigorú tanoncz- 
kodást, hogy képességi bizonyítékot követeljenek, hogy 
b e c s ü l e t e s  d i j t  s z a b j a n a k  a m u n k á s o k  b é 
r é ü l ,  m ó d o t  n y ú j t s a n a k  a z o n  m u n k á s o k 
n a k ,  k i k  m a g o k a t  h á r o m  é v e n  á t  j ó l  v i s e l 
t ék ,  h o g y  m e g t e l e p e d j e n e k ;  a kik meg nem 
házasodnak, visszaadják az összeget tíz év múlva.

Hol van az elegendő alap ily roppant népesség 
megajándékozására? Marat erre nézve nem nyilatko
zik. Másutt azt tanácsolja az ínségeseknek, hogy szö
vetkezzenek a katonákkal, hogy u t a l v á n y o z t a s -  
s a n a k  m a g o k n a k  a n n y i t  az o r s z á g o s  j a 
v a k r a ,  a m e n n y i b ő l  m e g é l h e t n e k ,  hogy 
osszák meg magok közt a gonosztevők földjeit és 
kincseit, kik elásták aranyaikat, hogy az éhség által 
kényszerítsék őket a járom alá visszatérni stb.

Mindenekelőtt azt akartam vizsgálni, hogy Ma
rat 90-ben, a mikor oly rettentő hatalmat kezd gya
korolni a nép szellemére, felállított-e oly általános 
elvet, mely e hatalom alapját képezze. A vizsgálat 
befejezése után, be kell vallanom, hogy : nem. Semmi 
elmélet sem maradt fenn Marat-tól

Most tehát kényemre térhetek vissza előéletére 
s vizsgálhatom, hogy ifjúkori munkáiban nem állított-e 
fel történetesen oly elveket, melyeknek később csu
pán következményeit hitte szükségesnek elmondani.

Marat, vagy Mara, szard eredetű, Neufchátel kör
nyékéről való volt, mint Rousseau Grenfből. 1754-ben 
tíz éves volt, a mikor dicsőséges honfitársa kibocsá-

10*
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tóttá Értekezését az egyenlőtlenségről ; húsz éves volt, 
midőn Rousseau, miután a közvélemény feletti királyi 
hatalmát megnyerte, valamint az üldöztetést és szám
űzetést, visszatért Svájczba menhelyt keresendő és a 
Neufchátel tartományába menekült. A szenvedélyes ér
dek, melyet ébresztett, a millió ra jta  csüggő szem, 
azon rendkívüli tünemény, egy iró, ki elfeledteti a 
királyokat, Voltaire-t sem kivéve, az elérzékenyült 
nők elragadtatása iránta, (mondhatni szerelme) mind 
ez élénken megragadta Marat lelkét. Igen érzékeny, 
szenvedélyes anyja volt, így beszéli el ő maga, ki 
magánosán élvén egy svájczi faluban, mint erényes 
és szegényes nő, egész szenvedélyét abba helyezte, 
hogy egy nagy embert, egy Rousseau-t képezzen. Jó 
segítsége volt férje, egy tiszteletre méltólelkész, ki tudós 
és munkás lévén, korán tömte tele a gyermek fejét min
denféle tudománynyal. Ezen egyesült törekvés termé
szetes következménye lön, hogy mértéken túl tüzelte 
fel az ifjú értelmét. A Rousseau betegsége, az önhittség, 
hiúság lön nála, de Marat-nál a tizedik fokra hatvá
nyozva. Rousseau-t majmolta.

Halljuk őt magát (A nép barátjában 93-ban) : 
„Öt éves koromban iskolamester szerettem volna lenni, 
tizenöt éves koromban tanár, tizennyolcz éves korom
ban író, húsz éves koromban pedig teremtő lángész.“ 
Tovább természettudományi munkáiról beszélve (húsz 
kötet természettani fölfedezések, mint mondja) ; hide
gen teszi hozzá: „Azt hiszem, hogy kimerítettem az 
emberi szellem minden elméletét az erkölcstan, böl
csészet és politika terén."

Rousseau, mint országának majd minden lakója,
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korán indult el vagyont keresni, magával vivén rosz- 
ezul rendezett különböző ismereteinek raktárán kivül 
azon hasznosabb tehetséget, hogy a mezei virágokból 
nehány tapasztalt jó gyógyszert tudott készíteni ; a 
hegyi svájcziak többé-kevésbé majd mind növényészek 
és vegyszerkészítők. Marat rendszerint az orvos-doc- 
tor nevet veszi fel. Nem jöhettem rá, hogy valóban 
jogosan tehette-e?

Ezen bizonytalan keresetmód, azonban nem nyúj
tott neki elég jövedelmet arra, hogy Rousseau, a Nou
velle Héloïse hőse módjára, ne legyen ő is némely
kor tanító és nyelvmester. Mint ilyennek, vagy mint 
orvosnak, alkalma nyílt a nőkhöz magát behízelegni; 
egy ideig egy Jú liának , kit meggyógyított, Saint- 
Preux-je volt. Ezen Júliában egy férje által elhagyott 
és beteggé tett marquisenőben érdeket költött a fiatal 
orvos buzgalma, inkább, mint szépsége. Marat igen 
kicsiny volt, széles és csontos arczczal, tompa orral. 
Tagadhatlan jó tulajdonokkal birt azonban, önzetlen
séggel, mértékletességgel, fáradhatlan munkássággal, 
sok, igen is sok buzgalommal; a hiúság mindent meg
rontott benne.

Svajcz mindig ellátta Angliát nyelvmesterekkel 
és nevelőnőkkel 1772-ben Marat a franczia nyelvet 
tanította Edinburgban. Huszonnyolcz éves volt akkor, 
sok tapasztalattal gazdagodott, sokat olvasott, sokat 
irt, de még semmit sem adott ki. Ez évben lett be
fejezve a J u n i u s  l e v e l e i n e k  kiadása, ezen oly 
nagy hatást gyakorolt s mégis oly rejtélyes gűnyirat, 
melynek soha sem tudták meg szerzőjét, és mely oly 
nagy csapást mért az akkori minisztériumra. Az új
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választások a küszöbön voltak. Anglia a legnagyobb 
izgatottságban. Marat, ki szemtanúja volt a Wilkes 
érdekében történt lázadásnak, (húsz év múlva is be
szél arról) bámulta, irigyelte minden bizonynyal e 
gúnyiró dicsőségét, ki egyszerre shériff és londoni 
lord-major lett, gúnyiratot irt angol nyelven, melyet 
(mint Junius) ingerlőbbé tett az által, hogy alá nem 
irta, ez: a r a b s á g  l á n c z a i ,  1774. E mû, mely 
ihletét gyakran az akkor megjelent Raynal-ból nyerte, 
a mint szerzője is mondja, hevenyészett rögtönzés; 
tele van adatokkal, változatos nyomozásokkal. Terve 
nem rósz ; szerencsétlenségre a kivitel nagyon gyenge, 
az irály ízetlen és dagályos. Kevés eszméje, csekély 
hordereje; semmi igaz érzete Angliáról; azt hiszi, 
hogy minden veszedelem a korona felől jön ; nem is 
sejti, hogy Anglia mindenekelőtt Aristocratia.

Épen akkor jelent volt meg Londonban, 1772-ben 
egy franczia könyv, mely nagy zajt ütött, Helvétius- 
nak halála után megjelent munkája, mely némikép 
folytatása volt „A s z e l l e m r ő l "  Írott könyvének; 
ennek czime volt: „Az E m b  e r “. Marat nem vesz
tegeti idejét. 1773-ban kiad angol nyelven egy czáfoló 
kötetet a mely addig kifejtve és bővítve, míg három 
kötetre terjedt, 1775-ben ezen czím alatt adatott ki 
általa: A z E m b e r r ő l ,  vagy az elvekről és törvé
nyekről, melyek szerint a lélek befolyásolja a testet 
és a test a lelket (Amsterdam).

A gyenge és határozatlan eclectismus, melyet 
Marat politikai könyveiben és újságaiban észleltünk, 
rendkívüli módon tűnik elő ezen élettani és lélek
tani munkában. Spirituálistának látszik, mivel kinyi-
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latkoztatja, hogy a lélek és a test két különböző 
anyag, de a léleknek ez semmi előnyt nem ád ; Ma
rat azt tökéletesen a testtől teszi függővé, kijelent
vén, hogy a mit mi erkölcsi, szellemi tulajdonoknak 
neveznénk, a bátorság, őszinteség, gyöngédség, okosság, 
értelem, képzelő-, itélőtehetség stb., n em  az  é s z t ő l  
v a g y  s z í v t ő l  e r e d ő  t e h e t s é g e k ,  de a lélek 
létezésének módozatai, m e l y e k  a t e s t i  s z e r v e k  
á l l a p o t j á t ó l  f ü g g n e k .  (II. 377.) A spiritualis- 
tákkal ellentétben, azt hiszi, hogy a lélek bizonyos he
lyet foglal el, azt az agyvelőbe helyezi. A legnagyobb 
megvetéssel illeti az újabbkori spiritualismus fejét Des- 
cartes-ot. Psychologiában Locke-ot követi és lemá
solja mondásait a nélkül, hogy idézné (II. és III k. 
itt-ott). Az erkölcstanra nézve La Rochefoucauld-t 
dicséri és bámulja (Bevezetés VII. X II. I). Nem hiszi, 
hogy a szánalom, hogy az igazság természetes érzé
sek legyenek, de mesterkélt, megszerzett tulajdonok.
(I. k. 165. és 224. 1. megjegyz.) Azt állítja, hogy 
az ember a természetszerinti állapotban, szükségkép 
gyáva teremtés. Bizonyítni hiszi, „hogy nincs erős 
lélek, mivel minden ember ellenállhatlanul van az 
érzés alá vetve és a szenvedélyek rabja." (II., 187.)

A mi pedig a két tényező kötelékét illeti, azokra £  
nézve új és döntő kísérleteket igér. De semmit sem 
ád ; semmit azon bizonyos ideges folyadék közönsé
ges véleményen kivül. Csupán arra tanít bennünket, 
hogy ezen folyadék nem egészen kocsonyanemű és 
ennek bizonysága az, hogy a szeszes italok, melyek 
oly hatalmasan újítják meg az ideges folyadékot, nem 
tartalmaznak kocsonyát. (I., 56.)
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A többi is ép ilyen fontosságú. Meg lehet még 
ebből tanulni, hogy a szomorű ember szereti a szo
morúságot. és több ilyen újdonságokat. Más részt a 
szerző azt á llítja , hogy egy seb nem érzés ; hogy 
a tartózkodás azon lelkek tulajdona, melyek laza 
vagy tömött rostokból szőtt szervekkel bírnak stb. 
Rendesen csak azért hagyja el az elcsépelt dolgokat, 
hogy a képtelenségekbe essék.

Ha e munka megérdemelné a bírálatot, főkép 
határozatlanságát lehetne kárhoztatni. Marat nem ve
szi fel abban Rousseau bátor tanítványának magatartá
sát, a bölcselőkkel szemben. Koczkáztat nehány gyenge 
támadást régi vezérök, Voltaire ellen, egy jegyzésben 
azon szerzők közé számítván őt, kik az emberből ta
lányt alkotnak: „Hume, V o l t a i r e ,  Bossuet, Racine(l), 
Pascal." Ezen támadásra a tréfás öreg egy szellemes, 
mulattató, elmés czikkben felelt, hol a nélkül, hogy 
a dolog velejére bocsátkoznék, csupán azt mutatja ki, 
miszerint a szerző nagy charlatan és nevetséges ; ez 

a divat, mondja: „Mindenütt láthatni Arlequin-t, a 
ki bukfenezeket vet, hogy felvidítsa a földszint." (Iro
dalmi egyveleg XLVIII. k. 234., in 8., 1784.)

Noha Marat sokat beszél könyveinek bámulatos 
sikeréről Angliában, azon arany szelenczékről, miket 
neki küldöttek, igen szegényen jött onnan el. És ek
kor volt néha kénytelen, mint mondják, orvosságait 
eladni Páris téréin. Azonban utolsó könyve ajánlhatta 
volna őt ; egy félig spiritualista orvos eléggé tetszhe
tett az udvarnak : szerelmes orvosi könyv (elfeledtem 
volt az imént az  E m b e r r ő l  czimű könyvnek e jel
legét felemlítni) diadalt arathatott volna az ifjak kö-
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rében, d’ Artois gróf udvaránál. Csakugyan némely
kor szerelmes irálya van, kétértelmű vagy érzelgős 
passusokkal,' rajtakapott vallomásokról, élvezetekről 
stb. stb. nem számítva hasznos figyelmeztetéseket a 
kimerültség hatására nézve. Marat belépett az ifjú 
herczeg udvarába, előbb mint az istállók orvosa sze
rény hivatalában, később a testőrök orvosa, maga
sabb czimével.

Ez a régi rendszer egyik, elég szomorú oldala, 
hogy kevés, igen kevés iró vagy tudós lesz politikai 
ember, magas protectió nélkül ; mindeniknek szüksége 
volt pártfogóra. Beaumarchais előbb a király nővérei
nél volt, azután Duverney-nél ; Mably Tencin bibor- 
noknál ; Chamfort Condé herczegnél, Rulhière a király 
fivérénél ; Malouet Adélaïde herczegnénél ; Laclos 
Genlis asszonyságnál, Brissot az Orléans herezegnél 
stb. stb. Vergniaud Turgot és Dupaty pártfogása kö
vetkeztében neveltetett fel; Robespierre Saint-Waast 
abbé által, Desmoulins a laóni káptalan által, stb. 
stb. Marat csak későn és a nyomorúság által kész
tetve folyamodott d’Artois gróf pártfogásához ; tizen
két évet töltött udvaránál.

Ezen új helyzetében megtiltotta magának min
den politikai vagy bölcsészeti mű kiadását és vissza
tért egészen a tudományokhoz. Harczias szelleme, 
mely nem győzött volt Voltaire és a bölcsészek ellen, 
most már Newtonra támadt. Nem kisértett meg ke
vesebbet, mint ledönteni az istent oltáráról, tömér
dek elsietett, szenvedélyes, könyelmü kísérletre hagyta 
magát ragadtatni. Azt hitte, hogy megsemmisíti New-
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ton láttanát, melyet nem is értett.1) lsem bízván a 
franczia tudósokban, ő Franklin-t hívta fel, hogy vizs
gálja meg kísérleteit. Franklin bámulta ügyességét, 
de a dolog velejére nézve nem mondott ítéletet és Marat 
nem lévén megelégedve, azonnal Franklin ellen kez
dett dolgozni. Meg akarta czáfolni a villanyosságról 
fölállított elméletét és hogy dicső bizonyságra támasz- 
kodhassék. Yolta-t hitta fel, hogy hozzon Ítéletet. 
Nem nyerte meg ennek helyeslését.

Charles természettudós, ki a léghajó tökéletesí
tése által lett híressé, sokszor beszélte el egyik ba
rátunknak, egy igen nevezetes tudósnak, hogy rajta 
kapta egyszer Marat-1 a nyegleség bűntettén. Marat 
azt állította, hogy oly gyantát talált, mely a villa
nyosságot igen jól \ezeti. Charles megtapogatta a 
gyantát és egy tüt talált benne elrejtve, mely az 
egész csudát véghez vitte.

A Forradalom Marat-t d’Artois herczeg udvarában

') Hogyha hitelt adunk Montucla folytatójának (III. k. 595- 
1.) azt lehetne hinni, hogy Marat még azt sem tudta a láttanból, 
mit Newton előtt tudtak, és a mit Descertes legjobban elmon
dott. De ezen iró Lalande, kit Marat üldözött és tehát tanúbi
zonysága itt gyanús. Szükségesnek hittem utána járni, mit tar
tanak Marat-ról korunk leghíresebb természettudósai, kik e régi 
történelmi kérdésben egészen részrehajlatlanok ; ők megerősítették 
azt, hogy Marat csakugyan nem értette volt jól meg Newton kí
sérleteit, hogy azokról roszul Ítélt, miután egészen más körülmé
nyek közt vitte véghez, hogy Marat minden kísérletei között csu
pán egy méltó figyelemre, a színezett karikák kísérlete, melyet 
a megtört sugarak képeznek egy üveg-lencse és valamely fém 
érintkező pontjánál.
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találta1}, a visszaélések, pazarlások központjában, fen- 
héjázó fiatal nemesség közt, azaz épen oly helyen, a 
hol legjobban lehetett megismerni és raeggyűlölni a 
régi rendszert. Azonnal és átmenet nélkül sodortatott 
be a mozgalomba. Angolországi útjából érkezett haza, 
midőn bekövetkezett a Julius 14-iki kitörés. Képzelő
tehetségét megragadta e páratlan látvány ; a mámor 
elbódítá agyát és többé el nem hagyta. Hiúságának 
is hizelgett azon véletlen, melynek folytán ő is sze
repet játszott e nagy napon. Ha hitelt adunk egy 
közleménynek, melyet az újságíróknak küldött, három 
hónappal Julius 14-ike után, Marat az nap azon tö
megbe lévén vegyülve, mely a Pont-Neuf hidat elá
rasztotta, egy huszárcsapat érkezett odáig és Marat, 
mint a tömegnek tolmácsa, megparancsolta volna ne
kik tegyék le a fegyvert, mit ők nem láttak czél- 
szerünek tenni. Marat mindazonáltal magát mégis 
szerényen Horatius Coeleshes hasonlította, ki egyedül 
egy hidon, feltartóztat egy egész serget.

Nem lévén megelégedve az ujságirókkal, kik őt 
nem dicsérték volt elég méltóan, Marat eladá (ő ál
lítja) ágyneműjét, hogy egy újságot indítson meg. Több 
czímet próbált és egy kitűnőt talált : A n é p  b a r á t j a ,  
v a g y  a p á r i s i  p u b l i c i s t a ,  p o l i t i k a  i és r é s z -  
r e h a j l a t l a n  ú j s á g .  Ezen, a mint láthatni, néha

J) Nehány, még élő ember, azt hiszi, hogy Marat Calonne 
embere volt és állítják, hogy olvastak tőle forradalomellenes röp- 
iratokat. Azonban, minden kutatásom daczára, erre nem tudtam 
rájönni. Lafayette (Emlékir. II, 286,) azt állítja, hogy „két hó
nappal a forradalom előtt, Marat elindult Londonba, pörölve a 
democratiára. “
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bohós, mindig gyenge és nagyzó irály daczára, Marat 
czélt ért. Kitűzte magának, hogy nem a rendes fran- 
czia lapok vagy röpiratok hangját fogja követni, de 
azon hírlapokét, melyeket a mi elmenekült gúnyiróink 
szerkesztettek Angliában, Hollandiában, a Mórán de 
p á n c z é l o s  h i r l a p i r ó é t  és más zabolátlan kiad
ványokét. Mint azok, Marat mindenféle híreket közölt, 
botrányokat, személyeskedéseket; kerülte az elvont 
elméleteket, melyek a nép előtt érthetetlenek, és me
lyeknek olvasására a többi újságírók helytelenül kény
szerítették a népet ; keveset beszélt a külföldről, ke
veset a megyékről, melyekről szóló hírek egészen be
töltötték akkor a Jakobinok lapját. Párisra szorítko
zott, a párisi mozgalomra, az egyénekre főleg, kiket 
vádolt, kijelölt, mintaképeinek: a gúnyiróknak rette
netes könynyelmüségével ; mégis nagy különbség volt 
a  kettő közt, Morande botrányhíreinek nem volt más 
következménye, mint az, hogy megsarczolta a kije
lölt egyéneket és pénzt szerzett Morande-nak ; a Ma- 
rat-éi, melyek önzetlenebbek valának, embereiket vajmi 
könynyen a halálba küldték ; azt, kit reggel ő meg
nevezett, este már agyonüthették.

Csodálkozni lehet, hogy ezen egyforma dűli, mely 
ugyanaz, mindig ugyanaz, a szenvedély ezen egyhan
gúsága, mely Marat iratainak olvasását oly fárasztóvá 
teszi, mindig hatást gyakorolt, nem hűtötte meg végre 
a közönséget. Semmi árnyalat sehol, minden a leg
nagyobb túlzásban, szélsőségben mozog, mindig ugyan
azon szók: g y a l á z a t o s ,  g o n o s z t e v ő ,  p o k o l 
b e l i ;  mindig ugyanazon refrain : a h a l á l .  Semmi 
más változás, csak is a feláldozandó fejek számában:
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600 fej, 10,000 fej, 20,000 fej. Ha jól emlékszem 
egészen, a különös módon kikerekített, 270,000 fej 
összegéig emelkedik.

Maga ez az egyhangúság, mely untathatott és eltom
píthatott volna, használt Marat-nak. Birt egy m i n 
d i g  kongó harang erejével, hatásával, s e harang a 
halál harangja. Minden reggel, napfeljötte előtt, visz- 
hangoztak az utczák az újságárusok kiábálásaitól : 
„Tessék a N ép  b a r á t j  a !“ Marat minden éjjel nyolcz 
nyolczadrét lappal szolgált, melyet reggel eladtak ; 
és minden lépten, azon is túl megy. a kiszabott tér 
nem elég neki ; sokszor este még nyolcz más lapot 
ad hozzá ; mindössze tizenhat egy számnak ; de még 
evvel sem elégszik meg, gyakran apró betűkkel fejezi 
be azt, mit nagyokkal kezdett, hogy minél több tá r
gyat halmozzon össze, több sértést, több dühöt. A 
többi újságírók időközönként munkálkodnak, egymást 
felváltják, segítséget vesznek igénybe, Marat soha. A 
n é p  b a r á t j á t  ugyanegy kéz írja; az nem csupán 
egy lap, az egy ember, egy személyiség.

Hogyan felelhetett meg ily óriás munkának? 
Egy szó mindent megfejt. íróasztalát el nem hagyta; 
igen ritkán ment a Nemzetgyűlésbe, a clubokba. Élete 
merő egyformaság volt: írt. És aztán? irt, irt éjjel 
nappal. A rendőrség is korán tette meg neki azt a 
szolgálatot, hogyrejtődzvekényszeríté élni, bezárkózva, 
csupán a munkában elmerülve ; ez tevékenységét meg- 
kettőztette. Nagy érdeklődést ébresztett a népben 
„ B a rá t" - ja  iránt, ki miatta üldözve, szökevény vala, 
veszedelemben forgott. E veszedelem tulajdonkép cse
kély volt. Lenoir és Sartine régi rendőrsége már nem
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létezett többé. Az új rendőrség roszul szervezve, 
határozatlan és félénk létére, Bailly és Lafayette ke
zében, semmi komoly tevékenységgel nem birt. Fav- 
ras-t és Francois pék gyilkosát kivéve, semmi fon
tosabb büntetést nem hajtottak végre sem 90-ben, 
sem 91-ben. Lafayette maga távol attól, hogy a dic- 
taturára vágyott volna, siettette a Nemzetgyűlésben 
az új perrendtartás életbeléptetését, mely végkép meg
semmisítette a birói hatalmat. A fizetett nemzetőrség, 
mely valódi erejét képezte, részben a régi franczia 
őrségből, a Bastille győzteseiből volt képezve, kik 
nem örömest játszották a rendőrszolgálati szerepet.

Marat elég jólétben élt, de mégis egy napról a 
másikra, egy vándor élet szeszélyeinek kitéve. Különös 
öltözete kifejezte különczségét, noha rendesen szeny- 
nyes volt, néhr hirtelen váratlan keresettséget tünte
tett elő, némi fényűzést és tetszés-vágyat : fehér se
lyem mellény például, zsíros gallérral és piszkos ing
gel. A jólét beköszönése, mi az embereket gyakran 
szelidebbé teszi, rajta mit sem változtatott. Egészség
telen, ingerlő, bezárt élete, épen tartotta meg egész 
dühét. A világot mindig azon szűk kis nyíláson át 
látta, mely rézsút világította be pinczeablakon át, sötét, 
ólomszínű odvát, melyhez saját arc/ szine is hasonlított. 
Ez az élet végre megtetszett neki. Élvezte azon rémes, 
és rettentő hatást, mit az nevének adott. Érezte, hogy 
uralkodik éje mélyéből; onnan Ítélt, fellebbezés nél
kül, a világosság földje, az élők világa fölött, meg
mentve az egyiket, elkárhoztatva a másikat. ítéletei 
a magán dolgokra is kiterjedtek. Főkép a nők ügyeit 
kedveli. Pártfogása alá vesz egy szökevény apáczát.



159

Egy asszonyság pártjára áll, ki férjével villongásban 
van és szörnyükép fenyegeti a férjet.

Ily elkülönített, kivételes élet, mely nem engedi 
az embernek, hogy Ítéleteit más emberek ítéletei alap
ján ellenőrizze, csakhamar szellemlátóvá teszen. Ma
rat közel állott ahhoz, hogy magának jósló tehetsé
get tulajdonítson. Folytonosan vaktában jósolgat És 
ebben rendkivül eltalálta a közhangulatot; a borzasztó 
nyomor az embereket hiszékenyekké tette, türelmet
lenekké a jövőre nézve ; mohón hallgatták e Laens- 
berg Máté szavait. Különös, hogy senki sem veszi 
észre, miszerint minden lépten csalódik. Ez pedig szembe
szökő legalább a külügyekre nézve : nem is sejti Európa 
ügyességét Francziaország ellen (lásd 1790 Aug. 28-ki 
204. számot és másokat). A belügyekre nézve min
dent fekete színben látván, kevésbé van kitéve a csa
lódásnak. Bámulattal emelik ki mindazt, a mi bekö
vetkezik a próféta jövendöléseiből. Magok a hírlap
írók, nem irigykedvén arra, kit minden fontos hatás
tól megfosztott bolondnak tartanak, nem restellik őt 
fölemelni, bámulni; az i s t e n i  Marat-nak hívják. A 
való az, hogy rendkívüli gyanakvása néha az éles 
elme helyét pótolja nála. Azon nap például, a mikor 
XVI. Lajos szentesíti a rendeletet, mely a papok es
kületételét követeli, Marat erőteljes és igen józan 
szavakat intéz hozzá. Eszébe juttatja neveltetését, 
családja múltját és azt kérdi tőle, minő magasztos erény 
által érdemelte meg, hogy az Isten meghagyja szá
mára e csodát, hogy őt felszabadítva a múlt befolyása 
alól, őszintévé tegye.

E józan perczei azonban ritkák. Igen gyakran,
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dühös kiábálásai közben, nyegleségi rohamai vannak, 
vagy oly őrült dicsekvései, hogy azokat csak is egy 
bolond koczkáztathatná : „Ha én néptribun volnék, 
és csupán nehány ezer elhatározott ember támogatna, 
felelek arról, hogy hat hét alatt az a l k o t m á n y  
t ö k é l e t e s  l e n n e ,  hogy a politikai gépezet a leg
jobban működnék, hogy egy gaz politikus sem merné 
azt háborgatni, hogy a nemzet szabad lenne és bol
dog; hogy egy év letelte előtt virágzó és félelmes 
lenne s az is maradna a migélnék.“ (90. Jul. 26. 173. sz.)

A tudományos akadémia, melynek az volt bűne, 
hogy megvetette, a mit Marat feltalálásainak nevezett, 
üldözésének lett kitéve és lapjában, meg egy külön 
lenyomatott gűnyiratban aristokratának kimondva. Bé
kés embereket, mint Laplace és Lalande-ot, a nagy 
jellemű valódi hazafit, Monge-ot, kijelöl a gyűlölet
nek. Nem csak polgári érzület hiányával, de még sik
kasztással is vádolja. „Azon pénzt, mondja, melyet 
az Akadémiának kísérletek véghezvitelére adtak, meg
eszik ők la Rapée-nál vagy kéjhölgyeknél. “

Főtárgya ez irigy dühnek, természetesen e kor 
első embere, az, ki a tudományokban a politikai for
radalomhoz méltó forradalmat vitt volt végbe, az, ki 
előtt meghajoltak Laplace és Lagrange, Lavoisier-ről 
beszélek. Tudjuk, hogy Lagrange-ra oly nagy benyo
mást tett a vegytan világának nagyszerű szemlélete, 
melyről Lavoisier a fátyolt lerántotta, hogy tíz éven 
át, elfeledte bele a mennyiségtant, nem tudván töb
bé eltörni az elvont számítások szárazságát, midőn 
megnyíltak előtte a természet mély titkai.

Ez a nagy forradalmár, Lavoisier, nem vihette
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volna véghez forradalmát, ha nem lett volna gazdag. 
És épen azért akart állami bérlő lenni. Távol attól, 
hogy e hivatalban zsaroló szellemet vett volna fel, 
több adó leszállítását tanácsolta, azt állítván, hogy a 
jövedelem még nőne, nem hogy apadna. Turgot őt 
a puskapor1) igazgatójának nevezvén ki, ő eltörölte 
azon boszszantó szokást, hogy a pinczékben kutassa
nak, salétromot keresendők. A következő tény kép
zetet adhat szivéről. Annyi munka és különböző hi
vatalos teendők mellett, időt talált még egy hosszas, 
kínos és undorító kutatásra, azon gázok tanulmá
nyozására, melyek a peczegödrökből szabadulnak ki, 
és ezt csak is azon reményből tette, hogy nehány 
szerencsétlennek megmentse életét.

Ezen embert támadta meg Marat, ezt nevezi 
„százezer font jövedelmű vegyésztanoncznak." Állha
tatos vádjai, melyeket különböző alakban újít meg, *)

*) Sokkal ismeretesebb lévén, mint a többi állami bérlők 
Lavoisier maga ellen öszpontosította a népnek igen természetes 
gyűlöletét, ezen az államra nézve oly veszélyes testület iránt. Fő
részes volt egy Páris levegője fertőztelenítését czélzó (1. 251.) rend
szabályokban, mely minden elmét foglalkoztatott és megragadta 
a képzelmeket, t. i. az annyi század alatt összegyűlt holttetemek 
elszállításában, az Innocents temetőből. Neki tulajdonították, bi
zonyíték nélkül, azon új fal tervét, melylyel az adóhivatal Párist 
körülvétette. Marat szemére hányja, hogy a fallal a „légtől akarta 
a várost megfosztani", azt megfojtani. Avval is vádolja, hogy a 
puskaport átvítette a fegyvertárból a Bastille-ba a Julius 12-ik 
és 13-ik közti éjjel; az átvitel, úgy hiszem, elébb történt meg 
(már Junius 30-án helyezték a Bastille-t védelmi állapotba) és 
a miniszternek egy rendelete folytán történt meg, minek semmit 
eem vethetett ellen a puskapor igazgató.

Michelet. A franczia forr. tőrt. III. 11
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előkészítik Lavoisier számára a vérpadot. Ez jól érzi 
mennyit tett, mennyi van még hátra tennivalója, de 
menekülésre semmikép sem gondol. Élete megbecsül
hetetlen jótétemény a világnak. Soha sem sejtheté 
azon vészes butaságot, mely ily emberrel rövidíti 
meg a tudományt, az emberiséget.

Maratnak egyetlen bánatja, hogy nem követik 
még ugyanezen eljárást a Nemzetgyűléssel szemben. 
Azt állítja 90. Október 21-én, hogy ha olykor-olykor 
néhány fejet hordoznának a Nemzetgyűlés körül, az 
alkotmány azonnal meglenne és tökéletesen. Még jobb 
volna szerinte, ha e fejeket magából a Nemzetgyű
lésből választanák ki. Szeptember 22-én, November 
15-én és sok más alkalomkor kérve-kéri a népet 
t ö l t s e  m e g  z s e b e i t  kövekkel és kövezze meg a 
teremben a hűtelen képviselőket.1) November 24-én 
ismét kéri, h o g y  az  ő k e d v e s  p a j t á s a i  r o h a n 
j á k  m e g  a N e m z e t g y ű l é s t ,  v a l a h á n y s z o r  
M a r a t ,  m e g  v e s z t e g e t h e t  1 e n b a r á t j o k  
a z t  n e k i k  t a n á c s o l n i  f o g j a .

1790 Augusztusában, mikor Malouet bevádolta *)

*) Élezés levélben, melyben valószinőleg csúfot űznek Ma- 
rat-val igen dicsérik ezen egyszerű és gazdaságos módot, melyet 
ajánl, hogy szükségtelenné váljék nagy része azon költségeknek, 
melyeket az ország védelmére és az alkotmány tökéletesítésére 
fordítnak, stb. : c s a k  a s z ő r s a p k á s o k a t  k e l l  o da  k e r 
g e t n i  n é h á n y  k ö t é l  d a r a b b a l ,  meg kell fojtatni a mi
nisztereket, a hűtlen képviselőket. De ha véletlenségből e szőrsap
kások vezéreiket fojtanák meg? Mire Marat egész komolyan azt 
feleli, semmit sem vevén észre : hogy tapintatok sokkal biztosabb, 
sem hogy tévedhetnének, különben is nincs szükség vezérre, semmi 
szervezésre, stb. f261. sz. 90. Oct. 25.)
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Marat-t és Camille Desmoulins-t a Nemzetgyűlésben, 
Camille csakhamar kibontakozván a bajból, felkereste 
Marat-t és arra akarta rávenni, vonjon vissza nehány 
roppant vérengző szót, mely ártott az ügynek. Marat 
másnap mindent elmond lapjában, kicsúfolva Camille-t ; 
távol attól, hogy bevallja, miszerint e szókat csupán 
önfeledten mondotta, kinyilatkoztatja, hogy szerinte 
azokat neki az emberség sugallta ; mert egy kevés vért 
ontani azért, hogy későbbre elkerüljük a sok vér ontá- 
sát, az annyi, mint emberségesnek lenni stb.

Camille Desmoulinsnek szemére hányja félel
mét, pedig ő épen igen sok merészséget tanúsított; 
a karzaton lévén elhelyezve, s onnan hallgatva vád
lóját, Malouet ezen szavaira: „Merne-e ő megczáfol- 
n i?“ „Merem", feleié fenszóval. A küzdelem nem 
volt egyenlő a kettő között, Camille mindig a nap
világban, Marat mindig elrejtőzve. Ő csak ritka al
kalmakkor mutatta magát, mikor a fanatikusok utolsó 
emberét is összehívták, áthatlan fal által érezte 
ekkor magát körülvéve és nagyobb biztonságban, mint 
pinczéjében. 91 Januárjában, Marat a fizetett nemzet
őrök lemészárlását hirdette ; Lafayette-t magát aján
lotta a nőknek : „Csináljanak belőle egy Abailard-t“. 
Egy fayettista, ki a H a 11 e s-o k l a p j á t  szerkesztette, 
a törvényszék elébe merte őt idézni. Előbujt a sötét
ségből és megjelent a törvényszék előtt. A denevér 
megijesztette a világosságot. Nemigen volt mitől tar
tania. Egy egész sereg vette körül. A hallgatóterem 
telve volt őrjöngő barátaival, minden út és minden 
utcza tömve rendkívül felcsigázott kedélyű néppel. 
Csak rendszeres háború árán lehetett volna igazságot

11*
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szolgáltatni és mészárlás következett volna be. Féltek, 
hogy a vádló életét sem fogják megóvhatni; megaka
dályoztatták tehát megjelenését. Marat, ki küzdelem 
nélkül lett győztes, kézzelfoghatóvá tette így a tör
vényszék, rendőrség, nemzetőrség, Bailly és Lafayette 
hatástalanságát, semmiségét.

E naptól fogva Marat háborítatlanul gyakorolhatta 
feladó királyi hatalmát.

Legdühösebb kitörései szentek lőnek. Yérengző 
pletykája, mely gyakran gonosz bejelentésekkel volt 
fűszerezve, melyeket ő vizsgálat nélkül lemásolt, jós- J 
latnak tekintetett. Ezután bátran haladhat a képtelen- 1 
ségben. Minél őrültebb, annál inkább elhiszik. Ez a 
nép czímzetes bolondja; a tömeg nevet ra jta , meg- 1 
hallgatja és szereti, már csak bolondjának hiszen.

Fejét hátraveti, büszkén és boldogan jár, moso- J 
lyogva legnagyobb dühében. A miért egész életén át I 
hiába fáradott, azt elérte most ; minden szem rajta függ, II 
mindenki róla beszél, fél tőle. A valóság túlszárnyalja 
azt, mit a legőrjöngőbb hiúság álmaiban képzelhetett, |  
óhajthatott. Tegnap dicső polgár, ma l á t n o k ,  jós; |  
ha még őrültebb talál lenni, ez a látnok Isten lesz> 1

Ő elől já r és minden vetélytársai a sajtó terén, | 
nyomába vetik magokat, vakon követve őt a rém- \ 
uralom útjában.

Voltak pedig a sajtónál kiváló elmék, merész, 
de felemelkedett jellemek, emberségesek, valódi po
litikusok. Honnan van az, hogy követik Marat-t?
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Azon válságos helyzetben, melyben Francziaor- 
szág volt, sem háborúban, sem békében, keblé
ben az ellenséges királysággal, a nemesek és 
papok óriási összeesküvésével, a közhatalom ép azok 
kezében lévén, kik ellen azt irányozni kellett volna, 
minő erő maradt meg Francziaországnak ? Első pil
lantásra azt lehetne hinni : semmi más, mint a nép 
Rémuralma. De e Rémuralomnak borzasztó követke
zése volt : mig egy részről megbénította az ellensé
ges erőt, eltávolította a jelenlegi, percznyi akadályt, 
másfelől mind tovább teremtett más akadályt, mely
nek nőnie kellett és mely aztán mindig nagyobb fokú 
Rémuralmat követelt.

Szükség lett volna az akkori különböző erélyek 
öszhangjára, mit bajosan lehetett remélni oly ro- 
szul előkészített nemzedéktől, valóban tevékeny nem
zeti hatalom szervezhetésére igazságos, de hathatós 
igazságszolgáltatásra, hogy erősek legyeuek Rémura
lom nélkül, hogy elejét vegyék a szánalom visszaha
tásának, mely megölte a Forradalmat.

Ezen kor befolyásos emberei kevésbé különböz
tek egymástól eleinte, mint a hogy hinné az ember. 
A küzdelem alatt szélesedett aztán köztük a szaka
dás, fokozódott az ellentét. Kezdetben mindeniknek 
keveset kellett volna eszméiből feláldozni, hogy egyet
értsen a többiekkel. Főkép fel kellett volna áldoz- 
niok, a mit soha sem tehettek, azon szomorú szen
vedélyeket, a miket a régi rendszer meggyökerezte
tett bennök : némelyekben az élv- és pénzszom- 
jat, másokban a keserűséget, a gyűlölséget.
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A legnagyobb akadály, mint mondtuk, a szen
vedély volt, sokkal inkább, mint az eszmék ellentéte^

És a mi hiányzott ezen, különben oly kitűnő 
emberekben, az épen az önfeláldozási szellem, a szen
vedélyről való lemondás volt. Ha ki merem mondani, 
a szív, noha némelynél közülök nagy volt, a szív és 
a nép szeretete még sem volt e l é g  n a g y  nálok.

És ez őket elszigetelve tartván, kötelék nélkül 
egymás közt, gyengén, arra kényszeríté őket a ve
szedelemben, hogy mesterkélt erőt keressenek a túl
zásban, az erőszakban ; ez taszított minden klub-szó
nokot, minden hirlapirót, annak nyomába, ki elté
vedve, habozás és lelkiismeretfurdalás nélkül lehetett 
vérengző. Ez okozta, hogy az egész sajtó a Marat 
szekerét tolta.

Személyes okok is, igen kisszerűek és nyomorú
ságosán emberiek, járultak ahoz, hogy őket erősza
kosokká tegyék.

Ne piruljunk azokat elmondani.

Azon rendkívüli határozatlanságot, melyben in
gadozott, talán a leghatalmasabb, a legbehatóbb el
méje az egész Forradalomnak (Danton-ról szólok), 
ingadozását a pártok közt, melyek, mint mondják, 
több oldalról vesztegették, mi által takarhatta? erő
szakos szavak által.

Tündöklő barátja, Camille Desmoulins, e kor 
legnagyobb írója, ki a vesztegetéssel szemben tisztább 
volt, de gyengébb, változékony művész vala. Marat-
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val való versenye, ennek változhatlansága a dühben, 
mit senki utói nem érhetett, Camille-t némelykor erő
szakos kitörésekre ragadja, harag versenyre, mi merő
ben ellenkezett természetével.

Prudhomme nyomdász, miután elvesztette Lous- 
telot-t, hogyan fogja fentarthatni P á r i s  F o r r a d a l 
m a i t ?  Erőszakosabbnak kell lennie.

A n é p  s z ó n o k a ,  Fréron, Camille Desmou
lins és Lucile benső barátja, ki velők egy házban 
lakik, ki szereti Lucile-t és irigy reá, hogyan remél
heti, hogy kitűnhet az ékesenszóló, a mulattató Ca
mille m ellett? ... A tehetség által?  Nem, de talán 
a merészség által. Erőszakosabb lesz.

De ime egy, a ki csak most lép fel és mind
nyájokon túl fog tenni. Egy színfal hasogatónak, He- 
bertnek, azon szerencsés ötlete támad, hogy egy új
ságban összegyüjtsön minden alacsonyságot, minden 
nemtelen szót, minden káromkodást, mi a többi la
pokban előfordul. A feladat könynyü. K iabálják: 
D u c h é n e  a t y a  nagy h a rag ja !— Borzasztó dühös 
ma reggel D u  c h ê n e  a t y a ! u Ezen ékesenszólás titka 
csupán az, hogy minden harmadik szó után f . . .-t 
adnak hozzá.

Szegény Marat mit fogsz csinálni? ez már ko
moly verseny. A te dühöd valóban ízetlen; nincs- 
mint a Hébert-é nemtelenségekkel fűszerezve; arisz 
tokratának tetszel nekem. Próbálj meg te is károm* 
kodni (91 .Jan . 16). Csak hallatlan és mindig meg
újított düh és botrány újabb erőlködéseivel marad
hatsz meg előőrsnek.
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Ezen kölcsönös elsodortatás azon kornak jel
lemző vonása, mely megfigyelésre méltó. Ha az idő
pontokat figyelmesen számbavesszük, jobban megfog
juk érteni, hogy az volt az egyedüli mód : ura ma
radni azon örvénynek, mely őket sodorja, mintha díj 
lenne kitűzve az erőszakosságra, a klubok, az újsá
gok számára. Minden kiáltásnak meg van viszhangja; 
a düh fokozza a dühöt. Ez az ujságczikk amazt idézi 
elő, mindig erőszakosabbat. Jaj annak, ki hátramarad !... 
Majd mindig Marat rohan a többiek élén. Néha után
zója Fréron, haladja őt túl. Prudhomme-nak, ki mér
sékeltebb, nehány dühös száma jelenik meg. Akkor Ma
rat utána siet. így 90 Deczemberében, midőn Prud- 
homme azt ajánlja, hogy egy Scevolá-kból álló csa
patot szervezzenek a Tarquinusok ellen, királygyilkos 
csapatot, Marat megdühödik és ezer vérengző dol
got okád.

Az erőszaknak e c r e s c e n d o - j a  nem csupán az 
újságoknál észlelhető tünemény ; ezek rendesen a 
klubok erőszakoskodását fejezik ki, tolmácsolják. A 
mit este ordítoztak, azt éjjel gyorsan kinyomtatják, 
és reggel eladják A királypárti újságírók is hason
lókép egész epe-özönt, sértéseket, gúnyt árasztanak 
a közönségre, mit este az aristokratikus salonokban 
merítettek; a Flora szárnyépületi összejövetelek Lam- 
bellenénál, azok, melyeket az elmenekülendő nagy 
urak tartanak otthon, fegyvert szolgáltatnak a saj
tónak, épen úgy, mint a klubok.

A verseny borzasztó a két sajtó közt. Szédítő 
azon millió lapot nézni, melyek a levegőben kava
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rognak, összeütköznek, verekednek. A forradalmi saj
tót, mely már magától is dühös, még tüzeli a király
párti lapok és röpiratok maró gúnyja. Ezek buján 
szaporodnak ; tetszés szerint merítnek az évi huszonöt 
millió czivil listából. Montmorin bevallotta Lameth 
Sándornak, hogy rövid idő alatt hét milliót költött 
volt el, hogy Jacobinokat vesztegessen és Írókat meg 
szónokokat vásároljon meg. Hogy mibe kerültek 
a királypárti lapok, a K i r á l y  b a r á t j a ,  az A p o s 
t o l o k  c s e l e k e d e t e i  stb. senki sem mondhatná 
meg, valamint azt sem fogja senki tudni, hogy az 
Orleansi herczeg mit költhetett lázadásokra.

Undorító, vad küzdelem, kövekkel és tallérok
kal. Az egyiket agyonüti, a másikat lealjasítja. Egy
felől lélekvásár, másfelől Rémuralom.



IX. FEJEZET.

E lső  lé p é s  a  R ém u ra lo m  felé. M irab eau  
e llenállása .

(A  Jacobinok üldözik a többi klubokat, megsemmisítik á monarchikus 
alkotmány barátainak klubját 90 Dec. 91 Márcz. A Jacobinok többsége 
ekkor a Lameth és Orléans párthoz tartozik. Az orléáns-i herczeg árt 
pártjának 90 Jan. — A köztársaság eszméjének első fölvetése. A Ja
cobinok még királypártiak. Vallásnélküli inquisitio. A politikai inquisi- 
tio első következményei. A király nővéreinek eltávozása felveti az 
emigratio szabadságának kérdését. <91 Február) A Jacobinok erősza
koskodása , kik e kérdésben retrográdok. A vitát megzavarja a Vincen- 
nes- és a Tuileriák-mozgalma. (91 Febr. 28.) Mirabeau az emigrálás 
Bzabadságát védi; veszedelme; megtámadják őt a Jacobinoknál; a 

Lameth-ek feláldozzák. (1791 Febr. 28.)

Hogy megérthessük miként volt képes a leg
civilizáltabb n é p , a Federatiot követő napon, mikor 
a szívek még telve látszottak lenni testvéries meg
hatottsággal , oly hirtelen fordulni az erőszakosko
dások útjába: meg kellene mérhetni egy ismeretlen 
oczeán mélységét, a nép szenvedéseinek örvényét.

Megemlítettük a külső körülményeket, a újsá
gokat és az újságok megett a klubokat. De ezen 
csengő felület alatt megnyílik a megmérhetetlen, néma 
véghetetlensége a szenvedéseknek. Növekedő szen
vedés, melyet erkölcsileg súlyosbít az oly nagy re
ményben való csalódásnak keserűsége, s anyagilag 
súlyosbít minden segélyforrásnak hirtelen való eltű
nése. Az erőszakoskodás első következménye lön 
hogy eltávolított, a nemeseken kívül, még sok gaz-
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dag és tehetős egyént, kik épen nem valának a 
Forradalom ellenségei, de kik féltek. Azok, kik meg
maradtak, nem mertek moczczanni, sem valamihez 
fogni, sem eladni, sem venni, sem gyártani, sem 
költeni. A megrémült pénz az erszények mélyén 
m aradt; minden vállalat, minden munka fenakadt.

Különös látvány ! A Forradalom megnyitotta a 
pályát a földmivelőnek, s azt bezárta a munkás előtt. 
Az első felemelte fejét azon rendeletre, mely áruba 
bocsátotta az egyházi javakat; a másik elbocsátva a 
műhelyből, némán és sötéten sétált összefont karok
kal , bolyongott egész nap , hallgatta az élénk cso
portok beszélgetését, megtöltötte a klubokat, a kar
zatokat, a Nemzetgyűlés környékét. Minden fizetett 
vagy nem fizetett lázadás talált az utczán egy sereg, 
a nyomor által elkeseredett m unkást, a tétlenség éa 
unalom miatt elkeseredett dolgosokat, kik kaptak 
ra jta , egy vagy más módon, hogy legalább egy napig 
dolgozhassanak.

Ily körülmények közt a nagy politikai társada
lom, a Jacobinok felelőssége valósággal óriási volt. 
Minő szerepet kellett volna játszania ? Csupán egyet : 
saját szenvedélye ellenére erősnek kellett volna ma
radnia , meg kellett volna világítnia a közvéleményt,, 
el kellett volna kerülnie az elrémitő erőszakoskodá
sokat , melyek végre is a Forradalomnak kiszámít- 
hatlan sok ellenséget teremtettek, és egyszersmind oly 
szigorűan kellett volna őrködnie az ellen-forradal
miakra, hogy az első, valóban méltó alkalomra, őket 
jogosan lehessen sújtani.
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De távol ettől, a Jacobinok őket hatalmasan 
megsegítették ügyetlenségük által. Növelték számu
kat , megerősítették őket az üldözés á lta l, az ő ré
szökre ébresztvén fel a rokonszenvet. A legerélye
sebb és legtevékenyebb propagandát csinálták szá
mokra. Elnyomván őket Párisban, szétterjesztették 
egész Francziaországra, egész Európára; százakat 
fojtottak meg és millióknak adtak életet.

A Jacobinok a papoknak közvetlen örököséivé 
teszik magokat. Utánozzák ezeknek ingerlő türelmet
lenségét, mely által a papság annyi eretnekséget 
teremtett. Merészen követik a régi dogmát: „Rajtunk 
kivül nincs üdvösség.“ A Cordeliers-ket kivéve, ki
ket kiméinek, és kikről minél kevesebbet beszélnek, 
üldözik a klubokat, még a forradalmiakat is. A T á r- 
s a s  k ö r t  például, mely szabadkőműves gyülekezet 
volt, és melynek csak nevetséges oldalait lehetett 
szemére hányni, mely politikailag félénk volt, de 
társadalmilag a Jacobinokénál sokkal előhaladottabb 
v a la , keményen üldözték. Az orleanista Laclos, ki 
mint láttuk, közzé tette a Jacobinok levelezését, 
feladta a T á r s a s  k ö r t  lapjában és a klubban is. 
A Jacobin Chabroud, ki azelőtt való nap lett kine
vezve e kör elnökének, nem merte védelmezni. Ca
mille Desmoulins megkísértette és az első szónál 
félbe lön szakítva a Jacobinok általános roszalása 
által. Másnap kárpótlásul megírta bámulatra méltó 
54-ik számát, mely halhatatlan nyilatkozata a poli
tikai türelemnek.

Még hevesebb támadás az, melyet a Jacobinok 
a m o n a r c h i k u s  a l k o t m á n y  b a r á t a i  kl  ub j a
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ellen irányoztak, mely klubbal az alkotmányosok igye
keztek a r é s z r e h a j l a t l a n o k  k l u b j á t  megujít- 
ni. Ezen, többnyire kiváló emberek (Clermont-Ton
nerre, Malouet, Fontanes, stb.) igazában gyanúsok 
voltak, nem annyira elveik, mint klubjok veszedel
mes szervezete miatt. Nagy ellentétben a 8 9 - d i k  
k 1 u b bal (Mirabeau, Sieyès, Lafayette stb.), kik ke
vésbé voltak számosán és tevékenységre nem igen 
vágytak, a m o n a r c h i k u s  k l u b  befogadta a mun
kásokat , kenyér utalványokat osztogatott ; ezen utal
ványokat nem a koldusoknak ad ták , de a dolgosok
nak ; nem adták ezen kenyeret egészen ingyen. Ez 
rendkívül elősegítette a klub befolyását. Semmi mód 
sem volt ezt megakadályozni. A monarchikusok tör
vényesen jártak  el. Kérték és megnyerték volt a vá
rostól a szükséges felhatalmazást, melyet tőlök nem 
lehetett megtagadni; több rendelet, egyik legújabb 
például, a November 30-diki, melyet a Jacobinok 
magok sürgettek, vidéki társulataik érdekében, el
ismerte a polgároknak azon jogát, hogy összegyűlje
nek a közdolgokról tanácskozandók, sőt a társasá
goknak is szabad volt egymással egyesülniük. Mind 
e mellett a Jacobinok nem haboztak a monarchi- 
kusokat utczáról-utczára, házról-házra üldözni, fe
nyegetésekkel ijesztvén azon termek tulajdonosait, 
melyek őket befogadták. A monarchikusok tiltakoz
tak ezen feltűnően törvénytelen tett e llen , nem mer
ték tehát e tilalmat továbbra is fentartani. Erre a 
Jacobinok egy méltatlanabb módhoz folyamodtak, 
egy borzasztó rágalomhoz. Nem rég véres összeütkö
zés ment volt végbe a fizetett vadász csapat és la
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Viliette emberei közt, kiket csempészettel vádoltak; 
elhíresztelték Párisban, hogy a monarchikusok fizet
ték volt meg e katonákat, hogy lekonczolják a népet. 
Barnave a szószékről kegyetlenül kétértelmű szót 
mondott rájok: „hogy m e g m é r g e z e t t  kenyeret 
osztogattak a nép közt.“ Nem engedték meg nekik, 
hogy ellen mondjanak, hogy megmagyaráztassák ezen 
szó értelmét. A monarchikusok tehát a törvényszék
hez fordultak; de ekkor a Jacobinok fizetett, vagy 
félrevezetett embereket fegyverezvén fel ellenök, kö
vekkel és botokkal vetettek véget mindennek. Távol 
attól, hogy a sebesültek, szánalmat ébreszszenek, el
lenkezőleg nagy veszedelemben forogtak ; szemtele
nül állították és elterjesztették róluk a tömeg közt, 
hogy fehér kokárdákat viseltek.

Ezen vad küzdelem közepette, a Jacobinok egy 
elvet h irdettek, mely mindjárt kezdetben volt az 
övék, de melyet nem mertek volt bevallani. Meg
esküsznek Január 24-kén, hogy vagyonukkal és élő
tökkel fognak meg véd elmezni, b á r k i t  is,  a ki  f e l 
a d j a  az összeesküvőket.

Mind ebből azt lehetne következtetni, hogy meg 
volt már e társadalomban azon mély fanatizmus, 
melyről később tanúskodik. Azt hihetnők, de csa
lódnánk.

Igaz hogy sok heves ember, és ezek lassan- 
lassan Robespierre-hez csatlakoztak, állott volt be. 
De a tömeg mégis két különböző elemből állott:

1-ör. Az eredeti alapítókból, a Duport, Barnave 
és Lameth pártból Ezek erőszak és fanatizmus fi- 
togtatása által igyekeztek magokat fentartani az
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újonnan érkezettekkel szemben. Szomorú tény ! Nem 
egyébben különböztek a Monarchistáktól, kiket ül
döztek , csupán az őszinteség hiánya által. De mi
nél közelebb érezték magokat hozzájok, annál hat
hatósabban szónokoltak ellenök. Megérthetjük, minő 
szélsőségre indíthat az ál-hevesség, a gyilkos m e g 
m é r g e z e t t  k e n y é r  kétértelmű kifejezéséből, me
lyet Barnave ejtett ki ajkain.

2-or. A Jacobinok klubjának még kevésbé tiszta 
elemét képezték az Orleanisták. Láttuk Laclos tá 
madásából a T á r s a s  k ö r  ellen, azon méltatlan 
fortélyt, melylyel keresték a népszerűséget, a düh 
színlelésében. Az Orleanistákra épen súlyos csapás 
nehezedett, mely alól szükségét érezték felemelkedni. 
És kitől eredt e csapás ? Ki hinné ? Orléans her- 
czegtől. Ő maga ártott saját pártjának.

De térjünk egy kissé vissza. A tárgy elég fon
tos a rra , hogy magyarázatot érdemeljen.

Az Orléanisták igen közel hitték magokat a 
czélhoz. Az újságírók legnagyobb része, kik meg 
voltak vesztegetve vagy nem, érdekükben dolgoztak. 
Laclos által kezükben volt a Jacobinok lapja. A  
Cordeliers-knél D anton, Desmoulins, kedvezők vol
tak irányukban, még Marat i s , többnyire. Az Or
léans ház feje, méltatlan volt, az igaz. De a gyer
mekeket , de a nőket, Genlis asszonyt, Montesson 
asszonyt sokszor dicsérettel említették. Chartres her- 
czeg tetszett, sok embert nyert meg. Desmoulins azt 
állítja, hogy e herczeg úgy bánt vele mint testvérével.

Ez a fiatal ember a Jacobinok tagjának fogad
tatott b e , nagyobb fénynyel, nagyobb ünnepélyesség-
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g e l, mint a hogy kora miatt azt várni lehetett volna. 
Ez valóságos kis ünnepély vala. Kiadatott a jelszó, 
hogy érvényesíteni kell a közvéleményben Genlis 
asszony növendékének kedves tulajdonait. Desmou- 
lins egyik lapja kezdetére egy megható rajzot adott, 
mely az ifjú herczeget ábrázolta a betegek ágya 
mellett a Hôtel Dieu kórházban, eret vágva.

Az Orléanistáknak jól ment dolguk, ha nem 
lett volna Orléans herczeg. Hiában igyekeztek őt 
nagyravágyóvá tenn i, ő mindenek felett fösvény volt. 
S ez által egyfelől elrontotta azt, mit másfelől érette 
tettek. Fejlődő népszerűségét arra használta fel, hogy 
a pénzügyi bizottságtól ígéretet csikart k i , hogy 
megfizetik neki azon összeg tőkéjét, melynek ka
matját családja a Regens óta élvezte. A Regens, 
ki csupán tékozlónak van felemlítve, e nevet minden 
bizonynyal megérdemelte. Azonban kapsiságát ke
vésbé ösmerik. E herczeg pénzbeli áldozat nélkül 
akarván leányát, (kinek igen rósz híre volt) a Mo
denái herczeggel elvétetni, gyámoltjához, a király
hoz folyamodik, és aláírat e tizenegy éves gyermek
kel, ki tőle függött, négymilliónyi hozományt, a 
királyi kincstár terhére.

A kincstár ekkor üres volt; a Law rendszere 
által okozott három milliárd-nyi tönk következtében, 
csupán a kamatot fizethették meg. És ime hetven év 
múlva, ily nyomorúság perczében 91 Január vég- 
inségében, az orlóans-i herczeg a tőkét követeli ; 
még pedig mindenkép jogtalanul, mert csakis azon 
feltétel alatt adták e nászajándékot a leánynak, ha 
minden jogairól lemond, legidősebb bátyja és annak
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Örökösei részére. Az orléans-i herczeg egyike volt 
azon sarjadéknak, az idősebb fivér azon képviselő
jének, kiknek érdekében történt a lemondás. Lehe
tett-e ő egyszersmind annak is képviselője, a ki le
mondott ?

Ez ügy előadója feddhetlen, szigorú, kemény 
ember volt, a jansenista Camus. Minden nap kitö
rü lt, elnapolt, három—négyszáz fontos szerencsétlen 
kis nyugpénzeket ; minő módot használtak vele szem
ben, hogy szelíddé és kedvezővé tegyék; mily sür
gető és hatalmas erkölcsi kényszernek lett ő alávet
ve, csupán sejteni lehet. Elhitették-e vele, hogy az 
az egyetlen természetes mód visszafizetni a herczeg- 
nek azon összegeket, melyeket nemeslelküen költött 
el, a szabadság szolgálatára ? . . .  Bár mint legyen is, 
Camus ajánlja, hogy fizessenek ! És fizessenek azon
nal , ez évben, négy részletben.

A sajtó szerencsére rendkívül felháborodott. 
Brissot, az Orléans ház egykori hivatalnoka, azért 
mégis félre verte a harangot. Desmoulins , bár meny
nyire mondta is magát a herczeg testvérének és 
barátjának, előtüntette a dolog gyalázatosságát, két 
vagy három rettenetes mondatban, beleegyezik, mon- 
dá, hogy megjutalmazzák az orléans-i herczeget, „de 
a nélkül, hogy alacsony módokat használjanak a pol
gárok pénzének elsajátítására, és e r e t  v á g j a n a k  
a k ö z k i n c s t á r o n  e gy  b i z o t t s á g  b a r l a n g 
j á b a n . "  Eltagadta a hízelgő képet, és kiadójának 
tulajdonította azt.

E nagy falattól igy elesett az orléanisták falánk
sága. Csupán hitelöknek rendkívüli csökkenése ma-

Michelet. A francz. forr., tőrt. III. J 2
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radt m eg, emberök sokára el lön temetve, és egy 
igen fontos akadály emelkedett a királyság ellen, 
bár mily polgárias alakot öltsen is az. Egy sereg 
királypárti forradalm ár, kik kedvezők voltak a mo
narchikus intézmény iránt, és az angol szellem be
folyása alatt állottak, a fiatalabb ágat akarván trónra 
em elni, kiábrándultak királypártiasságukból.

Robespierre csalódott, midőn mondá: „nem tudni 
hogyan csúszott be a köztársasági érzület a pártok 
k ö z é . I g e n  jól ösmerni az ajtót, melyen belépett 
e monarchikus országba, mely oly makacsul volt 
királyába szerelmes. A történelem itt semmit sem 
tett. Hiában mutatta ki Camille Desmoulins 89 jú
liusi bámulatos gúnyiratában (a szabad Franczia- 
ország) uralkodásról uralkodásra, hogy a monarchia 
soha sem felelt meg azon várakozásnak, melyben a 
nép vak imádása magát ringatta : hiában beszélt. Az 
ellenvetés nem ingatta meg azon új eszményképet, 
melyet sok ember magának alkotott a democratikus 
királyságról. Ezen eszményképet megölte a fejlődő 
királyság. Jelöltje azon gondolatot ébresztette az el
mékben. hogy alatta a közkincstár feneketlen kút 
leend.

A köztársaság főalapítója tehát az Orléansi 
herczeg volt.

A köztársaság eszméje fölvettetvén Camille 
Desmoulins által, ezt egy más Cordelier fogta föl, 
Róbert. Ismét felállította azon eszmét, mely egyedül 
adhatott meg a forradalomnak őszinte erőteljes egy
szerűséget, a köztársaság eszméjét. Közre bocsátotta 
röp iratá t: a F r a n c z i a o r s z á g h o z  a l k a l m a z o t t
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k ö z t á r s a s á g .  Brissot is csatlakozott lassan-lassan 
a kérdéshez, mint a legfontosabbhoz a jelen körül
mények közt. Alapos, nem csak forma-kérdés, mint 
a minőnek gyakran még most is mondják. Semmi
féle társadalmi javitás nem volt lehetséges, ha a 
politikai kérdés nem volt egyszer tisztába hozva. 
Robespierre és Marat csalódott, midőn erre nézve 
a többséget követve, azt hitték : elnapolhatják, alá
rendelhetik ezen kérdést: nem lehetett ennek meg
oldását legutoljára hagyni. Folytatni e mozgalmat, 
ily terhet hurczolva maga után, egy rabbá tett el
lenséges királyságot, mely a roszra még elég erővel 
b irt, ily borzasztó tövissel lábában járni kényszerít
ői a Forradalm at, az annyi volt bizonyára mint: 
sebet ejteni azon, azt megbénítni, nyomorékká tenni, 
talán meg is ölni.

A Jacobinok lapjának orleanista szerkesztője 
Laclos, nem mulasztotta el az alkalmat, hogy a ki
rályság ügyvéde legyen. Maga a klub is határozottan 
a monarchicus intézmény mellett nyilatkozott. Január 
25-kén egy városnegyedi képviselő többször hangoz
tatván a Jacobinoknál e szót k ö z t á r s a s á g i a k ,  
többen kiálták: „Mi nem vagyunk k ö z t á r s a s á 
g i a k ! "  A gyűlés felhívta a szónokot, hogy ne hagyja 
meg beszédjében e szót.

A Jacobinok három eleméből, melyet három 
szóval lehet megnevezni, Lameth, Laclos és Robes- 
pierre-el, a két első határozottan királypárti volt, a 
harmadik sem volt1 ellensége a királyság eszméjének.

így a Jacobinok vad harcza a monarchicusok 
ellen, a rend és törvények megvetése, a Rémura-

12*
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lomnak ez előíze, melyet fanatikusoknál se lehetett 
volna kimenteni, mindez oly politikusok által volt 
igénybe véve, a jacobin többség oly vezetői által, 
kik ebben csupán orvoslást kerestek népszerüségök 
folytonos csökkenése ellen. Tulajdonkép királypár
tiak voltak, kik roszul bántak a királypártiakkal.

A jacobin inquisitio valóban kevésbé megbízható 
kezek közt vala: föladó újsága az orleanista Laclos 
kezében, és ármányt meg lázadást szövő bizottsága, a 
Lameth háromságában.

Inquisitio vallás nélkül ! Meghatározott hit nél
kül ! oly emberek által gyakorolt inquisitio, kik an
nál nyugtalanabbak és szigorúbbak, minél gyanusab- 
bak ők magok!

Ezen gyenge alapon nyugvó, nem jogosult, nem 
jól gyakorolt hatalomnak mégis óriási hatása volt. 
Oly társaság nevében cselekedett, melyet a Forra
dalom és hazafiság magvának tekintettek. A számos 
vidéki társaságok összes erejével rendelkezett, me
lyek engedelmesek és buzgók valának , nem ismerve 
azon műhelyét az ármányoknak, honnan a jelszót 
kapták.

Tegnap a Forradalom egy vallás volt; most 
rendőrséggé fajul. Mit fog tenni e rendőrség? vá
ratlan fordulat! Aristocratákat teremtő, az ellen- 
forradalom barátait szaporító gépezet lesz. Azoknak 
fogja átszolgáltatni a gyengéket a semlegeseket (nagy 
csoport!), a tudatlan és könyörületes jó lelkeket, 
stb. stb.

Egy egész sereg ártalm atlan, meghatározott 
eszmék nélküli ember, kik szokásból vagy állásuknál
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fogva a régi rendszerhez ragaszkodtak, a jacobinok 
feladásai folytán, hihetetlen helyzetbe ju to ttak , a 
kétségbeesés szélére. Mit csinálhattak volna? Meg
tagadhatták volna azon elveket, melyeket szemökre 
hánytak. De senki sem hitt volna nekik, csupán a 
szégyennel maradtak volna. Maradni nehéz, távozni 
nehéz. Azokra nézve, kik ily politikai átok alatt áll
tak, kín volt maradni; a szegény aristocrata (ki jo 
gosan vagy nem, lett igy keresztelve) egy borzasztó 
tekintet kíséretében járt: a tömeg, ak i s  gyermekek 
kisérték a nép ellenségét. Hazatért; az otthon nem 
volt biztos, a cselédek ellenségek. A félelem meg
szállotta őket, egy reggel módot találtak a mene
külésre. Ez az ember, ki semleges, gyenge , közöm
bös lett volna, ha neki békét hagynak, a harczba 
lett ragadva, és ha kardjával nem ejtett sebeket, 
sebeket ejtett bizonyára nyelvével, panaszaival, vád
jaival , vagy mindenesetre nyomora felmutatásával 
azon szánalom miatt, melyet gerjesztett.

A szánalom, a legyőzhetlen ellenség, mind nö
vekedett ellenünk Európában és a gyűlölet is Fran- 
cziaország, a Forradalom ellen.

És valójában igazságtalan gyűlölet volt. A ja 
cobin inquisitio nem vala a nép kezében. Azok, kik 
ezt akkor szervezték, korcs Jacobinok voltak, a régi 
rendszerből származtak, nemesek vagy polgárok, de 
elv nélküli politikusok, következetlen és meggondo
latlan machiavelisraussal. Fölizgatták, kizsákmányol
ták a népet, ez könnyű volt azon ingerlékeny, egy
szersmind gyanakvó és hiszékeny hangulatban, me
lyet a nagy nyomorúság idéz elő.
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Ezen válság nagy erővel tört ki, midőn a her- 
czegnők, a király nagynénjei, el akarták az országot 
hagyni, (Február végén.) Nehézzé válván vallásuk 
gyakorlata, s az általok kiválasztott papok megtart- 
hatása, a közelgő husvét kérdése, megzavarta a fé
lénk nőket. A király maga ajánlotta, hogy menjenek 
Rómába. Semmi törvény sem tiltotta. A királynak, 
ezen első hivatalnoknak, maradni kellett, vagy le
mondani, de nagynénjei bizonyára semmire sem vol
tak kötelezve. Nem lehetett attól tartani, hogy ezen. 
öreg nőkből álló csapatocska, nagyon megerősíti 
majd az emigránsok sergét. 0  tőlük mindenesetre 
nemesebb lett volna, hogy öccsiik sorsában, Fran- 
cziaország nyomorában és veszedelmeiben osztozkod
janak. De hát el akartak menni : hagyni kellett volna 
őket elmenni, őket és mindazokat, kik való vagy 
álveszedelmek által megzavartatva, jobb szerették 
éltöket és biztonságukat a hazánál, azokat, kik ily 
könnyen lemondtak franczia nemzetiségükről. Ki kel
lett volna előttök tárni a kapukat, és ha ezek nem 
lettek volna elég tágasok, még a falat is le kellett 
volna bontani.

A nép igen jogosan félt a király lehető elme
nekülésétől és összezavarta e két, merőben külön
böző kérdést.

Mirabeau tudomást vett a herczegnők közelgő 
elutazásáról, s megértette, minő zaj, minő veszede
lem következhetik abból. Hiába kérte a királyt, hogy 
meg ne engedje. Páris fölriadt s ugyanazon kérést 
intézte a királyhoz, a Nemzetgyűléshez. Új fölhábo- 
rodás a király fivére miatt, ki mint mondták el akart
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távozni és ki szavát adta, hogy fivérét el nem hagyja ; 
mi által nem kötelezte magát sokra , mivel avval 
kecsegtette magát, hogy majd XYI. Lajossal menekül.

Ezen forrongás, távol attól, hogy a herczeg- 
nőket visszatartotta volna, siettette elmenetelöket. 
Az előre jósolt kitörés csakugyan bekövetkezett. 
M arat, Desmoulins, az egész sajtó kiabálja, hogy 
milliókat visznek magokkal, hogy megszöktetik a 
trónörököst, hogy előre indulnak, szállást fogadni 
a király számára. Könnyen lehetett azt kitalálni, mi
szerint bajosan fognak menekülni. Előbb Moretnél 
tartóztatják fel őket, kiséretök legyőzi az akadályt. 
Ismét feltartóztatják őket Arnay le-Duc-nél, és ott 
semmikép sem tudtak tovább menni. Írnak a király
n a k , a király pedig a Nemzetgyűlésnek, hogy hatal
mazza ez fel őket útjok folytatására.

E zen , már magában is fontos ü g y , még sok
kal komolyabb lön az á lta l, hogy valóságos csata
térré vált, hol két elv, két szellem küzdött egy
mással; az egyik az eredeti természetes elv, mely 
létre hozta volt a Forradalmat, a z  i g a z s á g ,  a 
m é l t á n y o s  e m b e r s é g  elve, a másik az érdek, 
az eszközök elve, ami t  a h o n m e n t é s n e k  nevez
nek , és a mi Francziaország vesztét okozta.

Vesztét, mert Francziaországot a kivégzések 
c r e s c e n  do-jába sodorva, mit megakadályozni többé 
nem lehetett, Francziaországot gyűlölté tette Európa 
előtt, halhatatlan gyűlölségeket támasztott ellene.

Vesztét, mivelhogy a Rémuralom után, a lelki 
furdalások és undortól megtört lelkek, vakon vetet
ték magokat a katonai zsarnokság karjaiba.
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Vesztét, mivel ezen zsarnokságnak végered
ménye lön, hogy ellenségét Párisba vezette, főnökét 
pedig Szent Helénába.

Tíz év h o n m e n t é s  a köztársaságiak kezében; 
tizenöt év h o n ni e n t és a császár kardjával__  Nyis
suk fel az adósságok könyvét, még most is fizetünk 
Francziaország váltságdíjáért. A területet visszavál
tották . de a lelkeket még nem. Még mindig rabok
nak látom azokat. A kapzsiság és aljas szenvedélyek 
rabjainak , az eszmék rabjainak, semmit sem tartot
tak meg e véres történetből, csupán az erő és győ
zelem imádását, azon erőét, mely gyenge vo lt, azon 
győzelemét, mely legyőzetett !

De nem győzetett le a Forradalom elve, az 
önzetlen igazságé, a mindennek daczára fentartott 
méltányosságé. Éhez kell visszatérnünk. Elég volt 
egy kísérlet.

A közérdek a nép-megmentés doctorainak előbb 
meg kellett volna kérdezniük kivánja-e, hogy meg
mentsék? Az ember, igaz, minden előtt élni akar; 
de a tömeg sokkal magasabb érzések iránt is fogé
kony. Mit feleltek volna e megmentők, ha a nép azt 
mondta volna nekik. „El akarok veszni, de igaz 
maradni.a

Es épen az nem vész e l , a ki e szót kimondja. 
Mirabeau ezen alkalommal a nép valóságos tolmácsa 
lön, a Forradalom hangja. És ez minden hibái mel
lett is örökös érdeme marad Ezen alkalommal az 
igazságot védelmezte. Robespierre tartózkodott.

A korcs Jacobinok, Barnave, Duport és La- 
m ethek, voltak azok, kik az igazság ellenébe fel
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állították az é r d e k  és b o n m e n t é s  jogait, e gyil
kos fegyvert, markolat nélküli kardot, mely saját 
szívüket is keresztül szúrta.

Es miért védelmezték ők ezen é r d e k  j o g a i t ?  
Bár mily őszintének higyjük is őket, megjegyzendő, 
hogy saját érdeküket is találták abban. Épen ekkor 
ejtettek a Lameth-ek hirnevükün csorbát egy igen 
nagy ballépés által. Mig a két idősebbik, Sándor és 
Károly, Párisban a baloldal legszélső végén foglal
tak állást, az előcsapat élén, Théodore testvérük 
Lons-le-Saulnierban retrograd társaságot szervezett. 
Testvérei hitele által megnyerte volt számára a Ja- 
cobinokhoz való csatlakozást, s azt visszavonta egy 
ugyanazon város régibb társaságától, mely erélyesen 
hazafias volt. Ezen társaság aztán Brissot lapjába a 
Lameth-ekre nézve lesújtó nyilatkozatot tett küzzé. 
(Febr. 2-kán.) Brissot védelmezte ezen nyilatkozatot, 
és a Lameth-ek minden erőlküdése daczára, a téve
désükből kijózanodott Jacobin.ik megfosztották a re- 
trográd társaságot az Összeköttetéstől és visszaadták 
ezt a másiknak.

Borzasztó csapás, mely halálos lehetett volna 
az ő népszerűségükre nézve ! és mely megmagya
rázza , miért mutatkoztak ezután oly erőszakosoknak, 
oly keményeknek, oly heveseknek, oly türelmetle
neknek a kivándorlási jog vitájában. Szükségét érez
ték annak, hogy a karzat előtt buzgalmat fitogtassa
nak. Nyugtalankodtak padjaikon , kiabáltak, tombol
tak. Azt álBtották Barnave-al együtt, hogy azon 
község, mely a herczegnőket feltartóztatta, nem kö
vetett el törvénytelenséget, mivelhogy a k ö z é r d e k 
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é r t  v é l t  c s e l e k e d n i .  Mirabeau kérdésére, hogy 
minő törvény tiltja utazásukat, a Lameth-ek semmit 
sem feleltek, de barátaik közöl egy, ki őszintébb 
volt, azt felelte: „a nép megmentése."

A Nemzetgyűlés mégis megengedte a herczeg- 
nőknek, hogy folytassák útjokat. S megbízta alkot- 
mánvozó bizottságát, hogy törvényt terjeszszen elő 
a kivándorlásra nézve.

Ez a törvényjavaslat, melyet Merlin, a g y a 
n ú s o k  t ö r v é n y e  jövendőbeli szerkesztője helye
selt , mintegy első czikkét képezi a Rémuralom tör
vénykönyvének ; s azon másik Rémuralomból a Nan- 
tes-i rendelet visszavonás korából vétetett kölcsön. 
XIV. Lajos barbar törvényhozása, mely ennek min
tája , azzal kezdi, épen mint ez, hogy a kivándor- 
lottat javai elkobzásával sújtja ; ezután mindig ke
ményebbé és képtelenebbé válván, büntetésről, bün
tetésre, arra vetemedik, hogy gályarabságot mond ki 
a szánalom az emberség ellen, azon jótékony ember 
ellen, ki a száműzöttet megmentette.

Arról volt tehát szó, megteszik-e ezen első lé
pést XIY. Lajos nyomában, a Rémuralom nyomá
ban , Francziaország, mely tegnap szabad volt, be 
lesz-e zárva mint egy börtön ? Oly vita, mely any- 
nyira a szabadság kérdése volt, egy dolgot követelt : 
hogy a Nemzetgyűlés szabad és higgadt legyen. Azon
ban már reggeltől fogva minden lázadásra mutatott. 
Kétféle emberek dolgoztak azon, a maratisták és. 
aristokraták. Marat azon napi lapjában felszólította 
a népet, hogy rohanja meg a Nemzetgyűlést, fenhan- 
gon, erőszakosan hirdesse véleményét, k e r g e s s e
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el  a h ű t l e n  k é p v i s e l ő k e t .  Másfelől a király- 
pártiak ügyesen bujtogatták a Szent Antal város
negyedet (Lafayette nekik tulajdonítja a mozgalmat) 
Vincennes felé irányozták, s azt hitették el, hogy 
ott új Bastille-t szerveznek. Ez elkerülhetlen módja 
volt annak, hogy Lafayette-t és a nemzetőrséget Pá- 
risból kicsalják. Sok, nehány nap óta a vidékről be
hívott nemesember érkezett volt meg egyenként és 
titkon a Tuilériákban, tőrökkel, kardokkal és pisz
tolyokkal voltak ielfegyverkezve ; valószínűleg a ki
rályt akarták megszöktetni. A nemzetőrség Yincen- 
nesből haza té rve , este rósz kedvben, őket a Tuile- 
riákban találta, lefegyverezte, bántalmazta.

Reggel, mind ezen mozgalmak közt, melyek
nek sem szerzőit, sem hatását nem lehetett jól ki
találni , a Nemzetgyűlés tanácskozott. Hallotta, mint 
doboltak mindenütt Párisban, hallotta a közel vagy 
távol eső dobok pörgését a Saint-Honoré utczában, 
a karzatot ellepő nép zaját, mely tolongva, egymást 
agyon nyomva, alig tudta magát fékezni, azon tö
megnek még félelmesebb za já t, mely a kapukba tó
dult Nyugtalanság, forrongás, általános láz , óriási 
zúgás kívül és ben.

Láthatólag nagy párbajnak kellett kezdődnie, 
két párt közt, vagy még inkább két rendszer, két 
moral közt. Érdekes volt tudni, ki fogja magát ki* 
tenni, ki fog legelébb a küzdtérre szállni.

Robespierre legelébb is a magaslatokra vonult, 
egy szót szólt, többet nem . beszélt és semmit sem 
mondott. Az előadó Chapelier, maga nyilatkoztatván 
ki, hogy javaslata alkotmányellenes, arra kérte
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legelébb is a Nemzetgyűlést, döntse el valóban ki- 
ván-e ily törvényt? Robespierre igy szólt: „Nem
vagyok inkább barátja a kivándorlási törvénynek, 
mint Chapelier űr ; de csakis ünnepélyes vitatkozás
ból lehet átlátni, egy ily törvény lehetetlenségét 
vagy veszedelmeit.® És azután néma tanú maradt e 
vitatkozásban. Ha Mirabeau, vagy Mirabeau ellenei 
{Duport és Lameth) ártottak magoknak, ez mindig 
csak Robespierre előnyére lehetett.

Mirabeau barátai és ellenei, mindnyájan kíván
ták, hogy beszéljen, dicsőségére, vagy vesztére. Hat 
kis czédulában, melyet egyre másra kapott, arra szó
lították fel. hogy jelentse ki elveit, egyszersmind rá
mutattak Páris forrongó állapotára. Jól megértette 
a bátorságára való hivatkozást, és hogy megfelel
jen a várakozásnak, erélyes lapot olvasott fel, melyet 
nyolcz évvel azelőtt irt volt a porosz király számára 
a kivándorlás szabadságáról. Arra kérte a Nemzet- 
gyűlést, nyilatkoztassa ki, hogy nem  a k a r j a  m e g 
h a l l g a t n i  a törvényjavaslatot s áttér a napi rendre.

Sem Duport, sem a Lameth ek, sem Barnave 
nem felelnek. Mély csend. Az alsóbb rendű embere
ket hagyják beszélni, Rewbell-t, Prieur-t és Muguet-t. 
Rewbell megállapítja, hogy háború idejében kiván
dorolni annyi, mint megszökni. Már pedig épen ez 
volt a megoldandó kérdés : háború volt-é ? Nemet és 
igent is lehetett felelni. Addig, mig a hadi állapot 
nincs kihirdetve, a béke törvényei fenállnak és a sza
badság is fenáll mindenkire nézve, beköltözni vagy 
kivándorolni.



Elolvasták a törvényjavaslatot. A Nemzetgyűlés 
által kinevezendő három emberre ruházta azon dic- 
tatori jogot, hogy felhatalmazzon az elutazásra, vagy 
azt m egtiltsa, a javak elkobzása és a polgári jog 
elvesztése fenyegetésével. Majd az egész Nemzetgyű
lés fellázadt e javaslat felolvasása alatt és vissza
utasította azon gyűlöletes állami inquisitió félét, me
lyet a javaslat reá ruházott. Mirabeau megragadta e 
perczet és körül belől igy szólt : „Az athenaei gyű
lés még hallani sem akart oly törvényjavaslatról, 
melyről Aristides mondta volt : „hasznos, de igaz
ságtalan." Ti meghallgattátok. De azon fölzúdulás, 
melyet keltett, bizonyítja, hogy ép oly jó erkölcs bí
rák vagytok, mint Aristides. A javaslat durvasága 
azt mutatja, hogy a kivándorlásra szóló törvény ki
vihetetlen. (Zúgás.) Arra kérlek, hallgassatok meg. 
Ha vannak körülmények, a mikor rendőri rendsza
bályok elkerülhetlenek, még az elfogadott törvények 
ellenére is, az a szükség bűne; de óriási különbség 
van rendőri rendszabály és törvény közt___Én ta
gadom, hogy a törvényjavaslatot vitatkozásra lehes
sen bocsátani. Kinyilatkoztatom, hogy feloldva hin
ném magam minden hűségi eskü alól, azok irányá
ban , kik elég gyalázatosak lennének, ily dictatori 
bizottságot nevezni. (Taps.) A népszerűség, melyre 
vágytam, és melyet szerencsém v o lt. . .  (zúgás a 
szélső balon) melyet szerencsém volt élvezni, épen 
úgy mint más, nem gyenge nádszál; a földbe aka
rom verni gyökereit, az értelem és szabadság ren- 
díthetlen talajába. (Taps.) Ha törvényt hoznak a ki
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vándorlók ellen, esküszöm, hogy soha sem fogok 
annak engedelmeskedni."

A bizottság javaslata egyhangúlag visszaútasít- 
tatik. És pedig a Lameth-ek morgást hallattak ; egyik 
közülök szót kért és átengedte azt pártja egyik kép
viselőjének, ki egy igen jelentéktelen indítványban 
az elnapolást kérte.

Mirabeau megmaradt az egyszerű napirendre 
való áttérés mellett, és újra akart beszélni. De ek
kor valaki a bal oldalról: „Micsoda dictátorság ez
a Mirabeau-é?“ kiálta fel. Mirabeau jól érezvén, 
hogy e hivatkozás az irigységre, a tömeg rendes 
szenvedélyére, nem fogja hatását elmulasztani, a 
szószékre rohant és jóllehet az elnök elvonta tőle 
a szót: „Arra kérem a félbeszakítókat, kiáltá,
emlékezzenek arra, hogy én mindig küzdöttem a 
zsarnokság ellen , s mindig is fogok az ellen küz
deni. Nem elég két vagy három javaslatot összebo- 
nyolítni.. . .  (Többszöri zúgás.) Csendet a harmincz
nak! . . .  Ha az elnapolást elfogadják, el keli akkor 
rendelni, hogy a d d i g  n e  l e g y e n e k  c s o p o r t o 
s u l á s o k ! "

És épen nagy csoportosulás volt k ü n , jól le
hetett azt hallani. A harmincz, ki mellett pedig a 
nép vo lt, mégis egészen le vala most verve, szót 
sem szólt többé. Mirabeau egyenesen rájok ruházta 
a felelősséget, és ők nem feleltek. A közönség, a 
nyugtalan tömeg, mely a karzatokat ellepte, hiában 
várt. Soha csapás oly erőteljesen nem volt mérve.

Az ülésnek fél ötre lett vége. Mirabeau nővé
réhez ment, benső kedves meghittjéhez és ezt mondá
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neki: „Kimondtam halálos ítéletemet. Végem van, 
meg fognak ölni.u

Nővére, családja, már rég óta gondolkoztak 
Így, életét veszélyben hitték. Midőn este kiment a 
mezőre, öcscse fegyveresen követte távolról, ellenére 
is. Sokan gondolták, hogy kávéját megmérgezték. Egy 
levél, mely fenm aradt. bizonyítja, hogy feladtak ne
ki , pontosan és részletesen, egy egész gyilkolási 
összeesküvést.

Ezen alkalommal annyira megalázta volt elle
neit , annyira méltatlanoknak mutatta azon nagy, bi
torolt szerepre, hogy. mindenre kész lehetett. Nem 
mintha Duport és a Lamethek képesek lettek volna 
e bűn megrendelésére, de azon fanatikusok, vagy 
haszonlesők k ö z t, kik körülvették, sok egyén volt, 
kiknek parancsra nem vala szükségök.

Azért is M irabeau, noha erős láza v o lt, még 
azon heves ülés fáradtsága után i s , el akart menni 
azon este , mig mély forrongásban volt minden, egye
nesen ellenségeihez a Jacobinokhoz, be akart hatol
ni ez ellenséges tömeg közzé, annak habjait szét
választandó, hogy meggyőződjék annyi dühös ember 
közt, kik közel jártak melléhez, van-e egy, ki tőré
vel, vagy nyelvével meg merné támadni.

Délután hét óra volt, bemegy.. . .  A terem töm
ve vala. A Nemzetgyűlés némái itt visszanyerték 
hangjokat. Duport a szószéken volt; megzavarodni 
látszott. A helyett, hogy a dologra térjen , szerte ka
landozott, belebonyolodott egy véghetetlen hosszú be
vezetésbe, folytonosan Lafayette-ről beszélve és Mi- 
rabeau-ra gondolva. Több ok miatt habozott. Sokkal



többet érvén mint a Lamethek, alkalmasint érezte, 
hogy ha helyrehozhatlan csapást mér Mirabeau-ra, 
ha sikerül neki őt a Jacobinok közül kiűzetni, körül
belül csak Robespierre érdekében dolgozik. Végre 
mégis elhatározza m agát, miután reggel semmit sem 
mondott, ha este sem mond semmit, igen mélyen 
alásülyed. „A szabadság ellenségei nincsenek távol 
önöktől “ mondja. (Tapsvihar.) Minden szem Mirabeau- 
ra tapad , nehányan szemtelenül vele szemben tap
solnak. Erre Duport számot adott a reggeli ülésről, 
nem minden kímélet nélkül, kinyilatkoztatta, hogy ő 
e szép szellem bámulója, de azt állította, hogy a 
népnek minden előtt, szigorú becsületességre van 
szüksége. Mirabeau szemére hányta d i c t a t u r á j á -  
n a k  dölyfét. A végén ismét elérzékenyedni látszott 
e végzetes küzdelemben, és ezen ügyesen kigondolt 
szavakat ejtette ki, melyeket minden ember m eg
hatóknak talált : „Legyen ő derék polgár, sietek őt 
megölelni ; és ha elfordítja tőlem képét, örvendeni 
fogok, hogy őt ellenségemmé tettem , csak legyen a 
közügyek b a rá tja /

Ez által némikép alkalmat nyújtott Mirabeau- 
nak a megbánásra, megkegyelmezett győztesének, és 
felajánlotta neki a Jacobinok fölmentését

Mirabeau nem használta fel e nagylelkűséget. 
A Duport-t illető taps közepette, mely reá nézve 
megannyi átok v a la , előrehatol gyors léptekkel, és 
igy szól: „Kétféle dictatura van, az ármány és 
m erészségé, vagy az értelem és tehetségé. Azok; kik 
az elsőt nem tudták megalapítni vagy megtartani, és- 
a kik a másodikra nem képesek, kit vádolhatnak,,
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ha nem önmagokat?" És ezután számot kérve tőlök 
reggeli hallgatásukról, arról biztosította őket, hogy 
lelkiismerete nem vádolja őt, ha oly elv mellett küz
dött , mely négy óra hosszat a N e m z e t g y ű l é s é  
látszott lenni és melyet a k ö z v é l e m é n y  v e z é -  
rei  k ö z ü l  e g y i k  s em támadott meg. Föllázíté 
igazolás ; a vezér szó igen roszul hangzott a Jaco
bin ok fülében. „Különben is, folytatá merészen, az 
én véleményem a kivándorlásról, a bölcsészek és 
józan gondolkodók általános eszméje; hogy ha valaki 
csalatkoznék is ennyi nagy ember társaságában, köny- 
nyen vigasztalódhatnék." Azt lehetett ez alatt érteni, 
hogy a Jacobinok e szerént nem voltak nagy emberek.

Duport kímélete, Mirabeau kihívó védelme, ke
gyetlenül bántották Lameth Sándort. Érezte külön
ben a Jacobinok elkeseredését, sejtette hogy saját 
gyűlölete kifejezésével a többség gyűlöletét fejezi ki, 
ez kihozta sodrából, és minden politikai tekintetet 
elfeledtetett vele. Ránézett a gyülekezetre, és nem 
látott többé abban két embert, kikben pedig min
den öszpontosult. Nem látta maga mellett Mirabeau-t, 
kinek alapjában monarchicus elvei keveset külön
böztek az övéitől, és kit kímélnie kellett volna. Nem 
látta a gyűlésben Robespierre sápadt arczát, ki ép 
oly némán mint a reggel, nyugodtan várta, hogy 
Mirabeau-t megöljék.

Lameth legelébb is az emberi természet leg
gazdagabb kútforrásához, az önhittséghez és irigy
séghez fordulván, ism ételte, megmérgesítette Mira
beau parancsoló fölkiáltását: „Csendet a harmincz
nak!" Azután a testületi szellemet, a Jacobinok

Michelet. A franczia forr. tört. III. 3 3
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különös hiúságát érintvén: „A zsarnokság barátai, 
mondá, a pénz és fényűzés barátai, jogosan félve 
ezen társaság előmenetelétől, mely már dicsőséges 
az egész világon, vesztét határozták el. íme az utolsó 
Összeesküvés, melyre vetemedtek. Azt mondták : „van 
százötven megvesztegetbetlen Jacobin képviselő; mi 
vesztüket fogjuk okozni. Annyi gúnyiratot fogunk 
kibocsátani ellenök, hogy őket lázadóknak fogják 
hinni." Ah uraim, ha nem ismertem volna ezen ösz- 
szeesküvést ; beszéltem volna ma reggel ! Nyomorult 
helyzete a hazafiaknak, kik kénytelenek hallgatni, 
engedni ! Az első szóra, melyet hallattam, odakiáll- 
tották a : „lázadót!" Azután zendülést hoztak létre, 
és mondották a királynak: „Nos felség, ime a Ja- 
eobinok le vannak verve!" Mi most elleneinknek 
központja? Mirabeau, mindig Mirabeau. Most már a 
vidéki kiáltványt szerkesztette, és önöket jeleli ott 
ki, mint kiirtandó lázadókat." És Mirabeau felé for
dulva: „Midőn igy kijelölte a lázadókat, óvakodtam 
egy szóval is ellenmondani, hagytam önt beszélni, 
mert fontos volt önt megösmerni. Ha van valaki, ki 
ma reggel nem látta át árm ányait, czáfoljon meg 
engem! — Egy hang: Nem. — Ki mer nemet mon
dani ? —- Ugyanaz a hang : Azt akarám mondani 
Lameth ú r, hogy senki sem czáfolhatná meg a Nem
zetgyűlésen." És senki sem mondván ellen, Lameth 
ügyesen használta fel Mirabeau szavát : a k ö z v é 
l e m é n y  v e z é r e i r ő l ,  Hizelgett a némáknak, és 
Tartufe igaz lángeszével haladván előre: „Szem
telen megkülönböztetés! kiálta fel, ép az a nemzet 
szerencsétlensége, hogy annyi szerény képviselő nem
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vezére a közvéleménynek, annyi kitűnő honpolgár! 
A h a z a s z e r e t e t  r e á j o k  n é z v e  v a l l á s ,  m e g- 
e l é g e s z n e k  a v v a l ,  h a  a z  ég  l á t j a  b u z g a l 
mu k a t !  Azért nem kevésbé becsesek a hazának ; és 
adná Isten hogy ön ép oly jól szolgálta volna a 
hazát beszédeivel, mint ők hallgatásukkal.44

Többek közt Lameth egy dühös mondatot is 
ejtett k i , ritkán mulat valaki a gyűlölet ily örvé
nyén: „Nem tartozom azok közé, kik azt hiszik, hogy 
a jó politika parancsolja, miszerint Mirabeau-t meg
kíméljék, a kétségbeesésbe ne sodorják___“

Mirabeau közelében ü lt, és mondja Camille 
Desmoulins, „nagy verejték csepek hullottak alá ar- 
czáról. A kehely előtt állt az Olajfák kertjében. “

Nemes és helyes hasonlat, mely egy ellenség 
leikéből fakadt, de epe nélküli ártatlan ellenségéből, 
ki még haragjában is, akarata ellenére felemeli azt, 
kit annyira szeretett.

Ig en , Camille-nak igaza volt. A nagy szónok , 
ki a méltányosság,- szabadság- emberség kérdésében 
magát igy veszni látta , mindamellett sem volt mél
tatlan a rra , hogy őt is vérverejték borítsa, és kiürítse 
e kehelyt. Bármit tett is , ez a vétkes, ez a bűnös, 
ez a szerencsétlen nagy em ber, hadd legyen ezáltal 
megtisztulva. Engesztelő áldozat, vállság díja a jö
vendőben , hogy az igazságért, Forradalmunk ember
séges elveiért szenvedett.

v 13*



X. FEJEZET.

M irab eau  h a lá la  (1791. Á pril 2-án.)

(A középszerűség öli meg Mirabeaut. Azon korcs párt határozatlansága, 
mely őt megtámadja, s azon párt ügyetlensége, mely őt védi. Azt hiszi, 
hogy megmérgezték és sietteti halálát (Márczius). Utolsó, perczei, halála 
(üpril 2-án). A végtisztelet, melylyel illetik; temetése (Ápril 4-én). Kü
lönböző Ítéletek Mirabeau lelett. Nem árulta el Francziaországot; meg
vesztegetés történt, de nem árulás. A nemzeti igazságszolgáltatás meg

elégedhetik ötven évi bünhödéssel.)

Sajnos, hogy nem maradt meg Mirabeau felelete. 
Ha az eredményből ítélünk, az ékesenszólás és ügyes
ség diadala lehetett. Bírjuk kivonatát, de alkalmasint 
eltorzítva. Sejthetjük mégis belőle, hogy ezen felelet 
magában foglalhatott száz hízelgő és csillapító szó 
közt gúnyos szavakat is, mint például azt: „Hogyan 
lehetne reám fogni azon képtelen szándékot, hogy a 
Jacobinokat mint lázadókat mutatom be, midőn ők 
minden nap oly jól czáfolják meg ezen rágalmat fe
leleteikkel, nyilvános üléseikkel?" E mellett a nagy 
szónok oly ügyesen mutatta magát Jacobinnak, oly 
érzékenynek látszott véleményükre, hogy egy perez 
elég volt neki arra, hogy mindenkit ismét megnyer
jen. Bevallotta, hogy duzzogott a Jacobinok ellen, de 
igazság szerint méltányolva őket. Tapsolni kezdtek. 
Végül mikor azt mondá: „Önökkel fogok maradni
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egész az ostracismusig“, visszanyert volt minden
szívet.

Kiment és többé vissza nem tért. Szelleme egé
szen ellenkezett a Jacobinokóval. Nem szívesen tűrte 
ezen középszerűség jármát, melynek sem kiváló te
hetségre nem volt szüksége, a mire felsőbb szellemek 
törnek, sem a nép egyszerű és mély ösztönével, lel
kesedő képességével nem birt, azt követelte, hogy 
mindenki mértéke szerint ép oly középszerű legyen, 
mint ő, sem feljebb, sem alább és minden gyanako- 
dása mellett is középszerű taktika által hagyta ma
gát vezettetni.

A Forradalom, mely mindig nőtt, hatalomra 
emelte ezen tevékeny középszerűséget.

A polgári középosztály, melynek legnyughatat
lanabb része a Jacobinoknál forgolódott, hatalomra 
jutott. Valóban közepes osztály volt ez minden te
kintetben, vagyonra, észre, tehetségre nézve. A nagy 
tehetség ott ritka volt, még ritkább a politikai lele
mény ; a nyelv roppant egyhangú vala, mindig a Rous
seau mintájára. Nagy, óriási különbség a tizenhato
dik századhoz mérve, melyben mindeniknek erőtel
jes, saját nyelve volt, melyet maga alkotott és mely
nek erélyes hibái is érdekelnek, mulattatnak min
denkor. Négy első rangú embert kivéve, három szó
nokot és egy irót, a többi mind másodrendű vala. A 
bálvány, mely már tünedezett, Lafayette és a kelet
kező bálványok, girondisták, montagnardok, rendesen 
mind középszerűek. Mirabeau a szó teljes érte lmében 
belefulni érezte magát a középszerűségbe.

A habok mind emelkedtek, a dagály a nagy
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Oczeánból érkezett. És ő , az erős atléta, ott állt a 
parton, azon nevetséges állásban, mintha az Oczeán 
ellen küzdene ; a habok azért csak emelkedtek ; teg
nap bokájáig értek, ma térdig, holnap övig... és ezen 
Oczeán habjainak nem volt sem alakja, sem bélyege; 
minden hab, melyet erős kezében szorított, kifolyt 
kezéből, mint gyenge, ízetlen, színtelen víz.

Háládatlan egy küzdelem, melyet nem ellenkező 
elvek szültek. Mirabeau alig tudta meghatározni mi 
ellen küzdött. Épen nem a nép, épen nem a népies 
kormány ellen. Mirabeau-nak használt volna a köztár
saság ; kétségtelenül annak első polgára leendett. Egy 
óriás nagy, de igen gyenge párt ellen küzdött, mely 
különböző látszatokból vala összeállítva és maga sem 
óhajtott egyebet, mint látszatot, kimagyarázhatatlan 
közepes valamit, sem monarchiát, sem köztársaságot ; 
kétnemű, vagy is inkább nem nélküli k o r c s p á r t ,  
mely tehetetlen, de mint a h e r é i t e k ,  tehetetlensé
gükkel arányban tevékenyek.

Az volt a helyzet megbotránkoztató gúnyja, hogy 
épen e semmi szervezte a rémuralmat, oly rendszer 
nevében, mely még feltalálva nem volt.

Fájdalom és undor töltötte el Mirabeau szívét. 
Észre kezdte venni, hogy ő az udvar által rá van 
szedve, kijátszva, ámítva. A bírói szerepre álmado* 
zott, a forradalom és monarchia közt; azt hitte be
folyást gyakoroland a királynéra, mint ember, mint 
államférfiu, s megmentendi. A királyné, ki nem any- 
nyira azt akarta, hogy megmentsék, mint, hogy meg- 
boszulják, semmiféle józan eszmét nem helyeselt. 
Azon módot utasította vissza legerélyesebben, a melyet
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ő ajánlt: I g a z s á g o s n a k  és m é r s é k e l t n e k  
l e n n i ,  m i n d i g  i g a z á n a k  l e n n i ,  lassan és erő
teljesen megdolgozni a közvéleményt, főkép a vidé
kit, sürgetni a Nemzetgyűlés szétoszlását, melytől 
már semmit sem lehetett várni, újat alkotni, az által 
az alkotmányt átvizsgáltatni. (Lásd Emlékiratait V III. 
k.) Mirabeau két dolgot akart volna megmenteni, a 
k i r á l y s á g o t  és a s z a b a d s á g o t ,  magát a király
ságot tartván egyik biztosítékának. Ezen kettős kísér
letben nagy akadályra talált, azon udvar élhetetlen
ségében, melyet védelmezett. A jobboldal például me
rész, a legnagyobb mértékben esztelen kitörést kocz- 
káztatván a nemzeti színek ellen, Mirabeau lesújtó 
szózattal felelt, ügy a hogy Francziaország maga fe
lelt volna, ha beszél vala; este megrémültén futott 
hozzá Lamarck, ki őt megpirongatta a királyné nevé
ben és panaszkodott erőszakos fellépése miatt. Mira
beau hátat fordított neki és méltatlankodással, meg-r 
vetően felelt. A Regensségről tartott beszédjében azt 
kérte és határozatba hozatta, hogy a nők abból ki
zárassanak.

Nem óhajtották komolyan segélyét, csak ki akar
ták őt tenni, népszerűségétől megfosztani. Ez utolsó 
czélt nagyrészt el is érték. A három szerep közül, a 
mely a lángészt kecsegtetheti forradalom idejében, 
Richelieu, Washington, Cromwell szerepe közül, egyik 
sem volt lehetséges reá nézve. Nem volt reá nézve 
egyéb hátra mind idején meghalnia.

És valóban, mintha türelmetlenül várná halálát, 
még fokozta e hónapban, mely reá nézve az utolsó 
volt, életének őrült, megszokott pazarlását. Mindenütt.
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ott találjuk, Elfogad a megyékben, a nemzetőrségben 
új hivatalokat. Alig hagyja már el a szószéket, hon
nan minden kérdésre önti a világosságot és lángszel
lemet, behatolva a legkisebb részletekig, melyet az 
ember teljesen ismeretleneknek hitt volna előtte (a 
bányák feletti beszédére gondolok).

Járt, kelt, beszélt, cselekedett és pedig halálát 
érezte, azt hitte megmérgezték. A helyett, hogy bá- 
gyadtságát más életmód által igyekezett volna leküz
deni, inkább mintegy siettetni látszott a halált. Már- 
czius 15-ke felé egy éjét töltött asztalnál, nőkkel és 
állapota roszabbra fordult. Csak két határozott élve
zete volt, a nők és a virágok, de értsük meg egy
mást ; soha sem tűrhette a kéj hölgyek et1), Mirabeau 
soha sem választotta el az élvezetet a szerelemtől.

Vasárnap, Márczius 27-én falun volt Argenteuil-i 
kis házában, hol ő sok jó t tett. Mindig érzékeny volt 
ő az emberek nyomora iránt, a halál közeledté
vel még inkább. Gyomor-rágások lepték meg, mint 
a minőket már érzett volt, de kimondhatatlan aggo
dalmak kíséretében, egyedül látván magát meghalni, 
orvos, segítség nélkül. A segítség megérkezett, de 
már semmi sem használt. Öt nap alatt vége lett.

Azonban hétfőn, 28-án, a halál torkában, s a 
halállal arczán, még okvetetlen el akart menni aNem-

’) Dumont István XIV. f. 273. 1. —  Mirabeau mindig vi
rágoktól körülvéve dolgozott Sokkal finomabb hajlamai voltak, 
mint a hogy állították. Elég jó evő volt, mint erőteljes ember, 
ki annyit fogyasztott, de soha vissza nem élt az itallal. Ékesen 
szólása nem a borból eredt, mint Fox-é. Pitt-é és más angol 
szónokoké.
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zetgyűlésbe. A bányák ügye felett határoztak, mely igen 
fontos volt Lamarck barátjára nézve, kinek vagyona 
bele volt fektetve. Mirabeau ötször beszélt- és noha 
félholt volt, még egyszer győzött. Onnan távozva, 
mindennek vége vala, ezen utolsó erőlködésben vég
kép kimerítette magát a barátságért.

Kedden, 29-én elterjedt a hír, hogy Mirabeau 
beteg. Nagy benyomást tett ez Párisra. Mindnyájan, 
még ellenei i s , érezték ekkor mennyire szerették. Ca
mille Desmoulins, ki ekkor oly kemény harczot ví
vott ellene, szivét ismét megindulni érezte iránta. A 
Páris Forradalmai erőszakos szerkesztői, kik ekkor a 
királyság megszüntetését ajánlották, elmondják, hogy 
a király Mirabeauhoz küldött tudakozódás végett, s 
hozzáadják : „Legyünk hálásak XYI. Lajos iránt, hogy 
nem maga ment el, sajnosán maga iránt hangolta 
volna ismét az elméket, bálványozták volna."

Kedden este a tömeg már a beteg kapuja előtt 
tolongott. Szerdán a Jaeobinok küldöttséget menesz
tettek hozzá, Barnave vezetése alatt, kitől örömmel 
hallott Mirabeau egy nyájas szót, melyet neki el
mondottak Lameth Károly megtagadta a küldöttség
ben való részvételt.

Mirabeau a papok tolakodásától tarto tt és meg
parancsolta: mondják meg a plébánosnak, ha jelent
kezik, hogy már látta vagy látni fogja barátját, az 
autun-i püspököt.

Senki sem volt nagyobb és gyöngédebb a ha
lálban. Életéről, mint múltról beszélt és magáról, mint 
olyanról, a ki v o l t ,  a ki m e g s z ű n t  l e nn i .  Nem 
kívánt mái orvost, csak Cabanis barátját, egészen á
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barátságnak adta magát, Francziaország eszméjének. 
Leginkább nyugtalanította a haldoklót, az angolok 
gyanús, fenyegető magatartása, mintha háborúra ké
szültek volna. „Ez a Pitt, mondá, inkább fenyegeté
sei, mint tettei által uralkodik. Bánatot szereznék neki, 
ha élnék!"

Megemlítették neki a nép rendkívüli érdeklődé
sét, buzgalmát, melylyel hogylétéről tudakozódik és 
azon vallásos tiszteletet, azon néma csendet, melyet 
a tömeg fen tud tartani, ne hogy őt megzavarja. „Ah 
a nép, mondá, oly jó nép, mely oly méltó arra, hogy 
az ember magát érette feláldozza, hogy elkövessen 
mindent, szabadsága megállapítása és megszilárdítá
sára. Dicsőség volt reám nézve, hogy érette élhettem, 
most meg édes az az érzet, hogy a néptől körülvéve 
halok meg."

Sötét előérzetek szállották meg Francziaország 
sorsa iránt: „Magammal viszem, mondá, a monarchia 
gyászát romjai a pártoskodók zsákmánya lesz."

Ágyuszó hallatszott, Mirabeau fölrezzenve felki
áltott: „Már megkezdődött-e Achilles temetése?"

„April 2-án reggel, kinyitatta ablakait és szi
lárd hangon mondá nekem (Cabanis beszél): „Bará
tom, ma fogok meghalni. Mikor az ember azon a pon
ton van, nincs egyéb hátra, mint illatokat önteni ma
gára, magát virágokkal megkoszorúzni és zenével kö
rülvétetni, hogy kellemesen várhassa be azon örök 
álmot, melyből többé fel nem ébred." Behítta ina
sát: „Készüljenek, mondá, hogy engem borotválja
nak, s egészen felöltöztessenek." Agyát a nyitott ab
lak mellé tolatta, hogy láthassa kis kertje fáin a ta-
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vaszi hajtások első rügyeit. A nap ragyogott. „Ha 
nem az Isten, nondá Mirabeau, mindenesetre unoka- 
Öcscse— “ Nemsokára elveszté hangját; de jelek ál
tal felelt még mindig a barátság azon kifejezésére, 
melylyel elhalmoztuk. Legjelentéktelenebb ápolásunk 
meghatotta ; mosolygott arra Mikor arczainkat az övé 
felé hajtottuk, maga részéről kezdett erőlködni, hogy 
bennünket megcsókoljon..."

Fájdalmai borrasztók valának. mivel már nem 
beszélhetett, felirta e szót: „Aludni." Rövidítni sze
rette volna e haszonnélküli küzdelmet és ópiumot kért. 
Fél kilencz felé múlt ki. Épen megfordult volt, sze
meit ég felé emelve. A gyps, melyet arczára öntöt
tek, megkeményedve csak édes mosolyt mutat fel, 
élettel és kedves álmokkal telt alvást.

A fájdalom óriási, általános volt. írnoka, ki 
imádta és ki sokszor rántott volt kardot érette, ki 
akarta magát végezni. A betegség alatt egy fiatal 
ember jelentkezett s kérte nem akarják megkísérteni 
a vér átömlesztést, saját vérét ajánlva fel Mirabeau vé
rének felelevenítésére. A nép bezáratta a színháza
kat és hurogatásaival szétkergetett egy bált, mely 
sértésnek tetszett a közfájdalomban.

Azonban felbonczolták a testet. Baljóslatú hírek 
keringtek. Egy könynyelműen kiejtett szó, mely meg
erősíti a mérgezést, egy vagy más ártatlan ember 
életébe, kerülhetett volna. Mirabeau fia azt állítja, 
hogy az orvosoknak legnagyobb része, kik a bon- 
czolást véghez vitték, „csalhatatlan jeleit találta a 
méregnek", de bölcsen hallgattak.

April 3-án Páris egész kerülete jelentkezett a
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Nemzetgyűlés előtt, ké:te és meg is nyerte, hogy 
szent Genovéva temploma legyen a nagy emberek 
temetkező helyének szánva, és hogy legelsőnek Mira • 
beau-t helyezzék oda. A homlokzatra e szavakat kel
lett irni: „A nagy embereknek a háládatos haza." Des
cartes már ott volt. Voltaire és Rousseau is oda 
valának viendők. „Szép határozat! kiáltja fel Camille 
Desmoulins. Ezer felekezet és ezer templom van a nem
zetek közt és ugyanazon egy nemzetnél is. A ki 
egyiknél a szentek szentje, az a másiknál az utálat 
tárgya De ezen templom és ennek ereklyéi felett 
nem lesz vitatkozás. Ezen székesegyház vallása min
den egyes embert egyesítni fog.“

April 4-én ment véghez a legóriásibb, a leg
népszerűbb temetkezés, mely volt a világon, a Na
póleoné előtt, 1840. Deczember 15-én. A nép egye
dül végezte a rendőri teendőket és kitünően. Semmi 
baleset ezen három vagy négyszázezer emberből álló 
tömegben. Az utczák, a bouievard-ok, az ablakok, a 
házfedelek, a fák tömve valának nézőkkel.

A menet élén ment Lafayette, azután tizenkét 
lánczos őr által, királyi módon körülvéve, Tronchet, 
a Nemzetgyűlés elnöke. Ezután az egész Nemzetgyű
lés pártkülönbség nélkül. Mirabeau lelki barátja, 
Sieyès, ki gyűlölte a Lametheket és soha sem szólt 
hozzájuk, most mégis azon nemes és gyöngéd gon
dolatra jött, hogy karon fogta Lameth Károlyt, ez 
által őket mintegy óvni akarván azon igazságtalan 
vád ellen, melylyel gyanúsították.

Közvetlenül a Nemzetgyűlés után, mintegy má
sodik gyűlés, minden hivatalnokok előtt, következett
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tömött sorokban a Jakobinok klubja. Kitüntették volt 
magokat, fájdalmuk ünnepélyessége által, egy heti 
gyászt rendelvén el, és örököst évfordulóról évfordulóra.

Ezen óriási menet csakis nyolcz órakor érhetett 
a Saint Eustache templomba. Cérutti mondta el a 
dícsbeszédet. Húszezer nemzetőr egyszerre sütötte el 
fegyverét, minden ablak összetört; azt hitték egy 
perezre, hogy a templom omlik össze a koporsóra.

Ezután a gyászmenet ismét megindult fáklyák
kal. Yalóban gyászpompa volt az ily órában. Legelő
ször lehete hallani a két hatalmas hangszert, a trom- 
bone-t és tamtam-ot. „Ezen kiszakított éles hangok 
szívrepesztők valónak.11 Későn éjjel érkeztek szent 
Genovévához.

A napi benyomás általában nyugodt volt és ün
nepélyes, áthatva a halhatatlanság érzetétől. Azt le
hetett volna hinni, hogy Voltaire hamvait vitték oda 
át, egy oly emberét, ki már régóta meghalt, egy oly 
embérét, ki halhatatlan. De a mint a napvilág eltűnt és 
a mint a menet azon kétszeres sötétség, az éj és hosszú 
utczák árnyékába mélyedt, melyet csak is a fáklyák 
rezgő világa szakított meg, a képzelőtehetségek is 
akaratok ellenére, a homályos jövendőbe tévedtek, 
borzasztó sejtelmek homályába. Azon egyetlen nagy
nak a halála, mindnyájuk közt megdöbbentő egyen
lőséget idézett elő. A Forradalom ezután csak me
redek lépcsőn gördülhetett alá, sötét úton keresztül 
diadalhoz vagy a halálba. És ezen útjában örökre 
hiányoznia kellett egy embernek, dicsőséges utitárs- 
nak, mindennek daczára nagy és nemesszívü, epe és 
gyűlölet nélküli embernek, ki nagylelkű volt legke
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gyetlenebb ellenségei iránt is. Magával vitt valamit, 
a mit még nem tudtak, de a mit nagyon is megta
nultak később : a béke szellemét még a harczban is, 
az erőszak nélküli jóságot, a szelidsóget, az ember
séget.

Ne hagyjuk még Mirabeau-t a föld alatt aludni. 
A mit szent Genovévában elhelyeztünk, az legkisebb 
része lényének. Megmarad lelke és emléke, melyek 
számolni tartoznak isten és az emberiség előtt.

Csupán egy ember tagadta meg, hogy részt ve
gyen a menetben, a becsületes és szigorú Pátion. Azt 
állította, hogy egy összeesküvési tervet olvasott Mi
rabeau tollából.

Azon kor nagy írója, az ifjú, tüzes naiv lelkű 
ember, ki legjobban képviseli annak szenvedélyeit, 
ingadozásait, Desmoulins-ről beszélek, csodálatosan 
változik nehány nap alatt Mirabeau feletti vélemé
nyében, és végre is a legterhelőbb ítéletet mondja 
ki róla. Nincs érdekesebb látvány, mint ezen erősza
kos úszóé, ki mintegy habok által csapdosva, a gyű
lölettől a barátságig vettetik és végre a gyűlölet zá
tonyán akad meg.

Eleinte, a mint betegnek tudja, megzavarodik és 
mind a mellett, hogy még támadja, szabad tért en
ged szívének, előszámlálja azon halhatatlan szolgála
tokat, melyeket Mirabeau a szabadságnak tett : „Min
den hazafinak mondania kell, mint Dariusnak Hero- 
dotes-ben: Histiaeus fellázította Joniát ellenem, de 
Histiaeus életemet mentette meg, midőn Ister hidját 
elrontotta."
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És nehány lappal azután.
„D e__ Mirabeau haldoklik, Mirabeau meghalt!

M i l y  ó r i á s i  p r é d á t  r a g a d t  el  a h a l á l !  Még 
most is érzem fejemben ugyanazon eszmék és érzé
sek összeütközését, mely mozdulat és szó nélkül ha
gyott, azon rendszerektől gazdag fej előtt, midőn meg
nyertem, hogy felemeljék előttem azon fátyolt, mely 
eltakarta és titkát kerestem rajta. Nyugodt álom volt 
az és a mi a legkimondhatatlanabbul hatott meg az, 
hogy így festik az igaz és bölcs derültséget. Soha 
sem fogom e megdermedt fejet elfelejteni és azon 
s z í v s z a g g a t ó  é r z é s t ,  melyet látása bennem elő• 
idézett...u

Egy hét múlva minden megváltozott! Desmoulins 
ellenség. Azon szükség, hogy a Lamath-eket felmentse 
a borzasztó vádak alól, melyek rájok nehezedtek, iszo
nyú erőszakra indítja a változékony irót. A barátság 
árulóvá teszi a barátság iránt ! ... Felséges gyermek, 
de ki mértéket nem ismer, mindig a végletekben já r ! 
„A mi engem illet, midőn felemelték előttem a ha
lotti leplet, azon ember láttára, kit bálványoztam 
volt, megvallom egy könycseppet sem éreztem sze
memben, s oly tiszta szemmel néztem, mint a hogy 
Cicero nézte Caesar holttestét húszonhárom sebével. 
Szemléltem azon eszméknek büszke tárát, melyet a 
halál kiürített; fájt nekem, hogy nem áldozhatok kö- 
nyeket oly emberért, ki oly felséges lángészszel volt 
megáldva és ki oly fényes szolgálatokat tett volt a 
hazának és a ki azt akarta, hogy barátja legyek. 
Gondoltam a haldokló Mirabeau feleletére, a haldokló
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Socratesnek czáfolatára, melyet Socratesnek a lélek 
halhatatlansága feletti hosszas beszélgetésére ad, ezen 
egyetlen szó által : A l u d n i .

Szemléltem álmát és el nem távolíthatván e l
mémből nagy terveit, szabadságunk megszilárdulása 
ellen, áttekintve két utolsó évét, a múltat, a jö 
vőt, utolsó szavára gondolva, a materialismus és 
atheismus e hit vallására, én is ezen egy szóval fe
leltem: T e  m e g h a l s z . "

Nem, Mirabeau nem halhat meg. Ő élni fog 
Desmoulins-vel együtt Az, ki 89 Julius 12-kén fel
hívta a népet, az ki Junius 23-kán a nép nagy szó
zatát intézte a régi monarchiához, a Forradalom első 
szónokának és első írójának élnie kell a jövőben és 
semmi sem fogja őket elválasztani.

Fel lett szentelve a Forradalom által, avval azo
nosult, tehát velünk is, nem alacsouyíthatják le ezen 
embert, a nélkül, hogy önmagunkat le ne alacso- 
nyítsuk, a nélkül, hogy Francziaországot koronájától 
meg ne fosszuk.

Az i dő, mely mindent fölfedez, semmit sem 
fedezett különben f ö l , mi indokolhatná az áru
lás vádját. Mirabeau valódi hibája tévedés vala, 
nagy és gyászos tévedés, de melyben különböző fok
ban, mindnyájan osztoztak. Akkor mindnyájan; min
den párt emberei, Cazalès és Maury-tól, Robespierre 
és Marat-ig, mind azt hitték, hogy Francziaország 
királypárti, mindnyájan királyt akartak. A köztársa
ságiak száma valóban észrevehetlen volt.
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Mirabeau azt hitte, vagy hatalmas király kell, 
vagy nem kell király. A tapasztalás kimutatta az át
meneti kisérlétek, korcs alkotmányok hiú voltát, me
lyek a hazugságok útján a kétszinü zsarnokságig 
vezetnek.

Azt tanácsolja a királynak, hogy hatalmát visz- 
szanyerendő, legyen forradalmibb, mint maga a Nem
zetgyűlés.

Nem történt á ru lás , csak megvesztegetés.

Minő megvesztegetés ? Pénzzel ? Mirabeau, igaz, 
átvett pénzösszegeket, melyekkel fedeznie kellett óriási 
összeköttetését a megyékkel, amolyan miniszterium- 
félét, mit otthon szervezett. Ezen nagyon is határozat
lan szót mondta el magának, mely mentség nélküli 
mentség, hogy: „ő t f i z e t i k ,  de  n e m  v á s á r o l 
t á k  m e g .“

Másféle megvesztegetés is volt. Azok, kik ez 
embert tanulmányozták, meg fogják érteni. Azon re
gényes látogatás Saint Cloudban, 90 májusában, azon 
őrült reménynyel zavarta-e meg, hogy első minisz
tere lehet a királynak? Nem. De egy királynénak, 
olyan politikai férj forma, mint a milyen volt Maza- 
rin. Ezen őrültség annál jobban gyökerezett meg el
méjében, hogy amaz egyetlen és gyors megjelenés 
mintegy álom volt, mely többé vissza nem tért, me
lyet komolyan nem hasonlíthatott össze a valóság
gal. Megtartotta annak csalódását. Úgy látta a ki
rálynét, a milyennek akarta, mint Mária Therésia 
igaz leányát, indulatos, de nemes lelkű hősies nőt.

M’ch- et. A franczia forr. tőrt. III. 14
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Ezen csalódást különben ügyesen táplálták, élesztet
ték benne. Egy ember szegődött hozzá éjjel, nappal, 
Lamarck, ki maga nagyon szerette a királynét, nagyon 
szerette Mirabeau-t és őt el nem hagyva, megerősí
tette benne a királyné lángeszéről alkotott ábrándját... 
Oly szép, oly szerencsétlen és oly törhetetlen lelkű 
volt ő ! Csak egy dolog hiányzott nála, a tiszta látás, 
a tapasztalat, merész és bölcs tanács, egy férfi kéz, 
melyre támaszkodhatott volna, Mirabeau erőteljes ke
z e ! ... Ez volt Mirabeau-ra nézve a valódi csábítás, 
bűnös tévedése a szívnek, tele nagyravágyással és 
büszkeséggel.

Már most gyűjtsük össze esküdtszékbe a fedd
hetetlen embereket, azokat, kiknek joguk van ítéle
tet mondani, azokat, kik önmagukat tisztáknak érzik, 
t i s z t á k n a k  a p é n z t ő l ,  a mi nem ritka, t i s z 
t á k n a k  a g y ű l ö l e t t ő l ,  a mi ritka (hány puritán 
szereti jobban a boszut és kiontott vért a pénznél ! ...)  
Ha összegyűjtjük és kikérdezzük őket, azt képzelem, 
hogy nem fognak habozni úgy dönteni, mint mi :

Yolt-e árulás ?. . .  Nem.
Y olt-e csábítás ?. . .  Igen.
Igen, a vádlott bűnös és bármily fájdalmas le

gyen is azt bevallani, jogosan lett kiűzve a Pan- 
theonból.

A Nemzetgyűlésnek igaza volt, hogy oda he
lyezte azon bátor férfiút, ki első tolmácsa, maga a 
szabadság hangja vala. A Conventnek igaza volt, 
hogy elvitette a templomból az elcsábított, nagyra
vágyó, gyenge jellemű embert, ki kész volt hazája 
elébe egy nőt és saját nagyságát tenni.
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Az 1794-ik év zord őszi napján, a mikor Fran- 
cziaország magát már majdnem kiirtotta, történt, hogy 
miután az élőket már megölte, elkezdte a holtakat is 
ölni, s kitépte szívéből legdicsőbb fiát. Vad örömet 
helyezett e végső fájdalomba.

A törvény embere, ki ezen iszonyú végrehaj
tással volt megbízva, egy ostoba, durva, otromba jegy
zőkönyvben szóról-szóra e szavakban ad arról szá
mot; .meghagyva a helyes írást is: „Az ü n n e p i
m e n e t  megállván a Panthéon piaczán, egyike a 
Couvent hajdú polgárainak, a megnevezett Panthéon 
bejárója felé közeledett és ott felolvasta a rendeletet, 
mely a megnevezettből kizárja Honoré, Riqueti, Mi
rabeau hült tetemeit, melyek azonnal fakoporsóban 
kivitettek a megnevezett templomból és nekünk á t
adván, mi azt elvitettük és elhelyeztük a temetkezé
sek rendes helyére..." Ez a hely nem volt más, mint 
Clamart, a kivégzettek temetője a Saint Marceau vá
rosnegyedben. A testet éjjel vitték oda és minden 
megjelölés nélkül, a temető közepe felé ásták el. Ya- 
lószinüleg még ma is, 1847-ben ott van. Több mint 
egy fél századja, hogy Mirabeau a kivégzettek te
metőjében nyugszik.1)

1) A buzgó fiatalságnak, mely megfordul e helyen, mely 
ma boncztani tanulmányok színhelye, tudnia kell, hogy mindig 
Mirabeau holttestét tapodja. Még ott van ólom koporsójában. A 
helyiség közepén nem próbáltak ásatásokat, csak is az oldalré
szeken, a falak hosszában és megtaláltak ott, igen jól megóva, 
fekete ruháikban, szeptember 2-áa megölt papokat. Páris váro
sához méltó lenne, hogy magára vegye e szép kezdeményezést 
és visszaadva Mirabeaut a napvilágnak, sírt emeljen számára.

14 *



Mi nem hiszünk az örök büntetések jogosultsá
gában. Elég ezen szegény nagy embernek ötven évi 
bünhödés.

Nem kételkedünk abban, hogy Francziaország, 
a mint jobb napokat fog érni, fel fogja őt keresni 
a földben és visszahelyezi oda, a hol maradnia kell, 
Pantheonába, legyen a Forradalom szónoka a For
radalom teremtőinek, Descartes, Rousseau, Voltaire 
lábainál. A kizárást megérdemelte, de e visszahelye
zés is igazságos. Miért sajnálnék tőle ezen földi nyug
helyét, midőn meg van az erkölcsi, a hálás emlék
ben, magában Francziaország szivében ?



XI. FEJEZET.

A k é t p á r t  tü re lm e tle n sé g e . R o b e s p ie r re  
e m e lk ed é se .

[Robespierre ajánlatára a Nemzetgyűlés elhatározza, hogy a képviselők 
sem miniszterek nem lehetnek, sem újra meg nem választhatók stb. 
(91, April 7, Máj. 16). Robespierre öröklé a Lameth-ek hitelét a Jaco- 
binoknál (April). A Lameth-ek az udvar tanácsosai (April). Nem szól
janak sem a nemzetőrség korlátozása ellen (April 28) sem a clubok 
védelmére (Május). Duport és Robespierre közti küzdelem (Máj. 17). 
Mindketten a halál büntetés ellen beszélnek.— A vallási küzdelem 
kitör Husvét közeledtével; (91 April 17) a király tüntetőleg áldoz. A 
király nyilvánosan mutatja ki fogoly voltát (April 18). Vallási türel
metlenség, főkép azok iránt, kik a zárdákból kilépnek. A Jacobinok 
türelmetlensége az ellenszegülők isteni tisztelete iránt. (Május). A pápa 
levelét elégetik (Máj. 4.) A Nemzetgyűlés megadja Voltaire-nek a 

Pantheonban a helyet. (91 Május 30).]

April 7-kén, öt nappal Mirabeau halála után, 
Robespierre javaslá és határozatba hozatá, hogy a 
Nemzetgyűlésnek egy tagja sem lesz jelölhető a mi
niszternek az ülésszakát követő négy . év lefolyása 
előtt.

Egy kiválóbb képviselő sem mert ellenvetést 
tenni. Semmi felszólalás az alkotmány rendes szer
kesztői (Thouret, Chapelier, stb.), semmi a baloldal 
izgatói részéről (Duport, Lam eth, Barnave, stb.) 
Szó nélkül engedték, hogy elragadjanak tőlök min
den hasznot, melyet várhattak volna Mirabeau halála 
után. A hatalomra-jutás, mely előttök megnyílni lát
szott, örökre el lett zárva számokra.
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Öt héttel később, Május 16-kán, Robespierre 
javaslatára elhatározták, hogy a jelen Nemzetgyűlés 
tagjai ne legyenek ismét megválaszthatok, a követ
kező törvényhozó testületben.

A Nemzetgyűlés kétszer is felkiáltással szava
zott ön maga ellen.

És kétszer azon képviselő ajánlatára, ki legke
vésbé volt kedves a Nemzetgyűlés e lő tt, kinek vál
tozatlanul utasította volt vissza indítványait, javas
latait. Nagy változás ez , melynek magyarázatát meg 
kell kísértenünk.

És legelébb is meglepő jelét találjuk ennek, 
mindjárt Mirabeau halála után, Robespierre uj, me
rész, majdnem parancsoló hangjában. April 6-kán 
hevesen hányta szemére az alkotmányozó bizottság
nak a miniszteri szervezetre szóló javaslatnak várat
lan bemutatását, (mely két hónap óta volt előter
jesztve). Azon „ r é m ü l e t r ő l  beszélt, melyet benne 
a tanácskozásokat átlengő szellem költött. “ Ilyen 
határozott kijelentéssel végezte : „íme a lényeges
u t a s í t á s ,  melyet a Nemzetgyűlésnek ajánlok." És- 
a Nemzetgyűlés nem zúgolódott. Megadta n ek i, a 
törvény érdemleges tárgyalására nézve, a más napra 
való elhalasztást; és másnap, April 7-kén Robes
pierre nagy többségről lévén biztosítva, azt javaslá, 
hogy négy évre tiltsák ki a képviselőket a minisz
tériumból.

Robespierre nem volt többé a félénk, habozó 
ember. Tekintélyt nyert. Érezhető volt ez Május 16- 
kán, a mikor gyakran ékesenszóló nyomatékossággal 
fejtette ki ezen politikai erkölcstani tételt, hogy a
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törvényhozónak kötelességének kell tartania elveszni 
ismét a polgárok tömegében, és még a hála elől is 
eltűnni. A Nemzetgyűlés, mely ki volt már fáradva 
alkotmányozó bizottsága, azon deceniviratus által, 
mely örökké beszélt és hozta a törvényeket, hálás 
volt Robespierre iránt, ki legelébb mondott ki egy 
igazságos és való eszm ét, mely e szavakban össze
gezhető : „Az alkotmány nem támadt ez vagy amaz 
szónok fejében, de m a g a  a k ö z v é l e m é n y  k e b 
l é b ő l ,  m e l y  b e n n ü n k e t  m e g e l ő z ö t t  és támo
gatott. Két évi emberfeletti munka u tán , nem marad 
nekünk egyéb hátra mint példáját adni utódainknak 
közömbösségünknek, óriási hatalm unk, s mind az 
iránt, mi nem a közérdek. Térjünk vissza megyé
inkbe, s szívjuk ott az egyenlőség levegőjét."

S még ezen parancsoló türelmetlen szót adta 
hozzá: „ügy tetszik nekem, hogy a Nemzetgyűlés
elveinek becsületére ezen indítványt nem kell hosszú 
küzdelem után elfogadnia." S a helyett hogy a Nem
zetgyűlés sértve érezte volna magát, tapsolni kezd, 
elrendeli a kinyomatást és szavazásra akarja bocsá
tani az indítványt. Chapelier hiában kér szót. Az 
indítványt majdnem egyhangúlag megszavazzák.

Camille Desmoulins, Robespierre rendes és igen 
buzgó magasztalója jogosan mondja, hogy ezen ren
deletet mester fogásnak nézi: „Elképzelhetni,, hogy 
csak azért vitte ezt keresztül oly szerencsésen, mert 
támaszt talált a nagy többség hiúságában, mely nem 
választathatván meg újra, mohón ragadta meg az 
alkalmat, hogy a tisztelt tagokat egy színvonalra 
vonja. . . .  A mi hívünk igen jól számított, stb.“
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Az volt számítása, és ezt Camille Desmoulins 
ki nem mondhatta, hogy a két szélsőség, az aris- 
tokraták és Jacobiuokra nézve, a közös kiirtandó 
ellenség az alkotmány volt, és az alkotmányosok, 
ezen épen nem életre való gyermek atyái és termé
szetes védői.

De Robespierre sokkal politikusabb ember volt, 
semhogy hinni lehetne, hogy ő a valószínűségre szá
mított, megnyugodott az emberi természet általános 
ismeretére alapított föltevésben. Midőn annyi erély- 
lye l, annyi tekintélylyel és biztonsággal látjuk őt 
beszélni, nem lehet abban kételkedni, hogy ő nagyon 
alaposan volt értesítve, azon támogatásról, melyet 
javaslata a jobb oldalon találand. A papok, kikért 
nem rég magát igen kitette, majdnem bajba keverte 
(Márczius 12), igen jól felvilágosíthatták őt pártjok 
eszméjére nézve.

Másfelől, ha Robespierre hangja hirtelen hatal
masabbnak tetszik, ez onnan van, hogy többé nem 
egy emberé ; egy nagy nemzet szól belőle, a Jaco
bin szövetségek nemzete. A párisi társaság, mint 
lá ttu k , melyet a képviselők alapítottak, és mely 
előbb 89 Octoberében négyszázat számlált, alig fog
lal magában százötvent, 91 Február 28-dikán, azon 
nap, a mikor Mirabeau a Lametbek által megöletett. 
Kik uralkodnak tehát a Jacobinoknál ? Azok, a kik 
nem képviselők, de azok akarnak lenni, a kik azt 
óhajtják, hogy az alkotmányozó gyűlés ne lehessen 
újólag megválasztva. A Jacobinok eszméjét, óhaját, 
érdekét fejezte ki Robespierre; az ő tolmácsuk. Éret
tük beszél és ő előttük, általuk támogatva; mert
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őket látom ott fen, tolongva a karzaton. Ezen f e l 
s ő b b  gyűlés, a hogy már neveztem, súlyosan kezd 
felülről nehezkedni az alkotmányozó gyűlésre. Es ez 
nem a legkisebb ok, melynélfogva nyugalomra vágyik 
e gyűlés. A karzat mind jobban és jobban beleavat
kozik , kiabálásokat vegyít a szónokok beszédeibe, 
tapsol, hurrogat. A gyarmatok kérdésében például, 
a gyarmatok egyik védőjét méltatlanul kifütyölték.

A Jacobin társaság beléletébe igen nehéz be
hatolni. Állítólagos lapjok, melyet Laclos szerkesztett, 
nem hogy azt megvilágítaná, de elhomályosítja. Azon
ban nagyon szembeszökő körülmény, hogy a társa
ság két eredeti töredéke közöl az Orléans rész ha
nyatlik ekkor, rósz hírbe hozva vezére kapsisága 
által a négy millió ügyében, s azon köztársasági tá
madások m ia tt, melyeket Brissot és mások irányoz
nak ellene. A másik töredék (Duport, Barnave és 
Lameth) is kimerültnek, megtörtnek látszik; mintha 
Mirabeau-t halálra sebezve Február 28-dika estéjén, 
a  sebbe hagyta volna fulánkját és életét. Márczius- 
ban részt vett-e azon heves zendülésben, melyben a 
Jacobinok véget vetettek kövek és botok segítségé
vel, a Monarchicusok klubjának? azt nem lehet biz
tosan tudni. Azt lehet általában mondani a trium
virátusról , hogy ármány és erőszak miatti rósz hir- 
nevök, a borzadályos hírek, melyek (noha igazság
talanul) keringtek rólok, Mirabeau halála alkalmá
ból, arra vitték a Jacobinokat, hogy inkább egy 
ernyedetlen, szegény, szigorú, megtámadhatlan elő
életű embert kövessenek. A nevezetes jelenet, melyet 
mindenki észrevett Mirabeau temetésekor, (Lameth
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Sieyès karján , megvédve általa a nép gyanakodása 
ellen , egy Jacobin, kit a népszerűtlen abbé oltalma
zott némikép a nép ellen!) méltán ejthette gondol
kozóba a Jacobin társaságot. Elhagyta a Lametheket 
és Robespierre-nek adta át magát.

A Lons-le-Saulnieri Jacobinok ügyében, melyet a 
párisi társaság a Lamethek ellen döntött e l , Már^ 
czius vége felé, én vésztőkét látom. Majdnem azt 
lehet mondani, hogy Mirabeau-val együtt halnak meg; 
a győztesek és a legyőzöttek majdnem ugyanegy idő
ben tűnnek le.

Semmi sem siettette jobban bukásukat, mint 
nem szabadelvű véleményök a szerecsenek jogairól. 
A Lamethek telepítvényeket bírtak a gyarmatokban, 
rabszolgákat. Barnave merészen emelt szót a telepít- 
vényesek mellett. A Nemzetgyűlés megosztva a nyil
vánvaló jogérzet és azon félelem közt, hogy általá
nos felzúdulást okoz, ezen sajátságos rendeletet bo
csátotta ki: „Hogy s o h a  sem fog oly egyének sorsa 
felett tanácskozni, kik nem származtak szabad apá
tól és anyától, kivéve, ha azt a gyarmatok köve
telik." Majdnem bizonyos volt, hogy ezen követelés 
s o h a  sem fogna bekövetkezni: és igy ez annyi volt 
mint önmaga előtt elzárni a lehetőséget, hogy v a l a h a  
a szerecsenek rabszolgaságáról tanácskozhasson. A 
telepitvényesek szobrot akartak emelni Barnave-nak, 
mintha már meghalt volna; s ez valóban igaz is volt.

El kell ismerni, hogy ezen érdekeken kívül, még 
egy titkos befolyás is hozzájárult a Lameth-ek meg
semmisítéséhez.



Kevéssel Mirabeau halála után, midőn minden 
ember azt szemökre hányta, egy reggel igen jókor, 
midőn Lameth Sándor még az ágyban volt, egy kis 
jelentéktelen külsejű ember kívánt vele beszélni és 
bebocsáttatott. Ez Montmorin a külügyminiszter volt. 
Leült az ágy mellé és meggyónt. Roszat mondott 
Mirabeau-ról (biztos mód arra, hogy hízelegjen La- 
methnek) vádolta magát azon rósz útért, melyet vá
lasztott, azon nagy összegekért, melyeket arra köl
tött, hogy a Jacobinok titkait fölfedezze. „Minden 
este, mondá, kibontottam azon leveleket, melyeket 
ők a vidékről kaptak , és elolvastam azokat a király
nak, ki sokszor bámulta az önök bölcs feleleteit A 
beszélgetés eredménye, mit Lameth elfeled megem
líteni , de mit igen jól tudunk , az volt, hogy Lameth 
következett, némi tekintetben, Mirabeau után, hogy, 
a mi Barnave már Deczember óta v o lt, az udvar 
egyik titkos tanácsosa lön1).

April 28-dikán a Nemzetgyűlés fontos lépésre 
határozza magát; elhatározá, hogy csakis a tényleges 
polgárok lehetnek nemzetőrök. Robespierre tiltako
zott. Duport és Barnave hallgattak; Lameth Károly 
mellékes dologról beszélt.

A valóságos próbakő, a halálos kísérlet, a klu
bok védelmezése lön, melyeket ünnepélyesen táma
dott meg a párisi megye a Nemzetgyűlés előtt, ál
talában a népies gyülekezetek, a községek, város-
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') Semmi sem üresebb, semmi sem kevésbé tanulságos és 
mesterségesebben értéktelen, mint Barna ve Emlékiratai, 9 1-ről. 
Lameth nem éri utói.



—  220  —

negyedek ,szabad szövetkezések védelmezése, s azok
nak joga, hogy közös kérelmeket, feliratokat nyújt
hassanak b e , falragaszokat használhassanak stb. Cha
pelier egy törvényjavaslatot nyújtott b e , mely őket 
ezen jogoktól megfosztotta. Csakugyan meg is sza
vazták, de nem hajtották végre. Chapelier kinyilat
koztatta, hogy ezen törvény nélkül a klubok testü
letek leendenek, és mindegyik közt a legfélelmeseb
bek. Robespierre és Pétion a klubok védőivé sze
gődtek. Duport, Barnave és Lameth, a Jacobinok 
alapitói, kik oly soká valának vezérei, nem fognak-e
ők is beszélni? Mindenki várta___De nem, mély
csend. Ők láthatóan lemondottak.

Robespierre oda vágott nekik egy szót, mely 
bizonyosan hozzájárult, hogy nekik minden kedvöket 
elvegye a felszólalásra: „Én nem izgatok lázadás
r a . . . .  Ha valaki vádolni akarna, azt kívánnám, hogy 
minden tettét az enyéimmel párhuzamba helyezze.“ 
Ez annyi volt, mint kihívni a régi csendzavarókat, ha 
mernek-é beszélni a békéről.

Az ujraválaszthatóság kérdésében (Május 16- 
kán) Duport engedte hogy a Nemzetgyűlés maga el
len szavazzon ; de m ásnap, midőn már csak a kö
vetkező törvényhozó testületekbe való ujraválaszt- 
hatóságról szóltak, félbeszakította a hallgatást. Mintha 
egyszerre akarta volna kiönteni mind azt a keserű
séget és a jövő iránti aggodalmat, mely elfoglalá 
szívét. Ezen beszéd, mely tele volt felemelkedett, 
erőteljes eszmékkel és jóslatokkal, egy politikai be
széd legnagyobb hibájában szenved : szomorú és le
hangolt. Duport abban kinyilatkoztatja: Hogy még egy
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lépés, és a kormány nincs többé ; vagy ha ismét 
feltámad, csupán a végrehajtó hatalomra fog szorít
kozni. Az emberek nem akarnak többé a régi kény
uraknak engedelmeskedni, de újakat akarnak ma
goknak terem teni, kiknek népszerűbb hatalm a, még 
ezerszer veszedelmesebb lesz. A szabadság az önző 
egyéniségre fog szorítkozni, az egyenlőség a föld
osztásig menő fokozatos egyenlősítésből fog álln i.. . .  
Már láthatóan iparkodnak a kormányformát meg
változtatni , nem gondolva arra, hogy előbb vérbe fog 
kelleni fulasztani a trón utolsó híveit, stb., stb. Azután 
egyenesen Robespierre-re czélozva, vádolja azon em
berek ügyes fogását, kik megelégesznek avval, hogy 
mindig elvekről beszéljenek, nagy általánosságokban, 
és soha sem szállnak le az utakra és módokra, s igy 
semmi felelősséget nem vállalnak m agokra, „mert 
nem felelősség szakadatlanul elfoglalva tartani az 
észjog tanszékét."

Duport hosszas panaszában, egy hamis eszmé
ből indult k i, melyet kétszer is ismételt: „ A For
radalom már véghez ment." Ezen egyetlen szó min
dent megsemmisített. Az általános nyugtalanság, azon 
érzet, mely mindenkiben meg volt, véghetetlen sok 
legyőzendő akadályra nézve, a reformok elégtelen
sége, mind ez az elmékben néma, de erőteljes czá- 
folatot ébresztett fe l, ily állítással szemben. Robes
pierre óvakodott attól, hogy azon veszedelmes talajra 
térjen, melyre ellenfele csalogatta, nem ment bele a 
kelepczébe, nem mondta, hogy folytatni kell a For
radalmat. A kérdésnél maradt. Csak, mintha idyllel 
akart volna az elegiára felelni, visszatért első be
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szédjére, a természet és okosság által parancsolt 
nyugalom, az elvek elmélkedésére szükséges magány 
szelid erkölcsi eszméire, „Erősen állitá, hogy vannak 
az ország minden részében o ly  c s a l á d a p á k ,  kik 
szívesen eljönnek törvényhozó mesterséget űzni, hogy 
b i z t o s í t h a s s a n a k  g y e r m e k e i k n e k  tiszta er
kölcsöket és hazát.. . .  Az ármánykodók eltávozná
nak? Annál jo b b , az e g y s z e r ű  e r é n y  megkapná 
akkor azon jutalm at, melyet tőle elraboltak."

Ezen érzelgés, politikai nyelvre fordítva, azt 
jelentette, hogy Robespierre, miután megragadta a 
forradalmi emeltyűt, mely a Duport kezei közöl ki
esett (a Jacobinok emeltyűjét), nem tartott attól hogy 
elzárja maga elől, az elvek nevében, a h i v a t a l o s  
gyűlést, hogy annál jobban tartsa kezében az egyet
len t e v é k e n y  h a t á l y o s  gyűlést, a nagy kor
mányzó klubot. Fogadni lehet arra, hogy a követ
kező törvényhozó testület, nem számlálván többé 
keblében Mirabeau-kat, Duport- és Cazelès-eket , 
gyenge és sápadt leend, és hogy az élet meg erély 
a Jacobinoknál lesz. Ezen szelid filozof magányt, mit 
ő ellenfeleinek tanácsolt, tudta ő hol keresse fel 
maga szám ára, a mozgalom kellő közepén.

Duport bukását egy gyönyörű beszéddel tette 
ünnepélyessé, a halálbüntetés ellen, a hol magát a 
tárgy velejét érintette, a mély ellenvetést: Egy tár
sadalom, a mely törvényesen teszi magát gyilkossá, 
nem tanitja-e a gyilkosságot?" Ezen kiváló ember, 
kinek neve hozzá van fűzve az esküdtszékek meg
honosításához Francziaországban, és minden bírói 
intézményeinkhez, azon dicsőséges szerencsében ré



—  223  —

szesült, hogy mint Mirabeau, emberiességi kérdés
sel végezte be pályáját. Beszédje, mely minden te
kintetben felette állott azon akadémikus kis beszéd
nek , mit Robespierre is elmondott a halálitélét ellen, 
még sem ébresztett semmi viszhangot. Senki sem vette 
számba e szavakat, melyekben nagyon is fel lehet 
ösmerni a sötét sejtelmet: „Mióta egy folytonos vál
tozás az emberekben majdnem szükségessé tette a 
változást a dolgokban, legyünk azon legalább, hogy 
a forradalmi jelenetek minél kevésbé tragikusok le
gyenek...  . K e l t s ü n k  az  e m b e r b e n  t i s z t e l e 
t e t  az  e m b e r  i r á n t ! "

Fontos szó, mely szerencsétlenségre igen is 
helyén volt. Az embert, az emberi életet már nem 
tisztelték. A vér folyt. Vallás háború volt kitörőben.

Már 90 végén a papság makacs ellenállása, az 
egyházi javak eladásában, a legkegyetlenebb bajba 
hozta volt a községeket. Idegenkedtek attól, hogy a 
személyek ellen dühöngjenek, és át nem törhettek 
a tétlenség azon erején , melylyel nekik ellenállottak; 
inkább látszólagos tétlenség, mert a papság igen te
vékenyen működött a gyóntatószék és sajtó, a gúny
iratok elárasztása által. Elterjesztette, fő kép Bretagne- 
ban, Bürke iszonyú könyvét a Forradalom ellen.

A félénk, tevéketlen községek, s a  daczosan lá
zadó papság közt, az uj vallás legyőzve, elveszett 
volna. Az alkotmány barátaiból álló társaságoknak 
mindenütt buzdítni kellett a községeket, tétlenségö- 
ket be kellett vádolniok, szükség esetére helyettök 
cselekedniök. A Forradalom így félelmes jelleget öl-



—  224  —

tö tt; egészen a hazafias, de türelmetlen, erőszakos 
Jacobin társaságok kezeibe került.

Caesarral mondhatjuk : „Hoc voluerunt.“ Ők
magok akarták így. A papok kívánták az üldöztetést, 
hogy előhozzák a polgárháborút.

A rögtöni eskü végzetes elrendelése, a Január 
4-ki jelenet, a hol az új Polyeuct-ök olcsón szerez
ték meg a vértanuság dicsőségét, a papságnak min
den fele örömet, óriási merészséget kölcsönözött. 
Most már emelt fővel, büszkén já rtak , a Forrada
lom lesütötte fejét.

Az első ellenséges lépést, a mint illett is, egy 
épületes főpap, Rohan bibornok, a nyakláncz1) bo
nyodalom hőse, tette meg. így ismét kegyébe esett 
a tisztességes embereknek. Visszavonulva a Rhenus 
m ellé, kiátkozta (Márcziusban) u tód ját, kit a stras- 
burgi nép választott m eg, és elkezdte a vallás- 
háborút ezen gyúlékony városban.

Az Uzés-i püspök egy levele, mely énekelte : 
Jo ! triumphe ! az eskü megtagadásért, Uzés-be ér
kezett mint egy égő szikra, és azt tűzbe boritá. 
Félre verték a harangokat, és verekedni kezdtek az 
utczákon.

Bretagne-ban a papság nem nagy bajjal kor
bácsolta fel a parasztok sötét képzelőtehetségét. Egy 
faluban a plébános misét szolgál nekik három óra
kor, egyszersmind jelenti, hogy soha sem lesz többé 
vecsernyéjök, hogy ez örökre el van törülve. Egy *)

*) Lásd a szép és igen tökéletes elbeszélést Louis Blanc 
Forradalom történetében II. k.
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másik a vasárnapot választja k i, elmondja a misét 
korán reggel, még teljes sötétségben, megragadja a 
keresztet az oltárról és csókra nyújtván azt a pa
rasztoknak : „Menjetek, mondja, boszuljátok meg
Istent, öljétek meg az istenteleneket.“ Ezek a sze
gény emberek igy félre vezetve, fegyveresen Yannes 
ellen indulnak; a sereg, a nemzetőrség kénytelen 
megakadályozni, hogy a városba bemenjenek; vagy 
tizenkettő életét veszíti.

Mind ez közvetlen Husvét előtt történt. Kíván
csian várták, hogy a király a Forradalom barátaival 
vagy elleneivel fog-e majd úrvacsorát venni. Előre 
lehetett azt lá tn i, eltávolította a plébánia papját, a 
ki az esküt letette ; a Tuileriák tele voltak ellen
szegülő papokkal. Ő tőlök vette fel a király az úr
vacsorát, vasárnap April I7-kén, Lafayette jelenlé
tében , ki különben otthon is ugyanazon példát adta, 
miután kápolnájában ellenszegülő pap mondotta a 
misét feleségének. A király áldozása annyiban merész 
vo lt, hogy nagy pompával ment végbe, hogy meg
jelenni és tisztelegni kényszerítették a nemzetőrséget 
a nagy alamizsna-osztó előtt. Egy gránátos kereken 
megtagadta e hódolat kifejezését az Ellen-Forradalom 
iránt. A Cordeliers-k negyede este ezt neki meg
köszönte , és falragasz á lta l, feladta a franczia nép
nek az első közhivatalnokot, mint ellenszegülőt azon 
törvények iránt, melyekre megesküdt, felhatalmazván 
igy a lázadásra.

Ez tiszta való volt. Az udvarnak szüksége volt 
egy botrányra és óhajtotta a lázadást, hogy bebizo
nyíthassa Európa előtt, a király fogoly voltát. Ezen

Michelet. A franczia forr. tőrt. III. 1 5
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(Lafayette szerint) régóta tervezett lázadás, mely 
úgy látszik Mirabeau halála miatt halasztatott e l , ki
nek szerep jutott volna e coraédiában, a vallásos 
szívekre nézve a legünnepélyesebb, legmeghatóbb 
napokban, Husvét másod napján, 1791 April 18- 
kán hétfőn ütött ki.

Előtte való nap mindenki kellőleg volt értesítve, 
minden lap telve volt már reggel a király indulá
sának hírével, a tömeg hamar ellepte a kastély kör
nyékeit , tizenegy óra fele a k irály , a királyné, az 
egész család, a püspökök több jól megrakott kocsit 
töltenek meg, és útnak akarnak indulni. Csak Saint- 
Cloudig mennek, mondják; de a tömeg körülállja a 
kocsikat. Saint-Roch harangjait félre verik. A nem
zetőrség versenyezik a néppel, hogy minden átkelést 
lehetetlenné tegyen. Nagy vala az ingerültség a ki
rályné és püspökök ellen. „Felséged, mondá a ki
rálynak egy gránátos, mi önt szeretjük, de ö n t  
e g y e d ü l ! *  A királyné még sokkal kegyetlenebb 
szókat is hallott; lábaival topogott és sírt.

Lafayette útat akar nyitni, de senki sem enge
delmeskedik. A városházhoz fut és elkéri a piros- 
zászlót. D anton, ki szerencsére ott volt, megtagadta 
e zászlót és igy talán a mészárlást akadályozta meg, 
Lafayette nem tudván akkor, hogy az indulás szán
déka csak színlett volt, a törvény egész szigorúsá
gával já rt volna el. Danton-t a városházánál hagyta 
és újra megtalálta a Tuileriákban a Cordeliers-k 
zászlóalja élén1), a mely vezénylet nélkül érkezett meg.

!) Lafayette, ki itt igen szőrszálhasogató, azt állítja, hogy 
Danton csak az udvar által fizetve, cselekedett. Ép en százezer
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Két óra múlva az udvar hazatért, miután elég
gé bebizonyította a z t , a mit kívánt.

Lafayette, azon méltatlankodva, hogy tőle az 
engedelmességet megtagadták, beadta lemondását. A 
nemzetőrség óriási többsége megkérlelte, lecsendesí
tette: a polgárság csakis benne bízott a közbéke 
fentartására nézve.

A k irály , kedden 1 9 -kén , egy különös lépésre 
vetemedett, mi tetőpontra emelte a félelmet, melyet 
elutazása miatt tápláltak. Váratlanul bement a Nem
zetgyűlésbe és kijelentette, hogy ragaszkodik azon 
tervéhez, hogy Saint Cloud-ba menjen , hadd mutassa 
meg az által, hogy szabad, s hozzáadta, hogy az al
kotmányt fen kívánja tartani, „melynek részét ké
pezi a papság alkotmányai — Különös ellentét az 
előtte való vasárnapon felvett úrvacsorával és a lá
zadó papok pártfogásával.

Nem kell hinni, hogy e papok, mint lemondó 
türelmes áldozatok, boldogoknak érezték volna ma
gokat, ha ismeretlenek maradnak. A legkihívóbb mó
don viselték magokat, mindenütt megjelentek, óbé- 
gatva, fenyegetve, meggátolva az egybekeléseket, 
megzavarva a leányok fejét, elhitetve velők, hogy 
ha az alkotmányos papok által lesznek megesketve, 
törvénytelen feleségek leendenek, s gyermekeik sem 
lesznek törvényesek.

frankot kapott volt, mondja, oly hivatal megtérítése fejében, 
mely tízezret ért. Annyi azonban bizonyos, hogy Danton meg
tagadván a zászlót, Lafayette-t boszantotta, de bűntől mentet
te meg.

15*
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A nők egyszersmind áldozatai és eszközei is 
voltak azon Rémuralom formának, mit a fellázadt 
papok gyakoroltak. Ok bátrabbak mint a férfiak, meg 
lévén ahoz szokva, hogy őket tisztelik, kímélik, s 
azt hívén, hogy nem koczkáztatnak sokat. Ők jöttek, 
mentek, híreket vittek, hangosan és erőteljesen be
széltek. Nem is említve ingerlékenységök köteles ál
dozatait (a férjeket értem , kiket a családban üldöz
tek , vérig boszantottak megtagadásaik, keserűségük, 
szemrehányásaik által) szigorúságukat kiterjesztették 
házuk, vagy környezetük sok szerény tagjára is ; 
jaj a bölcsész kereskedőnek, a hazafias boltosnak! 
Az asszonyok kerülték boltjaikat, csak a helyesen 
gondolkodó boltnak voltak vevői.

A templomok elhagyottak valának. A zárdák 
kinyitották kápolnáikat, az ellenforradalmárok töme
gének , azoknak, kik tegnap istentagadók, ma vak
buzgók lettek. És a mi fontosabb, e zárdák meré
szen fentartották a zárdái kényszert, zárva tartották 
ajtaikat azon barátok vagy apáczák előtt, kik a Nem
zetgyűlés határozata értelmében ki akartak szabadulni.

Egy nő a Szent Benedek zárdában, ragaszkod
ván szándékához, hogy családjába visszatérjen, ezer 
bántalomnak lön kitéve. Megtiltották, hogy magával 
vigye azon apró értéktelen tárgyakat, melyekhez az 
apáczák sokszor nagyon ragaszkodnak. Majdnem 
meztelenül lökték ki az ajtón. A rokonok eljöttek 
volt segítségére, a nélkül, hogy ajtót nyitottak volna 
neki k , az ablakon dobtak ki nehány rongyot, mintha 
pestises tárgyak lettek volna, és sértésekkel hal
mozták őket is.
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A Nemzetgyűléshez kérvény adatott bé, egy 
más apácza anyjától. Azt erővel visszatartották. A 
főnöknő és gyóntató atya megakadályozták, hogy át
nyújtsa a községnek nyilatkozatát, arról, hogy a 
rendet el óhajtotta hagyni. Szent Antal zárdában, egy 
fiatal szolgáló apácza örömet tanúsítván, azon a 
felszabadító rendeletek miatt, ki lön téve a legsér
tőbb bántalmaknak, a fejedelemasszony egy igen 
fanatikus előkelő n ő , és a többi apáczák kegyetlensé
geinek, kik igy kedvébe akartak járni a fejedelem- 
nőnek. A szegény apácza módot találván, tudíul adni 
szenvedéseit és veszedelmét, különös módon szaba
dult ki ; fejét a forgó szekrénybe dug ta , és egy kö
nyörületes ember kezdte húzni kifele, mig végre az 
egész nő kijutott Egy család fogadta be a Szent 
Antal városrészben és aláírást nyitottak a lapokban 
a szegény szökevény számára.

Képzelhetni, hogy ily történetek nem voltak al
kalmasak a rra , hogy a népet, mely már saját nyo
morúsága által annyira el volt keseredve lecsilla
pítsák. A nép szenvedett és nem tudta kit okozzon. 
Csak azt látta, hogy a Forradalom nem mehetett 
többé sem előre, sem hátra; minden lépésre moz- 
díthatlan erőre bukkant, a királyságra, a megett 
pedig tevékeny erő re , a papi ármányra. Nem kell 
csodálkozni, ha végre, rárontott ezen akadályokra. 
Nem hiszem, hogy a Jacobinoknak szükségök lett 
volna,-a népet erre ösztönözni; a három Jacobin 
töredék* közöl, kettőnek ekkor már kevesebb hatása 
volt (Lameth és Orléans); a mi pedig a Robespierre 
hatását ille ti, az mindenesetre erőszakos és fanati
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kus volt ; azonban a vezér személyesen nem volt a 
lázadások bará tja , a papok ellen még kevésbé, mint 
bármi más ellenség ellen.

A mozgalom önkény tes vala, természetes kö
vetkezménye az ingerültség és nyomorúságnak. Asz- 
szonyok indultak a zárdákba és megvesszőztek ne
hány apáczát.

De azután , valószínűleg, felhasználták ezen 
mozgalmat, nagy kiterjedést adtak annak , és ünne
pélyes alkalmat. Az udvar terve volt a Forradalmat 
lehetőleg rósz P rbe hozni a birodalom catholikus 
népsége, Európa előtt. Az ellenszegülők kibéreltek 
a községtől, Páris legjártosabb részében Théatins 
rakparton, egy templomot, hol husvétjöket akarták 
ünnepelni. A tömeg oda tódult, a hogy könnyen le
hetett azt előre lá tn i, v á r t, forrni kezdett e vára
kozás közben, fenyegette azokat, kik meg fognak 
jelenni. A kihívás buzdít, izgat, két nő jelentkezett^ 
kiket durván megvesszőztek. Két seprüt akasztottak 
a templom ajtajára. A hatóság elvitette, de nem 
volt képes a tömeget eloszlatni. Sieyès hiában hi
vatkozott a Nemzetgyűlésben a vallás szabadság jo
gaira. A n é p , egészen belemélyedve nyomorúsága 
érzetében, abban megátalkodottam csakis politikai 
kérdést látott : a lázongó papot és bűntársait úgy 
nézte , és nem ok nélkül, mint a kik azon szikrát 
szítják, melynek lángba kell borítania nyugatot, délt, 
talán az egész világot.

Avignon és a Comtat máris borzasztó képét 
mutatták kicsinyben, a küszöbön álló polgárháború
inknak. Az e lső , megerősítve minden buzgó fórra-
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dalmár á lta l, N îm es, A rles, Orange városokból, 
Carpentras, az aristocratia székhelye ellen folytatott 
harczot. Barbar harcz mindkét részről ; régi elfojtott 
keserűségek, űj gyülölségek, nem annyira harcz 
volt e z , mind inkább borzasztón változatos tőrbe 
ejtés és gyilkossági jelenetek. A Nemzetgyűlés las
súsága ezt nagyon elősegítette, vádolni lehetett ev
vel , valamint Mirabeau végzetes elhalasztás! javas
latát az ügy eldöntésére nézve. Ez csak Május 4-kén 
érkezett Avignonba, és semmit sem intézett el. A 
gyűlés kijelentette, hogy Avignon nem képezi ki
egészítő részét Francziaországnak , a nélkül azonban, 
hogy azért Francziaország lemondana jogairól. A mi 
azt tette: „A gyűlés nem mondja ki, hogy Avignon 
hozzátartozik, de még sem tagadja, hogy hozzá 
tartozik."

Ugyanaz n a p , Május 4-kén elterjed Párisban 
a pápának nyílt levele , mely mintegy hadizenet volt 
a Forradalom ellen. Szitkokra hagyja magát ott ra
gadtatni a franczia alkotmány ellen, semmisnek nyil
vánítja a püspökök és plébánosok választását, és 
megtiltja nekik a szentségek osztogatását. Sértege
tésre sértegetéssel felelendő, egy hazafias társaság 
ítéletet mond másnap a Palais-Royal-ban , és elégeti 
a pápa képmását Az ítélet kifejezése szerint, a pa
pok kedvencz lap ja , Royou apát lapja is elégette
tek , miután előbb azt a pocsolyába dobták.

A- pápa nagyot haladt, a tizennegyedik század 
óta. V ili. Bonifacius arczon csapására a világ bor- 
zadalomtól reszketett. A Luther által elégetett bulla, 
niég mélyen meghatotta. Itten a pápa és Royou bé
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késen értek véget együtt, a nélkül, hogy valaki számba 
vette volna, a Saint-Honoré utcza pocsolyájában vé
geztetvén ki.

A  mennyit hátrál a pápa, annyit halad előre 
ellenfele. Ezen halhatatlan ellenfél (mely nem más 
mint az emberi Értelem) bár mely álöltözetben, a 
törvénytudóéban 1300-ban, a theologuséban 1500- 
b a n , a bölcsészében a múlt században, diadalra ju t 
91 ben Francziaország a mint beszélnie lehet, hálát 
ád Yoltairenek. A Nemzetgyűlés a győzedelem tisz
telet adását rendeli el a vallási gondolkodás dicső
séges szabaditójának. A győzelem meg van nyerve, 
Voltaire győzött, hadd üljön most diadalt, térjen 
vissza Párisába, fővárosába, a szellemnek a királya. 
A száműzött, a szökevény, kinek nem volt otthona 
ide l en , ki három királyság közt é l t , alig mervén 
valahol megszállni, mint a fészkétől megfosztott ma
dár, hadd jöjjön most békében aludni, Franczia
ország karjai között.

Kegyetlen halál ! Csak azért látta viszont Pá- 
rist, azon bálványozó tömeget, azon népet, mely őt 
megértette, hogy még szívszaggatóbb fájdalommal 
bontakozzék ki köréből ! Üldöztetve halálos ágyán, 
még halála után is száműzetve, 78 Május 30-dikán 
övéi által elrabolva és szerény sírban elrejtve, 91 
Május 30-dikán rendelik el hazatérését. Haza fog 
jönni, de nappal, az igazság ragyogó napfényén, 
diadalmasan a nép vállain hordozva a Panthéon 
templomába.

Ráadásul, látni fogja azoknak bukását, kik 
száműzték. Voltaire jö n ; királyok és papok kivonul-
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Qak. Akkor határozzák el visszatérését, bámulatosan 
a maga idejében, midőn a papok, legyőzvén XVI. 
Lajos határozatlanságát, aggályait, Varrennes-be in
dítják , rábirják az árulásra, a szégyenre. E nagy 
látványnál, hogyan nélkiilözhetnők Voltaire-t? Pá- 
risba kell jönnie, hogy lássa Tartufe vereségét. Ő 
az ünnep hőse. Azon perczben, a mikor a pap csel- 
szövénye napfényre ju t, Voltaire-nek is okvetetlen 
ki kell kerülni sírboltjából. Tartufe merész fölfede
zése által értesítve, egyszerre megjelen ő is, kidugja 
fejét a sírból, és mondja a másiknak azon rettentő 
kaczajjal, melyre trónok és templomok összeroskad- 
nak : „Mi elválaszthatlanok vagyunk; te megjelensz, 
én is megjelenek."



XII. FEJEZET.

A  k irá ly  fu tá sán ak  e lőzm ényei.

(XV. Lajost L Károly arczképe, XVI. Lajost I. Károly és II. Jakab tör
ténete foglalta el. XVI Lajos fél a többi hatalmaktól, nem akarja or
szágát elhagyni. Európa elragadtatással látja, hogy Francziaország meg 
van oszolva. Orosz- és Svédország buzdítják a királyt a megszökésre. 
Ausztria rá tervet ad, 90. Október. A tervezet előbb franczia jelleggel 
bir, később egészen i d e g e n  lesz. A király, idegen, anyja által, mint 
keresztyén, közömbös a nemzetiség iránt. A király megsértve nemesei
ben és papjaiban 91. Február—Május. A király és királyné kétszinüsége ; 
mindenkit megcsalnak. Az egész királyi család, főkép a királyné dolgoz
nak a király vesztén. A király futásának vigyázatlan előkészületei, 91.

Márczius—Május)

Nem látogathatom meg a Louvre-t, a nélkül, hogy 
meg ne álljak és ne álmadozzam, gyakran akaratom 
ellenére, a Van Dyk I. Károlya előtt. Ez a kép ma
gában foglalja egyszerre Angolország és Francziaor
szág történetét. A mi ügyeinkre közvetlen befolyás
sal volt, a mivel ritkán bírnak a műkincsek. A nagy 
festő, tudtán kívül, két monarchia sorsát egyesítette 
abban.

Maga a kép története is érdekes. Egy kissé mész- 
szebbre kell visszamenni, s elmondani, hogyan ér
kezett Francziaországba.

Midőn az Aiguillon-Maupeou minisztérium rá 
akarta venni XV. Lajost, hogy feloszlassa a parla-
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mentet, egy előleges műtétet kellett előbb véghez 
vinnie, egy elcsigázott öreg királynak vissza kellett 
adni az akaratot, embert kellett belőle alkotni. Ezért 
szükséges volt bezárni a szerályt, hol haldoklott, ked
vest kellett vele választatni s egy asszonyra szorítni ; 
semmi sem volt bajosabb. Ezen kedvesnek, merész, 
mulatságos, bohó lánynak, a többieket el kellett mind 
távolíttatnia ; nem kellett igen sok eszének lennie, 
hogy ne Pompadouroskodjék. de elég eszének kellett 
lennie arra, hogy jól betanult leczkét minden órában 
elmondhasson.

Du Barry asszony, ez volt neve, kitünően já t
szódta szerepét. E különös Egeria, ki éjjel nappal 
buzdított a királyságra, még nem ért volna czélt ily 
emberrel, ha szavai támogatására, nem hívja segítsé
gül a szemeket, s nem teszi érezhetővé, láthatóvá a 
leczkét, melyet betanult. Megvették számára Angliá
ban Yan Dyk képét, azon különös ürügy alatt, hogy 
azon egy Barry apród lévén lefestve, az reá nézve 
mintegy családi kép. Ezen gyönyörű festmény, mely 
mint lángész műve és mint a sors tragédiájának em
léke, egyaránt tiszteletre méltó, méltatlanul helyez
tetett el ezen nő hálószobájában és hallgatnia kellett 
hahotáit, szemtelen vigalmait. Nyakánál fogta a ki
rályt és I. Károlyra mutatva: „Látod La France 
(igy hítta XV. Lajost) ime egy király, a kinek nya
kát szegték, mert gyenge volt parlamentje irán t 
Már most csak kíméld a tiéidet ! “

Ezen k i s , igen alacsony szálláson (egymásba 
nyíló födél alatti szobák, melyeket még látni a Ver- 
sailles-i háztető alatt), e nagy kép , ily közelről lát-
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v a , egy színvonalon, szemben , kínos benyomást tett 
volna kevésbé kiszáradt szívű és eltompult érzékű 
emberre. Senki sem tűrhette volna el, szenvedés 
nélkül, csakis XY. L ajos, e szomorú és nemes te
kintetet , melyben egy egész forradalmat lehet szem
lélni , ezen balsorsot hordozó szemeket, melyek be
pillantanak az ember leikébe.

Tudjuk, hogy a nagy művész , mintegy előérzet- 
te l , előre festette I. K árolyt, mintegy menekülése 
utolsó napjaiban; látjuk őt mint egyszerű l o v a g o t  
harczban a k e r e k  f e j ü e k  ellen. Úgy látszik mint 
ha lassan, lassan a tenger felé lenne szorítva. Ott 
van az a magányos, barátságtalan tenger ; e tenge
rek királya, e szigetek lordja ellen fordul a tenger 
i s , ellőtte a vad oczeán, háta mögött a vérpad, mely 
reá vár.

Ezen mélabüs kép , mely XVI. Lajos alatt a ki
rály lakosztályába lett elhelyezve, alkalmasint a Ver- 
sailles-i bútorzattal együtt követte őt Párisba. Sem
mi sem tehetett reá nagyobb benyomást ; sokat fog
lalkozott az angol történettel és különösen I. Ká- 
rolyéval. Szorgalmasan olvasta Hume-ot, és más an
gol történészeket, angol, nyelven. Ebből főkép azt 
tartotta eszébe, hogy I. Károly azért fejeztetett le, 
mert népe ellen indított háborút, és II. Jakab azért 
nyilvánítatott trónvesztettnek, mert odahagyta a né
pét. Ha volt benne meghatározott eszme, az volt, 
hogy sem az egyik, sem a másik sorsának magát 
ki ne tegye , ne rántson kardot hazája ellen, Franczia- 
ország földjét el ne hagyja. Beszédében habozó vala, 
nehezen tudta magát valamire elhatározni, de rend
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kívül makacs volt azon eszmékhez, melyeket egyszer 
magáévá tett. Semmi befolyás, még a királynéé sem 
ragadhatta volna ki ebből. Ezen elhatározás, hogy 
ne lépjen fel cselekvőleg, hogy magát bajba ne ke
verje , igen jól megegyezett különben a veleszületett 
tétlenséggel. Nagyon neheztelt a kivándorlottakra, 
kik annyit mozogtak az ország határain, kiabáltak, 
fenyegetőztek , nem törődve avval, hogy megnehezí
tik azon király helyzetét, kinek barátainak mondták 
magokat. „90 Deczemberében tanácsuk Turinban 
tartatván meg, Condé herczeg javaslatba hozza, hogy 
térjenek vissza Francziaországba s menjenek Lyonba, 
bármi történjék a királylyal." XYI. Lajosnak külön
ben még más aggálya is volt a báborű megkezdé
sére nézve. Azon szükség, hogy segélyt fogadjon el 
az idegentől. Igen jól ösmerte Európa állapotát, a 
hatalmak érdekelt czéljait. Jól látta Poroszország 
ármánykodó nagyravágyó szellemét, mely magát 
fiatalnak, és haditéren jól szervezve érezte, erősnek, 
zavarokra izgatott, hogy alkalma legyén azalatt va
lamire rátenni kezét. Már 1789-ben ott volt Porosz- 
ország, és ajánlotta XYI. Lajosnak, hogy betör száz
ezer emberrel. Másfelől Ausztria machiavelismusa 
sem volt előtte kevésbé gyanús ; nem szerette e Ja- 
nust, kinek egyik arcza vakbuzgó, másik bölcsész 
volt. Ez reá nézve atyai és anyai hagyomány vala; 
anyja a szász udvarból való volt, atyja a Dauphin, azt 
hitte, hogy Choiseul, a lothringi miniszter által meg
mérgezve halt meg. Choiseul lothringi-osztrák, Mária 
Theresia által felnevelve, volt az, ki XVI. Lajosnak 
osztrák feleséget szerzett. Noha gyöngéden ragasz
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kodott a királynéhoz, igen gyanakvó kezdett lenni, 
mikor ez arról beszélt, hogy Leopold fivére támoga
tását fogja felkérni.

A királynénak semmi más menekvési módja 
nem volt. Nagyon félt a kivándorlottaktól. Tudta, 
hogy arról folynak a tárgyalások, miszerint XVI, 
Lajost letegyék és regenst nevezzenek ki. D’Ai’tois 
gróf mellett látta Calonne-t legkegyetlenebb ellenét, 
ki sajátkezű jegyzetekkel látta el és javította ki, 
Lamotte asszony gúnyíratát ő ellene, a nyakláncz 
csúnya ügyében. Többet tarthatott ezen oldalról, 
mint a Forradalomtól. A Forradalom csupán a ki
rálynéra neheztelvén, csakis fejétől foszthatta meg; 
de Calonne port kezdhetett volna a nő, a feleség 
ellen, talán bíróilag meggyalázhatja, bezárathatja

Rendithetlenül ragaszkodott tehát Ausztria em
bereinek Mercy és Breteuil-nek tervéhez. Hitegette 
Mirabeau-t, aztán Lameth-et, Barnave-ot, hogy időt 
nyerjen. Még sok kellett ahoz, hogy Ausztria kibon
takozzék a brabant-, török- és magyar bonyodalmok- 
ból. Ahoz is sok kellett még, hogy XVI. Lajos, jól 
megdolgozva a papság á lta l, a király aggályait ma
gában legyőzni hagyja a keresztyén, a vakbuzgó 
aggályai által. Csupán felsőbb rendű kötelesség miatt 
szeghette ő meg azt, mit kötelességének hitt.

A király, ha akarta volna, igen könynyen in
dulhatott volna meg egyedül, kiséret nélkül, lóháton. 
Ez volt Clermont-Tonnerre véleménye. De nem a 
királynéé. Semmitől sem tartott úgy, mint attól, hogy 
csak egy perezre is el legyen szakítva a királytól. 
Talán engedett volna fivérei árulkodásainak ő ellene.
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Felhasználta a meghatottságot, melyet érzett a király 
Október 6-kán, midőn a?t hitte, hogy neje oly közel 
já rt vesztéhez, és könyeivel esküre b írta , hogy soha 
sem fog egyedül távozni, hogy csakis együtt men
nek e l , együtt menekednek vagy vesznek el. Még 
azt sem akarta, hogy ugvanegy perczben induljanak 
különböző útakon.

XVI. Lajos visszautassá 90 tavaszán, a szök- 
tetésre vonatkozó ajánlatokat. Nem használta fel a 
menekülésre azon évi Saint-Cloud-i tartózkodását; ez 
igen könnyű lett volna, miután minden nap több 
mértföldnyire lovagolt vagy kocsikázott. Senkit sem 
akart ott hagyni, sem a királynét, sem a királyfit, 
sem Elisabeth herczegnét és a többi herczegnéket. 
A királyné sem határozhatta el magát arra, hogy ez 
vagy amaz meghitt nőt, ott hagyja , ki titkaiba volt 
avatva. Csupán együttesen akartak elmenni, csopor
tostól , hadtest gyanánt.

Már 90 nyarán a papok esküjének ügye na
gyon megzavarván a király lelkiismeretét, arra akar
ták rávenni, hogy írjon a hatalmakhoz és tiltakozzék. 
90 Október 6-kán első tiltakozását küldte el egy 
rokon udvarhoz, unokatestvérének, a spanyol király
nak, a kiben még minden uralkodó közt legtöbbet 
bízott. Azután irt a császárnak, Orosz- Svédország
nak ; legutoljára, Deczember 3-kán azon hatalomhoz 
fordult, mely iránt legtöbb gyanút érzett, mivel 
mindjárt kezdetben kívánt az a franczia ügye kbe 
elegyedni: Poroszországhoz. Mindnyájoktól „európai 
congressus-t kért, melyet fegyveres erő támogasson; “ 
a nélkül hogy kifejtette volna, kívánja-e, hogy ezen
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erő cselekvőleg lépjen fel a Forradalom ellen (Har- 
denberg, I ,  103).

A királyok általában nem siettek. Az éj
szak földje ingott. A lengyel Forradalom kitörésben 
vala; tavaszkor tört ki (Május 3.) és űj feldarabo
lást készített elő. A többi államoknak, melyek arra 
voltak hivatva, hogy elébb-utóbb fölemésztessenek, 
Törökország, Svédország sorsa el lön napolva. De 
már Lüttichnek és Brabantnak véget vetettek Franczia- 
országra is majd rá kerül a so r, a mint elég érett 
lesz arra. „A királyok, mondja Camille Desmoulins, 
miután megízlelték a népek véré t, nem fognak már 
oly könynyen megállapodni. Tudjuk, hogy Diomedes 
lovai, a mint egyszer emberi húst ízleltek, többé 
nem akartak egyebet.“

Hanem szükséges volt, hogy Francziaország érett 
és puha legyen, mielőtt beleharaphattak, el kellett 
gyengülnie sanyargatva lennie a polgárháború által. 
Buzdították is arra. A nagy Katalin irta a király
nőnek, hogy ellenállásra lelkesítse, ezen szót, mely 
magasra czéloz: „A királyoknak folytatniok kell út- 
jokat, s nem kell nyugtalankodni ok a nép kiabá
lásai m iatt, mint a hogy a hold átfutja pályáját, 
számba nem véve a kutyák ugatásait." Bohózati ki
adása Lefranc de Pompignan-nak, itt annál ne
vetségesebb, hogy a hasonlatot folytatva, a hold itt 
csakugyan meg volt akadva.

Hogy ezen első tévedésből kisegítse, a jóságos 
Katalin egész Európát lelkesítette, erélyesen dol
gozott tollával és nyelvével. Csakugyan, ha sikerül 
n ek i, a király felszabadításával, fölszabadítani a
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polgárháborút, azután minden királyt ráuszítani Fran- 
cziaország holttestére: mennyire könnyű lenne aztán 
ő neki, éjszaki csontházában ülve, Lengyelország 
vérét kiinni, csontjait k iszo p n i? ...

Midőn a szökést megkísértették, az orosz mi
niszter vállalkozott a rra , hogy egy muszka nő ú t
levelét szerzi meg a királyné számára. Katalin sem
mi segélyt nem küldött, de azt igen jónak találta 
hogy III. Gusztáv, a kis svéd király (kit épen le
győzött , de a ki most barátja volt) nyugtalan, re
gényes , kalandos fő , megkísértse a szerencsét Aix- 
n é l, Francziaország küszöbén. O tt, a fürdő ürügye 
alatt, be kellett várnia a szép királynét, ki férjével 
menekülend, s fel kellett neki ajánlania legyőzhe
tetlen kardját, egész önzéstelenül, a jó XVI. Lajost 
pedig arra kellett tan ítn ia , hogyan állítják vissza 
a trónokat.

Ausztriának, mivel Choiseul óta élvezte a 
franczia szövetséget, még sokkal közvetlenebbül volt 
érdekében a király megszökése. Hanem hogy az irigy 
Poroszország és az irigy Anglia megengedjék a köz
benjárást , arra szükséges volt nem csak hogy XVI. 
Lajos magát tökéletesen általadja Ausztriának ; de 
még hogy egy nagy párt nyilatkozzék mellette, ha
talmas királypárti központ képződjék keleten , és 
Ausztria igy néinikép akarata ellenére, Franczia
ország által legyen felhíva. H o g y  a p o l g á r h á b o r ú  
m e g k e z d ő d j é k ,  ez vo lta  határozott föltétel, me
lyet , hű szövetségesünk, a beavatkozás föltételéül 
szabott.

Michelet. A francz. forr. tőrt. III. 16
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Már 90 Októberében, a királyné tanácsosai, 
Ausztria két embere, Mercy és Breteuil, sürgették a 
megszökést. Breteuil egy püspököt küldött Svájczból 
egész tervével. mely hasonló volt ahoz, melyet ké
sőbb Leopold küldött ; de sem a királyné, sem a 
püspök nem tartották eszélyes dolognak, ha ők be
szélnek legelébb az osztrák tervről. A királyné azt 
egyik embere által mutattatta be, ki a jó időkben, 
benső összeköttetésben élt vele, és igen elszánt ma
radt irán ta , egy svéd főtiszt, Fersen által. Hogy a 
királyt meg ne ijesszék, egyszerűen csak arról be
széltek neki, hogy Bouillé mellé meneküljön , azon 
hű ezredek közelébe, melyek épen annyi erélyt ta
núsítottak Nancyban, ott az osztrák határnál köze
lebb volt Leopold sógora segítségéhez. A király meg
hallgatta , s elnémult.

A királyné erre belépett, támogatta az ajánlatot, 
sürgetett, nagy sokára megnyerte (90 Október 23- 
kán)/ hogy a király Breteuilnek, a királyné emberé
nek, általános felhatalmazást ád arra, hogy az ide
gennel alkudozzék; az i d e g e n  e szerint már nem 
Európa, de különösen Ausztria vala. Bouillé erről 
értesülvén, azt tanácsolta a királynak hogy inkább 
Besançon-ba menjen, közel a svájcziak segítségéhez, 
kiket a szerződések lekötöttek és kik különben hír
nevét kevésbé koczkáztatták, mint bármely más 
hatalmasság; De ez nem tetszett az osztrák tanácso
soknak. Montmédy-hez ragaszkodtak, mely két mért- 
földnyire volt az osztrák birtokoktól.

Hogy mindent végleg elhatározhassanak, Bouillé 
egyik fiát küldte Deczemberben, Bouillé Lajost, ki
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a püspök, ezen ügy első közbenjárója által beve
zetve , éjjel ment értekezni Fersen-nel, egy igen ma
gányos házban a Saint Honoré városrészben. A fiatal 
Bouillé igen ifjú vala, csak huszonegy éves. Fersen 
nagyon odaadó, de úgy látszik szórakozott, feledé
keny volt, a mit mindjárt megítélhetünk. És mégis, 
e két ember tartotta kezében és határozott a mo
narchia sorsa lelett.

Bouillé jól ismervén az udvart, és tudván, hogy 
őt majd igen könnyen meghazudtolhatják, ha a do
log rosszul üt ki, követelt a királytól öt felhatal
mazó részletes levelet, melyet fia átolvashatott és 
melyről másolatot vehetett. Fontos, veszedelmes lépés. 
A király megirt és aláirt két szót, mely két évvel 
később őt a halálba vezette: „Mindenekelőtt bizto- 
sítnunk kell az i d e g e n e k  s e g í t s é g é t /

Októberben, a király ezen terv első helyben
hagyásakor, csupán azt mondotta, hogy számit a 
császár és Spanyolország k e d v e z ő  h a n g u l a t á r a .  
Deczemberben már s e g í , t s é g ö k e t  kívánja.

A tervnek eleinte franczia jellege volt. Bouillé 
sikere Nancyban azon reményt kelthette, hogy a 
seregben és nemzetőrségben nagy párt fog a király 
mellett nyilatkozni, hogy Francziaország meg lesz 
osztva: elég lett volna akkor Bouillére nézve, ha az 
osztrák k ü l s ő  tüntetéssel lép fel, csak hogy ürü
gyet szolgáltasson az ezredek fokozatos öszpontosi- 
tására, hanem egy oly tény nyilvánult, mely a dol
gokat gyökeresen megváltoztatta : Francziaország egy
értelműsége.

16*



— 244 —

Az ügy igy egészen idegen lett. Bouillé bevallja, 
hogy szüksége van n é m e t  c s a p a t o k r a ,  f é k e n  
t a r t a n d ó  azon kevés francziát, mely mellette meg
maradt. K ö v e t e l i ,  mondja fia , az idegenek segélyét. 
Párisban a megszökést egy portugall embernél for
ralták , egy svéd vezette ; s a kocsit, melyet arra 
használtak, egy angolnál rejtették el.

így legkisebb részleteiben i s , valamint legfon
tosabb körülményeiben, az ügy idegen összeesküvés
nek tűnik fe l, és valóban az is volt. Az idegen az 
ország szívéig ju to tt, és háborút kezdett ellenünk a 
király személyében. És a k irály , a királyné mik vol
tak ? Mindketten idegenek anyáik által : a király 
Bourbon szásznak született, a királyné lothringi 
osztráknak.

Általában az uralkodók, kikben a népek nem- 
zetiségök őreit keresik . házasságaik és atyafiságuk 
á lta l, inkább európaiak mint nemzetiek, miután 
gyakran legkedvesebb összeköttetéseik, barátságaik, 
szerelmök külföldhöz köti őket. Kevés azon királyok 
száma, kik más királylyal háborúskodva nincsenek 
szembe állítva, egy unoktestvérrel, öcscsel, sógorral 
stb. E viszonyok, melyek igazságszolgáltatás eseté
ben arra kényszerítik az embereket, hogy visszalép
je lek  , nem-jogosítnak-e komoly gyanúra azon leg
felső igazságszolgáltatásnál, mely diplomatiai úton 
nyer elintézést, vagy kard által dűl el?

Azon ember, a ki alatt a franczia tengerészet 
ismét lendületet nyert Anglia ellen, nem volt i d e 
g e n  érzelmeire, de az  v o l t  f a j r a  né zve .  A né
metnek, spanyolnak rokona vala. Ha kételyei voltak



arra nézve, hogy segítségül hívja-e az osztrákot, le
győzte e kételyeit azon gondolattal, hogy egyszer
smind unokatestvérét, a spanyol királyt is felhívj a.

I d e g e n  volt ő még egy, minden nemzetiség
től távoleső 'Szemei előtt felsőbb) érzés által. Idegen 
volt vallása által. A keresztyénre nézve a haza má
sodrendű dolog. Yalődi, nagy hazája az egyház, 
melynek minden királyság egy-egy tartománya. A 
n a gy - ke r e s z t yé n  király, kit a Reimsi fölszentelés
kor, a papok fölkentek, ki meg volt kötve fölszente- 
lési esküje á lta l, s az alól nem volt feloldva, semmis
nek Ítélt minden más esküt. Bár igen jól ösmerte a 
papokat és nem hallgatott mindig rájok , most taná
csot kért tőlök; a Clermont-i püspök megerősité azon 
eszmében, hogy az egyházi javak elleni fellépés, szent
ségtörés (90 Márcz.), a pápa pedig azon borzadá- 
lyában, melyet a papok világi alkotmánya gerjesztett 
benne, (90 Szept.) A Palmiers-i püspök elhozta neki 
a megszökés tervét (Október) és a kényszer, a melybe 
jutott, hogy a papok esküjére vonatkozó határozatot 
szentesítse, (Deczember 26-kán) elaltatott benne min
den kételyt. A keresztyén megölte a királyt , a 
francziát.

Az ő gyenge és háborgó lelkiismeretét két do
log nyugtatta meg, melyről e fejezet elején beszél
tünk : 1-ör azt hitte, hogy nem utánozza II Jakabot, 
nem hagyja el az országot; 2-or nem utánozza I. 
Károlyt, nem indít háborút népe ellen.— Ha e két 
pontot elkerüli, melyeket az angol történelem vert 
fejébe, a világon semmitől sem tartott többé, meg
nyugodván némán azon régi babonában. mely any-
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nyi bűnös tettre bátorította a királyokat: „Utóvégre 
is mi történhetik velem? én az Isten fölkentje 
vagyok. “

Megirta azon levélben, melyet Bouillé követelt, 
hogy semmi áron lábát ki nem akarja tenni az or
szágból (még csak azért sem, hogy ugyanazon percz- 
ben más határon ismét átlépjen), hogy föltétlenül 
ragaszkodik ahoz, hogy ki nem megy.

A királyoknak különleges vallásuk is vau ; vak
buzgó hívei a királyságnak. Személyök szent ostya, 
palotájok a szentek szentje, szolgáik és cselédeik 
bizonyos szen t, majdnem papi jelleggel bírnak. 
XYI. Lajos érzékenyen meg lön sértve ezen vallá
sában, azon jelenet á lta l, mely a Tuileriákban folyt 
le , Február 28-kán este. Lafayette a nemzetőrség 
élén épen elnyomta volt a Yincennes-i zendülést és 
meg vala győződve, hogy ez az udvar műve volt. 
Visszatér a Tuileriákba és tömve találja felfegyver
kezett nemes emberekkel, kik ott vannak, a nélkül, 
hogy megmagyarázhatnák összecsoportulásuk okát A 
még felizgatott és igen rósz kedvű nemzetőrök nem 
tanúsítottak e nemes urak iránt annyi tiszteletet, a 
mennyire e fajtabéli emberek jogosítva érezték ma
gokat. Elvették tőlök kardjaikat, pisztolyaikat, tő
reiket, megkeresztelték őket oly névvel, mely nem 
egyszer fog még előfordulni a Forradalom a la t t , a 
t ő r  l o v a g j a i n a k ;  lefegyverezve, egyenként menr 
tek ki gúnykaczaj mellett, sőt némely közülök egy 
kis testvéries fenyítést is szenvedett a felfegyverzett 
durva polgárságtól.



— 247

XYI. L a jos, ki nagyon szívére vette e tiszte
letlenséget, még sokkal érzékenyebb lön a meg nem 
esketett papok kiűzetése miatt, kik a tavasszal kény
telenek lettek templomaikat elhagyni. A király sokat 
fogadott be közülök királyi házában, a Tuileriákban. 
Mitsem tudott a papság ármányairól, nem látta benne 
a z t , a mi volt, a polgárháború szervezőjét ; a p o 
litikai kérdést tökéletesen elfeledte, s mindent a 
vallási türelem kérdésére vezetett vissza. Különös 
tény , még politikusok, bölcsészek, kik épen nem 
valának keresztyének, Sieyès, Raynal is ekkép ítél
tek ; az ő felszólalásuk a papok érdekében, meg
erősíthette XYI. Lajost a forradalmi mozgalom iránti 
ellenállásában. Ő , a ki vallási türelmet engedélye
zett a protestánsoknak, hogyan ne élvezhesse azt 
saját palotájában? Feloldottnak hitte magát minden 
eskü a ló l, szabadnak minden kötelességtől. A For
radalom ellen látta fordulni az értelmet és az Istent.

Különben akarta vagy nem ak arta , az ellen- 
forradalomnak nem kellet-e véghez mennie ? Fivére 
d’ Artois, gróf akkor Mantuában v o lt, Leopold csá
szár m ellett, Anglia és Poroszország követeivel (91 
Május). Ez valóban congressus vala, melyen Fran- 
cziaország ügyeit tárgyalták. Ha a király semmit sem 
teszen , nélküle fognak cselekedni. Nem nagy szerep 
jutott neki d’ Artois gróf tervében. E harczias terv, 
melyet mindenese, Calonne készített, feltételezte, hogy 
öt sereg öt különböző nemzet serege tör be Franczia- 
országba egyszerre. Nincs akadály : a fiatal herczeg, 
csupán annyi késedelemmel, a mennyi szükséges 
volt a r ra . hogy beszédeit elmondja a városok kapui-
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ban, vígan vezeti egész Európát vacsoráim Páris- 
ban. Ezen Iliasban ő volt Agamemnon, a királyok 
királya, kegyelmezett és igazságot szolgáltatott, ural
kodott.. . .  És a király? Annyival több ideje marad 
a misére és vadászatra. És a királyné? Azt Ausz
triába küldik, vagy zárdába,

Leopold ezen regényre, regénynyel felelt, hogy 
Julius elsején a sergek pontosak lesznek a légyottra, 
a határon. Csak az iránt tanúsított idegenkedést, hogy 
serege Francziaország határát átlépje. Ha valóban 
szándéka lett volna is valamit tenni nővére meg- 
akadályozá; irta Párisból, hogy legkevésbé se bízzék 
Calonne-ba. És ugyanekkor a király és a királyné 
azt izenték d’ Artois grófnak, hogy megbíznak Ca
kóméban, és felhatalmazzák arra, hogy nevökben al
kudozzék.1)

A. király és királyné minden tette kétszínű és 
ellentétes ezQn időben. így például határtalan aján
latokat tétetnek Lafayette-nek (unoka testvére az 
ifjú Bouillé által), ha segédkezet nyújt a királyi ha
talom helyreállításában (Deczember vagv Január). 
És majdnem ugyanakkor azt állítják d’ Artois gróf
nak. hogy Lafayette-t, „gonosztevőnek és fanatikus 
lázadónak ismerik, kibe semmikép sem lehet bízni.a 
(91 Márczius). *)

*) Lásd Leopold és a királyné levelezését, mely a R e 
v u e  r é tr  o sp ectiv e -b en  adatott ki 1833 I. és Il-k. a má
sodik sorozatban (az eredeti után k i r á l y i  l e v é l t á r b ó l ) ,  
„ismételjük kérésünket nyolcz. tizezer embert illetőleg stb.“ 
(91 Jun. 1.) Lásd a királyné leveleit is, melyeket Arnetb adott 
ki a b é c s i  l e v é l t á r  után.
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így épen akkor, a mikor a király (April 18-kán) 
kísérletet tesz a Tuileriákból távozni, s ez által be
bizonyítja fogoly létét Európa előtt, helybenhagy 
egy levelet, melyet a Lamethek szerkesztettek igen 
meggondolatlan módon, és melyben azt mondatják 
vele, hogy tökéletesen szabad (April 23-dikáu). Mont- 
morin hiában adja elő az állítás valószínűtlenségét, 
a király makacsul ellenáll. A miniszter kénytelen a 
Nemzetgyűléssel közölni ezen sajátságos okmányt, 
melyben XYI. Lajos forradalmi érzéseiről teszen je 
lentést az idegen udvaroknak. Ezen nevetséges le
vélben a király jacobin nyelven beszélvén önmagá
ról, azt mondja, hogy ő csak az' első közhivatalnok, 
hogy szabad, hogy szabadon fogadta el az alkot
mányt, hogy az  b o l d o g g á  t e s z i ,  stb. Ezen egé
szen új beszédmód, melyből annyira kirítt a hazug
ság , ez a hamis hang , mely sérte tt, hihetetlen, ká
rára volt a királynak ; azon kevés ragaszkodás, me
lyet iránta még éreztek, nem győzhette le azon 
megvetést, melyet kétszínűsége gerjesztett.

Mindenki érezte, hogy egyszersmind szavainak 
czáfolatát is megírta, és ez való is volt. A király 
ámította Montmorin-t, a ki ámította Lameth-et; (mint 
azelőtt Mirabeau-t) azt izente Poroszországnak, Ausz
triának, hogy minden tette, minden szava az alkot
mány érdekében, ellentétes értelemben veendő, és 
hogy az i g e n  nem-e t  jelent.

Vauguyon, a jézsuita párt vezére, királyi neve
lést adott volt a királynak; vele született becsüle
tessége felül kerekedett közönséges körülmények közt, 
de ezen válságos perezben, a mikor a vallás és ki



— 250 —

rályság volt kérdésben, a jezsuita felülkerekedett. 
Vakbuzgóbb lévén semhogy legkisebb lovagi becsü
lete legkevésbé nyugtalanítsa, és azt hívén, hogy a 
ki jé czélért csal, nem csalhat túlságosan, átlépte a 
határt és többé már senkit sem csalt.

Úgy látszik Ausztria sem bízott inkább XVI. 
Lajos jó hiszemüségében, mint Francziaország. Es 
meglehet, elég jó hazafi volt arra, hogy Ausztriát 
rászedve akarta volna segítségét felhasználni. Csak 
vagy tízezer embert kért tőle, jelentéktelen számot, 
mely ellensúlyozva volt egy spanyol sereg és azon 
huszonöt ezer svájczi által, mit a szerződések értel
mében a király igénybe vehetett. Az osztrákok e 
miatt épen nem siettek; vártak, hivatkoztak Porosz- 
ország és Anglia ellenezésére ; nem tetszett nekik 
így ingyen működni, a látszatért, mint a színházi 
némaszereplők, hogy bátorítsák és összegyüjtsék a 
királypártiakat, hogy hatalmat szerezzenek a király
nak. Ellenkezőleg azt kérték tőle, bizonyítsa be, hogy 
van hatalma, „megkezdeni a polgárháborút." Csak 
úgy lehetett volna őket arra rávenni, hogy ily do
loghoz fogjanak, ha bennök érdeket ébresztenek; 
hogyha a király Elzászt ajánlotta volna fe l, vagy 
legalább nehány erődöt, sógora, az érzékeny Leopold, 
bonyodalmai mellett is , hatályosabban lép fel.

Ilyen volt a szegény XVI. Lajos helyzete, és 
ezért lehet szánni, noha mindenkit csalt. wemmi biz
tosságot nem érzett sem k ívül, sem belől, még sa
já t családjában sem. Abban csak önzést talált. Tá
vol attól, hogy támasza legyen, még különösen hoz
zájárult vesztéhez.



Nagynénjei hozzájárultak, úgy siettetvén el- 
utazásukot még a király előtt és felvetvén ez által 
a félelmes vitát a kivándorlási jog felett, megnehe
zítvén a király megszökését.

A királyi herczeg is hozzájárult. Okot szolgál
tatott arra, hogy a király féljen attól, hogy majd 
egyedül távozik, mi valódi veszély lett volna XVI. 
Lajosra nézve. A herczeg igen gyanús volt. Meg
kísértette volt a királyt Favras által megszöktetni, 
a nélkül, hogy beleegyezését megnyerte volna. Sokan 
arról beszéltek, hogy régens-sé tegyék , főhelytartóvá, 
ideiglenes királylyá. XVI. Lajos fogsága alatt.

De senki sem járult annyira közvetlenül hozzá 
a király vesztéhez, mint a királyné. Túlságosan fél
vén a megválástól, a királyhoz ragaszkodván, hozzá 
simulván, együtt akarván vele és az övéivel is tá 
vozni, majdnem lehetetlenné tette reá nézve a me
nekülést.

A királyné megmentése iránti túlságos aggoda
lom okozta, hogy Mercy, az osztrák követ, a józan 
ész és Bouillé véleménye ellenére, követelte, hogy 
egy sor csapat állítassák fel, az egész úton, melyen 
a királyné utazni fog ; mely elővigyázat igen alkal
mas volt arra, hogy a népséget nyugtalanítsa, figyel
meztesse , fellázítsa, arra pedig nem volt elégséges, 
hogy egy fegyveres tömeget fékentartson, a királyra 
nézve pedig tökéletesen szükségtelen vala, mivel 
személyesen őt nem gyűlölték. Feljebb láttuk a nép 
valódi véleményét, egyszei'ü természetességgel ki
fejezve egy lapban : „XVI. Lajos forró könyeket 
ejtett azon badarságok felett, melyeket az osztrák nő
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tétetett vele.“ Ha fel is ösmerik, menekülhetett volna; 
kevés embernek lett volna szíve kezét reá tenni. De 
a királyné láttára minden félelem feléledt, s még a 
királypártiak is érezték a veszedelmet, ha e nő az 
idegen sergekhez vezeti Francziaország királyát.

A királyné még máskép is károsan ha to tt, a 
terv kivitelére nem a legképesebbeket választván, 
de azokat, kik leginkább el voltak ő neki szánva, 
vagy családja ügynökeit, Fersen-t, Goguelat írnokát, 
kit igen titkos küldetésekben használt volt fel Esz- 
terházy-hoz és másokhoz ; végre az ifjú Choiseul-t, 
az Ausztria előtt kedvelt családból va ló , lelkes, nyá
jas , igen vagyonos fiatal em bert, kire nézve valódi 
ünnep volt a királynét királyilag fogadni Lothringiá- 
jáb an , de ki képesebb volt őt jól fogadni, mint 
megmenteni vagy vezérelni. Bouillé nyilván a király
nénak akart kedveskedni, midőn e fiatal emberre 
bízta a legfontosabb szerepek egyikét ezen menekü
lési ügyben.

Ez a varennes-i út a vigyázatlanság csodája 
vala1). Elégséges volna jól megállapítni, hogy mit 
követelt a józanész, aztán annak épen ellenkezőjét 
venni; ez eljárással, ha minden emlékirat el is ve
szett volna, ki lehetne találni a történteket.

l) A király fivérét, ellenkezőleg igen ügyesen mentet
ték meg. Balbi asszony, egy eszes nő kedvese, ha ugyan lehe
tett volna kedvese) rávette, hogy bízza magát egy ifjú gascon- 
ra , d’ Avaray-ra, ki rósz félfedelü kocsin vitte el. Egyedül 
ment át, neje pedig más úton. (Lásd egy Coblentz-i út feletti 
tudósítás 1823).
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Előbb i s , két-három hónappal azelőtt, a ki
rályné , mintha figyelmeztetni akarna az elindulásra, 
mindent beszerzett maga és gyermekei számára. Az
után gyönyörű úti készletet rendel m eg, ahoz hason
lót, mely birtokában v o lt, gazdag bútor, mely min
dent magában foglalt, mit csak kivánni lehetett egy 
föld körüli útra. Azután a helyett, hogy közönséges, 
kevéssé feltűnő kocsit vettek volna, megbízta Fersen-t, 
hogy készítessen számára tágas és ügyes utazó-kocsit, 
melyre elől, hátul oda lehessen erősíteni, felhalmoz
ni málhákat, bőröndöket, tokokat, mindent, mi az 
úton feltűnővé tehet egy kocsit. De ez sem elég, e 
kocsit egy más fogja követni, melyben a nőszemély
zet fog ülni. E lő l, hátul három testőr fog vágtatni, 
futár öltözetben, rikító sárga új dolmányban, mely 
minden szemet magára von, és a színről ítélve, azt 
hitetheti e l , hogy Condé herczegnek, a kivándorlottak 
tábornokának emberei ! . . .  Ezen emberek legalább 
jártasak mindenben ; nem , soha sem tették meg ezen 
útat. De mint testőrök alkalmasint elhatározott em
berek , kitünően felfegyverkezve ; csak kicsiny va
dászkéseik vannak. A király arról értesítette őket, 
hogy fegyvereket fognak találni a kocsiban. De Fersen, 
a királyné em bere, talán féltvén őt fegyveres ellen
állás veszedelmeitől, épen a fegyverekről feledke
zett meg.

Mindez a meggondolatlanság nevetséges oldala. 
De ime a mi szomorú, nemtelen. A király megen
gedi, hogy cselédnek öltöztessék, szürke ruhát vé
szén magára és kis parókát. Durand komornyik lett 
belőle. Ezen megalázó részlet Angouléme-né naiv
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elbeszélésében olvasható ; azon útlevélben is áll, me
lyet a királyné és Tourzel-né kapott, mint orosz nő, 
Korff báróné. így ezen illetlen dolog már magában 
mindent elárult. Ez a dáma oly benső viszonyban 
volt inasával, hogy kocsijába fogadta, magával szem
ben , hogy térdjük összeért.

Nyomorult átalakítás! Mily jól van ő igy el
rejtve , ki ismerne rá ! . . .  vagyis inkább ki akarna 
igy ráismerni ? Francziaország ? Bizonyára, nem. Ha 
igy látja, elfordítja tőle szemeit.

„A kocsiládába fogják tenni, mondá XVI. Lajos, 
azon aranynyal hímzett veres öltözetet, melyet Cher- 
bourgban viseltem." A mit igy a ládába re jt, épen 
védelmére szolgált volna. Azon ünnepi öltözet, mely
ben a franczia király megjelent tengeri haderejével, 
Anglia ellen , jobban szentelte föl mint a reims-i 
szentelt olaj. Ki merte volna elfogni, ha ruháit föl
téve , alattuk ez öltözetet mutatta volna ? . . .  Meg 
kellett volna azt ta rtan ia , vagy inkább szivében 
francziának kellett volna maradnia, mint a minő 
akkor volt.



XIII. FEJEZET.

A kirá ly  m en ek ü lé se  V e re n n e s -b e  
(1791, Jun . 2 0 - 2 1 . )

(A király elutazva barátait kitette a halálnak, Lafayette és Bailly bi
zalma és hiszékenysége. Gondatlanságok az elindulásnál (91 Jun. 20). 
A királynak osztrák földön kellett átmennie. Francziaország veszedelme. 
Valószínű bosszuállások ; Théroigne-t már elfogják. Francziaország ön
maga felett őrködik; az út is őrködik. A királyt üldözik 91 Jun. 21; 
fenakad Varennes előtt, elfogatik. A falusi népség özönlik Varennes-be. 
A nép méltatlankodása. A Nemzetgyűlés rendelete, mely visszahívja a 

királyt Párisba.)

A mi, többek közt, még szomorító ezen va- 
rennes-i útban s a mi kisebbíti azon fogalmat, me
lyet alkotni szeretnénk magunknak XVI. Lajos jó 
ságáról: azon könnyelműség, melylyel elindulásával 
a halálnak szánta azon embereket, kik oly őszintén 
el voltak neki szánva.

Lafayette, a körülmények játékánál fogva, aka
ratlanul is a király őre volt, felelős vala a nemzet 
előtt személyéről ; minden módon kim utatta, néha 
magát a Forradalmat is koczkáztatva, hogy minde- 
nekfelett a királyi hatalom helyreállítását óhajtja, 
mint a béke és a rend biztosítékát. Gon dolatban, 
elméletben, köztársasági volt, és mégis a monar
chiának áldozta fel nagy szenvedélyét, gyengeségét, 
a  népszerűséget.



És mi fog történni Montmorin miniszterrel, e 
nyájas és gyenge jellemű emberrel, ki oly vakon 
hitt a király szavaiban, ki Junius elsején azt irta a 
Nemzetgyűlésnek, feleletül a hírlapoknak hogy 
„saját felelősségére, f e j é r e  és becsületére esküszik* 
a király soha sem gondolt a r r a , hogy Franczia- 
országot elhagyja?

Mi fog különösen történni a szerencsétlen La- 
porte-al, a királyi ház udvarmesterével, a király 
személyes barátjával, k ire , a nélkül, hogy tőle ta
nácsot kért vo lna, azon borzasztó tisztet bízta, hogy 
tiltakozását vigye meg a Nemzetgyűlésnek ? . . .

A közméltatlankodás első dühe épen ellene fog 
fordulni, a király ezen akaratlan küldöttje ellen, ki 
által háborút izent népének ; Laporte ezen harczban 
kikerülhetlenül első áldozatul fog elesni, első halottja 
leend ; megrendelhette koporsóját és elkészíthette 
szemfödelét.

Lafayette-t több felőlről figyelmeztették; de ő 
csak a királynak akart hinni; felkereste tehát és 
megkérdezte, mi igaz van a dologban. XYI. Lajos 
oly határozottan, oly egyszerűen, oly becsületesség
gel felelt, hogy Lafayette tökéletesen megnyugtatva 
távozott. Csakis a közönség megnyugtatására kettőz- 
tette meg az őrséget. Bailly még tovább vitte a lo
vagiasságot, és sokkal tovább mint a hogy a köte
lesség azt megengedte volna ; határozottan figyelmez
tetve lévén a királynő egy cselédje által, ki látta 
a készületeket, elég bűnösen gyenge vala e feladást 
a királynéval közölni, mit becsületből legalább ti
tokban kellett volna tartania.
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A király , a királyné azt izenték, hogy részt 
fognak Tenni, a következő vasárnap, Űrnapon, az 
alkotmányos papság által rendezett plébániai dísz
menetben. Elisabeth herczegné ellenszenvet tanúsí
tott ez iránt 19-én (az elmenetel előtti napon) a 
királyné Montmorin-hez szólva, ki épen meglátogatta 
volt a király nővérét, ezt mondá a miniszternek : 
„ ö engem bűsit, mindent megtettem a világon, hogy 
rávehessem ; ágy tetszik nekem, hogy testvéréért fel
áldozhatná véleményét.*

A király ' késett még Junius 20-dikáig, hogy 
bevárja azon cseléd távozását, a ki a feladást tette, 
és hogy királyi fizetésének felvegye még három havi 
részletét ; igy mondja ezt ő maga. "Végre csakis Ju 
nius 15-kén kellett az osztrákoknak elfoglalniok a 
két határ állomást két mértföldnyire Montmédy-től. 
Az előfordult különböző késedelmezések, a kiren
delt és visszahívott csapatok mozgása nem maradtak 
minden hátrány nélkül. Choiseul azt mondá a ki
rálynak, Bouillé részéről, hogy ha 20 dikán éjjel 
el nem indul, ő Choisuel, fel fogja függeszteni az 
őrállomásokat , melyeket az út hosszában elhelyezett, 
és Bouillé-vel osztrák földre fog átkelni.

20-dikán éjfél előtt* az egész királyi család, 
álöltözetben, kiosont egy őrizetlen ajtón keresztül, 
és a Carrouselbe jutott.

Egy igen elhatározott katonának, kit Bouillé 
jelölt k i, kellett a kocsiba ülnie, szükség esetére 
feleletet adni, és az egész ügyet vezetni. De Tour- 
zelné, a királyi gyermekek nevelőnője, fentartotta 
tisztje előjogát: azon eskü értelmében, melyet letett,

Michelet. A fiancz. forr. tört. III. 1 7
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kötelessége, joga volt a királyi gyermekeket el nem 
hagyni; ezen eskü szó nagy benyomást tett XYI. 
Lajosra. Különben is hallatlan volt az étikét év
könyveiben, hogy a királyi gyermekek nevelőné nél
kül utazzanak. A katona nem ült fe l, és a nevelőné 
ült fel : ügyes férfi helyett, tehetetlen nő foglalta 
el a helyet. A vállalatnak nem volt többé vezére, 
senki sem irányozta. Fej nélkül indult meg vaktába.

A kaland regényessége, a félelmek daczára is, 
mulattatta a királynét. Sok időt töltött avval, hogy 
gyermekei álöltözeteiben gyönyörködjék ; még azon 
hihetetlen vigyázatlanságot is m egtette, hogy kiment 
a rendkívül kivilágított Carrousel-be, hogy őket elin
dulni lássa. Egy fiákerbe ültek fel, melynek kocsisa 
Fersen volt; hogy jobban elámítsa azokat, kiknek 
kedvük kerekedett volna őket üldözni, nehány for
dulatot tett a mellék utczákban, azután visszatért 
és még egy óráig várt a Carrousel-ben ; végre meg
érkezett Elisabeth herczegné, aztán a király, azután, 
később, a királyné egy testőr karján; ez, miután 
roszul ismerte P á r is t , a hídon keresztül vitte volt 
őt egész a Bac-utczáig. Visszaérve a Carrousel-be a 
királyné megpillantotta gyűlölettel, örömmel, Lafayet- 
te-t, ki a Tuilleriákból tért haza, miután elkésett a 
király lefekvésétől. Mondják, hogy a feletti gyerme- 
kies örömében, hogy börtönőrét rászedte, rá vágott a 
kerekekre egy kis pálczával, mit kezében ta rto tt, s 
minőket akkor a nők hordtak. Bajos azonban ezt 
elhinni, a kocsi sebesen robogott, és a királyné több 
fáklyát vivő és lóháton ülő szolgától volt körülvéve. 
A testőr azonban azt állítja, hogy ezen erős világítás
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félelmet gerjesztett benne, hogy eleresztette az ő 
karját és a tér másik felére futott.

Fersen kocsis, ki ily drága kincset vitt fiakeré- 
ben, és ki nem ismerte jobban Párist mint a testőr, 
St. Honoré városrészig ment, hogy a Clichy kaput 
elérje, a hol az utazó-kocsi várt az angol Craw- 
fordnál. Onnan Yillette-ig jutott. Hogy megmenekül
jön azon fiakertől, a melyben a testőrök kisérték 
őket, felborította azt egy árokba. Onnan aztán Bondy- 
ba hajtott. Ott már el kellett válni; kezet csókolt a 
királynak , a királynénak, hálásan hagyván őt e l , 
hogy többé soha viszont ne lássa, azon perczben, a 
mikor fiatalkora e bálványáéit, életét tette igy 
koczkára.

Az egyik vigyázatlanság, annyi közt, mely ezen 
utat jellem ezte, az volt, hogy a szobaleányokat sokkal 
a királyi család elmenetele előtt küldték el, úgy 
hogy hat órával előbb érkeztek Bondy-ba. A posta
kocsis, ki őket vitte, ott m aradt, úgy hogy ámulattal 
látott egy fiáker kocsisnak öltözött embert egyedül 
ülni fel négy lóvu hintóba.

Most már elindultak, jó későn, de sebesen ha
ladnak , egy testőr a kocsiajtónál, egy másik a bakon, 
egy harmadik, Valory előre nyargalva, hogy lovakat 
rendeljen , bőkezűen egy-egy tallért osztogatva borra
valóul , mit egyedül a király szokott adni. Egy szíj 
elszakadt, s ez kis késedelmet okozott ; a király is 
feltartóztatta kissé a m enetet, gyalog akarván egy 
hegyen felmenni. Különben semmi akadály ; már 
harmincznál több mértíöldet tettek volt meg, hova 
semmiféle csapatot nem állítottak fel. A királyné

17*
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Châlons előtt igy szólt Valory-hoz: „Ferencz, min
den jól m egy, ha el kellett volna hogy fogassunk, 
máris fogva lennénk."

Minden jól megy? . . .  Francziaországra, vagy 
Ausztriára nézve ? . . .  — Mert hát hova megy a király ?

Megmondta tegnap Yalory-nak: „Holnap Orvai 
apátságban fogok hálni," Francziaországon kívül, 
os z t r  á k  f ö l d ö n .

Bouillé az ellenkezőjét á llítja , de ő maga is 
kimutatja, tökéletesen megállapítja, hogy a királynak, 
országában már semmi biztonságot sem remélhetvén, 
szándékot kelle cserélnie, és akarata ellenére is az 
osztrák kelepczébe esnie. Azon kicsiny csapat, mely 
Bouillé kezében volt, oly csekély számú vala, hogy 
miután reggel nehány mértföldet tett meg a király 
elébe, jobbnak látta visszatérni katonái közzé, azokra 
felügyelendő és őket féken tartandó.

A t e r v , mely Októberben és még Deczember- 
ben is francziának te tszett, nem az többé Júniusban, 
midőn Bouillé parancsnoksága meggyengül, svájczi 
csapatai eltávoznak, franczia csapatai elcsábíttatnak, 
midőn alig tarthat vissza egy kevés német lovassá
got. A király tudja ezt és nem riad többé vissza 
attól, hogy osztrák földre lépjen.

Bouillé eredeti terve talán még veszedelmesebb 
volt. Ha a király átlépi Francziaország határát, ma
gát kivetkezteti nemzetiségéből, osztráknak tűnik fel, 
elitélte magát: ő idegen; Francziaország habozás 
nélkül indíthat ellene háborút. De Bouillé azt a ha
táron innen akarta elkezdeni, Francziaországhan, 
tulajdonkép már alig Francziaországhan, nem is egy
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erődből, egy Montmédy mellett levő táborból, mozgó 
jövő-menő lovas táborból; ott Francziaországban volt 
és nem is. A hadi állást, melybe helyezték volna, 
jó volt az osztrákok ellen, „és még jobb, mondja 
Bouillé, a francziák ellen.“ A király , e lovasok közt, 
azon repülő ágyutelepek megett, az ellenséghez tá
masztva , oda visszavonulhatván, vagy tartományain
kat megnyithatva számokra, tisztán szólhatott volna; 
mondhatta volna például: „Nincsen sergetek, tiszt
jeitek kivándoroltak, a hadikeretek szervezetlenek, 
raktáraitok üresek, huszonöt év óta romba hagytam 
dőlni erődeiteket az osztrák határon; semmi sem 
véd titeket és fegyvertelenek vagytok.. . .  Pedig az 
osztrák érkezik, másfelől a spanyol, a svájczi, há
rom .oldalról vagytok körülzárva. Adjátok meg ma
gatokat. Adjátok vissza uraitoknak a hatalmat." Ilyen 
lehetett volna a király szerepe, a polgárháború köz
pontja , az idegen elleni háború kezdeményezője, azt 
kénye-kedve szerint megkezdhetvén vagy bevégez
hetvén. Lehetett volna nehány alkotmányos szót han
goztatni, hogy az ellenállás megbénuljon, hogy a 
jámbor Nemzetgyűlés elaltathassa az országot és il
ledelmesen szolgáltathassa ki.

Lüttich és Brabant eléggé bizonyították, mit le
het ily uralkodói szavaktól várni. A lüttichi püspök 
atyai izenetekkel és osztrák katonákkal térve haza, 
keményen alkalmazta a hazafiakra a barbar törvény
kezést , a kínpadot és faggatást. Kivándorlottaink 
nem várták meg a visszaérkezést, hogy Franczia
országban számüzetési jegyzékeket köröztessenek. A 
királyné kegyelmes leend-e? Megfeledkezhetnék-e
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könynyen októberi megaláztatásáról, mikor megjelent 
az erkélyen , sírva a nép előtt ? Nem valószínű. Azon 
nő, kit avval vádoltak, hogy az asszonyokat Yersail- 
les-ba vezette, Théroigne, Lüttich-be menvén, Pá- 
ristól fogva üldöztetett, bejelentetett, a lüttichi rend
őrségnek kiszolgáltatott, azután az osztrák rendőr
ségnek (91 Máj.), mely mint k i r á  ly g y i l k  o s t 
Ausztriába hurczolta a Marie-Antoinette fivére bör
töneibe. Kétség kívül kegyetlen visszahatás követ
kezett volna be 1816 modorában; ezen időben, a 
főtörvényszékek idejében, Yalory ama testőr, a ki
rálynak futára a Varennes-i ú tban , a Doubs tarto
mány főbírója lett.

Délután, négy vagy öt óra fele mondja Angou- 
léme-né (azon egyszerű és naiv elbeszélésben, mit 
Weber adott ki) „átmentünk a nagy, Châlons-sur- 
Marne nevű városon. Ott már tökéletesen fölismer
tek. Sokan hálát adnak Istennek, hogy a királyt meg
látták , és óhajaikat fejezték ki, hogy a király me
nekülhessen^

De nem mindnyájan dicsérték Istent. Nagy for
rongás volt a falvakban. Hogy megmagyarázhassák 
a csapatok jelenlétét az út hosszában, azon szeren
csétlen ötletük tám adt, hogy azt mondták, nagy kin
cset visznek ott át, és azt kell kisérniök. Oly percz- 
b e n , midőn épen avval vádolták a királynét hogy 
pénzt csempész be Ausztriába, ennek okvetlenül in
gerelnie kellett az elméket, vagy legalább is a fi
gyelmet felkölteni.

Choiseul foglalta el az első őrállomást, három 
órával tovább mint Chálons ; negyven huszárja volt,
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kikkel mondja Bouillé, biztosítnia kellett a király 
átvonulását és utána elzárni az utat minden utas 
elől. Ha a királyt Châlons-ban elfogják, erővel ki 
kellett szabadítnia. Ez érthetetlen dolog, nem lehetett 
negyven emberrel ily várost legyőzni ; s még kevésbé, 
ha a körülötte levő falvak is beleelegyednek !

S csakugyan a parasztok boszankodva látták a 
huszárokat az úton ; tömegesen jöttek s nézték őket. 
Még Chálons-ból is érkeztek nehányan ; s csúfolód- 
tak a kincsesei; igen jól tudta mindenki, hogy micsoda 
kincsről van szó. Félre kezdték verni a harangokat 
a falukban. Choiseul helyzete tarthatatlan volt. Ki
számította a négy— öt órai késedelemből, hogy az 
egész dolog alkalmasint elmaradt, hogy a király el 
nem indulhatott ; de ha elindult volna i s , ezen az 
úton m aradni, ez annyi volt mint a nép nyugtalan
ságát nevelni, s a király átutazását lehetetlenné 
tenni ; ha a huszárok egyszer eltávoznak, ez embe
rek is el fognának széledni, s az út ismét szabad 
lesz. Choiseul elhatározta, hogy ott hagyja az őr
állomást. A királyné Írnoka, Goguelat, táborkari 
tiszt, ki vele volt ott, és kit arra használtak volt 
fel, hogy mindent előkészítsen az ú ton , figyelmez- 
teté Choiseul-t, hogy kerülje ki Sainte-Menehould-ot, 
hol nagy forrongás keletkezett. Yezetőt fogadtak és 
megkísértették az erdőn átm enni, borzasztó útakra 
bukkantak és csakis reggel érkeztek Yarennes-be. 
Choiseul-nek meg kellett volna bíznia Goguelat-t, 
vagy valaki mást, hogy az országúton haladjon, hogy 
ha a király átvonul, őt vezetni, s a többi csapa
tokat értesítni lehessen ; de távol e ttő l, csupán a
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királyné egy inasát küldte, egy elszánt, de könnyelmű 
szolgát, ki nem volt nagyon értelmes és az izga
lomban fejét tökéletesen el is vesztette ; ezt küldte 
a csapatokhoz az ú ton , azon izenettel, hogy nincs 
már semmi rem ény, és nem marad egyéb hátra mint 
Bouillé körül sorakozni. Choiseul egyenesen kiment 
Francziaországból, Luxemburg fele.

A király azon perczben érkezett meg, a midőn 
az távozott. Sehol Choiseul, sehol Goguelat, sehol 
a csapatok. „Tátongd mélységet látott ebben.“ Azon
ban az út csendes ; megérkeznek Sainte-Menehould-ba. 
Nyugtalanságában a király kinéz, kidugja fejét az 
ablakon. A csapat vezére hajadon fővel közeledik ; 
mindenki felismeri a királyt. A már összegyűlt ható
ság megtiltatja a dragonyosoknak, hogy lóra üljenek. 
Ezeknek szándéka nem volt eléggé határozott arra, 
hogy megkísértették volna ő ellenükre a kocsit visz- 
szatartani ; de egy ember ajánlkozott, hogy azt majd 
követi, s tovább igyekszik feltartóztatni ; a hatóság 
arra határozottan felhatalmazza. Ez az ember, egy
kori dragonyos, D rouet, a postamester f ia, csak
ugyan elindult, az egyik lovas, ki szándékát kitalálta, 
követni kezdte, talán megölte volna, de az kereszt- 
útba csapott, bemélyedt egy erdőbe ; lehetetlen vala 
követni.

Mégis elhibázta a királyt Clermont-nál; ezen 
város, mely nem volt kevésbé izgatott mint Sainte- 
Menehould, és ép úgy féken tartotta a csapatot fe
nyegetései á lta l, mégis átbocsátotta a kocsit. Drouet 
soha sem érte volna utói, ha magától meg nem áll 
egy fél óránál többet, Yarennes kapuja előtt, nem 
kapván pihent lovakat.
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Itt ment véghez az egész vállalat egyik fő bot
lása. Goguelat, a ki táborkari tiszt, mérnök és tá j
rajzoló vo lt, magára vállalta, hogy tudomást szerez 
magának mindenről, megvizsgál minden részletet, 
hogy pihent lovakat fog állítani oda , hol nem volt 
posta ház ; ő adta elő az egész tervet a királynak, 
ő tanította bé az egész leczkét. XYI. Lajos, kinek 
kitűnő emlékező tehetsége volt, szóról-szóra ismé
telte azt Yalory futárnak; megmondta neki, hogy 
lovakat fog találni és egy csapatot Yarennes városa 
e l ő t t .  De Goguelat a város m e g é  helyezte ezeket 
és elfeledte a királyt erről értesíteni.

A futár, Yalory, a ki elől vágtatott, megta
lálhatta volna a lovakat, ha a mint okszerű lett 
volna, egy órával, vagy legalább egy félórával előre 
indul; de jobb szeretett felhasználni ily ritka alkal
mat,  a kocsi ajtó mellett ügetni, és igy nehány szót 
váltani a magas utasokkal, későn, nagyon későn kez
dett aztán vágtatn i, és a lóváltást sürgetni. Ez még 
megjárt a posta-házaknál. De Yarennes-ben mindent 
elrontott.

Egy fél órát elvesztegetett Yalory avval, hogy 
a sötétben keresgéljen, kopogtatott az ajtókban, fel- 
költötte az alvó embereket. A pihent lovak azalatt 
a város másik felén voltak két fiatal ember vezetése 
alatt, az egyik Bouillé fia vala; azon parancsot 
kapták, hogy meg ne mozduljanak, ne hogy figyel
met gerjesszenek. Igenis jól teljesítették ezt. Pedig 
egyik közülök minden veszedelem nélkül mehetett 
volna a város kapujáig, nézni nem érkezik-e a kocsi, 
azt vezetni. Egyetlen embernek a je len léte , ha észre
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vehető lett volna is e sötét éjszakában, semmi fel
tűnést nem okoz.

Azon tragikus perez történetét, melyben a ki
rályt elfogták soha sem fogjuk egész pontossággal 
tudni. A varennes-i utazás főbb elbeszélői, Bouillé, 
atya és fia nem valának ott ; Choiseul és Groguelat 
csak egy-két órával később érkeztek a végzetes je 
lenet u tán , Deslons még később. Minden tehát csak 
két szóból állna (egyik Drouet-től, másik Angouleme- 
nétől) ha Valory a testőr, a fu tár, később a Res- 
tauratio a la tt, össze nem szedte volna emlékeit. 
Elbeszélése, mely kissé zavaros, de rendkívül rész
letes, oly szenvedélyes őszinteség jellegét hordja ma
gán, hogy minden kétséget lehetetlenné tesz. Jól 
érezni, hogy az idő a feledés hatalmát nem gyako
rolta emlékezetére. Ez aggnak egész elmosódott élete, 
azon borzasztó jelenetben öszpontosult ; a veszedelem, 
a száműzetés, minden személyes szerencsétlenség 
csak átsuhant felette, élete ez órában volt össze
foglalva , semmi azelőtt, semmi azután.

Midőn este fél tizenkettőre a kocsi megérkezett 
Yarennes közelébe, a fáradság diadalmoskodott, min
denki aludt a kocsiban. Ez hirtelen m egállt, mind 
fölébredtek. A pihent lovak nem mutatkoztak, sem
mi hír a futárról, kinek azokat elő kellett paran
csolnia.

Ez, Valory már rég óta keresett; előbb kia
bált , keresett az erdőben az űt két felén, ismét kia
bált, de mind hiába. Nem maradt egyéb hátra, mint 
bemenni a városba, a kapukon döngetni, kérdezős
ködni. Semmit sem tudva meg,  kétségbeesetten tért
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benne voltak, borzasztó csapás é rte , szó, egy
idézés, melyre azonnal fölálltak: „A n e m z e t  n e 
v é b e n ! . . . "  Egy ember vágtat a kocsi után . a mel
lett hirtelen megáll, és kiáltja a sötétben: „A nem
zet nevében, megállj, kocsis! te a királyt viszed!"

Általános elámulás. A testőröknek nem volt sem 
lő fegyvereik, sem kedvök avval bánni. Az üldöző 
el vágtatott a lejtőn lefele a városba. Két perczczel 
később embereket lehetett látni onnan lámpákkal ki
jönni , izgatottan beszélve, mozogva, előbb kevesen 
voltak, aztán mind többen. A jövők és menők szá
ma szaporodván, az egész város ki lesz világítva. 
Mindez két perez a la tt.. . .  Aztán a dob pereg.

A királyné, hogy a maga részéről tudakozód
jék , egyik testőrtől kisérve bement volt a Condé 
család egyik régi szolgájához, kinek háza azon lej
tőn vala, mely Yarrennes-be vezet. Reá várnak ; mi
kor fe lü l, az egyesült testőrök arra kényszerítik 
fenyegetésekkel és ígéretekkel a megrémült posta
kocsisokat , hogy sebesen vágtassanak át a városon, 
sebesen át a hídon, mely ketté választja, és aztán 
a híd tornya és ennek alacsony bolthajtása alatt : 
más menekvési mód nem volt. Most megtudták, hogy 
a huszárok vezére, kinek Varennes-nél kellett volna 
réájok várnia, a király megérkezésének hiróre, s 
mindezen za jra , vágtatva menekült ; a huszárok el 
voltak széledve , némelyek lefeküdtek, mások része
gek valának. Ez a vezér egy tizenhét—tizennyolez 
éves német ifjú, kit semmiről sem értesítettek, egy
szerre tudta meg az egész dolgot, és fejét vesztette.
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Drouet és ennek egy pajtása Guillaume, a ki 
követte, bámulatosan felhasználták ezen nehány per- 
czet. Lovaikat egy nyitott istállóba csapni, a ven
déglőst tudósitni, hogy ő aztán másokat értesítsen, 
a hídhoz szaladni, azt egy bútorral rakott szekérrel 
és más szekerekkel elzárni, egy perez műve volt. 
Onnan a városbíróhoz futnak, a nemzetőrök parancs
nokához ; bár csak nyolez embert gyűjthettek össze, 
de azért a kocsi felé indulnak ; ez még csak a lejtő 
aljára ért. A parancsnok és a község elöljárója ké
rik az útleveleket. „A k i r á l y n é :  Uraim nagyon 
sietünk.... — De hát kik önök? — T o u r z e l n é :  
Ez itt Korff báróné.“ A község elöljárója erre be
lép a kocsiba, lámpájával kezében, és félig a ko
csiba hajolva, a világosságot a király arcza felé for
dítja. Ekkor átadják az útlevelet. Két testőr a ven
déglőbe viszi azt. Fenszóval olvassák a hatóság s 
azok előtt, kik jelen voltak. „Az útlevél jó , mondják 
ezek, mivel a k i r á l y  a l á í r t a .  — De, viszonozza 
Drouet, alá van-e írva a Nemzetgyűlés által is? Alá 
volt írva a Nemzetgyűlés egy tagja által. — Hát az 
e l n ö k  aláírta?" így Francziaország alapjogainak 
kérdését, az alkotmány főtételét vitatták és dön
tötték el Champagne egy fogadójában, határozottan, 
felebbezés nélkül, visszavonhatlanul. A Varennes-i 
helyhatóság a község elöljárója, egy jó fűszerkeres
kedő , Sauce, haboznak, nem akarnak ily nagy fe
lelősséget vállalni magokra.

De Drouet és mások sürgetik a dolgot. Vissza
térnek a kocsihoz: „Asszonyom, ha önök idegenek, 
hogyan volt elég befolyásuk arra, hogy Sainte-Mene-



hould-ból ötven dragonyos által akarták magokat 
kisértetni, és Clermont-ból is ugyanennyi által. És 
miért vár önökre Yarennes-nélis egy csapat huszár?... 
Tessék kiszállni a kocsiból és erről felvilágosítást 
adni a közhatóságnak.* Az utasok nem mozdultak, 
a tisztviselők semmi kedvet sem tanúsítottak arra, 
hogy őket leszállásra kényszerítsék. A polgárok las
san gyülekeztek; legtöbben a dobpergés hallatára, 
mélyebben bebújtak ágyaikba. Erősebb hangon kell 
hozzájok szólani. Drouet és a hazafiak a torony felé 
szaladtak, és egész erejökből dühösen verték félre 
a harangokat. Az egész környék meghallotta.. . .  
Tűz van? Az ellenség érkezett meg? A parasztok 
el'őrohannak, kiabálnak, puskákkal, kaszákkal, vas
villákkal felfegyverkeznek, kiki avval, a mije van.

A község elöljárója, Sauce szatócs mindenkép 
kényes helyzetben vo lt, akár cselekedett, akár nem. 
Yalószínüen erélyes felesége irányozta férjét e vál
ságos perczben. Ha a királyt a Yárosházhoz vezeti, 
megsérti ez által a királyság iránti tiszteletet ; ha 
kocsijában hagyja, magát kiteszi a hazafiak harag
jának. A középútat választotta, boltjába vezette a 
királyt. . '

A kocsihoz közeledett levett kalappal: „A köz
ségi tanács fontolóra veszi azon módot, mely lehe
tővé tenné az útasoknak, hogy tovább haladhassanak; 
de elterjedt itt azon hír, hogy királyunkat és család
já t van szerencsénk falaink közt üdvözölni---- Bátor
vagyok tehát esedezni, engedjék meg nekem, hogy 
házamat ajánljam fel, mint biztosabb helyet szemé
lyeikre nézve, hogy ott bevárják a tanácskozás ered
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ményét. A tömeg tódulása mind növekszik, a falusi 
lakosok hozzájárulása miatt, kiket a félre vert ha
rang csődít ide. Mert akaratunk ellenére is egy ne
gyed óra óta szól e harang, és Felséged talán ki 
lenne téve bántalmaknak, melyeknek nem vehetnék 
elejét, és melyek mélyen levernének.41

Nem volt mit ellenvetni e jó ember beszédjére. 
De a harangszó egyre zúgott. Semmi segítség. A 
testőrök hiában igyekeztek eltolni a bútorral rakott 
és más szekereket, melyek a híd szűk átjáratát el
zárták. Halálos fenyegetéseket lehetett hallani a kocsi 
mellett; többen, puskával felfegyverkezve, azon moz
dulatot tették, mintha a benülőket czélba vennék. 
Kiszállították tehát és bevezették a Sauce boltjába 
a három asszonyságot, a két gyermeket és Durand 
komornyikot. Kétségbe vonják ennek inas létét. Ő 
tagad m indent, állítja, hogy valóban Durand. Min
denki fejét rázza: „Nos hát igen , én a király vagyok; 
itt a királyné és gyermekeim. És most kérjük, bán
janak velünk azon tisztelettel, melylyel a francziák 
mindig illették királyaikat.44 XVI. Lajos nem volt 
szónok , többet nem mondoti. Szerencsétlenségre ru
házatja , szomorú álöltözete keveset szólt mellette. 
Ezen rövid parókás inas nem igen emlékeztetett a 
királyra. Ezen rettentő ellentét a rang és ruha közt 
inkább szánalmat ébreszthetett, mint tiszteletet. Töb
ben sirni kezdtek.

Azonban a harangok zúgása rendkívüli módon 
erősödött. Mert a falvak harangjai i s , felébresztve 
a Yarennes-éi á lta l, zúgni kezdtek. Az egész sötét 
vidék izgatottságba ment át. A toronyból látni le
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hetett volna apró lámpafényeket, melyek egymást 
vonzották, keresték ; nagy viharos felhő gyülekezett 
minden feléiről ; fegyveres emberekből álló felhő, 
telve izgatottsággal és fölindulással.

„Hogyan? a király menekül! Az ellenséghez 
megy át! Elárulja a nem zete t!..."  Ezen magában 
is borzasztó szó még borzasztóbban cseng azon em
berek fülében, kik a határszéleken laknak, kikhez 
oly közel van az ellenség, és az invasio minden
nyomorúsága, minden szerencsétlensége___S ezért
az elsők, kik Yarennes-be érkeznek és kik meghall
ják e szót, nem tudják többé magokat fékezni. Egy 
atya elárulja gyermekeit ! . . .  A  mi franczia paraszt
jainknak nem volt még akkor más politikai fogal
maik , mint az atyai kormány fogalma : nem annyira 
a forradalmi szellem gyújtotta őket haragra, mint 
azon borzasztó, istentelen eszme a gyermekekről, 
kiket egy atya árul e l , a megcsalt bizalomról !

Bemennek e durva emberek Sauce boltjába : 
„Mit, ez itt a király! a k irá ly n é !... Csakis ilye
nek! . . . "  Nem volt átkozódás, mit rajok ne mond
tak volna.

4-zonban küldöttség érkezik a községből a tisz
teletteljes és engedelmes Sauce vezetése alatt: „Mint
hogy nem lehet már semmi kétség abban a Varren- 
nes-i lakosságra nézve, hogy szerencséje van kirá
lyát körében b írn i, parancsait jönnek kérni. — P a
rancsokat, uraim? mondá a király. Eszközöljék ki, 
hogy befogjanak, s tovább mehessek.

Choiseul és Groguelat megérkeznek huszáraik
kal; azután, majdnem egyedül, Damas a Sainte-
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Menehould-i őrállomás parancsnoka, kit dragonyosai 
elhagytak volt. Ezen urak csak nehezen hatoltak be 
a városba: megtiltották ezt nekik a község nevében, 
még lőttek Í3 rájok. Eljutottak Sauce házáig. Fel
mentek kanyargós lépcsőn az első em eletre, hol egy 
első szobában sok parasztot találtak összegyűlve, 
kettő közülök vasvillával felfegyverkezve, azt mondá 
nekik: „Nem szabad bemenni!" Bementek. A má
sodik szobában volt a királyi család. Különös lát
vány ! A trónörökös egy megvetett ágyon a lud t, a 
testőrök székeken, valamint a komornák ; a nevelőné 
és herczegnék padokon az ablakok mellett. A király 
és királyné fenálltak és Sauce-al beszélgettek. Egy 
asztalon poharak voltak, kenyér és bor.

A k i r á l y :  „Nos uraim , mikor indulunk?"
G o g u e l a t :  „A mikor Felségednek tetszeni fog." 
C h o i s e u l :  „Parancsoljon Felséged. Yan itt nekem 
negyven huszárom ; de nincs vesztegetni való idő : 
egy óra múlva mind meg lesznek nyerve.

Igazat szólt. E huszárok még első ámulatukban 
voltak, melybe a nevezetes hír őket ejtette ; egy
másra nézve mondogatták magokban : „Dér Koenig ! 
die Koenigin!" (A király! a királyné!) De bár 
mennyire voltak is németek, látniok kellett ^ f ra n -  
cziák egyértelműségét. Tapasztalták is azt azon távol 
eső űtban, melyet Ohoiseul-el tettek meg. Ez bevallja, 
hogy láttára faluról-falura félre verték a harangokat, 
hogy több helyt karddal kellett neki útat törnie; 
hogy annyira vetemedtek a parasztok, miszerint négy 
huszárát letartóztatták, kik utócsapatját képezték : 
támadást kelle ellenök irányoznia, hogy őket kisza-
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badítsa. Ezen németek, kik magokat elhagyattatva 
lá tták , ily óriási nép közt ; kik tudták, hogy utoljá
ra is Francziaország fizeti, táplálja őket, nem ha tá 
rozták magokat könnyen arra, hogy felkonczoljanak 
oly embereket, kik barátságosan fogtak velők kezet, 
és velők poharakat ürítettek.

E válságos helyzetben, midőn minden perez 
véghetetlen fontos vala , mielőtt a király Choiseul- 
nek felelhetett volna, nagy zajjal lép be a községi 
elöljáróság a nemzetőrség tisztjei. Többen térdre 
borulnak: „Az Isten nevére Felséged, ne hagyjon 
el bennünket; ne hagyja el az országot." A király 
igyekezett őket megnyugtatni. „Az nem is szándé
kom , uraim , nem hagyom el Francziaországot. A 
sértések, melyekkel illettek, arra kényszerítettek, hogy 
Párist elhagyjam. Csak Montmédy-be megyek ; fel
hívom önöket, hogy kisérjenek oda. . . .  Csak eszkö
zöljék kikérem, hogy a kocsik be legyenek fogva."

Kimentek. Ez volt az utolsó perez XVI. Lajos 
számára. Choiseul, Goguelat parancsait várták. Éj
jeli két óra volt. A ház körül rosszul felfegyverzett, 
(legtöbben lőfegyver nélkül), roszul szervezett, zava
ros tömeg tolongott, kiknek volt is fegyverök, nem 
lőttek volna a királyra (talán Drouet-t kivéve) még 
kevésbé a gyermekekre. Csupán a királyné volt ve
szedelemben. Choiseul és Goguelat hozzá fordultak. 
Megkérdezték tőle, akar-e lóra ülni és a királylyal 
elindulni ; a király magával vinné a trónörököst. A 
hídon-nem lehetett átmenni, de Goguelat ismerte a 
kis folyó gázlóit. Harmincz vagy negyven huszárral 
körülvéve biztosak voltak, hogy átmehetnek. Azon
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túl aztán semmi veszedelem; a Yarennes-belieknek 
nem voltak lovasaik, hogy őket üldözhessék.

Ezen merész lovaglás méltán megrémíthetett, 
meg kell vallani, egy bátor és elhatározott nőt is. 
A királyné így felelt : „Semmit sem akarok magamra 
venni ; a k i r á l y  h a t á r o z t a  m a g á t  e l é p é s r e ,  
az ő joga parancsolni, az én kötelességem őt kö
vetni. .. . Különben is Bouillé nem késhet már soká." 
(Goguelat, 29).

„Csakugyan, folytatá a király, felelhetnek-é 
nekem arról, hogy ezen zűrzavarban egy puskalövés 
nem öli meg a királynét, vagy nővéremet, gyerme
keimet? . . .  Különben is fontoljuk meg a dolgot hig
gadtan. A közhatóság nem tagadja meg, hogy át
menjek ; csak arra kér, hogy várjak hajnalig. Az ifjú 
Bouillé elindult éjfél körül, hogy atyját Stenayben 
értesítse. Ez nyolcz mértföldnyire van , két-három 
órai járás. Bouillé okvetetlen meg fog érkezni reg
gelre , és akkor veszedelem és erőszak nélkül biz
tonságban mehetünk tovább. “

Azalatt a huszárok a néppel ittak,, a „Nem
zetet" éltetve. Mindjárt három óra volt. Az elöljá
róság visszatér ezen rövid, de rettentő értelmű sza
vakkal: „A nép határozottan ellenszegülvén annak, 
hogy a király útra keljen, elhatároztuk, hogy futárt 
menesztünk a Nemzetgyűléshez, megkérdezendő mi a 
szándéka ?“

Goguelat kiment, hogy puhatolja ki a helyzetet. 
Drouet feléje közeledik és mondja neki : „Meg akarja 
szöktetni a királyt, de csak halva fogja elvinni!" 
A kocsit felfegyverkezett tömeg vette körül ; Gogue-
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lat közeledik nehány huszárral ; a nemzetőrök őr
nagya, ki őket vezényelte, mondja: „Ha egy lépést 
teszen ö n , megölöm." Goguelat lovával neki ront, 
két lövést kap,  elég könynyü sebeket; az egyik 
golyó válpereezén akadván me g , eleresztette a kan
tárt és egyensúlyt vesztve, leesett a lóról. Mégis 
felkelhetett, de azon percztől fogva a huszárok át
álltak a nép pártjára. Megmutattak volt nekik az 
utcza végén kis ágyukat, melyek őket fenyegették ; 
már két tűz között gondolták magokat, de ezen 
ágyuk, régiségek valának, nem voltak, nem is le
hettek megtöltve.

Goguelat, sebesülten, panasz nélkül tért vissza 
a királyi család szobájába. Ez szívszaggató, ép oly 
nemtelen, mint tragikus látványt mutatott fel. Ezen 
kétségbe esett helyzet rémülete megtörte a királyt, 
a királynét, még szelleműket is láthatólag megza
varta. Könyörögtek Sauce szatócsnak, feleségének, 
mintha e szegény emberek valamit változtathattak 
volna a dolgon. A királyné, egy pádon ülve, két 
gyertyával telt láda köz t, igyekezett a szatócsné jó 
szívét felkölteni : „Asszonyom , mondá neki, hát nin- 
csenek-e gyermekei, férje, családja?" Mire a másik 
egyszerű nyelven felelt hosszú beszéd nélkül: „Sze
retnék segíthetni. De hát! ön a királyra gondol én 
Sauce-ra. Minden asszony a férjére.. . ."  A királyné 
mérgesen elfordult, a harag könyeivel szemében, 
csodálkozva, hogy ezen asszony, ki őt meg nem 
menthette, megtagadta, hogy vele együtt elvesszen, 
hogy neki feláldozza férjét és családját.
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A kii’ály magán kívül látszott lenni. Azon tiszt
nek, ki a legelső őrállomást vezényelte, Varennes 
után , Deslonsnak, sikerülvén a királyig bejutni, azt . j 
mondá neki, hogy Bouillé már értesülve van és kétség 
kívül segítségre fog jönni. A király nem lászott hal
lani e szavakat. A tiszt háromszor is ismételte, és 
látván, hogy nem fogja fel szavait a király: Arra ké
rem Felségedet, mondá, adja ki parancsait Bouillé 
számára. — Nem adhatok többé parancsot, feleié, 
fogoly vagyok. Mondja meg neki, arra kérem, tegyen 
meg mindent, a mit értem tehet."

Csakugyan nagyon tartottak sokan attól, hogy 
Bouillé megérkezik, el akarták távolítni a királyt ; 
kiabálások hangzottak: „Párisba!" Ajánlották neki,' 
hogy a tömeg lecsillapítására, mutassa meg magát 
az ablaknál. A nap feljött már és tisztán világította 
meg a szomorú jelenetet. A király inas öltözetben 
az erkélyen, haj por nélkül, azon rút kis összeku
szált parókával, sápadtan és kövéi’e n , vastag sápadt 
ajkakkal, némán , fénytelen szemeivel, melyek sem
mi eszmét nem fejeztek ki . . . .  A meglepetés nagy 
vala azon ezernyi ember számába, mely ott volt; 
előbb mély csend jelezte azon eszme és érzelem közti 
harczot, mely a fejekben véghez ment. Azután a szá
nalom k itö rt, kitörtek a könyek, Francziaország 
valódi szíve . . .  és oly erővel, hogy ezen dühös em
berek közül, többen kiálták : „éljen a király!"

Sauce öreg nagyanyja, megnyervén azt, hogy 
a királyi szobába bemehessen, elszorult szívvel látta 
a két gyermeket, kik együtt, ártatlanul aludtak a 
családi ágyban; térdre esett és zokogva kért enge-
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delmet arra, hogy nekik kezet csókolhasson ; megál
dotta őket, és könyek közt távozott.

Kegyetlen jelenet valóban, mely a legkeményebb, 
a legellenségesebb szíveket is meglágyíthatta Igen, 
még egy lüttichi ember is sirt volna. Lüttich, Leopold 
rabja, melylyel az osztrák katonák barbárul bántak, 
sirt volna XYI. Lajos felett.

Ily különös, sajátságos volt a helyzet: A For
radalom, mely Európában a királyok foglya vala.t 
Francziaországban a királyokat fogta el. De miér 
mondom különösnek ? Ne m, a kárpótlás igazságos 
Minő gyenge elméüek vagyunk! az a mi leginkább 
meglepett a Yarennes-i jelenetben, legtermészetesebb 
volt ; a mi rendetlenségnek, hallatlan felforgatásnak 
te tsze tt, visszatérés volt az igazsághoz.

Ezen álruha, melyen megbotránkoztak , közelebb 
hozta XVI. Lajost a magán élethez, melyre teremtve 
volt. Hogyha hajlamait vizsgáljuk, neki bizonyára nem 
szolgának kellett volna lennie (művelt, olvasott volt), 
de valamely nagy család hivatalnokának, nevelőnek 
vagy gazdasági tisztnek, fölmentve, mint alárendelt, 
minden személyes kezdeményezés alól ; igen pontos, 
becsületes gazda lett volna, tudományos és Dagyon 
erkölcsös, nagyon lelkiismeretes neveld, a mennyire 
tudniillik egy vakbuzgó ember lehet az. Az aláren- 
deltek öltözete , volt tehát valódi ruhája ; addig ál~ 
ruhában volt a királyság hazug jelvényeivel.

De a mig így elmélkedünk, az idő halad; a 
nap már jó magasan van az egen. Tízezer ember 
tódult Varennes-be. A kicsiny szoba, hol a királyi 
család összegyűlt, noha a kertre szolgál, - mégis rész-



ketett azon zavaros zsibongástól, mely az utczáról 
emelkedik. Az ajtó kinyílik. Egy ember lép be, a 
párisi nemzetőrség egy tisztje, sö té t, kifáradt, áléit, 
de lelkesült a rcz , hajpor és fodrozat nélkül, kivá
gott ruhával. Csupán megszaggatott szavakat ejt ki: 
„Felséged tu d ja .. . .  Párisban a mészárlás foly.. .  . 
Feleségeinket, gyermekeinket talán már lekonczolták ; 
Felséged nem fog tovább menni . . .  az állam érde
ke___Igenis Felséged, feleségeink, gyerm ekeink!!...
E szóra a királyné erélyes mozdulattal megragadta 
kezét, és rámutatván a trónörökösre és nővérére, 
kik a fáradságtól kimerülve, aludtak Sauce ágyán: 
„ Nem v a g y o k - e  én  is a n y a ?  mondá.“ — V é g 
re  i s m i t  a k a r n a k ?  Kérdé a király.— F e l s é 
g e d ,  a N e m z e t g y ű l é s n e k  e g y  r e n d e l e t e . . . — 
H o l  v a n ? — P a j t á s o m  k e z é b e n .  Az ajtó ki
nyílt, megpillantottuk Romeuf-öt, ki az első szoba 
ablakához támaszkodott, a legnagyobb zavarban, 
könytől ázott arczczal, egy papirt tartva kezében'; 
lesütött szemmel közeledett. M it u r a m ,  ö n  az!  
A h  e z t  s o h a  se h i t t e m  v o l n a ! . . .  mondá neki 
a királyné. A király erővel kirántá kezéből a ren
deletet, elolvassa és mondja : N i n c s  t ö b b é  F r a n -  
c z i a o r  s z á g * n a k  k i r á l y a .  A királyné is átfutja, 
a király visszaveszi, újra elolvassa, és leteszi az 
ágyra, hol a gyermekek nyugodtak. A királyné szen
vedélyesen lelöki az ágyról, mondván: Nem akarom, 
hogy gyermekeimet bemocskolja. Erre általános mo
raj tör ki a jelenlevő elöljárók és lakósok ajkán, 
mintha a legszentebb dolgot szentségtelenítették vol
na meg. „Hirtelen felszedtem a rendeletet és az asz
talra helyeztem." (Choiseul).
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Mit csinált Bouillé? Miért nem érkezett meg? 
Egymás után értesítve fia által, a Varennes-i hu
szárok kis tisztje, Deslons és Choiseul sürgős ize- 
netei á lta l, hogyan nem futott gyorsan át azon uyolcz 
mértföldnyi kis távolságon.

Hogyan? maga mondja el, és tökéletesen be
bizonyítja, hogy semmit sem tehetett. Oly kevéssé 
lehetett biztos azon kis csapatról, mely vele vo lt, 
annyi r ó s z  város által látta magát körülvéve (ő 
maga beszél igy) Yerdun, Metz, Stenay által, min
den oldalról fenyegetve, hogy miután egy darabig 
a király elébe ment, hamar visszatért, hogy bizto
sítsa katonái hűségét,, óráról órára félvén, hogy őt 
elhagyják. Maga mellett tartotta legbiztosabb tisztjét, 
legidősebb fiát, Bouillé Lajost. És ők kettőjöknek 
sem sikerült magokkal ragadni a sereg 1 e g j o b b 
ezredét, az egyetlent tulajdonkép, mely megmaradt 
a R o y a l -  A l i e  má n  d-t, csak két vagy három éji 
óra alatt sikerült nekik azt felfegyvereztetni, azon 
borzasztó éjben, melynek minden percze egy század 
felett döntött. Ezen ezred a lángolásig feltüzelve égő 
szavaik á lta l, jól tartva, fejenként megannyi arany
nyal fizetve, átvágtatott a nyolcz mértföldön gyors 
menetben, fellázadt országon keresztül, egyedül ezen 
fegyveres emberektől nyüsgő mezőkön, valóban el
lenséges földön, a hazatérés iránt nagy kétségben.. . .  
Egyikkel találkoznak övéik közül: „ Nos ? — A ki
rály elindult Varennes-ből.u Bo illé sisakját fejébe 
nyomja, káromkodik, véres sarkantyúját lova olda
lába vágja. Egy perez alatt minden eltűnt mint a 
szélvész azon ember szeme elől___



Yégre V«,rennes-hez érnek. Semmi átjárás. Tor
laszok az úton. Egy gázlót ta lálnak , átmennek Azon 
túl csatornára akadnak. Azon is át igyekeznek men
ni. IJjabb hírek felmentik őket attól. Minden reményt 
elvesztenek, hogy a királyt utol érhessék. A németek 
kezdték mondani hogy lovaik már oda vannak. A 
Yerdun-i várőrség nagy erővel jött rájok.

A fiatal Bouillé Lajos számot adva ezen utolsó 
ó ráró l, midőn atyja kivont karddal repült a nagy 
kezes u tán , a fiatalság merész hevével mondja : 
„Haladtunk egy kis csapattal, az ellenünk fölfegy
verkezett Francziaországban.. . .  “

Ig en , valóban Francziaország volt az. — És 
ezen németek, a kik vágtattak , és Bouillé, ki őket 
vezette, és a király, a kit elvittek, mik voltak hát ? . . .  
A lázadók !
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