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SZEPTEMBER

I. FEJEZET.

A rögtönzött Commune.

Jól van; tehát felriasztottátok, őt, ti emigrán
sok és világnak kény urai; Francziaország fel 
vani riasztva! Régóta leczkéztetíütelk már (ezt a 
szegény nemzetet és gyámkodtok fölötte), kegyet
len, hívatlan paedagogusokl gyanánt, rázván feje 
fölötti tűzi- és aczélvesszőtöket; régóta tart már, 
hogy szurkáljátok, ijesztgetitek! és fricskákat 
adtok neki, a inig ott ült tehetetlenül az ő 
alkotmánynak nevezieitt halotti köntösében), s ti 
gyülekeztetek rá minden országiból sergeitekkiel 
és cselszövényeitekkel, beiütéstekikel és kegyetlen 
öklözéseitekkel : s ime most már szurástok az 
elevenig hatott, és ö felugrik s vére forr. A halotti 
ruha darabokra van tépve, s ő szemközt áll vele
tek, a természetnek ama rettenetes erejével, a 
melyet még senki sem mért meg, s a mely le
nyúlik az őrültségbe és a pokolba: most már 
lássátok, hogyan bántok el vele.
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Az 1792-ik évnek ezen szeptember hónapja, 
mely egyikévé lett a legemlékezetesebb hónapok, 
nak a történelemben, két egymástól igen külön* 
böző színben tűnik fel: csupa sötétség az egyik 
oldalon, csupa fény a másikon. A mi kegyetlen 
van huszonöt millió embernek rémült őrületé
ben, s a mi nagy van huszonöt millió embernek 
egyetemes halálmegvetésében, az itt van kiáltó 
ellentétben egymás mellett. A mint az történni 
szokott, midőn valamely egyén, s még inkább, 
midőn egy egész nemzet hirtelen kibillen 
egyensúlyából. Mert a természet, a mely oly virá
gos zöldnek látszik, mindenütt iszonyatos mély
ségű alapokon nyugszik, csak hatoljunk abban 
lejebb, s Pánnak fuvolájában, melynek zenéjére 
a nymphák tánczolnak, van egy olyan sikoltó 
hang, a mely minden embert őrültté tehet.

Rettenetes az, midőn egy nemzet, félre vet
vén alkotmányát és szabályzatait, a melyek 
halotti ruhává váltak rá néz^e, transcenden- 
íalissá lesz, s kénytelen szilaj vadsággal utat törni 
magának az Újon és Zűrzavaron keresztül, a hol 
az erő még nincs elkülönítve megengedettre és 
megtiltottra, hanem Erény és Bűn külön nem 
választva örvényzenek a szenvedélyek ama biro
dalmában ahonnat származnak és a miket mi 
csodáknak és rettenetességeknek nevezünk. 
Ilyen állapotban fogjuk mi szemlélni Franczia- 
országot, mintegy három év tartama alatt, tör
ténetünknek ezen utolsó, harmadik kötetében. 
A sansculottismus uralkodva egész fenségében 
és egész rettenetességében: az ember jogainak, az 
ember képességének vagy erejének evangelioma
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(Istennek izenete) még egyszer hirdettetik a 
világnak, letörhetetlen erővel; s ugyanakkor s 
egy kis időre még hangosabban, az ember 
gyengeségeinek és bűneinek legrettenetesebb 
Ördögizeneté; és az egész roppant arányban s 
rettenetes megjelenéssel; felbővel borított „újjá
születése egy világnak"; roppant füstfelhő, — 
az ég sugaraival övezve mintegy az egyik olda
lon, s a pokol tiizével a másikon. A történelem 
sok mindent elbeszél: azonban az utóbbi ezer 
vagy több esztendő alatt micsoda dolgot beszélt 
el, a mely föléme ezzel? Ennél a tüneménynél, 
édes olvasóm, időzzünk egy kissé jószántunkból; 
s annak végtelen gazdag jelentőségéből igyekez
zünk elvonni annyit, a mennyit jelen viszo
nyaink közt felhasználhatunk.

Szerencsétlenség, bár igen természetes, hogy 
ezen időszak történetét általában ideges lázban 
írták meg. Csupa nagyítás, átkozódás, jajgatás 
minden, s azon felül egyetemes sötétség. Azonban 
akkor is, midőn a rothadt vén Rómának el kelle 
sepertetnie a föld szinéről, s amaz északi népek 
s a természetnek más, szörnyű fiai beütének, 
„megsemmisítve a formulákat", a mint most a 
francziák cselekesznek : a rothadt vén Róma 
épen igy átkozódott, a leghangosabban kiáltozva, 
ügy hogy igen sok dolognak igazi színe elveszett 
ránk nézve. Atilla hunjainak oly hosszú karjaik 
voltak, hogy képesek voltak lehajolás nélkül 
felvenni a követ a földről- A szegény tatárok 
testébe az átkozódó római történelem az ábéczé- 
nek egy betűjét .ékelte bele s igy ők tartarok, 
ádáz tartarusi természettel, mind e mai napig.
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Hasonlóképen itt is, akárhogy kutassunk ezen 
sokféle, megszámlálhatatlan franczia előadások
ban, igen gyakran sötétségre bukkanunk, vagy 
csupa őrjöngés riaszt el bennünket. Szinte nehéz 
képzelni, hogy a nap ebben a szeptember hónap 
bán is sütött, mint a többiekben. Mindamellett 
az elvitázhatatlan tény, hogy a nap sütött; s volt 
időjárás és munka; — sőt a mi ez utóbbit illeti, 
igen rossz idő az aratómunkára. A boldogtalan 
szerző kutathat egész erejéből, s mind annak 
utána is szüksége van az elnézésre.

Igen bölcs franczia lett volna az, ki közel
ről megnézve Francziaország képét ezekben a 
napokban, a hol minden indulásban és mozgás
ban vala, uj és töretlen útakon: képes lett volna 
megmondani, hogy a fő és lényegei? mozgalom 
hol van; melyik irányzat az, a mely fő és ural
kodó az egészben. Azonban negyvennégy évnyi 
időköz után egészen másként áll a dolog. Ma 
már minden ember által elég könnyen meg
különböztethető két vezéráramlat vagy fő irány 
a szeptemberi örvényző mozgalomban: rohamos 
vonulás a határok felé, s örjöngő tolongás a 
városházak és tanácstermek felé az ország belse
jében. A neki szilajult Francziaország kétség- 
beesett halálmegvetéssel rohan a határok felé, 
hogy védje magát az idegen zsarnokok ellen; 
tolong a városházak és a választó bizottságok 
termei felé, hogy védje magát az itthoni ariszto
kraták ellen. Igyekezzék az olvasó jól felfogni 
ezt a két fő mozgásirányt, s hogy micsoda 
meliékíülyamok és megszámlálhatatlan örvények 
vannak ezzel összeköttetésben. Valamint azt is



megítélheti, hogy valamennyi régi hatóságnak 
ily hirtelen összeomlásakor, ez a két fő mozgás* 
irány, a melyek önmagukban is félig eszeveszet
tek, vájjon csendes természetű lehetett-e 1 Olyan, 
mint mikor a száraz Saharán a szelek feltámad
nak s felkapják és szórják a homokszemek 
mérhetlen sokaságát- Maga a levegő is, mint az 
utazók mondják, sűrű homoklevegő; s azon 
keresztül csak homályosan látszva, a legcsodála
tosabb alakú, tömörületlen homokoszlopok ke
ringenek elő innét is, amonnat is, mint meg
annyi őrült forgódervisek, száz lábnyi magas
sággal, s járják ott a maguk roppant keringőjét.

Mindamellett minden emberi mozgalmak
ban, ha azok csak egy naposak is, van rend, 
vagy legalább kezdete a rendnek. így a huszonöt 
millió francziának ezen saharai keringőjében 
is ott van két dolog, vagy inkább csak egy, és 
reménye a másiknak: a párizsi commune (vagy 
városi hatóság) a mely már itt van, s a „nemzeti 
convent", a mely nehány hét múlva itt lesz. 
A felkelésből származott commune, a mely 
augusztus tizedikének estéjén rögtönözve ala
kult meg, s a mely véghez vitte ezt az örökké 
emlékezetes, felrobbanás általi megszabadulást, 
kell hogy uralkodjék a fölött, mig a convent össze 
nem jő. Jelenleg ez a commune, melyet méltán 
nevezhetnek önkéntes vagy „rögtönzött" com- 
mune-nek, az ura Francziaországnak. A tör- 
vényhozógyülés, mely hatalmi jogát a régitől 
nyerte, hogyan bírjon most hatalommal, midőn 
a régi hatalmat a felkelés szanaszét szórta? Mint 
valamely hajótörésből fent úszó gerendán, bizc*-
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nyos dolgok, személyek és érdekek még csüng
hetnek rajta : így naponként önkéntes honvé
dek, vadászok vagy dsidások, zöld egyenruhá
ban vagy veres hálósipkában (bonnet rouge) 
vonulnak el előtte, a kik épen indulóban vannak 
a Braunschweigi herczeg elé; fegyvereiket csör
getve, s mindig a Leonidás-féle ékesszólás egy 
nemével, s gyakran olyan tüzével a mindent 
mérésnek, melyben még Heródesnél is heró- 
desebbek, — s a  karzatok, „különösen a höl
gyek" soha sem fáradnak bele a tapsolásba.*) 
Ilyen vagy ehez hasonló természetű szónoklato
kat meg lehet hallgatni s felelni rájok egész 
Francziaország hallatára; s így a Salle de Manège 
még mindig hasznos szolgálatot tölt be, mint 
kiáltványok hirdetésének helye. S valóban, 
most főként erre a czélra szolgál. Vergniaud 
lelkesitő szónoklatokat tart, de mindig csak 
bizonyos prófétai szellemben, a közelgő convent 
felé nézve. „Hadd veszszen el a mi emlékünk" 
— kiáltja —, „csak Francziaország legyen sza
bad" — mire valamennyien felállanak, felelet
képen kiáltva: „Igen, igen; périsse notre mé
moire, pourvu que la France soit libre!"**) 
A csuhát-levetett Chabot az éghez fohászkodik, 
hogy legalább mi „végeztünk volna a királyok
kal" s hirtelen mint a lőpor, a melybe szikra 
esett, mindannyian felszökünk még egyszer, s 
kalapjainkat rázva kiáltozunk és esküszünk ;

*) Moore, Journal, I. 85,
(»* Hist. Pari, XVII, 467,
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„Igen, nous le jurons; plus de roi7“*> Mindezek 
kiáltvány-gyakorlatul igen alkalmasok-

Különben pedig hogy a mi mozgékony Bris
sot jaink, szigorú Roland jaink, s általában azok 
az emberek, kik egykor a hatalom birtokosai 
voltak, s most minden nappal kevésbé azok; 
azok az emberek, a kik szeretik a törvényt, 
s azt akarják, hogy még a felrobbanás is, a 
mennyire lehet, bizonyos szabályok szerint tör
ténjék: a dolgoknak ezen állapotát a legnagyobb 
mértékben szabályellenesnek és ki nem elégitő- 
nek találják, alig szükség mondanunk. Panaszt 
tesznek, támadásokat próbálnak, de minden t 
eredmény nélkül. Sőt a támadások visszapattan
nak, s abba kell azokat hagyniok, iíehogy 
rosszabb valami következzék be: az uralkodói 
pálcza elvétetett ezen törvényhozógyiiléstől, egy
szer s mindenkorra. Ennek a szegény törvény- 
hozógyülésnek az a keserű sors jutott, hogy 
mint egy új Androméda összekötött kézzel ma
gát a sziklákhoz szegeztetni engedé, és ott csak 
sírni tudott az Éghez és Földhöz; mígnem csodá
latosan egy szárnyas Perseus (vagy rögtönzött 
commune) tűnt elő a kék messzeségből (és 
megszabadította. -— De most már az a kérdés, 
hogy vájjon a döntő szó a gyöngéd zenei beszédű 
Andromedáé-e, vagy a zord szavú, sisakos, 
paizsos Perseusé? A két hang dallamos 
egyezése volna a legjobb ! De hátha másként 
történik és a szavazatok eltérnek, akkor bizony

*) Hist. Pari. XVII. 437,
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Andromedának csak a sírás jut, s még hozzá, ha 
lehet, csupán csak hála-könyekkel.

Légy elégedett, oh Francziaország, ezzel a 
rögtönzött communenel, akármilyen is az! En
nek vannak eszközei és kezei hozzá: az idő nem 
sok. Vasárnap, augusztus huszonhatodikén 
összegyűlnek az első fokú választógyülések, s 
megkezdik a választók választását; vasárnap, 
szeptember másodikál?, (vajha szerencsés nap 
lenne ez !) a választók megkezdik a követek 
választását, s igy egy mindent meggyógyító 
nemzeti couvent jön össze rövid időn. Semmi
féle marc d'argent, vagy activ és passiv választó 
közti különbség nem boszantja most a franczia 
hazafit: egyetemes szavazásjog, korlátlan
választási szabadság van. Régi alkotmányozók, 
mostani törvényhozók, az egész Francziaország 
mind választható. Sőt lehet mondani, a világ- 
egyetem (de V Univers) virága mind választható, 
mert épen ezekben a napokban „honosítottuk", 
a törvényhozó gyűlés határozata által, az emberi
ség nevezetesebb külföldi barátait: Priestleyt, a 
kit felpörköltek érettünk Birminghamban; Klop- 
stockot, a kinek geniusa a világ minden nem
zetéé; Bentham Jeremiást, a hasznos törvény- 
tudót; a kitűnő Painet, a forradalmi szabót: a 
kik közül nehányat meg lehet választani; a mint 
az nagyon is illik egy ilyen természetű eonvent- 
hez. Egy szóval hétszáz negyvenöt uralkodó, a 
világegyetem csodája, fogja helyettesíteni ezen 
boldogtalan tehetetlenségét a törvényhozógyülés- 
nek, — a melyből, valószinű, hogy a legderekabb 
tagok, s a Hegy egészen újra meg fognak válasz-
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tatai. Roland készíti a Salle des Cent Suisses), 
mint ideiglenes találkozó helyet számukra, azon 
roppant Tuileries palotában! a mely most üres 
és nemzeti, s nem palota, hanem karavánszálló.

A mii ezt az önhatalmú communet illeti, el 
lehet mondani, hogy a földön soha különösebb 
városi hatóság utam létezett. Nem egy nagy 
városnak! hanem' légy Hagy királyságnak, mely 
a forradalom és az eszeveszettség állapotában 
van, közigazgatása jutott neki feladatúi. Soros- 
zás, a sereg ellátása, Ítélés; feltalálás, határozás, 
cselekvés, törekvés a cselekvés után: az ember 
csodálkozik, hogy az emberi agy mind ennek 
súlya alatt meg nem tébolyodott. Azonban sze
rencsére az emberi agynak az a kitűnő tulajdon
sága van, hogy egyszerűen csak! annyit ölel fel, 
a mennyit elbír, s a többit ignorálja; ott hagyja, 
mintha az nem is léteznék. A mii által valamin 
mégis csakugyan segítve van!, és igen sok dolog 
segit miaga magán. Ez a rögtönzött comímtae 
megy a maga utján, semmit som kételkedve: 
gyorsan szembe szállva, félelem vagy kapkodás 
nélkül, bármely pillanatban, a pillanat szükségeii- 
vel. Még ha az égés? világ tűzben állana is: a 
három színű ,rögtönzött elöljárónak hiszieinl csak 
egy elveszthető élete van. Óik) a sansculotte pat- 
riotismusnaíkí színe java és választott férfiaij, két
ségbeesett helyre állítva: bérük kibcszélhctetleu 
győzelem' vagy magas akasztófa. Ott ülnek ezek 
a bámulatra gerjesztő háromszintű elöljáróik  ̂ a 
városháza termében, mint főtanács; mint fel
vigyázó bizottság (de Surveillance, a mely majd 
de salut public vagy közjólléti bizottmánynyá
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lesz) vagy a minemü bizottmányokra/ és al- 
bizottmányokra csak szükség van; végnélküli 
levelezést folytatva, megszámlálhatatlan végzé
seket hozva, — igy egy végzésről az van meg
írva, hogy „a kilenczvennyolezadik volt az nap“. 
Bátran, gyorsan! ez a jelszó. Zsebökben töltött 
pisztolyokat hordanak, s egyszersmind holmi 
hideg ételeket ebédre. Sőt később traiteurs (ven
déglősök) látják el őket ebéddel, — kissé paza
rul, amint utólag morogtak is érte — a mit ők 
ott költenek el a helyszínén. így működnek 
ezek, háromszinű _ öveikkel derekukon: egyik 
kezökben hatósági végzés, a másikban lőfegyver. 
Megbízottjaik kint járnak Francziaország egész 
területén, szónokolva a városházaknál, piaczo- I
kon, országutakon és mellékutakon; izgatva, a 
fegyverfogást sürgetve: s minden szív örömest 
hallja őket- Nagy tűzzel szónokolnak az ariszto
kraták ellen is; sőt némelyek, mint Momoro 
könyvkereskedő, olyanforma ezélzást is tesz- 1 
nek, a melyen az agrárius törvénynek, s a túl
telt vizkóros pénzes láda operatiojának szaga 
érzik ; minek következtében a merész könyv- 
kereskedőt kicsi hija, hogy fel nem akasztják s 
a volt alkotmányozó Buzotnak kell őt dugva el- 
szállitnia.*)

Az uralkodó személyeknek, ha még olyan 
jelentéktelenek is, rendesen megvannak az ő 
meglehetős számú emlékiratkészitőik ; s későbbi 
korban, a kik érdeklődnek iránta, részletesen 
megismerhetik azoknak minden dolgát reggel-

) Mémoires de Buzot (Páris, 1823.) 88. 1?
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tői estig: s minthogy az emberek mindig szeretik 
ismerni kiváló helyzetű embertársaikat: ez az 
emlékiralkészlet nagy gyönyörűség rájok nézve. 
Ezeknél az uralkodó személyeknél, a kik most 
itt a városházánál üléseznek, nincs meg ez az 
eset. És mégis, melyik —, kormányzó rendhez 
tartozó —, s legváltozatosabb sorsú felebará
tunk, főkanczellár, király, császár, bel- vagy 
külügyminiszter ment valaha keresztül o\yan 
és annyi válságon, mint a mennyin Tallien 
jegyző, Manuel ügyész, s a jövő ügyésze, Chau- 
mette, itt ebben a huszonöt millió ember homok- 
keringőjében i^ost keresztül mennek. Oh ha
landó felebarátaink, — te Panrs ügyvéd, Dan
ton barátja, Santerre rokona; Sergent vés
nök, kit utóbb agátkö Sergentnek neveztek; te 
Huguenin a vészharanggal szivedben! Azon
ban, mint Horatius mondja, nem volt nekik 
szentelt emlékiratirójuk (carent sacro vate): 
s mi nem ismerjük őket. Az emberek dicse
kedtek augusztussal és annak viselt dolgai
val, magas helyekről hirdetvén azokat: azon
ban ezzel a szeptemberrel sem most, sem 
jövendőben senki sem fog dicsekedni. A szep
temberi világ sötét, köddel és korommal 
telt marad, mint a lapplandi boszorkányok éj
félje, s épen azért igen csodás alakok emelked
nek ki belőle.

Azt azonban jegyezzük meg, hogy a meg- 
vesztegethetlen Robespierre, most, miután a 
harcz tüze elmúlt, nem hiányzik onnat; a tenger
zöld ember ott ül meghúzódva, macskaszemei 
igen kitűnőek a félhomályban. S jegyezzük meg
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ezt a másik tényt is, mely egymaga igen sokkal 
felér: hogy Marat nemcsak ott van, hanem 
egy tribune particulièret, külön lisztelethelyet 
adtak ott neki. Mennyire megváltozott a vi
lág Maratra nézve, a kit sötét pincze-szobá- 
jából eme fényes „külön diszülésre“ emel
tek. Minden kutyának feljön egyszer a napja, 
még a veszett kutyának is. Szomorúsággal telt, 
gyógyíthatatlan Philoctetes Marat, a ki nélkül 
Tróját nem lehet bevenni! Ide emelteték fel 
Marat, mint a kormányzó hatalom legfőbb 
tényezője. Most royalista nyomdabetűk helyet
tesítik — miután megszámlálhatatlan Durosoy- 
kat s Royoukat elnyomtunk, sőt börtönbe dug
tunk — az elhasznált nyomdabetüket, melyeket 
gyakran erőszakkal elvettek a nép barátjától a 
régi rossz napokban. A mi „külön diszhelyün- 
kön“ Írunk és szerkesztünk: kellő intő hangú 
falragaszokat; az Amis-du-Peuplet (most Jour
nal de la République név. alatt), s az emberek 
engedelmeskedése jut részül nekünk. „Marat
— mondá valaki — a lelkiismerete a Hotel-de- 
Villenek“. Felügyelője, mint mások mondják, a 
Souverain lelkiismeretének, a mely, ily kezek
ben, bizonyára nem fog álomba sülyedni.

Két nagy mozgalom tartja izgatottságban
— mint mondók — ezen neki bőszült nemzet 
lelkét: rohanás a hazai árulók ellen s rohanás 
az idegen kényurak ellen. Mindakettő őrült 
mozgalom, a melyet semmiféle ismert szabály 
nem képes korlátozni; az emberi természet leg
erősebb szenvedélyei űzik őket; szeretet, gyűlö
let, boszúszomjas bánat, nemzeti dicsekvés, a
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mely szintén boszúszomjas, i— s  mindenek felett 
a sápadt rémület. A tizenkétszáz megölt hazafi 
nem kér-e boszút, oh ti törvényhozók, sötét sír
jából, a  halálnak) siket birodalmából? Mert 
ekkora volt az arisztokraták öldöklő dühe amaz 
örökké emlékezetes tizedikén. Sőt nem tekintve 
a boszúra, hanem együk szemünkkel csak a köz- 
jóllétre, nincsen-e most is ebben a Párizsban 
harminczezer arisztokrata (kerek számban ki
fejezve), a leggonosztevőbb hangulatban; arra 
kényszerülve imost, hogy utolsó tromfjukat kiad
ják? Türelem  ̂ ti hazafiak: a mi új, legfőbb Ítélő 
székünk;, a 17-iki törvényszék együtt ül; minder 
nik sectio négy esküdtet küldött abba; s Danton, 
a jogtalan bírák és jogtalan eljárás megsemmi
sítő je,, ia hol csak találja azokat, *iugyanblz az 
ember, a kinek ismerték őt a Cordeliers-ben’1. 
Egy ilyen igazságügyminíiszter hogyan ne szol
gáltatna igazságot? Tehát történjék az gyorsan, 
feleli egyértelműen a patriotismus; gyorsan és 
biztosait!

Ügy hisszük  ̂ ez a tizenhetediki törvény
szék elég gyorsan végez. Mindjárt 21i-én, a midőn 
az új itélőiszék csak négy napos vala, Collenot 
d’Angremont, „a royalista toborzó" 
cheur; lélekvásárló)), meghal fáklyafény mellett. 
Mert nézd, a nagy Guillotine, a melyre szörnyű 
csak nézni is, ott áll ; az orvos eszméje átváltozott 
tölgyfává és vassá; a roppant cyclopsi bárd 
„úgy hull le vágányába, mint a czölöpverő gép 
sulyka", gyorsan kioltván az emberi élet vilá
gát! Mais vous, Gualches, mit találtatok ti fel? 
Ezt? Mindjárt ez után a szegény öreg Laporte,
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az udvari költségek kezelője következett; a szelid 
öreg ember nyugodtan halt meg. Azután jött 
Durosoy, a royalista falragasznyomató, ,,az 
országban levő valamennyi ellenforradalmár 
p é n z t á r no k a e z  örvendezve ment a halál elé; 
azt mondá, hogy egy royalista, mint ő, vala
mennyi nap közül nem választhatna alkalmasab
bat a meghalásra, mint ezt, 25-ikét*vagy szent 
Lajos napját. Mindezeket kihallgatták s elitéi- 
ték a karzatok helyeslő zúgása közt, s átadták 
a valósult eszmének egy hét lefolyta alatt. Nem 
szólva azokról, a kiket felmentettünk, bár a kar
zat zúgott, s elbocsátottunk; vagy pedig azok
ról, a kiket, midőn a karzat kiabálni, sőt fenye
getőzni és öklöződni kezdett, személyesen 
kísértünk vissza a börtönbe.*) Bizonyára nem 
hever ez a törvényszék-

De a másik mozgalom sem lankad: az ide
gen kényurak ellen való rohanás. Hatalmas erők 
fognak megmérkőzni egymással az élet-halál 
küzdelemben: a begyakorlott Európa a gyakor
latlan, őrült Francziaországgal, és igen ^különös 
eredmények fognak napfényre jönni. Azért, ha 
halvány vonásokban is, igyekezzünk meglátni 
a rohamos tolongást, mely ezen Francziaország- 
ban, ezen Párizsban örvényzik. Felhívó fal
ragaszok kiáltanak le minden falról, a sectiok, 
a commune, a törvényhozógyülés s egyes haza
fiak által kibocsátva. A haza veszedelmét hir
dető lobogók lengenek a Hôtel-de-Villen, a 
Pont-Neufön, a királyok szanaszét álló szobrain.

*) Mooré, Journal, I. 159—168. 1.



Mindenfelé soroznak, s hívogatnak a beállásra; 
van búcsúvétel, könyek között, bátor szavak 
között; s szabálytalan vonulás a nagy észak
keleti országúton. A marseilleiek karban ének
lik szilaj dalukat: fegyverre; a melyet mqst már 
minden férfi, asszony és gyermek megtanult, és 
vegyes hangon énekel a színházakban, boule- 
vardokon, utczákon, s a szív ég minden kebel
ben: Aux armes! marchons! Vagy képzeljük, 
hogyan rejtik el magokat az arisztokraták külön
böző búvóhelyeken: hogyan rejtőzködött Ber- 
trand-Moleville valami padlásszobában, „az 
Aubry-le-boucher utczában, egy szegény seb
orvosnál, a ki ismerősöm valal" Dame de Staël 
is rejtegeté az ő Narbonneját, nem tudván az 
ég alatt mit csinálni vele. A sorompók néha 
nyitva vannak, de a legtöbbször zárva; útleve
let nem lehet kapni; a városházának kiküldött 
emberei vigyáznak, sólyom szemmel és sólyom 
körmökkel, a láthatár minden pontján. Egy szó
val, a tizenhetediki törvényszék gyorsan mű
ködik a karzatok zajos lármája közt; s a porosz 
Braunschweigi, „negyven mértföldnyi kiterje
désben", hadi szereivel, alvó villámaival s „hat
vanhat ezerre menő"*) briareusi karjaival egyre 
közeledik!

Nagy ég, augusztusnak ezen utolsó napjai
ban megérkezett! Durosoynak még nem vágta 
el nyakát a guillotine, midőn hire jön, hogy a 
poroszok Metz körül pusztitnak és rabolnak; 
négy nappal később azt is meghalliuk hbgv 
Longwy, első erősségünk a határon, „tizenöt ór°

*) Lásd: Toulongeon, Hist. de France. II. 5. f.

Carlyle: Francai* forradalom. III. 2
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alatt41 megadta magát. Azért csak gyorsan, ti rög
tönzött elöljárók, gyorsan és mind gyorsabban! 
A rögtönzött elöljáróság ezzel is szembe fordul 
A sorozás sürgős ; s még inkább a ruházás és 
felfegyverzés. Most már még tisztjeinknek is 
ngyapjú vállbojtjuk44 van, mert ezt kívánja az 
egyenlőség s még inkább a szükség- S az embe
rek nem szólítják többé egymást monsieurnek, 
vagy uramnak; úgy találták, hogy a citoyen 
(polgártárs) alkalmatosabb ; sőt még tegezzük is 
egymást, mint „a régi kor szabad népei tették44: 
ezt tanácsolták a hírlapok és a rögtönzött com
mune, s bizonyára bölcsen tanácsolták.

Mindamellett végtelenül bölcsebb volna, ha 
valaki azt tudná megmondani, hogy fegyver hol 
található. Mert úgy áll a dolog, hogy a citoyènek 
karban éneklik, hogy fegyverre, fegyverük 
pedig nincs. Fegyvert keresnek mindenfelé, egész 
szenvedéllyel; s nagy öröm van egy-egy talált 
puska fölött. Továbbá körül kell sánczolni 
Párizst; s a Montmartre lejtős oldalán ásnak és 
talicskáznak, bár az együgyiibbek is sejtik, hogy 
ez nagyon kétségbeesett lépés. Ezek tehát ásnak, 
s a háromszinű övék biztatják és siettetik őket. 
Sőt végre a „törvényhozógyülés tizenkét tagja 
megy ki naponként44, nemcsak azért, hogy 
bíztasson, hanem hogy maga is hozzá lásson és 
dolgozzék: mert igy határozták ezt el egyhangú
lag. Vagy szerezni fognak fegyvereket, vagy 
pedig az emberek minden feltalálása megbukik 
és semmivé lesz. A vékony Beaumarchais, gon
dolván, hogy a hazának is szolgál s egyszers
mind jó üzletet csinál a régi módon, hatvanezer
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darab jó fegyvert rendelt meg Hollandiából : 
csak az isten adná, a haza javára meg az övére, 
hogy megérkeznének. Az alatt a vaskerítésekéi 
ledöntik és dárdákká kovácsolják; még a Ián- 
czokból is dárdákat készítenek. A halottak ko
porsóit felszedik és golyókká olvasztják. Vala
mennyi torony harangjainak le kell szállaniok 
az olvasztó kemenczébe s ágyúkká alakulniok: 
valamennyi templomi edény a pénzverdébe ke
rül, hogy pénz legyen belőle. És nézzük meg a 
citoyennek szép hattyucsapatát, kik a tem
plomokban ütöttek tanyát, s ott ülnek hattyú- 
nyakaikkal — sátorokat és egyenruhákat varrva. 
A hazafias adományok sem maradnak el azok
tól, a kiknek még maradt meg valamijök, s nem 
is kelletlenül adják: a szép Villaumeok, anya és 
leánya, kik varrónők a Szent-Martin-utczában, 
„egy ezüst gyűszüt és tizenöt soû s értékű pénz
darabot" adnak, más, ehez hasonló ajándékok
kal; s ajánlkoznak, legalább az anya ajánl
kozik, hogy elmegy őrt állani. Azok, a kiknek 
még gyűszüjük sincs, adnak legalább egy 
gyűszünyi — új találmányt. Egyik polgártárs 
egy faágyú tervét dolgozta ki, melynek előnyeit 
kizárólag Francziaország élvezi, az első alkalom
mal. Donga-fából kell készíteni, s a kádárok 
munkája lesz; csaknem határtalan nagyságú, 
azonban hogy mennyit bir el, az még bizony
talan! így dolgoznak ezek, kovácsolva, tervezve, 
varrva, találmányokat szülve, egész szivükkel 
és egész leikökkel. Mindenik parochiánál csak 
két harang marad, — lármajel s más egyéb 
czélok szükségletére. ’

Í9
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Es ím ez is! Épen az alatt, a míg a porosz 
ágyuk a legerősebben lövöldöztek Longwyra 
északkeleten, s a mi gyáva Lavergne-ünk semmi 
egyéb feleletet nem tudott arra adni a feladás
nál: délnyugaton, a távol fekvő patriarchalis
La Vendéeben: a nem-esküvő papoknak azon 
biizhödt fermentatioja, hosszú kotyvadás után 
megérett és kitör, épen a legroszabbkor ránk 
nézve. S ennek következtében „nyolczezer 
paraszt Châtillon-sur-Sèvre-ben4* nem akar 
katonának beállani, s nem tűri, hogy papjait 
bántalmazzák. A kikhez csatlakoznak a Bon 
champok, Larochejaquelinek, s elég nagy 
számú royalista hajlamú földesurak, a Stoíí- 
letekke] és Charettekkel; a hősökkel és csem
pészekkel; s az egyszerű nép loyalis melegét 
lánggá és dühödéssé fújták föl, a papi és föl
desúri tüdők! ügy hogy a mi ebből követ-; 
kezik: harcz a bokrok és dombok mellől, halált 
vivő sortüzelés a sűrűből s a folyamok part
mosása alól; kunyhók égése; nyomorult aszo- 
nyok sirása, kik menekülve futnak gyermekeik
kel hátukon; elpusztított szántóföldek, emberi 
csontoktól messze fehérülve; „nyolczvanezer 
minden korú, rangú és nemű ember egyszerre 
rohanva keresztül a Loire vizén“, kiknek jaj
gatását a szelek messze hordják: egy szóval, 
évek folytán keresztül olyan jelenetek sorozata, 
a minőt dicsőséges háborúk nem nyújtottak 
az utóbbi időben, nem azóta, hogy az albigen 
sek és keresztesek harczának vége Ion — ne 
számítva holmi Palatinatust, a melyet véletlenül 
leégethettünk, kivétel kedviért. Ezt a „nyolcz



ezer châtilloni parasztot44 egyelőre szétszórják; 
a tűz csak szét van szórva, de nem kioltva- A 
külső háború bajaihoz és veszteségeihez ettől 
fogva még hozzájárul egy öldöklőbb benső rák
fene.

Ezen vendéei fölkelés híre szerdán, augusz
tus 29-én ér Párizsba; — épen midőn a válasz
tók megválasztását elvégeztük, s daczára a 
Braunschweiginak és Longwynak, még mindig 
reméljük, hogy a nemzeti convent összejön, ha 
isten akarja. Máskülönben pedig ezt a szerdát 
csakugyan úgy lehet tekinteni, mint egyikét a 
legkülönösebb napoknak, a melyeket Párizs 
valaha ért. Leverő újságok érkeznek egymás
után, mint Jób hírnökei, s komor a válasz rá- 
jok. Arról, hogy Szardínia fölkelt s délkeletet 
megtámadni készül, Spanyolország pedig délt 
fenyegeti, nem is beszélünk. De a poroszok nem 
urai-e Longwynak (a melyet az árulás feladott, 
mint az emberek mondják), s nem készülnek-e 
megostromolni Verdunt? Clairfait és az ő ausz- 
íriai serege Thionviliét kerítik körül, elsötétítvén 
északot. Most már nem Metz környékét, hanem 
Clermontaist fogják pusztítani; egyes vágtató 
uhlánusokat és huszárokat láttak a chalonsi 
országúton, csaknem egész Sainte-Menehouldig. 
Bátorság, ti hazafiak; ha bátorságtokat elvesz
titek, mindent elvesztetek.

Az ember bizonyos drámai felindulást érez, 
ha olvassa a parliamenti naplóban azt a jelene
tet, mely a Longwyból menekült katonákkal le
folyt, ezen szerdán este, „hét óra után44. Ezek a 
szegény emberek kifáradva porosán, elcsüg-
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gedve, belépnek a törvényhozógyülés termébe, 
naplement körül, vagy azután; leirják meg
indító részletességgel a rettenetes helyzetet, a 
melyben voltak: a poroszok ezrével nyüzsögve 
a vár körül, s tüzet okádva tizenöt órán keresz
tül, mint valamely vulkán; mi a védbástyákon 
szétszórva, csekély számmal; alig jutott egy 
tüzér két ágyúra; a mi gyáva parancsnokunk 
Lavergne sehol sem mutatta magát; az ágyú 
lyuka nem akart elgyuladni; nem volt lőpor a 
bombákban — mit tehettünk? ,,Mourir, Meg 
kellett volna halni!" feleli több hang egyszerre;*) 
s a porral lepett menekültek máshova kénytele
nek fordulni vigaszért. — Igen, Mourir, ez most 
a jelszó. Legyen Longwy közmondássá s gúny
névvé a franczia erősségek közt; inkább töröl
tessék el (mondja a törvényhozógyülés) a föld
nek megszégyenült arczárói; s valóban végzést 
hoztak, hogy Longwy, mihelyt a poroszok ki
vonulnak belőle, lerontassék, s csak mint szántó
föld létezzék azon túl.

A jakobinusok sem kegyelmesebbek, a mint 
hogy hogy is lehetnének ők, a patriotismus vi
rága? A szegény Dame Lavergne, a boldogtalan 
parancsnok neje, egy este kezébe vette napernyő
jét, s atyja által kisérve, átment a hatalmas 
Anyának gyüléstermébe, s „egy emlékiratot ol
vasott fel, melynek czélja volt igazolni Longwy 
parancsnokát4*. Lafarge, az elnök, válaszolt rá: 
Citoyenne, a nemzet ítélni fog Lavergne fölött; 
a jakobinusoknak kötelességök megmondani
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neki az igazat. Neki ott kellett volna kivégeznie 
pályáját ( terminé sa carrière), ha szerette volna 
hazájának becsületét.*)

H. FEJEZET.

Danton.

De a mi többet ér Longwy lerontásánál, 
vagy a szegény porlepett katonák, s katonák fe
leségeinek dorgálásánál: az, hogy Danton a múlt 
este a gyűlésterembe jött és egy végzést kért, a 
melynél fogva fegyvereket lehessen kutatni, mi
után azokat jószántukból az illetők nem adták 
át. Nézzék sorba a lakásokat, a törvény szigo
rával, ebből a czélbóL Kutatni kell fegyverek 
uián, lovak után, lám az arisztokráczia hintájá
ban robog, a mig a patriotismus nem képes 
ágyút odább vonatni. Kutatni kell általában 
hadi szerek után, „a gyanús emberek házaiban", 
s a mennyiben az helyesnek látszik, elfogni és 
bebörtönözni magukat a gyanús embereket is. A 
börtönökben cselszövényeik ártalmatlanok lesz
nek; a börtönökben kezesekül lesznek kezünk
ben, s nem haszon nélkül. Ezt a végzést kérte 
az erélyes igazságügy-miniszter a múlt este, s 
azt meg is kapta: s még ugyanazon éjjel azt
végre is hajtják, ugyanazon pillanatokban haj
tatván az végre, midőn ezeket a szegény, porle
pett katonákat a mourirraí fogadták.

Két ezer darab fegyvert szedtek össze — a

*} Hist. Pari. XIX. 300.
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mint felbecsülték — ezen a módon; s valami 
négyszáz főre menő új foglyot; s egészben véve 
olyan rémület és elcsüggedés öntetett az arisz- 
tokraták szivébe, a melyet csak a patriotismus, 
s az is ebben a kínos helyzetben, nem szánt meg. 
Igen, Messieurs! Ha a Braunschweigi Párizst ha
muvá égeti, valószínűleg Párizs börtöneit is 
rommá fogja lövetni; a sáppadt rémületet, ha tő
letek kaptuk, egyszersmind vissza is adjuk, s 
mindazt a mélységes iszonyt, a mely abban van; 
ezen féktelen, hullámzó vizeken ugyanaz a fel- 
felnyiladozó mélység visz valamennyiünket.

Elképzelhetni, hogy mekkora lótásfutás és 
izgatottság volt most a „harmincz ezer roya
lista" közt; s az összeesküvők vagy összeeskü
véssel vádoltak hogyan húzták meg beljebb ma
gukat, külön-külön mindenik a maga rejtekhe
lyébe, mint Bertrand-Moleville is, sovárogva 
tekintvén Longwy felé, s remélve, hogy az idő
járás megmarad szépnek. Vagy hogyan öltöztek 
más ruhába, mint Narbonne, s jutottak el Ang
liába, „mint Dr. Bollman famulusa": — hogy 
lótott-futott Dame de Staël, előbb Manuelnél ke
resve oltalmat, mint nőtestvére az irodalomban, 
majd még Tallien írnoknál is: zsákmánya meg
nevezhetetlen kínoknak!*) A royalista Peltier, 
a röpirat-iró, megindító képét adja (melyből 
nem hiányzik a színezés finomsága) azon éj ré
mületének. Délutáni öt órától fogva egy nagy 
város egyszerre csendessé válik; az egyedüli zajt

*) De Staël, Considérations sur la Révolution, II.
67. 81.



a ciöSblc pörgése, s a katonai ütemet tartó lábak 
dobogása okozza; meg olykor-olykor a rémüle
tet támasztó dőngetés az ajtón, midőn valame
lyik háromszinű biztos, a kék őrökkel a kijelölt 
házhoz megérkezik. Minden utcza üres, mondja 
Peltier, őrök által elfoglalva mind a két végén; 
minden polgárnak meg van parancsolva, hogy 
bent, lakásában tartózkodjék. A folyamon őr
ködő bárkák úsznak, nehogy a vizen elmenekül
jenek: a várossorompók légmentesen zárva van
nak. Rettenetes. A nap süt, fényes pompájában 
haladva lefelé nyugoton a felhőtlen égboltoza
ton, s Párizs, mintha aludnék, mintha meghalt 
volna: — lélekzetét visszatartva várja, hogy mi
csoda csapás hull most reá. Szegény Peltier! Az 
apostolok cselekedeteinek s a vezérczikkek 
minden tréfájának vége van most már, s a dolog 
keserűen komolylyá lett; a finom szatíra durva 
dárdahegygyé változott át (vas-rácsból ková
csolva); minden logica ezen primitív tételre re- 
ducálva: szemet szemért, fogat fogért. Peltier 
mindezeket fájdalmasan értve, mélyen lemerül; 
kimenekül Angliába elcsipetés nélkül, hogy ott 
a pennaharczot újból megindítsa; hogy esküdt
szék elé idézzék a kellő időben, s hogy felmen
tessék egy fiatal whig egy napig világhírű ékes
szólása következtében.

A „harmincz ezerből" természetesen nagy 
mennyiséget bántalom nélkül hagytak: azonban, 
a mint mondók, mintegy négyszázat, a kiket 
„gyanús személyekül" kijelöltek, elfogtak; s ki- 
beszélhetetlen rémület szállott valamennyire. 
Jaj annak, a ki összeesküvésben, anticivismus-
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ban, royaïîsmusban, feuillantismusban bűnös: 
kinek, akár bűnös akár nem, valamely ellensége 
van sectiójában, ki őt bűnösnek mondja! A sze
gény, öreg M. de Cazotte-ot elfogják, s vele együtt 
fiatal, szeretett leányát, ki apját nem akarta el
hagyni. Miért hagyád el oh Cazotte, a regény
írást és a Diable amoureuxt ilyen valóságért 
mint ez. A szegény öreg M. de Sombreuilt az 
invalidusoktól, szintén elfogják; erre az emberre 
a patriotismus görbén nézett a Bastille-napok 
óta folyvást; szerető leánya ezt sem hagyja el. 
Ifjúság visszatartható könyeivel s az öreg 
kor reszkető gyengesége, mely még egyszer ősz- 
szeszedi magát: — oh testvéreim, oh nővéreim!

A híresek és nevesek börtönbe jutnak; oda 
a név nélküliek is, ha vádlójuk akad. A Nyak- 
láncz Lamotte férje is oda kerül (az asszonyt 
már régebben agyonnyomták a londoni köveze
ten): de kiszabadúl. A Courrier de VEurope 
nyers de Morandeja fejvesztetten sántikál fel és 
alá; azonban ki engedik biczegni ügyes man
kója segélyével; az ő ideje még nem jött el. Ma
ton de la Varenne ügyvédet igen gyenge egész
ségben hurczolják el anyjától és rokonaitól; a 
háromszínű Rossignol (nemrég még aranymíves 
legény és gazember, most pedig hatalmas férfiú) 
rá emlékszik Matonnak egy régi pör-beszédére. 
Jourgniae de Saint-Méard is megy a többivel, az 
ügyes nyilt természetű katona: ő a nancy-i mé
szárlás alkalmával, ama „forongó Régiment du 
Roiban“ — az elkárhoztatott oldalon harczolt. S 
a mi legszomorúbb valamennyi közt: Sicard 
abbé is börtönbe jut* egy pap, a ki nem tudta le-



FRÂNCZIÂ FORRADALOM 27

J  tenni az esküt, de tudta tanítani a siket-némá
kat; sectiojában, mondja, egy ember neheztelt 
rá; egyetlen ember, az alkalmatos órában, elfo
gatási parancsot hajit rá, a mely talál. OU, az 
arsenal melletti lakásban szegény, boldogtalan 
szívek jajgatnak jelekkel és szilaj mozdulatok
kal; az ő csodás orvosuk és beszéd-adójuk tőlük 
elragadtatott.

Azon elfogatások következtében, a melyek 
huszonkilenczedikének ezen éjszakáján történ
tek, s a melyek többé-kevésbé egyre tartanak 
tizediké óta, éjjel-nappal: el lehet képzelni, hogy 
mik most a börtönök. Túltömöttség és zűrzavar 
bennök; dulakodás, tolongás, lárma, rémület A 
szegény királyné barátnői közül, kik őt a 
Templebe követték, s egyebütt vettettek bör
tönbe, némelyek, mint de Tourzelle, a gouver
nante, elbocsáttatnak; azonban a szegény «le 
Lamballe herczegnőt nem bocsátják el, hanem 
ott várja La Force erősen elzárt szobáiban, hogy 
mit hoz a jövő.

Azon sok száz ember közül, kiket a feléjük 
dobott elfogatási parancs eltalált, — s a kiket a 
városházak vagy sectiók termeibe, vagy ideig
lenes fogházakba gyűjtöttek be, s ott ns■♦.eterel
tek mint valamely akolba n. egy másikat kell 
még felemlítenünk: Caron de Beaumarchaist, a 
Figaro szerzőjét; a Maupeou-féle paidementek és 
Goezman-féle pokolbeli ebek legyőzőjét, kit egy
kor a félistenek közé számítottak, és most? 
Pályájának tetőpontján hagytuk el őt; minő ret
tenetes hanyatlás az, a melyben újra találko
zunk vele! „Éjfélkor, — ez még augusztus 12-én
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volt — a cseléd, egy ingben" kinieresztett sze
mekkel belép szobájába: — Monsieur, keljen fel; 
az egész Párizs népe itt van, s önt keresi; kopog
tatnak az ajtón, úgy hogy azt igen hamar be is 
törik! „S valóban rettenetes módon (d* une 
façon terrible) verték az ajtót. Én felkapom 
kabátomat, még a mellényt is elfeledve, lábai
mon nincs más csak papucs, s azt mondom 
neki". — S ő, fájdalom, csupa tagadó, össze nem 
függő szavakban s rémült közbekiáltásokkal vá
laszol. Az ablak-táblák nyílásain át, akár elől 
akár hátúi, az utczai lámpák halvány fényinél 
csak egész utczákat betöltő sovány arczok lát
hatók, a kik rajonganak s dárdáik csillognak, s 
Beaumarchais észnélkül futkos valamely mene
külést adó ajtó után, s miután egyet sem talál, 
kénytelen meghúzni magát földszint, az edényes 
szekrényben s ott állani fogvaczogva, abban a 
hiányos öltözetben, mig kulcslyuka előtt világos
ság tánczol el, tova haladva, feje fölött lábak do
baja s a Sátán dübörgése hallatszik „négy órán 
át vagy tovább is". S a mint másnap reggel hall
juk, a szomszédban öreg asszonyságok ugrottak 
fel s csengettek bonnejaik s a szíverősitő csep
pekért, rémült sikoltozás közt; s öreg urak egy 
ingben „ugráltak át kertfalakon", futva, a mi
dőn senki sem üldözte őket; kiknek egyike sze
rencsétlenül lábát törte.*) Az a hatvanezer da
rab hollandi fegyver (a mely soha sem érkezett

*) Beaumarchais Narrative, Mémoires sur les Pri
sons (Paris, 1823 ) 1. 179. 90.
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meg), s a kereskedéssel való merész üzérkedés 
ilyen bajt vitt a házra!

Beaumarchais most az egyszer megmene
kült, de nem menekült meg a legközelebbi alka
lommal, tíz nappal később. Huszonkilenczediké- 
nek estéjén még mindig ott van a börtönök töm
kelegében, a legszomorűbb vergődő állapotban, 
a nélkül, hogy igazságot sőt, még meghallgatta 
tást is nyerne; „Panis csak fejét vakarja“ midőn 
hozzá szól, s lerázza őt nyakáról. Mindamellett 
Figaró barátai hadd tudják meg, hogy Manuel 
ügyész, iró bajtársa, ráakadt, és kiszabadította 
még egyszer. De hogy a vékony félisten, most 
tündöklésétől megfosztva, hogyan volt kénytelen 
pajtákban rejtőzködni, letarolt szántóföldeken 
bolyongani, életét féltve; várakozni ereszaljak 
alatt, s ülni a sötétben „a boulevardeon, kövezet
nek szánt és épület-kövek közt“, sóvárogva csak 
egy szó után valamely miniszter vagy miniszteri 
hivatalnok ajkáról, azok felől az átkozott hol
landi fegyverek felől, s nem nyerve meg azt az 
egy szót, szive tele lévén keserűséggel, rémület
tel, és elnyomott veszettséggel; hogy a gyors, 
éles fogú vadász eb, mely egykor méltó lett 
volna arra, hogy Diánáé legyen, most hogyan 
tördeli ki régi fogait, csupa kősziklákat harap- 
dálva; és kénytelen „Angliába futni", s Angliá
ból visszatérve, meghúzni magát a sarokban s 
ott maradni csendesen, fogatlanul (pénztelenül) : 
mindezeket Figaro barátja képzelje el magának 
és sírjon miattok. Mi ez alkalommal, sírás nél
kül, de nem szomorúság nélkül, búcsút mon
dunk az erejét vesztett, szívós felebarátnak, Fi-

29



garója visszatért a franczia színpadra; sőt azt 
még ma is néha, ott a legjobb darabnak nevezik. 
S valóban mindaddig, a mig az emberek élete 
mesterségességen és ürességen alapul; amidőn 
minden új forradalom és dynastia változás csak 
a száraz ízék új rétegét hozza felszínre, a nél
kül, hogy föld látható lenne valahol — : nem 
helyes dolog-e tiltakozni ilyen élet ellen, min
denféle módon, még a Figaró-félén is?

III. FEJEZET.

Dumouriez.

Ilyenek 1792 augusztusának utolsó napjai: 
komor, gyászos, bal jelentésű napok. Mi lesz eb
ből a szegény Francziaországból? Dumouriez a 
inauldei táborból, a legutóbbi kedden, a hónap 
28-án kelet felé, Sedanba' lovagolt; szemlét tar
tott az úgynevezett sereg felett, melyet Lafayette 
árván ott hagyott; a vezér nélkül maradt kato
nák sötéten néztek rá; hallani lehetett, a mint 
háta megett morogták: „Ez is azok közül való, 
ce b — e là, kik a hadizenés mellett voltak.*) 
Bizony, kevéssel biztató hadseregi Az ujonczok 
érkeznek, egyik dépôt a másiknak adja át őket: 
de csak ujonczok; hiányában mindennek; sze
rencse, ha még fegyverök van. S Longwy gyalá
zatosán elesett; s a Braunschweigi és a porosz 
király hatvanezer emberével Verdunt fogják 
ostromolni; s Glairfait és az osztrákok mind mé
lyebben nyomulnak be az északi vonalakon; a

 ̂*j Dupjouriçz, Mésaoirçs, II. 383.

30 CÁRLYLE



FRANCZ1A FORRADALOM 31

mint a félelem számítja, „százötven ezer em
ber", s a mint a kimutatásokból látszik, „nyolcz- 
vanezer ember" jön ránk, s hátuk mögött az 
éjsötét Európa. Ott van a Castries és Brogüe-féle 
lovasság; a royalista gyalogok, veres hajtókával 
nanking nadrágban, halált és akasztófát lehelve.

S ime végezetre, vasárnap, szeptember 2-án, 
1792-ben, a Braunschweigi Verdun előtt áll. 
Ott van, az ő királyával és hatvanezer emberé
vel, csillogva néz le ránk a magaslatokról, s a 
kanyargó Meuse folyó megöl, a mi „magas fel
legvárunkra" s valamennyi czukros tésztát sütő 
kemenczénkre (mert mi híresek vagyunk a 
czukor-süteményekről) ; udvariasan felszólított 
bennünket a feladásra, hogy a vér ne ömöljék 
hiában! — Hogy ellenálljunk neki mind halálig? 
Hogy a feltartóztatás minden napja becses? Oh 
Beaurepaire tábornok, (kérdi az elámult városi 
hatóság) hogyan álljunk neki ellent? Mi, a ver- 
duni hatóság, semmiféle ellenállást nem látunk 
lehetőnek. Nincs-e neki hatvanezer embere, és 
megszámlálhatatlan tüzérsége? A feltartóztatás 
és hazafiság jó dolgok, de nem kevésbé azok a 
czukros tészta békés sütése és az ép bőrben való 
alvás is. A boldogtalan Beaurepaire kinyújtja 
karjait és szenvedélyesen beszél inditványa mel
lett, a haza, a becsület, az ég és föld nevében: 
de mind hiába. Az elöljáróságnak, a törvény 
értelmében, joga van rendelkezni; — egy olyan 
hadseregnél, melynek tisztjei csupa royalisták, 
vagy crypto-royalisták, az ilyen törvény szüksé
gesnek látszott; s ezek intézkedtek úgy, mint a 
hogy békés mézeskalács sütőkhöz, nem pedig
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hős hazafiakhoz illett: kimondták a feladást.
Beaurepaire nagy léptekkel hazamegy: szolgája 
a szobába lépve, látja hogy nagy sietséggel ír, és 
visszavonul. Pár pillanat múlva egy pisztoly 
durranását hallja: Beaurepaire ott fekszik hol
tan, a mit oly sietve irt, az az öngyilkosnak rö
vid búcsúja. Ily módon halt meg Beaure
paire, megsiratva Francziaország által, s elte
metve a Pantheonba; özvegye tisztes nyugdijat 
kapott, ő pedig ezt a síriratot: Inkább a halált 
vádasztá, mintsem a kény úrnak megadja magát. 
A magaslatokról leszálló poroszok békés urai 
Verdunnek.

S így a Braunschweigi halad előre, állomás
ról állomásra: ki fogja őt most megállítani, negy
ven mértföldet beborító hadával? Az eleség- 
szerzők messze előre csatangolnak; északkelet 
falvai kiraboltatnak; a hesszeni eleségszerzőnek 
csak „három sous“ zsoldja van napjára; az a hír 
jár, hogy még magok az emigránsok is el fog
ják rabolni az ezüst-edényeket — visszatorlás- 
képen. Reszkessetek ti Glermont, Sainte-Mene- 

s honid, s különösen te Varennes, a sarkantyúzás 
éjszakájának városaiI Sausse ügyész s a varen- 
nesi elöljáróság már elfutott; a derék Boniface 
le Blanc, a Bras d'Or tulajdonosa, az erdőbe me
nekült; a szép, fiatal Le Blancné, a kire jól esik 
nézni, kénytelen, kis gyermekével együtt, lomb
sátorban élni, mint a nótának szép Bell Lizája; 
szobája gyékénynyel födve, s egészen elrontja 
magát a meghűlés által.*) Méltán kongathatja

*) Heten Maria Williams, Letters írom France
(London, 1791—93.) III. 96.



F M N  CZ JA PORRA DALOM 33

most Clermont a vészharangot s rendezhet kivi
lágítást! Clermont ott fekszik a Tehénnek (vagy 
Vachenak, a hogy hívják azt a hegyet) lábainál, 
zsákmányul a hassiai rabló számára; szép 
hölgyei, szebbek a legtöbb franczia nőnél, meg
úsztatnak nem életüktől, nem is attól a mi an
nál is drágább, hanem mindattól, a mi olcsóbb 
és elvihető; mert a szükség, három sous napi 
zsold mellett, nem ismer törvényt. Sainte-Mene- 
houldban az ellenséget már több ízben várták, 
— a nemzetőrök fegyveresen kivonultak, de még 
eddig nem érkezett meg. Drouet postamester 
nincs az erdőben, hanem megválasztatása után 
jár, s ott fog ülni a conventben a nevezetes 
király-fogó és merész vén dragonyos.

Észak-keleten tehát csupa mozgás és tevé
kenység minden, s a Braunschweigi szavát adta, 
hogy egy meghatározott napon, melynek datuma 
a történelem által fel nem fedezhető, „Párizsban 
fog ebédelni" — ha az Ég is úgy akarja. S Pá
rizsban, a központban, a dolgok úgy állanak, a 
hogy láttuk; La Vendéeban, délnyugaton, szin
tén láttuk, hogy milyen a helyzet és Szardínia 
ott van délkeleten, Spanyolország délen; s 
Clairfait az osztrákokkal s az ostromlott 
Thionville-lel északon: s az egész Franczia- 
ország eszeveszetten ugrál, mint a vihartól 
felkavart Sahara, keripgőt járva homok
oszlopokban. Soha egyetlen ország kétségbe
esettebb helyzetben nem volt. Majdnem azt 
mondhatni, hogy ott van a porosz fölség kegyel
mére bizva és az, ha neki tetszik, feldarabol
hatja és szétoszthatja mint egy Lengyelország

Oarlylo: Franczia forradalom. III. #
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got; a fenmaradt részt a szegény Lajos testvér* 
nek dobva oda, azzal az utasítással, hogy aztj 
tartsa rendben, különben majd rendben tartjuk 
mi az ő számára.

Vagy talán az égi hatalmak, azt akarva, 
hogy az egyetemes történetben itt, és ne később 
kezdődjék egy új fejezet, másképen határozhat
tak? Abban az esetben a Braunschweigi nem fog 
Párizsban ebédelni a kitűzött napon, sőt azt is 
nehéz volna megmondani, hogy mikor. Valóban, 
ki tudja, hogy ezen egyetemes hajó-törés köze
peit, a midőn úgy látszik, hogy ez a szegény 
Francziaország keringve sülyed mind lejjebb a 
porba és a feneketlen romlásba: a megszabadu
lásnak és új életnek miféle xsodás kiemelő 
pontja támadhatott ottan, és már működésben is 
van, bár még az emberi szemek nem veszik 
észre. Ugyanazon augusztus huszonnyolczadiká- 
nak éjszakáján, midőn a nem sokkal biztató 
hadiszemle tartaték Sedánban, Dumouriez 
haditanácsot hí össze saját lakására. Kiteríti 
mappáját ennek az elhagyatott, liarczot váró ke
rületnek; itt a poroszok, amott az osztrákok; 
mindketten győzedelmesek; előttök széles or
szágút s igen kevés akadály; nyitva az út egész 
Párizsig; mi szétszórva, csüggedten, itt és itt; mit 
tanácsolnak? A tábornokok, kik Dumouriez előtt 
mind idegenek, meglehetős bárgyú arczczal néz
nek; ők nem tudják, mit tanácsoljanak, — ha 
çsak a visszavonulást nem, a visszavonulást 
mind addig, míg újonczaink össze nem gyűlnek; 
a míg talán a véletlen valami mentő eszközt nem 
hoz számunkra, vagy legalább Párizs, minden



esetben, a lehető legkésőbb fog kiraboltatni. A 
magát feltalálni tudó ember, a ki már „három 
éjen át nem hunyta be szemét", igen keveset 
szólva hallgatja végig ezeket a hosszú, nem na
gyon vigasztaló beszédeket; mindössze is a be
szélőt élesen megfigyeli, hogy ismerhesse; azután 
jó éjszakát mond valamennyinek; azonban va
lami fiatal Thouvenotnak, a kinek szemében volt 
valami tűz, mely neki tetszett, int hogy várakoz
zék egy kissé. Thouvenot várakozik: Voilà,
mondá neki Polymetis, rámutatva a mappára! 
Ez az argonnei erdőség; ez a hosszú esik ja a kő
sziklás hegj^ségnek és sűrű erdőnek; negyven 
méríföld hosszú; mindössze öt, vagy mondjuk 
csak három járható út vezet rajta keresztül; nem 
lehetne-e ezt, miután ők elfeledték, elfoglalni, 
habár Clairfait olyan közel van is? Ha egyszer 
ezt elfoglaltuk, ez az éhesnek, (vagy a mi még 
rosszabb, champagne pouilleusenek) nevezett 
mezőség az ő oldalukon marad, s a három gaz
dag püspöki megye s az egész harezra kész Fran- 
cziaország a mienken; s az aequinoctialis esőzés 
nincs messze: ez az Argonne még Francziaor- 
szág Thermopylaeje lehet."*)

Oh derék Dumouriez Polymetis, a te gon
dolat-szülő fejeddel, bár igy adnák az istenek 
tineklek! Polymetis pedig, akárhogy lesz majd, 
egyelőre összehajtja mappáját s aludni tér, el
határozva, hogy másnap reggel megpróbálja a 
dolgot. Ravaszsággal, gyorsasággal, vakmerő-
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séggel! Hogy czélt érjen, oroszlánnak és rókának 
kell lennie egy személyben, s azon kívül a sze
rencse is vele kell hogy legyen.

IV. FEJEZET.

A szeptember Párizsban.

Párizsban, a hazug hír folytán, mely azon
ban jóslónak és igazmondónak bizonyult be, 
Verdun elestét nehány órával előbb tudták, 
mint az megtörtént. Vasárnap van, szeptember 
másodika; a kézi munka nem akadályozza a 
lélek elmélkedését. Verdun elesett (bár még né
melyek ezt tagadják) ; a poroszok gyors vonu
lásban felénk, akasztófakötelekkel, tűzzel és vas
sal! Harmincz ezer arisztokrata saját falainkon 
belől; s ezeknek alig hogÿ egy parányi része ül 
még börtönben! Sőt azt beszélik, hogy még ezek 
is fel fognak lázadni. Sieur Jean Julien, vaugi- 
rardi szekeres,*) a pellengérre állíttatván a múlt j 
pénteken, egyszerre síró fenyegetésre fogta a 
dolgot, hogy majd megbosszulják őt rövid 
időn! hogy a királynak börtönben levő barátai 
ki fognak törni, elfoglalják a Templet, a királyt 
lóra ültetik, s bozzájok csatlakozva a még be 
nem börtönzöttek, keresztül gázolnak valameny- 
nyiőnkön, lovuk patkóival. Ezt ordilá a szeren
csétlen vaugirardi szekeres, tüdejének egész ere
jével; midőn a városházához vitték, megmaradt 
állítása mellett, folyvást bőgve; s tegnap este, \
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midőn a guillotine elvágta a nyakát, ajkain ezt 
tajtékozva halt meg.*) Mert annak az ember
iek a lelke, a kit a bitófához kötöznek, igen 
könnyen megőrülhet; s a többiek valamennyien 
utána bolondulhatnak, s „hisznek neki44, egészen 
úgy, mint a vallásos őrjöngök, „mivel az lehetet
len.44

Úgy hogy, tehát, a mint látszik, a válság 
tetőpont ja s Francziaország végső vergődése elér
kezett? Állj szembe vele, te rögtönzött commune, 
te erős Danton, s mindazok a kik erősek! Az 
olvasó megitélheti, hogy a haza veszélyben létét 
hirdető lobogó vájjon csendesen vagy eszeveszet
ten lengett-e azon a napon.

Azonban a rögtönzött commune s az erős 
Danton megállják helyüket, mindenik a maga 
módja szerint. Roppant jelentéseket ragasztanak 
a falakra: két órakor a lárma-harang megszólal, 
a vészt jelentő ágyú elsüttetik; az egész Párizs 
siessen a Champ-de-Marsra és ott soroztassa be 
magát. Igaz, hogy fegyvertelenek és gyakorlatla
nok, de kétségbeesettek, az őrültség erejével. 
Siessetek, férfiak; sőt még ti asszonyok is ajánl
kozzatok fel őrtállókul, s vegyétek vállatokra a 
barna puskát: a gyenge tyúk, a kétségbeesés ál
lapo táén  neki repül az örvös eb szájának, sőt 
még azt le is győzi, jellemének hevessége által! 
Maga a rémület, midőn egyszer túlságossá vált, 
egy nemévé lesz a bátorságnak; a mint a fagy, 
Milton költő szerint, ha eléggé intensiv, éget. 
Danton, a múlt éjjel, a honvédelmi bizottság ulé-

*) Hist, Pari. XVII. 409.
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sében, midőn a többi miniszterek és törvényho
zók mind elmondták volna véleményeiket, igy 
szólt: Az nem lehet, hogy elhagyják Párizst és 
Saümurbe meneküljenek; nekik Párizsban kell 
maradniok s olyan állást felvenniük, a mely el
lenségeiket megfélemlítse, — faire peur, a mely 
szavát azóta gyakran ismételték és lenyomatták 
ritkított betűkkel.*)

Délután két órakor, Beaurepaire, mint lát
tuk, meglőtte magát Verdun-ben; s Európában 
mindenfelé, a halandók délutáni istentiszteletre 
mennek. De Párizsban a tornyok csilingelő ha
rangjai nem istentiszteletre hívogatnak; a vészt 
hirdető ágyú minden perczben egyet dördül; a 
Champ-de-Mars és a haza oltára zajosak a ré
mület bátorságának kétségbeesett kiáltásaitól: 
minő miserere száll ég felé ebből a városból, 
mely egykor a legkeresztényebb királynak volt 
fővárosa! A törvényhozógyűlés a hallgatag 
ámulat és a kitörés váltakozó érzelmei közt ül, 
Vergniaud azt indítványozván, hogy tizenketten 
menjenek el és ássanak személyesen a Mont
martre», a mit felkiáltás által el is határoznak.

Azonban minden, felkiáltás által elhatáro
zott személyes ásásnál többet ér, midőn Danton 
belép; — a homlokon sötét felhő űl, az óriás 
alak súlyosan lépdel; elszánt energia néz le min
den vonásáról ennek a nem kellemes külsejű 
embernek. Erős ezen elszánt fia Francziaország- 
nak és a földnek; ő is valóság és nem formula:

*) Biographie des Ministres (Bruxelles, 1826.)
96. 1.
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s ha valaha, úgy most bizonyára, miután elég 
mélyre lesodortatott, a földön és valóságon nyug
szik. „Törvényhozók !“ szól a stentori hang, — a 
mint a hírlapokból ma is megolvashatjuk — „az 
nem a vészt hirdető ágyúszó, a mit önök halla
nak; az a pas-de-charge ellenségeink ellen. Hogy 
őket legyőzhessük, visszaverhessük, tudják önök, 
mire van szükségünk? H nous faut de Yaudace, 
et encore de Vaudace, et toujours de Yaudace. 
À merészségre, és még egyszer a merészségre, s 
örökké a merészségre van szükségünk !“*) — 
Igen, arra, te sötét Titán; nincs egyéb eszközöd 
csak az. öreg emberek, a kik hallották, még ma 
is el tudják mondani, hogy a mennydörgő 
hangra hogyan emelkedett minden szív abban 
a pillanatban; hogyan szegzé az őket oda egy- 
álló helyükre, és végig reszketett Francziaorszá- 
gon, mint egy villanyos erő, mint a kellő időben 
mondott szó.

Hát a sorozó commune a Ghamp-de-Marson 
mit csinál, s mit a felügyelő-bizottság, a mely 
most közjólléti bizottsággá lön s melynek Marat 
a lelkiismerete? A sorozó commune elég sok 
újonczot szed össze; sátorokat állíttat számukra 
azon a Mars-mezőn, hogy másnap hajnalban to
vább indulhassanak, s a commune ezen részének 
dicséret! Azonban Maratnak és a felügyelőbizott
ságnak a mi jut, az nem dicséret; nem is a kár- 
hoztatás, legalább olyan, a minőt ki tudnánk 
módolni a mi elégtelen szavainkon; legyen in
kább a kifejező hallgatás az! Az egyedül élő

*) Moniteur (Hist. Pari. XVII, 347.)
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Marat, a világtól eltaszítoil ember, hosszú időn 
át elmélkedvén búvó pincze-lyukaiban, stilitaL í 
oszlopán, üdvösséget csak egy dologban látott, 
„kétszázhatvan ezer arisztokratafő levágásá
ban/* Nehány tuczat nápolyi brávóval, a kik 
mindegyikének jobbjában egy tőr, balkezén egy 
karmantyú, ő kész volna bejárni Francziaorszá- 
got s végrehajtani azt. Azonban a világ csak ne
vetett rajta, gúnyolván a nép barátjának kegyet
len jó akaratát, s eszméje nem tudott csele
kedetté válni, hanem megmaradt fixa-ideának, 
íme azonban most leszállt stilita-oszlopáról egy 
tribune particuliere-re; s vájjon itt, most a tőrök 
nélkül, vagy legalább a karmantyúk nélkül, nem 
vált-e lehetővé az eszme, most, a válság tetőpont
ján, midőn szabadulás vagy végpusztulás függ 
minden órától?

Az avignoni jégtorony története elég nagy 1 
zajt ütött, s ott él minden ember emlékezetében, 
azonban a szerzőket nem büntették meg; sőt lát
tuk, a mint Jourdan Coupe-têtet vállaikon hord
ták az emberek mint valamely réz bálványt, „be
járván vele délnek városait/* Hogy milyen tisz- 
tátlanul-irtózatos phantasmák táhczolhatnak 
most Marat agyán keresztül, tőreiket és karman
tyúikat rázva, a félre veri harangok miserereje s 
az egyetemes őrjöngés ezen kábitó zajában, azt, 
olvasóm, ne próbáld kitalálni. Sem azt, a min a 

kegyetlen Billaud „barna felső-kabátjában** gon- 
dolkodék; sem azt, a min Sergent, a ki még most 
nem Agátkő-Sergent, sem a min Panis, Danton 
bizalmas embere; egy szóval ne azt, hogy a sötét
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Orcus a maga sötét méhében hogyan kelti életre 
és alakítja az események szörnyeit és csoda
lényeit, a melyekét majd meg fog szülni szemeid 
előtt. Rémület uralkodik Párizs utczáin; rémület 
és düh; könyek és őrjöngés; félre vert harangok 
miserereje száll szét a légben; szilaj kétségbe
esés a harczba rohanóknál; anyák, könyes szem
mel és bosszútól, szenvedélytől lihegő szívvel 
küldik fiaikat a halál elé. „A hintók lovainak 
zabláját megragadják;“ ágyú elé a lóval; „az 
istrángot el vagdalják, ,a hintó ott marad a hol 
van.“ Ilyen félre vert harang miserere közt, s az 
őrjöngésnek ilyen sötét neki szilajodása mellett, 
nincsenek-e a Gyilkosság, Ate és valamennyi 
fúria közel? Egy parányi jeladásra, — s ki tudja 
minő parányira, — nem jöhet-e elő a Gyilkos
ság, s az ő kígyóforma csillogó fejével majd 
meg világítja ezt a sötétséget?

Hogy miként történt és folyt le az a dolog; 
melyik része lehetett előre kitervelve s melyik a 
rögtönzött és esetleges: soha sem tudjuk meg, 
míg az Ítélet nagy napja azt nyilvánvalóvá nem 
teszi. De a hol Marat az uralkodó lelkiismereté
nek felügyelője? S tudjuk, hogy mi az uralkodók
nak altima ratiójuk, midőn annak használatba 
vételére vannak kényszerítve. Ebben a Párizs
ban van valami száz vagy több olyan elvetemült 
ember, a minő csak lakik a földtekén: a kiket 
fel lehet bérelni és ráuszítani a többire; vagy a 
kik maguktól is marnak, minden felbérelés nél
kül. S mindamellett megjegyezzük, hogy az előre 
kitervezés maga még nem végrehajtás, nem biz
tos volta a végrehajtásnak; legfölebb talán biztos
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volta annak, hogy hagyjuk, ha valaki a vvégre- 
hajtásra vállalkozik. A vétek szándékától annak 
megeselekvéséig oly roppant mélység van, hogy 
szinte csodálatos, ha elgondoljuk. Az újj ott 
nyugszik a pisztoly sárkányán, de az az ember 
még nem gyilkos; sőt egész természete megdöb
benve habozván ilyen cselekmény előtt, nem bi
zonyos zavart pillanatnyi megállapodás követ
kezik-e be inkább — a menekülés lehetőségének 
utolsó pillanata rá nézve? Még nem gyilkos; s 
valóban, oly apró haszontalanságoktól függ, 
hogy a legerősebben feltett gondolat ingóvá vál
jék. Az izomnak egyetlen, parányi rándulása; a 
halált okádó láng kitör; és most már gyilkos, s 
az fog maradni az örökkévalóságon keresztül; s 
a föld kínzó pokollá lett reá nézve; láthatára 
nem aranyszínű reménységgel van övezve többé, 
hanem a lelkiismeret-mardosás veres lángjaival, 
s a természet mélyéből hangzik a kárhoztató szó: 
jaj, jaj ő neki!

Ilyen anyagból vagyunk mi készitve mind
annyian; a feneketlen bűn és vétkezhetőség ilyen 
lőpor-aknái fölött jár még a legtisztább is közü
lünk, „ha — a mint jól mondják — Isten nem 
őrizné/4 Vannak olyan mélységek az emberben, 
melyek leérnek a pokol fenekéig, s magasságok, 
a melyek a menny legmagasabb csúcsáig érnek 
— mert hiszen nem ő alkotja-e önmagából mind 
a mennyet, mind a poklot, a minő örökké tartó 
csoda és titok az ember? — De ha ezt a Champ- 
de-Marsot nézzük, sátor-készitésével és őrjöngő 
újjonczozásával; ezt a sötéten forrongó Párizst, 
tele tömött börtöneivel (melyekről azt hiszik,

:



hogy kitörőben vannak) félrevert-harang:mise- 
rerejével, a síró anyákkal és az isten-hozzádot 
kiáltozó katonákkal: minden jó lélek méltán
imádkozhatott az nap, hogy az Isten vigyázzon 
rájok, még pedig nagyon vigyázzon, nehogy a 
legkisebb parancsra vagy intésre az őrültség, 
Rémület és Gyilkosság felkeljenek, s ez a szep
temberi vasárnap vértől feketült napjává legyen 
az emberiség történelmének.

A harangok a leghangosabban zugnak, az 
órák meghallhatlanul a hármat verik, midőn a 
szegény Sicard abbé, és mintegy harmincz nem
esküvő paptársa hat kocsira felrakva, ideiglenes 
letartóztatási helyükről, a városházától, nyugot- 
nak, az Abbaye börtön felé vitetnek, az utczákon 
keresztül. Az utczákon, ott hagyva, elég sok 
kocsi áll; ez a hat halad előre, a haragos soka
ságon keresztül, a mely 'tkozza őket, a mint 
tovább mennek. Átkozott arisztokrata Tar- 
tuffe-ök, ide juttattatok bennünket! S most fel 
akarjátok ugy e törni a börtönöket, s Gapet 
Vetőt lóra ültetni, hogy rajtunk keresztül gázol
jon? Le veletek, Belzebub és Moloch papjai; 
szolgái a képmutatásnak, Mammonnak és a po
rosz akasztófáknak, — a melyet ti anyaegyház
nak és Istennek hívtok! Ilyen, sőt még ennél is 
gonoszabb szemrehányásokat kell a szegény 
nem-esküvőknek eltürniök az őrjöngő hazafiak
tól, kik még a kocsi lépcsőire is felállanak, mely
ben az őrök őket nem igen igyekeznek megaka
dályozni. Húzzátok fel a hintó ablakait! — Nem 
szabad, mondja a patriotismus, rátéve patás 
első lábát a hintó ablakra és azt ismét letaszítva.

< f r a n c z ï a  f o r r a d a l o m  *3
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A türelemnek, elnyomott állapotban, határai 
vannak; itt vagyunk az Abbaye előtt; elég hosz- 
szan tartott a bosszantás: egy szegény, hevesebb 
vérű Nem-esküvő a durva kézre üt botjával; 
sőt abban némi vigasztalást találván, ráüt a 
fésületlen főre is, erősen, s újra még erősebben, 
kétszer egymás után, nekünk és az egész világ
nak szeme láttára. Ez az utolsó dolog, a mit tisz
tán látunk. Fájdalom, a legközelebbi pillanatban 
a kocsi útját elzárja és bevágja a végnélküli dü
höngő sokaság, orditás közt, a mely süket a 
kegyelem-kérő szóra, mely a kegyelmet kérő 
kiáltásra a szivén átütött karddal válaszol.*) A 
harmincz papot kiszaggatják a kocsikból s ott 
gvilkolják meg, egymásután, a börtön kapuja 
előtt, — egyedül a szegény Sicard abbé, kit vala
mely Moton nevű órás, ki őt jól ismerte, egész 
hősiességgel igyekvék megmenteni, elrejteni a 
börtönben — marad életben, hogy ezeket el
mondja. S ime most itt van az Éj és az Örcus, 
s a Gyilkosságnak kígyó formán csillogó feje fel
emelkedik a sötétségben.

Vasárnap délutántól csütörtök estig (leszá- 
mitva a rövid és nem végleges pihenési idősza
kokat) száz óra következik egymásután. E száz 
óra történetét együtt fogják emlegetni a Bertalan - 
éji mészárlással, az armagnaci mészárlással, a 
siciliai, vecsernyével, s mindazzal, a mi legiszo-

*) Félémhesi (anagramma, a Méhée Filsből). La 
Vérité tout entière, sur les vrais auteurs de la journée 
du 2 Septembre 1792. (újra lenyomva a Hist. Pari, 
XVIII, 156—181.) 167. I.
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nyatosabb a világ évkönyveiben. Rettenetes óra 
az, amidőn az ember lelke, paroxysmusában, 
szétrúgja a korlátokat és törvényeket, s megmu
tatja, hogy minő pokol, mekkora mélységek la
koznak benne. Mert az Éj és Orcus törtek elő, 
a mint rég meg volt jósolva, itt ebben a Párizs
ban, földalatti börtönükből, iszonyt költve, ret
tenetesen; a melyre kinos nézni; s a melyet 
mégis nem lehet, voltaképen nem szabad elfe
lejteni.

Az olvasó, a ki komolyan igyekszik áthatni 
tekintetével az alvilág ezen zűrzavaros birodal
mát, kevés szilárd, biztos tárgyat fog látni, 
mindamellett fog egynéhányat. Látja, hogy itt az 
Abbaye börtönben, miután a papok lemészárlá
sának vége volt, hirtelen egv sajátságos törvény
szék, vagy inkább nevezzük azt bosszúálló- 
széknek, alakult, s helyet foglalt egy asztal kö
rül, előttök a börtön foglyainak névsora kite
rítve; elnökük Maillard Szaniszló, a Bastille-hős, 
a menádok hires vezetője. Oh Szaniszló, másutt 
hittük hogy találkozunk veled, s nem itt, te 
mindenre alkalmas lovas-törvényszolga, a ki 
oda szagoltál a törvényhez is. Még ezt a munkát 
is végezned kellett — s azután örökre eltűnsz 
szemeink elől. A La Force, Châtelet és Concier
gerie börtönökben hasonló ítélőszékek alakul
nak, hasonló hozzávalók1̂ 1; a mit az egyik em
ber tesz, azt a másik is megteheti. Van valami 
hét börtön Párizsban, tele összeesküvéssel vádolt 
arisztokratákkal; sőt még a Bicétre és Salpêtrière 
sem kerülik el a több’ ’ sorsát, assignatákat ha
misító rabjaikkal; s hetvenezer hétszáz hazafias
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szív az őrjöngés állapotában. Azon kivid vannak 
oly tökéletes gazemberek is, a minőket esak hord 
hátán ez a föld, — azon esetre, ha rájok is lesz 
szükség. A kikre nézve, ilyen állapotban, a tör
vény nem törvény, s az öles, akármi néven ne
vezzük azt, csak ^végzendő munka.

így ülnek a Boszúnak ezen hirtelen alakult 
rögtönitélő székei, elüttök a foglyoknak névsora 
kiterítve; körültük mindenütt szokatlan bőszült 
tömeg ordítoz; s a foglyok rémült várakozásban 
oda bent. Most egy nevet hangosan felolvasnak; 
zárak csörögnek, a fogoly ott áll. Pár kérdést 
intéznek hozzá; a rögtön Ítélő bíróság gyorsan 
határoz: royalista összeesküvő-e vagy nem? Vi
lágos hogy nem; ezen esetben: A fogoly bocsát
tassák el Vive la NationnaL Valószínűleg igen; 
még akkor is: A fogoly bocsáttassék el, de Vive 
la Nation nélkül; vagy pedig igy is hangozhatik 
az Ítélet: A fogoly vitessék a La Porcéba. A La 
Forceban ismét, ez a formulátok: A fogoly vites
sék az Abbayeba. „A La Forceba hát!" önkény- 
tes pandúrok megragadják az elitéit embert; már 
ott van a kapunál; „elbocsátva" vagy „vezetve" 
nem a La Forceba, hanem egy ordító tengerbe; 
előre lép a bősziilten rázott kardok, dárdák és 
bárdok ive alatt, s leesik, darabokra vagdalva. 
És azután a másik bukik így el, meg a másik: 
s lassanként á hojt testekből egy egész halom 
képződik, s a csatornákban piros vér foly. Kép
zeljük ezeknek az embereknek üvöltését; arczu- 
kon izzadtság és vér vegyest; s még kegyetlenebb 
sivító lármáját ezeknek az asszonyoknak, mert 
asszonyok is vannak ott; s egy felebarátunkat,



ftíánczía Y o m Á B x n m Al

a ki mezítelenül közéjük dobatik! Jourgniac de 
Saint-Méard látott ütközetet; látta a felbőszült 
Regiment du Roit lázadásban; azonban még a 
legbátrabb szív is reszketni kezd itt. A svájczi 
foglyok, augusztus tizedikének maradványai, 
,,görcsösen egymásba fogództak“ és visszadöh- 
benve állottak; ősz veteránok kiáltozák: „Kegye
lem, uraim, oh kegyelem!“ De nem adatik ke
gyelem. Azonban, hirtelen, ezen emberek egyike 
elő lép. Kék frakk volt rajta, körülbelül har- 
mincz évesnek látszott, alakja magasabb a kö
zönségesnél, tekintete nemes és katonás. „Mint
hogy meg kell lenni, mondá —, én megyek elő
ször; adieu !“ S akkor kalapját erősen háta mögé 
dobva, oda kiáltott a brigándoknak: „Merre 
menjek, mutassátok hát meg az utatl“ Kinyitják 
előtte a kapu két szárnyát, bejelentik a sokaság
nak. Egy pillanatra mozdulatlanul áll, azután 
előre dől a dárdák közé s ezer sebben hal meg.*)

Egyik embert a másik után ölik meg; a 
kardokat újra kell élesíteni; a gyilkosok boros 
kancsókból frissítik fel magukat. S a mészárlás 
mindegyre tart tovább, a hangos kiáltozás las
sanként mély dörmögéssé változva. Sötét arczu, 
ravasz sokaság nézi a munkát, komor helyeslés
sel vagy komor nem-hetyesléssel; komor beisme
résével annak, hogy ez szükségesség. „Egy 
gyapjú-kabátos Anglaist“ is láttak, vagy gon
dolták, hogy láttak ott, a mint pálinkával kínál
kozott, saját pálinkás-butykosából; hogy mi czél- 
ból, „ha csak Pitt nem biztatta rá,“ az Ördög és

*) Féîémhesi, La Vérité tout entière stb. 173. 1.
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ő maga tudják legjobban. Az élezés dr. Moore 
beteggé lett a látványtól, a mint közeledett s má
sik utczába fordult be.*) Elég gyorsan végez ez 
a törvényszék és elég szigorú. Nem kíméli sem 
a derekát, sem a szépet, sem a gyengét. Az öreg 
M. de Montmorint, a miniszter testvérét, fel
mentette a „tizenhetediki“ törvényszék, s vissza
vezették a börtönbe, az ordító karzat lökdösése 
közt; azonban itt már nem mentették fel. De 
Lamballe herczegnő ledőlt ágyára: „Madame, ön 
áthelyeztetik az Abbayeba." — „Én nem óhajtok 
áthelyeztetni; elég jó itt nekem." De az áthelye
zésnek meg kell történnie! Akkor hát, egy 
kissé rendbe hozza öltözetét; durva hangok fele
lik neki: „Nem messze kell önnek mennie!" Őt 
is oda vezetik a pokol kapujához; a királyné 
barátja, ország-világ tudja. Visszaborzad a véres 
kardok láttára, azonban visszatérni nem lehet, 
előre! És a szép szarvas-ünőnek fejét elhasitja a 
bárd, s nyakát elvágják törzsétől. A szép testet 
darabokra vagdalják, szidalmak között, ocsmány 
gyalázatosságok közt a grands lèvres-e 1— melyet 
az emberi természet szeretne hihetetlennek tar
tani, s a mely hadd maradjon csak az eredeti 
nyelven megírva. Ez a nő szép volt, jó volt, és 
nem ismerte a boldogságot. A fiatal szivek, nem
zedékről nemzedékre, elgondolják magukban, 
sorsának olvasásakor: oh te imádásra méltó,
királyi eredetű, isteni eredetű s szegény nőtest
vérem, mért nem voltam én ott, s valamely Bal- 
mung kard vagy Thor kalapácsa kezemben? Fe-

*) Moore’s Journal I. 185^195.
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jét egy dárdára tűzik s meghurczolják a Temple 
ablakai alatt, hogy egy még gyűlöltebb lény, Ma
rie Antoinette, lássa. Az egyik tisztviselő, ki a 
Templeben volt a királyi foglyokkal, abban a 
pillanatban azt mondta: „Nézzenek ki!11 A másik * 
visszatartólag suttogta: „Ne nézzenek/1 A Temple 
környékét, ez órákban, hosszan elnyúló három- 
szinű szalag őrzi; a rémület és a megszámlálha
tatlan tömeg zaja behatolnak oda; a király- 
gyilkolás még most nem, bár az is el
jöhet.

Azonban sokkal épületesebb annak feljegy
zése, hogy a szeretetnek minő kiömlései, a vad 
erényeknek minő töredékei fordultak elő, az em
beri lét alapjainak ezen megrázkódása közt, mert 
azok közül is van egynéhány. Nézd az öreg 
Cazotte Marquist: halálra van ítélve; azonban 
fiatal leánya karjaival átöleli, az ékesszólás rög
tön támadt ihletével, olyan szeretettel, mely erő
sebb mint a halál: magoknak a gyilkosoknak
szive is megindul rajta; az öreg ember kegyelmet 
kap. Mindamellett bűnösnek találták, ha a király 
ügyében való összeesküvés bűn; tiz nappal ké
sőbb egy törvényszék halálra Ítélte, s meg kellett 
halnia másutt, leányának egy fürtöt hagyván 
öreg ősz hajából. — Vagy nézd az öreg M. de 
Sombreuilt, a kinek szintén van egy leánya: 
Atyám nem arisztokrata: oh jó urak, én meges
küszöm rá, állítom és bebizonyítom minden mó
don; mi nem vagyunk azok, mi gyűlöljük az 
arisztokratákat! „Fogsz inni arisztokrata vért?11 
— Az embervért nyújt neki valami edényben 
(ha az egyetemes azt-mondjáknak hinni le-

C&rlylç: Fraaezia forradalom. III. 4
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hét:*) a szegény leány iszik belőle. „Akkor hát ez 
a Sombreuil ártatlan 1“ — Igen, az; — s most 
nézd különösen azt, hogy a véres gárdák erre a 
kijelentésre hogyan esnek a földre, s a tigris, 
üvöltés öröm-kiáltássá változik egy megmentett 
testvér fölött, s az öreg embert és leányát véres 
keblökre ölelik, forró könyek között, s diadallal 
riszik haza Vive la Nation kiáltások közt, s a 
mészárlók még csak pénzt sem fogadnak el! 
Talán különösnek látszik ez az ő természetük? 
Nem; ez a mi történt, nagyon bizonyosnak lát
szik; royalisták állításai bizonyították más ese
tekben,**) s egészben nagyon jellemző.

V. FEJEZET.

Egy trilógia.
Minthogy ebben a korban minden előadás

nak, még ha oly kevéssé epicus is az, „miután 
beszélés és nem éneklés által jut kifejezésre/4 
vagy hiten és bebizonyitható tényen kell nyu
godnia, vagy pedig nincs neki semmiféle alapja 
(sőt még csak léte sincs, hanemha mint légben 
úszó pókhálónak) : az olvasó talán szívesen néz 
egy pillanatra maguknak a szemtanúknak sze
meivel, s ezen módon saját maga fogja látni,

*) Dulaure, Esquisses historiques des principaux 
événements de la Révolution. II. 206. (idézve Montgail- 
lard, III. 205-ben.)

**) Bertrand-Moîeviïîe (Mém. particuliers, II. 
213.) stb.
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hogy hogyan történik az a dolog. A derék Jour- 
gniac, az ártatlan Abbé Sicard, s az értelmes Ma
ton ügyvéd: ezek hadd beszéljenek, kellő rövid
séggel, mindegyik egy kis ideig. Jourgniacnak 
„Harmincznyolcz órányi halálos szorongása“ 
többet megért „száz kiadásnál/4 bár tartalmilag 
nem sokat érő munka* Annak egy része hadd 
jelenjék itt meg százegyedikszer, jobbnak hiá
nyában.

„Hét óra fe lé“ (Vasárnap este az Abbaye- 
ban; mert Jonrgniac dátumokhoz csatolja elbe
szélését.) „Két embert láttunk belépni; kezeik 
véresek voltak, s azokban kard; valami porkoláb 
egy fáklyával világított nekik; oda mutatott a 
szerencsétlen svájczinak, Redingnek ágyára. 
Reding elhaló hangon beszélt. Az egyik ember 
megállapodott, de à másik felkiáltott: Allons
donc; felemelte a szerencsétlen embert, s kivitte 
hálán az utczára. Ott legyilkolták.

Valamennyien hallgatagon néztünk egy
másra, megragadva egymás kezét. Mozdulatla
nul, meredt szemekkel bámultunk börtönünk 
kövezetére, melyre a hold fénye sütött, abla
kainknak háromszoros rácsa által tarkává téve/4

„Három órakor reggel: Az egyik börtönajtót 
betörték. Először azt gondoltuk, hogy bennünket 
megölni szobánkba jönnek; azonban a kívülről 
jövő hangokból megértettük, hogy egy szobába 
törtek be, a hol nehány fogoly eltorlaszolta ma
gát. Ezek ott valamennyien lemészároltattak, a 
mint csakhamar észrevettük/*

T íz órakor: Abbé Lenfant és abbé de Chapt- 
Rasügnac megjelentek szószékén a kápolnának,

SÍ
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mely börtönünkül szolgált; a lépcsőről nyiló ajtón 
jöttek be. Elmondták, hogy végóránk itt vagyon; 
hogy készítsük el rá magunkat és fogadjuk el az 
ő utolsó áldásukat. Valami meghatározhatatlan 
villanyos rezgés következtében valamennyien 
térdre estünk, s az áldást elfogadtuk. E perczet 
soha sem fogjuk elfeledni: a mint ez a két ősz
hajú ember áldását adta ránk emelkedett he
lyükről, a halál pallosa ott függvén fejünk fö- 1 
lőtt, halál fogva bennünket körül minden oldal- í 
ról. Fél óra múlva mind a kettőt lemészá
rolták, s hallottuk kiáltásukat."*) — így beszél 
Jourgniac az ő Halálos szorongásában, az Ab- - 
bayeban.

S most hadd szóljon a jó Maion, hogy mit 
szenvedett és látott ő odaát a La Forceban, |  
ugyanezen órák lefolyta alatt. Ez az ő Résur- 1 
rectionja hasonlithatlanul a legjobb és legke- ] 
vésbé szinészieskedő az ezen tárgyról tzóló röp- 1 
iratok közt, s állításait okmányok bizonyítják.

„Hét óra felé", vasárnap este, „több foglyot J 
hívtak ki egymásután, s egyikőjük sem tért ; 
vissza. Mindenikünk a maga módja szerint i 
igyekezett megfejteni e különösséget: azonban i 
gondolataink elcsendesültek, miután elhitettük j 
magunkkal, hogy az én Emlékiratomnak, melyet 1 
a nemzetgyűlés elé terjesztettem, eredménye i 
lesz.

„Éjfél után egy órakor, az ajtó, mely a j 
mi osztályunk felé " vezetett, újólag megnyílt. 1

*) Jourgniaç Saint-Méard, Mon Agonie de Trente-J 
huit heures (újra lenyomva: Hist. Pari. XVIII. 103—135.) Il
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Négy egyenruhás ember, — mindeniknek ke
zében kivont kard és lobogó fáklya — jött fel 
a mi folyosónkon, elő ttok egy porkoláb; s a 
mienknek közvetlen szomszédságában levő szo
bába léptek be, hogy ott egy ládát átkutassa
nak, melynek feltörését hallottuk. Mikor ez 
megvolt, a karzatra mentek fel, s egy Cuissa 
nevű embert kérdeztek, hogy nem tudja-e, hol 
van Lamotte (a Nyakláncz-Lamotte férje)? 
Lamotte, mondák, néhány hónappal ezelőtt 
azon ürügy alatt, hogy ő valami kincsről tud, 
háromszáz livresnyi összeget csalt ki egyikő- 
jüktől, ebédre hiva Öt abból a czélból. A bol
dogtalan Cuissa, ki most kezökben volt, s a ki 
valóban életét is veszté azon az éjszakán, 
reszketve feleié, hogy ő jól emlékszik a tényre, 
de azt nem tudja megmondani, hogy Lamotte- 
ból mi lett. Minden áron fel akarván találni 
Lamotteot, s azt szembe állítani Cuissaval, ke
resztül kutattak több szobát, ez utóbbi kísé
retében, de minden eredmény nélkül, mert 
hallottuk, midőn ezt mondák: ,,Jertek, keres
sük hát a holttestek között; mert nom de Dieui 
meg kell találnunk, hogy hol vanl“

„Ugyanekkor hallám, hogy Bardy Lajos
nak, az Abbé Bardynak nevét kiálták: kihoz
ták, s azonnal lemészárolták, a mint megtudtam. 
Ezelőtt öt vagy hat évvel azzal volt vádolva 
ágyasával együtt, hogy meggyilkolta és dara
bokra vagdalta saját testvérét, a Chambre des 
Comptes auditorját Montpellierben; azonban 
ravaszsága, ügyessége, sőt ékesszólása által le
verte a bírákat és megmenekülte
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Lehet képzelni, hogy micsoda rémületet 
támasztottak bennem ezek a szavak: „Jertek,*
keressük hát a hullák között.44 Most már semmi ! 
más utat nem láttam, mint hogy megadjam 
magam a halálnak. Megírtam végrendeletemet, 
azon kéréssel és esdeklő kényszerítéssel vé
gezve, hogy azt küldjék el oda, a hova czi- 
mezve van. Alig, hogy letettem a tollat, más 
két egyenruhás ember jött arra, kik közül az 
egyik, a kinek karja és ruhaujja egész válláig, 
nemkülönben kardja is, csupa vér volt, azt 
mondá, hogy ő úgy el van fáradva, mint egy 
napszámos, a ki egész nap követ tört.

Baudin de la Chenayet szólították; eré
nyesen eltöltött hatvan év nem volt képes őt 
megoltalmazni. A VAbbaye mondák neki; ki
lépett a végzetes külső kapun; rémülve kiáltott 
fel az összehalmozott holttestek láttára, elfödé 
szemeit kezével, s meghalt, számlálhatatlan se
bek alatt. A kapunak minden új megnyíltakor 
azt hivém, hogy az én nevemet fogják kiáltani, 
s látni fogom Rossignolt a mint belép.44

„Levetettem háló-köntösömet és sapkámat; 
egy durva, szennyes inget vettem föl, egy vi
selt kabátot, a mely alatt nem volt mellény, s 
fejemre egy ócska kerek kalapot tettem; eze
ket a dolgokat néhány nappal azelőtt hozattam 
oda, számítva rá, hogy tudja Isten, még mi tör
ténhetik.44

„Ezen folyosó szobái már mind kiürültek, 
a mienket kivéve. Mi négyen valánk együtt, s 
úgy látszott, mintha elfeledtek volna bennün
ket: együtt imádkoztunk az Örökkévalóhoz,
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hogy szabadítson meg bennünket ebből a ve
szélybőr*.

„Baptiste, a porkoláb, odajött magától, hogy 
megnézzen bennünket. Odamentem mellé; kö
nyörögtem neki, hogy mentsen meg bennünket; 
száz aranyat Ígértem neki, ha engem hazavezet 
A kaputól jövő zajra gyorsan visszavonult.“

„Valami tizenkét vagy tizenöt ember zaja 
volt az, kik tetőtől-talpig fegyverkezve voltak, a 
mint ablakainkból jól láthattuk, mi magunk 
lehasalva, hogy bennünket ne láthassanak. ,Csak 
fel!* — mondák; ,Nem kell meghagyni egyet 
sem!* Elővettem tolikésemet; vizsgáltam, hol 
szúrjam meg magam — de meggondoltam, 
,hogy a kés vasa nagyon rövid, s azután a val
lásra is gondolák.**

„Azonban végre, hét és nyolcz óra közt reg
gel, belépett négy ember, fustélyokkal és kar
dokkal ellátva. Ezek egyikét társam, Gérard, 
félre hitta, nagy komolysággal sugdosott neki 
valamit. Beszélgetésük alatt én mindenfelé czi- 
pők után kutattam, hogy levethessem lábaimon 
levő ügyvédi topánomat (pantoufles de Palais), 
azonban nem találtam sehol. Constant, mel
léknevén le Sauvage, Gérard, és egy harmadik, 
a kinek neve nem jut eszembe, szabadon bocsát
tattak; a mi engem illet, négy kardot fektettek 
mellemen keresztbe s azután levezettek, 
ítélőszékük elé vittek, azon övvel ellátott sze
mély elé, ki ott bíróként ült. Ez egy magas, vé
kony, béna ember volt. Hét hónappal később 
megismert az utczán és megszólított. Nekem azt 
mondták, hogy egy visszavonult ügyésznek a
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fia volt s Chepynek hívják. Átalmeitve a Des 
Nourrices nevű udvaron, ott láttam Manuelt 
háromszinű övvel, a mint szónokolt/4 A vizsgá
lat, mint látjuk, felmentéssel és résurrectiontial 
végződik.*)

A szegény Sicard, az Abbaye violonjából, 
csak egy pár szót hadd szóljon; jól lát, bár resz
ket. Három óra felé reggel a mészárlóknak 
eszébe jut ez a kis violon, s zörgetnek az udvar 
felől. „Én gyöngéden kopogtattam, reszketve, 
nehogy a gyilkosok meghallják, a szemközti aj
tón, a hol a Sectió bizottsága ülésezett; ezek 
duiván felelték, hogy nincs kulcsok. Hárman vol
tunk ebben a uiolon-ban; társaim azt mondták, 
hogy valami padlásfélét vettek észre odafönt. 
Azonban az nagyon magasan volt; csak egyi
künk érhette el úgy, ha a másik kettőnek vál- 
laira felhág. Egyikőjük azt mondá nekem, hogy 
az én életem hasznosabb, mint az övék; én ta
gadtam, ők erősen álliták; nem használt a sza- 
badkozás. Felmásztam vállaira ezen két szaba
ditónak; soha meginditóbb jelenet nem volt. 
Előbb az egyiknek vállaira hágtam fel, azután 
a másikéra s végre fel a padlásra, s onnan feje- 
zém ki két társam előtt lelkem köszönetét, me
lyet az érzelmek elárasztottak/4**)

A két nemeslelkü bajtárs, a mint örömmel 
fedezzük föl, nem veszett el. Azonban ideje,

*) Maton de la Varenne, Ma Résurrection (Hist. 
Pari. XVIII. 135—156.)

**) Abbé Sicard, Relation adressée à un de ses 
anns (Hist. Pari. XVIII, 98.—103.)



hogy Jourgniac de Saint Meard elmondja végső 
mondókáját, s befejezze ezt a sajátságos triló
giát. Az éj nappallá lön s a nappal ismét éjsza
kává. Jourgniac, kimerülve a roppant izgatottság 
következtében, elaludt, s szép álma volt; s egy
szersmind igyekezett ismeretséget kötni az ön
kéntes poroszlók egyikével, szülőföldjének pro- 
vencei tájszólásán beszélve hozzá. Kedden, haj
nali egy óra körül, halálos szorongása a legfőbb 
fokot éri el!

„Két fáklya világánál most tisztán láthattam 
a rettenetes törvényszéket, a melynek kezében 
nyugodott az én életem és halálom. Az elnök 
szürke kabátban, oldalán karddal, kezével egy 
asztalhoz támaszkodva állt, a melyen iratok Pm 
egy tintatartó, pipák és palaczkok voltak. Kö4.. 
rőtté mintegy tiz személy volt, ülve vagy állva, 
a kiknek ketteje újjast és kötőt viselt; mások 
a padokon végig nyúlva aludtak. Két ember, 
véres ingben, őrizte a hely bejáratát; egy öreg 
porkoláb kezét a lakaton tartá. Az elnökkel 
szemben három ember tartott egy foglyot, a ki 
úgy hatvan éves lehetett" (vagy hetven: az öreg 
Maillé marshal volt az, a Tuíleriesből és augusz
tus 10-éről ismeretes). „Engem egy sarokba ál
lítottak; őreim kardjaikat keresztbe fektették 
mellemen. Nézelődtem mindenfelé az én pro- 
vencei emberem után; két nemzetőr, egyikök 
részeg, valami kérelmet nyújtott be a Croix 
Rougè sectiótól a fogoly javára; a szürke ruhás 

I ember azt mondá rá: ,Mind hiábavalók ezek az 
árulók mellett benyújtott kérelmek/ Ekkor a 
fogoly felkiáltott: ,Ez rettenetes; az önök Ítélete
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gyilkosság/ Az elnök feleié: ,Én mosom tőle
kezeimet; vigyétek el M. Maillét/ Kitolták az 
utczára, a hol, mint az ajtó nyílásán át láttam/ 
meggyilkolták.

„Az elnök leült, hogy Írjon; azt hiszem, en
nek a nevét irta be, a kit most kivégeztek; az
után ezt kiáltá: ,Másikat, A un autre!'

„Ide vonszoltak tehát engem is ezen gyor
san végző véres itélőszék elé, a hol a legjobb 
pártfogás az volt, ha az ember semmiféle párt
fogásban nem részesült, s a találékonyság összes 
gazdagsága semmit sem ért, ha az nem az igaz
ságon alapult, őreimnek ketteje két karomat 
fogta, a harmadik kabátom gallérját. ,Neve, 
oglalkozása?* — — kérdé az elnök. A leg- 
isebb hazugság elveszti önt* — tette hozzá az 

egyik bíró. — ,Nevem Jourgniac Saint-Méard; 
húsz évig szolgáltam mint tiszt: az önök Ítélő- 
széke előtt egy ártatlan ember biztosságával je
lenek meg, a ki azért nem is fog hazudni.* — 
,Majd meglátjuk4, mondá az elnök; ,Tudja ön, 
miért Ion letartóztatva?* — Jgen elnök ur; azzal 
vádolnak, hogy a De la Cour et de la Ville hír
lap szerkesztője voltam. Azonban remélem, hogy 
be fogom bizonyitni a vád hamisságát*.**

De mi hagyjuk ezt; Jourgniacnak ezen bi
zonyítása, s önvédelme általában, bár mint vé
delem kitűnő eredményt szült, nem igen érdekes 
olvasmány. Hosszú lében feleresztett; azután van 
valami csapongó szinésziesség az elbeszélé
sében, a melyről nem mondjuk, hogy egész a 
nemigazmondásig megy, mindamellett arra felé 
hajlik. Feltesszük róla, hogy sikert arat, rémé*
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nyén is túl a bizonyításban és czáfolásban, s mi 
egyszerűen átugrunk a végkifejlődésre.

„,De utoljára is, — mondá a birák egyike, 
— ,nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja; 
mondja meg, miért vádolják önt azzal.4 — ,Épen 
ezt akartam tenni44 — és Jourgniac beszél to
vább, mind nagyobb sikerrel.

,„Nem csak,4 f oly tatám, , hanem még azzal 
is vádolnak, hogy én az emigránsok számára 
toboroztam!4 Ezen szavakra általános zúgás tá
madt. ,Ó uraim, uraim,4 kiálték fel, hangomat 
felemelve, ,most rajtam a sor, hogy beszéljek; 
kérem az elnök urat, legyen szives ebbeli jogo
mat fentartani; soha sem volt rá nagyobb szük
ségem.4 — ,Igaz, igaz,4 mondá nevetve csaknem 
valamennyi bíró: ,Csend!4

,„A míg ezek az általam benyújtott bizonyít
ványokat vizsgálták, egy új foglyot vezettek be 
és állítottak az elnök elé. ,Még egy pap,4 — 
mondák — ,kit a kápolnából kergettek fel.4 Ne
hány fcérdés után hangzók az ,A la ForceV A 
pap az asztalra dobta breviáriumát; azzal ki
vonszolták és meggyilkolták. Én újra megjelen
tem a törvényszék előtt.

„ ,ön mindég csak azt beszéli,4 kiáltott fel 
a birák egyike türelmetlen hangon, ,hogy ön 
nem ez, hogy ön nem az; mi hát ön akkor?4 — 
,Én njdlt royalista voltam.4 — Általános zúgás tá
madt, a melyet ezen emberek egyike csodálato
san csillapított, ki úgy látszék, érdekkel viselte
tett irántam. — ,Nem azért vagyunk itt, mondá, 
hogy vélemények felett ítéljünk, hanem hogy 
azok eredményei felett. Ha Rousseau és Vob
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taire egy személyben védtek volna engem, szól
hattak volna-e okosabban? — ,Igen, uraim, — 
kiáltottam fel, — egész augusztus tizedikéig én 
nyílt royalista voltam. Augusztus tizediké óta an
nak az ügynek vége van. En franczia vagyok, ha
zámhoz hű. Mindig sokat adtam a becsü
letre4."

,„Katonáim mindég biztak bennem. Sőt két 
nappal azon nancyi dolog előtt, midőn tisztjeik 
ellen való gyanújok a legfőbb fokot érte el, 
engem választottak parancsnokul, hogy vezes
sem őket Lunévillebe, visszahozására a Mestre- 
de-Camp ezred foglyainak, és elfogására Mal- 
seigne tábornoknak.4 S szerencsére ott van egy 
ember, a ki ezt a tényt valami emlék-jel-féle 
által bizonyíthatja.

„Mikor ezen kereszt-kérSezésnek vége 
volt, az elnök levette fövegét és mondá: ,En 
nem látok semmi gyanúsat ebben az emberben; 
hajlandó vagyok neki visszaadni szabadságát. 
Ez-e az Önök véleménye is?4 Mire a bírák va
lamennyien felelék: ,Oui, oui; helyes!"

És éljen-kiáltás hangzott fel, odabent és 
kívül az ajtón; „három ember kisérje haza," 
örömkiáltás és ölelés közt; így menekült meg 
Jourgniac az itélőszék kezeiből és a halál tor
kából.*) Maton és Sic^rd, akár vizsgálat után 
és semmi vádban utói nem érve, a sovány 
Ghepy elnök „abszolúte semmi bizonyítékot 
nem talált," akár elillanás s Motonnak, a 
derék órásnak új szivessége által, szintén meg

*) Mon Agonie (ut supra, Hist. Pari. XVIII. 128.)



menekültek; s ölelések és sirás fogadta őket, 
mire ők maguk is sirtak, a mit tenni elég 
okuk volt.

így beszélnek ezek, csodálatos trilógiában 
vagy hármas magán-beszédben; egyszerre nyíl*, 
vánitva, a rettenetes éjeknek virrasztásán ke
resztül, éjjeli gondolataikat, melyek általunk 
is hallhatókká lettek. Azonban a többi „ezer 
nyolczvankilencznek szava, a kik közül kétszáz 
kettő pap volt,“ s a kiknek szintén voltak éjjeli 
gondolataik, nem hallható, el van fojtva örökre 
a fekete halálba. Azt csak Chepy elnök s a fe
kete kabátos ember hallják. VI.

FRANCZ1A FORRADALOM 6t

VI. FEJEZET.

A körlevél.

Hát a hivatalos hatóságok hol voltak mind
ezen idő alatt? A törvényhozó-gyűlés; a hat 
miniszter; a városháza: Santerre a nemzetőrök
kel? Nagyon sajátságos eredményibe jutunk, ha 
elgondoljuk, hogy mi egy nagy város. A szín
házakban, valami huszonháromban, minden 
este játszottak, a mig ezek az iszonyatosságok 
folytak: a mig az egyik helyen a jobb kéz az 
emberek mészárlásában fáradt ki; addig a má
sikon, szintén a jobb kéz, könnyedén, tánczol- 
tatta vonóját a hegedű húrokon; ugyanabban a 
pillanatban, a midőn Abbé Sicard a második 
ember vállára kapaszkodott fel, s ott állt há-
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rom embernyi magasságban: ötszáz ezer em
beri lény feküdt szépen, vízszintesen, mintha 
semmi különös nem történnék.

A mi a szegény törvényhozó-gyűlést illeti: 
ennek kezéből az uralkodói pálcza kiesett. A 
törvényhozó-gyűlés küldött követséget a börtö
nökbe, ezekhez az utczai törvényszékekhez; s 
a szegény M. Dusaulx váltig szónokolt hozzá- 
jok; azonban semmiféle eredményt nem tudott 
elérni; sőt utoljára, midőn csak nem 
hagyta abba a szónoklást, az utczai törvény
szék közbe vágott, nem minden fenyegetés 
nélkül, s igy kénytelen volt elhallgatni és visz- 
szavonulni. Ugyanaz a szegény, érdemes, öreg /  
M. Dusaulx ez, ki régebben elmondá, vagy 
csaknem eléneklé (bár rekedt hangon) A bas
tille bevételét, a mi megelégedésünkre. Ilyen, 
és minden más alkalommal úgy szokta magát 
bemutatni, mint Juvenal fordítóját. „Jó polgá
rok, egy olyan ember láttok magatok előtt, a 
ki szereti hazáját, a ki Juvenal fordítója,“
— mondá egy alkalommal. — „Juvenal? “ sza
kítja félbe a Sansculottismus: „ki az ördög ez 
a Juvenal? Bizonyosan egyike a ti átkozott 
arisztokratáitoknak. A lámpavasra vele!(t Egy 
ilyen nemű szónoktól nem igen lehetett várni, 
hogy meggyőződést keltsen. A törvényhozó- 
gyűlésnek elég dolgot adott az, hogy kimentse 
tagjainak, vagy volt tagjainak egyikét, Joun- 
neau követet, a ki csupán parliamenti kihágá
sokért ezen börtönök egyikébe volt bezárva. A 
m| a szegény öreg Dusaulxot és társait illeti; 
ezek visszatértek a Salle de Manégebe, azt

m
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mondván, hogy „Sötét volt, s nem láthatták 
jól, hogy mi történik ott."*)

Roland méltatlankodó izenelekèt ir a 
Rend, Emberiség és Törvény nevében; azon
ban semmi erő nem áll rendelkezésére. Santer- 
renek nemzetőr-csapatja úgy látszik lusta arra, 
hogy felkeljen: bár ő, mint mondja, rendelt ki 
csapatokat, de ezek ismét elszéledtek. Sőt 
non láttunk-e, Maton ügyvéd szemeivel, 
„egyenruhás embereket" is, kiknek „ruha-új- 
jok egész a vállig véres volt"? Pétion megjele
nik háromszinű övével: hirdeti „a törvény szi
gorú szavait"; a mészárlók abba hagyják a 
munkát, a míg ő ott van, s midőn eltávozott, 
újra kezdik. Maton szemeivel futólag láttuk a 
nemzeti öves Mánuelt is ott, a mint szónokolt 
az u. n. dajka-udvarban, Cour des Nourrices. 
Másfelől pedig, a kegyetlen Billaud, hasonló
kép háromszinű övvel, „s abban a rövid, sötét
barna kabátban és fekete parókával, a melyek
ben rendesen járni szokott",**) az Abbayeban, 
„holttestek között állva," mindenkitől hallható- 
lag, egy rövid, de őrökké emlékezetes szónok
latot tart, a melyet egymástól eltérő szövege
zéssel jegyeztek ugyan fel, de a tartalma min
dig ez volt: „Derék polgárok, ti a Szabadság 
ellenségeit irtjátok ki; csak kötelességteket tel
jesítitek. Â hálás commune és haza méltólag 
óhajtana benneteket megjutalmazni, de nem 
teheti/ mert ti tudjátok, hogy kincsei nincse-

*) Moniteur, a sp . 2-?ki vita, 1792.
**) Méhée Fils (ut supra, Hist Pari. XVIII. 189. I.

ü a
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nek. Bárki dolgozott légyben (travaillé) vala
mely börtönben, egy aranyról szóló utalványt 
fog kapni, a melyet pénztáraink kifizetnek. 
Folytassátok munkátokat."*) A hivatalos ha
tóságok mind csak tegnapiak; valamennyien 
másfelé húznak; tulajdonkénen nincs is semmi
féle hivatalos hatalom, hanem minden ember 
királya önmagának; s valamennyien kis kirá
lyok, egymással harczban, vagy szövetségben 
vagy fegyveres neutralitasban, a nélkül hogy 
király volna felettük.

„Oh örök gyalázat", kiált fel Montgaillard 
„hogy Párizs négy napon át bárgyú kábultság- 
ban nézte ezeket a dolgokat s nem lépett 
közbe!" Valóban nagyon óhajtandó lett volna, 
ha Párizs közbe lép vala; mindamellett nem 
természetellenes az sem, hogy ott állt tétlenül 
kábult bárgyúságban nézve. Párizs halálos ré
mületben van; az ellenség és az akasztófák a ka
puja előtt; a kinek Párizsban szive van, mely 
kész szembe nézni a halállal, sokkal sürgősebb
nek találja, hogy azt a poroszok elleni harczo- 
lásban tegye, mint az arisztokraták gyilkolói 
ellen való küzdelemben. Felháborodott irtózás 
lehet néhol, mint Rolandnál; vagy komor szen
tesítés mint Maratnál és a közjólléti bizottság
nál, akár előre kitervelték ezt a dolgot, akár 
nem; de az általános hangulat bágyadt he
lyeslés, vagy bágyadt nem-helyeslés, s meg
nyugvás a szükségességben és a végzetben. A 
sötétség fiai, „mintegy kétszázan vagy a körül",

*) III. 191.



előbújtak leshelyeikből, s van terük a munkál
kodásra, Tüzelve a patriotismus Jázas őrjön
gése, s a rémület őrültsége «által; — s tüzelve 
talán a pénz vágy és az egy arany napszám 
által is. Nem, a pénzvágy nem szerepelt ott; 
mert a legyilkoltaknak arany óráik, gyűrűik 
és pénzeik pontosan bevitetnek a városházhoz, 
nadrágtalan mészárlók által, kik azután kérve 
mennek tiz forint napszámukért;, és Sergent 
egy rendkívül szép agát-köves gyűrűt húz az 
ujjára (bizonyára „azzal a szándékkal, hogy 
avval beszámol") Agátkő-Sergentté lesz. Azon
ban a hangulat, mint mondók, tompa belenyug
vás. És csak akkor, midőn a munkának haza
fias vagy őrjöngő része, az anyag elfogytával 
véget ért; s a sötétség fiai pusztán pénz vágy tói 
űzetve, kezdik elszedni az órákat és erszénye
ket, s letépni a nyaklánczokat és melltüket a 
hölgyekről fényes nappal az utczákon, „hogy 
önkénteseket szereljenek fel", — csak akkor 
változik át a hangulat a bágyadtból tüzessé; 
a rendőr csak akkor emeli fel botját, és szive 
szerint ütvén (mint csordás, mikor komolyan 
közibe vág a marhának), visszakergeti ezt a 
„romlott tömeget" régi rendes odúiba. Csel ál
tal magát a Garde-Meublet is kirabolták a hó
nap 17-én, Rolandnak új rémületére; a ki újó
lag izgatottan tesz-vesz, s mint Sieyès mondja, 
„vétója a gazembereknek", Roland veto des 
coquins *)

Ez a szeptemberi mészSrlás, a mélyet más-

*) Helen Maria Williams III. 27.

CarlyU: Frauczi# forradalom. III. &
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ként „a nép szigorú igazságszolgáltatásának'* 
neveznek. Ezek az u. n. Szeptember-férfiai, 
(Septembriseurs), a mely név némi nevezetes
ségre és fényességre tett szert, de a mely fé
nyesség az alvilági tűzé; nagyon különböző a 
mi Bastille-hőseinkétől, kik, mint azt a szabadság 
egyetlen barátja sem tagadhatja, égi világosság 
dicsfényében tündököltek: attól az időtől fogva 
az ügy ilyen fejlődéséig jutottunk. A legyilkol
tak száma, a történelmi képzeletben „két és 
három ezer közt44 váltakozik; vagy épen „fel
megy hat ezerre41; mert Peltier látta (visiojá- 
ban,) a mint a Bicétre őrültek házának betegeit 
„kartácscsal44 löj&öldözték agyon; sőt végre 
„tizenkét ezer44 s néhány száz az, — s nem több 
ennél.*) Számtani jegyekkel kiszámítva pedig, 
s a pontos Maton ügyvéd által vezetett sorozat 
szerint, az a szám, bele számítva a kétszáz két 
papot, három „ismeretlen személyt44 s „egy a 
Bernát-rendieknél megölt tolvajt44, a mint fen
tebb említők, ezer nyolczvankilencz, — nem 
kevesebb ennél.

Ezer nyolczvankilencz ember fekszik hol
tan; „kétszáz hatvan egymásra hányt hulla, 
magán a Pont au Changen csupán44; a kik kö
zött, a mint Robespierre később, ezen esemé
nyeket mentve „csaknem sírva44 kénytelen be
vallani, úgy mondják, hogy egy ártatlanul öle- 
tett meg.**) Csak egy és nem kettő, oh te

* Hist. Pari. XVII. 421. 422.
**) Moniteur, nov. 6. (A november 5-iki ülés
1703-ban).
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tengerzöld Megvesztegethetetlen? Ha úgy, ak
kor a sanseulotte Themist szerencsésnek keli 
neveznünk, mert legalább svorsan végzett! A 
városházának komor számolókönyveiben, me
lyek ma is megvannak, mélyen elszomorodott 
szívvel olvas az ember olyan tételeket és pon- 
tozatokat, melyek nem igen szoktak városi 
számadás-könyvekben előfordulni. „Két mun
kásnak, kik arra használtattak, hogy a börtö
nökben a levegő egészséges voltára ügyeljenek, 
s olyan egyéneknek, kik ezen veszedelmes mű
veleteknél elnököltek" — ennyi meg ennyi, kü
lönböző tételekben csaknem hét ezer forint. Ta- 
lyigásoknak, kik a „Clamart, Montrouge és 
Vaugirard" temetőkbe hordták a halottakat, 
egy fordulóért talyigánként jár ennyi: ez is egy 
tétel. Azután, ennyi meg ennyi frank és még 
néhány sous „kellő mennyiségű oltatlan mész
ért".*) Az utczákon talyigák haladnak végig, tele 
összevagdalt emberi hullákkal, melyek összevisz- 
sza vannak egymásra hányva, egyes tagok maga
san kiállva a többi közül. Látod azt a hideg 
kezet, mely felnyúlik a maga sárga sáppadtsá- 
gában, hideg meredtségében, a testvér-hullák 
rátapadó ölelése közül; a nyitott tenyér ég felé 
fordulva, mintha szótlan imában, de profundis 
jövő könyörgésben mondaná: könyörülj az em
berek fiain! — Mercier látta azt, a mint lefelé 
ballagott „a Rue Saint-Jaquesen, Montrougetól, 
a mészárlást követő napon"; de nem kezet lá-

Etat des sommes payées par la Commune dt 
Pans, (Hist. Pari. XVIII. 231.)
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lolt, hanem lábat, — a mit ő még különösebb
nek talál, — nem igen értjük, hogy miért. 
Avagy talán az a láb egy olyan emberé volt, ki| 
daezczal rúg az ég felé? mint egy elszánt búvár, 
undor és kétségbeesés közt rohanva le, a Meg
semmisülés mélységeibe? — Még ott is megtalálj 
az Ö keze téged, s az ö  jobb keze tart téged, 
bizonyára az igazság s nem a bűn érdekében;! 
a jóért, nem a gonoszért! „Én láttam azt a j 
lábat" — mondja Mercier — s meg fogom is
merni ismét az Ítélet nagy napján, a midőn azl 
Örökkévaló, a ki mennykövei fölött trónol, Íté
letet tart királyok és szeptember-férfiak fölött 
egyaránt."*)

Hogy ezen esemény láttára az artikulátlat- 
lan iszonyatnak jajkiáltása támadt nem csak^ 
a franczia arisztokraták és mérsékeltek közt, 
hanem egész Európában, s az eltartott mind e 
mai napig: ez igen természetes és jogos vala. 
A dolog el volt követve, visszavonhatlanul; s 
oda fog soroltatni néhány ilyen természetű más 
dolog mellé, a melyek igen sötét lapokat ké
peznek e mi földünk évkönyveiben, de a me
lyek azért onnat ki nem töröltetnek. Mert az 
emberben, mint már megjegyeztük, transcen- 
dentalismus lakozik; a szegény teremtés min
denfelől „a végtelenségek összefolyásában" áll- 
ván, titok önmaga és mások előtt: központjá-| 
bán két örökkévalóságnak, három Mérhetet-j 
lenségnek, — a ponton, a hol a teremtés-kez- 
detebeli Világosság átmetszi az örökkétartóí 
Sötétséget! — így lön azután, hogy — külö- 

*) Mercier, N ón veau Paris, VI. 21.
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nősen szenvedélyes természetek, — a kétség- 
beesés állapotára jutva, igen nyomorult dolgo
kat követtek el. A sziciliai vecsernye „s nyolcz 
ezer ember legyilkolva két óra alatt,64 ismeretes 
dolog. Magok a királyok is, nem a kétségbeesés 
állapotában, hanem csupán nehézségek közt, 
képesek voltak egy éven és egy napon át (sőt 
De Thou azt mondja, hogy hét éven keresztül) 
raj^a ülni az ő Bertalanéji dolgukon; s mikor 
a kellő pillanat eljött, szintén egy őszi vasár
napon, ugyancsak a Saint-Germain l’Auxerrois 
harangja (mondják, hggy ugyanaz az érez) el
kezdett kongani — ŝ  bizony nem eredmény nél
kül/1) Sőt magok ezen megfeketült terméskö
vei a párizsi börtönöknek már láttak előbb is 
a mostaninál börtönben tett mészárlásokat; 
hazafiak hazafiakat gyilkolva le, burgundiak az 
armagnacokat, a kiket hirtelenében börtönre 
hánytak — mignem, akkor is mint most, a hul
lák rakásra hányva állottak és az utczák vere
sek voltak a vértől; s midőn azon kornak Pé- 
tion polgármestere a törvény szigorú nyelvét 
hangoztató, a mészárlók, ó-franczia nyelven (a 
mely lehet vagy négyszáz esztendős régi) azt 
felelték neki: „Maugré bieu, Síre, — Uram, az 
Isten verje meg az ön „igazságát66, az ön „szá
nakozását66 és az ön „helyes gondolkodását66. 
Verje meg az Isten, a ki könyörülni fog eze
ken a csalfa áruló armagnacokon, angolokon; 
kutyák ezek; megrontottak bennünket; elpusz-

♦) Szept 9-tő! 13-ig, 1572-ben. (Dulaure, Hist.
de Paris. IV. 289.)
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titák ezt a franczia királyságot és eladták azt 
az angoloknak**.*) És azzal vágnak, s a levá
gott hullát félre hajítják, úgy, hogy „ezer öt
száz tizennyolcz gyűl egy rakásra, a kik között 
van hamis és kárhozatos tanácsú négy püspök 
s két parlamenti elnök.** Mert bár nem az ör
dög világa ez, a melyben élünk, mindamellett 
az Ördögnek folyvást megvan a maga helye 
benne (természetesen a föld alatt) s onnan idő
ről időre előtör. Joggal jajgath^Jt az emberiség, 
articulálatlanul átkozódva, a mennyire csak ké
pes. Vannak olyan t^nészetü  testek, hogy 
semmiféle átkozódó jt^Phás nem lehet elég 
hangos velők szemben. Ti jajgassatok, ők cse
lekedtek.

Ám jajgasson az, a kinek tetszik Fran- 
cziaországban, a párizsi törvényhozó gyűlés
ben vagy a városházánál: de van tíz ember, a 
ki nem jajgat. Szeptember 3-iki kelettel, 1792 
bep, egy körlevél bocsáttatik ki a Salut Publu 
bizottságból, valamennyi községhez intézve; 
sokkal érdekesebb állam-okmány, semhogy 
ügyeimen kivül hagyhatnók. „A börtönökben 
letartóztatott gaz összeesküvők egy részét, — 
mondja, — a nép halállal büntette; s mi nem 
kételkedünk rajta, hogy az egész nemzet, a 
végromlás szélére juttatva az árulások ilyen 
végnélküli sorozata által, sietve fogja megra 
gadni ezt a nemét a.közjóiét biztosításának, ; 
minden franczia azt fogja kiáltani, a mit a 
párizsi férfiak: „Megyünk harczolni az ellenség l

l) Dulaure, 111. 194.
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elé; rde nem hagyunk rablókat mögöttünk, hogy 
lemészárolják feleségeinket és gyermekeinket". 
Ezen körlevélen, olvashatólag, a következő 
aláírások tűnnek szemünkbe: Paftis; Sergent; 
Marat, a nép barátja:*) s azon kivül még más 
hét; lejutva ez által, igen sajátságos módon, 
egész a legújabb antiquariusok emlékezetéig. 
Azonban megjegyezzük, hogy körlevelük in
kább magukra pattant vissza. A községek nem 
hallgattak rá; még a dühöngő sansculotteok 
sem sok hasznot húztak belőle; csak vonítottak 
és ugattak, de nem haraptak. Rheimsban „mint
egy nyolez személyt" megöltek; és azután ket
tőt felakasztottak, a miért ezt tették. Lyonban 
és egy pár más helyen némi támadó kísérletek 
tétettek, azonban alig valami eredménynyel, 
miután gyorsan le verettek.

Kevésbé szerencsések voltak az orleansi 
foglyok, még a jó de La Rochefoucault herczeg. 
őt, a mint anyjával és nejével gyors hajtás
ban utazott volna Forges fürdő felé, vagy vala
mely más, csendes helyre, Gisorsban feltartóz
tatták; dühöngő sokaság közt vezették az ut- 
czán végig, s halálra sújtották „egy kövezet- 
kővel, melyet a hintó ablakán át hajítottak rá." 
Megölték, mint a ki egykor liberális volt s 
most arisztokrata; védője a papoknak, felfüg- 
gesztője az erényes Pétionnak, s a legszeren
csétlenebb forróból - hideggé * változott-ember: 
gyűlöletes a patriotismus előtt. Meghal, siratva 
egész Európától; forró vére oda frecscsent

*) Hist. Pari. XVII. 4SS,
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öreg anyjának, a kilenczvenhárom éves öreg 
asszonynak két arezára.

A mi az orleansi foglyokat illeti, ezek ál
lam-foglyok: royalista miniszterek, Delessar-
tok, Montmorinok; kik egyre többen halmozód
tak össze az orleansi legfőbb törvényszéknél, a 
mióta csak az felállittatott. Most, úgy látjuk, jó 
lesz ezeket átszállítani a mi új törvényszékünk, 
az u. n. tizenhetediki elé, a mely sokkal gyorsab
ban végez. S csakugyan a Martiniqueből való 
tüzes Fournier, Fournier VAméricain, útnak 
ered, törvényes hatóság által küldve; megbíz
ható nemzetőrök mennek vele s a lengyel La- 
zousky; úti költséggel szűkén vannak ellátva. 
Ezek, győzedelmeskedve a rossz szállásokon, 
minden nemű nehézségeken és veszélyeken, — 
mert a hatóságok ellenkeznek egymással ezen 
időkben, — diadallal hozzák vissza az ötven 
vagy ötvenhárom orleansi foglyot Párizs felé, 
a hol a tizenhetediki gyorsabb itélőszék majd 
igazságot fog látni felettök.*) De ime 
Párizsban az alatt egy még gyorsabban 
és leggyorsabban végző itélőszék ala
kult, a másodiki, még pedig szeptemberé: be 
ne menjetek Párizsba, mert majd ez Ítél felet
tetek! — Mit tegyen a tüzes Fournier? Ha töké
letes jellem lett volna, az lett volna kötelessége, 
mint önkéntes felvigyázónak, hogy őrködjék 
azon emberek élete felett, akármilyen ariszto
kraták azok, még saját becses élete árán is, 
akármilyen sanscuîotte legyen az, míg valamely

*) Hist. Pari. XVIII. 434,
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törvényes itélőszék nem határozott fölöttük. 
Azonban ő tökéletlen jellem és felvigyázó volt; 
talán egyike a legtökéletlenebbeknek.

A tüzes Fournier, kinek az egyik hatóság 
azt parancsolta, hogy erre menjen, a másik, 
hogy amarra: a rendeletek sokfélesége folytán 
zavarba jön; végre is Versaillesnek veszi útját. 
Foglyai paraszt-kocsikon ülnek; a nemzetőrök, 
vele együtt, körülöttük lovagolva haladnak: s 
az utolsó falunál az érdemes versaillesi polgár- 
mester elibe megy, a ki nagyon szeretné már, 
ha a megérkezésen és a foglyok bezárásán túl 
volnának. Vasárnap van, a hónap kilenczedik 
napja. Midőn a versaillesi fasoros főútra érnek, 
roppant sokaság tolong ott, sütkérezve a 
szeptemberi napon a fák szeptemberi szinü 
lombjai alatt; a négy sor fával szegélyzett út 
csupa zsibongás és tolongás, mintha a város 
kiürült volna. A kocsik nehezén haladnak előre 
a hullámzó tömegben; a nemzetőrök és Four
nier mind több nehézséggel tudnak utat csi
nálni nekik; a polgármester szónokol és ágál 
tőle kitelhető módon; a hullámzó sokaság arti- 
kulálatlan mormogó zúgása hallatszik köröskö
rül, és a mormogás mmd mélyebbé válik, 
már csak az által is, hogy saját mormogását 
hallja, s közbe-közbe éles csaholás szakítja 
meg. Oh bár túl volnánk már ezen a he
lyen, s szél és különválasztás lehűtötték volna 
a forróságot, a mely itt, úgy látszik, közel van 
a lángban kitöréshez.

S ha a széles avenue is nagyon szoros, mi
lyen lesz az annak szájánál levő Surintendance
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utcza? Ezen utcza sarkánál az eddig elvétve 
hallatszott csaholás folytonos orditozássá válik; 
ijesztő alakok ugranak a kocsik tengelyeire, 
első hullámai a közelgő, beláthatatlan árnak. 
A polgármester kétségbeesetten szónokol, tolná 
vissza a támadókat, de őt magát lökik le és 
úgy viszik el emberek karjaikon; a szilaj ár 
betört, úr. A foglyok iszonyatos zaj és dulako
dás közt, a minő a bőszült farkasoké, legyil
kolva elhullanak — csupán tizenegy marad 
életben, kik egyes házakba menekültek s ke
gyelmet nyertek. A börtönöket és a bennük 
levő más foglyokat is alig lehetett megmen
teni. A letépett ruhákat örömtűznél megégetik; 
a hullák az utcza-csatornába hányva, rakáson 
ott hevernek másnap reggel is. Az egész Fran- 
cziaország, — a körlevél tiz emberét és azok 
népét kivéve, — haragjában és fájdalmában 
nyög és jajgat, s egész Európa visszhan
gozza azt.*)

Azonban Danton sem jajgatott, bár neki, 
mint az igazságügy miniszterének inkább köte
lességében állott volna. Danton mintegy az os
tromlott városok és nemzetek rohamrése előtt 
áll; közepette az augusztus tizediki ágyuk go
lyói seprésének, a porosz akasztófa-kötelek 
csikorgásának, a szeptemberi kardok suhogó 
vágásának; körülötte minden csupa pusztulás 
s világok vannak összeomlóban; Igazság-ügy- 
miniszter a neve; de lényegénél fogva a kétség

*) Pièces officielles relatives an massacre des 
Prisonniers à Versailles (Hist. Par!. XV1I1. 236—249.)



beesett remény Titánja s Enfant Perduje a for
radalomnak, — s ő e szerint cselekszik. „Meg 
keli félemliteni ellenségeinket!“ S nem száll-e 
le most, mintegy magától, mély és rettenetes 
félelem ellenségeinkre? S a kétségbeesett Re
mény Titánja nem az az ember, a ki annak le
szállását sietne meggátolni. Előre, te elveszett 
Titán, Enfant Perdu; neked merned kell, és 
újra merned, és végnélkül merned; nincs egyéb 
út számodra csak ez! „Que mon nom soit flétri, 
Hadd legyen nevem megbélyegezve44: mi va
gyok én? Egyedül az Ügy nagy; az hadd éljen, 
az ne vesszen el. — Mindent összevéve, itt is 
egy „formulák megsemmisitőjével44 találko
zunk, még nagyobb kiterjedésben mint Mira- 
beaunál; ez a Danton az, a sansculotteok 
Mirabeauja. A szeptemberi napokban erről a 
miniszterről nem hallották, hogy együtt mun
kált volna a szigorú Rolanddal; az ő dolga meg
lehet, hogy másutt van — a Braunschweiginál 
és a Hőtel-de-Villeben. Midőn valamely hiva
talos személy figyelmezteté az orleansi fog
lyokra, s hogy milyen nagy veszélynek lesznek 
azok kitéve, sötét komoran, kétszer egymás
után azt feleié rá: „Nem bűnösök ezek az em
berek ?“ — Midőn tovább is sürgették, „rette
netes hangon válaszolt44 s hátat fordított.*) Ezer 
ember legyilkolva a börtönökben: elég iszo
nyatos ha úgy vesszük; de a Braunschweigi 
herczeg egy napi járó földre van tőlünk, s azon 
kívül huszonöt millió ember van itt még, a
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) Biographie des Ministres. 97. k
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megöletésre, vagy a megmentésre várva. Né
mely emberekre feladatot szabott a végzet, — 
rettenetesebbet, mint mi ránk! Különösnek lát
szik, bár még sem az, hogy a midőn ezen Mo- 
loch-igazság miniszteréhez valamely esedező 
egy-egy élet megmentését kérve fordult, benne 
részvétet és szánakozást talált s „mindégé en
gedett a kérésnek. S „Danton személyes ellen
ségei közül egyetlen-egy sem veszett el ezek
ben a napokban.4**)

A jajgatás, újra mondjuk, midőn bizonyos 
dolgok követtetnek el, illő és elkerülhetetlen. 
Mindamellett is, artikulált beszéd, s nem a ja j
gatás az, a mi az ember természetéhez illik: s 
midőn a beszéd még nem lehetséges, hadd le
gyen annak helyén legalább — hallgatás. S va
lóban a hallgatás az, a mit mi a dolgok ezen 
negyvennegyedik évében, s ezernyolczszáz
harminczhatodik esztendejében egy korszak
nak, melyet lucus a non lucendo keresztyénnek 
neveznek, ajánlunk és gyakorlunk. Sőt a to
vábbi jajgatás helyett talán sokkal tanulságo
sabb volna, más oldalról, figyelni rá, hogy minő 
sajátságos dolog az, a mit Erkölcsöknek (a 
latinoknál Mores) nevezünk; és hogy az Erény, 
Vir-tus, Férfiasság vagy Érték, a mi van vala
kiben, minő alkalmasan neveztetik az ő Erköl
csiségének vagy Jellemének. Az irgalmatlan öl
döklés, melyet bárki is önök közül a pokol lég- 
authenticusabb termékének tart, ha egyszer a 
szokás elfogadja, Háborúvá lesz, a Háború tőr-

) Biographie des Ministres. 103, L
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vényeivel, $ eléggé bevett és erkölcsös dolognak 
tekintetik; s veres vagy más színű ruhába öl
töztetett egyének, annak eszközeit csípőjük 
mellé kötve, nem minden büszkeség nélkül 
hordják oldalukon — a melyen te, oh atyámfia, 
egyáltalában nem botránkozol meg. A míg, 
nézd, a meddig ez a fegyveres egyén csak nap
számos vagy paraszt gúnyát visel, s a „forra
dalom", mely sokkal ritkább a „háborúnál" 
még nem alkotta meg „a forradalom törvé
nyeit", hanem a napszámos vagy paraszt-gú- 
nyás egyének szokatlan, vagyis erkölcstelen 
dolgot cselekesznek —: oh szeretett, jajgató, 
tökfilkó atyámfiai az Emberiségben, jobb lesz 
ha be fogjuk nagyra nyitott szánkat; ha abba 
hagyjuk a jajgatást és elkezdünk gondolkodni!

VII. FEJEZET.#

A szeptember Argóiméban*

Egy dolog azonban kétségkivül világos, t. 
i., hogy a megfélemlítés, akárminö megfélemlí
tésre van is szükségök azon arisztokrata ellen
ségeknek, megtörtént. Tehát a dolog komolylyá 
kezd válni! A sansculottismus tehát ténynyé 
lett, s magát olyanul igyekszik megbizonyitani? 
Ez a roppant csodaborjú, a melyet sansculot- 
tismusnak neveznek, ugrálva ide-oda, mint a 
fiatal borjak szoktak, nem csupán arra való, 
hogy vele játszanak, s nem egészen olyan jám
bor mint a többi borjuk, hanem rettenetes
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is, ha bántják, s iszonyatos orrlÿüEaïn Keresz
tül tüzet fúí — Az arisztokraták, szivükben sá
padt rémülettel, búvóhelyet keresve futnak, s 
világosság támad agyukban sok dologra nézve; 
vagy inkább zavart átmenet a világosság felé, 
minél fogva a pillanat sötétsége nagyobb, mint 
valaha volt. De mi lesz ebből a Francziaország- 
ból, ez most a kérdés? Francziaország a kerin
get járja, mint a Sahara szokta, midőn a szelek 
föltámadnak; huszonöt millió ember a forgó
szél mozgásában, tánczolva a városházak, 
arisztokrata börtönök és a választási bizottsá
gok termei felé; a Braunschweigi és a határok 
felé; egy új fejezet felé az Egyetemes történe
lemben, ha ugyan ez nem annak a vége és be- 
záródása lesz!

A választási bizottságok termeiben most 
nyoma sincs a habozásnak, hanem a munka 
derekasan halad előre. A convent* választása 
foly, s úgy látszik, elég határozott szellemű 
lesz az; a városházánál már A köztársaság első 
éüébent Írunk dátumul. Mintegy kétszázat a mi 
legderekabb törvényhozóink közül újra meg 
lehet választani; a Hegyet egészen; s közülök 
különösen: Robespierret, Pétion polgármestert, 
Buzot-t, Grégoire plébánost, Rabaut-t s mintegy 
hatvanat a régi aikotmányozó-gyülés tagjai 
közül; bár egy időben csak „harmincz szava- 
zatunk“ volt mindössze. Ezek mind bent lesz
nek; s ezekkel együtt a forradalmi hir előtt rég
óta ismert jóbarátok: Camille Desmoulins/ bár 
hebegve beszél; Manuel, Tallien és társai; a 
journalisták közül Gorsas, ICarra, Merdejr, s
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Louvet a Faiiblas szerzője; Clootz, az emberi 
nem szószólója; Collot d’Herbois, ki a szenve
délyt rongyokra tépi; Fabre d’ Eglantine a spé
cula tiv röpiratkészitő; Legendre, a szolid mé
száros; sőt Marat is, bár a vidéki franczia nép 
ezt alig képes elhinni, sőt alig még azt is, hogy 
Marat nevű ember létezik másutt, mint nyom
tatásban. Danton miniszterről, ki leteszi a mi
niszterséget a képviselőségért, nem is szüksé
ges szólanunk. Párizs csupa tűz; de a vidék sem 
marad hátra. Barbaroux, Rebecqui és más tü
zes hazafiak jönnek Marseilleből. Hétszáz negy
venöt ember (sőt negyvenkilencz, mert Avignon 
most négyet küld) van gyülekezőben: ennyien 
fognak összejönni, de elváláskor nem lesznek 
ennyien!

Carrier ügyész Aurillaeból és az arrasi volt 
pap, Lebon: ezek mind á ketten nevet fognak 
szerezni maguknak. A hegyes Auvergne újra 
megválasztja az ő Rommeját, ki egykor a ma* 
thematica tanára vala; most nehéz munkával 
miveli a földet; s ki, a nélkül, hogy tudna róla, 
egy nevezetes új naptárt hordoz fejében, Mes- 
sidorok, Pluvioseok —, s más ilyenekkel —; 
s miután ezt szerencsésen világra bocsátá, meg
hal, olyan halállal, a melyet rómainak nevez
nek. Jön Sieyès is, a régi alkotmányozó gyűlés 
tagja, hogy csináljon annyi új alkotmányt, a 
mennyire csak szükség lesz; különben pedig, 
fényes, okos szemeivel óvatosan tekintve ki a 
világba, lehúzza magát sok kényes helyzetben, 
s a hallgatást tartja a legbiztosabb útnak. A  
fiatal .Saint-Just is jő, az északon fekvő Aisne
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állal küldve; jobban hasonlít egy tanulóhoz, 
mint törvényhozóhoz; még nincs huszonnégy 
éves; írt könyveket; vékony termetű ifjú; sze
líd, lágy hanggal; lelkesedést kifejező olaj színű 
arczczal s hosszú fekete hajjal. Jön Féraud, 
D’Aure távoli völgyéből, a Pyreneek hegyhasa- 
dékaiban; tüzes republicanus, azzal a végzettel, 
hogy híressé legyen, legalább a halálban.

Mindennemű hazafiak jönnek: tanítók,
fölclmivesek, papok és volt-papok, kereskedők, 
orvosok, mindenekfelett pedig „beszélni tudók" 
az ügyvéd fajból. Lesznek még férfi-bábák is, 
mint Levasseur Sartheból. Művészek hasonló
képen: a vastag Dávid, feldagadt képével, rég
óta festeget, geniuszszal s rángatódzó ideges 
állapotban; most pedig törvényt fog hozni. A 
feldagadt kép, szavait még születésekor elfojt
ván, teljesen képtelenné teszi őt a szónoklásra; 
azonban ecsetje, feje, nagy és forró szive, az 
izgatott állapotban levő geniuszszal, ott lesz
nek. Egy testileg és értelmileg dagadt képű, 
aránytalan alkatú ember ez; duzzadtan vastag, 
a helyett, hogy nagy volna; mindent összevéve 
gyenge az izgatottság állapotában, nem erős a 
nyugalom állapotában sem: s igy hadd játszsza 
ő is a maga szerepét. Nincsenek elfeledve az 
emberi faj honosított jóltevői sem: Priestleyt 
az Orne kerület választja meg, de ez lemond; 
Painet, a forradalmár szabót a Pas de Calais, 
s ez elfogadja azt.

A nemesség közül kevesen jönnek, de jön
nek. Paul-François Barras, „nemes, mint a Rar- 
rasok, régi, mint Provence kősziklái": ez azok
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közül váló. A fékezhetlen, hajótörést szenvedett 
ember: Maldives partjaira vettetve ki rég, a mi
kor mint indiai harezos evezett és katonásko
dott; s partra vettetve azóta, mint éhes párizsi 
kéjvadász és félzsoldon levő tiszt, sok Circenek 
szigetén, pillanatokra el-elbűvöltetve, s kis 
időre barommá és disznóvá válva: — a távol 
fekvő Var kerület most ide küldé. Az egész 
ember csupa tűz és sietség; tökéletlen a beszéd
ben, sőt a fő baja az, hogy nincs, a mit elmond
jon; mindamellett van benne bizonyos gyorsan 
észrevevő képesség, bizonyos hirtelen támadó 
bátorság, a melylyel, ilyen időben, ha a Szeren
cse kedvez neki, még sokra mehet. Magas, szép 
ember; „csak arezbőre sárga egy kissé“ ; azon
ban „ünnepélyes alkalmakkor, bibor palástban, 
skarlátszinű felöltőben s háromszinű tollár4 
elég jól néz ki.*) A régi alkotmányozók közül 
Lepelletier Saint-Fargeau szintén a nemesek 
közé tartozik és roppant vagyonú ember; ő is 
ide jött, hogy a halálbüntetés eltörlését sür
gesse. Boldogtalan jogvédelmező, hova jöttél! 
Sőt a mi hatvan régi alkotmányozóinlc közt 
ott látjuk d’Orleans Fülöpöt is, a királyi vér
ből való herczeget! Most már nem D’Orleans 
többé; mert — miután a feudalismus eltörölte
tett a föld színéről — felkéri érdemes barátait, 
a párizsi választókat, hogy adjanak neki tet
szésük szerint valami nevet ; mire Manuel 
ügyész, mint az antithesisekben gyönyörködő 
irodalmi férfiú, az Égalité vagy Egyenlőség ne
vet ajánlja. Minél fogva egy Égalité Fiilöp is 
t *) Dictionnaire des Hommes Marquants. §. Barras* 
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íog ott ülni, az Ég és a Föld szemei nézvén reá.
Egy ilyen convent van gyülekezőben. 

Csupa mérges baromfi-csoport, vedlés idején: 
a melylyel a Braunschweigi gránátosai és tüzé
rei igen röviden el fognak bánni. Csak, a mint 
Bertrand folyvást könyörög, az idő javulna. #gy 
kissé!*)

Hiában, oh Bertrand! Az idő nem fog ja
vulni egy cseppet sem, de ha javulna is, mit 
érne az? Dumouriez Polymetis, bár Bertrand 
mit sem tud róla, augusztus 29-ének ama reg
gelén, ravaszsággal, készséggel, merészséggel 
felfegyverezve ébredt fel rövid alvásából Sedan- 
nál. Mintegy harmadnapra azután, a Braun
schweigi nagyra nyitott szemekkel veszi észre, 
hogy Argonne átjárói mind el vannak foglalva; 
eltorlaszolva ledöntött élőfákkal, táborokkal 
megerősitve, és hogy a rendkivül ravasz, gyors 
Dumouriez az, ki őt igy rászedte!

Ez a hadicsel a Braunschweiginak úgy le
het „három heti késedelmet" okozhat, a mely 
nagyon végzetes ilyen körülmények közt. Egy 
negyven mértföld hosszú, hegyekből álló kőfal 
fekszik. közte és Párizs között, a melyet neki 
előre el kellett volna foglalnia, s a melyet most 
hogyan vesz birtokába, az a kérdés? S aztán 
az eső is esik minden áldott nap, s mi egy éhes 
Champagne Pouilleuseben vagyunk, a melyen 
tej helyett piszkos víz foly. Hogyan menjünk 
át ezen az Argonne hegység falon, vagy általá
ban mit tegyünk vele? Van mindenféle vonulás 
és tocsogás a sárban, meredek utakon, saclcer-

*) Bertrand Molevilte. Mémoires. ÍI. 225.
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mentek és más egyéb torokhangon ejtett fel
kiáltások közt, hogy Argonne átjáróit erővel 
elfoglalják, a mi azonban sehogy sem akar si
kerülni. Az erdők visszhangoznak a Háború 
fegyvereinek dörgésétől, mely mint valami rop
pant Kínai zene vagy Moloch üst-dobjainak re
csegése, száll a visszhang szárnyain; a meg da
gadt patakok haragosan forrnak a szikláknál, 
sáppadt emberi hullákat emelve hátukon. 
Mind hiába! Islettes falú, a maga templom-tor
nyával, érintetlenül áll ott a hegység átjárójá
ban, az őt körülövező hegycsúcsok között; az 
előre törő vonulás és felkapaszkodás visszavert 
csúszássá és hátrálássá Ion. A halmok tetejéről 
semmi mást nem látni, mint néma kőszálakat 
s a végtelen nedves, sóhajtó erdőt; a clermonti 
Vache (a milyen nagy Tehén az) meg-meg- 
mutatja magát egy pillanatra,*) levetve felhő
takaróját, s majd ismét magára húzva azt, bele
fúlva az esőt ontó égbe. Argomie átjáróját nem 
foglalhatjátok el erővel; derékon kell ölelne
tek Argonnet; megkerülnötök egyik végén.

Gondolhatjuk, hogy az emigráns Seigneu- 
rök ragyogó jó kedve egy kissé lecsillapodott 
ebben az állapotban; s az a „gyalog-ezred, ve
res hajtókával és nanking nadrágban" nem a 
legrendesebben nézhetett ki. Attól lehet félteni 
őket, hogy a kihivó hetykeség helyét a kétség- 
beesésnek és a vizbőségből származó víz
iszonynak egy neme foglalja el. A fiatal de 
Ligne herczeg, fia azon derék irodalmi de

*) Lásd Helen Maria Williams. Levelei, IIL 79—81.
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Ligne-nek, a dandyk Jupiterének, elesett, le
lövetve Grand-Prében, az átjárók legészakibb 
részén: s a Braunschweigi nagy fáradtsággal 
igyekszik véghezvinni a köriilkerülést a Dél leg- 
túlsó oldalán. Négy nap telik el így; négy^lyan 
nap, mint Noéh idejében volt, tűz és táplálék 
nélkül! Hogy tüzet rakjanak, zöld fákat dönte
nek le és füstöt kapnak; táplálékul zöld szőlő
fürtöket esznek; melynek hasmenés, ragályos 
vérhas lesz az eredménye, cXêxovro Sé laou 
S a parasztok orozva gyilkolnak le bennünket, 
a helyett, hogy hozzánk csatlakoznának; éles 
hangú asszonyok legyaláznak bennünket, s az
zal fenyegetnek, hogy ollóikkal jönnek jánk! 
Oh ti boldogtalan, megfogyatkozott csillogást! 
seigneurök, és víziszonyban szenvedő csúron- 
víz nanking-nadrágok! De tízszeresen boldogta
lanok ti szegény sackermentezö sáppadt arczú 
hesseniek és uhlánusok, a kik hanyatt-hanyatt 
estek; a kiknek semmiféle hivatástok nem pa
rancsolja, hogy itt haljatok meg, csak a kény
szerítés és a három krajczár napi zsold! Azon
ban az „Arany kéz“ Le Blanc asszonyára sem 
lehet valami jó idő: ez, becsurgó, káka-födelű 
gunyhójában. Az orgyilkos parasztokat fel
akasztják; a régi alkotmányozó gyűlés tagjait, 
habár tisztes korúak is, paraszt szekéren, meg
kötözött kézzel szállítják tova; ilyenek a háború 
szenvedései.

így mozognak és csuszkáinak ezek, nagy 
messze kiterjedésben, az Argonne lejtőin és át
szelő útjain, s mindez a Braunschweiginak hu
szonöt szerencsétlen napnyi veszteséget szerzett.



Előre csúsznak és harczolnak; szemben, háttal, 
majd oldalt fordulnak, amint a helyzet változik, 
s az Argóimét részint körülkerítik, részint egye
nesen törnek át rajta. Dumouriez azonban, min
dennek daczára, akárhogy törtök .rá, akárhogy 
kerítitek körül, megállja helyét, mint egy föld
höz szegzett gép, a melynek sok sarka van; s 
most erre fordúl, majd meg amarra, s mindig 
új homlokzatot mutat, a legváratlanabb módon, 
és sehogy sem egyezik bele, hogy azt a helyet ott
hagyja. Üjonczok egyre érkeznek hozzá; szi- 
vök csupa tűz; de egy kissé nehéz őket meg
szoktatni. Grand-Pré mögött például, azon 
Grand-Pré mögött, mely az Argonne hátsó ré
szén van, minthogy most szorítnak és körül is 
vettek bennünket — ez a buzgósággal tele szív 
azon fordulások és új homlokzat-csinálások al
kalmával, hogy úgy szóljunk túlömölt, a minek 
a tele szivek ki vannak téve; s hirtelen a sauve 
qui peut kiáltás támadt fel, s olyan halálos ré
mület, a mely csaknem tönkre tette az egész 
tábort. Úgy, hogy magának, a tábornoknak 
kellett lován odavágtatnia, s mennydörgő sza
vakkal, ágálással, sőt kivont kard csapásaival 
feltartóztatni és rendbehozni őket, s vissza
hozni beléjök a szemérem érzetét;*) sőt meg
fogatni az első kiáltozókat és vezetőket; „meg- 
beretváltatni fejőket és szemöldeiket" s úgy vi
lággá bocsátani őket intő példa gyanánt. Azután 
meg nem sokára, (mert igazat szólva, az ele- 
ség kevés, s az esőben való táborozás éhes gyo-
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mórral rossz kedvűvé teszi az embert) katonai 
lázadás van kitörőben. Mire ismét Dumouriez 
„soraik elé érkezik, törzskarával és száz hu
szárból álló kísérettel. Egy pár lovas századot 
a hátuk mögé állit, a tüzérséget velők szemben, 
s akkor ezt mondja nekik: ,önök pedig,4 —
mert én önöket sem polgároknak, sem kato
náknak, sem fiaimnak (ni mes enfants) nem 
fogom nevezni, — látják itt előttük a tüzérsé
get, hátuk mögött a lovasságot. Önök megbecs- 
telenitették magukat vétkek által. Ha megjavul
nak, és úgy fogják viselni magukat, mint ez a 
derék hadsereg, a melyhez tartozni szerencsé
sek, bennem ismét jó apára fognak találni. De 
rablókat és gyilkosokat itt nem tűrök meg. A 
legkisebb zavargásra darabokra fogom önöket 
vagdaltatni (hacher en pièces). Keressék ki a 
gazembereket maguk közül és kergessék el 
maguk; én önöket teszem felelősekké értök.44*) 

Csak türelem, oh Dumouriez! A megije- 
dőknek és zavargóknak ezen bizonytalan ter
mészetig csoportja, ha egyszer begyakorlódik és 
megszokik, a harczosoknak áttörhetetlen tö
megévé válik, s a parancsszóra szembe áll 
és megfordúl, gyorsan, mint a szél vagy a forgó
szél; edzett bájuszos alakokká, a kik gyakran 
mezítláb, sőt mezítelen testtel küzdenek; vas iz
mokkal; a kiknek csak kenyérre és lőporra 
van szükségük; a tűznek valódi fiaivá, a leg
bátrabb, leggyorsabb, legtüzesebb hadsereggé, 
a minőt talán Attila óta nem látott a világ. Hó-

*J Ugyanott. III. bh.
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ditani fognak és országokat elborítani bámu
landó módon, mint a hogy amaz Attila tette; 
— akinek tábor-helye és csatamezeje itt 
van épen ezen a helyen;*) a ki, miután meg- 
tisztitá maga előtt a világot, csak nagy nehezen, 
és napokig tartó kemény küzdés után állít
tatott meg itt a római Aetius és a Szerencse által, 
s a serege által vert porfelJegnek ismét kelet 
felé kelle eltűnnie!

Elég sajátságos, hogy ezen fejét vesztő, 
rendetlenségbe esett katonaságban, melyet már 
régebben láttunk saját törvényeinek rámájából 
kiesve, öngyilkos összeütközésben Nancynál, 
vagy Metz utczáin, a hol a derék Bouillé ki
vont karddal állt; s a mely azóta mind jobban 
zavarodott össze és tördelődzött szét dara
bokra, egész addig, mig ebbe az állapotba ju
tott: ebben a fejét vesztő zűrzavarban van, és 
sehol másutt, a visszatérő rend első magva 
Francziaországra nézve! És e körül a sze
gény Francziaország, öngyilkos módon csak
nem egészen legázolva hitvány tömeggé és Ka- 
oszszá, örömmel fog csoportosulni; és elkezd 
nőni és újra fogja alkotni az inorganicus port; 
igen lassan századokon keresztül, Napóleonokon, 
Lajos Fülöpökön, s más ehhez hasonló közege
ken és phasisokon át, egy új, s végtelenül töb
bet érő Francziaországgá, a mint remélhetjük.

Ezeknek az Argonne környékén történő 
mozdulatoknek és ide-oda való fordulásoknak 
elbeszélését, melyek magánál Dnmourieznél

*) Heten Maria Williams, III. 32.
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hűségesen le vannak írva, és sokkal érdeke
sebbek ránk nézve Hoyle vagy Philidor leg
szebb sakk-játékánál, mindamellett is hagyjuk 
el egészen, olvasóm, és sietve csak két dolgot 
jegyezzünk meg. Az első csekély, magántermé
szetű dolog; a második fontos és közérdekű. 
A magántermészetű csekély dolog, az Argonne 
melletti harczi játszmánál, a porosz hadsereg
ben, egy bizonyos Embernek jelenléte, ki az 
úgynevezett „halhatatlanok" osztályához tarto
zik; ki az azóta letelt időben mindinkább lát
hatóvá lesz, mint olyan jellegű, a mint az ideig 
élő mindjobban elenyészik; mert már igen ré
gen megjegyezték azt, hogy midőn Isten jelenik 
meg az emberek között, az ritkán történik fel
ismerhető alakban. így Admetusnak pásztorai 
Apollót egy ital savóval kinálták meg kecske
bőr kulacsukból (szerencse, ha egyszer-kétszer 
rá nem húztak az ökörhajtó ostorral) meg sem 
álmodva, hogy az a Napisten! Ezen embernek 
neve Johann Wolfgang von Goethe. A weimári 
nerczeg minisztere, s a kis weimári csapattal 
jött ide, hogy itt jelentéktelen nem katonai ter
mészetű kötelességet végezzen; alig ismeri va
laki az egész táborból. Jelenleg, rövidre fogott 
kantárral, a magaslatokon áll, Sainte-Mene- 
houldhoz közel, tanulmányokat téve a „golyó
lázból"; minden lebeszélés ellenére azzal a tu
dományos kíváncsisággal lovagolva ide, az 
ágyúgolyók táncza és tüzes tüszkölése közé, 
hogy megtudja, milyen az az ágyú-láz. „Hang
juk, — mondja —, elég sajátságos; mintha a 
csigának bugásából, a víz b i^ogásából és a
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madarak énekéből volna összetéve. Lassanként 
az embert igen szokatlan érzés fogja el, a me
lyet csak hasonlat által lehet leírni. Úgy érzi, 
mintha valamely rendkívül forró helyen volna 
s ugyanakkor teljesen át lenne hatva annak 
forrósága által; úgy hogy azzal az elemmel, a 
melyben van, egészen egyformának érzi magát. 
A látás semmit sem vészit erejéből vagy meg
különböztető képességéből; mégis olyan, mint-* 
ha körülötte minden barna-vörös színűvé vál
nék, mely a helyzetet és a tárgyakat még erő
sebb benyomásúakká teszi.“*)

Ez az ágyú-láz, a mint azt egy világköltő 
érzi. A kinek fel nem ismerhető fejében ugyan
akkor ott van szellemi párja (nevezzük azt ki
egészítőnek) alvilág ezen roppant haldokló újjá
születésének, a mely most megy véghez, kül
sőleg Argonneban, s ilyen ágyúdörgés közt; 
bensőleg a fel nem ismerhető főben egészén 
másképen, mint meny dörgés között! Jegyezd 
meg ezt az ^embert olvasóm, mint a legemléke- 
zetre méltóbbat valamennyi emlékezetre méltó 
dolog közt ezen argonnei táborozásban. 
A mit róla mondunk, az nem álom, nem is 
üres szó vagy szónoki virág, hanem tudomá
nyos történeti tény; a mint azt, ebből a távol
ságból, már sok ember látja vagy kezdi látni.

A fontos, közérdekű dolog pedig, a mit el 
kell beszélnünk, ez: hogy 1792. szeptember 20- 
nak reggele komor, ködös volt; hogy Sainte-

*) Goethe, Campagne in FranKreich (Werke,
X X X . 78 .)
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Menehould, s azon faluk és tanyák, melyeket 
régebbről ismerünk, már hajnali három órakor 
fölébreszttettek az ágyús-szekerek dübörgése, a 
lovak patáinak csattogása és a temérdek ember
láb dobogása által; mindennemű katonaság 
hazafiak és poroszok, foglalva állást La Lune 
magaslatain és egyéb magaslatokon; helyzetet 
cserélve, eiöre menve, látszólag mint valamely 
rettenetes sakk-játszmában, melyet vajha az 
Ég részünkre döntene el! A valmyi molnár jó
nak látta az eltisztulást; malma akármilyen jó 
szél fújjon is, ma pihenni fog. Reggel hét órakor 
a köd feltisztúl: s ime ott van Kellermann, 
Dumouriez másod-parancsnoka, „tizennyolcz 
darab ágyúval*4 és sűrű sorokkal, csatarend
ben állva azon hallgatag szélmalom körül, egy 
erős halom tetején; a Braunschweigi, szintén 
sűrű sorokkal és ágyukkal, komoran nézve át 
rá La Lune magaslatáról: most már csak a kis 

patak és annak kis árka választván el őket.
Úgy hogy a régóta óhajtott pillanat végre 

megjött. Az éhség és vérhas helyett legalább 
puskatüzet kapunk és azután! — Dumouriez a 
tartalék-erővel és szilárd homlokkal egy szom
széd magaslatról néz le; csak kívánságával se
gíthet, csendben. íme a tizennyolcz darab ágyú 
bömbölni és ugatni kezd, felelve La Lune böm- 
bölésének; és füstfelleg száll a légbe, s a vissz
hang bőg, keresztül a völgyeken be messze, az 
argonnei erdő mélységeibe (a mely most elha
gyatott), s emberek élete és tagjai pusztulnak el 
s szóródnak szét erre és amarra. Vájjon a Braun
schweigi képes-e megijeszteni őket? A lehűlt



kedvű seigneurők körmeiket rágva állnak; ezek 
a sansculotteok úgy látszik nem szaladnak szét, 
mint baromfiak! Délfelé egy ágyúgolyó megöli 
Kellermann alatt a lovat; egy lőporos kocsi fel
robban, olyan durranással, mely túlhangzik a 
többi valamennyin; némi ingadozás és hátrálás 
vehető észre: a Braunschweigi most próbát tesz! 
— „Camarades“9 kiáltja Kellermann, „Vive la 
Patrie! Allons vaincre pour elle, Jertek, és győz
zünk ő érette!“ „Éljen a haza!“ hangzik az 
egetverő válasz minden oldalról; soraink oly 
erősen állanak, mint a kősziklák, s a Braun
schweigi visszamehet a patak medrén, tehetet
lenül, s elfoglalhatja elhagyott helyét a La Lu- 
neön, nem minden kár-szenvedés nélkül az út
ban. S ez igy tart egy szeptemberi egész napon 
át, dörgéssel és bömböléssel, melynek zaját a 
visszhang messze hordja! Az ágyúzás naple
mentig tart, és nincs semmi hatása. Naplement 
után egy órával, midőn a tájék megmaradt órái 
hetet ütöttek, a Braunschweigi ezen késő idő
ben még egyszer megpróbálkozik: azonban 
semmivel sem több szerencsével. Kőszikla szi
lárdságú sorok s a Vive la Patrie kiáltás f o 
gadták, s visszaverték nem veszteség nélkül. 
Mire abbahagyja a támadást; visszavonul „La 
Lune vendéglőjébe“; és sánczot kezd hányatni, 
nelíogy őt támadják meg!

Bizugy, ti lehűtött kedvű seigneurők, akár
mit csináltok is ezzel a dologgal! És Franczia- 
ország nem kél fel mellettünk tömegesen, s a 
parasztok nem csatlakoznak hozzánk, hanem 
inkább legyilkolnak bennünket; sem az akasz
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tás, sem a rábeszélés nem segít. Attól félek, egé
szen elvesztették régi megkülönböztetett szere- 
tetüket a király és a királyi palást iránt, sőt ké
szek harczolni, hogy attól megszabadúljanak; 
úgy látszik ilyen kedvben vannak most ezek. 
És Ausztria sem boldogul, sem Thionviile os
troma nem ér czélt. A thionvilleiek, egész epig
rammái élt adván bosszantásuknak, egy falovat 
állítottak falaikra, melyről egy csomag széna 
függött alá ezzel a felirással: „Midőn én elfo
gyasztom szénámat, akkor fogjátok Thionvillet 
bevenni".*) Ilyen magas fokra hágott az em
beri nem láza.

Thionviile futó-árkait el lehet zárni, de mit 
használ ez, habár Lilleéi megnyittatnak is? A 
föld nem mosolyog ránk, sem az ég; hanem 
csak sír és kesereg, hideg esővel és még roszab- 
bal. Maguk barátaink bántalmaznak bennün- 
ket;f saját barátaink házában sértetünk meg. „A 
porosz király ő felségének volt egy nagy ka
bátja, midőn az eső esni kezdett; és (ellenére 
minden ismert törvénynek) azt felvette, bár a 
jpi két királyi vérből való franczia herczegünk- 
nek, hazájuk reményeinek, nem volt mit felöl- 
teniök!" A mire, valóban, mint Goethe mondja, 
igen nehéz lett volna akármit is felelni!**) Hi
deg, éhség és bántalmazás; hasrágás, vérhas és 
halál; és mi itt lapulunk sánczok mögött, „szét
szórt asztagok közt" agyontaposott tarlón, La

*) Kist. Pari. XIX. 177.
**) Goethe, XXX. 49.



Lunenek sáros magaslatain, a la limei piszkos 
vendéglő körül!

Ez a valmyi ágyúzás, melyben a világköltő 
tanulmányozta az ágyú-lázt, s a hol a franczia 
sansculotteok nem szaladtak szét mint barom
fiak. Becses nap ez Francziaországra nézve !4 
Mindenik katona megtette a maga kötelességét; 
és az elsassi Kellermann (mennyivel többet ér 
az elbocsátott vén Lucknernél!) kezdett nőni ; 
s Égalité Fils, az „ifjabb Egyenlőség", eleven 
gavallér tiszt a hadseregnél, rettenthetetlensége 
által tüntette ki magát. Ugyanaz a rettenthetet
len egyén ez, ki most*) Lajos-Fülöp névvel, 
az Egyenlőség nélkül, küzd, igen szomorú kö
rülmények közt, hogy a francziák királyának 
neveztessék egy időre.
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VIIT. FEJEZET.

Exeunt.

De ez a szeptember huszadiké máskülön
ben is nagy nap. Mert az alatt, a mig Keller
mann lova, alóla kilőve, repült szanaszét a val
myi malomnál, a. mi új nemzeti képviselőink, a 
kik majd nemzeti conventté lesznek, ott jár
kálnak és gyülekeznek a száz svájczi terme 
körül, azzal a szándékkal, hogy megalakul
janak.

*) Midőn e könyv íródott, 1835—36-ban. (Á fúrd.)
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A következő napon, dél körül, Camus a le
véltárnok ugyancsak el van foglalva „megbizó 
leveleik igazolásával", miután már több százan 
itt vannak közülök. Mire a régi törvényhozó 
gyűlés ünnepélyesen átjő, hogy vén hamvait, 
phoenixként, az újnak testébe temesse; s azzal 
valamennyien ünnepélyesen visszatérvén a Salle 
de Manégebe: ime«a nemzetgyűlés megalakult, 
hétszáznegyvenkilencz taggal, teljes számú, 
vagy meglehetős teljes számú: elnökük Pétion, 
s rögtön meg is kezdi a munkát. Olvasd el az 
ezen délutáni ülésről szóló jelentést, olvasóm; 
kevés ülés van ehhez hasonló: még maga a kö
zönyösen közlő Moniteur is drámaibbá lesz 
Shakespearenél. Mert a rövid, találó mondatok
ban gyönyörködő Manuel felkél és különös dol
gokat beszél: hogy az elnöknek tisztelet-őrsége 
legyen és lakjék a Tuileriesben: melyet azon
ban elvetnek. S Danton is felkél és beszél; s 
Collot d’Herbois is felkél, s fel utána Grégoire 
pap és a hegypárti béna Couthon, s gyors, rövid, 
édesen hangzó stanzákban — pár sorból álló 
mindeniké, — nem kevés számú indítványt tesz
nek: hogy a mi új alkotmányunk alapköve a 
nép souverainitása; hogy az alkotmányt a nép
nek el kell fogadni, különben az érvénytelen; 
továbbá, hogy a népen ejtett sérelmeket meg kell 
boszulni és igazságos bírákat választani; hogy az 
adókat fenn kell tartani uj rendelkezésig; hogy a 
földbirtok és másféle tulajdonjog örökre szen
tek; végezetre, hogy „a királyság e naptól fogva 
el van törölve Francziaországban“ : mindez
végzéssé emelve, mielőtt az óra négyet vert, az



egész világ tapsai közt!*) A fa gyümölcsei olyan 
érettek voltak; csak meg kellett rázni, s ilyen 
érett rakás hullott le róla. *

S távol ott, Valmy körül, midőn e hirek 
megérkeznek, micsoda zaj és izgalom támad, 
mely hallható és látható a mi sáros magasla
tainkról, La Luneről ? **) A velők szemben 
eső halom oldalán a francziák egyetemes 
örömkiáltásban törnek ki ; fövegeiket szu
ronyokra tűzik ; és a République, vive la 
République hangját meszsze hordja a sze
lek szárnya. Másnap reggel a Braunschweigi, 
hogy úgy szóljunk, felszedi a sátorfát még 
nap kelte előtt ; annyi tüzet gyújt, a 
mennyi csak telik, s megindul minden dobszó 
nélkül. Dumouriez undorító jeleket talál az el
hagyott tábor helyén: „latrinas, tele vérrel!"***) 
Poroszország lovagias királya, — mert ő, a mint 
láttuk, itt volt személyesen — . sokáig bánhatja 
ezt a napot; s hidegebben nézhet, mint valaha, 
ezekre a lehűlt kedvű seigneurökre s a királyi 
vérű franczia herczegekre, hazájuk reményeire; 
— s általában felveheti nagy kabátját minden 
szertartás nélkül, örülve, hogy van neki mit fel
vennie. Visszavonulnak; az egész sereg vissza
vonul, meglehetős sietséggel, a pocsolyává tapo
sott mezőn, a kellemetlen idő önti rájuk vizei; 
s Dumouriez, Kellermannjai és Dillonjai által

*) Hist. Pari. XIX. 19.
**) Williams, III. 71.
***) Október 1-én 1792-ben; Dumouriez, III. 73
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meg-megcsipkedi őket hátulsó részükön. De 
csak kissé, nem nagyon; most csipkedve, majd 
alkudozva; mert a Braunschweigi nyitva tartja 
szemét, és a porosz fölség bűnbánó fölség.

Ausztria sem boldogult, sem a thionvillei 
faló nem ette meg a szénáját; sem Lille városa 
nem adta fel magát. A Lille előtti futó árkok a 
hónap 19-én megnyíltak, golyókat, bombákat, iz
zóveres gömböket szórva ki magukból, mintha 
nem is futó-árkok, hanem a Vezúv és Pokol nyil- 
lak volna meg. Rettenetes volt az, mondják a 
szemtanuk, de még se lett eredménye. A Lille- 
beliek olyan erkölcsi magasságra emelkednek, 
különösen az Argonneból és keletről érkezett hi- 
rek után. Nincs egyetlen „nadrágtalan44 Lille 
városában, a ki hajlandó volna a feladásra, még 
királyi váltságdíjért se. Izzó veres golyók hulla
nak éjjel és nappal; számuk mintegy „hatezerre,, 
mehet; s azután bombák, „belül megtöltve ter
pentin olajjal, a mely lángokban csap föl“ ; ezek 
leginkább a sansculotteok és szegények lakásaira 
hullanak; a gazdagok utczáit megkímélték. Azon
ban a sansculotteok vizzel telt vödröket állíta
nak föl: oltó szabályzatokat hoznak: „A bomba 
Péter házára esett!“ „Most meg Jánoséra!44 Meg
osztják lakásukat és élelmüket egymással; kiált
ják: Vive la République és nem csüggednek szi
vükben. Egy golyó végig búg a Hôtel-de-Ville fő 
termén mialatt a községtanács tagjai ott össze
gyűlve vannak: „Mi permanens ülést tartunk44, 
mondá az egyik tanácstag hidegen, tovább tár
gyalva az ügyet, s a golyó is permanensül ott



marad, bele fúródván a falba, s valószínűleg ott 
van mind e mai napig.*)

Az ausztriai főherczegnő, (a királyné 
testvére) maga akarta látni, midőn a tüzes 
golyókat eregetik: s a túlbuzgóság folytán, hogy 
egy főherczegnőnek kedvére tegyenek „két ágyú 
szétrobban és megöl harmincz személyt." Mind 
hijába! Lille ugyan gyakran meggyulad, de 
ismét eloltják; Lille nem adja meg magát. 
A fiú gyerekek ügyesen kiszedik a kanóczot 
a leesett bombákból; „egy ember egy guruló 
ágyúgolyót kalapjába fog, a mely meggyúlad; 
s midőn a golyó kihűlt, megkoronázzák egy 
bonnet rougevaV1 Hadd maradjon fenn emléke
zete azon fürge borbélynak is, ki midőn egy 
bomba szétpattant mellette, felkapta annak egy 
darabját, szappant és habot tett bele, kiáltva: 
„Voilà mon plat à b a r b e Az én uj beretváló- 
tányérom, s „tizennégy embert" megborotvált 
azon a helyen. Bravó, te fürge borbély, a ki 
méltó vagy rá, hogy a veres kabátos szellem
királyt megborotváld és ezért kincseket találj. 
— Nyolczadik napján ezen kétségbeesett os
tromnak s hatodik napján októbernek, Ausz
tria egészen haszontalannak látva minden to
vábbi fáradságot, elvonúl, nem valami örven
detes tudattal, miután Dumouriez gyorsan köze
ledett errefelé; és azután Lille is, mely hamn-

*) Bombardement de Lille (Hist. Pari. XX. 
63—71.)
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tói és üszőktől feketéink, ele Örvendezése egekig 
hat, megnyitja kapuit. A Plat à barbe divatba 
jö; „nincs egyetlen elegántiát kedvelő hazafi 
sem“ — mondja Mercier több évvel később, „a 
ki ne valamely lillei bomba darabjából bérét- 
válkoznék.“

Quid múlta. Miért beszéljek sokat? A be
törők futnak visszafelé; a Braunschweigi 
serege, miután egy harmada elpusztult, siral
masan botorkál Champagne mély országútjain, 
kiterjeszkedve oldalt a besüppedő, veres szinö 
agyaggal borított szántóföldekre is; „mint egy 
iszapból álló veres tengeren átvonuló Pharao 
serge“, mondja Goethe, „mert itt is összetört 
kocsik hevertek, s úgy látszott, hogy lovasság 
és igyalogok egyaránt sülyednek el köröskö
rü l/4*) Október kilenczedikének reggelén a vi
lág-költő észak felé iparkodván ki Verdimből, 
hova mintegy öt héttel ezelőtt a déli oldalon 
vonult be s egészen más rendben, a következő 
tüneményt szemlélte, miközben ő maga is részt
vevője volt: „Reggel három óra körül, a nél
kül, hogy az éjen át aludtunk volna, már épen 
fel akartunk ülni a kapu elé állított kocsinkra, 
midőn egyszerre, elhárithatlan akadályra buk
kantunk, t. i. a betegeket szállító kocsiknak 
megszakítatlan sora vonult, a kétoldalt felhal
mozott utczakövezet közt, a mocsárrá gázolt 
városon keresztül. A mint ott állottunk, várva, 
hogy mi lesz már a dologból, gazdánk, a Szent- 
Lajos rend lovagja, mellettünk haladt el, a nél-

*) Campagne in Frankreich. 103. !.
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kül, hogy nekünk köszönt volna“# Ez 1787- 
ben egyike volt Calonne Notablejeinek s azután 
emigrált; diadal-örömmel tért vissza a porosz 
sereggel; most azonban ismét kénytelen odább 
menni a széles világba, „egy szolga által kö
vetve, ki botján egy kis batyucskát vitt.“

„A mi derék Lisieuxunk ügyessége itt is 
kitűnt, s most is kisegített bennünket a bajból, 
miután, a mint a kocsisorban egy kis nyilás 
támadt, oda ugrott, s a legközelebbi kocsit 
mindaddig visszatartó, mig a mi hat és négy 
fogatunk is be nem állott a sorba, minek kö
vetkeztében én, könnyű kis kocsicskámban, 
újra szíhattam a friss levegőt. Most tehát mo
zogtunk, temetési menet lassúságával ugyan, de 
mégis mozogtunk. A nap feljött, s mi a város 
előtt voltunk, a lehető legnagyobb zajban és to
longásban. Mindenféle kocsi, néhány lovas és 
megszámlálhatatlan mennyiségű gyalog állt ke- 
resztül-kasul a kapu előtti nagy téren. A mi so
runk jobbra, Estain felé indult meg, egy keskeny 
kocsiúton, melynek mindkét oldalán árok volt. 
Ebben a roppant tolongásban az önfentartás 
semmi szánalmat, semmi tekintetet nem ismert 
többé; nem messze tőlünk egy élelem-szállitó 
kocsi előtt lerogyott a ló; elvagdalták az is
trángokat s a lovat ott hagyták. Miután pedig 
a másik három ló nem birta tovább a terhet, 
azoknak istrángjait is elvagdalták, a súlyosan 
megrakott kocsit az árokba döntötték; s mi egy 
pillanatnyi megállapodás után mentünk tovább, 
egyenesen keresztül a lovon, a mely épen fel 
akart kelni, s én egész tisztán láttam, a mint
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tagjai a kerekek alatt ropogtak és össze
zúzódtak.

A lovasok és^gyalogok igyekeztek a kes
keny, járhatlan országútról a rétekre mene
külni; azonban ezek is teljesen át voltak áz
tatva az eső által; a túltelt árkok vize lefutott 
rájok, s a gyalogutak mindenütt elpusztultak. 
Négy jókinézésü, szép, csinosan öltözött fran- 
czia katona gyalogolt egy darabig kocsink mel
lett; egészen csinosan és tisztán voltak öltözve, 
s oly ügyesen tudtak lépkedni, hogy lábbelijük 
csak bokáig tett tanulságot a sáros utazásról, 
melyre ezek a jó emberek kényszerülve voltak.“

„Hogy ilyen körülmények közt az árkok
ban, réteken, mezőkön és mesgyéken elég dög
lött lovat látott az ember, az csak természetes 
következménye volt az állapotnak; de nem so
kára megnyúzottakra is akadtunk, a melyeknek 
húsos részei meg voltak szabdalva: szomorú 
jelei az egyetemes szükségnek!

így haladtunk tova, minden pillanatban 
abban a veszélyben forogva, hogy a legkisebb 
megakadásnál bennünket is felfordítanak, a 
mely körülmények közt természetesen nem di
csérhettük eléggé kalauzunknak ügyes gondos
kodását. Ugyanez jelentkezett Estainban is, 
hova dél felé érkeztünk; s a szép, csinosan 
épült városkában, az utczákon és téreken, mel
lettünk és körülöttünk, elkábitó zajt és tolon
gást észlelhettünk; a tömeg ide-oda hullámzott, 
s miután mindenki előre nyomult, egyik a má
siknak útjában volt. Kalauzunk egész váratla
nul kocsinkat a piacznak egyik szép háza előtt



megállttá* mi beléptünk, s a háziúr és házi
asszony tiszteletteljes távolságban üdvözöltek 
bennünket. Az ügyes Lisieux, bár mi arról mit 
sem tudtunk, azt mondá, hogy mi a porosz ki
rály testvére vagyunk!

„Innét azután, az alacsony ablakokon ke
resztül, melyekből az egész vásártéren át lehe
tett látni, közvetlen és csaknem kézzelfogható- 
lag észlelhettük a határtalan zavaros tolongást. 
Mindenféle járó-kelők, egyenruhás férfiak, be
tegek, egészséges, de gyászoló polgárok, asszo
nyok és gyermekek tolongtak és lökdösték egy
mást, a mindenféle alakú kocsik terhes sze
kerek és parasztkocsik, egyfogatú és több-fogatú 
járművek között; a temérdek ló, egy részük tu
lajdon, a másik requirált, itt utat adva, amott 
összetolulva: mindennemű gátul szolgáltak
jobb- és balfelől. Szarvasmarhák is hajtattak a 
menettel, valószínűleg erőszakkal elvett csordák. 
Lovast keveset látott az ember, azonban feltűn
tek az emigránsok elegáns hintái, sokszínűre 
fényesen befestve, arany és ezüst díszítéssel el
látva, mely utóbbiak készítőiknek becsületére 
válhattak."*)

„A legnagyobb szorultság azonban aktor 
állott elő, midőn a vásártért betöltő tömegnek 
egy elég egyenes és csinos, azonban aránylag 
nagyon szűk utczába kellett befordulnia. Éle
temben ehhez hasonló valamit nem láttam; az 
egyetlen, a mihez ezt a képet hasonlítani lehet,

%

*) Lásd Goethe Hermann und Dprotheáját, Buch 
K a l l i o p e .
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a rétekre és a szántóföldekre kiöntött fo
lyam, mely ismét szűk hídboltozatok alatt át
folyni, s keskeny medrébe visszatérni kényte
len. Ott, a mi ablakunkból egészen belátható 
utczán át lefelé, ömlött feltartózhatatlanul ez 
a csodálatos áradat; egy magas, kétüléses 
utazó-kocsi messze kiemelkedett az ár fölött. 
Egy pillanatra a reggel látott szép franczia nőre 

gondoltunk. Azonban nem ők voltak, hanem 
Haugwitz gróf, a kit én nem minden káröröm 
nélkül néztem, a mint ott lépésről-lépésre előre 
döczög.* **))

Ilyen cseppet sem diadalmas menetben 
végződött a Braunschweigi hires manifesztuma! 
Sőt rosszabb valamiben, „Alkudozásban ezekkel 
az elvetemültekkel", melynek első híre olyan 
fölháborodást támasztott az emigráns természet
ben, hogy a mi tudós világ-költőnk „többnek 
közülök az eszét féltette/***) Azonban nem 
lehet rajta segiteni: menniök kell tovább útjo- 
kon ezeknek a szegény emigránsoknak, harag
ban mindenféle személylyel és dologgal, s egy
szersmind minden embert magokra haragítva a 
boldogtalan pályán, a melyen megindultak. A 
tables cfMfe-oknál vendéglős és vendéglősné 
mind azt beszélik, hogy milyen eltürhetetlenek 
ezek a francziák; hogy daczára ekkora meg
aláztatásuknak, a szegénységnek és a valószínű 
koldúsbotra jutásuknak, folyvást ugyanaz az

*) Campagne in Frankreich, Goethe’s Werke 
(Stuttgart, 1829.) 133—137.

**) Ugyanott. 152/



előre tolakvás és a discretio hiánya. Saját sze
meivel láthat az ember az asztalfőn, nagy tisz
teletben tartva, nem egy Seigneurt, hanem csak 
egy gyermeki állapotba jutott seigneurnek auto
matáját, a kit mégis hódolattal vesznek körül, 
tiszteletteljesen szolgálják és táplálják. Külön
böző ülőhelyeken vegyesen katonák, biztosok és 
kalandorok ülnek, hallgatagon fogyasztván en
nivalójukat. „Mindeniknek homlokán aggodalom 
olvasható; mindnyájan hallgatagok voltak, mert 
mindeniknek megvolt a maga hordani való baja, 
s határtalan nyomort láttak maguk előtt". Az ét
kezés alatt egy elkésett utas jő be, s minden vá
logatás nélkül megevén, a mit elébe tettek, a 
vendéglős csaknem fizetéskérés nélkül ereszti el. 
„Ő az első — súgta nekem a korcsmáros, — 
ezen átkozott fajból, ki a fekete kenyeret meg
ette, hogy váljék egészségére".*)

Dumouriez pedig Párizsban van; magasz
talják, tiszteletére lakomákat rendeznek; csil
logó szalonokban ünnepelik; mellette a legszebb 
selyem csipkeruhák és finom posztókabátok 
suhogva járnak, vég nélkül, csodáló örömben. 
Azonban egy éjjel, egy ilyen jelenet ragyogása 
közt, hirtelen csak azt veszi észre, hogy egy 
piszkos, nem vigságot kifejező alak szólítja meg, 
a ki hívatlanul lépett be, sőt ellenére a cselédek
nek; egyáltalában nem kellemes alak! Ez az alak 
„egyenes küldetésben jött a jakobinusoktól", 
hogy éles hangon magyarázatot kérjen, inkább

*) Campagne in Frankreich. Goetbe’s Werke 
(Stuttgart, 1829.) XXX, 210—212.
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most mint később, bizonyos dolgokra vonatko
zólag: „így például az önkéntes hazafiak sze
möldökeinek leborotváltatása felől?" Meg „az az 
ön fenyegetése, hogy darabokra vagdaltatja 
őket?" Továbbá, „miért nem üldözte ön erőseb
ben a Braunschweigit?" Ezeket kérdezi az alak, 
éles, károgó hangon. — „Ah, c'est vous qvC on 
appelle Marat, ön  az a Marat nevű ember!" fe
leli a tábornok és hidegen hátat fordít neki.*) — 
„Marat!" A csipkeöltönyök reszketnek mint a 
nyárfalevél, a finom kabátok csoportba gyűlnek; 
Talma színész (mert az ő házában vagyunk) s 
csaknem maguk a csillárok is kék és zöld szint 
kapnak: mig nem ez a rút Szörny, ez a sötét, 
földalatti Jelenés eltűnik ismét szülőhonába, az 
Éjbe.

Dumouriez tábornok néhány nap múlva 
ismét útban van Németalföld felé, s beüt oda, 
habár tél van is. És Montesquiou tábornok dél
keleten megtámadta a sardiniai felség birtokát, 
sőt csaknem egy puskalövés nélkül elvette Sa- 
voyát tőle, a mely részévé akar lenni a köztár
saságnak. S Custine tábornok észak-keleten 
megrohanta Speiert*és annak fegyvertárát, s 
azután a választó-fejedelmi Mainzot, nem is hi- 
vatlanul menve oda, a mennyiben ott német de
mokraták vannak, s jelenleg még csak árnyéka 
sincs semmiféle választónak; úgy hogy október

* Dumouriez, III. 115. Maratnak elbeszélése a 
Débats des Jacobins és a Journal d ela Républiqueban 
(Hist. Pari. XIX. 317—21.) elismeri a hát-forditást, de 
azt másként igyekszik magyarázni.
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utolsó napjaiban Forster asszony, Heinenek 
leánya, kissé demokratikus hajlamú nő, Mainz 
kapuján sétálva ki férjével, azt látja, hogy ott 
franczia katonák ágyúgolyókkal kugliznak. For
ster vidám arczczal lép keresztül egy vasgolyót, 
kiáltva: „Éljen a köztársaság!" Egy fekete sza- 
kállú nemzetőr pedig azt feleié neki: „Elle vivra 
bien sans vous, bizony, az megél ön nélkül is".*)

*) Johann Georg Forsters Briefwechsel. (Leipzig. 
1829.) I. 88.



II. KÖNYV.

A  KIRÁIAUGyiLKOSSÁG.

•I. FEJEZET.

A törvényhozó hatalom.

íme tehát Francziaország két dolgot töké
letesen megcsinált: visszaverte kimmerius meg- 
támadóit messze túl a határokon; és a mellett 
összezúzta saját belső társadalmi alkotmányát, 
annak legkisebb ízéig, hogy rom és törmelék 
vált belőle. Minden teljesen meg lön változtatva: 
a királytól lefelé a megyei rendőrig minden ha
talomnak, tisztviselőknek, bíráknak, szóval 
mindazoknak, a kik uralkodtak, egyszerre meg 
kellett változniok a szükséges fokig, vagy kü
lönben, ép oly egyszerre, s nem minden erő
szak nélkül, felcserélték őket. Mert a hazafias 
„miniszteri végrehajtó tanácsnak", melyben 
Danton hazafi is ott van, s a mellett egy egész 
nemzetnek és nemzeti conventnek gondja volt 
rá, hogy úgy legyen. Nincs egyetlen megyei 
rendőr, a legtávolabbi kunyhók lakói közt,



a kinek ne keilett volna lemondani, ha azt 
mondá, hogy De par le roi, és loyalitást muta
tott: helyet kellett csinálnia egy új és tökélete
sebb megyei rendőrnek, ki ezt tudja mondani: 
De par la République.

Olyan változás ez, a melynél a történelem 
kénytelen kérni olvasóit, hogy képzeljék el le- 
Íratlanul. Egy pillanat alatt végrehajtott meg
változtatása az egész politikai esetnek, miután 
a politikai Jélek, már megváltozott; olyan válto
zás, a minőt kevés politikai vagy más nemű tes
tület tapasztalhat ebben a világban. Talán olyan 
formának mondhatnék, a minőt a szegény Se- 
mele nympha tapasztalt, a ki asszonyi szeszély
ből fejébe vette, hogy az ő olympusi Jupiterét 
minden áron mint valódi Jupitert lássa: — és 
aztán a szegény nympha ebben a pillanatban 
még mint Semele állt ott, de a következőben 
már nem Semele, hanem láng, és tüzes hamv
tömeg. Francziaország felnézett a Demokrá- 
cziára; látta azt szemtől szembe. A kimmerius*) 
betörők ismét visszafordulnak majd, kissé csen
desebb vérrel s több vagy kevesebb szerencsével; 
az összeomlásnak és felbomlásnak újra vissza 
kell alakulnia valaminemü társadalmi renddé, 
azon módon, a hogy legjobban lehet. De a mi 
ezt a nemzeti conventet illeti, a melynek min
dent rendbe kell hoznia, ha ez, mint Paine követ 
és Francziaország általában hiszik, mindent el-

*) A Kimmeriusok (e K ç i o p p 0 Homérnál előfor
duló mesés nép, a kik nyugoton, az Okeanus szélén, 
k ö d ö s  é s  s ö t é t  vidéken laknak. Carlyle ez utóbbi tulaj
donságra czélozya használja e jelzőt. (A  f o r d . )
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végez „néhány hónap alatt*, azon esetben cso
dálatosan ügyes conventnek fogjuk tartani.

Valóban igen különös látvány az, hogy ez a 
kéneső természetű franczia nép hogyan bukik 
bele hirtelen a Vive le Roiból a Vive la Républi- 
queba; s ott pezsg és tánczol abban, naponként 
tépve le magáról (hogy úgy szóljunk) s tapossa 
a porba régi társadalmi öltözetét, gondolkodás- 
módját, létének szabályait; s vidáman tánczolva 
haladt a Szabálytalan, az Ismeretlen felé, akkora 
reménynyel szivében s ajkán semmi más, mint 
csupa Szabadság, Egyenlőség és Testvériség. 
Avagy két százada, vagy csak két éve annak, 
midőn az egész Francziaország egyszerre történő 
kiáltásával az égboltot hasítá meg, olyan zajban 
és füstben törvén ki a dárdák ünnepélyén: „Él
jen a franczia Szabadság Visszaállitója“ ? Három 
rövid év előtt még volt Versailles s abban egy 
Oeil-de-Boeuf: s most ott van a Templenek őr
zött kerülete, százszemű hatóság által övezve, 
a hol, mint végső nyugovóhelyén, a Királyság 
lelkét kiadva fekszik. Az 1789-ik évben Barrére, 
az alkotmányozó gyűlés tagja, még „sirt“ az ő 
Napkölte hírlapjában a nemzettel kibékült La
jos király fölött; s most 1792-ben, Barrére a 
convent tagja, úgy lehet, azt fontolgatja majd, 
még pedig minden könny nélkül, vájjon a kibé
kült Lajos király leguillotinoztassék-e vagy ne?

A régi öltönyök és társadalmi ruházatok, 
mint mondók, oly gyorsan lehullanak, miután 
különben is elavultak voltak, s a nemzeti táncz- 
ban letapostatnak. De hol vannak az új öltö
ny ök, az új formák és szabályok? A szabadság,
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egyenlőség és testvériség nem ruházat, csak óhaj
tás a ruházat után. A nemzet, jelenleg, képlege
sen szólva, mezítelen; nincs sem szabálya, sem 
öltözete, hanem egészen mezítelen, igazi sans- 
culotte nemzet.

Tehát ennyire, s ilyen módon diadalmas
kodtak a mi hazafias Brissotjaink és Guade- 
teink. Vergniaudnak Ezékiel-féle látománya a 
trónok és koronák hullásáról, melyet ő feltétele
sen és jóslólag hirdetett az év tavaszán, hirtelen 
beteljesült az őszön. A törvényhozó gyűlés ékes
szóló hazafiai, mint erős összeesküvők, szájok 
szava által elseperték a royalismust annak régi 
alakjaival és formuláival együtt a szelekbe, s 
most egy formuláktól megszabadult Franczia- 
országot fognak kormányozni. Formuláktól meg
szabadultad És mégis, az ember nem élhet más
ként, csak formulák között; szokásokkal, a cse
lekvés és élés útjaival: nincs igazabb mondás 
ennél; a mely igaznak bizonyul be a teás-asz
taltól s a szabónak dolgozó asztalától kezdve fel 
a magas tanács-termekig és ünnepélyes templo
mokig, sőt keresztül a lélek és képzelet összes 
birodalmán, fel-fel, az ártikuláltan beszélő lény 
legszélső lelki határáig: Ubi Domines sunt, módi 
sunt. A hol emberek vannak, ott formáknak is 
kell lenniök. Ez legmélyebb törvénye az ember 
természetének; a mely által az ember mester és 
„eszközöket használó állat“ ; nem rabszolgája 
az Ösztönnek, Esetlégnek és a durva Természet
nek, hanem bizonyos fokig azoknak ura. Hu
szonöt millió embert, a kik hirtelen leszaggat
ták magukról modusaikaf, s ilyen módon tán-
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czolnak rajtuk a porban, rettenetes dolog kor
mányozni!

Azonban a törvényhozó gyűlés ékesen szóló 
hazafiainak épen ezen problémát kell megolda- 
niok. „Az államférfiak, hommes d 'é ta V „mér
sékeltek, moderanlins“, majd a Brissotisták, 
Rolandisták és végre a Girondeiak nevek és 
csúfnevek alatt világhirüekké fognak válni an
nak megoldásában. Mert a huszonöt millió em
ber egyszersmind tüzes vérű gallus is; tele egy
felől a kimondhatatlannak, az egyetemes Test
vériségnek és Arany kornak reményével, s más
felől a kifejezhetetlennek rémületével, miután a 
kimmerius Európa mindenfelől tör ránk. Olyan 
feladat ez, a minő kevés volt valaha. Valóban, 
ha az ember, a mint a philosophusok nagy kép
pel követelik, egy kissé előre és hátra tekintene, 
méltán kérdhetjük, hogy sok esetben mi lenne 
belőle? Mi lenne ez esetben ebből a hétszáz- 
negyvenkilencz emberből? Ha a convent világo
san látna előre és hátra, megbénitott conventté 
lenne. De miután nem lát tovább az orránál, 
nem bénúl meg.

Maga a convent előtt sem a munka, sem an
nak elvégzési methodusa nem kétes: .Csinálni az 
alkotmányt; védeni a köztársaságot, a míg az el
készül. S csakugyan, elég gyorsan, egy „alkot
mány készitő bizottság4* választatik. Sieyès a 
régi alkotmányozó, a kinek üzlete az alkotmány- 
csinálás; Condorcet, a ki jobb munkára is ké
pes ennél; Paine követ, az emberi faj külföldi 
jóltevője az ő „veres rézfoltos arczával s fekete, 
ragyogó szemeivel44; Hérault de Séchelles, volt
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parliaménti tag, egyike a legszebb férfiaknak 
Francziaországban: ezek kisebb tehetségű fel
avatott társaikkal együtt, egész jó kedvvel neki 
gyürkőznek a munkának; még egyszer „meg
csinálják az alkotmányt", — reméljük, jobban, 
mint az utolsó alkalommal. Mert hogy az alkot
mányt lehet csinálni, ki kételkednék azon, — ha 
csak Jean Jacques evangelioma híjába nem ada
ték a világnak? Igaz, hogy a mi legutolsó alkot
mányunk olyan siralmasan összerogyott egy év 
lefolyta alatt. De hát mi következik abból? 
Legfeljebb az, hogy válaszszátok külön az omla- 
dékot és az ép köveket, s építsétek fel újra, job
ban. Először is „vessetek szélesebb alapot", 
egész az egyetemes szavazás-jogig, ha szükség 
van rá; és másodszor, vessetek el minden rot
hadt anyagot, minők a royalismus s más ilye
nek. És a mi fő, csak építsetek, oh megnevezhe
tetlen „Sieyès és Társai", fáradhatatlanul! Az 
állványnak és épületanyagoknak gyakori veszé
lyes leomlása szolgáljon serkentésül és ne elked
vetlenítésül. Fogjatok mindig újra hozzá, el- 
tisztitván a romokat; ha tört tagokkal is, de 
egész szívvel; és csak építsetek, mint mondók, 
az Ég nevében, míg vagy a munka állni fog, vagy 
az emberi nem feladja azt, s az alkotmány-épi- 
tőket kifizeti kaczajjal és könynyel! Az örökké
valóság folyamában egy alkalmas időpont en
gedtetett arra, hogy ez a „társadalmi szerződés" 
megpróbálhassa, mire mehet. S így az alkot- 
mány-csináló bizottság dolgozni fog: reménynyel 
és hittel; meg nem zavartatva e lapoknak egyet
len olvasója által sem.
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Tehát megcsináljuk az alkotmányt és Ör
vendezve hazatérünk egy pár hónap múlva: ez 
az a jóslat, melyet a mi nemzeti conventünk ád 
magáról; s ezen tudományos programm sze
rint fognak lefolyni műveletei és eseményei. 
Azonban, ilyen esetekben, a legjobban ké
szült tudományos programm és a tény
leges teljesülés közt mily roppant eltérések 
szoktak előállani! Az embereknek minden egye
sülése, — mint gyakran mondjuk, — mi más, 
mint kiszámithatatlan befolyások egyesülése, 
annak minden egyede a befolyások egy mikro- 
kosmosa — a melyekből, hogyan tegyen kiszá
mítást, vagy jósoljon a tudomány? A tudomány, 
a mely összes calculusaival, differentialis, egész 
és tört számokra terjedő számításaival nem ké
pes megfejteni három egymás felé gravitáló test 
problémáját: itt legjobb, ha néma marad, s csak 
ennyit mond: ebben a nemzeti conventben hét- 
száznegyvenkilencz igen különös test van, a me
lyek gravitálnak és sok más egyebet csinálnak, s 
a mely convent, valószínűleg mindnyájunkat bá
mulatra keltő módon, az Ég végzését hajtja 
végre.

Nemzetgyűlések, parliamentek, congresszu- 
sok működését, a melyek hosszabb idő óta ülé
seznek; a melyek csendes hangulatúak; s min
denek felett a melyek nem veszik „rettenetes 
komolyan44 a dolgot, ki lehet nagyjából számí
tani, vagy legalább hozzá vetni ahhoz; azonban 
még ezeknek a működése is a misztérium egy 
nemét képezi — s a  mely, a mint látjuk, a hír
lapi tudósítónak életmódot ád: még ezek is
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őrülten ugranak ki a rendes kerékvágásból oly
kor-olykor. Mennyivel inkább egy szegény, fran- 
c z ia  hevességű nemzeti convent; a melyet ak
kora gyorsasággal kergetnek, — s a  melynél 
nincs sem routine, sem előtte út, kerékvágás 
vagy határjelző; s a melynek minden egyes tagja 
oly rettenetes komolyan veszi a dolgot! És a szó 
szoros értelmében olyan parliament, a minő se
hol sem volt ezen a világon. A tagok újak, cso
portosulva még nincsenek; s ők képezik szivét 
és uralkodó központját annak a Francziaország- 
nak, a mely a legőrültebb rendezetlenségbe esett 
bele mindenestől. Valamennyi városból és fa
lucskából, legutolsó széleiről ezen Francziaor- 
szágnak, a melyben huszonöt millió olyan he
ves lélek van, vastagon ömlő befolyások rohan
nak be erre a Szivre a Salle de Manégeben, és 
rohannak ki belőle újra: ilyen tüzes, erekben 
és üterekben ömlő circulatiot közvetit az a Szív. 
Elmondhatjuk, hogy hétszáznegyvenkilencz em
beri lény soha sem ülésezett együtt a földön, sa
játságosabb körülmények közt. A legnagyobb 
részük közönséges állású ember, vagy olyan ál
lású, a mely nem messze van a közönségestől: 
mindamellett az állás természeténél fogva, a me
lyet elfoglalnak, oly nevezetesek. Hogyan fog
nak majd ezek az emberek, az emberi szenve
délyek ezen forgószelének szilaj fütyülése közt, 
a midőn halál, győzelem, rémület, bátorság, a 
magasnak és mélynek minden hangja ott zúg és 
zönög: saját vezetésükre hagyva, szólani és cse
lekedni?

Az olvasók tudják jól, hogy ez a franczia
Carlyle: Franczia forradalom. III. 8
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nemzeti convent (egészen ellenkezőleg saját pro
gramúi já val), elszörnyüködésévé és rémületévé 
vált az emberi nemnek; egy nemévé az apoca- 
lypticus conventnek, mikor a sötét álom való
sággá lesz; a melyről a történelem ritkán szól 
másként, mint a fölindulás tördelt hangján: ho
gyan boritá az be Francziaországöt siralommal, 
tévelylyel és őrületes lázzal, a melynek kebelé
ből a Halál lépett elő sápadt lován. Gyűlölni ezt 
a szegény nemzeti conventet könnyű; magasz
talni és szeretni azt, a mint bebizonyult, nem 
vala lehetetlenség. A legsajátságosabb körülmé
nyek közé helyezett parliament az, mint mondók. 
Előttünk, a midőn róla szólunk, egy korommal 
és füsttel fedett tüzes misztérium a hol a 
Legfelső érintkezett a Legalsóval, s a ragyogás
nak és a sötétség feketeségének olyan váltako
zása közt a szegény elkábult halandók nem is
merik meg, melyik a legfelső és melyik a leg
alsó, hanem csak dülöngenek és bukdácsolnak 
egyikből a másikba, mint a hogy a halandók 
ilyen esetben tenni szoktak. Olyan convent, a 
melynek fel kellett emésztenie önmagát, öngyil
kos módon s élettelen hamuvá válnia — egész 
Világával együtt. Az nem a mi dolgunk, hogy 
kutatva leszálljunk sötét, összekeveredett mély
ségeibe, hanem hogy megálljunk fölötte nem
révedező szemmel, nézvén, hogyan kering; minő 
figyelemre méltó változásokat és eseményeket 
vet föl időközönként.

Egy általános és felületes értékű vonást di
csérettel jegyzünk fel róla: az udvariasság ere
jét. Oly mélyen áthatotta a mivelődés érzete az
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emberek életét, hogy egy Drouet vagy Legendre 
sem képesek azt egészen lerázni magukról, még 
a harcznak legőrültebb dulakodásában sem. A 
tanácskozások vitáit, a melyek rettenetes ko
molyan bánnak a dologgal, ritkán beszélik el 
egész őszintén a közönségnek, különben, meg
lehet, az egy kissé meglepné őket. Nem ker
gette-e meg maga a Grand Monarque is egyszer 
az ő Louvoisját egy rezgő szárú csipővassal? 
Azonban ha végigolvassuk ezen convent tanács
kozásainak vastag köteteit, a mely tanácskozá
sok tajtékzanak^a dühös komolyságtól, a mely 
komolyság sokszor élet és halálig megy, az em
bert meglepi a tartózkodás foka, a melyet beszé
deikben tanúsítanak; és hogy ebben a szilaj ki
ömlésekben mégis megvan egy neme az udvarias 
szabálynak, mely küzd, hogy a fölött uralkod
jék, és a társadalmi élet formái soha sem tűn
nek el egészen. Ezek az emberek, bár egymást 
meg-megfenyegetik ökölbe szorított jobbjukkal, 
nem ragadják egymást galléron; nem húznak 
elő tőröket, legfeljebb szónoki czélból, s azt is 
ritkán; a,profán káromkodás csaknem ismeret
ien, bár a tudósítók elég hívek; egy vagy két 
káromkodásra akadunk mindössze, Marat ká
romkodásaira, azok közt, a melyeket felje
gyeztek.

Különben, hogy a „hevesség" megvan, ki 
kételkednek azon? Még pedig elég gyakori he
vesség; a végzéseket, a melyeket ma közfelkiál
tással hoznak, másnap szavazás által visszavon
ják; szeszélyes hangulatúak, változók minden 
irányban, s mindig egyszerre, fejjel ugranak a
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dolgokba. „A szónok hangját elnyomja a zaj“ ; 
száz „tisztelt képviselő rohan fenyegetőleg a te
rem baloldala felé“ ; az elnök „három csengetyűt 
tört össze egymás után“ ; felteszi kalapját, jeléül 
annak, hogy az ország közel van a tönkrejutás- 
hoz. Szilajon heves régi-gallus gyűlés ez!

Oh hogyan hallgatnak el a vitatkozásnak 
és az életnek, a mely maga is csak egy vitatkozási 
küzdelem, zajos beteg hangjai egymásután: oly 
hangosak most, s kis idő múltán oly csendesek. 
Brennusnak és azon régi gael kapitányoknak, 
Róma, Galâtia s más ilyen helyek felé vivő út- 
jokban, a hova a legtüzesebb módon szoktak 
vonulni, bizonyára épen ilyen heves vitáik vol
tak, bár semmiféle Moniteur fel nem jegyezte 
azokat. Azok a Brennusok celta welsh nyelven 
veszekedtek egymással, és sansculotteok sem 
voltak; sőt inkább a hosszú bő nadrág (braccae, 
a mely cserzett vagy nyers bőrből készült) volt 
egyedüli rajtavalójuk, Livius tanúsága szerint 
mezítelenek lévén lefelé egész csípőjükig : — s 
ime nézd, ugyanaz a munka foly s ugyanazok 
az emberek most is, midőn már kabátban jár
nak, s a tört latin egy nemét beszélik, orrukon 
keresztül ejtve a hangot. De hát nem az Idő 
hozta-e létre ezen mostani nemzeti conventet Is, 
miként ama Brennusokat és régi fenséges ta
nácsnokokat a cserzett bőrnadrágban? Bizo
nyára az Idő; és az Örökkévalóság is. Homá
lyos alkonya az Időnek — vagy akár a dél, a 
mely alkonynyá válik; s azután következik az 
éj és a csend; s az Időt, minden beteges zajá
val együtt, elnyelé a csendes, néma tenger. Szánd



testvéredet, oh Adámnak fia! A legharagosabb, 
tajtékzó dühös beszéd, a mely száján kijő, tu
lajdonképen mi más, mint egy csecsemő nyö
szörgése, a mely nem tudja megmondani, hogy 
mi baja van, de hogy bensejében valami baj 
van, az világos; s igy kénytelen nyöszörögni és 
simi mindaddig, mig anyja karjaira nem veszi 
és el nem altatja.

A convent még nincs négy napos, s a dalla
mos melibojai stanzák, melyek a royalismust 
ledönték, még egész úján fülünkbe csengenek, 
midőn egy új octavo hangzik fel ismét, szeren
csétlenségre az összhangtalan viszálykodásé. 
Mert egy olyan dolog került szóba, a melyről 
nehéz higgadt vérrel beszélni, t. i. a szeptem
beri mészárlások. Hogyan bánjunk ezekkel a 
szeptemberi mészárlásokkal, s az azokat intéző 
párizsi communenel? A párizsi commune gyű
löletesen rettenetes, a mely előtt a szegény, el
hunyt törvényhozó-gyűlés kénytelen volt resz
ketni és hallgatva meghúzni magát. De ha most 
egy ifjú mindenható convent nem fog reszketni 
és hallgatagon ülni, micsoda lépéseket tegyen 
arra nézve? Tartson zsoldjában departementi 
őrséget, felelik a girondiak és a rend barátai! 
Nemzeti önkéntesekből álló őrséget, melyet az 
összes nyolczvanhárom vagy nyolczvanöt de
partement küld, abból a kifejezett czélból; majd 
ezek az engedelmesség kellő hangulatában fog
ják tartani a szeptemberi férfiakat s az erősza
kos communet, s az uralkodás kellő állapotában 
a cohventet. így feleltek a rend barátjai, kik bi
zottságban tanácskoztak és jelentést tettek arról

FRANCZ1A FpRRADALOM i 17



118 CARLYLE1
s végzés is hozatott a kellő értelemben. Sőt 
egyes departementek, mint Var vagy Marseil
le, még a végzés meghozatala előtt, de biztos
ságban a felől, az önkéntesek rájok eső számát 
már útnak is indították; a derék marseilleiek, 
főkép az augusztus tizedikén szerepeltek, itt 
sem fognak hátramaradni; „az apák fiaiknak 
egy puskát és huszonöt aranyat adnak kezökbe", 
mondja Barbaroux, és mégparancsolják nekik, 
hogy induljanak".

Lehet-e ennél rendesebb dolog? Egy olyan 
köztársaságnak, mely igazságra alapítja saját 
létét, vizsgálatot kell indítania a szeptemberi mé
szárlások ügyében; s nem illő-e, hogy az a con- 
vent, a mely, magát nemzetinek nevezi, nemzeti 
prő által őriztessék? Fájdalom, olvasó, ez csak 
ügy látszik a szemnek, azonban róla és ellene 
sokat lehet mondani. Ebben a kérdésben egy 
olyan vitának csekély kezdetét látod, a melyet 
nem lehet pusztán logikával megoldani. Két pa
rányi forrás, szeptember és departementi őrség; 
vagyis alapjukban tulajdonkép egy és ugyan
azon forrás ez; a melyek a keserűség vizeivé 
fognak feldagadni és megnőni, minden neme a 
keserűség mellékfolyamainak és patakjainak 
folyván bele erről és amarról az oldalról, míg
nem a keserűségnek, dühnek és elszakadásnak 
oly széles folyamává lesz, — a mely csak a sír
ban leli nyugtát. Ezt a departementi őrséget, 
melynek felállítását roppant majoritással elhatá
rozták, s azután a határozatot a béke kedvéért, 
meg hogy Párizst meg ne sértsék, visszavonták, 
ismét és ismét elhatározzák; sőt már részben



végre is hajtják a határozatot; s azon emberek, 
kik majd az őrség katonái lesznek, ott parádéz
nak mindenkinek szeme láttára Párizs utczáin; s 
egyszer, többet találván inni a kelletinél, azt kiál
tozták: „Á bas Marat, Le Maratva!!***) Mind
amellett akármilyen gyakran határozták is el 
azt a dolgot, épen oly gyakran vissza is vonják, 
y az, mintegy hét hónapon át, nem egyéb, mint 
egy zajt és haragot keltő feltétel; egy szép le
hetőség, mely küzd, hogy valósággá legyen, a 
mely azonban soha sem lesz azzá, s a mely vég
nélküli küzdelem után, a legközelebbi február
ban szomorú nyugalomba jut majd, — sok 
minden egyebet magával rántva. Ilyen csodála
tosak az embereknek a. tisztelt országgyűlési 
tagoknak útjai.

Azonban, mint mondók, a convent léteié
nek ezen negyedik napján, a mely 1792. szep
temberének 25-ik napja, előterjesztetik a bi
zottság jelentése azon departementi őrségre vo
natkozólag, s jön rá egy annak visszahúzását 
sürgető beszéd; erre megint az anarchiára és 
di^tátorságra való törekvéssel vádolás, — a me
lyeket a megvesztegethetlen Robespierre jó lesz, 
ha jól emlékezetében tart; majd bevádolása bi
zonyos Journal de la Republique-nek, melynek 
neve előbb Ami du Peuple vala: és mindezekre 
előjön, láthatólag fellépve, láthatólag magasan 
állva a szószéken, beszédre készen — a Nép
barátjának, Maratnak testben megjelenő képe. 
Ám kiáltsatok szörnyűködéstekben, ti hétszáz'
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negyvenkilencz ember; az valóban Marat, ő és 
senki más. Marat nem csupán az agyvelő kép
zelete, vagy hazug lenyomata a nyomdász betű
inek, hanem egy izomból és -csontokból álló, 
kis termetű anyagi valóság; nézzétek, ott 
áll, a maga feketeségében, szennyes voltá
ban; élő töredéke a Kaosnak és a kez
detbeli Éjnek; láthatólag testet öltve, szólni 
óhajtva. „Ugylátszik, — mondja Marat a kiál
tozó gyűlésnek, — hogy itt nekem igen sokan 
dlenségeim.44 „Mindnyájan, mindnyájan!44 kiáltja 
száz meg száz hang, a mely elég volna, hogy 
bármely népbarát szavát elfojtsa. Azonban Ma- 
ratét nem fojtja el; magyarázatot szól és károg; 
s olyan értelemmel, olyan őszinte arczczal ká
rog, hogy a megbánó könyörüld lecsillapítja a 
haragot, s a kiáltozás megszűnik, sőt épen 
tapssá változik át. Mert ez a convent, szeren
csétlenségre, a legváltozékonyabb mozgású gé
pek közé tartozik: az egyik perczben kimeredt 
erővel kelet felé mutat; s csak érints meg ügye
sen valami rugót, az egész gépezet hétszázszo
ros csörömpöléssel és zörgéssel s rettenetes 
recscsenéssel megfordúl, s a következő pil
lanatban nyűgöt felé mutat. így Ma- 
ratot is, ki a küzdés ezen alkalmából feloldva 
és megtapsolva jött ki, a mint a vita tovább 
foly, valamelyik ügyes girondi ismét megszúrja, 
Is a kiáltozás ismét feltámad, s közel áll hozzá, 
hogy a vád alá fogás határozata keresztül men
jen, midőn a nép-barátja újra felpattan, meg- 
ígyőző károgásával még egyszer csendet csinál 
maga körül, s a vád alá fogás végzése elesik.



Mire egy pisztolyt vesz elő, s azt fejének, nagy 
gondolatok és jóslások székhelyének szegezve, 
mondja: „Ha ezt a vád alá fogatási határo
zatot kimondják, ő, a nép-barátja, agyvelejét 
szétzúzta volna4*. És egy nép barátja képes 
erre. A mi különben azt a kétszázhat
vanezer arisztokrata főt illeti, Marat őszintén 
megmondja: „C’est là. mon avis; Ez az én véle
ményem**. S nem kétségbevonhatlan igazság-e, 
hogy: „Nincs hatalom a földön, mely engem 
meggátolhat abban, hogy az árulókat felismer
jem és őket leálarczozzam**, — lelkemnek fen- 
sőbb eredetisége által?*) Egy ilyen tiszteletre
méltó képviselő, mint ez a Nép-barátja, kevés 
földi parlamentben ült.

Azt azonban észre vehetjük, hogy a rend 
barátainak ezen első támadása, akármilyen éles 
és gyors volt is, nem érte czélját. Mert ép oly 
kevéssé képesek Robespierret, :— kit a dictátor- 
ságról való híresztelések miatt vontak feleletre, 
s midőn jelentkezett, épen olyan módon fogad
ták, mint amazt, — akár bezáratni, akár vád 
alá fogatni; habár Barbaroux nyíltan tanúsko
dik ellene s ezt Írásba is teszi. A Megveszteget
hetetlen olyan szent alázatossággal emeli ten
gerzöld arczát "a felé sújtó felé; felemeli vé
kony hangú szavát s jezsuita ügyességgel véde
kezik és boldogul, utoljára azt kérdezvén a sze
rencséjét érzőnek hangján: „De hát micsoda4a-

*) Moniteur, I. évfolyam 271. 280. 294. szám; 
Moore’s Journal, II. 21. 157. stb. (mely utóbbi azonban, 
meglehet, mint vannak rá esetek, csak a hirlapkőzle 
mény másolata.)
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nui vannak Barbaroux polgártársnak, kik az ő 
bizonyságtételét támogatják,?" „Én!" kiáltja a 
tüzes Rebecqui felugorva, mindkét kezével mel
lét verve s újra felelve: „Én!"*) Mindamellett 
a Tengerzöld folytatja önvédelmét, a dolgot 
ismét jóvá teszi; s a hosszú csetepaté, mint 
„csupán személyes ügy", midőn oly sok köz
ügy várja az elintézést, a napi rendre való át
téréssel végződik. Oh ti Girondéből való bará
taink, miért akarjátok a ti magas tanácskozás
tok idejét ilyen haszontalan személyeskedéssel 
elfoglalni, a midőn a nagy nemzeti ügy olyan 
állapotban van? A Gironde ma, szép conventi 
birodalmának rothadt fekete pontjához ért; rá
taposott arra, azonban nem taposta le. Fájda
lom, ez a fekete pont egy forrás nyitása és nem 
lehet betaposni.

II. FEJEZET.

A végrehajtó hatalom.

Épen azért nem láthatjuk-e előre, hogy 
ezen nagy vállalat —, az Alkotmány megcsiná- 
lása körül, mint eddig, úgy ezután is igen sa
játságos bajok fognak meggyülekezni, s különös 
kérdések és érdekek fűzik át szövevényesen egy
mást, úgy hogy nehány, vagy épen több hónap 
alatt is, a convent nem fog elintézni mindent? 
Fájdalom, a kérdések egész áradata jön, kóvá-

*) Moniteur, ut su p r a :  Séance du 23, Septembre.
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lyogva, forrva; növekedve mind szélesebbre, be- 
láthatatlanul. Közülök mellőzve ezt a szeptem
berét és anarchiáét, jegyezzünk meg hármat, 
melyek gyakrabban felmerülnek a többieknél, 
s minden azt mutatja, hogy vezér- vagy fő-kér- 
désekké válnak, s ezek: a hadsereg kérdése, az 
élelmezés és a letett király kérdése.

A mi a hadsereget illeti, a honvédelemnek 
mindenesetre kellő lábra kell állíttatnia; mert 
úgy látszik, Európa ismét szövetkezik ellenünk, 
s félni lehet tőle, hogy Anglia is csatlakozni fog 
e szövetséghez. Szerencsére Dumouriez győze
delmeskedik északon; — sőt nem megeshetik-e, 
hogy túlságosan boldogulni fog, s Liber- 
ticide-dé, a Szabadság gyilkosává lesz! — 
Dumouriez szerencsésen harczol ezen téli 
hadjárat alatt, bár azért keservesen panasz
kodik. A sima Pacjie, a svájczi iskolamester, a 
ki takarékosan élt utczájában, s bámulat tár
gya volt szomszédai előtt,'mit gondol az olvasó, 
mire vitte fel dolgát? x\rra, hogy most hadügy
miniszter. Madame Rolandnak feltűnt sima mo
dora által, s ez ajánlotta őt férjének Írnokul; 
a sima Írnok nem fogadott el fizetést, minthogy 
ő jó hazafi; zsebeben egy darab kenyérrel megy 
az irodába, hogy ebéd-költséget és időt kímél
jen; s közbe-közbe falván egy keveset, három 
ember munkáját elvégzi egy nap; pontos, hall
gatag, takarékos, a sima Tartuffe, a mi való
ban volt. Miért is Roland, a legutóbbi változá
sok alkalmával, ajánlotta őt hadügyminiszterül. 
S most, úgy látszik, titkon Roland megbukta
tásán dolgozik, a tüzesebb jakobinusoknak és a
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szeptemberi communenek játszván kezére, mert 
ő nem tud, mint a szigorú Roland, a gazembe
rek vétója, (Veto des Coquins) lenni!

Hogy a sima Pache hogyan áskálódik és 
turkál, nem lehet tudni jól; azt azonban tud
juk, hogy minisztériuma a tolvajok és zűrzavar 
olyan barlangjává lett, a melynek látásától az 
ember megborzad. Hogy Hassenfratz polgár
társ ott ül mint bureau-vezető, bonnet rouge- 
ban, ragadozásban, erőszakosságban s holmi 
mathematicai számításban; egy nagyon szem
telen veres sapkás ember. Hogy Pache a zse
béből falatozza olcsó kenyerét, mindenféle főbb 
és alsóbb írnokok közt, és elkölté az összes had
ügyi budgetet. Hogy mindenféle szállítók já r
ják be fogatokon Francziaországot és üzérked
nek. S végül, hogy a hadsereg majdnem semmi
féle felszereléshez nem jut, még csizmához sem, 
bár a tél itt van; ruhájok nincs, soknak még 
fegyvere sincs: „a déli hadseregben", —- pa
naszkodik egy tisztelt képviselő, — „harmincz 
ezer nadrág hiányzik" — a mely bizony elég 
botrányos hiány.

Rolandnak szigorúan-pontos lelke beteg, a 
midőn látja a dolgok ilyen menetét: de îà*t te
gyen? Tartsa szigorú rendben saját miniszté
riumát; feddjen és javítson, a hol csak lehet, 
s a legutolsó esetben panaszkodjék. Panaszkod- 
hatik egyik levélben a másik után, a nemzeti 
conventnek, Francziaországnak, az utókornak, 
a mindenségnek; méltatlankodó zsörtölődése 
mind hevesebbé válhat; -— mig egyszer aztán 
nem unják-e meg annak hallását? Mert ez az



ő folytonos textusa, alapjában, nem száraz-e 
egy kissé: Csodálkozás a fölött, hogy forrada
lom idején, midőn minden törvény fel van füg
gesztve s az ágyú-törvény az egyedül érvényes, 
ilyen törvénytelenségek történhetnek? Rettent
hetetlen vétója a gazembereknek, te szűk for
mában hű, tisztességes, methodicus férfi, te 
csak munkálkodjál tovább azon a módon, mint
hogy szerencsére az a te módod; és viselődjél el, 
bár eredmény — de nem haszon nélkül, sem 
akkorra, sem a mára nézve! A derék Dame Ro
land, a legderekabb minden franczia nők közt, 
rosszat kezd sejteni: Danton alakjában nagyon 
sok mutatkozik a „Sardanapál-féle jellembőr* a 
republicanus rolandista ebédeknél; Clootz, az 
„emberiség szószólója4*, szánalomra méltó 
zagyva beszédet talál fel holmi „egyetemes köz
társaságról", vagyis minden nemzet és nép
fajok egyesüléséről egy és ugyanazon testvéri 
szövetségben; a mely szövetséget azonban, 

hogy mikép kötik össze, szerencsétlenségre nem 
lehet látni.

S az is el tagadhatatlan tény, akár tudunk 5 
róla számot adni, akár nem, hogy a gabona 
napról-napra szűkül. Zavargások a gabona 
miatt, lármás összejövetelek, melyek követelik, 
hogy a gabona ára határoztassék meg, elég 
nagy számmal fordúlnak elő, távol és közel, 
Párizs polgármesterének és más szegény pol
gármestereknek valószinüleg lesz elég bajuk. Pé-̂  
tiont újra megválasztják Párizs polgármeste
révé, azonban lemondott, miután most ő is a 
convent egyik törvényhozója. Bizonyára bölcs
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dolog ilyenkor lemondani, meri a gabonának 
e hiányán és más ily bajokon kivül, épen e na
pokban a rögtönzött forradalmi commune vá
lasztott törvényes commune-né alakul át, 
rendbe hozván ügyeit, nem minden ingerültség 
nélkül. Pétion lemondott, azonban elég sokan 
vannak, akik fellépnek és járnak a szavazatok 
után. Hónapokig tartó utánjárás, szavazás, vi
tatkozás és lármázás után bizonyos Doctor 
Chambon nyeri el a megtisztelő állást, de nem 
sokáig marad meg benne, miután, a mint majd 
látni fogjuk, a szó betű szerinti értelmében 
kiszorítják onnat.*)

Képzelhetjük, hogy a sansculotte magán 
egyénnek is meg vadnak a maga bajai ilyen 
szűk időben. A kenyérnek fontja, a Nép-barátja 
szerint, „valami hat sous, s egy napszám dija 
15 sous“, s a zord tél nyakunkon. Hogy a sze
gény ember mikép képes élni, s csak ritka eset
ben hal meg éhen: valóságos Isten csodája! Sze
rencsére ezekben a napokban beállhat katoná
nak, s agyonlövetheti magát az osztrákok ál
tal, szokatlanúl kielégítő módon, „az ember jo- 
gaiért“. — Azonban Santerre parancsnok a liszt- 
piacz ilyen szegény állapotában, a midőn más
felől egyenlőség és szabadság uralkodik, hírla
pok utján két orvosságot, vagy legalább eny
hítő szert ajánl: először, hogy minden osztályú 
emberek a hétnek két napján csak burgonyát 
egyenek s másodszor, hogy mindenki akaszsza

*) Dictionnaire des Hommes Marquants, §. Chambon.
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fel kutyáját. Ez által, mint a parancsnok hiszi, 
a megtakarítás, melyet ő valóban bizonyos ha
tározott számú zsáknyira becsűi, jelentékeny 
lesz. A feltaláló együgyüségnek mulatságo
sabb formája, mint Santerre parancsnoké, 
nem igen lakik emberi lélekben több. Az ily fel
találó egytigyüség, melynek ágya az egészségben, 
bátorságban és jó kedélyben van, igen sokat 
érő dolog. „Minden erőm — mondja egyszer 
a convent előtt — éjjel és nappal polgártár
saim szolgálatára áll; ha arra érdemetlennek 
fognak találni, elbocsátanak; én hazamegyek és 
főzöm a sert továbbra is.*)

Vagy képzeljük, hogy minő levelezést kell 
folytatnia szegény Rolandnak, a belügyminisz
ternek, pusztán ezen gabona ügyében! Ott van 
egyfelől a gabonának szabad eladása, s lehe
tetlensége a gabonaárak megszabásának; más
felől hangos követelése és szükségessége az ár
megszabásnak; az „állam-gazdászat“ hosszú 
magyarázatokat tart a belügyminisztériumból, 
oly világos bebizonyítással, mint a szentirás: 
— de mindez hatástalan az üres nemzeti gyo
morra. Chartres polgármestere, a ki közel van 
hozzá, hogy őt magát is megegyék, a convent- 
hez kiált segélyért; a convent nehány tisztelt 
képviselőt küld oda vizsgálatra, a kik igyekez
nek a sokaságot csodás szellemi eszközökkel jól 
tartani, azonban sehogy sem boldogulnak vele. 
A sokaság, daczára mindáh ékesszólásnak, or-
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ditozva veszi körül őket; követeli, hogy a ga
bona-árakat szabják meg, még pedig ne ma
gasra, — különben a tisztelt képviselőket fel
akasztják ott azon a helyen! A tisztelt képvi
selők, midőn .ezen dologról jelentést tettek, be- 
vallák, hogy az erőszakos halál szélén állva, 
megszabták legalább a látszatban, a gabona 
árát; a mely dologért, — s ezt is jegyezzük 
meg —-, a convent, mely nem szereti, hogy vele 
tréfáljanak, jónak látja őket megfeddeni.*)

De a mi ezen gabona szűke miatt történt 
zavarokat illeti, nem nagyon valószinű-e, hogy 
ebben ismét a titkos royalisták keze működik? 
A patriotismus szeme mintha pillanatra papo
kat vett volna észre ebben a Char trésben is? 
Vagy épen nem lehet-e *,mindennek gyökere 
a Temple börtönben, egy hitszegő király szivé
ben", akárhogy őrizzük is őt?**) Boldogtalan 
hitszegő király! — S mindezeknek folytán a 
pék-queuek lassanként ismét előállanak, s bo- 
szúsabb hangulatúak mint valaha; minden pék 
ajtajában egy vaskarika, s azon egy hosszú kö
tél, a melyet kétoldalt, sorban, erős kézzel 
megfogunk s kész a queue: azonban néha meg
történik, hogy gonosz indulatú egyének elvág
ják a kötelet, s a mi szép, rendes queuenk ren
detlen csoporttá változik át, miért is a kötelet 
ézután vaslánczczal helyettesítjük.***) Ha
sonlóképen meg lesz szabva határozottan a

*) Hist. Pari. XX. 431.--440,
**) Hist. Pari. XX. 409.
***) Mçrcier, Nouveau Paris.
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gabona ára is, csak az a baj^ hogy sehol 
sem lehet kapni gabonát azon az áron ; 
kenyeret sem lehet kapni, csak a pol
gármestertől kiállított jegy előmutatása mellett, 
néhány latnyit számítva minden fejre naponkint, 
s ezt is akkor, miután hosszan ott álldogáltunk 
a queueben, erősen fogva a lánczot. És az Éh
ség jár az emberek közt rettenetesen; s a Düh 
és Gyanakodás, teriíiészetfölötti mértékig meg- 
élesitve, nyomában járnak; mint a hogy látták 
járni hajdan ama más természetfölötti „alak
jait a haragvó Isteneknek, ama tűz tenger ragyo
gásában és sötétségében", midőn Trója városa 
bevéteték!

III. FEJEZET.

A koronától való megfosztás.

Azonban a képviselőket mind a többinél 
jobban nyugtalanító kérdés ez a harmadik: mi 
történjék Lajos királylyal?

Lajos király, ki most csupán saját család
jának királya és fölsége, s egyedül saját bör
tön-lakásukban: Capet Lajossá és Áruló Vé
tóvá lett Francziaország többi részére nézve. A 
Temple szűk kerületébe bezárva, hallotta és 
látta a dolgok zajos örvényezését: a szeptemberi 
mészárlások kegyetlen orditását; a Braun- 
schweigi ágyúinak dörgését, a melyek hangjai 
vereségben és szégyenben enyésztek el; ő maga 
csak passziv nézője mindazoknak, várva, vájjon

Carlrle: Francija forradalom, TIT. 9
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tel széni fog-e az örvénynek, hogy őt is magá- 
val sodorja. A szomszéd ablakokból az, a ki kí
váncsi rá, láthatja — s nem minden szánalom 
nélkül —, a mint megteszi sétáját naponkint, 
bizonyos órában, a Temple kertjében, a ki
rálynéval, nőtestvérével és két gyermekével, a 
kikből áll mindaz, a mit most magáénak nevez
het ezen a földön.*) Nyugodtan sétál és meg- 
megáll, mert érzései nem hevesek s szíve oda
adó. A kifáradt Határozni-nemtudónak most 
legalább nincs szüksége többé arra, hogy hatá
rozzon. A rendes napi étkezéssel, a fiának adott 
leczkékkel, rendes sétákkal a kertben s az os
tábla vagy V hombre játékkal eltelik a nap, s a 
holnap majd gondoskodik magáról.

Bizony a holnap, s még pedig hogyan? 
Lajos azt kérdi, hogyan? Francziaország, talán 
még sürgetőbb nyugtalansággal, szintén azt 
kérdi: hogyan? Egy, a felkelés által trónjától 
megfosztott király felől bizonyára nem könnyű 
intézkedni. Ha foglyul tartjuk, titkos központja 
az elégedetleneknek, a végnélküli összeesküvé
seknek, azok terveinek és reményeinek. Ha 
száműzzük, akkor nyílt központjuk nekik; ki
rályi harcz-lobogója, mind azzal, a mi még ab
ban isteni, kibontja szárnyait, maga alá híva 
a világot. Megöljük? Ez is kegyetlen, kétes ered
ményű véglet és mégis a legvalószínűbb az ilyen 

x  végletes körülmények és felkelő polgárok között, 
kiknek saját életük és haláluk függ az esemé
nyektől; s valóban nem ok nélkül mondták, hogy

*) Moore. I. 123. II. 224.
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a trón utolsó lépcsőjétől a vérpad első lépcső
jéig kis távolság van.

Általában meg kell itt jegyeznünk, hogy ez 
a Lajos dolga egészen más színben tűnik fel 
most, a mint tengereken túlról s negyvennégy 
évnyi időköz távolságából tekintjük, mint a mi
nőnek látszott akkor, Francziaországban, mely 
zűrzavarban küzdött egy pont körül. Mert való
ban az a „műit idő“ mindig nagyon hazug va
lami; oly szépnek, szomorúnak, csaknem Ely- 
seum-szerű szentnek látszik, „az Emlékezet 
holdvilágnál"; de csak látszik. Mert jegyezzük 
meg, hogy egy igen fontos elem észrevétlenül 
(mi nem veszszük észre) mindig hiányzik az el
múlt időből: a félelemnek iszonyatos eleme. Ott 
már nincs sem félelem, sem bizonytalanság, sem 
szorongás; de itt igenis van; nyomon hajtva, 
űzve bennünket; keresztül hatva, mint valamely 
átkozott alap-discordantia, létünk összes zene- 
hangjain, az időt csupa jelenvalóvá téve. Épen 
igy van Lajos dolgával is. Miért sújtani az el
esettet, kérdi a nagylelkűség, mely most túl van 
a veszélyen? Oly mélyen esett ez az egykor ma
gas állású ember; nem bűnös, sem nem áruló, 
hanem a legboldogtalanabb az emberi sole- 
cismusok között; a ki fölött ha az el
vont Igazságnak kellene Ítélnie, az bátran kon
krét Szánalommá válhatnék, s minden Ítélete 
megsiratásban és felmentésben állana.

így okoskodik a hátra tekintő Nagylelkű
ség; de hát a Kisielküség, a mely jelen való és 
előre néz? Olvasóm, te sohasem éltél hónapokon 
keresztül a porosz akasztófa-kötelek csikorgása
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alatti sem része nem voltál azon nemzeti Sahara- 
keringőnek. a midőn huszonöt millió ember ro
hant őrülten, hogy megküzdjön a Braunschwei- 
gival! Még a kóborlovagok is, midőn legyőz
ték az óriásokat, rendesen megölték azokat; 
kegyelem csak egy másik kóbor lovag számára 
volt, ki ismeré az udvariasságot, s a harcz tör
vényeit. A franczia nemzet egy pillanatban ösz- 
szesitett, kétségbeesett halálos sujtással, s mint
egy az őrültség csodája által, leverte a legrette
netesebb Góliátot, melyet tíz századnak növése 
roppanttá tett; s nem tudja elhinni, hogy az, 
bár óriás teste mértföldeket beborítva ott fek
szik elterülve s czövekkel és zsineggel lekötözve, 
nem fog felkelni ismét, hogy embereket faljon 
fel; hogy a győzelem részben nem álom. A ré
mületnek megvan a maga kételye; a csodálatos 
győzelemnek a maga dühe és boszúállása. S az
tán, a mi a bűnösséget illeti, vájjon ez a földre 
terített óriás, mely felfal bennünket, ha talpra 
áll, olyan ártatlan óriás-e? Grégoire pap, ki most 
Grégoire alkotmányos püspök, szónoki tüzében 
azt állítja, hogy a királyság, már természeténél 
fogva is, főben járó bűn; hogy a királyok házai 
olyanok, mint a vadállatok barlangjai.*) Végül 
vegyük figyelembe azt is, hogy már egyszer volt 
király-kivégzés, bizonyos első Károlyé. Ezen 
„Első Károly elitéltetését4* árulják és olvassák 
most, mindenütt:**) — Quelle spectacle! így

*) Moniteur, Séance du 21. Septembre, An 1-ex 
(1792.)

**) Moore’s Journal, II. 165.
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ítélte halálra az angol nép tulajdon zsarnokát, 
s első szabad népivé ion a világnak: ennek a hős
tettnek, a végzet kegyelméből, a franczia nem
zet nem csinálhatja-e most meg párját? A ré
mület kételye, a csodás győzelem dühe, az inger, 
hogy a mindenségnek fenséges látványt nyújt
sanak: mindezek egyazon végzetes útra mutat
nak.

Ilyen fő-kérdések és végnélküli mellékes 
kérdések — a szeptemberi anarchistáké és a de- 
part ementi őrségé; a gabona miatti zavargásoké 
s a panaszkodó belügyminiszteré; a hadseregé s 
Hassenfratz sikkasztásaié; meg hogy mi történ
jék Lajossal, — izgatják és tépik pártokra ezt a 
conventet, a mely olyan szívesen csinálná in
kább az alkotmányt. Ezek a kérdések egyszers
mind, mint gyakran mondók ilyen dolgokról, 
növekvőben vannak; nőnek minden franczia fő
ben; s még látható is, igen sajátságosán, növek
vésük, a partiamén ti viták ezen hatalmas hul
lámzásában, melyet a közügyek fölött a convent- 
nek folytatnia kell. Mikor valamely kérdés föl
merül, kezdetben oly parányi; azután félre te
szik, lemeritik; de midőn újra fölmerül, mindig 
nagyobb, mint előbb vala. Sajátságos, valóban le 
nem irható módja a növésnek az ilyen dolgoké.

Azt azonban, mind gyakori újra felmerülé
séből, mind testének gyors megnőttéből észre
vehetjük, hogy ez a Lajos király kérdése lesz az 
irányadó mind a többi kérdésekben. S valóban, 
ebben az esetben, ez lesz az eldöntő sokkal mé
lyebb értelemben is. Mert valamint Áronnak vesz- 
szője elnyelé a többi kígyót mind: igy fogja el
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nyelni a legfontosabb kérdés, akármelyik váljék 
legfontosabbá, mind a többi kérdéseket és érde
keket; s abból, s annak eldöntéséből fognak 
emezek mind, hogy úgy szóljunk, megszületni, 
vagy újra születni, s nyernek megfelelő alakot, 
ábrázatot és véget. Úgy volt határozva a végzet 
által, hogy ezen conventi munkásság szélesen 
örvényző, csodálatosan növekvő, szörnyűén rop
pant kavargó vizében a többi összes kérdések
nek, harczoknak, végzéseknek és kezdeménye
zéseknek, melyek abból a világ bámulatára elő 
fognak származni, nagy szülő-anyjuk ez a Lajos 
király kérdése legyen.

134 CÂRLYLE

IV. FEJEZET.

A vesztes fizet.

November hatodika, 1702-ben, nagy nap 
volt a köztársaságra nézve: kivül a határokon 
túl; belől, a Salle de Mentégében.

Kivül az történt, hogy Dumouriez, betörve 
Németalföldre, ezen a napon találkozott a szász- 
tescheniekkel és az osztrákokkal; mind Dumou
riez, mind emezek messze kinyúlva sereg-szár
nyukkal Jemappes falu mellett és körül Mons- 
hoz közel. S a tűzeső hull, fütyülő magvával, 
távol és közel, ágyuk és puskák bömbölve, ro
pogva, s a sok zöld halmot megperzselte és roj
tossá tette a veres láng. S Dumouriezt visszave
rik ezen a szárnyon és vissza a másikon, s kö
zel van hozzá, hogy teljesen visszaverjék, midőn



ő, a gyors cselekvésit Polymétis, saját maga szá
guld elő; egy-két alkalmatos szót mond, s ak
kor, tiszta tenorhangou „rákezdi a Marseillaise 
hymnust, entonna la Marseillaise“,*) tizezer te
nor vagy basszus hang, vagy mondjuk, mintegy 
negyvenezer, csatlakozik az övéhez, mert annak 
a dalnak hangjára minden szív sebesebben ver; 
s igy, a rhytmicus induló dallama mellett, a 
mely mind sebesebbé és sebesebbé lesz, össze
szedik magukat, előre nyomulnak, halál-megve
téssel, ember-öldökléssel; szétszórva ágyú-tele
peket és sánczokat s mindazt, a mi előttük áll, 
s mint valamely tüzes forgószél, elsepernek min
denféle osztrákot a cselekvés színteréről. így 
Rouget de Lisleről**) képes beszéddel elmond
hatjuk, hogy csodálatosan, Dumouriez kezei ál
tal, mint egy második Orpheus, marseillaise da
lával a húrokon (ftdibus canoris), megnyerte a 
jemappesi győzedelmet, és meghódította Német
alföldet.

A fiatal Égalité tábornok úgy látszik igen 
derekú! viselte magát ez alkalommal a legdere
kabbak közt. Kétségkívül derék ember ez az 
Égalité; — azonban Dumouriez nem emlegeli-e 
gyakrabban mint szükség volna rá? Az anyatár- 
saságnak megvannak saját gondolatai. A mi az 
öregebb Egalitét illeti, az ő csillaga nagyon alant 
jár ez időtájt; megjelenik a çonventben napon
kint mintegy félórára, veres, szórakozott vagy 
közönyös, félig megvető arczczal, s azután ismét

*) Dumouriez, Mémoires, Uí, 174.
} A Marseillaise szerzője. A f o r d .
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eltűnik.*) Németalföld meg van hóditva, vagy 
legalább elfoglalva. Jakobinus küldötteké Prolyk 
és Pereirák járnak a sereg nyomában; hasonló
képen conventi biztosok, megolvasztva a tem
plomok edényeit, forradalmat csinálva, újra al
kotva, — a kik között Danton, rövid idő alatt, 
roppant munkát végez, bár — úgy tartják — 
nem feledte el saját zsebjét és kalmár-érdekeit 
sem. Hassenfratz itthon lop; Dumouriez morog 
érte, és ők odakinn lopnak, egyaránt vétkeznek 
a kőfalakon kivül és belül.

Azonban a convent termében, ugyanazon 
órában ezen jemappesi győzelemmel, más dolog 
fordult elő: a kiküldött bizottság egy hosszú je
lentést terjesztett be Lajos vétkeiről. A karzatok 
lélekzetfojtva hallgatják; legyetek nyugton, ti 
karzatnak népe; Valazé követ, a ki ez alkalom
mal az előadó, úgy vélekedik, hogy Lajos na
gyon bűnös, és ha úgy kívántatik, törvényszék 
elé állítandó; — szegény girondi Valazé, a ki 
magad is törvényszék elé fogsz állíttatni egy na
pon! Ez eddig elég megnyugtató. De sőt itt jön 
egy második bizottsági előadó, Mailhe követ, 
egy törvénybeli argumentummal, a melyet ma 
nagyon unalmas olvasni, de akkor nagyon- ör
vendetes volt hallani: hogy az ország törvényei
nél fogva, Gapet Lajos csak szónoki figurából 
neveztetett „sérthetetlennek", azonban lényegi
leg teljesen sérthető és elitélhető; hogy lehet, sőt 
kell itélŐszék elé állíttatnia. Ez a Lajos kérdése, 
oly gyakran felmerülve mint haragot és zavart

*) Moore, IL 148.
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keltő lehétőség, és újra elülve, ez alkalommal vi
lágos, határozott formában merült fel.

A patriotismus keserű örvendezésben tör ki. 
Tehát az úgynevezett Egyenlőség uralma nem 
csupán név többé, hanem valóság! Törvényszék 
elé állítani Capet Lajost? — dörmögi gúnyosan 
a patriotismus: alacsony sorsú bűnösöket akasz
tófára húznak egy ellopott erszényért; s ez a fő 
bűnös, a ki egy egész Francziaország tönkreju- 
tásában vétkes; a mely Francziaországot dara
bokra vagdalta Klotho ollója és a polgár-há
ború; ő, az ő áldozataival, a kik közűi „ezer 
kétszáz esik augusztus tizedikére csupán“, a 
melyek ott fekszenek mélyen a katakombák
ban, s Argonne erdejének útjait, s Valmynak 
és a messze terülő mezőknek földjét kövéritik, 
ő, egy ilyen fő gonosztevő, még csak törvény
szék elé se állíttassák? Mert, fájdalom, oh pat- 
riotismus, mondjuk rá mi, régen meg volt 
mondva, hogy a vesztő fizet! Neki kell megfi
zetnie mindazt, a mi a rováson van, akárki ro
vatta is fel; ő rá kell hárulnia minden hibának 
és minden vádnak; s az augusztus tizediki ti- 
zenkétszáz ember nem fellázadt áruló, hanem 
áldozat és martyr: ilyen a viszálykodás tör
vénye.

A patriotismus, minden kétely nélkül az 
eredmény felől, figyelemmel kiséri ezen törvény 
elé állittatás kérdését, a mely szerencsére most 
határozott alakban merült föl; és kisérni fogja 
teljes lebonyolultáig, ha az Istenek megengedik. 
Éles türelmetlenséggel lesi a dolgot; a mely csak 
élesebbé válik minden uj nehézség felmerülte
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kor, a mint a giron diák és áltestvérek 
halasztásokat idéznek elő, mígnem az a 
rögeszme élességéig emelkedik, melynek most 
már csak a törvény elé állitás kell, és semmi 
más a földön, — ha az Egyenlőség nem puszta 
szó. Az egyenlőség szerelése, azután a rémület 
kételye, a győzelem dühe, a fenséges látvány 
csábja a mindenség* előtt: mindezek nagyerejü 
dolgok.

S valóban, ez az elitélés kérdése nem a leg
komolyabb kérdés-e mindenkire nézve, aggódó 
kételylyel töltvén be sok törvényhozó fejét? Ki
rálygyilkosság?— kérdi a girondi Tisztességesség; 
megölni egy királyt, és iszonyat tárgyává válni 
a tisztességes nemzetek és egyének előtt? De vi
szont, megmenteni a királyt; elveszteni talpunk 
alól a mindenre elszánt hazafit, miután az el- 
nemszánt hazafi, ha még olyan tisztességes is, 
csak bizonytalan süppedek és nem talapzat? A 
dilemma következtetése kínos, s a szegény em
ber annak két szarva közt vergődik fel és alá. 
Elhatározottság sehol sincs, csak az anya-társa
ságban és annak fiaiban. Ezek határoztak és 
mennek előre; a többiek kínosan vergődnek 
dilemmájok szarvai közt, és nem mozdulhat
nak semerre sem. VI.

VI. FEJEZET.

A formulák tágítása.
De, hogy az elítélés ezen kérdése, a mely 

most határozott alakban kimondatott vagy meg-



fogant, hogyan nő mindegyre a terhesség hetei 
alatt: azt fölösleges volna itt tovább nyomoz
nunk. Hol felmerült, hol eltilt a végtelen számú 
kérdések és elintézést váró bajok között. A „gaz
emberek vetoja“ panaszkodó leveleket ir a fejet
lenségre vonatkozólag; „titkos royalisták44, az 
éhség által segítve, zavargásokat támasztanak a 
gabona hiánya miatt. Fájdalom, alig egy hete, 
hogy ezek a girondiak új és szenvedélyes táma
dást mértek a szeptemberi mészárlásokra!

Mert október végső napjainak egyikén, Ro
bespierre, a szószékre hivatva valami új czélzás 
által ama régi rágalomra a dictátorságot ille
tőleg, belemerült a beszédbe és az önvédelembe, 
úgy hogy egyre jobban tetszett magá
nak, mignem fönnen dobogó szívvel, bátran- 
büszkén kiáltá: „Ki van itt, a ki engem egyene
sen vádolni merne?44 „Moi!“ kiáltja egy hang. 
Pillanatnyi mély hallgatás következik, azután 
egy sovány haragos kis alak, széles kopasz 
homlokkal, törekedett gyorsan a szószék felé, 
iratokat vevén ki zsebéből: „Én vádollak téged 
Robespierre44 — én, Jean Baptiste Louvet. 
A Tengerzöld faggyú-zölddé lett, a szószék 
egyik sarkába húzva magát; Danton oda kiál
tott neki: „Beszélj, Robespierre, sok jó polgár 
van itt, a ki kész téged meghallgatni44; azon
ban a nyelv megtagadta a szolgálatot. És Louvet 
éles hangon olvasta és számlálta elő a vétkeket 
egymásután: a dictatori természetet, kizárólagos 
népszerűséget, korteskedést a választásoknál, a 
csőcselékből álló kiséretet, a sezptemberi mé
szárlásokat; mignem az egész eonvent újra za-
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jós kiáltozásba kezdett, és csaknem vád alá 
fogta a Megvesztegethetetlen!, ott azonnal. Soha 
ilyen szorult helyzetben nem volt. Louvet ha
lála napjáig bánni fogja, hogy a Gironde nem 
lépett fel merészebben és nem semmisítette 
meg Robespierret ott és azonnal.

Mindamellett nem úgy történt: a Meg vesz - 
tegethetlentől, a ki közel állott hozzá, hogy 
ilyen gyors módon vád alá helyeztessék, nem 
tagadhattak meg egy heti elhalasztást. Ez alatt 
a hét alatt nem hever sem ő, sem az anya
társaság, a mely dühödten reszket választott fia j 
miatt. A kitűzött napra készen van irótt beszé
dével, a mely sima, mint egy jezsuita doctoré, 
s meg is győz némelyeket. Es most? Miért nem 
kél fel most a lusta Vergniaud demosthenesi 
mennydörgéseivel? A szegény készületlen Louvet 
igen keveset, vagy semmit sem tehet; Barrére 
indítványozza, hogy ezen aránylag haszontalan 
„személyeskedésekről4* térjenek át a napi 
rendre! S csakugyan napi rendre térnek. Bar
baroux még azt sem tudja kinyerni, hogy meg
hallgassák; nem, bár oda rohan a parliament 
korlátjai elé, és azt kéri, hogy hallgassák meg, 
mint kérelmezőt.4') A convent, türelmetlenül 
óhajtva a közügyek tárgyalását (az elitélés 
azon első határozott felmerülésével, mely ma 
vétetik elő), félre teszi ezen aránylag úgy ne
vezhető misercs-t és hitványságokat; a boszús

*) Louvel, Mémoires (Paris, 1823.) 52. I. Moniteur * 
(Séances 29. Octobre, 5. Novembre, 1792.); Moore, 
IL 178.
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Louvet kénytelen elnyelni boszuságát, örökre 
bánva azt; Robespierre, ki eddig is kedves volt 
a patriotismus előtt, most sokkal kedvesebb a 
veszélyek miatt, a melyekben forgott.

Ez a második nagy kísérlet a mi rend- 
barátaink, a girondiak részéről, hogy kitöröljék 
azt a fekete foltot birodalmukból; s látjuk, hogy 
azt még feketébbé és nagyobbá tették, mint az
előtt volt. Fejetlenség, szeptemberi mészárlás: 
ezen dolgok iszonyatosnak látszanak az álta
lános képzelet előtt; nagyon gyűlöletesek az 
el-nem-szánt hazafi, a Tisztességesség előtt; 
olyan dolgok, a melyeket bolygatni kell, a 
mennyiszer csak szükség van rá. Ám bolygas
sátok, vádoljátok be, tapossatok rá, ti girondi 
hazafiak; — s mégis, lássátok, a fekete folt nem 
eltapodható; azt, mint mondók, csak feketébbre 
és szélesebbre tapodjátok: bolondok, nem a fe
lület fekete foltja az, hanem a mélység forrása! 
Nézzétek meg jól, a megmérhetlen örök mély
ségnek felső nyílása ez a fekete folt, a melyen 
amaz úgy tekint fel, mint a víz a vékony jé
gen keresztül; vagy mondjuk, mint az alvilági 
sötétség birodalma a ti vékony girondi szabályo
zottság és tisztességesség hártyátokon; ne tapos
satok rá, nehogy a hártya leszakadjon, és ak
kor azután — !

Az igazság az, ha tudnák a mi girondi ba
rátaink, hogy hol volna a franczia patriotis- 
mus, minden ékesszólásával együtt, ebben a pil
lanatban, ha az őrületnek, fanatismusnak, s a 
nép dühének és őrjöngésének ama mérhetetlen, 
földalatti mélysége fel nem tört volna feneket-
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fenségéből augusztus tizedikén? A franczia pat- 
riotismus ma csak egy ékesen szóló emlék volna, 
porosz akasztófákon függve. Sőt hova jutna most 
is, néhány hónap alatt, ha az a nagy, földalatti 
mélység elcsendesednék? — Sőt, a mint a hír
lapok olvasói állítják, hogy emlékeznek rá, 
a szeptemberi mészárlásnak ezen gyűlöletes volta 
is részben csak utólagosan megszületett gondo
lat; az olvasók idézhetik Goisast és különböző 
Brissot-pártiakat, kik helyeselték a szeptemberi 
mészárlást akkor, a midőn az történt, üdvös bo- 
szónak nevezve azt.*) Úgyhogy a panasz igazi 
oka, utoljára is, talán nem annyira jogos erkölcsi 
felháborodás, mint a fölötti fájdaiom, hogy az 
illetők kezéből a hatalom kezd kisiklani? Bol
dogtalan girondiak!

Ennélfogva a jakobin társaságban a min
denre kész hazafi panaszkodik, hogy itt vannak 
emberek, kik az ő személyes nagyravágyásuk 
és ellenszenveik által a Szabadságnak, Egyenlő
ségnek és Testvériségnek, mind a háromnak 
vesztére törnek; csökkentik a hazafiúság szelle
mét; akadályokat görditnek útjába; s à helyett, 
hogy vállukat a keréknek vetve, ők is segítenék 
tolni; kezüket öszetéve állnak ott, kicsinye
sen lármázva, hogy milyen büzhödt néhol az út 
s milyen durva taszításokat teszünk mi a keré
ken! Erre a jakobin társaság haragos orditás! 
sál felel, — meg haragos sipitozással, mert a 
karzatokon polgárnők is vannak, egymás hátán

'*) Lásd: Hisl. Pari. XVII. 401. Hírlapok Gorsastól
és másoktól (idézve ugyanott, 428.)
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ülve. Polgárnők, kik magukkal hozzák varrásu
kat vagy kötésüket, s sipitoznak vagy kötnek, 
a mint szükség van rá; ezek a hires Tricoteuses, 
vagy kötő honleányok, Mère Duchesse vagy a 
külvárosoknak valamelyik Deboráhja és anyja 
viszi köztük a hangadó szerepét .Nagyon meg
változott jakobin-társaság ez, s még mindegyre 
változik. A hol most Duchesse anyó ül, ott igazi 
herczegnők ültek. Egy időben szépen kifestett 
úrnők jártak oda, ékszereikben és csillogó cse
csebecséikben; most az ékszerek helyett kötőtűt 
visznek, és otthon hagyják a pirosítdt; a festék 
színe lassankint helyet ád a természetes bar
nának, tisztára mosva, vagy épen mosdatlanul, 
s még magát Demoiselle Théroignet is botrá
nyosan megbotozzák. Elég sajátságos; ez ugyanaz 
a szószék, a terem közép-magasságában állva, a 
honnét egykor a nagy Mirabeau, a nemes Bar
nave s az arisztokrata Lamethek mony dörögtek ; 
kiket lassankint a Brissotok. Guadetek, Ver- 
gniaudok, a bonnet rouge-1 viselő hazafiaknak 
tüzesebb faja váltott fel; az izzó forróság, hogy 
úgy szóljunk, száműzte a világosságot. S most 
viszont a Brissotisták, Rolandisták és girondiak 
kezdenek fölösekké válni; kénytelenek elhagyni 
az üléseket, különben kiüzetnek: a hatalmas 
anyának fénye nem veres lánggal ég többé, 
hanem kékkel. — A vidéki leánytársaságok hah- 
gosan kifejezik kárhoztatásukat ezen dolgok fö
lött; hangosan követelik gyors visszahelyezését 
az olyan ékesen-szóló girondiaknak, gyors „ki- 
pusztitását Maratnak, radiaton de Marat “ Az 
anyatársaság, a mennyire azt természetes józan-



észszel meg jósolhatni, úgy látszik, tönkre teszi 
magát. Azonban minden válság alkalmával ez 
a dolog jelentkezett nála; természetfölötti élet 
van benne, s így nem fog tönkre menni.

Azonban, még két hét, s az elitélés ezen 
nagy kérdése, míg a kiküldött bizottság szor
galmasan, bár hallgatagán dolgozik rajta várat
lan lökést nyer. Olvasóink emlékeznek rá, hogy 
a szegény Lajosnak kedve jött egyszer lakatos
ságot tanulni; hogy a régi boldogabb napok
ban valami Sieur Gamain Versaillesból hogyan 
szokott hozzá átjárni s tanítani őt a lakatos
ságra, s a mint mondják, gyakran porolt is rá 
bárgyúsága miatt. A kitől azonban, a királyi 
inas tanult valamit mégis azon mesterségből. 
Boldogtalan inas, hitlen kovácsmester! Mert 
most, ezen november 20-án, 1792-ben, a szurtos 
Gamain kovács átjő a párizsi hatósághoz, Ro
land miniszterhez, jelentve, hogy ő, Gamain ko
vács, tud valamit; hogy a legutóbbi májusban, 
midőn az áruló levelezés olyan sűrűn folyt, ő 
és a királyi inas egy „vas ládácskát, armoire 
de fer“ készítettek, azt ügyesen betéve a királyi 
szoba egyik falába a Tuileriesben; észrevehet- 
lenül a falkárpit alatt, a hol az, kétségtelenül, 
most is ott pihen4 A hitszegő Gamain, az illető 
hatóságok jelenlétében, megtalálja a falkárpiton 
a rejtek-ajtócskát, a melyet senki más meg nem 
tudna találni; feltöri; előveszi a vasládikát, 
mely tele van levelekkel és irományokkal. Ro
land kiszedi azokat, s törülközőkbe kötve átvi

szi a kinevezett szorgalmas bizottsághoz, mely 
a szomszédban ülésez. Mint mondók, .törüljtö-
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zőkbe kötve, s hivatalos felvétel nélkül, a mi 
nagy gondatlanság volt Roland részéről.

Azonban itt van most már egy csomó le
vél, melyek minden kételyt eloszlató világot vet
nek egy áruló, saját megmentésére gondoló udvar 
levelezéseire, még pedig nem csupán árulókkal, 
hanem úgynevezett hazafiakkal is. Barnave áru
lása, hogy levelezésben állt a királynéval, és 
ennek barátságos tanácsokat adott, ama varen- 
nesi dolog óta folyvást, ez által be van bizo
nyítva; milyen szerencse, hogy ez a Barna ve a 
kezünkben van, ott ülvén biztos helyen, Gre
noble börtönében a múlt szeptember óta, mi
után régóta gyanús volt előttünk* Talleyrand 
árulása és sok más ember árulása, ha egyene
sen be nincs is bizonyítva ezen levelek 
által, igen közel van ahhoz. így Mira
beau árulása is; minél fogva mellszobrát 
a convent nagy termében „fekete fátyol
lal bontjuk be“, míg árulása egészen tisztában 
lesz. Fájdalom, az nagyon világos! Mellszobrát 
a jakobinusok termében, melyet Robespierre a 
magasra emelt szószékről bevádol, nem fátyo
lozzák el, hanem azonnal darabokra törik; egy 
hazafi gyorsan oda siet egy lajtorjával, s 
a terem padlózatára hajítja; — azt és másokat 
is, helyeslő kiáltozás közt.*) Ez az ő jutalmuk 
és bérük az idő ezen pontján, a kereslet és 
adás elve szerint. Gamain kovács, nem lévén 
eléggé megjutalmazva ez alkalommal, mintegy

*) Journal des Débats des Jacobins (Hist. Pari. 
XXII. 296.)

Carl/le: Frafiezia forradalom. III, 10
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tizenöt nap múlva ismét előjön egy alá
zatos kérvén y nyel, melyben előadja, hogy 
alig lett készen ama fontos vasszekrényké
vel, midőn (a mint most rá emlékezik,) 
Lajos egy nagy pohár bort adott neki. Ez 
a nagy pohár bor Sieur Gamain gyomrá
ban a legrettenetesebb hatást idézte elő; a mi 
kétségtelenül arra volt szánva, hogy őt meg
ölje és csak hánytatóval lehetett rajta segí
teni, mindamellett egészen megrontotta Sieur 
Gamain constitutioját, úgy hogy (a mint 
most meggondolja a dolgot) nem dol- 
gozhatik többé családja fentartásáért. A mely
nek jutalma ,,ezerkétszáz frank nyugdíj44 és 
„tiszteletteljes megemlítés44. Ilyen különböző 
a kereslet és kielégítés mértéke különböző 
időkben.

így nőtt lassankint az elitélés kérdése, aka
dályok és ösztönző lökések közt, felmerülve és 
újra leülve, szilva a türelmetlen hazafiak által. 
A szónoklatokról, melyek azon ügyben tartattak, 
a törvényszéki eljárás kínosan kierőszakolt for
máiról, hogy azt keresztülvihessék, a törvény
ből vett argumentumokról, melyek azt törvé
nyesnek bizonyítsák be, s a törvényszéki és más
nemű elinésség és szónoklat végtelen áramlatá
ról egyetlen szó se legyen ezen történetben. A 
tör vény tudók éles esze hasznos dolog: de mit ér 
az itt? Ha az igazat ki kell mondani, óh magas 
senátorok, az egyetlen törvény a jelen esetben 
ez: Vae victis, a vesztő fizeti Ritkán mondott 
Robespierre bölcsebb szót, mint a midőn erre 
czélozva mondá beszédében, hogy szűk ségte-



len a törvényről beszélni; hogy ha valahol, ugy 
Ut, a mi jogunk egyértelmű a mi hatalmunkkal. 
Ez a szónoklat a jakobinusok hazafias tetszé
sét csaknem az őrjöngésig fokozta: ki mondja, 
hogy Robespierre nem a dolog lényegéig ható 
ember? nem merész, legalább a logikában? 
Ilyen értelemben, vagy talán még világosabban 
szólt a fiatal Saint-Just, a fekete hajú, lágy 
hangú ifjú. Danton ez előkészítő munkálatok 
alatt küldetésben van Németalföldön. A többiek, 
akármennyit olvassunk helőlök, keringenek a 
nemzetek törvényei, társadalmi szerződés, juris- 
tica, syllogistica körül; okoskodásuk ránk nézve 
száraz, sivár, mint a keleti szél. Valóban lehet-e 
kevésbbé épületes valami, mint látni hétszáz- 
negyvenkilencz eszes embert, a kik egész ere
jükkel és igyekezetükkel, hetek hosszú során át, 
lényegileg nem máson, hanem azon dolgoznak: 
hogy kitágítsák a régi formulát és törvényes 
phraseologiát annyira, hogy az befödje az új, 
amannak ellentmondó, egészen befödhetetlen 
dolgot. Minek következménye nem lehet más, 
mint hogy a szegény formula széttörik, s az ille
tők becsülete is vele együtt. Arról a dologról, a 
mely érezhetőleg forró és éget, azt akarod-e syl- 
logismus által bebizonyítani, hogy fagyási álla
potban van? Ez a formulák tágítása, míg össze
törnek, különösen a gyors változások korában, 
egyike a legszomorúbb feladatoknak, melyeket 
az emberiségnek végeznie kell,.
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VI. FEJEZET.

Á vádlottak padján.

E közben, mintegy öt hét lefolyta után, eh 
jutottunk oda, hogy az elitélés kérdése újra fel
merült, még pedig sokkal gyakorlatibb alakban, 
mint eddigelé.

Kedden, deczember tizenegyedikén a király 
ügyének megítélése igen határozott formában 
lépett ki Párizs utczáira, Chambon polgármester 
azon zöld hintájának alakjában, melynek ben- 
sejében ül maga a király, kísérőkkel, útban a 
convent gyűlésterme felé. A zöld hintóbán méh 
lette vannak Chambon polgármester és Ghau- 
mette ügyész, s kivül, körülötte Santerre pa
rancsnok, ágyúval, lovassággal és két sor gyalog
sággal; minden sectio fegyverben; erős őrjára
tok húzódnak végig minden utczán. így halad ő, 
lassan, a komor, esős időben, s két óra körül 
láthatjuk, a mint „diószínü felsőkabátban, re
dingote noisette“ keresztülmegy a Place Ven- 
dome-on, a Salle de Manège felé, hogy ott vád 
alá fogassék és biróilag kihallgattassék. A titok
zatos Temple íme kiadta titkát; a melyet most, 
ezen diószínü kabátban, az emberek saját sze
geikkel láthatnak. Ugyanaz a Lajos megy ott, 
ki egykor Lajos „az óhajtott", vala. A boldog
talan király most már révpart felé halad; meg
siratni való vándorlásainak és bolyongásainak 
most már vége lesz. Azt a kötelességet, a mi még 
reá vár, a nyugalommal való tűrést, képes lesz 
elvégezni.

US



A sajátságos menet halad tovább; csendben, 
mondja Prudhomme, vagy a marseillaise hym- 
nus dúdolása közt; csendben lép be a convent 
gy üléstermébe, San terre fogja Lajosnak kar
ját kezével. Lajos nyugodt arczczal körülnéz, 
hogy lássa, micsoda képe van ennek a convent- 
nek és pari iám ént nek. Bizony nagyot változott; 
februárban múlt két esztendeje, midőn a mi al- 
kotmányozó gyűlésünk, mely akkor úgy el volt 
foglalva, liliomokkal hímzett bársonyt terített 
lábunk elé; s mi átjöttünk ide, hogy itt egv pár 
nyájas szót mondjunk, s ők mindnyájan felug 
ráltak, hűséget esküdve; s az egész Franezia 
ország utánok esküdött, s dárdák lakomáját csi
nált a dologból, a melynek vége ez lön! Barrére, 
ki egykor „sírt“, felnézve szerkesztői asztalától, 
most elnöki székéből néz le, kezében ötvenhél 
kérdéssel, s száraz szemmel mondja: „Lajos, le- 
ülhet“. Lajos leül; azt mondják, ugyanaz a szék 
az, ugyanaz a fa és kelme, a melyből, őszszel 
múlt egy éve, elfogadta az alkotmányt, tánczo- 
lás és kivilágítás közt. Annyi sok famunka, 
ugyanaz ma is; és annyi sok minden nem ugyan- 
áz. Lajos ott ül és hallgat, nyugodt arczczal és 
lélekkel.

Az ötvenliét kérdés közül nem fogunk fel
említeni még csak egyet sem. Olyan kérdések 
azok, a melyek ügyvédi fogással felhasználták 
az augusztus tizedikén lefoglalt, vagy legutóbb 
a vasszekrényben talált főbb bizonyító iratokat; 
felölelve a forradalom történetének valamennyi 
fontosabb eseményét, s lényegileg nem más a* 
értelmük mint ez: te Lajos, ki király voltál, nem

FRANCZIA FORRADALOM 149



150 CÁHLYIE

vagy-e vétkes bizonyos fokig, cselekedet és Írott 
okmányok által abban, hogy megpróbáltad ma
gad a királyságban tovább is fentartani? A fele
letekben sincs sok feljegyezni való. Legnagyobb 
részök csupa nyugodt tagadás: egy vádlott em
ber a Nem egyszerű alapján állva: én nem is
merem el valódinak azt az okmányt; én nem 
követtem el azt a cselekedetet, vagy ha igen, 
azon törvény szerint tettem, a mely akkor élet
ben volt. Minélfogva az ötvenhét kérdés és a 
százhatvankettőnél több okmány ily módon 
mind felhasználtatván, Barrére mintegy három 
óra lefolyta után, bevégzi az egész dolgot, ezt 
mondván; „Lajos, felhívlak, hogy hagyd el a 
termet".

Lajos hatósági kiséret felügyelete alatt visz- 
szavonul egy szomszéd terembe, miután, még 
mielőtt a vád helyét elhagyta volna, jogi tanács- j 
adókat kért maga mellé. Itt ebben az oldalszobá
ban minden frissítőt visszautasít; azután látva, 
hogy Chaumette egy darab kenyérrel vesződik, 
melyet egy gránátos tört számára le a magáéból, 
azt mondja, hogy szeretne egy kis kenyeret. 
Most öt óra; s ő meglehetős könnyű reggelit evett 
csak, az akkora zajjal és dobolással betöltött 
reggelen. Chaumette tör neki egy darabot a ke
zében levő fél czipóból: a király megeszi annak 
a héját; még mindig faldogálva felül a zöld hin
tóba, s most azt kérdi, hogy mit csináljon a be- \ 
lével? Chaumette Írnoka kiveszi azt kezéből s 
kidobja az utczára. Lajos azt mondja rá, hogy 
kár kidobni a kenyeret, ilyen szükség idején. 
„Nagyanyám — jegyzi meg Chaumette — azt



F KAN CZIA FORRADALOM 151

szo k ta  mondani nekem: kis fiam, soha se lekö
zölj el egy darab kenyeret sem, mert csak egy 
falatot sem tudsz teremteni!" „Monsieur Chau- 
metle" — feleli Lajos — „úgy látszik, az ön nagy
anyja okos asszony volt".*) — Szegény, ártatlan 
halandó; oíyan nyugodtan várja, inig sorsa el
dől; — ezt az egyet legalább képes jól megtenni; 
miután a passzivitás egyedül, activitas nélkül, 
elég arra. Egy Ízben arról beszél, hogy talán 
majd nemsokára beutazz az egész Francziaör- 
szágot, hogy azt geographiai és topographiai 
szempontból jól megismerje, miután ifjúságától 
fogva nagy barátja a földrajznak. A Temple 
épülete ismét befogadja, bezárkózik rá; a bá
mészkodó Párizs visszatérhet tűzhelyeihez, ká
véházaiba, clubjaiba és színházaiba; a nedves éj 
leszállt, s azzal együtt megszűnt dobolása és fel
vigyázó őrjárata ezen sajátságos napnak.

Lajos most el van választva királynéjától és 
családjától; átadva egyszerű gondolatainak és 
segélynyujtó eszközeinek. A kőfalak komoran 
kerítik be; szerettei közül egy sincs mellette. „A 
bizonytalanság ezen állapotában", készítvén ma
gát a legrosszabbra, írja végrendeletét, a mely 
ma is megvan, telve derült nyugalommal, egy
szerűséggel, vallásos önmegadással. A con- 
vent, némi vita után, megengedte neki, hogy tör
vényes tanácsadókat választhasson maga mellé. 
Target ügyvéd „nagyon öregnek" érzi magát, 
miután már az ötvennégybe lépett, s nem fogadja 
el a tisztet. Egy időben nagy tiszteletet szerzett 
magának azzal, hogy Rohant, a Nyakláncz-bi-

*) Prudhommc hírlapja. (Hist. Pari. XXT. 014.)
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homokot védelmezte; ebben az ügyben nem igén 
fog nyerni bármi tiszteletet. Tronchet ügyvéd, a 
ki valami tiz évvel idősebb, nem utasítja vissza 
a felszólítást. Sőt nézd, a jó öreg Malesherbes 
magától előlép; kiáll élete legutolsó harczmeze- 
jére, a derék öreg hős! Fejét hetven év megőszi- 
tette; „kétszer hivattam,—mondja — annak ta
nácsába, a ki az én uram volt, midőn az egész 
világ járt ezen tisztesség után; s most ugyanaz
zal a szolgálattal tartozom neki, midőn az olyan
ná lön, a melyet sokan veszélyesnek tartanak4'. 
Ezek ketten, a fiatalabb Deséze-zel, kit arra 
szántak, hogy a védőbeszédet tartsa, szorgalma
san tanulmányozzák az ötvenhétféle vádpontot 
és a százhatvankét okmányt, Lajos is segit ne
kik, a hogy tud.

íme tehát egy nagy dolog most nyilvános 
folyamatba jutott; s az emberek, a föld vala
mennyi országában, feszült figyelemmel kísérik 
azt. Minő formák és utak felhasználásával fogja 
a convent eldönteni ezt az ügyet úgy, hogy a 
kárhoztatásnak még csak árnyéka se essék rá? 
Bizony, nem könnyű dolog lesz az! A convent, 
valóban meglehetős zavarban a teendő felől, vi
tatkozik és tanácskozik. A szószék, egyik nap 
úgy mint a másik nap, reggeltől estig, ezen tárgy 
fölött tartott szónoklatoktól zúg; ki kell tágítani 
a régi formulát, hogy befödje az új dolgot. A 
„hegy" hazafiai, mind élesebbé ingerlődve, min- 
denekfölött azért lármáznak, hogy csak végez
zenek a dologgal; az egyetlen helyes forma az, 
a melyik gyors. Mindamellett a convent tanács
kozik, a szószék zúg, olykor á zúgást túlcsengi
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a tenor vagy épen a discant; néha az egész terem 
a körül kiáltozik, az elég gyakran előforduló ha
rag és provocatio állapotában. Körülbelül két 
hét óta zúg és cseng az a hely, a míg el tudjuk 
határozni, miután ez az éles zaj mind élesebbé 
válik, „hogy szerdán, deczember 26-án, Lajos 
jelenjék meg és védje magát14. Ügyvédei panasz
kodnak, hogy az a határidő rendkívül közeire 
van kitűzve; s mint ügyvédek panaszkodhatnak 
bátran, azonban minden haszon nélkül; a patrio- 
tismus úgy gondolkodik, hogy az rendkívüli késő 
határidő.

Minélfogva szerdán, a hideg, sötét reggeli 
nyolez órakor, valamennyi senator helyén ül.i 
Sőt még azt is tapasztaljuk, hogy a reggel hide
gében tüzes kitörésekkel melegítik fel magukat, 
a mi meglehetős mindennapi dolog mostaná
ban; Louvet vagy Buzot megtámadja például 
Tallient vagy Ghabötot, s egyszerre az egész 
Hegy neki támad az egész Gírondenak. Alig 
hogy ennek vége van, kilencz órakor, midőn La
jos és az ő három ügyvédje, fegyvercsörgéstől 
és Santerre nemzetőreitől kisérve, a terembe lép.

Deséze maga elé teríti iratait; s becsületesen 
betöltvén veszélyes tisztét, három óra hosszat 
beszél. Becsületet szerző védőbeszéd volt az,
„csaknem az egész éjen át csinál ta“ ; bátor, 
mindamellett tapintatos; nem hiányzott belőle 
az eszesség és a szelid, patheticus ékesszólás 
sem. Lajos, midőn visszavonultak, nyakába bo
rult, és könyek közt mondá neki; „Mon pauvre 
Desèze!“ Mielőtt ott hagyta volna a termet, La
jos maga is szólt egy pár szót, „talán az utolsó
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szavakat, melyeket hozzájok fog intézni"; meny
nyire fáj az az ő szivének, jobban, mint akárme
lyiknek a többi közül, hogy azon augusztus ti- 
zediki vérontásban bűnösnek tartják; vagy ál
talában, hogy felteszik róla, hogy valaha fran- 
czia vért ontott, vagy kivánt ontani. Ezt mond
ván, elhagyta a termet, a hol valóban, minden 
munkáját bevégezte. Sok különös látogatáson 
volt ő itt; de ez a különös látogatása legalább 
az utolsó.

És most miért késlekedjék a couvent to
vább? Itt van a vád és bizonyíték; s itt van a vé
delem; a többi nem kövelkezik-e magától? A 
Hegy, és a patriotismus általában, még hango
sabban kiáltozzák, hogy végezni kell gyorsan a 
dologgal; állandó ülést tartani, míg ennek a 
munkának vége nem lesz. Mindamellett a két
kedő és érzékeny convent elhatározza, hogy 
előbb mégis meg fogja vitatni a kérdést: hogy 
minden tagja, a ki csak akar, hozzászólhat a 
kérdéshez. Azért, íróasztalaitokhoz, ti ékesen 
szóló képviselők 1 írjátok le gondolataitokat, vagy 
a melyek csak visszhangjai és csillámai a gondo
latnak; most van az ideje, hogy megmutassátok, 
mit tudtok. Francziország és a világegyetem 
hallgat benneteket! A tagok nem is maradnak 
tétlenül; szónoklat szónoklatot, elmondott röp- 
irat elmondott röpiratot követ, annyi ékesszó
lással, a mennyi belefér; az elnök előtt fekvő 
névsorozat mind hosszabb lesz azok nevétől, a 
kik beszélni óhajtanak; az állandó szószék, nap- 
ról-napra, a napnak minden órájában, egyre zúg 
és zajong, a sivítp karzatok adják hozzá, váltó-
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zafosságot vive abba, a tenort és a discantot. 
Különben nagyon egyhangú volna az a zaj.

A hazafiaknak a Hegyen és a karzatokon, 
vagy midőn éjjélenkint tanácskoznak a sectio- 
házban, az anyatársaságban, éles hangú trico- 
teliseik közt, hiuz szemekkel szükség lesben áll- 
niok; szavukat liallatniok, midőn arra szükség 
van, s alkalomszerüleg elég hangosan. Thuriot 
követ, az a ki Thuriot ügyvéd s Thuriot választó ^ 
vala, s a ki a Bastille magas várfaláról látta 
maga alatt hullámzani a fölkelt Saint-Antoinet, 
mint valamely tengert: ez a Thuriot oly szívesen 
tágítja azt a formulát, mint akárki. A kegyetlen 
Billaud sem marad némán, ha ingerük. Nem 
hallgat a kegyetlen Jean-Bon sem. a ki szintén 
bizonyos fajtájú jezsuita; — de nehogy Jamborí
nák Írjátok nevét, mint a hogy néhány szótáron 
már megesett, mert az csak azt teszi, hogy 
sonka.

Különben pedig senki se képzelje még csak 
lehetőségét sem annak, hogy Lajos nem bűnös. 
Az egyetlen kérdés minden okos emberre nézve 
akkor az volt, hogy a convent elitélheti-c 
Lajost. Vagy pedig csak az egész nép teheti azt 
népgyülésekben, s halasztással? Mindig csak 
halasztás, ti girondiak, kétszinű hommes d* 
état; igy lármáz a patriotismus, türelme csak
nem végkép kifogy már. — De igazán, ha jól 
megtekintjük,H mit tehetnek ezek a szegény gi
rondiak? Kimondják meggyőződésüket, hogy 
Lajos hadi fogoly, s nem Ítélhetik halálra igaz
ságtalanság, bűn és veszély nélkül? Mondjátok 
ki ezen meggyőződésteket, s el fogjátok veszi-
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feni teljes támasz tokát a minclenre kész haza
fiaknál! Sőt voltaképen ez nem is meggyőződés, 
hanem csak hozzá vetés és zavarban hagyó ta
lány* Hány szegény girondi van, ki csak egy 
dologról biztos: hogy az embernek és a giron- 
dínak kell valamijének lenni a mire lábát te
gye és azon szilárdul megállhasson, fentartván 
a jó viszonyt a tisztességes osztályokkal! Ilyen 
természetű meggyőződésük és hitbeli biztossá
guk van nekik. Kénytelenek vergődni kinosan 
dilemmájuk szarvai között.*)

Azonban Francziaország sem nézi tétlenül 
a dolgokat, sem Európa. Ez a convent, mint 
mondók, a szív, a mely hatásokat ömleszt szét 
magából és fogad be. A király kivégzése, nevez
zük azt martyrságnak vagy büntetésnek, nem 
kis horderejű hatás lenne! Két nevezetes hatást 
már bocsátott ki ez a convent, minden nemze
tek közé, saját magának meglehetős kárára. 
November 19-én egy végzést hozott, s azóta 
megerősité és bővebben kifejté annak részleteit: 
hogy bármely nemzet, a mely jónak látná le
rázni a despotismus lánczait, ez által, hogy úgy 
szóljunk, Francziaország testvérévé válnék, s 
számot tarthat segélyre és gyámolitásra, *—• 
olyan végzés, a melyért elég nagy lármát ütöt
tek a diplomaták, hirlapirók, a nemzetközi 
törvények magyarázói; s a mely végzést bizo
nyára semmiféle élő láncza a despotismusnak, 
sem hivatalban levő személy, akárhol a földön,

*) Lásd hírlapjaik kivonatait; Hist, Pari. XXI,
1—38. stb.



nem helyeselhet. Chambon követ, a gïroncli volt 
az, a ki indítványozta e végzést; — alapjában 
talán maga sem tartva azt többnek, szónoki 
szappanbuboréknál.

A második hatásnak, a melyről szólunk, 
még szegényebb forrása volt, keletkezvén az 
valami Dupont Jakabnak hangosan kelepelő, 
benső tartalommal nagyon kevéssé ellátott fe
jéből, a ki a Loire mellékének volt követe. A 
çonvent egy, a nemzeti nevelésre vonatkozó 
terv fölött tanácskozik: Dupont követ beszédé
ben ezt mondja: „Nem tartózkodom beval
lani, elnök úr, hogy én a magam részéről 
atheista vagyok"*) — gondolván, hogy a világ 
igen kiváncsi azt megtudni. A franczia világ 
minden megjegyzés nélkül fogadta e nyilatko
zatot, vagy legalább minden hallható megjegy
zés nélkül, oly hangos volt Francziaország más 
egyébtől. A külföldi világ azonban irtózattal és 
elámulással s czáfoló ellenmondással fogadta 
azt,**) mely különben egyike volt a legnyomo
rultabb hatásoknak! S most ha e kettőhöz hoz
záadatnék egy harmadik hatás, s végig küldet
nék, lüktetve az erekben, az egész föld felüle
tén, a király-gyilkosságé?!

Idegen udvarok lépnek fel Lajos ezen pő
rének ügyében, Spanyolország és Anglia, a nél
kül, hogy hallgatnának rájuk, habár úgy jönné
nek is, mint a hogy Spanyolország valósággal

*) Moniteur, Séance du 14 Décembre 1792.
**) Mrs. Hannah More, Letfer to Jacob Dupont 

(London, 1793.J; etc. etc.
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jő, hogy t. i. egyik kezében olajfaágat s a má
sikban hüvelyéből kivont kardot tart. Azonban 
otthon is, ebből a köröskörül mozgó Párizsból 
és Francziaországból minő erősen lüktető hatá
sok érkeznek! Kérelmek folynak be, egyenlő 
igazságszolgáltatásért esedezvén az u. n. 
Egyenlőség uralkodásának idejében. Az élő 
hazafiak esedeznek; és oh ti nemzeti képvise
lők, nem esedeznek-fc a holt hazafiak is? Az az 
ezerkétszáz, a kik ott feküsznek hidegen, egy 
rakáson, nem esdekelnek-e ők; s nem kérel- 
meznek-e, keskeny házaikból, a halálnak né
maságában ékesenszólóbban, mint beszed te
hetné? Béna hazafiak ugrálnak mankóikon a 
Salle de Manège körül, igazságot követelve. Az 
augusztus tizedikén megsebesültek és a megölet
tek özvegyei és árvái testületileg kérelmez
nek, s némaságukban élesszólóan sántikáinak 
és vonulnak keresztül a termen; az egyik meg
sebesült hazafit, a ki nem képes mankón járni, 
ágyán hozzák ide s vállon vive, vízszintes hely
zetben megy keresztül a termen.*) A convent 
szószéke, mely elnémult ilyen látvány előtt, 
újra megkezdi a szóőrlést, csupa jogász ékes
szólástól hangozva. Azonban a termen kívül 
Párizs mind magasabb hangból fújja a nótát.
A bika-hangú St. Huruge ismét megszólal, s 
a Herczegnő-anyónak hystericus kiáltozása hal
latszik; „Varlet, a szabadság apostola", kezé
ben dárdával, fején veres sipkával szaladgál

*) Hist. Pari. XXII. 131.; Moore etc.
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ide-oda, magával hordván összecsukható szé
két, melyen állva szónokol. Igazságot kell látni 
az áruló fölött! kiáltja az egész hazafias világ. 
S e mellett az utczákon: „Kenyeret adjatok, 
vagy öljetek meg bennünket!" Kenyér és 
Egyenlőség! Igazságszolgáltatás az áruló fölött, 
hogy kenyerünk lehessen!

A mérsékelt vagy nem mindenre kész ha
zafi szemben áll a mindenre-készszel. Chambon 
polgármesternek hírül viszik, hogy rettenetes 
dulakodás van a Théâtre de la Nation-ban; du
lakodásra, sőt ökölre került a dolog a mindenre 
kész és nem mindenre kész elem közt, valami 
Ami des Lois {̂A törvények barátja) czímű új 
dráma fölött. Egyike ez a valaha Írott legszegé
nyebb drámáknak, azonban a helyzetre alkal
mazható vonatkozások fordulnak elő benne, 
miért is a rend barátainak porozott parókái s 
a fekete hajú jakobin fők egyaránt tolulnak 
látására; s Chambon polgármester is oda siet 
Santerrel együtt, abban a reményben, hogy a 
dulakodást leesiliapitja. Azonban távol áll attól, 
hogy azt lecsillapíthatná, a tni szegény polgár- 
mesterünket úgy „összeszorítják", mondja a 
jelentés s egyszersmind úgy lehordják és csúffá 
teszik, mondjuk mi, hogy a rövid ideig tartott 
polgármesterségről sajnálkozással végkép le
mond, „miután tüdeje Ion megtámadva". Ez a 
hitvány Ami des Lois vita tárgyául szolgál még 
a conventben is, oly szenvedélyes és kölcsönösen 
elkeseredett a gyűlölet a korlátolt és korlátlan 
hazafiak közt.*)

*)  Hist. Pari. XXIII. 31. 48. etc.
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E két osztály közölt nincs-e elég sok arisz
tokrata és titkos-arisztokrata, a kik működ
nek? Kémek jönnek át sietve Londonból, 
fontos csomagokkal, s kémek, a kik úgy mutat
ták, hogy sietve kell menniök! Ez utóbbiak 
egyike, Viard nevű, azzal állott elő, hogy bevá
dolta Rolandot, sőt még Roland nejét is, nagy 
örömére Chabotnak és a Hegynek. Azonban 
Roland neje, megidéztetvén, azonnal megjelent 
a convent termében; jött, az ő magas tisztasá
gában, s néhány világos szóval szétfútta ezt a 
Viardot a levegőbe, oda dobva a megvetésnek; 
a rend minden barátja tapsolt neki.* Ilyen 
hangból fújja a nótát ez a szilaj Párizs, szín
házi zavargások, s „kenyeret, vagy öljetek meg 
bennünket*4 felkiáltások kíséretében; düh, éhség 
és természetfölötti gyanakodás között. Roland 
jelentéseiben és leveleiben napról-napra jobban 
panaszkodik, néha csaknem a hystericus ma
gasságig emelkedve. Marat, kit semmi hatalom 
a földön meg nem gátolhat abban, hogy ke
resztül lásson az árulókon és Rolandon, három 
napig ágyban fekvő beteg lesz; a megbecsülhe
tetlen népbarátja csaknem meghal a szivfájás- 
ban, mely egyesül lázzal és főfájással. „Oh 
peuple babillard, si tu savais agir, oh fecsegők 
népe, ha te cselekedni tudnál!44

S hogy mindezeket bekoronázza, a győze
delmes Dumouriez az új év napjai körül meg
érkezett Párizsba; — s félni lehet tőle, hogy

* Monÿeijj, Séance <Ju I . J^ce^bre 1792. ,



nem jó hozta ide. Azért jött fel, úgy mutatja* 
hogy panaszkodjék Paclie miniszter és Hassen- 
fratz sikkasztásai ellen; hogy intézkedéseket te
gyen a tavaszi táborozásra vonatkozólag; igen 
gyakran látják a girondiak társaságában. Cselt 
sző talán velők a jakobinismus, az Egyenlő
ség és Lajos megbüntetése ellen? Levelei van
nak kezünknél, magához a conventhez intézve. 
Lafayette régi szerepét akarja-e játszani ez az 
új győzedelmes tábornok? Hadd vonuljon visz- 
sza ismét, nem kerülve el a kárhoztatást.*)

S a convent szószéke még mindegyre zúg 
a csupa jogász ékesszólástól s a cselekvésbe át 
nem menő hypothesistől, s még ötvenen van
nak felírva a névsoron. Sőt ezek a girondi el
nökök saját pártjuk iránt részrehajlók: gya
núnk van rá, hogy nem tisztán járnak el a név
sor körül; a Hegy férfiúit nem engedik szóhoz 
jutni. És még mindegyre foly a beszéd, az egész 
deczemberen át, bele a januárba és az új eszten
dőbe, s nem akar vége lenni! Párizs körülötte 
fújja a nótát, temérdek szájjal, mind magasabb 
hangon, utoljára a forgószél hangján. Kész 
„ágyukat hozni Saint-Denisből“ ; majd meg a 
„vámkorlátok elzárásáról44 beszél, Rolandnak 
rémületére.

Mire a convent szószékén a hangáramlat 
egyszerre megszűnik: félbenhag3rjuk a beszédet, 
akárkinek a neve legyen is még a sorozaton, 
s véget vetünk a dolognak. A legközelebbi ked
den, január tizenötödikén 1793-ban, névszerinti

*) Dumouriez, Mémoires III. 4. f.
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szavazás alá kerül az ügy, s egy vagy más ered- 
ménynye), ez a nagy játszma ki lesz játszva.

lf>2

VII. FEJEZET.

A szavazás.

Vétkes-e Capet Lajos a szabadság elleni 
összeesküvésben? Végérvényes lesz-e a mi 
Ítéletünk önmagában is, vagy pedig teljes ér
vényűvé a népre való hivatkozás által válik? S 
ha vétkes, mi legyen büntetése? Ez az a forma, 
a melyben nagy zaj és több órán át tartott zűr
zavaros határozni nem tudás után megegyeztek; 
ez az a három egymás után következő kérdés, 
a melyekre most a convent felelni fog. Párizs 
ott hullámzik termük körül, megszámlálhatat
lan, ezer hangon beszélő tömegben. Az egész 
Európa és minden nemzet figyelve lesik felele
tüket. Egyik követ a másik után fog név szerint 
felelni: bűnös-e vagy nem bűnös?

A mi a bűnt illeti, az iránt, mint fentebb 
érintők, semmi kétség nincs a hazafiak lelkében. 
A roppant többség bűnösre szavaz; a convent 
egyhangú végzése bűnöst mond: csak mintegy 
huszonnyolcz főnyi csekély szavazat nyilatko
zik — nem az ártatlanság mellett, hanem any- 
nyian megtagadják a szavazást. A második kér
dés eredménye sem kétes, akármikép számítsa
nak is a girondiak. Avagy a népre való hivatko
zás nem csupán más neve lenne-e a polgárhá
borúnak? Kétharmadból álló többség az egy-



harmad ellen azt feleli, hogy ne történjék föleb- 
bezés a népre: tehát ez is el van intézve. A lár
más patriotismus ma éjre lecsendesülhet, most 
tiz óra lévén, s elmehet aludni, nem minden re
mény nélkül. A\kedd jól folyt le. Holnap jön az 
a kérdés: mi legyen a büntetése? Holnap lesz az 
örege a harcznak. w > -

Elképzelhetjük tehát, hogy szerdán reggel 
minő özönlése van a patriotismusnak arra, hogy 
az egész Párizs lábujjhegyen áll, s minden kö
vet helyén van. Hétszáznegyvenkilencz tisztelt 
képviselő; csak valami húsz van távol, egy vagy 
más küldetésben; Duchátel pedig, mintegy nyol- 
czadmagával, a betegség tartja távol. Azonban 
a várakozó patriotismusnak s a lábujjhegyen 
álló Párizsnak szüksége van a türelemre. Mert 
ez a szerda ismét vitatkozásban és tüzes kitöré
sekben telik el: a girondiak azt indítványozzák, 
hogy a végzéshez „háromnegyedből álló több- 
ség“ legyen szükséges, a hazafiak ezt dühösen 
ellenzik. Danton, ki épen most érkezett vissza 
Németalföldre történt küldetéséből, kiviszi, hogy 
„napirendre*4 térnek ezen girondi indítvány fö
lött, sőt kiviszi még azt is, hogy sans désempa
rer fognak határozni, állandó ülésben, mig en
nek a dolognak vége nem lesz.

S igy végre, este nyolez órakor, ez a rop
pant horderejű szavazás névszerinti felhívás 
vagy appel nominal alakjában elkezdődik. Mi 
legyen a büntetése? Erre a kérdésre kell most 
a habozó girondiaknak s a nem habozó haza
fiaknak, azon embereknek, kik rettegnek a ki
rályságtól, valamint azoknak is, kik rettegnek a
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fejetlenségtől, itt és most felelniük. A hazafiak 
megszámlálhatatlan sokasága, a komor lámpa
fénynél, elfoglal minden folyosót, betölt] a kar
zatok minden zugát, komoly ar^zczal vára
kozva, hogy hallja, a mi köv£$k£fcni fog. A fel
vigyázók éles hangon szólítják fel a követeket 
égyehkiui, nevükön és kerületük nevén; s azok
nak fel kell lépniök a szószékre és onnan felel- 
niök.

Szemtanúk úgy Írták le a harmadik sza
vazás és az abból folyt szavazások ezen jelene
tét, — egy hosszan elnyúlt jelenetet, mely vég
telennek ígérkezett, s a melv rövid megszakítá
sokkal szerdától vasárnap reggelig tartott -— 
mint a mely egyike volt a legsajátságosabbak
nak a forradalom egész folyamában. A hosszú 
éj kínosan beleolvad a nappalba, s a reggel hal
vány világa vetődik minden arczra; s azután a 
téli alkony árnyai ismét leszállanák s a homá
lyos lámpákat újra meggyújtják; azonban nap
pal úgy mint éjjel, s az egymást követő órák 
változatosságain keresztül, egyik képviselő a 
másik után lép fel a szószék lépcsőin; egy pilla
natra megáll odafenn, a fenső tisztább világos
ságban s elmondja végzeterejű szavát, s azután 
ismét lemerül a homályba és a tömeg közé. 
Mintha kísérteteket látnánk az éjfél "óráiban; a 
legnagyobb mértékben kisér tetszeni, alvilági az 
egész kép! Soha Vergniaud elnök, vagy bármely 
földi előlülő, hasonló gyűlésben nem elnökölt. 
Egy királynak az élete, s annyi sok más, a mi 
attól függ, nyugszik ingadozva a mérlegen. 
Egyik férfiú a másik után megy fel; a zümmö-
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gés elcsendesül, a mig megszavazott: halál;
száműzetés; fogság a békéig. Sokan szavaznak 
a halálra, annyi óvatos, jól kigondolt frázis és 
paragrafus mellett, a mennyit csak össze tud
nak hozni, hogy szavazatukat indokolják, azt 
erősítsék, vagy nagyon gyengén utaljanak a ke
gyelemre. Elég sokan vannak azok is, a kik 
száműzetésre szavaznak, a mi valamivel keve
sebb a halálnál. A mérleg inog; senki sem sejti 
még most, hogy merre felé fog lebillenni. Ez 
idő alatt a türelmetlen patriotismus roppant 
zajt csinál s a felvigyázók nem tudják őket el
hallgattatni.

Sokan a szegény girondiak közül, a patrio
tismus ilyen vad zajgásának hatása alatt halálra 
szavaznak; indokolni igyekezvén, — motivant, 
—- ezen végtelenül nyomorult szavazatukat a 
casuistica és jezsuita-fogás egy pár rövid mon
datával. A gazdag Lepelletier Saint-Fargeau a 
nemességhez, majd a hazafias baloldalhoz tar
tozott az alkotmányozó gyűlésben; s ott és egye
bütt is beszélt s jelentéseket készitett el, nem 
kevés buzgalommal, a halálos büntetés ellen: 
mindamellett most halálra szavaz, a mely szót 
drágán fogja megfizetni. Manuel, igaz, hogy a 
mindenre kész hazafiak mellé sorakozott a múlt 
augusztusban, azonban folyvást elpártolt és 
hátrált szeptember és a szeptemberi jelenetek 
óta. Különösen ebben a conventben nem tud egy 
szót mondani, a melyet szívesen fogadnának; 
most száműzetésre szavaz, s visszafojtott néma 
dühvei hagyja el a helyet örökre — jól megta- 
szigáltatván a folyosókon. Égalité Fülöp lelkiis-
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merete és meggyőződése szerint „halálra" sza
vaz, a kinek és a minek hallatára még a patrio- 
tismus is fejét csóválja, s zúgás és az iszonyat 
hangja fut át a kárhozat ezen termén. Robes
pierre szavazata felől nem lehet kétségben senki, 
beszéde hosszú. Ott láthatod, a mint az éles 
hangú Sieyès alakja megy fölfelé; s ez az alak, 
alig állva meg ott, csak mintegy áthaladva a 
szószéken, mondja: „La mort, sans phrase; Ha
lál, minden frázis nélkül", s megy tovább és 
száll le. Nagyon kisértetszerű alvilági kép ez!

És mégis, ha az olvasó azt képzeli, hogy 
valami temetési, szomorú, vagy épen komoly 
jellege van e gyűlésnek, nagyon téved. „A te
remszolgák, — mondja Mercier, — ott a hegy
párt ülései körül, úgy járnak el, mint a páholy- 
nyitogatók az operában, kinyitván és bezárván 

j a karzatok egyes részét kiváltságos személyek 
előtt és után, „D‘0rleans Égalité kedvesei" vagy 
más pompásán felcziczomázott rangos hölgyek 
előtt, kiknek ruhája zörög a csipkéktől és három
színű szalagoktól. Udvarias követek jönnek s 
mennek ide és vissza, ellátva a hölgyeket fagy
lalttal, frissítőkkel és könnyed fecsegéssel; a 
szépen felcziczomázott fők megbillennek köszö
netül; némelyiknek kezében valami kártyaféle 
és tű van, s kiszurkálják az igen- és nemeket, 
mint valami rouge-et-noir játéknál. Fenn ma
gasabb helyeken uralkodik Duchesse anyó, az 
ő ki nem festett amazonjaival; nem lehet meg
gátolni benne, hogy hosszan ne kaczagjon, mi
dőn a szavazat nem La mort. Itt, ezeken a kar
zatokon egész vendégség van; ügy iszszák a bort
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és pálinkát, 7,mint valamely közönséges csap- 
fékben, en pleine tabagie". A szomszédság min
den kávéházában fogadások történnek. Azonban 
benn a teremben fáradtság, türelmetlenség és a 
legteljesebb kimerültség ül most már minden ar- 
czon, melyet csak a mérleg billenése villanyoz 
fel időről-időre. Egyes képviselők elaludtak; a 
teremszolgák oda mennek és felköltik őket, hogy 
szavazzanak; más képviselők ismét azt számit- 
gatják, hogy vájjon nem volna-e nekik elég ide- 
jök elszaladni és megvacsorálni. Egyes alakok 
emelkednek fel, mint ködképek, sápadtan a ha- 
lovány lámpafénynél; a szószékről elmondják 
csak ezt az egyetlenegy szót: halál. „Tout est 
optique“ — mondja Mercier; — „az egész világ 
egy opticai árnyék".*) Csütörtök éjjel későn, 
midőn már a szavazásnak vége van és a titkárok 
azok összeszámításával foglalkoznak, jön a be
teg Duchátel, — kisértetiesebb mint bármelyik 
a többi közül, — egy széken hozzák, paplanokba 
takarva, „hálóköntösben és háló-sapkában", 
hogy kegyelemre szavazzon, ügy hiszik, hogy 
egy szavazat is képes megbillenteni a mérleget.

Oh nem! Vergniaud elnök a legmélyebb 
csendben, bánattal telt hangon jelenti: „Kinyi
latkoztatom a convent nevében, hogy a büntetés, 
a melyet az Capet Lajosra szab, a halál." ötven
három szavazatnyi kis többség tette Ítéletté a 
halált. Sőt ha az egyik oldalról elvesszük s a 
másikhoz adjuk azon huszonhat szavazatot, a

*) Mercier, Nouveau Paris, VI. 156—9; Mont- 
gniDard, III. 348—87; Moore etc.
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melyek halált mondtak ugyan, azonban ahhoz 
gyenge, s nem sok eredményű látszatát csatol
ták a kegyelemre való utalásnak: úgy a többség 
csak egy szavazatból áll.

Tehát az Ítélet: halál, de a végrehajtás? 
Még nhics végrehajtva! Alig hogy ki Van 
hirdetve a szavazatok eredménye, midőn 
Lajosnak három ügyvédje belép, tiltakozva 
az ő nevében, halasztást kérve, fölebbe- 
zést a nép elé. Ezt kérik Deséze és Tronchet 
rövid ékesszólással; a derék öreg Malesherbes 
ugyan e mellett beszél, ékesen szóló hiányával 
az ékesszólásnak, szaggatott mondatokban, za
varodva, könnyek között; azon a bátor arczon, 
melyet a kor tiszteletreméltóvá tett, s melyen a 
szürkülő erő, s az eszességnek és becsületesség
nek nyíltsága ül, úrrá lesz a felindulás, s az 

~ megolvadva, néma könnyekben tör elő a sze
mekből.*) — A nép elé történő fölebbezést visz- 
szavetik, miután az már egyszer el van intézve. 
De a mi az elhalasztást illeti, a mit ők sursis- 
nek neveznek, azt megfontolás tárgyává fogják 
tenni; holnap szavazunk rá; mára bezárjuk az 
ülést. Mire a patriotismus „pisszegni kezd" a 
Hegyről: azonban a „zsarnoki többség" úgy ha
tározta s a gyűlés bezáratik.

Tehát még ez a negyedik szavazás is itt 
van, zúgolódik boszankodva a patriotismus; 
ez a szavazás, és ki tudja még minő más szava
zások s elhalasztásai a szavazásnak, s az egész

*) Moniteur (Hist. Pari. XXI If. 210., Lásd: 
Boissy d’ Anglas Vie  d e  M a l e s h e r b e s - é L  H. 139.
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dolog azalatt függőben! S minden új szavazás 
alkalmával azok a jezsuita girondiak, még azok 
is, a kik halálra szavaztak, úgy szeretnének ta
lálni valami kibúvó lyukat! A patriotismus kény
telen lesben állani és dühöngeni. Zsarnoki ülés
bezárások fordultak elő; egy legközelebb, s most 
éjfélkor újra másik, azon ürügy alatt, hogy ki
fáradtak; — az egész pénteket elvesztegették 
habozás és kofasággal, azzal, hogy újra össze
számolták a szavazatokat, s úgy találták, hogy 
az első megolvasás szabatos volt. A patriotismus 
dühösebben csaholva hajt, mint valaha; a hosz- 
szú lesbenállás folytán szemei véresekké lettek, 
közel van a megveszéshez.

Végre szavazás alá kerül ez is: „Elhalasz- 
tassék-e; igen vagy nem?*4 — erre szavaznak az 
egész szombaton, nappal és éjjel. Az emberek 
idegei túl vannak feszítve, szivök elfásulva; majd 
csak vége lesz már! Vergniaud, daczára a csa- 
holásnak, igennel mer szavazni, az elhalasz
tásra, bár előbb halálra szavazott. Égalité Fü- 
löp lelkiismerete és meggyőződése szerint nem
mel szavaz. A legközelebbi tag, felmenvén, igy 
szól: „Minthogy Fülöp nemet mond, én a ma
gam részéről igent mondok, moi, je dis ouLi( 
A mérleg még mindig himbálódzik. Mig végre 
vasárnap reggel három órakor tisztában va
gyunk: hetven főből álló többség az elhalasztást 
megtagadta; végzés: halál, huszonnégy ára le
folyása alatt!

Garatnak, az igazságügyminiszternek, a 
Templebe kell mennie ezzel a kegyetlen hírrel; 
ismételve kitör belől: ,.Quelle commission aff-
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reuse, Milyen rettenetes tiszt ez/“*) Lajos gyón- 
tatót kér, s még csak három napi életet, hogy 
előkészíthesse magát a halálra. A gyóntatót 
megadják neki; a három napnyi, vagy bármeny
nyi halasztást megtagadják.

Tehát nincs szabadulás sehol? A vastag kő
falak felelik: Nincs. Nincs Lajos királynak egy 
barátja sem? Emberek, a kik cselekedni tudná
nak; kiknek bátorságuk kétségbeeséssé növeked
nék az ő végszükségében? Lajos király ba- 
rátjai gyengék és messze vannak. Még csalt a 
kávéházakban sem emelkedik csak egy szó is 
érte. Meot éttermében most nem ebédel semmi
féle Dampmartin kapitány; sem nagy bajuszos, 
szabadságon levő emberölőket nem látni most 
ott, a kik javított szerkezetű tőreiket mutogat
nák. Meotnak szabadságon levő lovagias roya
listái messze túlvannak a határon; fejőket veszt
re kóborolnak a széles világban, vagy csontjaik 
Argonne erdejében fehérlenek. Csupán nehány 
gyenge papnak jut az eszébe, hogy „röpirato- 
kat rakjanak az utczasarki kövekre" ezen az 
éjen, erőszakos kiszabadításra izgatva: felhívják 
a kegyes asszonyokat, hogy lázadjanak fel; s 
nehányat ilyen röpiratok osztogatásán rajta is 
csíptek és börtönbe vetettek.**)

Sőt van egy vállalkozó a régi Meot-féle faj
ból, a ki elszántsággal kevesebbet és rosszabbat 
tett: megölt egy képviselőt és Párizs összes haza

*) Biographie des Ministres, 157. 1.
**) Lásd Prudhomme hírlapját: Révolutions de

Paris. (Hist. Pari. XX1I1. 318.)
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fiait fellázította. Üt óra volt szombaton délután, 
midőn Lepelletier St. Fargeau, miután szavaza
tát a halasztás ellen kimondta volt, átszaladt 
Févrierhez a Palais-Royalban, hogy valamit ebé
deljen. Megebédelt és épen fizetett. Egy „fekete 
hajú és kékes szakálú44 köpczös ember, a kin 
csak imigy-amúgy állott a kabát, lépett oda 
mellé; a mint Février és a többi ottlévők később 
mondták, ez valami Páris nevű ember volt a régi 
királyi testőrségből. „Ön Lepelletier?4Í — kérdi. 
— „Én vagyok44. —̂  „A király ügyében mire 
szavazott ön — ?“ — „Halálra szavaztam44. — 
.,Scélérat, nesze! — kiáltja Páris, kirántva egy 
kardot kabátja alól s azt mélyen Lepelletier ol
dalába mártja. Février megragadja, de az kisza
badítja magát kezei közül s odább megy.

Lepelletier a szavazó, holtan fekszik; nagy fáj
dalmak közt halt meg egy órakor reggel, két órá
val előbb, mint hogy az elhalasztás megtagadását 
kimondó szavazatok teljesen összeszámoltattak. 
Páris testőr menekül Francziaországon át; nem 
lehet elfogni; néhány hónappal később megtalál
ják egy távol vendéglőben, saját kezétől agyon
lőve.*) — Robespierre elég okot lát annak hi- 
vésére, hogy d’Artois herczeg maga is titkon a 
városban van, hogy a conventet lemészárolják 
egy tömegben. A patriotismus csak siralmat és

*) Hist. Pari. XXIII. 275, 318. Félix Lepelletier: 
Vie de Michel Lepelletier son Frère, 61. 1. etc. Félix, a 
csodás iránti szeretetétől indíttatva azt mondja, hogy 
a vendéglöbeli öngyilkos nem Páris volt, hanem ennek 
valami h a s o n m á s a .



boszút hangoztat: Santerre megkétszerezi és
háromszorozza őrei számát mindenütt. A szá
nalom elvész a dühben és félelemben; a con- 
vent megtagadta a három napi életet és minden 
halasztást.
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VIII. FEJEZET.

Place de la Révolution.

Tehát erre a végkövetkezményre jutottál, 
boldogtalan Lajos! Hatvan király unokájának a 
vérpadon kell meghalnia, a törvény formái által. 
A törvénynek és társadalomnak ugyanezen for
mája hatvan király uralkodása alatt egyre ala
kult és szerveződött az utóbbi ezer év alatt, míg
nem lassankint a legcsodálatosabb gépezetté 
lett. Bizonyára, ha szükséges, de egyszersmind 
rettenetes is ez a gépezet: holt, vak; nem az, a 
minek lennie kellene; oly gépezet, mely gyors 
csapással vagy lassú, kegyetlen kínzással meg- 
számlálhatlan ember életét és lelkét pusztitá el. 
S ime most egy király maga, vagy inkább egy 
királyság az ő személyében, fog kimúlni általa 
kegyetlen kínzások között, mint egy Phalaris, 
a kit saját izzó-veresre melegített érczbikájának 
gyomrába dobtak. Az mindörökké úgy van, s 
jó lenne azt eszedben tartanod, büszke zsarnoki 
ember, hogy az igazságtalanság igazságtalansá
got szül, s az átkok és csalások valóban mindig 
visszakerülnek „haza", akármilyen messze el
vándoroltak légyen is. Az ártatlan Lajos lakói



sok nemzedék bűneiért; ő neki is tapasztalnia 
kell, hogy az embert megitélŐ törvényszék nem 
ezen a földön van, s hogy ha a földinél maga
sabb nem volna számára, szomorú volna az ő 
dolga.

Egy ilyen erőszakos módon meghaló király 
erősen a képzelethez szól, a mint ilyen dolgok
nak kell, s kellene mindig, hogy azt felindítsák. 
És mégis, igazabban, nem a király hal meg, ha
nem az ember! A királyság csak öltöny; a bőr 
az, a mely megérzi a vágást. Azon ember ellen, 
a kitől elveszitek életét, az egész világ egyesült 
ereje tehet-e többet? Lallyt kivitték a vesztő
szekéren, ajkait a szájpeczek feszitette szét egy
mástól. Azon véghetetlenül nyomorult halandók 
élete, kiket a sors zsebmetszésre kárhoztatott, 
egy egész ötfelvonásos tragoediát képez, a mint 
kietlen, néma fájdalmukban haladnak az akasz
tófa felé, a világ által számba nem véve; mind
ezek fenékig kihajtják a reszketés poharát. Ki
rályokra és koldusokra, igazán és hamisan el
itéltekre nézve egyaránt kegyetlen dolog a meg- 
halás. Szánd őket, valamennyit; a te legnagyobb 
szánalmad, képzeletednek és szivednek minden 
segélyforrásával együtt, milyen kevéssé éri fel 
a szánt dolog szánalmas voltát!

Egy gyóntató érkezett, — az ir származású 
Edgeworth abbé, kit a király jó hiréből ismert, 
s a ki egész készséggel jött ez ünnepélyes tiszt 
végzésére. Tehát itt kell hagynod a földet, bol
dogtalan király; ez, az ő gonoszságaival, menni 
fog a maga útján, s te is mehetsz a magadén. 
Még egy kínos jelenetei! kell átesned: az elbúcsú-
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záson szeretteidtől. Gyöngéd, szerető szivektől, 
kiket ugyanazon könyörületlen veszély övez kö
rül, a mely téged, s a kiket itt kell hagynod! 
Az olvasó nézzen Gléry komornyik szemeivel, az 
üvegajtón keresztül, a melyen át vigyáz az elöl
járóság is, s legyen tanúja a legkinzóbb jelene
tek egyikének.

„Fél nyolczkor az előszoba ajtaja megnyílt: 
elől jött a királyné, fiát kézen vezetve; azután 
Madame Royale és Madame Elisabeth, s mind
annyian a király karjai közé borultak. Nehány 
pillanatig csend uralkodott, melyet csak a zoko
gás szakitott félbe. A királyné egy mozdulatot 
tett, hogy ő felségét a belső szobaifelé vezesse, 
a hol, általok nem tudva, M. Edgeworth vára
kozott. ,Nem, — mond a király, — menjünk az 
ebédlő-terembe, egyedül olt fogadhatom önöket4. 
Qdamentek, s én becsuktam annak ajtaját, mely 
üveges vala. A király leült; balján a királyné, 
jobbján Madame Elisabeth, s Madame Royale 
csaknem szemben vele; a fiatal királyi herczeg 
apjának térdei közt állva maradt. Mindnyájan 
Lajos fölé voltak hajolva, s gyakran átölelve 
tárták. A fájdalomnak ez a jelenete egy egész 
és háromnegyed óráig tartott, a mely idő alatt 
semmit nem hallottunk; csak azt láttuk, hogy 
valahányszor a király, beszélt, a herczegnők sí
rása kettős erővel tört ki s tartott nehány per
eiig, s azután a király kezdett ismét szólani“.*)

*) Clérv elbeszélése (London, 1798.) idézve
Weber III. 312.
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— S ezzel, mindeiuelválásunknak és minden ta
lálkozásunknak most vége van! A bánat, a mit 
egymásnak szerzénk, a kevés öröm, a mit egy
mással híven megosztánk; minden szerelmünk 
és minden szenvedésünk, s összevissza való küz
delmünk e földi nap alatt: mind véget értek. 
Te jó lélek, az idő és örökkévalóság egész folya
mán keresztül, én téged soha, soha nem foglak 
látni többé! Soha! Oh édes olvasóm, érted-e ezt 
a rettenetes szót?

Közel két óra hosszant tart ez a kínos gyöt
relem; akkor erőszakkal eltépik egymástól ma
gukat. „ígérje meg, hogy még holnap látni fog 
loennünket44. ő  megígéri : — Oh igen, igen, még 
egyszer; és most távozzatok én szeretteim; kö
nyörögjetek Istenhez, magatokért és én érettem!
— Kínos jelenet volt ez, de most már vége van. 
Ö nem fogja azokat holnap még egyszer látni. 
A királyné, midőn az előszobán keresztülment, 
rá jók nézett az ott vigyázó Cerberus elöljárókra, 
s asszonyi hevességgel mondá nekik, könyein ke
resztül: „Vous êtes tous des scélérats

Lajos király egészségesen aludt reggeli öt 
óráig, midőn Cléry, a mint neki rendelve volt, 
fölébresztette. Cléry szedte rendbe haját, s amig 
ez folyt, Lajos egy gyűrűt vett le órájáról s azt 
űjjára próbálgatta; jegygyűrűje volt az, a melyet 
most vissza szándékozik adni a királynénak; 
mint a búcsúvétel néma jelét. Fél hétkor felvette 
az úrvacsorát, s tovább is vallásos elmélyedésben 
és társalgásban maradt Edgeworth abbéval. Csa
ládját nem akarja látni: nagyon kínos volna azt 
elviselnie.
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Nyolcz órakor az elöljárók belépnek: a ki
rály átadja nekik végrendeletét, izeneteit és in
tézkedéseit, melyeknek elfogadását ezek először 
durva módon visszautasítják; egy tekercs arany
pénzt is ád nekik, százhuszonöt louis tartalom
mal; ezeket adják vissza Malesherbesnek, a ki
től ő kölcsön kapta. Kilenczkor Santerre jelenti, 
hogy az óra itt van. A király még azt kéri, hogy 
három perezre elvonulhasson. A három perez 
elmúltával Santerre újra mondja, hogy itt az 
idő. „Lajos, jobb lábával a földre dobbantva 
feleli: Partons! Menjünk!“ Oh, hogyan hathat 
azon dobok pörgése, a Temple bástyáin és véd- 
falain áthangozva, a királynő feleség szivére, a 
ki nemsokára özvegygyé leszen! ő  tehát elment, 
és minket nem látott még egyszer? A királyné 
keservesen sír, és sírnak a király nőtestvére és 
gyermekei. Négyük fölött is ott lebeg a halál: 
mindnyájan el fognak veszni nyomorultan, egyet 
kivéve; ez, mint d’Angoulême herczegnő, élni 
fog, de nem boldogan.

A Temple kapujánál nehány gyenge hang, 
talán szánalmas szivű asszonyoké, kiáltotta:
„Grâce! Grâce!“ A többi utczákon olyan csend 
van, amerre mennek, mint a temetőben. Egyetlen 
fegyvertelen embernek sem szabad ott lennie; s 
a fegyveresek, még ha szánakoznának is, nem 
merik azt mutatni, mindenik ember fél többi 
szomszédjaitól. Minden ablak be van csukva, 
és senkit sem lehet látni, a ki azokon át néze
lődnék. Minden bolt zárva van. Kocsi nem ro
bog ezeken az utczákon a mai reggelen, egyet 
kivéve. Nyolczvanezer fegyveres ember áll
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hosszú sorokban, mint fegyveres férfiszobrok. 
A2 ágyúk ki vannak szegezve; a tüzérek kezé
ben égő kanócz; de nincs egyetlenegy hang, 
egyetlenegy mozdulat: olyan, mintha az egész 
város át lenne bűvölve egy hallgatag kő várossá; 
egy kocsinak a zörgése, a mint lassan halad 
előre kíséretével, képezi az egyetlen zajt. Lajos 
imádságos könyvéből olvassa a halálra menő 
könyörgését; halotti menetének zörgése élesen 
hat a fülre a nagy csendben; azonban a lélek 
sovárogva igyekszik szállni az ég felé s elfeledni 
a földet.

Midőn az órák tizet vernek, előttük van a 
Place de la Révolution, régebben a Place de 
Louis Quinze; a guillotine fel van állítva, közel 
a régi talapzathoz, a melyen egykor Lajos 
szobra állt. Köröskörül messze térben csillog
nak az ágyúk és az emberek fegyverei; a nézők 
nagy tömegben csoportosulnak; ott van D'Or- 
leans Égalité is egy cabrioletben. Gyors hírvivők, 
hoquetons, futkosnak a városházához, minden 
három perczben; a közelben ott ülésez a conveat 
— boszúálló hangulatban Lepelletierért. Lajos, 
mindezekre nem ügyelve, olvassa a halálra me
nők könyörgését; még öt perez kellett rá neki, 
hogy azt elvégezze, s akkor a kocsiajtó megnyí
lik. Hogy minő lélekállapotban van? Erre tíz 
különböző szemtanú tíz különböző feleletet ád. 
Mindenféle lélekállapot összeütköző egybe- 
folyása van benne, mint a ki most a sötét ör
vénynek és a halál mélységeinek szájához érke
zett el; bánatban, keserűségben, lemondásért 
küzdő lemondásban. „Ügyeljen ön Edgeworth
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urra", mondja komoly nyomatékkai a hadnagy
nak, a ki együtt ül velők, s azután ők ketten 
leszállanák.

A dobok pörögnek: „Taisez-uous! Csend!" 
— kiáltja — „rettenetes hangon, d9 une voix 
t e r r i b l e Föllép a vérpadra, némi késedelem
mel; sötét-barna kabát, zöld nadrág és fehér ha
risnya az öltözete. Leveti kabátját, s fehér 
gyapjú ujjas mellényben áll ott. A hóhér mellé 
lép, hogy megkötözze; rúg, ellentáll; Edgeworth 
abbénak kell emlékeztetni rá, hogy a Megváltó, 
kiben az emberek biznak, hogyan veté alá ma
gát a megkötöztetésnek. Kezei kötve; feje födet- 
len; a végzetes perez itt van, A vérpad széléig 
megy; „arcza nagyon piros", és szól: „Francziák, 
én ártatlanul halok meg; a vérpadról s az Isten 
szine előtt való megjelenés közel pillanatában 
mondom néktek ezt. Megbocsátok ellenségeim
nek; óhajtom, hogy Francziaország —"I Egy tá
bornok, Santerre vagy más, vágtat elő lóháton, 
feltartott kézzel: „Tambours!" A dobok pörgése 
elfojtja Lajos szavát. „Hóhérok, tegyétek köte- 
lességteket!" A hóhérok, elszánt kétségbeesés
sel, nehogy őket gyilkolják meg (mert ha ők 
nem sújtanak, majd Santerre és az ő fegyveresei 
megteszik azt) megragadják a boldogtalan La
jost; hat kétségbeesett ember őt az egy kétségbe
esettet, dulakodva egymással, mig végre oda
kötik deszkájukhoz. Edgeworth abbé lehajolva 
mondja neki: „Szent Lajos fia, szállj fel az 
égbe!" A bárd csengve lehull; egy király élete 
ki van oltva. A nap hétfő, január 21-ike,
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1793-ban. HannincZnyolcz évet, négy hónapot 
és huszonnyolca napot élt addig.*)

Sámson hóhér felmutatja a főt; a Vive la 
République szilaj kiáltozása támad rá, a mely 
egyre növekszik; a fővegeket szurony hegyére 
tűzik, kalapjaikat rázzák; a négy nemzet colle- 
giumának tanulói veszik fel a kiáltozást a 
messzenyuló Quais-n s terjesztik tovább egész 
Párizs fölé. D’Orleans elhajtat cabrioletjén; a 
városi tanácsosok kezeiket dörzsölve mondják: 
„Megvan, megvan". A kiomlott vérbe zsebken
dőket, dárda-hegyeket mártanak. Sámson mes
ter, bár később eltagadta,**) egyes hajfürtöket 
ád el; a sötét barna kabátnak egyes foszlányait 
még azután sokáig viselték gyűrűkben.***) S 
igy mintegy fél óra alatt az egésznek vége lett, s 
a sokaság mind széjjel oszlott, pástétomsütők, 
kávémérők, tejárusok énekelve kiáltozzák kö
zönséges mindennapi mondókájukat; a világ 
forog rendesen tovább, mintha ez is csak olyan 
nap volna, mint a többi. Azon este, — mondja 
Prudhomme, — a hazafiak a kávéházakban 
több melegséggel szorítottak kezet egymással, 
mint rendesen. Mercier szerint csak nehány nap
pal azután kezdték a közélet férfiai is látni, hogy 
milyen jelentékeny dolog volt az.

*) Hírlapok, Hatósági jelentések’ (Híst. Pari. 
XXIII. 298-—349); Deux Amis IX. 369—873; Mercier, 
Nouveau Paris, III. 3—8.

**) Levele a hírlapokban (Hist. Pari.* ubi »upra.)
***) Forster’s Briefwechsel, I. 473.
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Kétségtelenül jelentékeny dolog, s meglesznek 
következményei. Másnap reggel Roland, a kit 
már régóta torkig lakattak boszúsággal és bá
nattal, beküldi lemondását. Számadásai készen 
vannak, pontosan kimutatva mind, az utolsó 
fillérig; csak még azt kéri, hogy ezeket hitelesít
vén, őt a további felelősség alól felmentsék, hogy 
elvonulhasson a félreeső ismeretlenségbe, me
gyéjébe és könyveihez. Azonban ezeket a szám
adásokat sohasem fogják hitelesíteni, s ő nem 
fog könyveihez vonulni többé.

Kedden történt Roland lemondása. Csütör
tökön következett Lepelletier St. Fargeaunak 
ünnepélyes temetése, s bevonulása a nagy embe
rek Pantheonába. Érdekes, mint egy téli napon 
tartott különös diszmenet. A testet, félig mezí
telenül, magasra emelve viszik; a terítő födetlen 
hagyja a halálos sebet; ott díszelegnek a kard és 
a véres ruhák; a gyászzene siralmas halotti 
éneket zokog. Tölgyfakoszoruk hullanak az ab
lakokból; ott megy ünnepélyesen Vergnigud el
nök, vele a convent, a jakobinus társaság s min
den színezetű hazafiak, testvérileg együtt gyá
szolva.

S másért is nevezetes ez a Lepelletier teme
tése, ez volt az utolsó cselekvény, melyet ez em
berek egyetértésben végeztek! Az összes pártok 
és véleményárnyalatok, melyek izgalomban tar
tották ezen önmagával meghasonlott Franczia- 
országot és annak convenijét, most szemtől 
szembe, hogy úgy szóljunk, tőrt tőrnek szegezve 
állanak; miután a király élete, a mely körül va
lamennyien dulakodtak és harczoltak, lábaikhoz



omlott. A Hollandiát meghódított Dumouriez 
rosszat jelentő elégedetlenség hangját hallatja, 
hadseregének élén. Azt beszélik, hogy Dumou
riez királyt akar; hogy a fiatal D’Orléans Égalité 
lesz az ő királya. Fauchet követ a Journal des 
Amisban megátkozza a maga napját, keserűbben 
mint Jób tette; felhivja a király gyilkosok, az 
,,arrasi viperák44 vagy Robespierrek, a Plútó- 
Danlonok, az irtózatos Legendre hentes és a 
szörny d’Herbois tőreit, hogy küldjék ki őt gyor
san ebből az ő világukból.*) Ez az ember a 
Bastille-győzelemnek és a Cercle socialnak Te- 
Deum Fauchetje. Kegyetlen volt a halált vivő 
golyók süvöltése a szabadság zászlója körül azon 
a bastillei napon; de az még igen szelíd dolog 
vala a magas remények ilyen hajótöréséhez ké
pest, mint ez; a midőn az embernek új arany
kora ón salakban és az örökkétartó sötétség 
kénes feketeségében végződik!

A királynak ezen megölése otthon egymás
sal meghasonlásba hozott minden jó barátot; 
kinn egyesitett minden ellenséget. A népek test
vérisége, a forradalom propagandája; aethismus, 
királygyilkosság; teljes eltörlése a társadalmi 
rendnek ezen világban! Valamennyi király, s a 
királyok barátai s a fejetlenség gyűlölői szövet
ségbe tömörülnek, mint valami önvédelmi 
élet-halálharczban. Anglia értésére adja Citoyen 
Chauvelinnek, a franczia követnek, vagy inkább 
a követ köpenyegének, hogy el kell hagynia az 
országot nyolez nap alatt. Minek folytán a követ
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köpönyege és a követ, Chativélin es Talleyrand 
el is utaznak.*) Talleyrand, a ki bele volt ke
veredve azon Tuileriesbeli vasszekrény dolgába, 
jobbnak látja Amerika felé venni útját.

Anglia tehát elkergeti a követséget s hábo
rút izén, — megbotránkozásának fő okát képez
vén, a mint látszék, a Schelde folyó állapota. 
Spanyolország háborút izén; a megbotránkozás 
főokát ismét valamely más dologban találja, 
a mely a hadizenő nyilatkozatból kétségtelenül 
kitűnik.**) Sőt rájövünk, hogy nem Anglia 
izent hadat először, sem nem Spanyolország; 
hanem maga Francziaország izente meg először 
a háborút mindkettőjüknek;***) — amely do
log roppant parliamenti és journalistikai érdekű 
volt azokban a napokban, de a mely ma már 
senkit sem érdekel. Mindannyian háborút üzen
nek. A kard kivonva, a hüvely eldobva. Épen 
úgy van a dolog, a hogy Danton mondá, egyik 
nagyon is óriás-szabású szónoki figurájával: 
„A szövetkezett királyok fenyegetnek bennün
ket; s mi, kihívásul a harczra, egy király fejét 
gurítjuk lábaikhoz".

*) Annual Register, 1793-ról; 114 28. 1.
•*) Márcz. 23. (ibid. 161. 1.)

***) Február 1., márcz. 7. (Lásd a Moniteur! e 
napokról).



III. KÖNYV.

À GIRONDIAK.
I. FEJEZET.

Ok és okozat.

lm ez a roppant felkelési mozgalom, melyet 
mi szeretünk a Tophet és a feneketlen mélység 
kitöréséhez hasonlítani, elsöpörte a Királyságot, 
az arisztokrácziát és a király életét. A kérdés az: 
mit fog tenni legközelebb; minő alakot vesz fel 
ezután? Lecsendesül-e a törvény és szabadság 
uralmává, a hogy a miveit, pénzes és tisztessé
ges osztályok szokásai, nézetei és czéljai meg
szabják? Azaz: a vulcanicus lávafolyam, a 
mely a föntebb leirt módon kitört, fog-e szétte
rülni és folyni a girondi formula és a bölcsészet 
előre megállapított szabálya szerint? Ha fog, úgy 
a mi girondi barátjaink jól járnak.

Azonban nem inkább jósolhatjuk-e, hogy 
miután most már semmi külső — királyi vagy 
más — erő nincs, mely ezen mozgalmat fékez
hetné, az követni fogja saját útját, s valószínűleg 
igen eredeti út lesz az ? Továbbá, hogy a mely 
ember vagy emberek legjobban megértik annak
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benső téhdentiáit, s azoknak szót és léteit tud
nak adni, azok lesznek a mozgalom vezetői. És 
általában, hogy annak, mint olyan dolognak, 
melyből a rend hiányzik, mely a rend birodal
mán túl és az alatt fekvő tájékról származik, 
nem mint szabályosságnak, de mint káosznak 
kell mozognia és keringenie, pusztítva és önma
gát rombolva, mindaddig, a mig ismét valami 
előáll, a miben van rend, s ami elég erős azt 
újólag meghódítani. A mi valami, —• előre 
is bátran megmondhatjuk, — nem formula 
lesz, bölcsészeti tételekkel és törvényszéki ékes 
szólással; hanem valóság, valószínűleg karddal 
kezében.

A mi a girondi formulát illeti, a középosz
tályok számára való tisztességes köztársaságét, 
miután most már az arisztokrácziának minden 
formája meglehetősen eltűnt: úgy látszik kevés 
ok van azt várni, hogy a dolog ott meg fog álla
podni. Szabadság, Egyenlőség, Testvériség: ezek 
a jelszavak; nagyjelentésüek, prófétaiak. A tisz
tességes, megmosdott középosztály számára való 
köztársaság hogyan lehetne azok teljesülése? 
Éhség, mezítelenség és kegyetlen elnyomás, a 
mely súlyosan feküdt huszonöt millió ember szi
vén, ez, és nem a bölcselkedő ügyvédeknek, gaz
dag boltosoknak, földbirtokos nemességnek meg
sértett hiúsági vagy ellenmondást támasztott böl
cselkedései, volt a főmozgató a franczia forrada
lomban, aminthogy ez fog lenni minden ilyen 
forj^daímakban és üünden országban. A feudális 
ffeuT-de-íys eííürhetetlen és hasznavehetetlen 
vezér-lobogóvá lett, s le kellett tépetnie $ megta-



postatnia: azonban Maromon pénzes erszénye 
(mert az új időkben ez az, a mi a középosztály 
számára való tisztességes köztársaságnak jel
vényül szolgálhat,) még rosszabb és haszontala
nabb, a mig szolgál. Voltaképen ez a leghitvá
nyabb és legaljasabb minden lobogók s az ural
kodás valamennyi szimbóluma közt, az embe
reknél, s valóban csak egyetemes atheismus és 
hitetlenség korában lehető, a midőn hit csak a 
nyers erőben és az érzékiségben van; mert a szü
letési büszkeség, a hivatalból folyó büszkeség, 
vagy a büszkeségnek bármely ismert neme, egy 
fokkal mind többet érnek, mint az erszényre 
való büszkeség. Szabadság, Egyenlőség, Testvé
riség: nem a pénzes erszényben, hanem egészen 
másutt fogja a sansculottismus keresni ezeket a 
dolgokat.

S azért azt mondjuk, hogy egy fölkelés álla
potába jutott Francziaország, megszabadulva a 
fékező ellenőrzéstől kívülről, s belülről lerázva 
magáról a parancsoló rendet: a legféktelenebb 
romboló cselekvésben fog haladni, a minőt ez a 
föld valaha látott; olyanban, a melyet semmiféle 
girondi formula nem szabályozhat. Megmérhe
tetlen erő van ott, soknemű, heterogén, egymás
sal összeférő és össze nem férő erőkből össze
rakva. Még világosabban: ennek a Franczia- 
országnak pártokra kell szétszakadnia; a me
lyek mindenike igyekezvén magát érvényesíteni, 
ellenmondás, kölcsönös elkeseredés támad köz
tük, s az egymás mellett létező pártok azt fog
ják tapasztalni, hogy nem működhetnek együtt, 
nem létezhetnek együtt
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A mi a .pártok számát illeti, pontosan véve 
annyi párt lesz, a hány a vélemény. A mely sza
bály szerint, magában a nemzeti conventben 
csupán, nem is szólva a többi Francziaországról, 
a pártok számának hétszáznegyvenkilencznek 
kellene lenni, miután mindegyik egyénnek saját 
véleménye van. De most már, miután minden 
egyénben megvan egyfelől az egyedi természet, 
vagyis annak szükségessége, hogy saját útjait 
kövesse, másfelől a csatlakozni vágyó természet, 
vagyis annak szükségessége, hogy mások oldala 
mellett lássa haladni magát: mi más állhatna igy 
elő, mint felbomlás, hanyatthomlok rohanás, 
végnélküli zűrzavara a vonzásnak és taszításnak, 
mignem egyszer az uralkodni képes elem kivá
lik, s ez a féktelen vegyi folyamat ismét rendbe 
jő?

Azonban hétszáznegyvenkilencz pártig még 
eddigelé egy nemzet sem jutott el a világon. Sőt 
nem igen mentek túl a két pártszámon, — kettő 
egy időben; oly legyőzhetetlen az ember haj
lama az egyesülésre, mindazon legyőzhetetlen 
különválással, a mi benne van! Tehát, mint 
mondók, a pártok szokott száma kettő egy idő
ben; hadd küzdjön ez a kettő egymással, vala
mennyi kisebb pártárnyalat a mellé csoporto
sul, a melyik hozzá legközelebb van; s midőn 
az egyik legyőzte a másikat, akkor az megint 
kétfelé szakadhat, önmagát pusztítva, s ez az 
alakulási folyamat tart addig, amíg szükség van 
rá. Ez az útja a forradalmak fejlődésének, a me
lyek ű^y keletkeznek, mint a franczia keletke
zett; midőn a társadalomnak úgynevezett kötele-
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kei szétszakadnak, s mindazon törvények, me
lyek nem a természet törvényei, haszontalansá- 
gokká és üres formulákká lesznek.

Azonban félretéve most ezen némileg elvont 
vizsgálódást, a történet hadd jegyezze fel azon 
concret realitást, a mely Párizs utczáin szemlél
hető hétfőn, február 25-én, 1793-ban. Ezek az 
utczák még jóval napfeljötte előtt, haragos em
berek zajától hangzanak. Kérelmezés volt elég; 
a conventen sokszor rajta mentek. Csak épen 
tegnap történt, hogy a mosónőknek egy küldött
sége érkezett, kérelmezéssel; panaszkodva, hogy 
még csak szappant sem lehet kapni, nem is 
szólva a kenyérről és a kenyérhez valókról. A 
Salle de Manège körül hallható volt a nők pana
szosan kiáltó szava: „Du pain et du savon, ke
nyeret és szappant".*)

S most ezen a hétfő reggelen azt tapasztal
juk, hogy a pék-queuek már reggeli hat óra óta 
szokatlanul kiterjeszkednek és haragosan izgat
ják egymást. Nemcsak maga a pék, hanem a 
mellé segítségül rendelt sectiobeli biztos is, csak 
nagynehezen képesek intézni a napi kenyér ki
osztását. Pékek és biztosok nem szegények a csil
lapító szóban és a sürgölődő gyorsaságban a ko
rai gyertyavilág mellet: és mégis a halvány, hideg 
februáriusi napfőlkelte olyan képet tár fel, a 
mely nem sok jót igér. Boszús nőnemű hazafiak, 
egyrészök már kenyérrel ellátva, most a bol
tokra rohannak, kinyilatkoztatva, hogy fűszer
féléket akarnak kapni. Mindenféle fűszerféléket;

*) Moniteur, ete. (füst. Pari. XXIV. 332—318.).
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ezukorral telt hordókat guritaiiak ki az utczára, 
s a hazafias polgárnők mérik el, illendő áron, 
huszonkét sousval fontját; hasonlóképen cse
lekszenek a kávés-, szappanos-, sőt fahéjas- és 
szegfűborsos-fiókokkal, az aquavitaeval és más 
egyéb szeszes italfélékkel, — illendő áron oszto
gatva azokat szét, a mit azonban némelyek 
nem fizetnek meg, s a sápadt arczú kereskedő 
hallgatagon tördeli kezét. Mit tegyenek velők? A 
szétosztást végző polgárnők szenvedélyesen be
szélnek és ágálnak; hosszú Eumenldes-liajuk 
kötelékeiből kiszabadulva, szanaszét lóg; sőt 
úgy látták, hogy öveikbe pisztolyok is voltak 
szúrva; s azt is mondják, hogy néhánynak sza
kálla is volt, — férfinemen lévő hazafiak, szok
nyába és főkötőbe bújva. így tart ez a forrongás 
a Pénzváltók utczájában, az Ötgyémánt-utczá- 
ban, Párizsnak legtöbb utczájában az egész na
pon át; sem az elöljáróság, sem Pache polgár- 
mester — bár ez hadügyminiszter is volt az 
utóbbi napokban — nem küld katonai erőt el
lenük, sem semmiféle erőt, a rábeszélő ékesszó
láson kivül, esti hét óráig vagy tovább.

Hétfőn múlt egy hete, január 21-én, Párizs, 
a midőn királyát lefejezte, némán, mozdulatla
nul állt ott, mint egy kővé vált, elbűvölt város; 
s most ezen a hétfőn olyan zajos, árulva az ut- 
czán a czukrot. A városok, különösen forrada
lom idején, alá vannak vetve az ilyen változá
soknak; a városi élet és állapotok titkos folyama 
ilyen módon forrásnak Indul és habját hányja 
pillanatonkipt, mint valamely concret tüne
mény, az emberek szóméi előtt. Ennek a tiine-



menynek, midőn t. L a láthatatlan lét nyilván- 
valóvá lévén, ott hányja habját az utczákop, 
bölcsészeti okát és okozatát megtalálni nem oly 
könnyű dolog. Mi lehet, példának okáért, szaba
tos bölcsészeti jelentése ezen ezukormérésnek? 
Ezek a dolgok, a melyek láthatókká lőnek Pá
rizsnak több utczáin, hol vették magukat és mit 
fognak eredményezni?

Hogy Pittnek és Pitt aranyának része van a 
dologban, ez minden okos hazafi előtt meglehe
tősen világosnak látszik. Hanem hát akkor, kik 
lehetnek Pitt ágensei? Varlet, a szabadság apos
tola, megint látható volt az utóbbi napokban, 
dárdájával és veres hálósipkájában. Marat kép
viselő, a keserves szükségről és a nép szenvedé
seiről panaszkodva, mignem maga is dühössé 
lett, épen ezen a.napon nyomatá ki hírlapjában 
a következő sorokat: „Ha a ti „Ember-jogai“-tok 
többet érnének egy darab Írott papírnál: nehány 
bolt kirablása s egy-két élelem-bevásárlónak az 
ajtófélfa mellé akasztása véget vetne ennek az 
állapotnak".*) Nem világos bizonyitékok-e ezek, 
mondják a girondiak? Pitt megvesztegette az 
anarchistákat; Marat Pitt ágense, innen ez az ut- 
czai ezukor-mérés. Viszont, az anyatársaság 
előtt világos, hogy a szükség mesterségesen csi
nált; a girondiak s a többi ilyenféle emberek 
munkája; olyan embereké, a kik részben eladták 
magukat Pittnek, s egészen eladták magukat 
saját nagyravágyásuknak és szívtelen pedánssá- 
guknak; a kik nem akarják megszabni a gabona
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árál, hanem pedánsul a szabad kereskedésen 
lovagolnak; addig akarva éheztetni Párizst, míg 
az erőszakhoz nyúl; meghasonlásba akarják 
ezt hozni a departementokkal: innen van a czu- 
kor-mérés.

És ha mi, fájdalom, a tünemény két ilyen 
jelenségéhez és azoknak magyarázatához hozzá
veszünk egy harmadik jelenséget: hogy a fran- 
ezia nemzet, most már több éve, hitt lehetőségé
ben, sőt bizonyosságában és közel eljövetelében 
egy egyetemes millenniumnak, a szabadság, 
egyenlőség és testvériség országának, a hol az 
ember az embernek testvérje lesz, s bánat és bűn 
ott nem lelnek tanyát! Nincs enni váló kenye
rünk, nincs szappanunk, amivel mossunk: s a tö
kéletes boldogság országa a küszöbön van, köze
legve folyvást, mióta a Bastille leomlott! Hogyan 
égett a mi szivünk keblünkben azon a dárdák 
ünnepélyén, midőn a testvér a testvére keblére 
dőlt, s huszonötmillió lélek napfényes örvende
zése tört ki örömkiáltozásban és ágyufüstben! 
Tündöklő volt a mi reményünk akkor, mint a 
napfény, s mostanra már haragos veressé vált, 
mint az emésztő tűz. De oh, magasságos ég, mi
csoda varázs, vagy ördögi szemfényvesztés az, 
mely azt eszközli, hogy a tökéletes boldogságot, 
a mely folyvást olyan közel van hozzánk, hogy 
csaknem kezünkkel elérhetjük, sohasem nyer
hetjük meg, hanem a helyett csak viszálykodást 
és szükséget kapunk? Egyik csoport áruló a má
sik után! Reszkessetek, ti árulók; reszkessetek 
attól a néptől, a mély magát elnézőnek, hosszú- 
tűrőnek nevezi; de a mely nem fogja örökké el-̂
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lümi, hogy zsebéből ily módon kilopják — az ő 
millenniumát!

Igen, olvasóm, itt van a csodának titka. A 
skepticismusnak, érzékiségnek, sentimentalis- 
musnak, üres macchiavellismusnak azon rothadt 
szemétdombjából valóban ilyen hit keletkezett, 
lobogva egy nemzet szivében. Egy egész nép, 
hogy úgy szóljunk, a mély nyomorban ébredvén 
öntudatra, hiszi, hogy közel kezeügyében van 
egy testvéri mennyország a földön. Kinyújtott 
karokkal törekszik átölelni a kifejezhetetlent; de 
nem képes karjaiba ölelni, bizonyos okok követ
keztében. — Ritkán találunk rá példát a törté
netben, hogy egy egész népről elmondhatnék, 
hogy hite van általában, kivéve olyan dolgok
ban, a melyeket megehet és megfoghat. S vala
hányszor hite támad, története azonnal érde
kessé, nevezetessé válik. Azonban azon idő óta, 
hogy az aczél Európa egyszerre megrázta magát 
Remete Péter szavaira, és rohant a sír felé, a 
melyben Isten nyugovék, nem volt egyete
mes hit-felébredés, a melyet feljegyez
hetnénk. Mióta a protestantismus elhall
gatott és sem Luther szava, sem Ziska 
dobja nem hirdeté többé, hogy Istennek igaz
sága nem az Ördög hazugsága; s mióta az utolsó 
Cameroni*) (Renwick volt a neve; tisztelet adas-

*) A Cameroniak egy vallásos-politikai párt volt 
Skócziában, a restauratio korában, melyet a Stuártok 
üldöztek. Renwick utolsó vértanúja volt e pártnak, 
és a vallásnak általában.

*9î

A  f o r d .
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sék a derekat nevének!) lerogyott, agyonlőve az 
edinburgi Castle-hillen: nem volt még csak rész
leges felbuzdulása sem a hitnek a nemzetek kö
zött. A midőn most, ime, ez a franczia nemzet 
még egyszer hisz. S mint mondók, ebben, az ő 
bámulást keltő hitökben rejlik a csoda. Ez, két
ségtelenül, még a hitek között is a legcsodálato
sabb neműek közé tartozik, és csodákban fog 
megtestesülni. Ez a lelke ama világcsodának, a 
melyet franczia forradalomnak neveznek, s 
melyre a világ még ma is bámulva és iszonyodva 
tekint

Különben pedig senki se követelje a törté
nelemtől, hogy ok és okozati egybefüggésben 
mutassa ki, hogy a dolgok mikép fejlődtek ettől 
fogva. A Hegynek és a Girondenak ezen harcza, 
s a mi abból következék, a fanatismus és a cso
dák harcza, a mely nem fér be az ok és okozat 
rámájába. Annak hangja úgy tűnik fel a lélek 
előtt, mint őrjöngésben kiáltott szavak érthetet
len zűrzavara; hosszú hallgatódzás és tanulmá
nyozás után is kevés érthetőt találni köztök: az 
egész csupa csatazaj, győzelemriadal, a két
ségbeesés kiáltása. A hegypártiak után nem ma
radtak ránk emlékiratok; a girondiak után ma
radtak, a melyek igen gyakran alig egyebek, 
mint többször ismételt felkiáltások, ezen tarta
lommal: Jaj nekem, és Légy átkozott! Mihelyt a 
történelem képes lesz bölcsészeti egymásutánban 
lefesteni egy tüzet kapott gyujtó-hajó elégését: 
akkor majd megpróbálkozhatik ezen másik fel
adattal is. Itt feküdt a szurokréteg, amott a kén
réteg; ebben az irányban nyúlt a lőpor- és sa-
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léírom-'vonal, a terpentin és a zsirfélék: mind
ezt, a történelem, ha elég buzgón kutat, részben 
megtudhatja. De hogy hogyan történt ezeknek 
egymásra hatása és visszahatása a födélzet alatt, 
egyik tüzréteg hogyan csapott át a másikba, sa
ját természeténél és az emberek munkájánál 
fogva, akkor, a midőn minden kéz őrjöngve tett
vett, s a lángok a vitorlák és árbocz fölött csap- 
dostak: eimek a leírását ne próbálja meg a tör
ténelem.

A gyuj tó-hajó a_régi Francziaország, a fran- 
czia életnek régi formája; s legénysége az élő 
nemzedék. Féktelen az ő kiáltozásuk és futkosá- 
suk, mint a lángok között kínzott szellemeké. 
Azonban nem multak-e el mind, olvasóm? 
Gyujtó-hajójuk, velők együtt, rémülettel töltve 
be a világot, elevezett; annak lángjai és menny
dörgései eltűntek, az időnek mélyében. Azért a 
történelem egy dolgot nem tagad meg tőlök: a 
szánalmat valamennyi iránt, mert kemény sors 
jutott valamennyinek. Még a tengerzöld Meg- 
vesztegethetetlennek is jut némi szánalom, némi 
emberi szeretet, habár egy kevés erőltetésbe ke
rül is az. S most, a midőn ide tisztán eljutottunk, 
a többi könnyebben megy. A részrehajlatlan 
testvéri szánalom szemei előtt a megszámlálha
tatlan romlottságok elenyésznek; a nagyítások 
és átkozódások megsemmisülnek maguktól. 
Részvevőleg, gondolkodva állván a biztos par
ton, nézünk és kiválasztjuk, a mi bennünket ér
dekel, a mi nekünk való.

Carlyle; Franczia forradalom. III. 1»
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II. FEJEZET.

Culotteok és Sansculotteok.

A Gironde és a Hegy most már egészen 
benne vannak a veszekedésben; kölcsönös gyű
löletük, — mondja Toulongeon, — „sápadt“ 
dühvé kezd átalakulnia Különös és szánalomra 
méltó állapot; ezen emberek mindenike ajakán 
hordja a köztársaság szót; mindeniknek szivé
ben szenvedélyes vágy van valami olyan után, 
a mit ő köztársaságnak nevez: s ime mégis
élethalál harczban állnak egymással! Azonban, 
igy vannak az emberek alkotva. Teremtmények, 
a kik zavaros látásban élnek; kik, ha egyszer egy 
rakásra dobta őket a sors, igen könnyen bele
esnek ama legfőbb zűrzavarba, melynek cziva- 
kodás a neve, egyszerűen csak azért, mivel za
varos látásuk egymásétól különbözik, s még in
kább, mivel különbözni látszik! Az emberek 
szavai igen tökéletlenül fejezik ki gondolataikat; 
sőt gondolataik is igen tökéletlen kifejezői azon 
benső, megnevezhetetlen misztériumnak, amely
ből születnek a gondolatok és cselekedetek egy
aránt. Egyetlen ember sem képes teljesen kife
jezni vagy megértetni magát; az emberek nem 
látják egymást, csak eltorzított phantasmákat, 
melyeket egymásnak neveznek; a melyeket gyű
lölnek és harczra kelnek velők; mert jól mond
ják, hogy minden harcz egymás nem értése.

Valóban, az a gyujtó-hajó-féle hasonlat, a 
mi szegény franczia testvéreinknél, a kik maguk 
is oly tüzesek, s hogy úgy szóljunk tűz-elemben

19  i
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dolgoznak, meglehetősen találó. Fontoljuk azt 
meg jól; van némi igazság abban. Mert az em
ber, ha egyszer mindenestől átadta magát vala
mely eszmének, legyen az köztársaság, vagy 
bármi egyéb transcendentalismus, s azért küzd 
és fanatizálódik egy magához hasonlókból álló 
nemzet közepett: hogy úgy szóljunk, egészen 
beborítja őt a transcendentalismusnak és deli- 
riumnak körülfogó légköre; egyénisége elvész 
valami olyanban, a mi nem ő maga, hanem tőle 
idegen, bár elválaszthatatlan. Sajátságos, ha el
gondoljuk, hogy úgy látszik, mintha annak az 
embernek a kabátjában most is ugyanaz az em
ber volna, és mégis, az ember nincs benne, aka
rata nincs ott, sem annak forrása, a mit gon
dolni és tenni fog; az ember és annak akarata 
helyett egy darab fanatismus és fatalismus van 
ott, az ő testének képében, ö, a boldogtalan tes
tet öltött fanatismus megy a maga útján; senki- 
sem segíthet rajta, ő maga legkevésbbé. Csodá
latos, tragicai állapot az; a melyet az emberi 
nyelv — gyakorlatlan lévén az ilyen dolgokban, 
miután a mindennapi élet szükségeire van szo
rítva —, csak figurative igyekszik kifejezni. A 
physicai tűz körülfogó eleme nem égetőbb, mint 
ezé a fanatismusé; s bár amaz szemmel látható, 
semmivel sem valódibb. Az akaró erő kitör, aka
ratlan akarattal; ragad tátik tovább; a szabad 
emberi lelkek mozgása, a fanatismus őrjöngő 
forgószelévé lesz, a mely vak, mint a szelek; s 
midőn Hegy és Gironde újra magukhoz térnek, 
egyaránt elbámulnak rajta, midőn látják, hogy 
az hova sodorta és dobta le őket. A csodának
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ilyen fokáig képesek halni az emberek az embe
rekre; az öntudatos és az öntudatlan kikutat- 
katlanul vegyítve lévén ezen mi kikutathatlan 
életünkben, a végtelen szükségesség fogván kö
rül a szabad akaratot.

A girondiak fegyverei a politikai bölcsészet, 
tisztességesség és ékesenszólás. Valóban maga
sabb rendű ékesszólás, vagy nevezzük inkább 
szónoki képességnek. Vergniaud, például, oly 
pompás körmondatokat kanyarit, mint bárki 
abból a nemzedékből. A Hegy fegyverei csupán 
azok, melyeket a természet szolgáltat: merész
ség, erőszakosság, a mely olykor vadsággá lesz; 
mint olyan embereknél, a kik tökéletesek az ő 
elhatározásukban, meggyőződésükben; sőt mint 
a kik tudják, hogy bizonyos esetekben, mint 
szeptemberi férfiaknak, vagy győzniük kell vagy 
elveszniük. A tér, a melyért küzdenek, a népsze
rűség; e népszerűséget továbbá lehet keresni a 
szabadság és rend barátainál, vagy azoknál, kik 
pusztán a szabadságnak barátai; az, hogy mind 
a kettőnél együtt keressék, szerencsétlenségre 
lehetetlenné vált. Az előbbieknél, s általában a 
departementok hatóságainál, s azoknál, a kik 
olvassák a parliamenti vitákat, a tisztességes 
osztályhoz tartoznak, s békeszerető, pénzcsináló 
természetűek: a girondiak nyerik el azt. S1 vi
szont a szélső hazafiaknál, a szűkölködő milliók
nál, s különösen a párizsi népnél, a kik nem 
annyira olvasnak mint hallanak és látnak: a 
girondiak teljesen elveszítik s a Hegy nyeri el.

Megvan az önzés, sőt a lélek alacsonysága 
is, mindenik részen. Bizonyára megvan a giron-



diák részén; a hol az önfen tartás ösztöne, me
lyet a körülmények nagyon szembetünőleg ki
fejtettek, néha csaknem sajnálatra méltóvá teszi 
az egyént; a hol egyszersmind olykor-olykor 
bizonyos finomság is jelentkezik, mely néha 
egész a hamis játékig és csalásig terjed. Ezek 
az emberek ügyesek az ügyvédi harczban. A 
forradalom jezsuitáinak is nevezték őket*), 
azonban az nagyon kemény név. Hasonlóképen 
meg kell vallani, hogy ennek a durva, nagy 
torkú Hegynek van fogalma arról, hogy a forra
dalom micsoda; a minek ezek az ékesen szóló 
girondiak teljesen hijával vannak. Avagy azért 
hozatott-e létre a forradalom, azért harczoltak-e 
érte a világ ellen ezen négy keserves esztendőn 
át: hogy egy formula megvalósittassék; hogy a 
társadalom methodicussá, logica által demon- 
strálhatóvá legyen; s a régi nemesség igényeivel 
együtt eltűnjék? Vagy inkább nem kellett vol
na-e annak a világosság némi felcsillámlását, s 
megkönnyebbülést hoznia a huszonöt millió 
számára, a kik sötétségben, súlyosan megter
helve ültek, mignem felkelének, dárdával ke- 
zökben? Vagy, a mi legkevesebb, azt legalább 
megvárná az ember tőle, hogy bizonyos meny- 
nyiségű kenyeret hozott volna, a miből éljenek? 
A Hegy emberei közül néhányban, igy a Nép 
barátjában Maratban s magában a megveszte- 
gethetlen Tengerzöldben is, bár máskép oly kis- 
lelkű és formulákhoz kötött: mélyen érzett tu
data van meg ez utóbbi ténynek; a mely tudni

*) Dumouriez, Mémoires, III. 314.
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nélkül minden egyéb tudás itt haszontalanság, 
s a lég választékosabb törvényszéki ékesszólás 
csak olyan, mint a kongó érez és zengő czim- 
balom. Másfelől a girondiak hangja nagyon hi
deg, nagyon pártfogoló és minden tartalom nél
küli, ezen „mi szegényebb testvéreink" irányá
ban, — azon testvérek irányában, a kiket igen 
gyakran csak „a tömeg" collectif6 nevével emle
getnek, mintha egyáltalában személyek sem 
volnának, hanem csak gyúlékony, felrobbant
ható anyagból összehányt rakás, a mely arra 
való, hogy vele Bastilleokat vettessenek fel! Ki
mondva az igazat, egy ilyen természetű forra
dalmár nem természetiden valami-e? . Megta
gadva a természet és művészet által egyaránt; 
csak azt érdemli, hogy kiirtassék és elenyészszék. 
Bizonynyal a mi szegényebb párizsi testvé
reinkre nézve ez az egész girondi pártfogás le
verő és megölő; ha szépen elmondott és logikai
lag megczáfolhatatlan: tényleg annál csalárdabb 
és annál gyűlöletesebb.

Sőt kétségtelen, hogy a népszerűségért való 
küzdés ezen mi szegényebb párizsi testvéreink 
előtt, a girondira nézve nagyon nehéz feladat. 
A mi által a távolabb lakó tisztességes osztály 
tetszését megnyeri, az a szeptemberi napok s 
más ilyenek emlegetése; s az ezen Párizsnak ro
vására történik, a hol ő lakik és szónokol. Ne
héz munka ilyen hallgatóság előtt szónokolni! 
Miért is felmerül a kérdés: nem hagyhatnók-e 
mi itt Párizst? Kétszer vagy többször is megki- 
sérték ezt a dolgot. Ha mi magunk nem, gon
dolja Guadetf legalább a mi helyetteseink meg-



tehetnék. Mert miiidenik követnek van egy 
Suppléantja vagy helyettese, ki az ő helyét el
foglalja, ha szükség van rá: nem gyülhetnének-e 
ezek össze, tegyük fel, Bourgesben, a mely egy 
csendes püspöki város a csendes Berryben, ide 
negyven jó mértföldnyire? Abban az esetben mi 
baszna volna a párizsi sansculotte tömegnek ab
ból, ha bennünket bántalmaz, midőn helyette
seink csendesen üléseznek Bourgesben, a kik
hez mi menekülhetnénk? Sőt—gondolja tovább 
Guadet — még az elsőfokú választó-közgyűlé
seket is újra össze lehetne hivni, és egy új con- 
ventet állitani össze, új utasításokkal a souverain 
néptől; s ugyancsak örülnének TTyon, Bordeaux, 
Rouen, Marseille mint provinciális városok, ha 
bennünket sorban keblükbe fogadhatnának, s 
ezáltal némileg fővárosi rangra emelkednének, 
s becsületre tanítanák ezeket a párizsiakat.

Kedves tervek, melyek közül azonban egy 
se sül el! lia  ma, az ékesen szóló liga füzé
ben elhatározzák, másnap már szenvedélyes 
lárma között s bővebb megfontolásra vissza
vonják.*) Hát külön köztársaságokra akartok-e 
bennünket darabolni, oh girondiak, a hogy van
nak Svájcz és a ti Amerikátok, úgy hogy főváros 
vagy megoszthatatlan franczia nemzet ne létez
zék többé? A ti departementi őrségtek már ezt 
a czélt sejtette! Szövetséges köztársaság. Foede- 
ralisták? Férfiak és kötőasszonyok ismétlik a 
Fédéraliste szót: akár tudva, akár nem annak 
szótári jelentését, azonban folyvást ismétlik
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azt, mint ilyen esetekben szokás, mígnem a szó
nak jelentése csaknem varázserejűvé lesz, a 
mely alkalmas arra, hogy megjelölje a gonosz
ság összes misztériumát, s a fédéraliste szó az 
ördögűzés és Apage-Satanas varázsszavává lesz. 
De vegyük fontolóra továbbá, hogy mennyire 
„megmérgezik a közvéleményt" a departemen- 
tokban ezek a Brissot-, Gorsas-, Caritat-Condor- 
cet-féle hirlapok. És azután minő ellenmérge
zést, a mely minőségileg még rosszabb, visznek 
véghez. Hébertnek Père Duchesne-ie, a legbru- 
iálisabb hírlap, a mely valaha nyomtatásban 
megjelent; Guífroy Rougiffja; „Marat gyújtó 
ujságlapjail" Panaszok emelkedvén, az erre ke
letkezett felindulásban többször elhatározzák, 
hogy senki sem lehet törvényhozó és szerkesztő 
is egyszerre; hogy választania kell az egyik vagy 
a másik foglalkozás közt.*) Azonban ezt is, 
mely igazán szólva, nagyon keveset segítene, 
visszavonják vagy kijátszók, s a dolog csak ke
gyes óhajtás marad.

E közben, nézzétek, ti nemzeti képviselők, 
a ti veszekedésteknek szomorú gyümölcsekép 
mekkora izgalom és féltékenység támadt a „tör
vény" barátai és a „szabadság" barátai közt, 
mindenfelé, lázba hozva az egész köztársaságot! 
Departement és vidéki város szemben áll a fő
várossal, a gazdag a szegénynyel, a nadrágos a 
nadrágtalannal, az ember az emberrel. A déli 
városokból csaknem vádló természetű feliratok 
érkeznek, miután Párizs már régóta szenved a

*) Hist. Pari. XXV. 25 etc.
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hírlapok rágalma alatt. Bordeaux nyomatéko
san követeli a törvény és tisztességesség ural
mát, értvén alatta a girondismust. Marseille 
nyomatékosan követeli ugyanazt. Sőt Marseil- 
leből két felirat is jő, az egyik girondi, a másik 
jakobin sansculotte. A tüzes Rebecqui lélekben 
megbetegedvén a convent dolgaitól, átadta szé
két helyettesének és haza ment, a hol szintén 
ilyen viszálykodások fordulván elő, lesz dolog, 
a mitől megbetegedjék.

Lyon, a tőkepénzesek és arisztokraták vá
rosa, még rosszabb állapotban, csaknem láza
dásban van. Chalier, a jakobinus városi tanácsos 
és Nièvre-Chol a mérsékelt párti polgármester, 
betű szerinti értelemben tőrt rántottak egymás
ra; ez utóbbi egyike a ti mérsékelt, talán arisz
tokrata, royalista vagy foederalista polgármeste
reiteknek; Chalier, a ki Párizsba zarándokolt, 
„hogy lássa Marat-t és a Hegyet*4, valóban fel- 
gyuladt azok szentelt urnájánál: mert a múlt 
február 6-án, a történet vagy a hir látta őt, a 
mint szónokolt a lyoni jakobinusok közt, egé
szen elragadtatva, kivont tőrrel kezében; a mint 
mondják, egyenesen a szeptemberi methodust 
ajánlva, miután már türelmük kimerült, és hogy 
a jakobin testvérek, minden további késedelem 
nélkül, állítsák fel a guillotinet magok! Még ma 
is lehel látni képét rézmetszetekben: egy aszta
lon állva; egyik lábával előrelépve, teste meg
görbülve; egy kopasz, durva, lapos homlokú, 
dühös arcz a kutyafajból; szemei ki akarnak 
ugrani gödreikből; hatalmas jobb kezében egy 
tőrt, vagy a mint némelyek rajzolják, egy durva
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pisztolyt ráz; alatta még néhány kutya-arcz, 
egészen nekitüzesedve; — olyan ember, a kinek 
aligha lesz jó vége. Mindamellett a guillotinet 
azért nem állították fel, késedelem nélkül, azon 
a napon, sem „a Pont Saint-Clairen" sem egye
bütt, hanem ott maradt az továbbra is rozsdá
sodva, magas emelvényén.*) Niévre-Chol kato
nasággal és dübörgő ágyukkal járt körül csupa 
zavart fejjel, és „a kilenczszáz fogolynak" sem
mi bántalma sem lön. Ilyen eszeveszetté lett 
Lyon az ő dübörgő ágyúival. Ide azonnal con- 
venti biztosokat kell küldeni, ha ugyan még 
azok is képesek lecsendesiteni a zavart, s ott 
tartani a guillotinet magas emelvényén.

Vegyük figyelembe végre, hogy mindezen 
őrült viszálykodásra a déli városoknak s Fran- 
eziaországnak általában, vájjon nem figyel és 
leselkedik-e egy áruló, cryptoroyalista osztály, 
a mely kész lecsapni, a kellő időben! Azután 
sem kenyér, sem szappan; látjuk, a mint a haza
fias asszonyok mérik a czukrot, huszonkét sous 
illendő árért fontját. Képviselő polgártársak, bi
zonyára óhajtandó volna, hogy a ti czivakodás- 
tok megszűnjék, s kezdődnék a „tökéletes bol
dogság" országa.

III. FEJEZET.

A harcz erősebbé lesz.

Egészben véve, nem lehet mondani, hogy a 
girondiak meg ne tennék a magukét, a meny
nyire az csak jóakaratuktól telik. Nem mulaszt-

*) Hist. Pari. XXIV. 385—93; XXVI. 229. etc.
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ják el, hogy szorgalmasan bele ne szúrjanak a 
Hegy fáió részébe, részint elvből, részint jezsui- 
tismusból.

A szeptemberen kívül, a mivel most már 
egy kis fölháborodásnál egyebet nem lehet csi
nálni, még két sebhető része van a Hegynek, a 
melyek gyakran fájnak neki: Marat és Orléans 
Égalité. A tisztátalan Marat-t, épen úgy magá
ért mint a Hegyért, újra és újra megtámadják; 
felmutatják Francziaországnak, mint egy szeny- 
nyes, vérszomjas szörnyet, a ki a boltok kirab
lására izgat, s a kiért feleljen a Hegyi A Hegy 
morog, kissé kényelmetlenül érezve magát: ezt 
a „maximumát a hazafiságnak66 hogyan vallják 
magukénak, vagy pedig hogyan tagadják meg? 
A mi Marat-t személyileg illeti, őt, az ő fixa
ideájával, az ilyen dolgok nem sebzik meg; sőt 
a Nép barátja szemmel láthatólag emelkedik 
fontosságban, a mint az ő általa barátúl fogadott 
nép emelkedik. Most nem kiabálják le, midőn 
beszélni akar; olykor-olykor inkább tapsokkal 
fogadják: bátorítás, a mely bizalmat szül. Azon 
a napon, melyen a girondiak indítványozták, 
hogy „mondassék ki, hogy ő vád alatt van*6 
(décréter d'accusation, a mint ők kifejezték), 
azon februáriusi czikkéért, melyben azt irta, 
hogy „fel kell akasztani egy vagy két gabona
bevásárlót az ajtófélfa mellé66: Marat indítvá
nyozza, hogy „mondassék ki, hogy azok eszte
lenek66, s a szószék lépcsőiről leszálltában a kö
vetkező, egyáltalában nem senatorhoz illő sza
vakat hallatá: „Les cochons, les imbéciles, disz
nók, bolondok!66 Gyakran erős sarcasmust ká-
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rog, miután valóban durva ráspolyos nyelve 
van, s nagy mennyiség lakik benne a megvetés
ből a külső, formai finomságok iránt; olykor
olykor nevet is, sőt „kaczagásban tör ki, rit aux 
éclats" ezen girondi „államférfiak" gyöngédes- 
kedése és rendkívül finom modora fölött, az ő 
pedánsságuk, látszaton kapásuk és gyávalelkü- 
ségükkel; „két esztendő óta" — mondja — 
„megtámadásokról, összeesküvésekről és vesze
delmekről nyivákoltatok, a melyek benneteket 
Párizsban fenyegetnek s nem tudtok egy kar- 
czolást felmutatni magatokon".*) Danton idő
ről-időre nyersen megfeddi ezt a maximumát a 
hazafiasságnak, a mit nem lehet sem magukénak 
vallani, sem megtagadni.

Azonban a Hegynek második fájó része ez 
az anomalisticus Monseigneur Égalité Prince 
d‘Orleans. Nézzétek ezeket az embereket, 
mondja a Gironde, a kik között egy hajdani 
Bourbon herczeg ül: ők a d‘Orleans-párt eszkö
zei; Fiilöpöt akarják királylyá tenni; alig hogy 
lefejeztek egy királyt, s már másikat akarnának 
helyére tenni. A girondiak azt indítványozták, 
— Buzot már rég indítványozta, — részint elv
ből, részint jezsuitismusból, hogy a Bourbonok 
egész nemzetsége száműzessék Francziaország 
földjéről, s ez a Prince Égalité fejezze be a sort. 
Olyan indítványok, melyeknek van némi hatá
suk a közönségre, s melyekkel a Hegy, kényel
metlenül érezvén magát, nem tudja mit csi
náljon.

*) Moniteur, Séances du 20. Mai, 1793.



S maga ez a szegény Orléans Égalité, — 
mert még őt is sajnálni kezdi az ember, — mit 
akar ő velők? Megtagadva minden párttól, visz- 
szalökve és czéltalanul hajtva ide és oda, a ter
mészet melyik sarka felé vitorlázhat ő most sze
rencsével? Teljesülhető remény nincs számára; 
nem teljesülhető remény, halvány, kétes suga
rakkal, még jöhet, — Dumouriez felől, ijesztve 
inkább, mint örvendeztetve, világit va; s ki tudja, 
ha az idő által megrongált Orléans Égalité nem 
is, talán a fiatal, ép Chartres Égalité lehet vala
milyen király? Menhelyet találva, ha ugyan az 
menhely, a Hegy hasadékai közt, a szegény Éga
lité vár; az egyik menedék a jakobinismusban, a 
másik Dumouriezben és az ellenforradalomban, 
nincsen-e két eshetőség előtte? Mindamellett te
kintete, amint Dame Genlis mondja, nagyon ko
morrá vált, a melyre szomorúság nézni. Sillery 
is, Genlis férje, a ki ott lebeg a Hegy körül, de 
nincs rajta, rossz utón van. Dame Genlis ezekben 
a napokban otthagyta Angliát és Bury St. Ed- 
mundst s Raincybe jött, idehivatva Égalité által, 
fiatal növendékével, Mademoiselle Égalité-val 
együtt, nehogy a kisasszonyt is az emigránsok 
közé számítsák, s a szerint bánjanak vele. Azon
ban ez az ügy kissé bonyolult dolognak látszik; 
Genlis és növendéke azt tapasztalják, hogy nekik 
el kell vonulniok Németalföldre, s ott kell vára- 
kozniok a határon egy vagy két hétig, a mig 
Monseigneur a jakobinusok segítségével ezt az 
ügyet elintézi. „Másnap reggel, — mondja Dame 
Genlis, — Monseigneur, komorabban, mint va
laha, karját nyujtá nekem, hogy a hintóba ve-
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zessen. Én nagyon fel voltam indulva; a Made
moiselle könyekre fakadt; atyja sápadt volt és 
reszketett. Miután én beültem, ő mozdulatlanul 
állva maradt a hintó ajtajánál, szemeit rám sze
gezve; szomorú, fájdalmas tekintete mintegy kö- 
nyöríiletet látszott esdeni; — „Adieu, Madame!*4 
— mondá. A megváltozott hang, melyen szólt, 
mélyen megindita engem is; nem tudván szólani, 
kezemet nyujtám neki; ő azt erősen megszoritá, 
s azután a postakocsisok felé fordult s hevesen 
^egypár lépést téve, jelt adott nekik, s mi elro 
fogtunk**.*)

Nincs hiány a békéltetőkben sem, a kik 
közül szintén megemlitünk kettőt: az egyik gyor
san a Hegynek koronáján foglalt helyet, a má
sik még nem jutott el sehova sem; az egyik Dan
ton, a másik Barrére. Az eszes Barrère, a régi 
alkotmányozó gyűlés tagja és hirlapiró, a Pyre- 
neek lejtőiről, egyike a convent leghasznosabb 
tagjainak, a maga módja szerint. Az igazság le
het mind a két oldalon, vagy csak az egyik olda
lon, vagy az egyiken sem; barátim, adnotok és 
vennetek kell; egyébiránt éljen a nyerő fól^Ez 
Barrére jelszava. Eszes, csaknem genialis; gyors- 
látású, hajlékony, kellemes modorú; olyan em
ber, a ki boldogulni fog. Belial az ördögök gyű
lésén aligha volt tetszetősebb a fülnek és a szem
nek. Nélkülözhetetlen ember; a kifényesités mű
vészetében keresni kell párját. Valami explosio 
történt, a mik gyakran történnek, zűrzavar, nem 
napvilág elé való dolog, a melyről nyelv nem be-

206
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szelhet, szem rá nem nézhet: adjátok Barrére ke
zébe; Barrére hadd legyen abban az ügyben a bi
zottsági előadó, s látni fogjátok, hogyan alakul 
az át szabályossággá; hogyan nyeri meg azt a 
szépséget és kellő formát, a minek híjával volt. 
Nem mondhatjuk-e el, hogy ilyen ember nélkül 
ez a convent hogy élne meg? Ne nevezzétek őt, 
mint a nagyitni szerető Mercier „Francziaország 
legnagyobb hazugjának"; sőt inkább azt lehetne 
bizonyítani, hogy nincs benne annyi igazság, 
hogy kiadjon egy becsületes hazugságot. Nevez
zük inkább Burke-kel a Guillotine Anakreonjá- 
nak s olyan embernek, a ki használható ebben a 
conventben.

A másik békeszerző, a kit emliténk, Danton. 
Békében, oh, csak békében legyetek egymással, 
kiáltja Danton elég gyakran: nem egyedül va
gyunk-e a világ ellen, a testvérek kicsiny szövet
sége? A szókimondó Dantont az egész Hegy sze
reti; azonban igen könnyűvérűnek tartják, a ki 
ment minden gyanakodástól. ö  állott Dumouriez 
és a sok megrovás közé, aggódva a miatt, nehogy 
egyetlen tábornokuk elkeserittessék ; a veszeke
dés éles zajából Danton erős hangja hallatszik 
ki, egyesülést és kibékülést sürgetve. Magán
tanácskozások tartatnak, ebédek a girondiak- 
kal: olyan sürgetően szükséges, hogy egyesülés 
jöjjön létre. Azonban a girondiak büszkék és a 
tisztességre sokat adók; ez az óriás Danton nem 
formulák embere s rá a szeptembernek némi 
árnyéka van tapadva. „A ti girondiaitoknak nincs 
bizalmuk bennem": ezt a feleletet kapja tőle a 
közbenjárással megbízott Meillan; a ki minden
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argumentumra és beszédje ismételve csak ezt 
nyeri válaszul: „Z/s rí ont point de confiance“*)
A zaj mind élesebbé válik; a düh sápadttá teszi 
az arczokat.

S valóban, mekkora kín lehet az a giron- 
diak szivének, ez az első leforrázó valószinűség, 
hogy a megvetésre méltó, nem-philosophicus, fe
jetlenséget képviselő Hegy utoljára is diadalmas- 
kodhatik! A vértől csepegő szeptemberi férfiak, 
egy padlásszobában lakó Tallien, „egy Robes
pierre, a kinek — mint Condorcet mondja, — 
nincs fejében egy eszme, vagy szivében egyetlen 
érzés": s mégis mi, Francziaország ̂ virága, nem 
vagyunk képesek ellenökben megállani; ime az 
uralkodói pálcza el vétetik tőlünk; tőlünk, s az ő 
kezökbe kerül! Ékesenszólás, philosophismus, 
tisztességesség, mind nem használnak semmit;
„az ostobaság ellen magok az istenek is hiában 
küzdenek.

„Mit dér Dummheit kámpfen Götter selbst ■ 
vergebens."

Louvet éles hangon panaszkodik; az 
ő vékony egyénisége csupa dühvé s természet- 
fölötti belátássá és gyanakodássá savanyodott át.
A fiatal Barbaroux haragos; haragos és gúnyos. 
Hallgatag, mint egy királynő a kigyóval keblén 
Roland neje; Roland számadásai még most sem 
hi telesi ttettek, neve példabeszéddé vált. Ilyen a
hadi szerencse, különösen forradalmakkor. A'

*) Mémoires de Meillau, Représentant du Peuple 
(Parts, 1823.) 51. t.
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pokolnak és augusztus tizedikének mély torka 
felnyiit a ti ékesszólástok bűvös szavaira, s ime, 
most már nem akar bezáródni a ti szavatokra! 
Veszedelmes dolog az ilyen bűvös erő! A varázsló 
szolgája kezébe kerité a tiltott könyvet és felidé
zett egy szellemet. Plait-il? Mi tetszik? kérdé a 
szellem. A szolga, kissé megdöbbenve paran
csolta neki, hogy hozzon vizet; a gyors szellem 
visszatért, tele vederrel mindkét kezében; azon
ban ím, a vízhordást nem akarta abbanhagyni! 
A szolga kétségbeesve kiáltoz rá, üti, kétfelé 
vágja, — s most már két szellem hordja a vizet: 
s az egész házat elsöpri Deükalion özönvize.

IV. FEJEZET.

Veszélyben a haza.

Tulajdonkép ez a senatori liarcz sokáig el
tarthatott volna, s párt küzdvén párttal, egymást 
letörték és meglágyították volna a rendes, vér
nélküli, parliamenti hadfolytatásban, egy föl
tétel alatt, ha t. i. Francziaország legalább lé
tezni képes lett volna addig az ideig. Azonban 
ennek a fenséges népnek emésztő képessége is 
van, s nem lehet el kenyér nélkül. Azonkívül mi 
harczban is állunk, s győznünk kell; harczban 
Európával, a Végzettel és az Éhséggel! s ime, 
az év tavaszán, a győzelem mindenütt elhágy 
bennünket.

Dumouriez előőrseit egész Aix-la-Chapelleig 
tolta, a legkitűnőbb tervvel a Hollandiába való

Carlyle: Frariczia forradalom. Ifi. 14
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beütésre, hadicsel, lapos fenekű hájócskák és 
gyors rettenthetetlenség segedelmével; a mely 
vállalatban ennyire boldogult is, azonban, sze
rencsétlenségre, többre nem képes menni. Aix- 
la-Chapelle elveszett; Maestricht nem fogja meg
adni magát a csupa lármának és füstnek; a la
pos fenekű hajócskáknak ismét vizre kell szálla- 
niok, s visszatérniük azon az úton, a melyen 
odamentek. Csak jól tartsátok ám most magato
kat, ti gyorsan cselekvő, rettenthetetlen embe
rek; vonuljatok szilárd nyugalomban vissza, 
parthusok módjára! Fájdalom, már akár Mi
randa tábornok hibájából történt, akár a had
ügyminiszter hibájából, akár magának Durnou- 
rieznek és a szerencsének hibájából: elég az
hozzá, hogy csak hátrálásról lehet szó minde
nütt, s szerencse még, ha az futássá nem válik; 
mert már most is rémülettől levert csapatok és 
vaktában csatangolók özönlenek szét, nem várva 
a rendeletre; számuk mintegy tízezer azoknak, 
a kik fejvesztetten futnak, meg sem állva addig, 
mig Francziaországot újra nem látják.*) Sőt a 
mi rosszabb: mintha maga Dumouriez is titkon 
árulóvá lett volna? Igen éles hangon ir a mi 
bizottságainknak. A biztosok és jakobinus fosz
togatók kiszámíthatatlan kárt csináltak; Hassen- 
fratz sem töltényt, sem ruhát nem küld; czi- 
pőink „fával és papirkéreggel vannak talpalva“ ! ; 
Szóval semmi sincs rendén. Danton és Lacroix, 
midőn ők voltak a biztosok, azt kívánták, hogy 
Belgium csatoltassék Francziaországhoz; —

*) Dumouriez, IV. 16 73.
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melyből Dumouriez a legpompásabb kis her- 
czegséget csinálhatta volna, a maga rejtve tar
tott hasznára! Mindezen dolgokért a tábornok 
haragszik, s éles hangon ir hozzánk. Ki tudja, 
min töri fejét ez a tüzes kis parancsnok? Du
mouriez Belgium vagy Brabant herczege, s te
gyük fel, hogy az ifjabb Égalité Francziaország 
királya, s azzal vége van a mi forradalmunknak! 
-— A honvédelmi bizottság bámul és fejét csó
válja: ki tudna még bizalommal lenni, Danto
non kivül, a kiben nem lakik gyanú?

S Custine tábornok is vonul vissza a rajnai 
tartományból; a meghódított Mainz ismét vissza- 
foglaltatik, a poroszok körülfogják, hogy bom
bával és gránáttal lövöldözzék. Mainz meg
kísértheti az ellenállást, Merlin biztos, a thion- 
villei, „kirohanásokat tesz az ostromlottak 
élén“;—védheti magát a halálig, de tovább nem. 
Minő szomorú fordulat Mainzra nézve! A derék 
Forster s a derék Lux szabadság-fákat ültettek 
el ott a múlt télen a havas földben, a ça-ira ze
néje mellett; s jakobin-társaságokat alapítottak, 
s azt a területet bekebelezték Francziaországba; 
azután ide jöttek Párizsba, mint deputátusok 
vagy /delegátusok, s kijár napjára tizennyolcz 
frankjuk: azonban ime, mielőtt a szabadság-fa 
csak leveleket is hajthatott volna, Mainz egy ki
törő hegy-tölcsérré változik, tüzet okádva, tűz
esőben állva!

S ezen embereknek egyike sem fogja újra 
meglátni Mainzot; csak azért jöttek ide, hogy 
meghaljanak. Forster beutazta az egész földte
két; látta Cookot elveszni az owyheebeliek do
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rongjai alatt: de olyan valamit, mint ez a Pá
rizs, sem nem látott, sem nem tapasztalt. Sze
génységben él; hazulról semmi sem érkezhetik, 
a Jób-híreken kivül; a tizennyolcz frank napi- 
díjat, a melyhez itt mint deputátus vagy dele
gátus nagy nehezen „hozzá férhet46, papir 
assignatákbcin fizetik ki, a melyek értékben gyor
san esnek. Szegénység, elkedvetlenedés, tétlen
ség, szégyen: a derék s z í v  lassanként megtörik! 
Ez Forster sorsa. Különben pedig, Demoiselle 
Théroigne, „egy szép arczú, barna hajú", exal- 
tált természetű hölgy, rámosolyog az emberre az 
estélyeken, és saját fogatot tart. A porosz Trenck, 
a szegény földalatti báró, fecseg és rikácsol, 
olyan hangon, a melyben nincsen semmi har
mónia. Paine Tamás arcza tele van veres pör- 
senéssel, „de szemei szokatlanul ragyogók." Con
venu tagok hívnak meg bennünket ebédre: igen 
udvariasak hozzánk, „s valamennyien bukdosós- 
dít játszunk".*) „Egy egész világnak szétrob
banása és ujjáteremtése ez, — mondja Forster; 
— s annak szereplői oly hitvány kicsiny tár
gyak, úgy donognak az ember körül, mint egy 
csapat légy".

Háború lesz Spanyolországgal is, Spanyol- 
ország átjön a Pyreneek hasadékain, lobogtatva 
a Bourbon-zászlókat, csörgetve fegyvereit, zajo
san fenyegetődzve. És Anglia is felölté a veres 
kabátot, s megindúl a királyi fömég, York her
ezeg vezetése alatt, — a kiről egyszer némelyek 
beszéltek, hogy őt kellene meghívni királyun-

*) Forster’s Briefwechsel, II. 514. 460. 631.
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kúl. Ez a hangulat most már megváltozott és 
mind jobban meg fog változni, a mig nem lesz 
a földnek gyűlöltebb lakója, mint valamely pol
gára azon zsarnok szigetnek, s Pittet szóval és 
határozatilag, nagy felindulás mellett, „1/ ennemi 
du genre humain, az emberi nem ellenségének" 
nyilvánítják; és még hozzá, azt a nagyon külö
nös rendeletet adják ki, hogy a szabadság egyet
len katonája se adjon kegyelmet semmiféle an
golnak. E rendeletnek azonban a szabad
ság katonája csak részben engedelmeskedik. 
Tehát akkor nem teszünk fogolylyá senkit, 
mondják a szabadság katonái; a kiket elfogunk, 
azok mind „szökevények" lesznek.*) őrült ren
delet az és kellemetlen következményei lehetnek. 
Mert bizonyára, ha ti nem adtok kegyelmet, 
ennek legegyszerűbb eredménye, hogy ti sem 
kaptok, s igy azután a dolog széltében, hosz- 
szában kiegyenlítődik. A mi „háromszázezer 
emberből álló újoncz seregünknek", a mekkora 
erőt szavaztak meg erre az évre, valószínűleg 
lesz elég dolga kezeügyében.

Ennyi ellenség jön höjnpölyögve ránk; ke
resztül hatolva a hegyek hasadékain, evezve a 
sós tengeren, országunk minden pontja felé, lán- 
c:iot csörgetve felénk. Sőt a mi legrosszabb: itt 
van egy ellenség saját országunk kebelében. 
Márczius elején a Nantesből jövő postai csórna* 
gok nem érkeznek meg, hanem azok helyett 
hozzávetés, rossz sejtelem s a hirnak gonosz 
szele. A leggonoszabb bizonyúl be igaznak. I á

*) Lásd: Dampmartin, Evénements. II. 213 - 30.
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Vendée fanaticus népe felmondta az engedel
mességet; felkelésök tüze, a melyet eddig is csak 
nehézségekkel lehetett elnyomni, újra fellángol 
a király halála után, mint valamely messze ki
terjedő égés; nem zavargás ez, de polgárháború. 
Ezek a Cathelineauk, Stoífletek, Charettek más 
emberek, mint a minőknek hittük őket; nézd, 
parasztjaik, csupa paraszt ruhában, durva fegy
vereikkel és kezdetleges csatarendjükkel, fana- 
licus gael őrjöngésükkel, s az Istenért és király
ért csatakiáltásuk szilaj üvöltésével, hogyan ro
hannak ránk, mint valamely sötét forgószél, s 
a legjobban fegyelmezett nemzetőröket, a kiket 
hadsorba foghatunk, észnélküli rémületbe és a 
sauve-qui-peut állapotába ejtik! Egyik mező a 
másik után az övék; az ember nem tudja, hol 
fog ez végződni. Santerre parancsnokot elküld
hetik oda, de az mind hiába; ép annyi haszon
nal vissza is jöhetett volna és neki állhatott 
volna a serfőzésnek.

Ily viszonyok közt parancsolólag szüksé
gessé vált, hogy a nemzeti convent hagyja abba 
az okoskodást, és kezdjen el cselekedni. Enged
jen egyik párt közietek a másiknak, és te
gyétek azt gyorsan. Nem elméleti eshetőségek
ről van, itt szó, hanem a romlás közvetlen bi
zonyosságáról; magáról arról a napról is, a mely 
tőlünk elmulóban van, gondoskodni kell.

Márczius nyolczadika, péntek nap vala, mi
dőn a Dumourieztől jövő Jób-hírek, sűrűn meg
előzve és követve annyi más Jób-posta által, a 
nemzeti conventbe értek. A legtöbb arczon za
vart bámulás ül. Nem sokat használ most már?
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akár megbüntetjük a magunk szeptemberi fér- 
fiait, akár büntetlenül hagyjuk őket, ha Pitt és 
Coburg jönnek be ránk, egy büntetést hozva va
lamennyiünk számára; maga Párizs és a zsar
nokok közt most már semmi egyéb sincs, mint 
a kétes hűségű Dumouriez, és szétszóródott, 
lármás visszavonulásban levő csapatok. — S e  
pillanatokban Danton, az óriás emelkedik fel, 
mint mindig a szükség óráiban. Hangja erős, 
visszaverődvén a boltozatokról. — Polgártárs- 
képviselők, a Végzetnek ilyen válságos fordula
tánál nem fogjuk-e abbahagyni a viszálykodást? 
A jó hirnév?! Oh, micsoda ennek vagy amannak 
az embernek a jó hírneve? „Que mon nom soil 
flétri; Que la France soil libre; Ám hadd legyen 
az én nevem megbélyegezve, csak Francziaország 
legyen szabad!“ Most újra szükség van rá, hogy 
Francziaország keljen fel, millió jobb kezével, 
szive mint egyetlen emberé, gyors boszuállásra. 
Párizsban azonnal sorozni kell; adja meg Párizs 
mindenik sectiója a maga ezreit; mindenik 
sectiója FrancziaországnakI Azonnal menjen ki 
kilenczvenhat biztos közülünk, a negyvennyolez 
sectio mindenikébe kettő, s azok mondják meg 
Párizsnak, hogy mit kiván a haza tőle. Küldes
sek ki még más nyolezvan közülünk, a legna
gyobb sietséggel, Francziaország minden vidé
kére, hogy meghordozzák a tüzes keresztet s 
életre keltsék az emberek erejét. Ez a nyolezvan 
ember útban legyen, mielőtt az ülésnek vége lesz* 
Menjenek és gondolják meg, hogy mi az ő külde
tésük. Gyorsan egy ötvenezer emberből álló tá
bort kell teremteni Párizs és az északi határ közt,
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mert Párizs önteni fogja a maga önkén
teseit! Vállat vállnak vetve; egy erős, egye
temes, halált megvető felkelést és ellenre 
rohanást fejtsetek ki; s mi még egyszer 
vissza fogjuk verni ezen fiait a Sötétség
nek, s Francziaország, daczára a világnak, 
szabad leszen!*) így zeng a Titánnak szava, 
behatolva minden sectio-gyülésbe, minden fran- 
czia szivbe. Ugyanazon éjjel a sectiók perma
nens ülést tartanak, az ujonczozás és azok szer
vezése ügyében. A convent biztosai a tüzes 
keresztet gyors fogatokon városról városra 
viszik, mig egész Francziaország lángban 
nem áll,

S „a haza veszélyben vani( lobogója újra 
ott leng a városház tornyán; a Notre-Dame te
tejéről fekete zászló leng alá; vannak kiáltvá- 
ványok, tüzes szónoklatok; Párizs még egyszer 
talpra kél, hogy leverje ellenségeit. Hogy ilyen 
körülmények között Párizs nem volt valami vi
dám hangulatban, gondolni lehet. Az utczák iz
gatottak, s még inkább azok a Salle de Manège 
körül! A feuillants erkély tömve van haragos 
polgárokkal, s még haragosabb polgárnőkkel; 
Varlet az ő hordható székével vándorol fel s 
alá: nem igen válogatott kifakadások törtek elő 
az emberek szivéből és ajakéról, a csalárd, szé
pen beszélő Hommes d’état, Dumouriez barát- 
jai, Pitt és Coburg titkos barátai ellen. Leverni 
az ellenséget? Igen, sőt megfagyasztani azt a 
rémület által, „glacer d‘effroi": hanem előbb

*} Moniteur, (Hist. Pari. XXV, 6.V
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meg kell büntetni az itthoni árulókat. Kik azok, 
a kik hibát keresve és czivakodva, az ö jezsuita, 
nagyon is mérsékelt módjuk szerint a hazafias 
mozgalmat visszatartani törekszenek? A kik 
meghasonlásba hozzák Francziaországot Párizs- 
zsal, s megmérgezik a közvéleményt a departe- 
mentekben? Akik midőn mi kenyeret kérünk, s 
a gabona-ár maximumának megszabását, felol
vasásokkal tartanak bennünket a szabad ga
bona-kereskedésről? Avagy az emberi gyomor 
jóllakhatik-e a szabad kereskedésről tartott fel
olvasásokkal, s vájjon az osztrákok ellen mér
sékelt módon kell-e harczolnunk, vagy egyálta
lában nem mérsékelt módon? Ezt a conventet 
meg kell tisztítani.

„Állítsatok egy gyors törvényszéket az áru
lók számára és szabjátok meg a gabona-ár maxi
mumát": így szólanak nyomatékkai a hazafias 
önkéntesek, a mint a határok felé indultukban 
keresztül vonulnak a convent termén; szóno
kolva hősi Cambyses-féle hangulatukban;*) 
tapssal fogadva a karzat és a Hegy, — nem 
tetsző zúgással a jobb oldal és a közép által. 
Sőt még csodák is történnek: a míg a Pois- 
soniére sectió kapitánya tüzesen szónokol Du-

♦ ) Cambyses, perzsa király, Cyrus fia merész, 
csaknem őrületes hóditási vállalatairól és fékezhetetlen 
indulatairól ismeretes, ügy hogy némely tórténetirók 
félörültnek tartják. Haragjában nem kiméit senkit, ma
gát Apis istent sem. E tulajdonainál fogva neve 
közmondásossá vált, s Carívle is többször használja 
ilyenféle jelentéssel ç miiben, 4 f o r d ,
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mouriez, a Maximum a crypto-royalista árulók
ról, s csapata a kar szerepében erősiti mondá
sait körülötte, lobogtatván zászlójukat fejük fö
lött: egyik képviselő szeme észreveszi, hogy 
ugyanazon zászlónak cravate-ján vagy lengő 
szalagján a royalis fleurs-de-lys látható! A sectio 
kapitánya elkiáltja magát, csapatja iszonyodva 
kiáltoz, „a lobogót lábaikkal letapossák": ez az 
egész, úgy látszik, valamely crypto-royalista 
cselszövőnek a munkája! Igen valószinüleg*) ; 
vagy talán, igazában, csak a sectio régi lobogója 
az, a melyet még augusztus tizediké előtt csi
náltak, a mikor még az ilyen lobogók szabály
szerűek voltak!**)

A történet átnézvén a girondi emlékirato
kat, azzal a törekvéssel, hogy azokból az igazat 
kiválogassa a csupa képzeleti kicsapongások kö
zűi: azt tapasztalja, hogy ezen márcziusi napok, 
s különösen ez a vasárnap, márczius tizediké, 
nagy szerepet játszanak abban. Csupa össze
esküvések: egyik összeesküvésnek czélja a gi
rondi követek legyilkolása; az anarchisták és 
titkos royalisták pokoli összhangzatban szövet
kezvén arra a czélra! A melynek legeslegnagyobb 
része csupa képzelgés. Az, a mi elvitathatatlan 
tény, csupán ennyi, hogy Louvet és néhány 
girondi attól tartottak, hogy legyilkolják őket 
szombaton, és nem mentek az esteli ülésre, ha
nem tanácsot tartottak egymással, mindegyik tü
zelvén a másikat, hogy tegyen valami határo

*) Choix des Rapports, XI. 277.
•*) Hist. Pari. XXV. 7?.
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zottat és végezzenek ezekkel az anarchistákkal: 
a mire azonban Pétion, kinyitván az ablakot, 
s tapasztalván, hogy az éj nagyon nedves, csak 
ennyit mondott: „Ils ne feront rien**, s „nyu
godtan elkezdett ismét hegedűjén játszani", 
mondja Louvet,* **)) hogy a szép csendes hegedű
szó által megvédje magát az emésztő gondok el
len. Meg hogy Louvet is különösen kitéve érezte 
magát a megöletésnek; hogy több girondi há
zán kivül hált, a megöletéstől való féltében, a 
mi azonban nem történt meg. Továbbá, a mi 
már egészen igaz, hogy Gorsas hirlapiró és 
képviselőnek, a departementok közvéleménye 
megmérgezőjének, s az ő nyomdászának há
zaiba betörtek (egy csomó hazafi, kik között a 
veres-sapkás Varletet s az amerikai Fourniert 
fel lehetett ismerni, az eső és zavargás sötét
ségében); feleségeiket holtra rémitették; a sajtó
jukat, a betűtáblákat s a körülfekvő bútorokat 
darabokra törték; a polgármester nem lépett 
közbe kellő időben; maga Gorsas pedig, pisz
to llyal kezében, „a hátulsó fal tetején át mene
kült meg". Továbbá, hogy a másnap vasárnap 
lévén, nem volt munkanap, s az utczák izga- 
tottabbak voltak, mint valaha: avagy egy új 
szeptembert akarnak-e csinálni ezek az anar
chisták? Végre, hogy a szeptember elmaradt; 
— és hogy a képzelet ijedelmei, a mi szintén ter
mészetes, csaknem legfőbb fokukat érték el.**)

*) Louvet, Mémoires. 72. I.
**) Meillan, 23., 24. 1.; Louvet 71—80, 1.
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Vergiiiaud vádol és kesereg, igen szépen ki- 
kerekitett körmondatokban. A Bonconseil sectio, 
— a mely jó tanács most már, és nem maucon- 
seil, vagy rossz tanács, mint egykor vala, — 
egy sokkal nevezetesebb dolgot tesz: követeli, 
hogy Vergniaud, Brissot, Guadet és más denun- 
rziálni szerető, flnombeszédű girondiak elfogas
sanak! A Jó-tanács sectió, így neveztetve augusz
tus tizediké óta, éles megfeddésben részesül, 
akár csak egy Rossz-tanács sectió;*) azonban 
szava ki van mondva és az nem vész el a sze
lekben.

Voltaképen egy dolog lep meg bennünket 
ezeknél a szegény girondiaknál: az ő végzetes 
rövidlátásuk, sőt végzetes jellembeli szegénysé
g ü k  mert tulajdonképen ez a gyökere a dolog
nak. Ezek annyira ismeretlenek a néppel, a me
lyet kormányozni akarnának; a dolgokkal, ame
lyeknek közepette működnek. Formulák, philo- 
sophiák, tisztességes szabályok, a mik meg van
nak írva könyvekben s a mit vallanak a mű
veltebb osztályok: a természet működésének 
ezen tökéletlen vázlata mindaz, a mit a termé
szet, bárminő legyen is annak működése kü
lönben, ezen emberek előtt kijelenteni képes. 
S igy ők szónokolnak és philosophálnak ; a rend 
barátaira hivatkoznak, midőn a kérdés nem a 
rend vagy rendetlenség, hanem az élet vagy 
halál kérdése. A forradalom pedánsai, ha nem 
jezsuitái. Nagy az ő forma-szeretésük, de nagy 
önzésük is. Az Ausztria leverésére felkelt Fran-

*) Moniteur (Séance du 12, Mars) 15, Mars,
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cziaország csak a márczius tizediki cselszövény 
által vitetett felkelésbe, hogy közülök huszon
kettőt elveszítsenek! Ez a forradalom-szörny, 
a mely ott előttük kél ki burkaiból, rettenetes 
alakban és kifejezésben, saját és a természet 
törvényei szerint, s nem a formula törvényei 
szerint: előttük érthetetlen, hihetetlen, mint va
lamely lehetetlenség, mint „egy álomnak alak
talan zűrzavara.4* Egy köztársaság, alapulva 
azon, a mit ők erénynek neveznek; azon, a mit 
mi illemnek és tisztességességnek nevezünk: ezt 
akarják ők, és csak ezt. Akármiféle más köztár
saságot küldjön nekik a természet és a valóság, 
ők azt úgy tekintik, mint nem küldöttel, mint 
valamely boszorkány-látományt és nem létező 
dolgot, a melyet megtagadnak a természet tör
vényei és a formula. Fájdalom, ez a valóság 
még a legjobb szemek előtt is homályban van; 
s a mi ezeket az embereket illeti: ezek nem is 
szemükkel néznek arra, hanem csak a pedáns- 
ság és megsértett hiúság „eltorzító szemüvegén*4 
keresztül, mely a legiszonyatosabb, legcsalár
dabb képet mutatja. Folytonosan az összeeskü
vések és fejetlenség miatt panaszkodva, kicsi
nyeskedve* egy dolgot elérnek: t. i. a kézzelfog- 
hatóságig bebizonyítják, hogy a valóság nem 
fog beleilleszkedni az ő formulájukba; hogy 

ők és az ő formulájuk összeférhetetlenek 
a valósággal," s hogy ez, az ő sötét ha
ragjában, meg fogja semmisíteni azt, és őket 
is! A mit az ember ismer, azzal bir. Azonban 
az ember pusztulásának kezdete az, hogy a lá
tás elvétetik tőle; hogy nem látja a valóságot,
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hanem csak a valóság hamis képét, és azután 
indulva, félre lép, s kisebb vagy nagyobb gyor
sasággal lezuhan a fenketlen sötétségbe, a 
romlásba, a mely a sötétség mély tengere, s a 
hova ömlik szakadatlanul, egyenesen vagy te- 
kervényes úton, minden csalárdság.

Ezt a márczius tizedikét úgy jegyezhetjük 
meg, mint egy epochát a girondiak végzetében: 
a düh annyira elkeserité az embereket, az egy
más nem értése annyira sötétségbe boritá. So
kan elhagyják az üléseket, sokan fegyveresen 
mennek oda.*) A tisztelt képviselőnek, a ki a 
reggeli után gyűlésbe indul, most már, a mellett, 
hogy iratait hóna alá fogja, aría is gondjának 
kell lenni, hogy pisztolya jól van-e töltve?

Az alatt Dumouriez ügye Belgiumban mind 
rosszabbra fordul. Akár ismét Miranda tábor
nok hibájából vagy más valakinek hibájából: 
annyi azonban kétségtelen, hogy a „Neerwin- 
den melletti csata", márczius 18-án elveszett; 
s a mi gyors visszavonulásunk igen is gyorssá 
talált lenni. A győzelmes Coburg, osztrák dzsi- 
dásaival, mint valamely sötét felleg, folyvást a 
sarkunkban van; Dumouriez éjjel-nappal lovon 
ül; minden három órában egy kis összecsapás: 
egész megvert seregünk gyorsan rohan befelé, 
tele dühvei, gyanakodással és sauve-gui-peut- 
vell S azután magának Dumourieznek is 
micsoda szándékai lehetnek? Minden azt mu
tatja, hogy gonoszak és nem barátságosak. A 
bizottsághoz érkezett tudósításai nyíltan vádok

*) Meillau, Mémoires, 85., 24. I.



ják a pártoskodó conventet mindazon bajok
ért* melyeket az Francziaországra és ő rá ho
zott. És azután beszédei — mert a tábornok 
nem tartózkodó a beszéddel! À zsarnok kivége- 
zését ez a Dumouriez a király meggyilkolásá
nak nevezi. Danton és Lacroix, még egyszer 
ide jőve biztosokul, gyanúval telve térnek visz- 
sza; most már még Danton is gyanakszik.

Három jakobinus megbízott, Proly, Dubuis
son és Pereyra érkeznek hozzá, a gondos anya- 
társaság által küldve, s szólni sem tudnak bá- 
multokban, midőn a tábornokot beszélni hall
ják. A convent, ezen tábornok szerint, három
száz gazemberből és négyszáz gyávából áll: 
Francziaország nem lehet el király nélkül. „De 
mi kivégeztük királyunkat." „S mit bánom én 
— kiáltja gyorsan Dumouriez, ez a nyelvét meg
fogni nem tudó tábornok — akár Lajosnak 
hívják a királyt, akár Jakabnak/“ „Vagy Fülőp- 
nek!“ — vág rá vissza Proly, — s azzal siet, 
hogy megírja a tudósítást az állapotokról. így 
állnak a dolgok a határszélen.

'V. FEJEZET.

À sanseulottismus felfegyverzése.

Nézzük meg azonban a nagy benső sans- 
culottismust és forradalom-szörnyet, vájjon az 
mozog és növekszik-e: abban és nem másban 
van még remény Francziaország számára. A for
radalom-szörny, a mint egyik végzés a másik 
után, — mint egy-egy teremtő fiat —> szárma-
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zik ki a Hegytől, a dolog természetével meg- 
egyezőleg, gyorsan, rettenetes idomú és kifeje- 
zésű alakot nyer ezekben a napokban, tag tag 
után támad nála. A múlt márcziusban, 1792-ben 
azt láttuk, hogy az egész Francziaország 
vak rémületben futkos; elzárja a városok vám
kapuit; szurkot forral a brigandok számára. Ez 
a márczius annyiban szerencsésebb, hogy most 
látó rémület uralkodik; hogy van egy teremtő 
Hegy, mely képes azt mondani, hogy fiat! A to
borzás rendkívüli gyorsasággal halad előre, mind
amellett önkénteseink nem akarnak elindulni 
addig, mig az árulás itthon megbüntetve nincs; 
nem rohannak a határok felé, hanem csak ide 
és oda futkosnak, követelve, vádolva. A Hegy
nek új fiatot és fiatokat kell mondania.

És hát nem mond-e? Vegyük elsőnek a 
Comités Révolutionnairest-t, a gyanús személyek 
letartóztatására. Francziaország minden városá
ban egy tizenkét válogatott hazafiból álló „for
radalmi bizottság“ ülésez; gyanúsokat vallatva, 
fegyvereket keresve, házi kutatásokat és elfoga- 
tásokat rendezve; általában ügyelve rá, hogy a 
köztársaság semmi hátrányt ne szenvedjen. Ál
talános szavazás által választva, mindenik a 
maga sectiójában, ők a jakobinismus tiszta szí
nének egy nemét képezik; mintegy negyven
négyezren őrködnek és dolgoznak Francziaor
szág felületén! Párizsban és az összes városok
ban, minden házajtón ott kell lenni a lakók 
nevének olvashatólag kinyomatva „a földtől öt 
lábnál nem nagyobb magasságban"; mindenik 
polgárnak elő kell mutatnia igazoló Carte de

*CARLYLE
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civisme-jét, a Sectió elnöke által aláírva; min
den embernek készen kell lenni rá, hogy szá
mot adjon a benne lakozó hitről. A gyanús 
személyek jól teszik, ha elhagyják a szabad
ságnak ezen földjét! S mégis, még az eltávozás 
is csak baj; minden kivándorló árulónak van 
kimondva; vagyonuk nemzeti tulajdonná lesz; 
ők holtak „a törvény szemeiben44; leszámítva 
azt, hogy a mi javunkra „még ötven esztendeig 
élnek a törvény előtt44, s a mi örökség rájuk 
száll azon idő alatt, az is nemzeti tulajdonná 
lesz. A jakobinismusnak őrült életereje kering, az 
activ hatás negyvennégyezer központjával, 
Francziaország minden, erecskéjében.

Igen nevezetes a Tribunal extraordinaire*) 
(rendkívüli törvényszék) is, a melyet a Hegy 
szavazott meg, néhány girondi ellenezte azt, 
mert bizonyára egy ilyen törvényszék ellenke
zik minden formulával; más girondiak viszont 
beleegyezted, sőt elősegítették a létrejöttét, 
mert nem gyülöljük-e mi mindannyian az áru
lókat, oh Párizsnak népe? A tizenhetediki tör
vényszék a múlt őszön elég gyorsan dolgozott, 
de ez még gyorsabban működik majd. ö t biró; 
egy állandó esküdtszék, melynek tagjait Párizs
ból és a környékből nevezik ki, hogy a kine
vezés miatt ne történjék halasztás; előlük nin
csen fölebbezés; s bármi törvényes forma is 
alig köti őket, hanem „győzzék meg lelkiisme
retüket44 az összes, kéznél levő eszközök által, 
s nagyobb biztosság okáért kötelesek „fenhan-

*)  Moniteur, 70. sz. (du 11. Mars) 7ö. sz. stk 

Carlyle: FraiMizia forradalom. III, 15

í
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gon szavazni"; fenhangon, hogy az egész párizsi 
közönség hallja. Ez a tribunal extraordinaire, 
a mely néhány hónap lefolyta alatt a legélén
kebb működést fejtvén ki, tribunal révolution- 
naire-nék fog neveztetni, a minthogy ő maga 
kezdettől fogva úgy nevezte magát; s egy Her- 
inannal vagy Dumas-val birói elnökül, egy 
Fouquier-Tinville-lel közvádlóul, s egy olyan 
emberekből álló esküdtszékkel, mint Leroi pol
gártárs, ki a Dix-Aout, augusztus tizediki előne
vet vette fel: csodálat tárgyává lesz a világ előtt. 
Ebben a törvényszékben a sansculottismus egy 
éles kardot teremtett a maga számára; egy bű
vös fegyvert, melynek vasa Styx pokoli vizei
ben lön megedzve, a melynek éle alatt az erő
nek vagy ravaszságnak minden fegyverzete és 
védelme ellágyul; emberek életét és érczkapu- 
kat fog az learatni, s villogása rémülettel fogja 
betölteni az emberek lelkét.

Azonban az idomtalan sansculottismus ala- 
kot-nyeréséről beszélvén, mindene1' e^ött azt kell 
kimutatnunk, hogy az idomtalan szörny honnan 
vesz magának fejet? Kép nélkül szólva, ez 
a forradalmi kormány eddigelé rendkívül anar- 
chicus állapotban tengődött. Ott van a minisz
terek végrehajtó tanácsa, kik szám szerint na- 
tan vannak; de a kik, különösen Roland vissza
lépte óta, alig tudják, hogy miniszterek-e ők 
vagy nem? Conventi bizottságok állanak fölöt
tük, azonban egyik bizottság épen olyan leg
felsőbb hatalom, mint a másik; a huszonegyes 
bizottság, a honvédelmi, a közbiztossági bizott
ságok, egyszerre vagy egymás után specificus



czélokra állítódott fel. Egyedül a convent az, a 
mely mindenható, fökép ha a Commune vele 
tart, azonban igen nagy számú testület arra 
nézve, hogy. közigazgatást végezzen. Minél 
fogva, a köztársaság ezen veszélyes örvények 
felé sodrott állapotában, márczius vége előtt fel
állítjuk a mi kis Comité de satut public-ünket;*) 
látszólag minden nemű, esetleg fölmerült ügyek 
elintézésére; de a mint bebizonyul, az egyete
mes felügyelés és egyetemes parancsolás egy ne
mének czéljából. Ez új bizottság tagjai tartoz
nak hetenkint jelentést adni be, azonban titok
ban tanácskoznak. Számuk kilencz; mind szi
lárd hazafiak; köztük van Danton is: új tagok 
választhatók minden hónapban, azonban miért 
ne választanók meg újra a régieket, ha jól vi
selték magukat? A dologban az ér legtöbbet, 
hogy csak kilenczen vannak, és hogy titkosan 
tanácskoznak. Jelentéktelennek látszó dolog kez
detben ez a bizottság, azonban a növésnek 
magva van benne. Egyaránt támogatva a sze
rencse és a benső jakobinus energia által, ez 
valamennyi bizottságot, sőt magát a conventet 
is szótlan engedelmességre fogja kényszeríteni; 
a hat miniszterből hat szorgalmas Írnokot csi
nál; s akaratát végre fogja hajtani a földön 
és az égboltozat alatt, egy ideig* Olyan „köz
jóléti bizottság" lesz belőle, a melyet a világ 
még most is átkoz, még most is iszonyodik tőle.

Ha a forradalmi törvényszéket kardnak
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neveztük, melyet a sansculottismus készített a 
maga számára, akkor „a maximumot meghatá
rozó törvényt" nevezzük „eleséges zacskónak", 
vagy „abrakos tarisznyának", a melyben, akár
hogy forduljanak is az állapotok, egy kis ke
nyér mégis akad. Igaz, hogy ez által államgaz- 
dászat, girondi szabad kereskedés, a kereslet és 
kínálat minden törvénye fejtetőre van forgatva: 
azonban hogy segítsünk máskép? A hazafiak
nak élniök kell: „a termelők hírvágya" úgy lát
szik telhetetlen. Miért is ezen, a gabonának leg
magasabb árát megszabó törvény rendkívüli erő
feszítés mellett, keresztül megy*): s lassankint 
ki fog terjeszkedni annyira, hogy a minden
nemű élelmi- és áruczikk árának maximumát 
megszabja, olyan rendbontás és felforgatás kí
séretében, a minőt csak képzelni lehet. Mert 
most már példának okáért, ha a termelő nem 
akar áruba bocsátani semmit? Akkor kénysze
ríteni fogják, hogy árúba bocsásson. Pontos ki
mutatást tartozik beterjeszteni az arra rendelt 
hatóság elé, arról, hogy mennyi gabonája van; 
s vigyázzon rá, hogy igen sokat ne mondjon, 
mert azon esetben haszonbére, adói és egyéb 
terhei aránylagosan fognak emelkedni; de arra 
is vigyázzon, hogy igen keveset se valljon be, 
mert egy kitűzött napon vagy az előzőn, te- ] 
gyük fel áprilisban, kevesebb mint egy harmada 
ezen bevallott mennyiségnek ott kell, hogy ma-i 
radjon a csűrében, több mint két harmadát pe-j 
dig szekérre kell raknia és eladnia. Mindenki-]

*) Moniteur (du 20. Avril, etc. május 20 ig, 1793.)
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nek szabad őt bevádolni és büntetési sza- 
batni rá.

Minden kereskedelmi viszonynak ilyen ki- 
bonyolithatatlan felforgatásával tartja fönn éle
tét a sansculottismus, minthogy nem lehet más
kép. Általában, mint Camille Desmoulins mondá 
egykor, „a míg a sansculottok harczolnak, az 
urak fizessenek4*. így bejönnek az Impôts pro
gressifs, a fölfelé növekvő adók, a melyek egyre 
növekvő falánksággal emésztik fel az emberek 
„fölösleges jövedelmét**; a kinek ötszáz forint
nál több az évi jövedelme, az már ennek alá 
esik; a kié ezrekre megy, azt bőségesen meg
csapolják; s a kié tiz- és százezrekre, annak 
jóformán vérét veszik. Azután jönnek a kény
szer-adók, „egy milliárdra menő kényszer-köb 
csön“, valami ötszáz millió forint, a melyet ter
mészetesen azoknak kell kölcsönözniök, a kik
nek van. Elég példátlan dolog; annyira jutot
tunk, hogy ez az ország nem hazája többé a gaz
dagoknak, hanem csak a szegényeknek. És ha 
valaki elszöknék is, mit használ az? Holttá lesz 
a törvény előtt; vagyis inkább életben tartatik 
ötven esztendeig, ezeknek az átkozottaknak a 
javára. Azért ilyén módon folynak a dolgok, tő- 
vel-hegygyel való felforgatás és a ça-tràzàs mel
lett; s általában se vége, se hossza a menekül
tektől maradt nemzeti vagyon eladásának, és 
a Cambon kezében levő bőségszarvából az as- 
signaták hullásának. A sansculottismus keres
kedelme és pénzügye; és az, hogy a „maximum** 
és a pék-queuek mellett, a ragadozás-vágy, éh
ség, feladás és papírpénz társaságában hogyan
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tartotta fönn galvanicus eletet, hogyan Kezdő
dött és hogyan ért véget: a legérdekesebb az ál- 
lamgazdászat valamennyi fejezete közt, amelyet 
még ezután kell megírni.

S mindezek a dolgok nincsenek-e határozot
tan ellentétben a formulával? Oh girondi bará
taim, nem az erények köztársasága ez, a melyet 
nyertünk, hanem csak az erők köztársasága, le
gyenek azok erényesek vagy nem!

VI. FEJEZET.

Az áruló.

Hát Dumouriez az ő futásban levő seregével, 
az ő Lajos vagy Fülöp királyával? Ez a válsá
gos pont; itt fordul meg a kérdés: a forrada
lom-szörny legyen-e az ur, vagy az ellenforra
dalom? Egyetlen messze-hangzó kiáltás tölti be 
ama legészakibb vidéket. Dühtől, gyanakodás- 
tól és rémülettől áthatott katonák futkosnak 
ide és oda; Dumouriez, a kinek minden hely
zetre van tanácsa, éjjel-nappal lóháton ülve, 
most egyetlen kisegitő gondolatot nem talál, a 
mely rosszabb ne volna a semminél: azt a gon
dolatot értve, hogy egyesüljön Coburggal, men
jen Párizsnak egyenesen, semmisítse meg a ja- 
kobinismust s valamely új Lajos vagy Fülöp 
királylyal állitsa helyre az 1791-iki alkot
mányt!*)

*) Dumouriez: Mémoires, IV. í. VII, í. J0.
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Hát már a bölcsesség is elhagyta Dumou- 
riezt, miután a szerencse heraldja elhagyta volt? 
Elveket, politikai vagy más nemű hitet, a ka
szárnyái hit egy nemén s a tiszt becsületén ki- 
vül: ő nem veszthetett. Annyi tény, hogy tábor
helye Saint-Amand helységben, s főhadiszállása, 
valamivel odább, Saint-Amand des Boues falu
ban — egész őrültek házává lett. Nemzeti kép
viselők, jakobinus küldöttek jönnek-mennek ló
halálában; a „három város", Lille, Valenciennes 
vagy épen Condé közűi, melyeket Dumouriez a 
maga számára akart megkaparitani, egyetlen 
egyet sem kaparithat meg; kapitányát bebocsát- 
ják, azonban a város kapuit rá csukják, s az
után, fájdalom, a börtön ajtaját is, s „emberei 
ott bolyonganak a falak körül." Futárok vágtat
nak lélekzetüket vesztve; az emberek, mintha 
azt várnák, hogy vagy ők gyilkoljanak, vagy 
őket gyilkolják le; egész zászlóaljak, csaknem 
őrjöngve a gyanakodás és bizonytalanság miatt, 
a Vive-la-Ré publique és Sauve-qui-peut kiálto
zása közt futkosnak erre és amarra; ott feküvén 
mellettük a Romlás és Kétségbeesés elsánczolva, 
Coburg alakjában.

Dame Genlis, és az ő szép d‘Orleans her- 
czegnője rájönnek, hogy ez a Saint-Amand hely
ség nem igen alkalmas hely nekik, s Dumouriez 
pártfogása rosszabb, mintha nem volna. A s z í 

v ó s  Genlis egyike a legszivósabb asszonyoknak; 
mintha legalább is kilencz assszony élete szo
rult volna bele; olyan nő, a kit semmi sem 
győz le. Összepakolja holmiját a bőröndökbe, 
abból a czélból, hogy szépen észrevétlenül el
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szökjék. Szeretett herczegnőjét — itt fogja 
hagyni, testvérével, Chartres Égalité herczeggel. 
Egy hideg reggelen, szürkületkor, csakugyan azt 
látjuk, hogy elhelyezkedett bérelt kocsijába 
Saint-Amand utczáján, s a postakocsisok épen 
ostoraikkal pattogtatnak az indulás jeléül — 
midőn ime a herczegi testvér sietve, kiáltozva 
jő elő, a herczegnőt karjai közt hozván. Ha
marjában ölébe fogta a szegény fiatal leányt, 
azon éjszakai ruhájában, holmijából mit se 
hozva el, óráján kivül, mely ott volt vánkosán; 
s testvérbátyai kétségbeeséssel odahelyezi őt 
a bőröndök közé, Genlis kocsijába, Genlis kar
jaiba: Itt ne hagyja őt a kegyelmes ég nevében! 
Sikoltozási jelenet, de rövid; a kocsisok pat- 
tantanak az ostorral és mennek. Oh de merre? 
Mellékutakon és nagyjából megtört hegyi ösvé
nyeken keresztül, lámpával keresve az útat nap
lement után; veszélyeken, Coburg osztrákjain és 
gyanakodó franczia nemzetőrökön keresztül; 
végre eljutnak Svájczba, épen, de csaknem egy 
garas nélkül.*) A derék fiatal Égalitére a leg
zavarosabb holnap vár, azonban most már csak 
magának kell átgázolnia azt.

Mert valóban oda át a sárfürdő melléknevü 
faluban, Saint-Amand des Bouesben, az ügyek 
mind rosszabbúl állanak. Kedden délután, ápri
lis 2-án, 1793-ban, körülbelül négy órakor, két 
futár jő vágtatva lóhaláíában: mon général!
Négy nemzeti képviselő, élükön a hadügymi
niszter, tartanak errefelé Valenciennesből; mind^

*fl3enli3, IV. 139.
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járt itt lesznek; — lehet gondolni, mi szándék
kal. Még a futárok el se hagyták a szót, midőn 
a hadügyminiszter és a nemzeti képviselők s az 
öreg Camus, a levéltárnok, mint fő szónokuk, 
megérkeznek. Mon généről-nak még volt annyi 
ideje, hogy kirendelje a Berchigny huszárezre
det, hogy az hadi rendben ott álljon közel, ha 
valami történnék. S ekkor belép a had
ügyminiszter, Beurnonville, barátságos arczczal, 
mert hiszen ő régi jó barát; belép Camus levél
tárnok, s nyomában a másik három képviselő.

Iratokat mutatnak elő, s felszólitják a tá
bornokot a convent itélőszéke előtt való megje
lenésre: csupán csak azért, hogy egy vagy 
két dologban felvilágositást adjon. A tá
bornok a megjelenést alkalmatlannak, hogy 
ne mondjuk, lehetetlennek találja, és hogy 
„a szolgálat megsinylené azt.“ S ekkor kö
vetkezik az okoskodás, az öreg levéltárnok 
szava mind hangosabbá válik. Még a 
hangos meggyőzni akarás is hiábavaló ennél a 
Dumourieznél; ez csak haragos, tiszteletlen meg
jegyzésekben válaszol. S igy vitatkoznak és ta
nácskoznak ezek a szegény nemzeti biztosok, igen 
sötéten néző tollas törzstisztek, veszély és bizony
talanság közt, visszavonulva olykor s újra visz- 
szatérve, mintegy két óra hosszán át minden 
eredmény nélkül. Mire Camus levéltárnok, 
ugyancsak hangosan ejtve a szót, kijelenti a 
nemzeti convent nevében, — mert van hatalma 
hozzá: —- hogy Dumouriez tábornok fogoly. 
„Engedelmeskedik-e ön a nemzeti parancsnak, 
tábornok!“ — vPas dans ce monient-çi, Épen
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most nem szándékozom**, feleli a tábornok, szin
tén hangosan, s azután oldalt pillantva, bizo
nyos ismeretlen hangzókat ejt ki, parancsoló 
módon, úgy látszik, valami német parancsszót.*) 
Huszárok ragadják meg a négy nemzeti képvise
lőt és Beurnonvillet, a hadügyminisztert s kivi
szik őket az épületből, sőt ki a faluból is, a ka
tonai vonalon át még azon éjjel, két könnyű ko
csiban, Coburghoz foglyokul, mint kezeseket: 
hogy ott raboskodjanak hosszú időn át Maes- 
trichtben és az osztrák erősségekben!**) Jacta 
est alea.

Dumouriez ezen éjjel nyomatja „felhivá- 
sát“ ; ugyanezen éjjel és másnap Dumouriez se
rege, azon világossá lett sötétségben, dühben, 
félig kétségbeesve, kénytelen tanácskozni a fö
lött, hogy mit csinál a tábornok, s hogy ők mit 
fognak cselekedni ebben az ügyben. Képzélhet- 
jük, hogy bizony ez a szerda nem volt az édes 
nyugalomnak napja senkire nézve sem. Azonban 
csütörtökön reggel azt látjuk, hogy Dumouriez, 
Chartres Égalitéből és néhány törzstisztből álló 
csekély kísérettel, lépésben lovagol a Condé felé 
vivő országúton: talán Condéba mennek, hogy 
megnyerjék maguknak az ottani helyőrséget, de 
kétségtelenül azért is mennek, hogy Coburggal 
személyesen találkozzanak, ki megegyezés foly
tán ott várakozik az erdőben, azon a tájon. Dou- 
met faluhoz közel három zászlóalj nemzetőr, —

*) Dumouriez, IV. 159.
£*.) Camus által irt elbeszélésük. (Toulongeon, IIJ.

üO-^7. függ.)



olyan emberek, a kik mindig tele vannak jako- 
binismuSsal, — halad el mellettünk, kissé sebe
sen koezogva, — úgy látszik megtévedtek, mert 
mi nem rendeltük őket erre az útra. A tábornok 
leszáll lováról, s egy az útfélen levő gunyhóba 
lép, hogy nekik helyes útbaigazító parancsot 
adjon, írásban. De hallga! micsoda sajátságos zaj 
támad ott most; hogyan kiáltozzák és ordítják: 
„árulók*" s „el kell őket fogni1" a nemzetőr zász
lóaljak közre fogtak bennünket és lövöldözni 
kezdenek! Lóra, Dumouriez, s vágtass, a hogy 
tudsz! Dumouriez és a tisztek mélyen nyomják 
lovaikba sarkantyújokat; árkokat ugratva kijut
nak a mezőre, a mely csupa mocsár; ott evicz- 
kélnek és bukdácsolnak előre egész erejükből, 
s utánok golyók és szidalmak szállnak. Lóháton 
vagy gyalog, derékig lesülyednek, a közben több 
szolga elesik, végre kimenekülnek a lőtávolból, 
Mack tábornokhoz, az osztrák hadiszállásra. 
Sőt másnap visszatérnek Saint-Amandba, és a 
hű, külföldi Berchigny ezredhez: azonban mit 
használ mindaz? Az összes tüzérség fellázadt és 
csörömpölve megy Valenciennes felé; valameny- 
nyien fellázadtak, vagy lázadóban vannak; a 
külföldi Berchigny ezredet kivéve, mely mind
össze is csak ezerötszáz embert számlál, senki 
sem akarja követni Dumouriezt Francziaország 
és az oszthatatlan köztársaság ellen. Dumouriez 
szereplésének vége van.*)

Afrancziaságnak és sansculottísmusnak ilyen 
ösztöne lakozik ezekben az emberekben: Ők nem

F H AN CZIÀ FORRADALOM ~ 235

*) Mémoires, IV. 102—80,
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fogják követni sem Dumouriezt, sem Lafayettet, 
sem semmiféle halandót olyan vállalatban. Hal- 
latszhatik olykor a Sauve-qui-peut kétségbeesett 
kiáltása, de hallatszik a Vive-la-république-é is. 
Űj nemzeti képviselők érkeznek, új Dampierre 
tábornok, a ki nemsokára elesik a harczban; 
új Custine tábornok; az izgalomban levő csapa
tok visszavonulnak a famarsi táborba, és szem- 
beszállnak Coburggal, úgy a hogy tudnak.

S igy most már Dumouriez ott van az osz
trák hadi szálláson, s életének drámája ezen, 
kissé szomorú módon végződött be. Egy rend
kívül találékony, minden bajból kibújni tudó 
ember; egyike az égi svájcziaknak; a kinek csak 
munkára volt szüksége. Ötven évig tartott, észre 
nem vett munka és derékség után, egy évig tartó 
munka és helytállni-tudás, a mely már nem 
észre nem vett, hanem minden ország és minden 
század meglátja azt; s azután ismét más, észre 
nem veit harmincz év, a Mémoires-irásé, angol 
nyugdíjé, a haszontalan tervezgetések és vállal
kozásoké. Isten veled, te égi svájczi, a ki meg
érdemelted volna, hogy valami más légy!

Tisztikara szétoszlik különböző útakon. A 
derék fiatal Égalité eljut Svájczba és a Genlis-féle 
mezeilakba, egy vastag bunkósbottal kezében, 
s egy erős szívvel keblében: összes hejrezegi bir
toka most ennyi. Égalité, az apa, épen wliistet 
játszott Palais Égalitéjében, Párizsban, ezen áp
rilis hatodik napján, midőn egy poroszló lépett 
be hozzá: citoyen Égalitét a convent bizottsága 
hivatja!*) Erre kihallgatás következett, melynek

*) Lásd: Montgaillard, IV. 144,
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eredménye lön a letartóztatás, s végre a bebör
tönzés, elszállíttatás Marseillebe és az If erős
ségbe! Az Orleansság ehülyedt a fekete vizek
ben; a Palais Égalité, mely egykor Palais Royal 
vala, rövid időn valószinüleg Palais nationallá 
leszen.

VII. FEJEZET.

A küzdés.

A mi köztársaságunk papíron levő végzés 
folytán lehet „egy és oszthatatlan44: de mit ér 
az, a míg ezek a dolgok igy állanak? Foedera- 
listák a tanácsban, szökevények a hadseregben, 
árulók mindenütt! Francziaország, kétségbe
esett ujonczozást végezve márczius tizediké óta, 
nem rohan a határok felé, hanem csak ide-oda 
futkos. A megvető, diplomaticus Dumouriez- 
nek ezen elesése súlyos csapás a finoman be
szélő, fejőket magasan tartó hommes d’état-ra 
nézve, a kikkel egyetértett, és sorsuk lefolyásá
nak második felvonását képezi.

Vagy talán szorosabban véve azt mondhat- 
nók, hogy a girondiak sorsának második fel
vonása, bár akkor nem igen vették észre, azon 
a napon kezdődött, a melyen, ezen elesés ügyé
vel kapcsolatban, a girondiak szakítottak Dan
tonnal. Április első napján történt; Dumouriez 
még nem gázolt át a mocsárokon, Coburghoz, 
de világos volt, hogy azt szándékozik tenni, s 
biztosaink már oda voltak, hogy őt letartóztas
sák: a midőn a girondi Lasource jónak látta,
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hogy felálljon, s jezsuita módon kérdésbe tegye 
s egyszersmind insinuálja nagy hosszan, hogy 
vájjon Dumourieznek fő bűntársa valószínűleg 
nem Danton volt-e? A Gironde arczán gúnyos 
helyeslés látszik; a Hegy visszafojtja lélekzetét. 
Danton alakja, — mondja Levasseur, — a míg 
a beszéd tartott, megérdemelte a figyelmet. Egye
nesen ült, a benső nagy felindulás egy nemével, 
küzdve, hogy mozdulatlanul maradhasson; sze
méből időnkint vad fénysugár lövelt; ajkait ti- 
táni gúny hozta mozgásba.*) Lasource finom 
ügyész-modorban folytatja a beszédet: az ő lelke 
előtt ez a valószinűség, meg amaz a valószínű
ség látszik; valószínűségek, a melyek kínosan 
hatnak rá, a melyek Danton hazafiúságára fáj
dalmas árnyat vetnek; — azonban ő, Lasource, 
reméli, hogy Dantonra nézve nem lesz lehetetlen 
ezen fájdalmas árny eloszlatása.

„Les scélératsIe* kiáltja Danton, felugorva 
s jobbját ökölbe szorítva, miután Lasource el
végezte a szót; s leszáll a Hegyről, mint valamely 
lávafolyam: feleletével készen* Lasource való
színűségei mint hitvány por szállnak szanaszét, 
azonban mégis hagynak valami eredményt hátra. 
„Igazatok volt, barátim, ti, ott a Hegyen, — 
kezdi Danton, — és én tévedtem; ezekkel az 
emberekkel lehetetlen a béke. Legyen tehát há
ború! ök  nem akarják megmenteni a köztársa
ságot együtt velünk; meg fogjuk menteni nélkü- 
lök; megmentjük ellenökre“. Valóban, a nyers

♦) Mémoires de Réné Levasseur. (Bruxelles,
1830.) I. 164.
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parlamenti ékesszólásnak hatalmas kitörése volt 
ez, a melyet még most is érdemes elolvasni a 
régi Moniteurben. Az elkeserített nyers Titán 
tüzes szavakkal morzsolja és zúzza szét ezeket 
a girondiakat; az örvendező Hegy minden csa
pásra karban felkiált; Marat mint valamely ze
nei bis, ismétli az utolsó frázist.*) Lasource 
valószínűségei eltűntek, azonban Danton had- 
izenete megmaradt.

A harmadik felvonást vagy jelenetet ezen 
girondi drámában, — vagyis tulajdonképen ezen 
második felvonásnak kigészitőjét, azon nap
tól kezdve számíthatjuk, midőn az erényes Pé- 
tion türelme végre kifogyott, és a girondiak, 
hogy úgy szóljunk, elfogadták Dantonnak ezen 
hadüzenetét, és Maratnak vád alá helyezését ki
mondották. Ugyanezen április hónap tizenegye
dikén történt, hogy valami lármás izgatottság 
támadt, a minők gyakran támadnak mostaná
ban; s az elnök föltette kalapját, mivel valósá
gos őrültek háza volt a terem; s a Hegy és a Gi
ronde ökölbe szorított kézzel, sőt kezeikben még 
pisztolylyal is rohantak egymásra: midőn íme, 
a girondi Duperret kardot ránt. A mezitelen gyil
kos aczél láttára az iszonyodás kiáltása hangzott 
minden oldalról, azonnal háttérbe szorítva min
den egyéb izgatottságot; mire Duperret vissza
dugta ismét kardját hüvelyébe; — megvallva, 
hogy ő igaz, hogy kihúzta azt, a szent őrjöngés 
>;$ainte fureur“ egy neme, s a mellének szegzett

*) Séance du 1-w Avril, 1793. (Hist. Pari. XXV. 
24—35.)

*239
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pisztolyok által ingereltetve erre; azonban, hogy 
ha apagyilkos módjára a nemzeti képviselőtes
tületnek bőrén esetleg csak egy karczolást is tett 
volna: nála is vannak pisztolyok, s azon a he
lyen zúzta volna szét saját agyát.*)

Azonban, a dolgok ilyen helyzetében, az 
erényes Pétion másnap reggel feláll, és keserűen 
panaszkodik ezen zajos kitörések s megszűnni 
nem akaró fejetlenség miatt, mely magában a 
törvényhozó hatalom szentélyében úrrá lett; "s 
miután ekkor a Hegy lezúgta és lekiáltozta: oly 
rég idő óta próbára tett türelme elvesztette fékét, 
és hevesen, magas, feddő hangból, tajtékzó ajak
kal kezdett beszélni; „a melyből, — mondja 
Marat, — én azt következtetem, hogy ő veszett
ségbe, la ragé, eb-dühbe esett". A veszettség má
sokra is elragad: úgy hogy tajtékzó ajakkal újra 
követelik, hogy az anarchistákat ki kell irtani, 
s különösen Marat-t vád alá kell helyezni. Mit, 
egy képviselőt a forradalmi törvényszék elé küld
jünk? Megsértsük a képviselők sérthetetlensé
gét? Vigyázzatok, barátim! Ez a szegény Marat 
elég hibát követett el, de a szabadság és egyenlő
ség ellen tett-e valamit? Ha csak azt nem, hogy 
szerette azt, és küzdött érette, nem bölcsen, de 
nagyon is jól. Börtönökben és pincze-lyukak- 
ban, lenyomó szegénységben, kivetve az emberi 
társaságból: igen, ilyen küzdelemben vált ő olyan 
szennyessé és csipássá; igen, ilyen módon lett ő 
stilitává! ö t akarjátok-e általdöfni éles kardo
tokkal, a míg Coburg és Pitt tüzet okádva jön
nek ránk?

*) Mist. Pari. XV. 397.



À Hegy zajos; a Gironde is zajos és süket; 
minden ajk tajtékzik. „Huszonnégy óráig tartó 
állandó ülés“, fe jenkin ti szavazás és rendkívüli 
erőfeszítés segedelmével a Gironde győz: Marat a 
forradalmi törvényszék elé rendeltetik, hogy fe
leljen azon februáriusi ezikkért, melyben a be
vásárlók felakasztását tanácsolja, s egyéb általa 
elkövetett sérelmekért; s ő, rövid habozás után, 
engedelmeskedik.*)

így lön elfogadva Danton hadizenete; és 
most már megvan, a mint ő mondá, hogy legyen 
meg, „a harcz, fegyverszünet vagy alkudozás 
nélkül, ni trêve ni co m p o s itio n Bírókra tehát, 
Formula és Valóság, élet-halál-harczra egymás 
ellen, s ezt a harezot végezzétek el; mind a két- 
ten nem élhettek, csak egyikötők!

F R AN CZ l A FORRADALOM n i

v ili. FEJEZET.

Ëletre-halâlra!

Az, hogy ez a halálos birkózás még ezután 
is eltarthatott mintegy hat hétig vagy tovább: 
bizonyítja, hogy mekkora erő van, még ha az 
csak a tehetetlenségé is, az elfogadott formulák
ban, és mekkora gyengeség a születő valódisá
gokban, és világot vet sok dologra. A nemzet 
ügyeinek intézése, vitatkozás az alkotmány-ja
vaslat fölött, — mert alkotmányunkat okvetle
nül el kell készíteni —: együtt folynak ezzel a

*) Moniteur (du 16. Avril, 1793, et sequ.)

Carlyle: Franeziafor radalom, IIJ, 16



dologgal. Sőt az alatt még helyiségünket is meg
változtatjuk; május tizedikén a régi Salle de 
Manégeből átmegyünk a mi új termünkbe, a 
Tuileries-palotában, mely egy királyé vala egy
kor, s most a köztársaságé. Remény és szánalom, 
sikra szállva a kétségbeesés és düh ellen, még 
mindig ott küzdenek az emberek lelkében.

Rendkívül sötét, zavart, élethalálra menő 
birkózás ez a hat heti küzdelem. A formalisták 
őrjöngése a reálisták őrjöngésével szemben; ha- 
zafiság, önzés, büszkeség, harag, hiúság, remény 
és kétségbeesés: mind az őrjöngésig fokozva; 
őrültség küzd az őrültséggel, mint mikor két for
gószél egymásba rohan; egyik sem érti a mási
kat, mígnem a gyengébb majd egykor meg fogja 
érteni, hogy ő valóban le van verve. A girondis- 
mus erős mint megállapított formula és tisztes
ségesség; nem nyilatkozik-e mellettünk nem ke
vesebb mint hetvenkettő a departementek közül, 
vagyis inkább a departementek tisztességes ve
zetői közűi? Calvados, mely szereti az ő Buzot- 
ját, kész felkelésben törni ki, legalább a feliratok 
ilyenformát sejtetnek; Marseille, a patriotismus 
bölcsője, fel fog kelni; Bordeaux és az egész Gi
ronde departement mint egy ember kél fel; egy 
szóval, ki nem fog fellázadni, ha a mi nemzeti 
képviseletünket (représentation nationale) sér
tegetik, vagy valamely követnek csak egy haja- 
szálát is bántják! A Hegy, viszont, szintén erős, 
mint valóság és vakmerőség. A Hegy valósága 
előtt nem lehető-e minden további dolog? Egy 
új augusztus tizediké, ha szükség lesz rá, sőt ta
lán egy új szeptember inásodika is!

242 '  CARLŸLÉ
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De nézd, a szilaj örvendezésnek micsoda to
longása ez, szerdán délután, április huszonne
gyedik napján, az 1793-ik esztendőben? Marat 
az ott, ki a „forradalmi törvényszék" elől tér 
vissza! Egy hétig, vagy valamivel tovább, halá
los veszélyben forgott, és most diadallal felmen
tik; a forradalmi törvényszék nem talál komoly 
vádat ez ember ellen! S ennek folytán a törté
nelem szeme azt látja, hogy a patriotismus, mely 
kifejezhetetlen dolgokat morgott az egész héten 
át, hangos örvendezésben tör ki; megöleli Marat- 
ját, diadalszekérbe emeli, vállain hurczolja meg 
az utczákon. A megbántott népbarát az emberek 
fejei fölött néz szét, cserkoszorúval megkoszo
rúzva, a veres hálósipkák, carmagnole-ujjasok, 
gránátos süvegek és asszonyi főkötők hullámzó, 
messzehangzó tengere közt. A bántalmazott nép
barátja itt érte el pályájának tetőpontját; ő is a 
csillagokig ér fenséges fejével.

Azonban az olvasó elképzelheti, hogy minő 
arczczal fogadta Lasource elnök, „a kínos való
színűségek" embere, ki épen most . az elnöki szé
ket tölti be, ezt az örvendező áradatot, midőn oda 
ért, s melynek tetején a „végzésileg vád alá he
lyezett" ember úszott. Egy nemzetőr-árkász, ki 
az alkalom szónokává lön, azt mondja: a nép 
ismeri a maga barátját, s annak életét úgy sze
reti mint a magáét; „a kinek Marat fejére van 
szüksége, előbb az övét, az árkászét üsse le".*) 
Lasource valami általánosságban tartott fájdal
mas mammogással felelt, melynek hallatára, —■

Moniteur, 116. sz. du 20. Avril, An 1-er.
16*



mondja Levasseur, — lehetetlen volt az ember
nek el nem mosolyodnia.*) Hazafias sectiók, s 
még a határra el nem indult önkéntesek jönnek, 
követelve „saját keblüknek az árulóktól való 
megtisztítását"; kiűzetését, vagy épen vád alá fo- 
gatását és elitéltetését az egyenetlenséget szitó j 
huszonkettőnek.

Mindamellett a Gironde keresztül vitte, hogy 
tizenkét tagból álló bizottmány neveztetett ki, 
főkép azzal a működéssel megbízva, hogy a tör
vényhozó-szentélyben előforduló ezen zavarok 
okait kutassa; mondjon a sansculottismus, a 
mit akar, a törvény diadalmaskodni fog. Rabaut i 
Saint-Etienne, a régi alkotmányozók közül, az i 
elnöke ennek a bizottságnak: „ez az utolsó desz
kaszál, a melyen egy hajótörést szenvedett köz- , 
társaság még talán megmentheti magát". Ezek 
tehát, Rabaut-val együtt, feszült figyelemmel ott 
ülnek, mint valamely méhe a formulának, vagy 
talán annak sir ja; tanúkat hallgatva ki, elfoga- 
tásokat téve, rábámulva a zavaroknak roppant, 
sötét tengerére. Ne bocsátkozzál rá arra a ten- ■ 
gerre, olvasóm! Sötét kietlenség és zűrzavar ural- 1 
kodik ott; dühöngő asszonyok és dühöngő fér
fiak. Sectiók jönnek, követelve a huszonkettőt, 
mert a Bonconseil sectio által először kimondott 
szám még mindig tartja magát, habár a nevek j 
váltakoznak is. Majd más sectiók érkeznek, a 
vagyonosabbakéi, kárhoztatva azt a követelést; 
sőt ugyanaz a sectio az egyik nap követeli, s a 
másik nap a követélést visszavonja, a szerint, a

2 4 4  C A Ü LY LE

) Levasseur, Mémoires, 1. f. 6.
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mint a vagyonosabbak vagy a szegényebbek ül
nek tagjai közt. Miért is a girondiak elhatároz
zák, hogy „este tiz órakor" minden sectio be le
gyen zárva, mielőtt a munkásnép jöhetne; a mely 
végzés azonban minden eredmény nélkül maradj 
S éjjelenkint a patriotismus anyja fájdalmasan 
siránkozik; fájdalmasan, de szemei tüzelnek! S 
az amerikai Fournier s a két Frey bankár és 
Varlet, a szabadság apostola ugyancsak dolgoz
nak; Saint-Huruge marquisnak bikahangja is
mét hallatszik. És éleshangú asszonyok felesel
nek valamennyi karzatról, a conventben és to
vább lefelé. Sőt egyszer csak előtűnik az összes 
negyvennyolcz sectiónak „központi bizottsága" 
a maga roppantságában és kétes minőségű vol
tában; ott ülésezvén komoran az Archevêché- 
ben, határozatokat bocsátva ki és fogadva el, 
mint a sectiók központja; rettegett tanácskoz- 
mányban egy új augusztus tizediké felől!

Egy dolgot külön fel kell említenünk, a mely 
sok egyébre világot vet: azt, hogy minő képe 
volt, — akár ezen tizenkét girondi szemén, akár 
az ember saját szemén át nézve, —- a gyöngébb 
nemből való „patriotismusnak" ebben az időben. 
Vannak nőnemű hazafiak, kiket a  girondiak 
Megaeráknak neveznek s számukat nyolczezerre 
teszik; kigyó-hajuk kötelékéből kibomolva sza
badon lóg, s ezek a rokkát a tőrrel cserélték fel. 
Van nekik egy társulatuk, a Fraternelle, „test
véri, vagy inkább nőtestvéri társaság", a mely a 
jakobinusok épületében tartja üléseit. „Két ezer 
tőr", vagy a körül, Ion megrendelve kétségtelenül 
az ő számukra. Átrohannak Versaillesba, hogy
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több asszonyt is toborzzanak maguk mellé, azon
ban a versaillesi nőknek semmi kedvük a föl
keléshez.*)

Sőt ime az történik, hogy a Tuileries' kert
jében, mely most a nemzeté, magát Théroigne 
kisasszonyt isi, mint valamely barna fürtű Diánát 
(bár az lehetne) megtámadták saját ebei, vagy 
nőstény ebei. A demoiselle, a ki saját fogatot 
tart, igaz, hogy a szabadság mellett van, a mint 
azt minden kifogáson fölül meg is mutatta; azon
ban a tisztességgel egyesült szabadság mel
lett; minélfogva ezek a kigyó-hajú, túlzó nő
hazafiak rajta esnek, megtépázzák, gyalázato
sán megbotozzák, a maguk szégyelni való módja 
szerint, s szinte a kert tavába hajitják, ha jókor 
segély nem érkezik. Fájdalom, ennek a segítség
nek már nem sok haszna volt. A szegény demoi- 
sellenek feje és idegrendszere, a melyek közül 
egyik sem a legerősebb, annyira meg van zavarva, 
törve, tépve, hogy abból soha sem fog felépülni; 
sőt azok a szervek mind rosszabb állapotba jut
nak, míg egyszer azután beadják a kulcsot; s egy 
év és egy nap elteltével azt halljuk, hogy Thé
roigne az őrültek házába és kényszerzubbonyba 
jutott, s ott is marad állandóan. Ilyen barna 
fürtű alak röpködött s beszélt articulálatlanul és 
gesticulált, nagyon kevéssé lévén képes ki is fe
jezni azt a homályos jelentést, a mely benne volt, 
az idő tizennyolczadik századának egy kis töre-

*) Buzot, Mémoires, 69., 84. 1.; Meillan, Mémoires, 
192., 195., 196. 1. Lásd: Commission des Douze (Choix 
des Rapports, XII. 69—131.)
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dékén keresztül. S itt eltűnik a forradalomból és 
a közügyek történetéből örökre.*)

Egy másik dolgot nem akarunk külön le
írni, hanem az olvasóra bizzuk, hogy azt kép
zelje el magának t. i. a testvériség és tökély ural
kodását. Képzeld, mondjuk, olvasóm, hogy a mil
lennium már itt van a küszöbön, s még csak fű
szerféléket sem lehet kapni — az árulók miatt. 
Mekkora kedve van az embernek, ilyen esetben 
arra, hogy sújtsa az árulókat! Oh, te nem tudod 
azt elképzelni; a te fűszerféléid biztos helyen 
vannak a boltokban s kevés, vagy egyáltalában 
semmi reményed sincs ahoz, hogy a millennium 
valaha eljöjjön! Egyébiránt, hogy minő hangu
latban voltak akkor férfiak és nők, egyetlen-egy 
tény eléggé bizonyítja: az, hogy a gyanú minő 
magas fokra emelkedett. Többször neveztük azt 
már természetfölöttinek, látszólag nagyítva, pe
dig csak meg kell hallgatni a tanúk nyugodt val
lomását. Nem játszhat a zenét kedvelő hazafi egy 
kis dalocskát kürtjén, álmodozva ülvén háza er
kélyén, a nélkül, hogy Mercier azt rögtön jelnek 
ne vegye, melyet egyik összeesküvő bizottság ad 
a másiknak. Az elmeháborodás még magát az 
összhangot is áthatotta; ott leselkedik a Marseil
laise és,Ca-ira hangjában.**) Louvet, a ki épen

*) Deux Amis, VII. 77—80.; Forster, I. 514.; 
Moore, I. 70. Csak 1847-ben halt meg, a Salpêtrière- 
ben, a legszánalomra méltóbb őrültségben. Lásd Esqui- 
rol: Des Maladies Mentales (Paris, 1838.) I. 445—50.

**) Mercier, Nouveau Paris, VI. 63.
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úgy keresztül lát a falon, mint a többiek, fölfe
dezi, hogy őket majd egy küldöttség fel fogja 
hívni a régi de Manége-terembe való visszaté
résre, s aztán, mialatt átmennek, az anarchisták 
legyilkolnak huszonkettőt közölök* Pitt meg Co- 
burg keze játszik itt, meg Pitt aranya. — Sze
gény Pitt! Ők nem tudják, hogy milyen baja van 
annak saját népbarátjaival, azokat kémleltetve, 
nyúzatva, habeas-corpusukat felfüggesztve, saját 
társadalmi rendjét féken tartva és a pénzes
ládákra vigyázva: — a midőn azt képzelik, hogy 
még e mellé kedve van népzavargásokat támasz
tani szomszédjai közt.

Azonban a legcsodálatosabb példa ezen 
franczia vagy inkább emberi gyanakodásra, 
talán Camille Desmoulinsné. Camille feje, 
mely egyike a legvilágosabb főknek Fran- 
cziaországban, annyira át lön hatva minden 
idegs«áléban a természetfölötti gyanakodás által, 
hogy visszatekintvén ama július tizenkettedikére 
1789 ben, midőn az emberek ezrei körülte cso
portosultak, s szavaira helyeslőleg ordítottak fe
leletül s kezéből kokárdákat fogadtak el a Palais- 
royal kertjében: most ezt a tüneményt csak azon 
hypotliesis által tudja megmagyarázni, hogy azok 
valamennyien fel voltak bérelve, hogy azt tegyék, 
s felbiztatva a külföldi es másféle cselszövők ál
tal. „Az nem történt csak úgy magától — mondja 
Camille mély belátással, — hogy ez a sokaság 
zajongva gyűlt körém, midőn beszéltem.4* Nem, 
az nem történt csak úgy! Mögöttünk, előttünk, 
körülöttünk, mindenütt egy roppant, természet
fölötti bábjátéka a cselszövényekneki s Pitt rá#-
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gatja a sodronyokat.*) Csaknem azt kell követ
keztetnem, hogy én, Camille, magam is egy csel- 
szövény és sodronyon járó fabáb yagyok. A be
látás ereje már ennél nagyobb nem lehet.

Akármint álljon ez a dolog, a történelem 
csak azt jegyzi fel, hogy a tizenkettes bizottság, 
miután most már eléggé tisztába jött a cselszö- 
vényekre nézve, és szerencsére „azoknak szálait 
mind kezébe keritette“ mint mondták —: most 
egyszerre csak ezekben a májusi napokban elfo
gatási rendeleteket bocsát ki; erős kézzel fogja a 
dolgot, s el van határozva, hogy a zavarok ten
gerét le fogja csillapitani. — Melyik főhazafi, 
vagy épen melyik sectio-elnök érezheti így ma
gát biztosságban? Letartóztathatják, kihúzhat
ják puha fekhelyéből, mivel szabálytalanul járt 
el a sectióban az elfogatásoknál! Elfogják Var
letet, a szabadság apostolát; elfogják a főügyész- 
feelyettest, Hébertet a Père Duchesnet: a népnek 
egy tisztviselőjét, ki a városházán ülésezett, s ki 
a vértanúság magas, ünnepélyes hangján vegz bú
csút tiszttársaitól; ő kész engedelmeskedni a tör
vénynek, és ünnepélyes belenyugvással eltűnik a 
börtönbe.

Annál gyorsabban jőnek a sectiók, erélyesen 
követelve őt vissza; követelve, hogy ne a nép
szerű tisztviselőket fogassák el, hanem az áruló 
huszonkettőt. Egyik sectio a másik után jön, eré
lyesen sürgetve, Cambyses-féle szónokló kedvük
ben; sőt maga a commune is jön, Pache polgár-

*) Lásd: Histoire des Brissotins, par Camille 
Desmoulins. (Camille röpirata, Paris, 1793.)
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mesterrel élén; s ez nem csupán Hébert és a hu* 
szonkettő után kérdezősködik, hanem ama vég
zetes régi kérdést teszi fel újra: „Meg tudjátok-e 
menteni a köztársaságot, vagy mi tegyük azt?44 
A kiknek Max Isnard elnök tüzes szavakban vá
laszol: Ha valamely végzetes véletlennél fogva, 
azon zavargások valamelyikének alkalmával, a 
melyek márczius tizediké óta annyiszor ismét
lődtek, Párizs szentségtörőleg csak egy ujját is 
emelné a nemzeti képviselőtestület ellen, Fran- 
cziaország mint egy ember fogna fölkelni, hogy 
elképzelhetetlen boszút álljon, s „az utazó44 rövid 
idő múlva „kérdezni fogná, hogy a Szajnának 
melyik partján feküdt Párizs?44*) Ezekre a sza
vakra a Hegy és valamennyi karzat csak annál 
hangosabban ordit, s kivül az épület körül haza
fias Párizs forrong.

S a girondi Valazé éjjeli tanácskozásokat 
tart házánál s meghívókat küld szét: „jöjj ponto
san és jól fölfegyverkezve, mert tenni való lesz44. 
S Megaera nők őgyelegnek az utczákon, zász
lókkal és siralmas alleleu kiáltozásokkal.**) A 
convent aj tait orditó sokaság állja el: a szép be
szédű hommes d’état-kát meglökdösik, minden
féleképen bántalmazzák, a mint ott elhaladnak; 
Marat jelöli ki őket, ezen halálos veszély perczei- 
ben, mondván: Te is azok közül való vagy. Ha 
Roland engedélyt kér, hogy Párizst elhagyhassa, 
napirendre térnek fölötte. Mit tegyenek? Hébert 
helyettes ügyészt és Varlet apostolt vissza kell

*) Moniteur, Séance du 25. Mai, 1793.
**X Meillan, Mémoires, 195. L; Buzot, 69., 84. 1.
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adni, hogy cserkoszorút fűzzenek halántékaikra. 
A tizenkettes bizottságot az ordító sectiókkal be
töltött conventben eltörlik; s másnap a magukat 
összeszedett girondiak újra visszaállítják. A sötét 
lcaos, vagy a zavarok tengere küzdve forr min
den elemében, kavarogva és tüzesedve valamely 
új teremtés elé.

IX. FEJEZET.

A leveretés.

S valóban, pénteken, május harminczegyedik 
napján, 1793-ban, a nyári nap egy rendkívül sa
játságos jelenetet világít meg. Pache polgármes
ter, a kinek utána küldöttek, miután Párizs lát- 
hatólag forrongásban volt, a városi tisztviselőkkel 
együtt megérkezik a convent gyűléstermébe, a 
Tuileriesbe, és a legkülönösebb újságokat 
mondja.

Hogy ma reggel, még szürkületkor, a míg mi 
állandó ülésben együtt voltunk a városházán, őr
ködve a közjóiét fölött, mintegy kilenczvenhat 
idegen személy lépett be, épen mint augusztus 
tizedikén; akik kijelenték, hogy ők fölkelési álla
potban vannak; teljhatalmú megbizottjai a négy- 
vennyolcz sectiónak, a melyek részei vagy tagjai 
az uralkodó népnek, s valamennyien fölkelési ál
lapotban vannak; s továbbá hogy mi, azon föl
keléshez folyamodott uralkodó nevében, hivata
lunkból el vagyunk bocsátva. Mire azután mi le
tettük övszalagjainkat s visszavonultunk a
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szomszéd Szabadság-terembe. Majd egy pár 
perez múlva ismét visszahívtak és hivatalunkba 
visszahelyeztek, miután az uralkodónak tetszett 
minket továbbra is bizalmára méltatni. Minek 
folytán, miután újra letettük a hivatali esküt, szé
pen csak azt vesszük észre, hogy fölkelési állapot
ban levő tisztviselők vagyunk, kilenczvenhat tag
ból álló idegen bizottság ülésezvén velünk együtt; 
s valami citoyen Henriot, kit némelyek a szep
temberi dolgokban való résztvevőssel vádolnak a 
nemzetőrség főparancsnokává neveztetett ki; s 
hat óra óta a félrevert harangok zúgnak s a dobok 
pörögnek —: a mely különös körülmények közt 
mit tetszenék a magas nemzeti conventnek taná
csolnia, hogy tegyünk?*)

Igen, ez a kérdés. „Le kell tenni a felkelési 
hatóságot" —.- felelik néhányan hevesen. Ver- 
gniaud legalább annyit akar, hogy „a nemzeti 
képviselők haljanak meg mindnyájan helyeiken"; 
erre nagy készséggel ésihangos felkiáltással meg
esküsznek. De a mi a felkelési hatóság letételét 
illeti, fájdalom, az alatt, míg, mi itt vitatkozunk, 
micsoda hang az, a mi ide hallatszik? A vészt 
jelző ágyú hangja a Pont Neuf ön, melylyel tüzelni 
halálbüntetés terhe alatt tiltva van, a mi renae- 
létünk nélkül!

Mindamellett az azért dörg; komor hangjá
val megreszkettetve a sziveket. A félrevert haran
gok ijesztő zenét hallatnak, és Henriot fegyveres 
haderővel körülfogott bennünket! És egyik sec-

*) Débats de la convention (Paris, 1828.) IV. 
187—233. Moniteur, 152, 3, 4, számok. An 1-er.

*
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íio a másik nyomába lép az egész napon át, Cam- 
byses-ékesszólással, puskák zörgetésével követel
vén, hogy az árulók, akár huszonketten, akár töb
ben vannak, büntettessenek meg, s hogy a tizen
kettes bizottság véglegesen eltöröltessék. A Gi
ronde szive elalél ezek láttára; a hetvenkét tisz
tességes departement messze van, s ez a tüzes 
városi hatóság közel! Barrère a középút mellett 
van, hogy t. i. engedjenek valamit. A tizenkettes 
bizottság kinyilatkoztatja, hogy nem várva be az 
eltöröltetést, ime eltörli maga magát és nincs 
többé. Rabaut előadó váltig szeretné elmondani a 
maga és a bizottság utolsó szavait, azonban le
bőgik. Nagyon örülnek rajta, hogy a huszonkettő 
még eddig ép bőrben maradt. Vergniaud a finom
ság törvényeit egy kissé messze vive az alkalma
zásban, indítványozza sokaknak nagy bámulá
sára, hogy „Párizs sectiói jól viselték magukat 
hazájuk iránt." Mire az éjnek késő óráiban, a jó 
magaviseletű sectiók hazamennek, kiki a maga 
szállására. Az ügyről Barr^re fogja tenni a jelen
tést. S ő ott ül, elzárkózva, gyors tollával és eszé
vel; számára nincs alvás ezen az éjszakán. Pén
tek, május utolsó napja, ily módon végződött.

A sectiók jól viselték magukat, de nem kellett 
volna-e még jobban viselkedniök ? A girondis- 
mus és vele a pártoskodás, le van verve egy pil
lanatra s kénytelen beérni vele, hogy semmi le
gyen; de nem kelhet-e fel valamely kedvezőbb 
pillanatban még kegyetlenebbül, és a köztársasá
got mjeg kell menteni, mindannak daczára. így 
okoskodik a patriotismus, még mindig együtt ta
nácskozva; s igy okoskodik Marat alakja, a mely
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ott látható a sötét sectio-világban, a más napon. 
Tfíg azután a meggyőződés megszületik! — És 
így szombaton alkonyaikor, midőn Barrére egy 
éj és nap munkája által azt a dolgot olyan szé
pen kifényesítette, s jelentése az esti postával 
épen indulóban volt: a félrevert harangok újra 
zúgni kezdenek. A général-indv&ó szól; fegyveres 
emberek foglalnak helyet a Place Vendôme-on és 
egyebütt, az éjjelre; ellátva eleséggel és itallal. 
Ott, a nyári éj csillagainak fényinél fogják ezen 
éjjel bevárni azt, a mi látni és tenni való lesz; 
Henriot és a városháza megadja majd a tájékoz
tatót, a kellő időben.

A convent, a général-induló hangjára vissza
siet nagytermébe, azonban csak valami száz tag
gal, s igen keveset végez, tulajdonkép az ügyek 
intézését másnapra halasztja. A girondiak nem 
igen igyekeznek ide; ők kint kerestek maguknak 
hálóhelyet. A szegény Rabaut, midőn másnap 
reggel Louvet-vel és még néhányad magával, a 
csupa forrongásban levő utczákon keresztül he
lyére visszatér, kezét tördelve mondogatja: „Illa 
suprema die$!“*) Felvirradt a vasárnap, június 
második napja, az 1793-ik esztendőben, a régi 
szólásmód szerint; az új szólásmód szerint első 
éve a szabadságnak, egyenlőségnek és testvéri^ 
ségnek. Eljutottunk az utolsó jelenethez, a mely 
egyszersmind bevégzi a girondi senatorság ezen 
történetét.

Nem igen valószínű, hogy bármely földi gyü
lekezet összejövetele ilyen körülmények közt tör

*) Louvet, Mémoires, 89. I . '
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tént volna valaha, mint ezé a nemzeti conventé 
most. A vészharangéi zúgnak, a város vámkor
látjai be vannak zárva; az egész Párizs lábujj
hegyen ált, vagy fegyverben van. A fegyverben 
levők számát százezerre teszik: nemzeti hadsereg 
és a fegyveres önkéntesek, a kiknek a határokra 
és La Vendéebe kellett volna menniök, de nem 
mentek, miután az árulás még nincs megbüntetve 
és csak futkostak ide-oda. Ennyi, erősen felfegy
verzett ember folyja körül a nemzeti Tuileriest 
és a kertet. Lovasság, gj^alogság, tüzérség, szakál
las útcsinálók; a tüzéreket látni lehet tábori tűz
helyeikkel a nemzeti kertben, a mint a golyókat 
veressé tüzesitik, és kanóczuk meg van gyújtva. 
Henriot tollasán ott lovagol, tollas tisztjei közt; 
minden állomás és kijárat biztosítva van; a tarta
lék-had egész a boulognei erdőig kinyúlik; a szin
téihez legközelebb a legválogatottabb hazafiak 
vannak elhelyezve. Egy más körülményt is fel 
kell jegyeznünk: hogy a gondos elöljáróság, mely 
a tábori tűzhelyeket olyan bőkezűen osztogatta, 
nem feledkezett meg az eleséges kocsikról sem. 
A „Souverain" egyetlen tagja sem lesz kénytelen 
most hazamenni ebédre, hanem ott maradhat a 
sorban, miután bőséges ennivaló megy helyébe 
minden keresés nélkül. Hát nem érti ez a nép a 
felkelést? Ti, feltalálásban nem szegény Gual- 
che-ok!

Azért is jó lesz, ha a nemzeti képviselők, „a 
Souverain megbízottjai" mindezt megfontolják! 
Kiűzetése a huszonkettőnek és a tizenkettes bi
zottságnak: addig nem mozdulunk innét, míg ez 
meg nincs! Egyik küldöttség a másik után érke
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zik, mind erősebb hangon követelve, azzal az 
izenettel. Barrére középutat javasol: — Nem vol
nának-e talán hajlandók a vádlott követek bele 
nyugodni abba, hogy önként eltávozzanak, s 
ez által nemeslelkű önmegtagadást és önfeláldo
zást tanúsítsanak hazájok iránt? Isnard, ki egy 
kissé bánja azt a keresést, hogy Párizs 
a folyam melyik partján állott, késznek 
nyilatkozik a lemondásra. Kész rá Te- 
Deum Fauchet is; az öreg Dusaulx, a 
Bastille bevételének írója, a „vieux radoteur", 
vén féleszű, mint Marat nevezi, még készebb. 
Másfelől a bretagnei Lanjuinais kijelenti, hogy 
van egy ember, a ki önként soha sem fog le
mondani, hanem tiltakozni fog teljes erejéből, 
a míg csak szavát felemelheti. S valóban előlép 
tiltakozásával; dühöngés és zaj veszi körül; utol
jára Legendre rákiált: „Lanjuinais, jöjj le a szó
székről, vagy én hajitlak le onnat, ou je te jette 
en bas!“ Mert a dolgok a végletekig jutottak. 
Sőt néhány buzgó hegypárti meg is ragadja 
Lanjuinaist, de nem tudják ledobni, miután az 
„megkapaszkodott a karfába", s igy csak „ruháit 
tépték össze". Derék senator, méltó a szána
lomra! Barbaroux sem mond le; ő „megeskü
dött, hogy ott hal meg helyén, és azt az esküt meg 
fogja tartani". Mire a karzatok valamennyien 
felugrálnak, mintha felvetették volna őket; né- 
hányan fegyvereiket rázzák, és kirohannak, kiál
tozva: Allons, gyerünk tehát; nekünk kell meg
mentenünk hazánkat!" Ilyen ez a június máso- 
diki vasárnapi ülés.

A keresztyén Európában templomok telnek
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meg és ürülnek ki ismét, de ez a convent-terem 
nem ürül ki azon egész idő alatt; a lármás ve
szekedésnek, kinzó aggodalomnak, megaláztatás
nak és kabát-gallérok eltépésének napja ez; illa 
suprema dies! Köröskörül ott áll Henriot és az 
ő százezer embere, bőségesen kielégítve korsó
ból és kosárból; sőt amaz „öt frankosokat osz
togat szét katonáinak"; mi, girondiak, saját sze
meinkkel láttuk; öt frankot egynek-egynek, hogy 
bátrak legyének! És őrjöngő fegyveres csőcselék 
tolakodik egész padjainkig, s ott ordítoz az el
választó korlát előtt. Foglyok vagyunk saját ter
münkben; Grégoire püspök nem mehetett ki bi
zonyos besoin actuelre, a nélkül, hogy négy 
csendőr ne őrizte volna. Mivé lett a nemzeti 
képviselet jelleme? S ime már a nap sárgább 
fényt vet a nyugoti ablakokra és a kémények 
hosszabb árnyékot vetnek: s a jól tartott száz
ezer ember, sem azoknak árnyéka, nem moz
dul! Mit csináljanak? Azt az indítványt teszi 
valaki, bár fölöslegesnek látszik #előre is, hogy 
a convent induljon ki testületileg, hogy saját 
szemeivel győződjék meg a felől, vájjon szabad-e 
vagy nem? És azután lehet látni, a mint a 
Tuileries keleti kapuján a bajban levő convent 
kiindul; élükön a szép Hérault Sechelles; az ő 
kalapja fel van téve, a közveszély jeléül, a töb
biek hajadon fővel vannak, s mennek a Carrou
sel kapuja felé; egész csoda ez: Henriot és az 
ő tollas tisztjei felé. „A nemzeti convent nevé
ben, útat nyissatok!" Henriot ugyan nem tágit 
egy hüvelyknyire sem. „Én nem fogadok el 
semmiféle rendeletet, mig a Sourarainnek, a ki

Carlyle: Franezia forradalom. III. 17
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az enyém és az önöké egyaránt, parancsa telje
sítve nincs". A convent nyomul előre; Henriot, 
tisztjeivel, mintegy tizenöt lépésnyire hátrál, 
„Fegyverrel Tüzérek, az ágyúk mellé“ — s az
zal kirántja csillogó kardját, utána tisztjei s a 
huszárok valamennyien. A tüzérek csóválják az 
égő kanóczot; a gyalogság fegyverével tiszteleg, 
— fájdalom, vízszintes irányban tartva azt, 
mintha tüzelni akarna. A föltett kalapu Hérault 
visszavezeti az ő szorongatott nyáját a Tuileries 
hodályán és a kerten keresztül, a szemközt levő 
kapuhoz. Itt van a feuillants erkély, s ott van, 
fájdalom, a mi régi Salle de Manége-ünk is, 
azonban ezen a Pont Tournantra néző kapun 
sem lehet kimenni. S azután próbálják a har
madikat, meg a negyediket: de kijutni nem le
het sehol. Vigasztalanul kóborlunk^ a fegyve
res sorok közt, a melyek igaz, hogy Éljen a köz- 
társaság, — de egyszersmind „Vesszenek a gi- 
rónálak“ kiáltással fogadnak bennünket. E je
lenetnek párjáj, a Szabadság első esztendejében, 
a lemenő nap sehol sem látta.

S ime most Marat áll elibünk; mert ő ott 
kullogott ezen mi könyörgő körmenetünkben; 
mintegy száz válogatott hazafi van nyomában; 
a Souverain nevében parancsolja, hogy térjünk 
vissza helyeinkre, s tegyük azt, a mit tőlünk ki# 
vánnak, s a mire kötelezve vagyunk. A convent 
szót fogad. „Nem látja-e a convent — mondja 
Couthon, különös parancsoló arckifejezéssel — 
hogy szabad" — csupa jó barátok lévén körü
lötte? A convent, a mely tele van jó barátokkal 
és sectióbeli fegyveres férfiakkal, szavas úgy a
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hogy parancsolva van. Sokan nem szavaznak» 
hanem hallgatnak; egy vagy kettő szavakkal 
tiltakozik; a Hegy teljesen efv  értelemben van. 
A tizenkettes bizottság tagjaira és a bevádolt 
huszonkettőre, a kikhez még hozzáadjuk Cla- 
viére és Lebrun ex-minisztereket: ezekre, némi 
csekély, rögtönzött változtatással (egyik vagy 
másik szónok proponálván, de Marat disponál- 
ván) végzésileg kimondatik, hogy „le vannak 
tartóztatva, saját házaikban “ Brissot, Buzot, 
Vergniaud, Guadet, Louvet, Gensonné, Barba
roux, Lasource, Lanjuinais, Rabaut, — mind
össze harminczketten; mindazok, a kiket a gi- 
rondiak neve alatt ismertünk, sőt még többen 
is. Ezek „a franczia nép őrizete alatt,“ nemso
kára azonban két csendőr őrizete alatt minde- 
nik, békésen fognak lakni saját házaikban, mint 
letett senatorok, további rendelkezésig. Ezzel 
végződik a vasárnapi ülés június másodikán, 
1793-ban.

Tiz órakor százezer ember, a csillagok 
szelíd fényénél, miután munkáját jól elvégezte, 
szépen haza megy. Ugyanezen a napon a köz
ponti fölkelési bizottság letartóztatta Madame 
Rolandot s bebörtönzé az Abbayeba. Roland el
szökött, senki sem tudja hova.

így buktak el a girondiak, fölkelés követ
keztében s mint párt megszűntek létezni, egy- 
egy sóhajt nyerve a legtöbb történetírótól. Ezek 
az emberek tehetséges, bölcsészeti miveltségű s 
tisztes jellemű férfiak voltak; s nem kárhoztat
hatjuk őket, még csak azért sem, hogy csak pe
dánsak voltak, s jobb anyag nem volt bennük;

17'
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nem kárhoztatásra méltók ezért, csak nagyon 
szerencsétlenek. Az „erények köztársaságát16 
akartak megvalósítani, melynek ők lettek volna a 
vezetői; és csak az „erők köztársaságát16 sike
rült nyerniök, a melyben mások voltak a veze
tők és nem ők.

Egyébiránt Barrére el fogja késziteni róla 
a jelentést. Az éj „polgári sétával61 végződik, 
„fáklya-fény mellett:66*) bizonynyal a Testvéri
ség valódi országa már nem lehet messze!
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*) Buzöt, Mémoires, 310. 1. Lásd: Pièces Justifica
tives, az elbeszélések commentárjait stb. Buzot, Louvet 
s Meillannál. Documents Complémentaires: Hist. Pari. 
XXVIII. 1—78.



IV. KÖNYV.

A RÉMÜLET KORA.

I. FEJEZEi 

Corday Charlotte.

Június és július lombos hónapjában több 
franczia departement elkezd hajtani egy csomó 
forradalmi papírlevelet, úgynevezett felhíváso
kat, határozatokat, Journalokat vagy diurná- 
lokat „az elnyomásnak ellenszegülő egyesület 
fáján." Különösen Caen városa, Calvadosban, 
azt tapasztalja, hogy az ő papirlevele, a Bulle
tin de Caen hirtelen kihajtott, hirtelen meg is 
erősödött ott hírlap minőségben, a girondi nem
zeti képviselők szerkesztése alatt!

Mert a száműzött girondiak közt van ne
hány elszántabb jellemű ember is. Némelyek, 
mint Vergniaud, Valazé, Gensonné, „saját háza
ikban letartóztatva", stoicus lemondással várják, 
hogy mi lesz a vége a dolognak. Mások, mint 
Brissot, Rabaut, a szökéshez, az elrejtőzéshez 
folyamodtak; a mi, miután Párizs sorompói is
mét nyitva vannak egy vagy két napra, nem



volt nehéz. Voltak ismét, a kik Buzotval Gál- 
vadosba futottak, vagy el messze, Francziaor- 
szág felületén, Lyonba, Toulonba, Nantesbe és 
másuvá, s azután Caenben találkoztak: hogy 
mintegy harczi trombitával felkeltsék a tisztes
séges departement-okat, s leverjék az anarchicus 
Hegy-pártot, vagy legalább ne adják meg ma
gukat, mig arra egy csapást nem mérnek. Az 
ilyen hangulatúak száma lehet mintegy húsz 
vagy több is, a letartóztatottak és a még le nem 
tartóztatottak közűi, mint: Buzot, Barbaroux, 
Louvet, Gaudet, Pétion, kik megszöktek a saját 
lakásaikon való letartóztatásból; továbbá Salles, 
a pythagoreus Valady, Duchátel, az a Du- 
châtel, a ki paplanba takarva s háló sipkában 
jelent meg, hogy Lajos életben maradása mel
lett szavazzon, s ki a veszély és a valószinű le
tartóztatás elől elmenekült. Ezek, egy időben 
huszonhét főre menvén számuk, valóban itt lak
nak Caen városának „/nfendance-ában vagy de- 
partementi épületében44, Calvadosban; szívesen 
fogadva az ügyek élén álló férfiak által; szíve
sen fogadva és el is tartva, miután maguknak 
nincs pénzük. S megjelenik a Bulletin de Caen, 
a leglelkesitőbb czikkekkel, hogy hogyan nyilat
kozott mellettük a bordeauxi kerület, a lyoni ke
rület, egyik kerület a másik után; számban 
hatvan vagy mondjuk hatvankilencz, vagy épen 
hetvenkét*) tisztességes departement vagy nyi
latkozott már, vagy kész nyilatkozni. Sőt úgy 
látszik, hogy Marseille kész Párizs ellen mennie

*) Meiilan, 72., 73. 1.; Louvet, 129. 1.
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egymaga, lia szükség lesz rá. Ezt mondá Mar
seille városa, hogy ő kész a menetelre. Azon
ban minthogy más oldalról Moniélimart város 
azt mondá, hogy nem bocsátja keresztül őket, s 
készebb inkább eltemetni magát „saját kövei alá 
-— erről ne történjék említés a Bulletin de 
Caenben.

Ilyen lelkesítő czikkeket olvasunk ebben az 
új hírlapban; tüzes ékesszólást és hatalmas 
sarcasmust; tirádákat a hegy ellen, Salles követ 
tollából, a melyek, — mint barátai mondják —, 
hasonlítanak Pascal Lettres prouinciales-eihez. 
S a mi még inkább megfelel a czélnak, ezek a 
girondiak szereztek maguknak egy fővezért, va
lami Wimpfent, ki előbb Dumouriez alatt szol
gált; azután egy másodrendű kétes jellemű tá
bornokot, Puisayet s másokat, s mindent elkö
vetnek, hogy sereget gyűjtsenek a háborúra. 
Nemzeti önkéntesek, a kiben csak s z í v  van kö- 
zületek, gyűljetek ide, barátjai a szabadság
nak; jöjjetek a mi Calvadosban fekvő vá
rosainkból, Eureből, Bretagneból, távolról és kö
zelről; $ azután előre Párizsnak, és tiporjátok 
el a fejetlenséget. S igy Caenben, július első 
napjaiban, van nagy dobolás, csapatszemle, szó
nokiás és tanácskozás; tisztek és hadsereg; in
téző tanács; Carabots clubja, a szabadság anti- 
jakobinus barátjaié, hogy vádat emeljenek a ke
gyetlen Marat ellen, A mely ügyekkel s a Bulleti
nek kiadásával bizony elég dolga lehet egy nem
zeti képviselőnek.

Caenben különösen buzgók az emberek; s 
a mint remélni lehet, többé kevésbbé buzgók
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ez ügy mellett, azon „hetvenkét depariementban 
is, a melyek hozzánk ragaszkodnak.? És abban 
a Franciaországban, a melyet kivül^ől a kim- 
rneriai betörő szövetség övez körül, belőiről 
pedig La Vendée forradalma emészt, ez-e a kö
vetkeztetés a melyre jutottunk: polgárháború ál
tal verni le a fejetlenséget? A közmondás azt 
tartja: durum et durum non faciunt muriim. 
La Vendée lángban áll; Santerre semmire sem 
tud menni velők; jobb ha haza jön és főzi a 
sert. A szövetkezett Európa bombái röpködnek 
az egész észak mentén. Mainz ostroma egész 
híressé lett; — a kik a festőiben gyönyörködnek 
(mint Goethe tanúskodik róla), mindkét nemen 
levő vidéki nép a megmosakodott osztályból, 
tódul ide vasárnaponkint, hogy lássa a tüzér
ség működését, és a mint nekik visszafelelnek; 
csak egy kissé le kell buknia az embernek, a 
mig a golyó elsziszeg mellette/4*) Gondé meg
adta magát az osztrákoknak; ő magassága, a 
yorki herczeg, több hét óta keményen ostro
molja már Valenciennest. Mert fájdalom, a mi 
erődített famarsi táborunkat ostrommal bevet
ték; Dampierre tábornok megöletett; Custine 
tábornok dorgálást kapott, — s voltaképen most 
érkezett Párizsba, hogy „felvilágosítást44 adjon.

S mindezen dolgokkal a Hegynek és a ke
gyetlen Maratnak szembe kell szállniok, úgy a 
hogy tudnak. Bár anarchicus convent az, a 
melyben ülnek: panaszt tevő, felvilágosító vég-
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XXX. 278—334.)
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zéseket fesznek közzé, a melyekből azőnBan 
nem hiányzik a szigorúság sem; biztosokat kül
denek szét, egyenkint vagy párjával, egyik ke
zükben az olajfa ággal s a karddal a másikban. 
Biztosok érkeznek még Caenbe is, azonban oda 
mentüknek nem sok a haszna. Romme, a ma- 
thematikus, és Prieur a Côte d‘Or melléknevű, 
vállalkoztak rá, hogy olajágukkal és kardjuk
kal ide jöjjenek, azonban, itt börtönbe vetik 
őket; ott ülhet Romme, lakat és zár alatt „öt
ven napig"* és gondolkodhatik új naptáráról, 
ha tetszik neki. Éj-sötétség, La Vendée és pol
gárháború! Soha sem állott az „egy és osztha
tatlan köztársaság" ügye gyengébb lábon.

E komor forrongása közt Caennek és 
a világnak, a történelem szeme különösen egy 
dolgot jegyez meg: a de VIntendance épület elő
szobájában, a hol elfoglalt követek jönnek-men- 
nek, egy fiatal úrnő, öreg szolgája kíséretében, 
komolyan, kecsesei vesz búcsút Barbaroux kö
vettől.**) A nő pompás, norman származásra 
mutató alak; most van huszonötödik évében; 
gyönyörű, nyugodt arczú: neve Corday Char
lotte, előbb D'Armans előnévvel, a mig a ne
messég érvényben volt. Barbaroux egy Duperret 
követhez szóló levélkét adott neki, — ahhoz a 
Duperrethez, a ki egyszer kardott rántott az ál- 
tálános izgatottság közepett. Úgy látszik, a kis
asszony Párizsba készül valami ügyben? „ö 
republicanus volt már a forradalom előtt, és 
soha sem volt energia híjával." Bizonyos teljes

**) Meillan, 75. 3. Louvet. 114. 1.
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bevégzettség és határozottság látszik ezen szép 
női alakon; „energia alatt azt a szellemet érti, 
a mely készti az embert, hogy áldozza fel ma
gát hazájáért." Oh, és ha ez a szép fiatal Char
lotte csak azért tűnt volna elő, zárt, nyugodt 
magányából, egyszerre mint egy csillag; kegyet
lenül szeretetreméltóan, félig angyali, félig ör
dögi tündökléssel: hogy felragyogjon egy pil
lanatra, és a másikban kioltassák; hogy emlé
kezetben maradjon, a minő fényes, tökéletes ő 
volt, évszázadokon keresztüli A történelem, ott 
hagyva a sötétség fiainak szövetségét kívül, és 
a baljóslatúan forrongó huszonöt milliót belül, 
kis ideig csak erre a szép tüneményre, erre a 
Charlotte Cordayra fogja irányozni tekintetét; 
feljegyzi, Charlotte merre jár; hogy a parányi 
élet hogyan ég benne, akkora tündökléssel, s 
azután eltűnik, az Éj által benyeletve.

Charlotte tehát Barbaroux ajánló levelével 
és egy kis csomag holmival, kedden július ki- 
lenczedikén helyet foglalt a caeni postakocsi
ban, Párizsig váltva jegyet. Senki sem vesz bú
csút tőle, senki sem kiván neki szerencsés útat: 
atyja számára pár sort hagyott hátra, melyben 
jelenti, hogy Angliába ment s kéri hogy apja 
feledje el és bocsásson meg neki. Az álmos 
postakocsi döczög előre, unalmas politikai be
szélgetés és a Hegy dicsérete közt, a melyben 
azonban Charlotte nem vesz részt. így halad egy 
egész éjjel, egész nap és ismét egész éjjel. Csü
törtökön, valamivel dél előtt, a Neuilly hídhoz 
értek; itt van Párizs, ezer sötét palotájával, a 
vége és czélja az utazásnak. Megérkezve a de
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la Providence vendéglőbe, a des Vieux Augus- 
tins utczában, Charlotte szobát kér; siet lefe
küdni; alszik az egész délutánon s az egész éj
jel, másnap reggelig.

Másnap reggel átadja levélkéjét Duperret- 
nek. Bizonyos családi iratokra vonatkozik az, 
melyek a belügyminiszter kezében vannak, s 
melyekre egy caeni apáczának, Charlotte egy 
régi zárdabeli barátnéjának, szüksége van; s a 
melyeknek megkapásában Duperret segítségére 
fog lenni. Ez volt tehát Gharlottenak minden 
dolga Párizsban? Ezt elvégezte pénteken, — 
mindamellett semmit se szól a visszatérésről. 
Látott és hallgatagon kutatott sok mindenfélét. 
Látta a conventet testi valóságában, s látta, 
hogy milyen a hegy. Maratnak élő arczvoná- 
sait nem láthatta; mert beteg és nem hagyhatja 
el lakását.

Szombaton reggel, nyolcz óra körül, vesz 
egy nagy tokos kést a Palais Royalban; azután 
egyenest, a Place des Victoires-on, beül egy bér
kocsiba: „A Rue de 1‘Ecole de Médecinebe, 44-ik 
szám. „Ott Marat polgártárs lakik! — Marat 
polgártárs beteg és nem fogadhat látogatást; a 
mi úgy látszik, hogy a látogatót nagyon boszan- 
totta. Tehát ő neki Marat-val van dolga? Bol
dogtalan szép Charlotte; boldogtalan szennyes 
Marat! Caenből, nyűgöt leglávolából és Neu- 
chátelből, kelet legtávolából, ez a kft lény egy
máshoz közeledik; nekik, a legcsodálatosabb 
módon, dolguk van egymással. Charlotte visz- 
szatérvén fogadójába, egy kis rövid levélkét 
küld Maratnak; elmondva benne, hogy ő Caen-
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bői, a forradalom székhelyéről való; hogy ko
molyan óhajtja őt látni, s „képessé teszi őt 
arra, hogy Francziaországnak nagy szolgálatot 
tegyen". Válasz rá nem érkezik. Charlotte még 
egy levélkét ir, még sürgetőbbet az előbbinél; 
azzal maga megy ki kocsin, hét óra körül este. 
A kifáradt munkások újra elvégezték hetüket; 
a roppant Párizs őgyeleg, tolong, tarkabarkán, 
határozatlanul, mint szokása; csupán ennek a 
szép alaknak van határozott szándéka, s ő haj
tat egyenesen, — czélja felé.

Meleg júliusi este van, mint mondók, a hó
nap tizenharmadika; a Bastille bevétele napjá
nak előestéje azon napé, a melyen, négy év
vel ezelőtt „M. Marat", a Pont Neuf körül levő 
csoportból, ravasz okossággal követelte azon 
Besenval-féle huszár-csapattól, a mely olyan 
barátságos indulattal volt a nép iránt, hogy „hát 
akkor szánjanak le a lóról és adják át fegyve
reiket"; és ez által nevezetessé lett a hazafiak 
közt. Négy esztendő: s ez alatt minő utat tett 
meg; — s most, körülbelül fél nyolczkor este, 
ott ül izzadva egy fürdőkádban; fájdalmakat 
szenvedve, betegen a forradalmi láztól, — s hogy 
még micsoda más betegségben, azt a történelem 
jobban teszi, ha elhallgatja. A szegény ember 
nagyon beteg és kimerült, összes készpénze hu
szonhárom sous, papírban; kádfürdőben ül; 
mellette egy erős, három lábú szék, a melyen 
a közben írhat; és egy piszkos — mosóteknő, 
nevezzük úgy: ez az ő polgári lakása az orvosi- 
egyetem-utczában; ide, s nem máshová vezette 
őt útja. Nem a Testvériség és „tökéletes boldog
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ság“ országába, de bizonyára ülőn van arra 
felé! — Hallga, újra kopogtatás! Zenei csen
gésű női hang, melynek tulajdonosa nem akar 
eltávozni: az a citoyenne az, a ki Francziaország- 
nak szolgálatot akar tenni. Marat, megismervén 
őt belülről, kiáltja: Bocsássátok be. Charlotte 
Cordayt beeresztik.

Citoyen Marat, én Caenből, a forradalom 
székhelyéről való vagyok, s beszélni óhajtottam 
önnel. — Üljön le, mon enfant. Nos, mit csi
nálnak az árulók Caenben? Mely követek van
nak Caenben? — Charlotte megnevez néhányat 
közölök. „Fejők le fog hullani két hét alatt“ 
károgja a buzgó nép-barát, s oda húzza asz- 
találkáját, hogy Írjon: Barbaroux, Pétion, Írja 
összezsugorodott mezítelen karral, oldalt fordul
ván a fürdőben; Pétion és Louvet, és — Char
lotte kihúzta a kést tokjából, s azt egyetlen, 
biztos döféssel, az iró szivébe meríti. „A moi, 
chère amie! Ide, kedvesem!i( — a halálosan ta
lált ember nem tudott többet szólani vagy kiál
tani. Mire a segitni kész mosónő berohant, nem 
volt többé sem a nép barátja, sem a mosónő 
barátja, hanem élete egy mély hörgéssel elszállt, 
méltatlankodva, az alant levő árnyakhoz.*)

Ily vége lön Maratnak, a Nép barátjának; 
a magánosán álló stilitát hirtelen letaszították 
oszlopáról, — hogy hova? Az tudja, ki őt te
remtette. A hazafias Párizs jajgathat és sírhat 
sokszorosan, s a siralmat a hazafias Franczia-

*) Moniteur, 197., 8., 9. számok: Hist. Pari.
XXVIII. SOI—5. Deux Amis. X. 368—74.



ország viszhangozhatja; s a couvent („Chabot 
a rémülettől sápadtan kijelenti, hogy vala* 
mennyiőjüket meg akarják gyilkolni") elhatá
rozhatja, hogy köztemetésben, a Pantheonba 
való helyeztetés tiszteletében részesüljön, Mira
beau hamvai helyet adván az övének; s a jako
binus társulatok, kesergő ékesszólással, össze
szedvén jellemének vonásait, hasonlíthatják őt 
Valakihez, a kit, ők úgy hiszik, megtisztelnek, ; 
„a jó Sansculotte“-nak nevezve, — de a kinek 
nevét itt nem mondjuk ki;*) s emelhetnek ká- 1 
polnát is azon urna számára, a melybe szíve 
elhelyeztetett, a Place du Carrouselen; s az új
szülött gyermekeket nevezhetik Maratnak; s a 
Lago-di-Como-beli házalók egész hegyeket rak
hatnak gipszből gyúrt s nem szép mellszobrok- á 
ból; s David lefestheti képét, vagy a halál jele
netet; s mindazon apotheosis megtörténhetik, 
melyet az emberi génius ilyen körülmények közt 
kitalálni képes: de Marat nem tér vissza többé 
Istennek fényes ege alá. Egyetlen körülmény az, 
a melyet Valódi rokonszenvvel olvasunk a régi a 
Moniteur hírlapban: hogyan jő fel Marat test- j 
vére Neuchátelből kérni a eonventet, „hogy az 
elhúnyt Jean-Paul-Marat puskája adassék 
neki“.**) Mert Maratnak is volt testvére, s voltak 
természeti szeretet-kötelékei; őt is pólyába gön-

■

*) Lásd: Éloge funèbre de Jean-Paul Marat, pro
noncé à Strassbourg (Barbarouxnál, 125—131 1.);
Mercier, etc.

**) Séance du 16. septembre, 1793.
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gyöíték egykor, s nyugodtan aludt egy bölcső
ben, mint n!i többiek. Oh ti, embereknek fiai! 
— Azt mondják, hogy egy nőtestvére még ma 
is él Párizsban.*)

A mi Charlotte Cordayt illeti, az ő mun
kája el van végezve; s annak jutalma közel van 
és biztos. A chère amie, és a házban levő szom
szédok rárohannak, ő „felfordit nehány mozdít
ható bútort", elsánczolja magát, míg a csend
őrök megérkeznek, s azután nyugodtan megadja 
magát, nyugodtan bemegy az Abbaye börtönbe: 
egyedül ő a nyugodt, az egész Párizs bámulat
tal, dühvei és csodálkozással zajong körülte. 
Duperretet elfogják ő miatta; iratait lepecséte
lik, — a melynek még következményei lesz
nek. Fauchetet hasonlóképen, bár Fauchet még 
csak nem is hallott felőle semmit. Charlotte, 
szembesítve ezen két követtel, dicséri Duperret 
komoly szilárdságát, és megrója Fauchet elcsüg- 
gedését.

Szerdán reggel ott látható szép, nyugodt 
arcza a zsúfolásig telt Palais de Justiceben, a 
forradalmi törvényszék előtt; ő a napot „a béke 
előkészítése negyedik napjának" nevezi. Láttára 
sajátságos zúgás terjedt el a teremben, a mely
nek természetét nehéz lett volna meghatározni.**) 
Tinville ott van vádpontjaival és egyéb hivata
los okmányaival; a Palais Royalból való kés
csináló kész tanúskodni, hogy nála vette a nő

*) 1836-ban.
**) Procès de Charlotte Çorday etc. (Hist. Pari. 

XXIII, 311—338.)
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a tokos kést; „mindezen részletek szükségtele
nek" — vágott közbe Charlotte; „én öltem meg 
Marat-t" — Kinek az ösztönzésére? — „Sen
kiére sem." — Tehát mi vitte önt rá? — „Az ő 
vétkei. Megöltem egy embert" — tévé hozzá, 
rendkívül (extrêmement) emelt hangon, a mint 
tovább folytatták a vallatást, „megöltem egy 
embert, hogy megmentsek százezret; egy gaz
embert, hogy ártatlanokat mentsek meg; egy 
kegyetlen vadállatot, hogy nyugalmat szerezzek 
hazámnak. Én republicanus voltam még a for
radalom előtt; sohasem voltam energia híjával". 
Itt tehát nincs semmi több mondanivaló. A kö
zönség csodálkozva bámul; a gyorskezű rajzo
lók hirtelen papirra vetik vonásait, Charlotte- 
nak nem lévén ellene kifogása; a tör vény tudók 
haladnak tovább a formaságokon. Az Ítélet ha
lál, mint gyilkosra. Ügyvédjének megköszöni fá
radságát, gyöngéd szavakban, emelkedett, clas- 
sicai lélekkel. A pappal is, a kit hozzá küldtek, 
hasonlót tesz, azonban sem gyónásra, sem an
nak valamely babonás vagy másnemű segítsé
gére nincs szüksége.

Minélfogva, ugyanezen estén, körülbelül 
fél nyolczkor, a Conciergerie kapuján, az egész 
iábújjhegyen álló város bámulása mellett, a vég
zetes kocsi kiindul; rajta egy szép, fiatal terem
tés, a gyilkosok veres ruhájába öltöztetve; oly 
szép, komoly, oly tele élettel, s utazik a halál 
felé — egyesegyedül e nagy világban. Sokan le
veszik kalapjukat, tisztelettel köszönve neki; 
mert melyik szív az, a mely meg ne volna in
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dúlva?*) Mások zúgnak és gúnyosan kiáltoznak. 
A mítinzi Lux Ádám kimondja, hogy az a nő 
nagyobb mint Brutus; hogy szép volna meg
halni vele együtt; úgy látszik, hogy ennek a fia
tal embernek a feje meg van zavarodva, A Place 
de la Révolutionon Charlotte arczán ugyanaz a 
nyugodt mosoly játszik. A hóhérok össze akar
ják kötni lábait; ő ellenáll, azt hivén, hogy azt 
boszantásul akarják tenni; azonban egy felvilá
gosító szóra nyájas önvédekezéssel megadja ma
gát. Utolsó cselekményül, miután most már 
minden kész, leoldják kendőjét nyakáról; a szűz 
szeméremnek pirulása borítja be azt a szép ar- 
czot és nyakat; az arczon még ott volt annak 
pírja, midőn a hóhér felemelé a levágott főt, 
hogy megmutassa a népnek. „Teljesen igaz, 
— mondja Forster, — hogy a levágott főt arczul 
ütötte, miután én saját szemeimmel láttam azt: 
a rendőrség be is csukta érte."**)

Ily módon jöttek összeütközésbe a leg
szebb és, a legrútabb, és megsemmisítették egy
mást. Jean-Paul Marat és Marie-Anne Char
lotte Corday mind a ketten hirtelen oda levé
nek. „A béke előkészítésének napja?" Fáj
dalom, hogyan volna a béke lehelő vagy elő
készíthető, a míg példáúl a szeretetreméltó 
hajadonok szivei, zárdái magányukban nem a 
szerelem paradicsomáról és az élet világossá
gáról, hanem Codrus önfeláldozásáról és a jól 
kiérdemelt halálról álmodoznak? Az a hu

*) D eux-Amis, X. 374—384.
**} Briefwechseî, I. 508.

Carlyle: Francai* forradalom. Ül.
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szonöt millió s z í v  ilyen állapotba jutott, ez a 
fejetlenség; annak lelke ilyen; miért is nem 
a béke lesz a test, a melybe felöltözendik! 
Marat halála a régi szenvedélyeket tízszeresen 
fölhevítvén, rosszabbat eszközöl bármely élet
nél. Oh ti, boldogtalan, egymást kölcsönösen 
megsemmisítő két teremtmény, a Szép és a 
Rút, aludjatok jól, — az édes anyának keb
lén, a ki mindkettőtöket szült!

Ez Charlotte Corday története; a legbevég- 
zettebb, a legteljesebb; angyalian ördögi: olyan, 
mint egy fényes csillag! Lux Ádám féltébolyo- 
dottan megy haza, hogy kiöntse az ő Apotheo- 
sisét papiron és nyomtatásban; hogy indítvá
nyozza, hogy neki szobrot emeljenek, ezzel a 
felírással: Nagyobb mint Bratus. Barátai
figyelmeztetik a veszélyre, a mely érheti; Lux 
nem törődik semmivel; azt hiszi, hogy szép 
volna meghalni vele együtt. II.

\ CÂftLYLE

II. FEJEZET.

Polgárháborúban.

Azonban ugyanezen idő alatt egy másik 
guillotine is munkában van, egy másik szemé
lyen: Charlotte meghal Párizsban ma a girOn
diakért; Chalier meghal Lyonban holnap, a gi
ron diák által.

Abban a városban az ágyúknak az utczá- 
kon való végigdübörgéséből azoknak elsütése,
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s eszeveszett küzdés következett be: Nièvre
Ghol és a girondiak győznek; — s ezeknek háta 
mögött ott van, mint mindenütt, egy royalista 
párttöredék, azt várva, hogy közbe csapjon. 
Lyonban elég sok a baj, s az uralkodó párt 
erős kézzel fogja dolgát. Mert valóban, az egész 
Dél forrongásban van: bebörtönözve a jakobi
nusokat, fegyverkezve a girondiak melleit; mi
nél fogva mi egy „lyoni congressust44 és egy 
„lyoni forradalmi törvényszéket44 állítottunk fel 
s az anarchisták reszkessenek! S igy Ghaliert 
csakhamar bűnösnek találják a jakobinismus 
s gyilkos összeesküvés bűnében, meg abban, 
hogy „kivont tőrrel beszélt a múlt február ha- 
todikán44; s másnap ő is utazik utolsó útján, 
Lyon utczáin keresztül, „egy pap oldala mel
lett, a kivel, úgy látszik, komolyan beszél*4, 
miután most már a bárd a közelben csillog. Ez 
az ember, öreg korában, tudott sirni, s „térdre 
esni a kövezeten44, áldva az eget valamely szö- 
vetkezési programm vagy más ilyen megpillan
tásakor; azután Párizsba zarándolkolt, hogy ott 
imádja Marat-t és a Hegyet: s ime most Marat- 
val együtt mind a kelten más hazába vándo
roltak; — megmondtuk, hogy nem lesz neki 
jó vége. Lyonban a jakobinismus belülről zú
golódik, de külsőleg nem meri mutatni. Cha- 
lier, midőn a törvényszék elitélte, ezt mondá 
nekik: „Az én halálomat ez a város drágán 
fogja megfizetni.44

Montélimart városa nem temetkezett sa
ját romjai alá; mindamellett Marseille való
ban megindul a „lyoni congresszus44 rendele-

18*
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tével; bebörtSnzi a hazafiakat; s most már 
még a royalisták is merik mutatni arczukat. 
A kik ellen Cartaux tábornok küzd, bár csekély 
erővel; s vele egy tüzér őrnagy, a neve Napó
leon Buonaparte. Ez a Napoléon, hogy bebi
zonyítsa* miszerint a marseilleieknek utoljára 
sincs semmi kilátásuk a győzelemre, nem csak 
küzd, hanem ir is; kiadja az ő „Souper de 
Beaucaire**-jét, egy nevezetessé lett párbeszé
det.*) Boldogtalan városok, actióikkal és 
reactióikkall Az erőszakot erőszakkal fizetik 
vissza, mértani arány szerint; a royalismus és 
a fejetlenség egyaránt közbe vág; a mely 
mértani sorozatok tiszta összegét melyik ember 
lesz képes kiszámitani?

A vasrúd még nem úszott a vizen a mar
séin ei kikötőben; azonban Rebecqui testét ott 
találták úszva, miután vízbe ölte magát. A tü
zes Rebecqui látván, hogy a zavar hogyan lesz 
mind mélyebbé, és a „tisztességességet" hogyan 
mérgezi meg a royalismus: úgy érzé, hogy egy 
republicanusra nézve nincs más menedék a ha
lálnál. Rebecqui eltűnt, senki sem tudta, hova; 
mígnem egy reggel ott találták üres tokját, 
vagy holttestét, felmerülve a vizszinre, him- 
bálódzva a sót hullámokon;**) s igy megtud
ták, hogy Rebecqui visszavonult örökre. — 
Toulon hasonlókép börtönzi a hazafiakat; dele
gátusokat küldve a congressusba; összejátszva, 
szükség esetén, a royalistákkal és az angolok-

*) Lásd: Hazlitt, II. 529 41.
**) Barbáronx, 29. 1.
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kaL Montpellier, Bordeaux, Nantes: az egész 
Francziaország, a mely nincs Ausztriának és 
Kimmeriának körme közelében, úgy látszik, 
hogy őrültségbe és öngyilkos romlásba rohan. 
A Hegy dolgozik, mint valamely tűzokádó, egy 
égő, vulcanicus országban. A conventi bizott
ságok, a közbiztossági és a közjólléti, éjjel-nap
pal munkában vannak: conventi biztosok siet
nek minden országúton, olajágat és kardot 
vive kezükben, vagy talán most már csak kar
dot. Chaumette és az elöljárók mindennap 
megjelennek a Tuileriesben, alkotmányt köve
telve; nehány hete, hogy elhatározták a város
házán, hogy egy küldöttség „menjen minden 
nap“ s követeljen alkotmányt, mindaddig, mig 
nem kapnak egyet,*) a mely által az öngyil
kos Francziaország ismét egyesüljön és kibé
küljön magával; a mi bizonyára kimondhatat
lanul kivánatos.

Ez tehát a gyümölcse annak, hogy a ti 
anti-anarchicus girondiaitok háborút kezdtek 
Calvadosban? Bizony, ez a gyümölcse, és 
semmi más egyéb. Mert mielőtt Charlottenak 
vagy Chaliernek feje leesett volna, maga a 
calvadosi háború, hogy úgy szóljunk, eltűnt, 
mint egy álom, egy ijedt kiáltásban. A midőn 
„hetvenkét departement44 áll az ember háta 
mögött: attól többet vártunk volna. Azonban 
kisült, hogy „a tisztességes emberek/4 bár ké
szek szavazni, de nem hajlandók a harczo- 
lásra. A birtok mindig hagy poçt a törvény

) Deux Amis, X. 345.
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előtt; ele az ilyen természetű pörökben el lehet 
mondani, hogy egész hegygyé válik. Az embe
rek teszik azt, a minek tevéséhez hozzászok
tak, s mérhetetlen határozatlanság és inertia 
van bennök; engedelmeskednek annak, a kinél 
a szimbólumokat látják, a melyek engedelmes
séget követelnek. Fontoljuk meg, hogy mit 
jelent a modern társadalomban ez az egyetlen 
tény: a főváros ellenségeink kezében van. A 
metropolis, a melyet jogosan hívnak anya
városnak; a többi helységek mind csak az ő 
gyermekei, csecsemői. Minden bőrös posta
kocsi, mely belőle kidöczög, postacsomagjai
val és podgyászos bőrládáival, egy-egy rop
pant életér; ő a szive a többieknek. Foglald le 
azt az egy postakocsit, és milyen sokat elfog
tál! Wimpfen tábornok gyakorlatilag belete
kintvén a dologba, nem lát más utat, mint hogy 
vissza kell térni a royalismushoz és összeköt
tetésbe lépni Pittel. Sötét czélzásokat tesz erre 
a dologra, minek hallatára mi girondiak ré
mülve döbbenünk vissza. Másod-parancsnokul 
egy „Ci-devant-“t,*) valami Puisaye grófot mu
tat be, a ki teljesen ismeretlen és nagy mérték
ben gyanús Louvet előtt.

S valóban, kevés háborút indítottak, a 
mely ilyen haszontalan módon folyt volna le, 
mint ez a calvadosi. Az, a kit az ilyen dolgok 
érdekelnek, elolvashatja annak részleteit ugyan
ezen ci-devant Puisayenek, a sokat kiállt em-

*) Ci-devant, a régi k orm án yh oz  tartozó  e lő k e lő t,
nem est je len t, A ford.
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bernek és royalistának emlékirataiban: hogy a 
mi girondi nemzetőrjeink, kivonulva nagy zene
szóval, hogyan ütöttek tábort a vén Brécourt 
kastély körül, az erdős részen, Vernonhoz kö
zel, hogy ott a Párizsból jövő hegypárti nem
zetőrökkel megütközzenek. Július tizenötödiké
nek délutánján hogyan állottak szemben egy
mással, s hogy úgy szóljunk, kölcsönösen elsi- 
koltották magukat, és mind a két fél megfutott, 
minden veszteség nélkül. S azután, hogy Pui- 
sayet, — mert a hegypárti nemzetőrök futot
tak meg először, s mi azt hittük, hogy mi va
gyunk a győztesek —, hogyan zavarták ki me
leg ágyából a Brécourt kastélyban; és lova
golnia kellett csizma nélkül, a mi nemzetőreink 
az éjjeli őrködés közben, váratlanul sauve-qui- 
peut rémületbe esvén — : egy szóval a calva- 
dosi háború csütörtököt mondott, most már 
csak az volt az egyetlen kérdés, hogy merre 
tűnjenek el s melyik lyukba rejtsék el magu
kat!*)

A nemzeti önkéntesek rohannak hazafelé, 
gyorsabban, mint ahogy onnét eljöttek. A het
venkét tisztességes departement, mondja Meii- 
lan, „mind sarkon fordult, és elhagyott ben
nünket huszonnégy óra alatt." Boldogtalanok 
azok, a kik, — mint például a lyoniak is —, 
tovább mentek, semhogy megfordulhattak 
volna! „Egy reggel" ott találjuk a mi Inten
dance épületünk falán felragasztva a convent

*) Mémoires de Puisaye (London, 1803.) 21.
14U—67.
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határozatát, a mely minket Hors la loi, a tör
vény oltalmától megfosztott állapotba helyez; 
melyet a mi saját caeni tisztviselőségiink ragasz- 
tatott ki; — világos jeléül annak, hogy nekünk 
is jobb lesz eltűnnünk. Igen, eltűnnünk, de 
hova? Gorsasnak barátai vannak Rennesben; ő 
ott fog elrejtőzködni, — szerencsétlenségre 
nem marad elrejtve. Guadet s Lanjuinais járat
lan mellék-utakra térnek, hogy Bordeauxba jus
sanak. Bordeauxba! — ez az egyetemes kiáltás, 
ép úgy a bátorságé, mint a kétségbeesésé. Ott 
még lobog a tisztességnek valami kis zászlaja, 
vagy legalább azt hiszik, hogy lobog.

Ide tehát; kiki a hogy tud! Tizenegy e 
balsorsú követek közül, a kik közé vehetjük 
tizenkettedikül Rionffe barátunkat, az írót, ere
deti dolgot csinál: fölveszik a nemzetőrök egyen
ruháját, s vonulnak vissza dél felé, a bretagnei 
zászlóaljjal, mint azon hadtesthez tartozó köz
katonák. Ezek a derék bretagneiak hivebbek 
voltak hozzánk, mint bárki más. Azonban egy 
vagy két nap múltán ők is kétkedni kezdenek, 
meghasonlanak; itt kell hagynunk őket; s mint
egy hatot közűlök mellénk véve, kíséretül vagy 
vezetőkül, magunkban elindulunk, — magá
nos vonuló csapatkát képezve, a kietlen nyugoti 
vidéken.*)

*) Louvet, 101 137. 1. MeUJap, 81., 211—70. I.
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III. FEJEZET.

,A tizenegy menekülése.

Ezen tizenegy ember menekülése a legérde
kesebb menekülések közé tartozik a melyekről 
a történet emlékezik. — Egy maroknyi elha
gyatott törvényhozó megy ott a sárguló őszben, 
megállapodás nélkül, vállra vetett puskával és 
tele töltény tar tóval. Hosszú, száz mérföldre ter
jedő út választja el őket Bordeauxtól; a vidék 
népe mind ellenségesebbé lesz irántuk, gyanítva 
a valót, mind jobban forrongva és suttogva, 
minden oldalon. Louvet ránk hagyta ezen mene
külés leírását, a mely munkája többet ér mind
annál, a mit valaha irt.

Oh erényes Pétion, a te korán megőszült fe
jeddel, oh derék ifjú Barbaroux: ide kellett ju t
notok? Nehéz út, rongyos csizma, könnyű er
szény; körülfogva a veszélyek, — mint vala
mely tenger által! Jakobinus hangulatú forra
dalmi bizottságok vannak minden városban; 
barátaink megfélemlítve, ügyünk a vesztő-félé. 
Moncontour mezővárosban szerencsétlenségre 
épen vásár van; egy ilyen magános vonuló csa- 
patocskának átmenése a szájtátó közönség előtt 
gyanús; energiára, lélekjelenlétre és szerencsére 
van szükségünk, hogy bennünket keresztül hagy
janak menni; siessetek, ti fáradt zarándokok! 
A vidék kezd mozgolódni; rólatok terjed a hir 
napról napra, hogy m agnósait vonuló tizenkét 
ember megy arra ilyen titkos módon» minden új 
nappal szélesebb htiHámú lesz az utánatok ku-
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tatva siető tömeg, mígnem egyszer az egész nyű
göt talpon áll. „Cussyt a köszvény kínozza; Bu- 
zot nagyon kövér a gyalogláshoz/4 Riouffe, fel
hólyagzott lábbal, vérezve, csak lábújjhegyen 
járhat; Barbaroux kificzamodott bokával sánti- 
kál, mindamellett folyvást jó kedvű, tele van re
ménynyel és bátorsággal. A könnyű Louvet a 
nyúl szemével néz, de szive nem a nyúlé; csu
pán az erényes Pétiont hagyta el nyugodt ko
molysága „de csak egyszer.44*) Szalma-padláso
kon, haraszt bokrok közt hálnak; a legdurvább 
szalmazsák valamely titkos jó barát szobája 
földjén: valóságos fényűzés. A legmélyebb éj
szakában jakobinus polgármesterek kutatása és 
dobok pörgése által riasztatnak fel, s csak a 
nyugodt, szilárd arczkifejezés, a puskák kézbe 
fogása és a gyors, feltaláló ész vágja ki őket.

Arra gondolni, hogy Bordeauxba jussanak, 
a tüzes La Vendéen és a még hátra levő hosszú 
mérföldeken keresztül: őrültség volna; jó, ha 
Quimperbe eljuthatnak a tengerparton és ott 
hajóra ülhetnek. Gyorsan, csak gyorsan! Az út 
vége előtt annyira izgatottá lett a vidék körül
tök, hogy tanácsosnak látták éjjel is folytatni a 
menést. Ügy is cselekesznek; az éjnek csendes 
boltozata alatt ügetnek előre, s íme mégis a hír 
elibök került. Midőn egy Carhaix nevű nyomo
rult faluba érnek (legyenek annak szalmafödelü ; 
kunyhói és feneketlen turfa-gödrei sokáig emlé
kezetesek az utazó előtt!), bámulva látják, hogy

♦) Meillan, 11U-137. I



még világosság pislog itt és ott; a polgárok éb
ren vannak és csóvák égnek a földi bolygó azon 
sarkában; s midőn gyorsan keresztül vonulunk 
egyik hitvány utczán, egy hang kiáltja utánunk: 
„Itt vannak, Les voilà qui passent!"*) Előre 
még gyorsabban, ti balsorsú, béna tizenkét em
ber; siessetek, mielőtt fegyvert foghatnának; ér
jétek el Quimper erdejét napfeljötte előtt és ott 
húzzátok meg magatokat!

A balsorsú tizenkettő azt teszi, bár nehéz
séggel, az országút eltévesztésével, veszély és az 
éjjel együtt járó tévedések közt. Quimperben 
vannak girondi jó barátok, a kik talán menhe- 
lyet adnak a bújdosóknak addig, míg egy bor- 
deauxi hajó elindul. Kifáradva, elcsüggedve, a 
bizonytalanság kínjai közt rejtőznek ott, míg a 
quimperi barátokat értesítik, elbújva a sűrű, 
nedves lombozatok alá; gyanakodva minden 
emberi arezra. Némi szánalmat lehetetlen meg
tagadnunk a derekaktól, a szerencsétlenektől. 
Oh ti legboldogtalanabbak minden törvényho
zók között, midőn negyven vagy ötven hónap
pal ezelőtt összecsomagoltátok holmitokat, s 
felültetek erre vagy amarra a bőrös kocsira, 
hogy egy ujjáalkotott Francziaországnak össze
irt atyái legyetek és hervadhatatlan borostyánt 
nyerjetek magatoknak: gondoltátok-e, hogy uta- 
tok ide fog vezetni? A quimperi samaritánusok 
ott találják őket rejtőzködve; segítve, vigasztalva 
veszik fel őket; el fogják rejteni biztos helyekre. 
Onnat előtünedezhetnek lassankint, vagy ott
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maradhatnak meghúzódva s írhatnak emlékira
tokat, míg valamely bordeauxi hajó a vizekre 
száll.

És igy Calvadosban a párt egészen le van 
verve; Romme kiszabadult a börtönből és gon
dolkodik kalendáriumán; helyére a pártvezető- 
ket zárták. Caenben a Corday család hallgatagon 
gyászol; Buzot háza egy rom és por-halmaz, s a 
romok közt ott ágaskodik egy akasztófa, ezzel 
a felírással: Itt lakott az áruló Buzot, aki össze- 
esküdt a köztársaság ellen. Buzot és a többi el
tűnt képviselők hors la loi vannak, a mint lát
tuk; életöket elveheti bárki, ott, a hol találja 
őket. Legrosszabb sorsuk van a szégeny, letar
tóztatott, látható képviselőknek Párizsban. Attól 
lehet félni, hogy a „saját házukban való letar
tóztatás" a „Luxemburgba való bezáratássá" 
válik, s hol fog végződni? Példának okáért mi
csoda sápadt arczú, vékony ember ez, utazva 
Svájcz felé mint neuchateli kereskedő, a kit 
Moulins városában letartóztatnak? Gyanús a 
forradalmi bizottság előtt. S a forradalmi bizott
ság megvizsgálja a dolgot, kisül, hogy az Bris
sot kö\et! Csak vissza, a hova letartóztatásod 
köt, szegény Brissot, voltaképen pedig a szoros 
fogságba, — a hova majd társaid is követni fog
nak. Rábául egy hamis közfalat csináltatott 
magának, egyik barátjának házában; ott él, 
láthatlanúl, sötétségben, két fal között. Ez az 
egész letartóztatási dolog börtönnel és a forra
dalmi törvényszékkel fog végződni.

Ne felejtsük el Duperretet sem, és Charlotte 
miatt lepecsételt iratait. Van azok közt egy, a
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mely elég keservet fog szülni: egy titkos, ünne
pélyes tiltakozás azon június másodiki suprema 
elles ellen! Ezt a titkos tiltakozást a mi szegény 
Duperretünk fogalmazta, ugyanazon a héten, 
egyszerű, őszinte nyelven, várva az időt annak 
közzétételére, a mely titkos tiltakozáson ott van 
mind az ő, mind más — s nem kevés számú 
tisztelt képviselők aláírása. S ha most már azo
kat a pecséteket feltörnék, mialatt a Hegy még 
mindig győzedelmes? Azok a tiltakozók, Mer
cier, Bailleul, a mondás szerint hetvenhárman, 
a mi rész még bennt van a tisztességes giron- 
diákból a conventben, reszkethetnek, ha erre 
gondolnak! Ezek a gyümölcsei a polgárháború- 
kezdésnek.

Nemkülönben júliusnak ezen utolsó nap
jaiban Mainznak híres ostroma is véget ért: a 
helyőrség elvonulhat katonai becsülettel; a szö
vetségesek ellen nem szabad harczolniok egy 
esztendeig. A festőinek szeretői, s azok között 
Goethe, ott állván a mainzi chausséen, nagy ér
deklődéssel nézték a menetet, a mely teljes ün
nepélyességgel haladt kifelé:

„Porosz lovasok födözete alatt, legelői jött 
a franczia helyőrség. Különösebb valamit alig 
lehet képzelni, mint ezeknek a sorát. Egy csapat 
marseillei, kis termetű, fekete, tarka-barka, 
rongyos ruhájú topogott elő, mintha Edwin ki
rály nyitotta volna ki várát, s abból a vidám 
törpék seregét bocsátotta volna ki. Ezek után 
rendesebb csapatok jöttek, komolyan, harago
san, de egyáltalában nem leverve vagy magukat
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szégyenelve. À legérdekesebb kép pedig, a mely 
mindenkinek feltűnhetett, az volt, midőn a va
dászok (Chasseurs) lóháton előjöttek; egész 
csendben érkeztek odáig, a hol mi állottunk, a 
midőn zenekaruk rákezdé a Mar&eillaiset. Ezen 
forradalmi Te-Detimban különben is van valami 
szomorú, sejtelmeket keltő, akármily elevenen 
játszszák is; most pedig egészen lassú ütemben 
játszották, megfelelőleg a csendes menésnek, a 
melyben lovagoltak. Volt benne valami megra
gadó és félelmes s egyszersmind nagyon ko
moly, a mint ezek a lovasok, — magas, sovány, 
bizonyos életkort elért férfiak közeledtek és ar- 
czaikon a zene hatása visszatükröződött; egyen- 
kint Don Quixotehoz hasonlíthatta volna őket 
az ember, igy tömegben egész méltóságosaknak 
tűntek fel.

„Most azonban egy külön csoport vonta ma
gára a figyelmet: a franczia kormány-biztosoké. 
Merlin de Thionville mellett, a ki huszár
egyenruhában volt, s bozontos szakála és szi
laj tekintete által tűnt ki, egy másik alak 
volt, balról, hasonló egyenruhában; a tö
meg, ezen utóbbinak láttára, dühvei egyik jako
binus városi lakosnak és clubbistának nevét han
goztatta, és mozogni kezdett, hogy megtá
madja. Merlin megállitá lovát; hivatkozott mél
tóságára, mint franczia képviselőére; a boszúra, 
a mely akármiféle sérelmet követni fog; taná
csolja nekik, hogy mérsékeljék magukat, mert 
nem utoljára látják őt most itt. A tömeg döb
benve állott meg; egyetlen egy sem mert előre

2 8 6
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törni/**) így lovagolt tova Merlin, fenyegetvén 
a legyőzetésben. De most már mi fogja feltar
tóztatni a porosz sereg áramlatát, hogy az előtte 
nyitva levő észak-keleten be ne rohanjon? Sze
rencse lesz, ha Weissenburgnak erődített vonalai 
és a járhatatlan Vosges hegyek a franczia El- 
sassra szorítják azt, s visszatartják attól, hogy 
magának az országnak szivét elborítsa!

Továbbá, épen ezekben a napokban, az 
észak-nyugoti Valenciennes ostroma is véget ért; 
elesett az, York herczegének tüzes golyó-zápora 
folytán. Condé elesett mintegy két hete. A kim- 
meriai szövetség nyomul előre. S a mi szintén 
nagyon nevezetes: mindezen elfoglalt franczia 
városokon nem a royalista fleur-de-lys lobog, 
egy új trónkövetelő Lajos nevében, hanem az 
osztrák lobogó lengeti szárnyát, mintha Ausztria 
meg akarná őket tartani a maga számára! Talán 
Custine tábornok, a ki még mindig Párizsban 
van, adhat némi felvilágosítást ez erősségek el- 
estéről? Az anya-társaság a szószékről és a kar
zatról hangosan zúg, hogy kötelessége azt tenni; 
s ugyanakkor megjegyzi, haragos kedvében, 
hogy a Palais Royal Monsieurjei ezt a táborno
kot megéljenezték.

Az anya-társaság megtisztulva most már 
többszöri „tisztítások vagy épurationsu által a 
girondismus minden szennyétől, nagy tekin
té lly é  lön. Nevezhetjük a megtisztított nemzeti 
convent paizs-hordójának vagy szárnyvezetőjé-

*) Belagerung von Main? (Goethe's Werke, 
XXX. 315.)



288 C A R LY LE

nek. À Jakobinusok tanácskozásait a Moniteur 
közli, épen úgy, mint a pafliamentót

IV. FEJEZET.

Oh természet!

Azonban közelebbről magára Párizs váro
sára nézve, mi az, a mit a történet augusztus 
10-én, a szabadság első esztendejében, „a régi 
styl szerint az 1793-ik évben" ott észrevesz? Az 
ég ne vegye bűnül, egy új dárdák ünnepélye!

Mert Ghaumettenek „mindennapos küldött
sége" elérte czélját: az alkotmányt. Egyike volt 
ez a leggyorsabban készült alkotmányoknak, a 
mit valaha csináltak; némelyek azt mondják, 
hogy nyolcz nap alatt készítették Hérault Sé- 
chelles és mások; valószínűleg derék, életrevaló 
alkotmány, — a mely pont felől azonban mi, 
bizonyos okok miatt, nem igen alkothatunk Íté
letet. Lett légyen azonban derék vagy nem de
rék: Francziaország negyvennégyezer com-
muneje sietve fogadta azt el, roppant többség
gel mindenütt; örültek, hogy akármilyen alkot
mányt is kaptak. Sőt departementi küldöttek 
érkeztek, a legtiszteletreméltóbb republicánusok 
mindenik departementból az elfogadás ünnepé
lyes izenetével; s most már mi lehetne egyéb 
hátra, mint hogy a mi uj, végleges alkotmányun
kat kihirdessük és rá megesküdjünk egy nagy
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ünnepély tartása mellett? A departementi kül
döttek, mint mondók, már egy idő óta itt van
nak; Chaumette nagyon vigyáz rájok, nehogy a 
girondi Monsieurök, az uzsorások, vagy épen a 
girondi indulatú filles de joie, megrontsák erköl
cseiket,*) Augusztus tizediké, a halhatatlan év
forduló a nap, a mely csaknem nagyobb, mint a 
bastillei július.

David festő kitett magáért. Köszönet érte 
Dávidnak és a franczia geniusnak, ezen a na
pon olyan látványos phantasmagoria kerül nap
világra, a milyet még nem látott emberi szem; 
de a melyről a történelem, a melynek elég dolga 
van a valódi phantasmagóriákkal, keveset fog 
mondani.

Legelőször is a történelem megelégedéssel 
vesz észre a Bastille romjain egy Természet 
szobrát, a mely roppant nagy, s vizet ömleszt 
két mamelles-ébői. Ez pedig nem álom, hanem 
tény; látható, kézzelfogható. Ott önti a vizet a 
nagy Természet, a homályban, napfeljötte előtt. 
Azonban midőn a felkelő nap megpirositja a ke
letet, jön a megszámlálhatatlan, hivatalos rendű 
és egészen rendetlen sokaság; jönnek a departe
menti küldöttek, jön az anya-társaság leányai
val; jön a nemzeti convent, a szép Hérault ál
tal vezetve, s csendes zene gyönyörködteti az 
emberek fülét. S ime a mint a fenséges Nap szét
szórja sugarainak gazdagságát, megaranyozva a 
halmokat és kéményeket, Hérault ott áll a nagy

*) Deux Amis, XI. 73.

Carlyle: Franezia forradalom. IÜ. '9
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Természet lábainál (a mely csupán párizsi gips2 
és semmi más); egy vaskelyhet teli merít a 
széni kebelből ömlött vízzel, s abból iszik, egy 
ékesen szóló pogány könyörgés kíséretében, a 
mely igy kezdődik: „Oh természet"; és isznak 
a departementi küldöttek mind, mindenik olyan 
alkalmatos mondással vagy prófétai nyilatko
zattal kiséri azt, a minőre képes; s az alatt a 
zene előbb halkan, lassan, majd harsogva szól; 
az ágyúk dörögnek, az emberi torkok ordíta
nak: mindezek igen jól végezvén be a nap ün
nepélyének első felvonását.

Azután következik az ünnepélyes menet a 
Boulevards mentén: a küldöttek vagy hivatalos 
személyek egy darabból álló hosszú, háromszínű 
szalaggal összekötve; közönséges „tagjai a sou- 
verain-nek“ vegyes tarkaságban haladva, dár
dákkal, kalapácsokkal, mesterségük eszközei
vel és jelvényeivel; s ezek között van egy eke is, 
melyen az öreg Baucis és Philemon ülnek s gyer
mekeik húzzák azt. Sokhangú összhang és dis- 
sonantia töltik be a léget. Több diadalkapu 
alatt mennek át, a melyek elsőjének talapzatá
nál, vájjon mit gondol az olvasó, kiket találunk? 
— a nők fölkelésének hősnőit. A piaczok erős 
hölgyei ott vannak (úgy látszik, Théroigne na
gyon beteg arra, hogy ott legyen) tölgyfa-ga- 
lyakkal, háromszinű szalag diszítménynyel, szi
lárdan ülve ágyúikon. A kikhez a szép Hérault, 
hódolattal megállva előttök, hizelgő ékesszólás
sal beszédet tart; mire azok fölkelnek és a me
nethez csatlakoznak.

De nézd csak, a Place de la Révolutíonon



micsoda más fönséges szobor lehet ez, vászonnal 
leteritve, — a melyet azonban csiga és kötél se
gélyével gyorsan lerántunk róla? A szabadság 
szobra! Ez is csak gipszből van, azonban reméli, 
hogy valamikor érczbőlvalóvá lesz; ott áll, a hol 
egykor a zsarnok Louis Quinze állott. „Három
ezer madarat" bocsátanak szét a széles világba, 
czédulákkal nyakuk körül: Mi szabadok va
gyunk, kövessetek bennünket. Royalista és ci- 
devant lim-lomból, a mit még összeszedhettek, 
égő áldozatot gyújtanak; a szép Hérault főpapi 
beszédet tart, és pogány könyörgést bocsát fel.

Most pedig tovább, előre, a folyamon ke
resztül, a hol egy új roppant szobor-készület 
vár ránk; egy roppant gipszhegy; azon a Nép, 
mint Herkules, fölemelt, mindent leverő dorong
gal; „a girondi foederalismus sokfejű sárkánya 
emelkedik fel a büzhödt mocsárból:" — mind
ezek új szónoklatot várnak Héraulttól. A többi
ről akár ne is szóljunk: a Champ-de-Marsról, 
az ott levő Haza oltáráról, a megölt oltalmazok 
urnájával és a Törvénynek ácskészitette egyen- 
lősitő rudjával; s arról az érzelemkiömlésről, 
ágálásról és szónoklatokról, a melyek folytán 
Hérault ajkainak meg kellett fehéredniök, s 
nyelvének szája padlásához kellett tapadnia.*)

Hat óra felé hadd üljön le a kifáradt elnök 
és a párizsi patriotismus általában az ebéd s ál
talában olyan társas étkezés mellé, a milyen 
kinek-kinek jut; s teli kancsóval vagy habzó po-

*) Choix des Rapports, XII. 432—42.
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hárral kezükben, hadd lépjenek be ezen új és 
legújabb aerába. S valóban nem lesz-e készen 
Romme új naptára a napokban? Minden ház
tetőn kis háromszínű lobogók lengenek; a lo
bogó nyele egy dárda, és azon egy szabadság
sipka. Minden ház falán — mert egy hazafi sem 
akar, a ki nem gyanús, a másik mögött ma
radni — nyomtatva ezen szavak olvashatók: 
Egy és oszthatatlan köztársaság, Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség vagy Halál.

A mi az új naptárt illeti, erre nézve inkább 
itt mondjuk el, mint később, hogy gondolkodó 
emberek előtt már rég feltűnt a régi naptárnak 
egyenlőtlen és össze nem vágó berendezése; 
bogy egy új naptár behozatalát már régen szinte 
eldöntöttnek tekintették. Az atheista Maréchal 
csaknem tiz évvel ezelőtt terjesztett elő egy új 
naptárt, a mely legalább a babonától ment volt: 
ezt most a párizsi hatóság, jobbnak hiányában, 
el akarja fogadni; minden esetben vagy ezt a 
Maréchalét vegyük be, vagy valamely ennél job
bat, — miután új aerába jutottunk. Több Ízben 
történt kérelmezés ezen dolog érdekében; s való
ban egy év óta minden köztestület, journalis- 
ták és hazafiak általában „a köztársaság első 
éve“ dátumot használták. Kétségtelen, hogy e 
kérdésnek nehézségei vannak. Azonban a con- 
vent vette azt kezébe, és Romme, mint mondók, 
gondolkodott is rajta; nem Maréchal uj naptá
rát fogadjuk el, hanem egy jobb új naptárt, a 
mely Romme-é és a mienk. Romme, segitve 
Monge, Lagrange és mások által, elkészíti a ma- 
thematicai részt; Fabre d'Eglantine adja a költői
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neveket; s igy október 5-én, 1793-ban, elég sok 
fáradság után, végre bemutatják új köztársa-^ 
sági naptárukat, egészen elkészülve, s törvény 
által használatba is veszik.

Négy egyenlő évszak, tizenkét egyenlő hó
nappal, melÿek mindenikében harmincz nap 
van: ez háromszázhatvan napot ád ki; s még ott 
marad öt gazdátlan nap, a melylyel csinálni kell 
valamit. Az öt gazdátlan napot ünnepnapokká 
teszszük, s nevezzük azokat az öt Sansculotti- 
des-nek, vagy nadrágtalan napoknak. A genius 
ünnepe; a munka ünnepe; a tettek, a jutalmak, 
a vélemény ünpepe: ez az öt sansculottides. A 
mi által a nagy kör, vagy ív teljessé van téve; 
mindössze is még, minden negyedik esztendőbe, 
melyet hajdan szökőévnek hivtak, beiktatunk 
egy hatodik sansculottide-ot, és nevezzük azt a 
forradalom ünnepének. A mi most már a szá
mítás kezdetének napját illeti, a mi némi nehéz
séget okozna különben, — nem a legszerencsé
sebb véletlen találkozás-e az, hogy maga a köz
társaság szeptember 21-én kezdődött, épen az 
őszi éj-nap-egyenlőség idején? Tehát az őszi éj- 
riap-egyenlőség, éjfél a párizsi délkör szerint, a 
hajdan 1792-iknek nevezett keresztyén esztendő
ben: lesz a pillanat, a honnét az új ae*a számítása 
kezdődik. Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, 
vagy a mint magyarul nevezhetnők: Szüretelő, 
Ködhozó, Zuzmarás: ez a mi három őszi hóna
punk. Nivôse, Pluviôse, Ventôse, vagy más sza
vakkal: Havazó, Esős, Szeles, ezek adják ki a 
téli évszakot. Germinal, Floréal, Prairial, vagy: 
Fakadó, Virágos, Sarjús: ezekből áll a tavaszi
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évszak. Messidor, Thermidor, Fructidor, azaz: 
Arató, Égető, Gyümölcsadó: ezek képezik a re- 
publicánus nyarat. Ezen tizenkét részre oszlik 
fel, igen szépen, a republicánus esztendő. A mi 
a részletesebb, alsóbb felosztásokat illeti, miért 
ne hoznánk itt be kissé merészebb újítást: fo
gadjuk el a tizedes felosztást, s az elavult Hét 
vagy „hét nap44 helyébe tegyünk „tiz napot*4 
vagy Décade-ot, s készen van az egész. Tehát 
minden hónapban három Décade van, a mely 
igen helyes beosztás; s a Décadi, vagyis minden 
tizedik nap „a pihenés napja44 lészen. Hát a ke
resztyén szombattal mi történik? Az gondoskod
jék maga-magáról !

Ez, röviden szólva, Rommenak és a con- 
ventnek új naptára; számításában alapítva a 
párizsi délkörre és Jean-Jacques evangeliomára; 
egyebek közt ez is nem kevés alkalmatlanságot 
szerez a franczia forradalom idegen olvasó
jának, Messidorjaival és Thermidorjaival meg
zavarván az ember fejét; úgy hogy utóljára is 
kénytelen önvédelmében valami vázlatot vagy 
táblázatot csinálni magának, a mely szerint ezt 
az új számítási módot a régire rögtön átalakít
hassa, és azt állandóan kéznél tartani. Ilyen 
táblázatot nyújtunk mi csillag alatt az olvasó
nak, a mely*a sok használatban ugyan elrongyol- 
lott, de még mindig olvasható és kinyomatható. 
Mert a Romme-féle naptár, annyi sok hírlap
ban, emlékiratban, közcselekvényben használva, 
mélyen benyomult az idő azon kis töredékének 
testébe; egy olyan új aerát, mely tovább tartott 
tizenkét esztendőnél, nem lehet megvetéssel
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mellőzni.*) Ezen táblázat segedelmével segítse 
át magát nz oivasó, a hol szükséges, az új számi- 
tásmódból a régibe, a melyet „rabszolga-stilnek, 
stile esclave“ is neveznek; — mi pedig, ezen la
pokon, a mennyire lehet, csak az utóbbit fogjuk 
használni.

Ilyen új köz-ünnepély, új aera vagy új nap
tár kíséretében fogadta el Francziaország a maga 
új alkotmányát, a mely a legdemokratikusabb 
alkotmány a valaha papírra Írottak közt. Ho-

*} Szeptember 22-ike 1792-ben, Vendémiaire 1-je 
az első évben, s mindenik új hónapnak 30 napja 
van, tehát

Adj
Vendemiaire-ben

hozzá
21-et ■SB Szeptemberben 30 napi

Brumaire-ben 21-et »0
N Októberben 31 9t

N Frimaire-ben 20-at (O
P« Novemberben 30 9»

OM Nivose-ban 20-at
00 Deczemberben 31 99

a Pluviose-ban 19-et ju hJanuárban 31
N¥) Ventose-ban 18-at «f-t Februárban 28 *
P-
00 Germinalban 20-at

tX>W
S Márcziusban 31

*o Floréal-ban 19-et 0 Áprilisban 30
JW

3 Prairial-ban 19-et O04 Májusban 31
N< Messidor-bau 18-at

0
tx> Júniusban s 30 9<

Thermidor-ban 18-at 0>B Júliusban 31 99

Fructidor-ban 17-ef t/1 Augusztusban 31 9»

Ezenkívül van öt sansculottides, s a szökő évben a 
hatodik: ezeket Fructidor végéhez csatoljuk.

Az új naptár megszűnt január 1-én 1806-ban. 
Lásd: Choix des Rapports, XIII. 83—99,; XIX. 199,
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gyan tölti be feladatát a gyakorlatban? Időről- 
időre hazafias küldöttségek sürgetik annak hasz
nálatba vételét, hogy hadd álljon munkába. 
Azonban ez mindannyiszor megfontolandónak, 
abban a pillanatban időszerűtlennek látszik. 
Mignem néhány hét múlva a közjóléti bizottság 
Saint-Just orgánuma által jelenti, hogy a jelen
legi veszélyes körülmények közt Francziaország 
állapota forradalmi, s hogy „kormányának is 
forradalminak kell lenni, a béke idejéig." Te
hát csak mint papiros és remény kénytelen lé
tezését tovább folytatni ez a szegény új alkot
mány; — a mely alakban nyugszik most is, vé- 
getlen mennyiségű más dolgokkal együtt, azon 
föld alatti helyen, közel a holdhoz. A papirosnál 
tovább soha sem jutott, és nem is fog jutni 
soha. V.

V. FEJEZET.

A hoszú éles kardja.

Úgy áll a dolog, hogy Francziaországnak 
most egészen másra van szüksége, mint papi
rosra irt theorémákra, t. i. vasra és merész
ségre.

Nem áll-e lángban La Vendée még most is, 
fájdalom, nagyon is betuszerinti értelemben, a 
gaz Rossignol magukat a malmokat is fölégeti. 
Santerre tábornok semmire sem tudott ott 
menni; Rossignol tábornok, vak dühében, s igen 
gyakran ittasan, még a semminél is kevesebbre
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tud. A forradalom terjed, s mind őrültebbé vá
lik. Szerencsére azok a sovány, Don Quixotei 
alakok, a melyeket Mainzból kivonulni láttunk, 
s a melyek „kötelezték magukat, hogy a szövet
ség ellen nem harczolnak egy esztendeig" meg
érkeztek Párizsba. A nemzeti convent postako
csikra s egyéb szállító-eszközökre rakja őket, s 
postai úton gyorsan La Vendéebe küldi. Ott, 
vitézül küzdve apró csatákban és csete-patékban 
a gaz Rossignol alatt, hadd mentsék meg, bo
rostyánt nem nyerve, a köztársaságot, és „ka- 
szaboltassanak le lassankint az utolsó em
berig".*)

S a szövetségesek serege nem özönlik-e be, 
mint valamely tűzáradat; Poroszország a nyitva 
levő észak-keleten; Ausztria s Anglia észak-nyu
gaton; Houchard tábornok semmivel sem sze
rencsésebb ott, mint Custine volt; vigyázzon 
magárai Spanyolország is előnyomult a keleti 
és nyugoti Pyrenéeken át, s terjeszkedik szét 
délnek tájain, Bourbon-lobogókat lobogtatva. 
Azt a vidéket már különben is a girondi polgár- 
háború hamva és parazsa borítja. Marseille 
égése csak el van fojtva, de kioltva nincs, hogy 
majd csak vérben oltassék ki. Toulon, megré
mülve és sokkal tovább menve, semhogy meg
fordulhatna, — halljátok meg ti égi hatalmak! 
— az angolok karjai közé vetette magát. A tou- 
loni fegyvertáron lengő lobogó még csak nem is 
Lajosnak a trónkövetelőnek Fleur-de-lysje, ha
nem az angolnak s Hood admiralnak átkozott

*) Deux Amis, Xí, 147.; XIH. 160-92,
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Szent-György-kérésztje! A mi maradék ten
geri hadiszere, fegyvertára, kötélzete, hadiha
jója volt Francziaországnak, az átszolgáltatta 
magát az emberi nem ezen ellenségeinek, —
„ennemis du genre humain“ kezébe. Ostromol
játok, lövessétek, ti biztosok, Barras, Fréron és 
ifjabb Robespierre; s ti Cartaux tábornok és J  
Dugommier tábornok; s mindenek fölött te figye
lemre méltó tüzérszázados, Napoléon Buona- 
parte! Hood erősiti, eleséggel látja el magát; úgy 
látszik, egy második Gibraltárt akar csinálni 
abból a helyből.

De nézd, a késő őszi éjszakán, augusztus 
utolsó éjeinek egyikén, micsoda hirtelen veres 
vakító fény az, a mely Lyon városa fölött tá
madt, akkora durranás kíséretében, mely szinte 
megsüketité a világot? A lyoni lőpor torony az, 
sőt a hadiszerek tára, négy lőpor torony nyal, 
a mely meggyuladt a bombázás alatt és a leve
gőbe repült, „száztizenhét házat ragadva fel ma
gával". Akkora fénynyel, mint a déli napé, s ak
kora mennydörgéssel, a mekkora csak az utolsó 
ítélet trombitájáé lesz! Minden élő alvót feléb
resztett az, messze nagy kiterjedésben. Minő lát
vány volt az, melyet a történet szeme a hirtelen 
éjszakai ragyogó fényben szemlélhetett! A bol
dogtalan Lyon város házfödelei s valamennyi 
temploma és tornya egy pillanatra megvilágo- 
sitva; a Rhône és Saône vizei forrnak ágyúiban, 
egyszerre láthatókká válva, s völgy és haiom, ta- j ! 
nyák és a sik tarló s az egész vidék körös-körül; 1 
— a halmok, fájdalom, árkokká, torlaszokká és 1 
töltésekké alakítva át hirtelen; a kékruhás pat- i
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tantyusok, mint lőporos kis ördögök, űzik po
koli üzletüket odafönn, a nem ambróziás éjsza
kában! Hadd födje be ismét sötétség ezt a ké
pet, mert látása bántja a szemet. Beteljesült, 
hogy Chalier halálát drágán fizette meg ez a vá
ros. Conventi biztosok jöttek a városba és ta
nácskozások tartattak Lyonban minden ered
mény nélkül; az actio reactiot szült s a viszo
nyok mind rosszabbakká lőnek, mig végre az 
lett az eredmény, hogy Dubois-Crancé biztos 
„hetvenezer emberrel és több megye összes tü
zérségével" éjjel és nappal bombáztatja Lyon 
városát.

De még rosszabb állapot is vár reá. Éhség, 
pusztulás és tűz uralkodnak Lyonban. Az os- 
tromlottak kirohanásai kétségbeesettek; a derék 
Précy, nemzetőrparancsnok és főparancsnokuk, 
megteszi a mi embertől telik; kétségbeesetten, 
de siker nélkül. Az élelmiszerek szállítása el van 
vágva; városunkba semmi sem jöhet be, csak 
golyó és bombák. A fegyvertár felrobbant; ma
gát a kórházat porrá lövik, és betegek elevenen 
temettetnek el. Ez utóbbi szép épületre fekete 
lobogót tűztek ki, az ostromlók könyöriiletére 
hivatkozva vele; mert bár most őrjöngők, de 
azért nem a mi testvéreink-e? Ezek azt vak dü
hökben kihivási jelnek vették, s annál inkább 
oda czéloztak. A rossz állapot mind rosszabbá 
lesz a városban, s lehet-e a rosszat megállítani, 
mig az a legrosszabb fokot el nem érte? 'Dubois 
biztos semmi mentségre, semmi szóra nem hall
gat, ezen az egyen kivül: „megadjuk magunkat 
kegyelemre". Lyonban vannak elnyomott jako
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binusok, uralkodó girondiak és titkos royalis
ták. S most, midőn a süket őrültség és az ágyúk 
bömbölése összemunkálnak: nem teheti-e meg 
a városi elöljáróság, hogy utoljára magának a 
royalismusnak karjaiba veti magát? A szardí
niái király ő felsége segítséget akart hozni, de 
nem sikerült. D’Autichamp menekült, a két 
trónkövetelő királyi fenség nevében segítséggel 
jó Svájczon keresztül, de még nem érkezett 
meg: Précy kitűzi a liliomos lobogót!

Ennek láttára a hű girondiak mindany- 
nyian bánatosan leteszik fegyveröket. Most már 
hadd vegyék be a mi tricolor testvéreink a vá- 1 
rost és öljenek le bennünket haragjukban; vele
tek mi nem akarunk győzni. Az éhező asszonyo
kat és gyermekeket kiküldötték a városból; a 
süket Dubois visszaküldi őket; tombol tűz-eső- 
ben és őrültségben. „Gyapjús zsákokból készült 
sánczainkat" elfoglalták, meg visszavettük; 
Précy a „fleur-de-lys“ alatt hősiesen küzd, mint 
maga a kétségbeesés. Mi lesz Lyonból? Az os
trom már hetven nap óta tart.*)

Vagy nézzünk oda, a mint ugyanezen hetek
ben^ távol a nyugoti vizeken, egy kis zsiros, pisz- 
kosHkereskedő hajó szeli át a biscayai öblöt, skót 
legénységével; a melynek bensejében elrejtve ül- \ 
nek, vigasztalanul, a girondi ügynek utolsó, el
hagyatott töredéke, a Quimperből jövő képvise- I 
lök. Többen elmenekültek oda, a hova tudtak. |
A szegény Riouffe a forradalmi bizottság körmei | ! 
közé, s Párizs tömlöczébe került. A többiek itt I

*) Peux Amis, XI. 80 -143 ,



rejtőzködnek:, a tiszteletre méltó Pétion ősz ha
jával, a haragos Buzot, a gyanakodó Louvet, a 
derék, fiatal Barbaroux és mások. Quimperből 
ezen szomorú helyzetben menekültek ki, s most 
aggódva és küzködve haladnak előre; veszély 
fenyegetvén őket a hullámok, veszély az ango
lok, s legnagyobb veszély a francziák részéről; 
számkivetve az Ég és a Föld által ezen skót le
génységű kereskedőhajó zsiros belsejébe s körü
löttük a kietlen Atlanti tenger moraja zúg. Bor- 
deauxba mennek, ha talán ott még pislogna 
némi remény. Ne menjetek be Bordeauxbá, ba
rátim! Vérengző conventi képviselők, Tallien és 
más ilyenek, érkeztek oda, rendeleteikkel és 
guillotiejaikkal; a tiszteletreméltóság földre ta
posva nyög; a jakobinismus uralkodik ott, kor
látlanul. Onnat a Réole kiszálló-helyről vagy 
Ambés földfokról, mintha a sápadt Halál inte
getne, az ő forradalmi éles kardjával, hogy tá
vozzatok!

A skót hajótulajdonos, az ügyes, zsiros em
ber, a Bee d’Ambés valamelyik oldalán nagy 
nehezen horgonyt vet; nagy nehezen partra szál
lítja az ő girondiait; a kik — miután körülnéz
tek, a leggyorsabban befúrják magukat a föld 
alá; s így, földalatti folyosókban, jó barátok 
hátsó szobácskáiban, pinezékben, pajta-padlá
sokon, a Saint-Emilion és Libourne barlangok
ban kikerülik a kegyetlen halált.*) Oh ti legbol
dogtalanabbak, minden senatorok között!
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VI. FEJEZET.

Fölkelve a zsarnokot ellen*

Mindezen kiszámíthatatlan bajokkal, rém- 
séges dolgokkal és csapásokkal mit állíthat 
szembe a jakobinus convent? A nem számitgató 
jakobin-szellemet és a formákat lehányt sans- 
culotte őrültséget! Ellenségeink törnek ránk, — 
mondja Danton, — de nem fognak legyőzni 
bennünket, „inkább hamuvá égetjük Franczia- 
országot, nous brûlerons la France

A közbiztossági és közjóléti bizottságok „a 
körülmények magaslatára, à la hauteur“ emel
kedtek. Emelkedjék fel minden halandó à la 
hauteur. A negyvennégyezer sectio és azok for
radalmi bizottságai hozzák rezgésbe a köztár
saság minden idegszálát, s érezze minden fran- 
czia, hogy vagy tennie kell, vagy meghalnia. 
Ezen sectiók és bizottságok képezik éltető vér
forgását a jakobinismusnak; Danton Barréret 
és a Salut public-ot használván orgánumul, el
határoztatja, hogy Párizsban két sectio-tanács- 
kozás tartassák hetenkint, s egyszersmind, hogy 
a szegényebb polgárokat fizessék az ott megje
lenésért, s napi bérül negyven soust kapjanak.*) 
Ez az a híres „negyven sousról szóló törvény", 
a mely hathatós izgatószerül szolgál a sanscu- 
lottismusnak s a jakobinismus éltető vérforgá
sának.
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*) Moniteur, Séance du 5. septembre, 179S.



Augusztus huszonharmadikán a közjóléti 
bizottság, mint rendesen, Barrére által, — olyan 
szavakba foglalva, a melyek megérdemlik, hogy 
íöljegyeztessenek, — közrebocsátotta jelentését, 
mely rövid időn a tömeges fölkelésről szóló tör- 
vénynyé vált. „Az egész Francziaország, s a 
mennyi embere és segélyforrása van, igénybe vé
tetik" — mondja Barrére, igazi tyrtaeusi sza
vakban, ez érvén legtöbbet minden nyilatkozata 
közt. „A köztársaság egy roppant ostromlott 
város". A legközelebbi napokban kétszázötven 
kovácsol állítanak munkába a Luxemburg-kert- 
ben s a Tuileries külső fala mellett körös-körül, 
hogy puskacsöveket csináljanak a Föld és az 
Ég szemei előtt! A szabadság fiai, minden fa
lucskából departementi városuk felé, s minden 
departementi városból a kijelölt táborhely és 
ha^cztér felé, induljanak, zászlóikon ez legyen: 
„Le peuple français debout contre les Tyrans, 
A zsarnokok ellen fölkelt franczia nép". „A fiatal 
emberek a csatatérre mennek; az ő feladatuk, 
hogy győzzenek; a házas emberek fegyvereket 
fognak kovácsolni; szállítják a podgyászt és az 
ágyúkat; az élelemről gondoskodnak; az asszo
nyok a katonák ruháit varrják, sátorokat készí
tenek; szolgálnak a kórházakban; a gyermekek 
ócska vászonból tépést készítenek; az öreg em
berek közhelyekre vitetik magukat, és ott, sza
vaik által az ifjak bátorságát tüzelik; a királyok 
gyűlöletét s a köztársaság egységét hirdetik"**) 
Tyrtaeusi szavak, a melyek reszketésbe hoznak 
minden franczia szivet.
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Francziaország tehát ilyen hangulatban fog 
— minthogy semmi más hangulat nem segít — 
ellenségei ellen rohanni. Fék nélkül, mindenes
től; nem tekintve sem az árra, sem a következ
ményekre; nem ügyelve semmiféle törvényre 
vagy szabályra, kivéve ama legfőbb törvényt, 
a nép boldogságát! Fegyvere: mindaz a vas, 
a mi Francziaországban található; ereje, mind
azon férfiaké, nőké és gyermekeké, a kik Fran
cziaországban vannak. Ott, az ő kétszázötven 
kovácsmühelyiikben, a Luxemburg-kertben, 
vagy a Tuileries körül, hadd csinálják a puska
csöveket az Ég és Föld szemei előtt.

De az idegen ellenséggel szemben való hősi 
kiállás mellett nem marad el a hazaiakon való 
fekete boszúállás sem. A forradalmi bizottságok 
vérkeringése ama negyven sousról szóló törvény 
által gyorsittatván, Merlin követ, nem a thion- 
villei, a kit Mainzból kilovagoltában láttunk, 
hanem a Douaiból való Merlin, a kit ennek kö
vetkeztében Merlin suspectnek neveztek el, úgy 
egy hét múlva előáll az ő világhírű „a gyanú- 
sokra vonatkozó törvény"-évéi, a mely meg
hagyja valamennyi sectiónak, hogy bizottságaik 
által azonnal letartóztassanak minden gyanús 
egyént, egyszersmind meg is magyarázván, hogy 
kik közelebbről a letartóztatandó és gyanús sze
mélyek. „Gyanúsak mindazok, — mondja, — a 
kik cselekedeteik, összeköttetéseik, szavaik vagy 
Írásaik által*‘ — egy szóval gyanúsakká lettek.*)
Sőt Chaumette még részletesebben megvilágít- 1 1

*) Moniteur, Séance du 17. septembre 1793,
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ván a dolgot municipalis falragaszaiban és proc- 
lamatióiban, annyira tisztába hozza ezt a kér
dést, hogy az ember csaknem képes a gyanúst 
az utczán felismerni és elcsípni, s vinni a bi
zottság elé, onnan pedig a börtönbe. Vigyázz 
jól szavaidra, vigyázz jól nézésedre: ha semmi 
más által nem vagy is az, ez által gyanússá le
hetsz, a mint közmondássá is vált: „Gyanús, 
minthogy gyanakodó". Mert nem forradalmi ál
lapotban vagyunk-e mi?

Soha ennél rettenetesebb törvény nem ural
kodott embereknek nemzetsége fölött. Vala

mennyi börtön és fogház Francziaországban, 
zsúfolttá lesz egész a háztetőig; negyvennégy
ezer bizottság, mint megannyi arató vagy gyűjtő 
társaság, a mely Francziaország földjén gyűjt, 
takarítja be az aratást és halmozza fel ezen há
zakban. Az arisztokrata kalászok aratása ez. 
Sőt, nehogy a negyvennégyezer társaság, min- 
denik saját aratóföldjén dolgozva, elégtelen le
gyen: azért egy vándorló „forradalmi hadsere
get" állítunk fel; a mely hatezer emberből áll, 
odaillő parancsnokok alatt; ez majd bejárja az 
országot széliében hosszában, és közbe vág, a hol 

S  látja, hogy az arató-munka ernyed. Ezt kérel
mezte a városi hatóság és az anya-társaság s ezt 
határozta a convent.*) Az arisztokraták, foede- 
ralisták, monsieurs pusztuljanak el, s reszkes
sen minden ember: „a szabadság földje meg fog 
tisztittatni" — boszúállás általi

S eddigelé a forradalmi törvényszék sem 
hevert. Blanchelande, a miért elvesztette Saint-

*) Moniteur, Séances du 5., 9., H. septembre.

Carlyle: Franczia fo r ra d a lo m . H t . 20
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Domingôt; „az orleansi összeesküvők", a miért 
„gyilkoltak", a miért megtámadták Leonard 
Bourdon képviselő szentelt személyét, több más 
névtelenekkel együtt, a kikre nézve az élet csak 
olyan édes volt, ki végeztettek. A nagy guillotine 
minden nap megkapja a maga részét. Az elitélte
ket vivő szekér mint valamely fekete kisértet, 
halad végig naponként, alkonyat felé, a dolgok 
tarka-barka tömegén keresztül. A tarka-barka 
tömeg, annak láttára megborzad egy pillanatra, 
s a következő pillanatban elfelejti: úgy kell az 
arisztokratáknak! ők  vétkeztek a köztársaság 
ellen; haláluk, ha csak annyiban is, hogy javaik 
lefoglaltatnak, hasznára válik a köztársaságnak: 
Vive la République!

Augusztus utolsó napjaiban egy nevezete
sebb fő is lehullott: Custine tábornoké. Custinet 
keménységgel, ügyetlenséggel, kétszínűséggel, 
sok mindennel vádolták; azonban bűnösnek, — 
elmondhatjuk, — tulajdonkép egy dologban ta
lálták, a sikertelenségben. Hallván a váratlan 
ítéletet, „Custine térdre esett a kereszt előtt", 
hallgatagon ottmaradva mintegy két óra hosz- 
szat; nedves szemekkel és imádkozó tekinte
tével haladt a Place de la Révolution felé; fel
pillantott a fényes, függő bárdra, aztán gyorsan 
föllépdelt a vérpadra,*) s gyorsa** ki lön törölve , 
az élők sorából, ő  harczolt Amerikában; büszke, M 
s derék ember volt, és sorsa ide vezette.

Ugyanezen hónap 2-án, három órakor reg- 1 
gél, egy hintó robogott el, zárt ablakokkal, a 1

) Deux Amis, XI. 148-188.
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Templeből a Coneiergeriebe. Két városi elöl
járó ült benne, és Marie-Antoinette, egykor 
Francziaország királynéja. Ott fog raboskodni 
azon Conciergerieben, egy piszkos, sötét czellá- 
ban, elszakítva gyermekeitől, rokonaitól, barát
jából, és a reménytől, hosszú heteken keresztül; 
várva, hogy mikor jön el a vég.*)

Azt tapasztaljuk, hogy a guillotine mind 
gyorsabban dolgozik, a mint a dolgok folya
mata gyorsul. A guillotine, működésének gyor
sasága által mutatójául szolgál a köztársaság 
dolgai haladásának általában. Roppant bárdjá- 
nak csengése, a mint az fölemelkedik és lehull, 
mint valamely rettenetes összehúzódása és kitá
gulása a szivnek, egy részét képezi az egyetemes, 
roppant életmozgásnak, s mintegy érverése a 
sansculotte-rendszernek! — „Az orleansi össze
esküvőknek4* és erőszakoskodóknak meg kellett 
halniok, daczára a sok sirásnak és könyörgés
nek: olyan szent egy képviselő személye. Azon
ban a szentet is meg lehet szentségteleniteni, ha 
szükség van rá; a képviselő sem nagyobb, mint 
a guillotine. A szegény Gorsas journalistát és 
követet ott láttuk Rennesben rejtőzködve, mi
dőn a calvadosi háború úgy felsült. ő  azután, 
augusztusban, Párizsba lopózkodott; ott leske- 
lődött heteken át a hajdan királyinak nevezett 
palota körül; egy nap ott meglátták, elcsípték, 
személyazonosságát bebizonyították, s miután 
már különben is „törvényen kívüli44 állapotban

*) Lásd: Mémoires Particuliers de la Captivité 
à la Tour du Temple. (d’Angoulême herczegnötöl, Paris, 
2t. Janvier, 1817.)
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volt, minden további teketória nélkül egyenesen 
a Placc de la Révolutionra küldték. Meghalt, 
nejét és gyermekeit a köztársaság könyörüle- 
lébe ajánlva. Október kilenczedikén történt ez, 
1793-ban. Gorsas az első képviselő, a ki a vér
padon hal meg; nem ő lesz az utolsó.

Bailly, az expolgármester, börtönben ül; az 
exügyész, Manuel, Brissot, és a mi szegény letar
tóztatott girondiaink bebörtönzött, bevádlott 
girondiakká lettek, a jakobinismus egy szájjal 
követeli megbüntetésüket. Duperret pecsét
jeit feltörik. Az a hetvenhárom titkos tiltakozó 
azt veszi észre, hogy egy napon csak jelentést 
tesznek rólok és végzésileg vád alá helyezik 
őket; miután a convent ajtait „előbb bezárták”, 
hogy a bűnösök közül senki meg ne meneked- 
hessék. Még azon este, igen durva módon, bör
tönbe vetették őket. Boldogok azok, kik közű
lök esetleg távol voltak! Condorcet eltűnt szem 
elől; talán ő is, mint Rabaut, két fal közé be
zárva lappang, valamelyik barátja házában. VII.

VII. FEJEZET.

Marie-Antoinette.

Hétfőn, október tizennegyedikén, 1793-ban, 
olyan ügy kerül Ítélet alá a Palais de Justice- 
ben/ az új forradalmi törvényszék előtt, a mely
hez hasonló lefolyásúnak soha ezen vén kő
falak tanúi nem voltak: Marie-Antoinette pőre. 
Az, ki egykor legragyogóbb volt a királynék
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között, most fényéből kivetkőztetve, szépsége- 
vesztve, elhagyatottan áll ott Fouquier-Tinville 
Ítélő széke előtt, életét védve. A vádpontok a 
múlt éjjel adattak át neki.*) Az emberi sze
rencse ilyen változásainak kifejezésére micsoda 
szavak valók? Egyedül a hallgatás.

Kevés nyomtatott dolgot olvas az ember, 
a melynek olyan tragicus, csaknem borzalmas 
jelentősége volna, mint a Bulletin du Tribunal 
Révolutionnaire azon nehány sivár lapjának, 
melyen czíműl Capet özvegyének pőre áll. Sö
tét, sötét ott minden, mint valamely szörnyű 
napfogyatkozás alatt, vagy mint a rémeknek 
földalatti birodalmában. Alvilági birák, az al
világi Tinville; kilenczszer körülövézve a Styx- 
szel és Lethével, az égő Phlegethonnal és 
Cocytussal, melyet jajgatások vizének nevez
nek! Maguk a megidézett tanúk inkább szel
lemekhez hasonlítanak: a mentők és a vádlók 
egyaránt a halál és az Ítélet árnyékában jár
nak; képzeletünk előtt úgy tűnnek fel, mint 
a guillotine martalékai. A magas ci-devant 
d'Estaing gróf, ki minden áron szeretné magát 
jó hazafinak mutatni, nem menekszik meg ; 
sem Bailly, ki midőn kérdezték tőle, hogy 
vájjon ismeri-e a vádlottat, e felé tisztelettelje
sen fordulva feleié: „Oh igen, ismerem Ma-
dame-ot.“ Az ex-hazafiakkal, minők Manuel 
ügyész, kurtán bánnak itt; az exminisztereket 
mezítelenre fosztják fényüktől. Találkozunk 
hideg, arisztokratikus, sérthetetlen nyugalom-

*) Procès de la Raine (Deux Amis, XI. 251—381.)
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mal, mely híí magához még a Tartarusban is; 
és találkozunk hazafias káplárok, hazafias 
mosónők ész nélküli ostobaságával, akikből 
csak úgy dől a szó az összeesküvésekről, áru
lásokról, augusztus tizedikéről, s az asszonyok 
régi fölkeléséről. Mert most minden vétekké 
lett annak a részéről, a ki vesztett.

Marie-Antoinette, az uralkodói természetű 
asszony, ezen végső elhagyatottságában, s 
a legnagyobb szükség ezen órájában nem ta
gadja meg magát. Tekintete, mondják, midőn 
amaz iszonyatos vádlovelet olvasta, folyvást 
nyugodt maradt; „néha, úgy vették észre, 
hogy újjait mozgatja, mint mikor valaki a 
zongorán játszik.46 Még azon homályos forra
dalmi bulletinen keresztül is észreveheti az 
ember, s nem kevés érdeklődéssel, hogy m i
lyen királynői módon viseli magát. Feleletei 
gyorsak, világosak, gyakran laconicus rövid- 

^ségüek. Az elhatározottság, a mely megvetővé 
vált, a nélkül, hogy megszűnt volna méltósá- 
gos lenni, nyugodt szavakba öltözködik. „Te
hát ön makacsúl megmarad a tagadás mellett?44 
— „Az én eljárásom nem a tagadás: én az 
igazságot mondtam, s a mellett maradok meg.4C 
A szemérmetlen Hébert sok dologban tanú- 
bizonyságot tett ellene; különösebben egy vád
pontot hozott fel, a mely Marie-Antoinettet és 
kis fiát illeté — s a  melynek elmondásával jobb 
ha az emberi beszédet nem szennyezzük be.
A királyné felel Hébert vádjaira; egyik jury- 
tag megjegyzi, hogy erre az egyre nem felelt. 
„Nem feleltem, — kiált fel nemes felindulással,



-— mivel a természet megtagadja a feleletet az 
ilyen vádra, a melyet egy anya ellen hoztak fel. 
Hivatkozom mindazon anyákra, a kik itt van
nak .“ Robespierre, midőn ezt elmondták neki, 
csaknem némi káromkodás félében tört ki 
ezen Hébert baromi tökfejűsége ellen,*) a ki
nek gyalázatos fejére saját gyalázatos hazug
sága visszahullott. Szerdán reggel négy órakor, 
két napon és két éjen át tartott vallatás, esküdt
széki tanácskozás és más egyéb olyan a milyen 
birói eljárás után kihirdettetik az eredmény, 
a halálos Ítélet. „Van önnek valami mondani 
valója még?“ A vádlott szó nélkül tagadólag 
rázza fejét. A gyertyák lángja kialvóban a késő 
éjszakában, s rá nézve az Időnek is vége, meg
szűnése következik, és azután jő az Örökké
valóság. Tinville vádterme sötét, rosszúl van 
világítva, kivéve azt a helyet, a hol ő áll. 
Hallgatagon hagyja el azt, hogy % meghalni 
térjen.

Az erős ellentét sajátságos érzetét költötte 
íel bennünk igen gyakran, két menet vagy 
királyi kivonulás, a melyeket huszonhárom év 
választ el egymástól. Az egyik egy szép fő- 
herczegnőé és trónörökös arájáé, a ki anyjá
nak székvárosát hagyja el, tizenöt éves korá- 
ban^olyan remények közt, a minők akkor Éva 
egyetlen leányára sem mosolyogtak a földön. 
„Másnap, — mondja ^gy szemtanú, Weber, — 
a dauphine elhagyta Bécset. Az egész város az

*) Villate, Causes secrètes de la Révolution de 
Thermidor. (Paris, 1825.) 179. I.
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utczán volt, még most csak hallgatag bánat
ban. A főherczegnő előjött; látták a. mint a 
hintó ülésébe hátra dőlt; könyek boriták ar- 
ezát, szemeit majd zsebkendőjével, majd kezei
vel födte el; többször kidugta fejét, hogy még 
jegyszer megnézze őseinek palotáját, a hova 
ő nem fog visszatérni többé. Szomorúan, 
hálával inte búcsút a jó népnek, a mely töme
gesen kijött, hogy neki Isten áldjont mondjon. 
S ekkor elkezdődött nemcsak a sírás, hanem 
az átható sikoltozás is minden oldalról. Férfiak 
és nők egyaránt átadták magukat szomorúsá
guk ilyen nyilatkozatainak. Bécsnek utczái és 
főútjai hangzottak a sírás és jajgatástól. Az 
utolsó fullajtár, ki őt kisérte, eltűnt, s a tömeg 
elszéledett.“*)

A tizenöt éves fiatal fejedelmi leány mos
tanra elhervadt, koronájától megfosztott har- 
mincznyolcz éves özvegyasszonynyá lön, idő 
előtt megőszülve, s itt következik az utolsó 
menet „Néhány perczczel az ítélet kimondása 
után, a dobok pörgése fegyverre szólitá az ösz- 
szes sectiókat; a napfeljötte már talpon találta 
a fegyveres erőt s ágyúk voltak felállítva a 
hidak végeinél a téreken, kereszt-utczákon, s 
az egész ut mentén a Palais de Justicetől fogva 
a Place de la Révolútionig. Tiz órakor nagy 
mennyiségű vigyázó őrök voltak felállítva aí 
utczákon, s harminczezer gyalog és lovas állt 
fegyverben. Tizenegy órakor kihozták Marie- 
Antoinettet. Piqué blanc házi pongyolában volt;

*) Weber, I. 6,



a vesztőhelyre épen úgy vitték őt is, mint vala
mely közönséges gonosztevőt; megkötözve, 
egy közönséges kocsin; mellette egy laicus ru
hába öltözött alkotmányos pap, s a kocsit a 
gyalog és lovas katonák számos csapata kö
vette. Ezekre, s a csapatok kettős sorára egész 
útja mentén, úgy látszék, közönynyel tekintett. 
Arczán sem a szégyen pírja, sem büszkeség 
nem volt észrevehető. A Vive la Republique és 
Le a zsarnoksággal kiáltásokra, melyek egész 
utján kisérték, úgy látszott mit sem ügyel. 
Gyóntatójához keveset beszélt. A háztetőkre 
tűzött háromszínű lobogók magukra vonták 
figyelmét a du Roule és Saint-Honoré utczá- 
kon; valamint a házak homlokán levő felíráso
kat is nézegette. Midőn a Place de la Révolu- 
tionra értek, tekintete a Jardin National, a ré
gebben úgynevezett Tuileries kertek felé for
dult, s arczán, abban a pillanatban, az erős 
felindulás jelei látszottak. Elég bátran ment fel 
a vérpadra; egy negyed egykor feje lehullott; 
a hóhér felmutatta a népnek, mely általános, 
hosszantartó Vive la République kiáltásban 
tőrt ki.“*)

VIII. FEJEZET.

A huszonkettő.

S most ki következik, oh Tinvillel Azok, 
a kiken a sor van, egészen más minőségűek: a
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mi szegény, letartóztatott girondi képviselőink; 
azok. A kiket még elérhettek közülök : 
Vergniaud, Brissot, Fauchet, Valazé, Gen- 
sonné; a hagyomány szerint huszonketten, a 
kik egykor a franezia patriotismus virágát ké- 
pezék. Az események folyása, fokozatosan, „a 
franezia nép őrizete alól44 a Luxemburgban 
történt elzárolásból, a Conciergerie börtönei
ből, ide, Tinville itélőszéke elé juttatá őket. 
Fouquier-Tinvillenek kell igazságot szolgál
tatnia fölöttük, úgy a hogy tud.

Kétségtelenül ez a girondiak pőre a leg
fontosabb azok közt, a melyekkel eddigelé 
Fouquiernek dolga volt. Huszonkét ember, 
mind fő-fő republieanus, oda állitva elébe ; 
Francziaország legékesszőlóbb férfiai; azon kí
vül törvénytudók, s barátaik vannak a hall
gatóság közt. Hogyan bizonyítja rájok ezekre 
az emberekre Tinville a royalismusban, foede- 
ralismusban s a köztársaság elleni összeeskü
vésben való bűnösséget? Vergniaud ékes- 
szólása még egyszer felébred, s a mint mond
ják, „könyekre fakaszt/4 S a journalisták na
ponkint közük a tárgyalás részleteit, s a pör 
folyama egyik nap a másik után nyúl|k; „eltart 
a világ végéig44 — mormogják sokan. Ekkor a 
jakobinismus és a párizsi hatóság Fouquier se
gítségére jőnek. A hónap 28-án Hébert és má
sok' küldöttség szerepében jelennek meg a ha
zafias nemzeti convent előtt, hogy azt informál
ják, hogy a forradalmi törvényszék egészen 
„meg van békózva a törvény formái által;44 
hogy egy hazafias jurynek meg kellene azon
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„jogának lenni, hogy véget vessen a tárgyalás
nak, terminer les débats, a midőn egyszer meg
győződésre jutott." És ez a nyomatékos indít
vány a tárgyalások befejezéséről nagy gyorsan 
végzéssé emeltetik.

S csakugyan október 30-ikának estéjén tíz 
órakor, a huszonkettő még egyezer előhivatva, 
azt az értesítést kapja, hogy a jury tagjai, meg
győződést nyervén, véget vetettek a tárgyalás
nak s felettök Ítéletet hoztak; hogy a vádlottakat 
bűnösöknek találták, s a rájok, valamennyiö- 
jökre mért Ítélet: halál, javaik elkobzásával 
együtt.

A szegény girondiak közt, igen érthetőleg, 
hangos lárma és dulakodás támad, melyet csak 
a csendőrök csillapíthatnak le. Valazé keresz
tül szúrja magát s holtan esik le azon a helyen. 
A többit, nagy zaj és rendetlenség közt vissza- 
kisérik a Conciergeriebe, Lasource mentében 
felkiáltván: „Én azon napon halok meg, mi
dőn a nép elvesztette eszét, önök pedig akkor 
fognak meghalni, midőn azt újra visszanyeri.*) 
De mit használ mindez! Az elitéltek, engedve 
az erőszaknak, rázendítik a Marseillaise hym- 
nust, s énekelve mennek vissza börtöneikbe.

Riouffe, ki börtöntársuk volt ezekben az 
utolsó napokban, szerető rokonszenvvel leírta, 
hogy minő haláluk volt. A mi fogalmaink sze
rint nem nagyon épületes halál volt az. Vidám, 
gúnyos potpourri az ajkon; rímes tragoedia- 
jelenetek, amelyekben Barrére és Robespierre

Plut. Opp. IV. k. 310- 1. tieiske kiad. 1776.



beszélgetnek a sátánnal; az utolsó estet „ének
léssel" és a „vidámság kitörései" közt töltve, 
közben „beszélgetéssel a népek boldogságá
ról": ezeket, s az ezekhez hasonlókat fogadjuk 
el annyiban, a mennyit érnek. Ily módon tart
ják a girondiak az ő végvacsorájukat. Valazé, 
véres mellel, kihűlt testtel alszik a halál ölében, 
nem hallja az ̂ éneklést. Vergniauduál van egy 
adag méreg, azonban az nem elég barátainak 
is, csupán magának; miért is eldobja azt; s a 
girondiak ezen végvacsorájánál, az ékesszólás 
szilaj felvillanásaival, dal és tréfa közt elnököl. 
A szegény emberi akarat igyekszik magát ér
vény esiteni, ha így nem, hát amúgy.*)

Azonban másnap reggel az egész Párizs 
kint van, olyan tömegben, a minőt soha se lát
tak. A halálra vivő kocsik mennek egymás 
után, Valazénak hideg hullája ott mered a 
még élő huszonegy között. Hajadon fővel, 
összekötött kézzel, puszta ing-újjal, kabátjuk 
könnyedén vállukra lévén vetve: így viszik 
Francziaország ékesszóló férfiait, zúgás között, 
kiáltozás között. A vive la république kiáltásra 
nehányan közűlök válaszul szintén vive la 
république-ot kiáltanak. Mások, mint Brissot, 
hallgatásba merülve ülnek. A vérpad előtt még 
egyszer rákezdik, az alkalomhoz szabott vál
toztatásokkal, a marseillaise hymnust. Minő 
dalolás volt ez, képzeljétek! A még élők egyre 
dalolnak; a kardal oly gyorsan gyengül. Sámson

*) Mémoires de Biouffe (a ,,Mémoires sur les 
Prisons, Paris, 1823 “-ban) 48—55. lap.
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bárdja gyorsan dolgozik; alig egy perez kell 
egy fejnek. A kar mind jobban gyengül, a kar 
elhallgatott: — Isten veletek, örökre, ti giron- 
diak! Te-deum Fauchet csendes emberré lett; 
Valazé holt feje lehull; a guillotine kaszája a 
girondiakat mind learatta. „Az ékesszólók, az 
ifjak, a szépek, a derekak!4 kiált fel Riouffe. 
Oh Halál, micsoda vendégség van most a te 
iszonyatos termeidben?

S fájdalom, a távol Bordeaux vidékén sincs 
jobb dolguk a girondiaknak! A Saint-Emilion 
barlangban s a padláson és pinezében a hóna
pok kínosan telnek egymás után; a ruha ron
gyos, az erszény üres; a hideg november itt van; 
Tallien és az ő guillotineja mellett most már 
minden reménynek vége. A veszély mind köze
lebbről fenyeget, a baj mind jobban nyomja 
őket, elhatározzák, hogy elválnak egymástól. 
Búcsúvételük megindult; a magas Barbaroux, 
a derék emberek legvidámabbika lehajlik, hogy 
megölelje az ő Louvetjét; „Akárhol találnád 
meg anyámat", — kiáltja, — „igyekezzél fia he
lyett fia lenni neki; s mindenem, a mim lesz, 
megosztom nőddel, ha a véletlen oda vet, a hol 
ő van."*)

Louvet Guadet-val, Sallessel és Valadival 
ment; Barbaroux Bűzöl-val és Pétionnal. Valadi 
csakhamar délnek vette az irányt, saját utján. 
A két jóbarát és Louvet egy szörnyű nyomorú
ságos napot és éjét állottak ki, november hó 
14-ikén, 1793-ban. Átázva, éhezve, kifáradva,
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másnap segélyért kopogtatnak egy jó barátjuk 
falusi lakában; a gyengeszivü barát nem ereszti 
be őket. Azért fák alatt állottak a szakadó eső
ben. Louvet, türelmét vesztve, elhatározza, hogy 
egyenesen Párizsba megy. S megindul azonnal, 
a sarat mindkét oldalon felcsapkodva maga kö
rül, s új erőt nyerve a dühtől vagy esztelenség- 
től. Elhalad a faluk mellett, „az őrt állva ta
lálva faköpeny egében, a szakadó esőben4*; mire 
az emberek utána kiálthattak volna, már mesz- 
sze van. Kijátszsza a forradalmi bizottságokat; 
utazik fuvarosok szekerén, nyitott és födött sze
kéren; egyikben tarisznyák és katonánék felső 
öltönyei alatt rejtőzködik, az Orleans-utczában, 
a míg keresik; csodálatos, kalandos utakon me
nekül meg, a melyek elbeszéléséből kikerülne 
három regény: végre eljut Párizsba, szép élet
társához; Svájczba szökik s ott várakozik a 
jobb napokra.

A szegény Guadetet és Salest még jóval 
előbb elfogták; mindkettő a guillotine által halt 
meg, Bordeauxban, pörgött a dobszó, -hogy az 
szavukat elfojtsa. Valadit is elfogták és lefejez
ték. Barbaroux és két társa tovább kihiíztak, 
egész 1794 nyaráig, de nem elég sokáig. Julius 
egyik reggelén, a midőn rejtekhelyüket változ
tatták, a mit gyakran kénytelenek tenni, „kö
rülbelül egy mértföldnyire Saint-Emiliontól, 
nagy csoport falusi népet vesznek észre**: — 
— ezek kétségtelenül jakobinusok, kik az ő el
fogásukra jöttek? Barbaroux pisztolyt vesz elő, 
s agyonlövi magát. S fájdalom, azok nem jako
binusok, hanem ártatlan falusiak voltak, a kik
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valahbvá, búcsúra mentek. Két nappal később 
Buzo' és Pétien testét megtalálták egy tarlón, 
félig fölfalva az ebektől.*)

Ilyen végok volt a girondiaknak. Ezek az 
emberek fölkeltek, hogy ujja alkossák Fran- 
cziaországot, s ide jutottak. Oh, akármicsoda 
panaszunk volt is ellenük, kegyetlen sorsuk 
nem kiengesztelt-e azért? Csak szánhatjuk őket. 
Hősöknek annyi derék lelkei Hadesbe leküldve; 
ők maguk pedig zsákmányul adattak az ebek
nek és mindenféle ragadozó madaraknak! Azon
ban itt is a legfőbb hatalom akarata tölt be. 
Mint Vergniaud mondá: „a forradalom, mint 
Saturnus, saját gyermekeit falja fel.“

*) Recherches Historiques sur les Girondins 
(Mémoires de Buzot) 107. 1.
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V. KÖNYV.

A RÉMÜLET A HELYZET URA.

I. FEJEZET.

Az örvényben.

Most tehát eljutottunk azon sötét, meredek 
mélység szélére, a mely felé haladt már régóta 
minőén dolog; s a melyek most már belejutván 
a keringő gyűrűbe, rohannak lefelé, rend nél
kül, egymást összetörve, hanyatt-homlok, tarka 
keveredésben, le le: míg csak a sansculottismus 
fel nem emésztette önmagát; s ebben a csodálatos 
franczia forradalomban, mint valamely végíté
let napján, rohamosan végbe nem ment egy 
egész világnak — ha nem is újjá születése, de 
összeomlása és benyeletése. A rémület már rég
óta rettegtetett; azonban most magok a szerep
lők előtt is világossá lett, hogy az ő utjok, a 
melyet követniök kell, csak a rémületé lehet: 
s ki is mondják, legyen úgy! „Que la Terreur 
soit à la Tordre du jour".

Csak Capet Hugo idejétől fogva is lefelé, 
annyi század gyüjté össze a gonoszság, csalás s 
az embernek ember által történő elnyomatásé-
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nalr halmazát, egyik század megnövelve adván 
át örökségét a következőnek. Egyaránt vétkez
tek a királyok, a papok és a nép. Nyilvános gaz
embereket hordtak diadalmenetben, diadémmal 
homlokukon, megkoszorúzva, főpapi süvegben; 
s ott volt a titkos gazembereknek még végzete
sebb faja, az ő belőlről üres, szépen hangzó for
muláikkal, hamis látszataikkal, tisztességessé
gükkel; a világcsalók faja elszaporodott, mint a 
tengernek fövénye. Mignem végre a csalásnak 
akkora mennyisége halmozódott össze, hogy 
— röviden szólván — a Föld és az Ég megso- 
kallották azt. A számadás napja, úgy látszott, 
késik; alig észrevehetőiig közeledett az udva- 
ronczság, hódító hősiesség, legkereszty énebb 
Grand monarque-ság s kegyelt Pompadour- 
ság nagyszavú lármáján és magamutoga
tásán keresztül: azonban mégis folyvást köze
ledett; s ime most megérkezett, hirtelen, a nél
kül, hogy valaki várta volna. A sok század ara
tása az utóbbi időben olyan gyorsan érett és 
sárgult, s ime most megérett egészen és gyorsan, 
szinte egy nap alatt learatják. Learatják, a ré
mület ezen uralkodása idején és betakarítják 
Hadeshez és a pokolba! — Ádám boldogtalan 
fiai: ez örökkké így van és ők sohasem tudják, 
és soha nem is fogják tudni. Nap-nap után és 
nemzedék-nemzedék után dolgoznak ezek, vi
dám, nyájas arczczal, jó kedvvel biztatva egy
mást: Siessetek! — vetvén a szelet. S a mint Is
ten él, vihart fognak aratni; semmi más egyéb 
nem lehető,—  minthogy Isten igazság és az ő 
világa is igazság.

Carlyle: Franezia forradalom, HL t i
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Azonban a történelemnek, midőn ezen rém
uralomról számot akar adni, bizonyos nehézsé
gekkel kell megküzdenie. Addig, a mig a tüne
mény felfogása az első phasisban volt, s csak 
úgy szólották róla, mint „a. franczia forradalom 
iszonyatosságairól“ : elég sokat beszéltek és jaj
gattak. Haszonnal, de egyszersmind haszon nél
kül. A mindentlátó tudja, hogy volt rémület és 
iszonyatosság elég: azonban ez nem volt az 
egész tünemény; sőt voltaképen ez nem is maga 
a tünemény volt; inkább csak annak az árnyéka, 
negativ része. S ma, a felfogás új stádiumában, 
midőn a történelemnek, abbahagyva a jajga
tást, inkább azt kellene megpróbálnia, hogy ho
gyan fejezhetné ki beszédének vagy gondolko
dásának régi formáiban ezen új, bámulatos dol
got; hogy igy a természetnek valamely megálla
pított tudományos törvénye valahogy megér
tesse a természetnek szokatlan termékét, s a tör
ténelem eljuthasson oda, hogy érthetőleg beszél
jen róla, következtetéseket vonjon és okuljon 
belőle: a felfogás ezen új stádiumán, mondjuk, 
a történetirás talán még szánalomraméltóbb 
módon dadog és botorkál, mint előbb. Vegyük 
például az emberi nyilatkozás legutóbbi formá
ját, a mely a tárgyról, mint ahhoz méltó nyilat
kozat, csak nem rég lön világ elé bocsátva a mi 
érdemes M. Rouxunk által, az ő Histoire Parle- 
mentőire-jében. Igen csodálatos valami ez a leg
újabb nyilatkozat: hogy a franczia forradalom 
nem volt egyéb, mint egy kétségbeesett, erőfeszí
tés, tizennyolcz évszázadnyi előkészület után —



a keresztyén vallás valósítására!*) Igaz, hogy 
az élőknek házain az „egység, feloszthatatlan- 
ság, testvériség vagy halál“ feliratok függték; s 
a temetőkön vagy a holfak házain is ott állott 
nyomtatva, Chaumette ügyész rendeletéből: Itt 
örök alvás honol!**) azonban az a keresztyén 
vallás, melyet a guillotine és az örök halál való
sítanak meg, „gyanús előttem", mint Robes
pierre szokta mondani: „m’est suspecte

Oh M. Roux, fájdalom, nem egészen úgy áll 
a dolog, a hogy te mondod. Ezeknek test vér iség- 
evangelioma nem a négy evangélista valame
lyike szerint való, a melyek felhívják az embe
reket, hogy térjenek meg és javítsa meg mind
egyik a maga bűnös létét, hogy idvezüljön, ha
nem, a mint már többször említők, inkább egy 
új ötödik evangélista Jean-Jacques szerinti, arra 
hiván fel az embereket, hogy javítsa meg mind
egyik az egész világ bűnös létét, s az idvességet 
abban keresse, hogy csinálja az alkotmányt. E 
két dolog, mint mondani szokták, toto coelo kü
lönbözik, — vagyis akkora távolságra van egy
mástól, mint az ég a földtől vagy még messzebb. 
Azonban a történelem, s valóban az emberi be
széd és értelem általában, még most, csak ilyen
formán teszi azt, a mivel Ádám apánk kezdé az 
életet, t. L törekszik nevet adni az új dolgoknak, 
a melyek a természet gyümölcsei közül szemébe 
ötlenek, — s gyakran elég tökéletlenül.
% ‘ •) Hist. Pari. (Introd.) I. 1. és a köy.

**) Deux Amis, XÎ1 78.
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De hát akkor mi következnék;, ha a törté
nelem most az egyszer beismerné, hogy mind
azon nevek és theoremák, a melyeket eddigelé 
ismer, itt hiányosak. Hogy a Természetnek ez a 
nagy terméke éppen abban nagy és új, hogy 
nem engedi magát à természetnek régi, ismert 
törvényei alá szoríttatni, hanem új törvényeket 
tár fel? Ebben az esetben, a történelem, lemond
ván arról az igényéről, hogy annak most nevet 
adjon, őszintén és becsületesen megvizsgálja 
azt, s megnevez belőle annyit, a mennyit tud. 
Ha valamennyire is közel jár a megnevezés az 
igazi névhez, annak már értéke van; s ha egy
szer az igazi nevet megtaláltuk, attól fogva a 
dolgot is ismerjük, az a mienk és szabadon fel
használhatjuk.

Nos hát, a mit mi ezen rémuralomban vagy 
ebben a franczia forradalomban, a melynek 
amaz csak végkifejlődése, látunk: az bizonyára 
nem a keresztyénségnek, vagy bármi néven ne
vezhető földi dolognak megvalósitása. Inkább 
rombolást látunk mi benne, mind annak lerom
bolását, a mi elpusztítható volt. Mintha a hu
szonöt millió ember, végre pythiai hangulatban 
kitörve, egyszerre felállott volna, hogy olyan 
hangon, mely messze időkön és országokon át
hat, elmondja, hogy a Létnek ez a hazug volta 
eltűrhetetlenné lett. Oh ti képmutatások és 
látszatok, királyi palástok* bibomoki felöltők* 
ti crédók, formulák, tiszteletreméltóságok, szé
pen kifesteti koporsók, tdve a halottak csontjai» 
vált úgy tetszik nekünk, hogv ti válameny- 
nyien csupa Házugság Vágytok. De a mi életünk



nem hazugság; a mi éhségünk s nyomorúságunk 
bizony nem hazugság. íme mi, egytől-egyig, föl
emeljük a mi huszonöt millió jobbkezünket: s 
az eget és a földet, s egyszersmind a pokol mély
ségeit is tanúbizonyságul hivjuk, hogy vagy ti
teket törtünk el a föld színéről, vagy mi fogunk 
eltöröltetni onnat!

Bizonyára jelentékeny eskü; s mint gyak
ran mondók, legnevezetesebb ténye a* legutolsó 
ezer esztendőnek. A melyből, épen azért, ered
mények is fognak származni. Ez eskünek be
töltése, vagyis sötét, kétségbeesett harcza az em
bereknek egész állapotuk és környezetük ellen, 
— s fájdalom, harcz egyszersmind a vétek és 
sötétség ellen, a mely bennök és másokban vala: 
ez a Rémuralom. Igazi lényege a transcendenta- 
lis kétségbeesés volt, bár nem öntudatosan. Ha
zug remények a testvériségre, politikai millen
niumra, s más ilyenekre vonatkozólag, elég 
nagy szerepet játszottak benne: azonban az
egésznek láthatatlan szive, a transcendentalis 
kétségbeesés, az nem volt hazugság, s nem is 
maradt eredmény nélkül. A kétségbeesés, ha a 
kellő fokig hajtjuk, mintegy maga-magát föl
emészti, s a valódi, termékeny reménynek egy 
nemévé lesz ismét.

Igaz, hogy a régi catholicismusban levő 
testvériség tana igen furcsán esik le hirtelen, a 
Jean-Jacques-féle evangeliom szekerén, felhő
trónusából, s lép elő azzal az elhatározással, 
hogy az elméletből gyakorlattá lesz. Azonban 
ez az eset most* a francziáknak összes hitvallá
saik, törekvéseik, szokásaik, ismereteik, gondo-
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iataik és egész állapotuk hirtelen leomlott; a 
catholicismus, classicismus, sentimentalismus, 
capnibalismus, és mind az a sok ismus, a miből 
a  franczia ember össze van rakva: ott úsznak és 
keringenek abban az örvényben; az elmélet gya
korlattá lön; s a mi úszni nem tud, az elmerül. 
Nemcsak Jean-Jacques evangélista, hanem az 
utolsó falusi iskolamester is hozzájárult ehhez a 
maga részével: avagy nem tegezzük-e egymást, 
az ó-kor szabad népeinek szokása szerint? A 
franczia hazafi, a szabadság veres phrygiai 
hálósipkájában, szegény kis didergő csecsemőjét 
Catonak keresztel te ti, — a Censornak vagy pe
dig az Uticainak. Gracchus hírlapot szerkeszt, s 
Mutius Scaevola, a csizmadia, az ő nevéről ne
vezett sectio elnöke; szóval egy egész felfordult 
világ van itt, próbálgatva, hogy mi képes a fel
színen úszni.

Miért is ezt a rémuralmat legalább is igen 
különös korszaknak vagyunk kénytelenek ne
vezni. Az uralkodó sansculottismus, hogy úgy 
szóljunk, szabad tért nyit mindennek; a legkülö
nösebb átmeneti állapot ez, a melyben az embe
riség valaha volt. Egy egész nemzet, amelynek 
temérdek a szüksége és a mely lerázott magáról 
minden szokást! A régi szokások eltöröltettek, 
mert régiek voltak! az emberek, a szükség és a 
szenvedélyes pythiai őrültség által űzetve, kény
telenek, a pillanat nyomása alatt, megtalálni a 
szükség kielégítésének útját. A megszokott le
omlik; s a szokatlan, utánzás és feltalálás foly
tán gyprsap felépül. A mi a franczia nemzet fe
jéből csak kikerülhet, az mind nyilatkozásra jő s
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ha az eredmény nem nagyszerű is, bizonyára 
egyike a legkülönösebbeknek.

S az olvasó ne képzelje, hogy ebben a rém
uralomban minden csupa fekete sötétség volt, 
Éppen nem. Mennyi temérdek kovács és kőmi- 
ves, pék és serfőző, mosó és mángorló személy 
kénytelen folytatni napi munkáját Franczia- 
ország területén, akár rémuralmi legyen a kor
mány, akár örömterjesztő. Ebben a Párizsban 
huszonhárom színházban játszanak esténkint; 
s némelyek mintegy hatvan nyilvános tánczter- 
met említenek.*) A színmüirók gyártják — a 
szigorúan republicanus szellemű darabokat. A 
kölcsön-könyvtárakat folyvást friss regény-gar
mada tölti meg.**) Az „agio mocsárja" ebben 
a papirpénzes korban példátlan, alig képzelhető 
elevenséggel működik; csak úgy lehelli ki ma
gából a „hirtelen gyűlt vagyonokat" mint Alad- 
din-palotákat: hasonlítva mindenik egy-egy cso
dás fata-morganához, minthogy bennök élni is 
lehet egy ideig. A rémület olyan mint egy fekete 
alap, melyre a legtarkább jelenetek képe vésődik. 
Megdöbbentő átmenetekben, csupa erős hatású 
szinekkel követik egymást a fönséges, a nevet
séges és a rettenetes, vagy inkább összetolult 
csoportban következnek egymás után.

Ha valahol, bizonyára itt venné az ember 
igen nagy hasznát a „száz nyelvnek", a melyért 
a régi költők gyakran sóhajtoznak. Azonban 
minthogy nekünk nincs ilyen szervünk, az ol-

*) Mercier, II. 124.
**) & Moniteur ezen hónapi számai, pasaim.
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vasó elevenítse fel saját képzelő tehetségét, a 
mig mi a dolgok és események egyik és másik 
jelentékeny részét megmutatjuk neki, a lehető 
legalkalmasabb egymás után következésben*

ti. FEJEZET.

Halak

November első napjaiból van valami futó 
érdekű feljegyezni valónk: d’Orléans Egalité
Fülöpnek utolsó útja örök hazája felé. Fülöpöt 
„vád alá helyezték" még a girondiakkal együtt, 
mind a két félnek nagy meglepetésére, azon
ban nem Ítélték el azokkal együtt. Azok 
elitélve és halva vannak mintegy három 
nap óta, midőn Fülöp, hosszú fél évig tartott 
börtönben ülése után, Marseilleből megérkezik 
Párizsba. A mi számításunk szerint november 
harmadika van, 1793-ban.

Ezen a napon két nevezetes nőfoglyot is 
börtönbe zárnak ugyanott: Dame Dubarryt és 
Beauharnaîs Josephinet. Dame Dubarry, az 
egykori Dubarry grófnő, elesett nőszemély, 
visszatért Londonból; s itt elcsípték, nemcsak 
mint volt szajháját az egykori felségnek, s mint 
ennélfogva gyanúsat; hanem azért is, mivel „az 
emigránsokat pénzzel látta el". Vele egyidejűleg 
fogatik el Beauharnais neje, s nemsokára öz
vegye; Beauharnais Tascher Joséphine most, 
Buonaparte császárné lesz egykor — mert egy 
déli égalj alatt nőtt fekete jósnő rég megjósolta
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neki, hogy királyné* sőt annál is több lesz be
lőle. Szintén ezekben az órákban kerül a guillo
tine alá a szegény Lux Ádám, — csaknem meg
zavarodott fővel, a ki, mint Forster mondja, 
„az utolsó három hét alatt semmit sem evett", 
— a Corday Sarolta mellett irt röpiratáért; „a 
vérpadra úgy ugrott fel"; azt mondá, hogy „ő 
érette gyönyörrel hal meg". Ilyen utitársak kö
zött érkezik meg Fülöp. Mert, nevezzék a hóna
pot Brumairenek, a szabadság második eszten
dejében, vagy novembernek, a rabszolgaság 
1793-ik évében, a guillotine azért egyre dolgo
zik, Guillotine va toujours.

Elég az hozzá, hogy a Fülöp elleni vádirat 
csakhamar elkészül s bírái még hamarabb el
készülnek vele. Megérti, hogy royalismusban, 
összeesküvésben és sok más egyébben bűnösnek 
mondták ki; sőt még azt is bünül számítják 
neki, hogy Lajos halálára szavazott, bár ő azt 
feleli rá: „meggyőződésem és lelkiismeretem 
szerint szavaztam." Az Ítélet, a mint tudtára ad
ják: rögtöni halál; novembernek ezen hatodik, 
homályos napja az utolsó nap, amelyben Fülöp 
még gyönyörködhetik. Fülöpnek, — mondja 
Montgaillard — első gondja volt reggelit vitetni; 
elég sok „csigát, két szelet sültet, s egy palaczk 
kitűnő claret bort", s mindezeket észrevehető 
elégültséggel költötte el. Ekkor valami forra
dalmi biró, vagy valami hivatalos conventi biz
tos érkezett oda, jelentve, hogy még tehetne az 
államnak némi szolgálatot, ha egy vagy két 
összeesküvésre vonatkozólag vallomásokat 
tenne. Fülöp azt feleié, hogy az ő véleménye sze-
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iinïj a jelen helyzetben, a hova fordultak a doh 
gok, az államnak nem sok igénye lehet vele 
szemben, hogy hííndazáltal, minthogy még van 
egy kis üres ideje, ő kész, a szabadság érdeké- 
ben okos feleletet adni az okos kérdésre, ha 
óhajtják. És azután, — mondja Montgailíard — 
rákönyökölt a kandalló párkányára, s látszólag 
nagy nyugalommal, csendes hangon társalgott, 
mig üres ideje eltelt, vagy a biztos eltávozott.

A Conciergerie ajtaja előtt Fülőp tartása 
egyenes és könnyed, csaknem parancsoló volt. 
Pár nap híján még csak öt esztendő telt el az
óta, hogy Fülöp ugyanezen kőfalakon belől 
nagyúri kecsesei fölállt és azt kérdé Lajos 
királytól, hogy „vájjon királyi tanácskozás-e 
az, vagy lit de justice?" Oh ég, minő változás! 
Három szegény ördög adatott hozzá társul a 
vesztőhelyig és a halálban: némelyek azt mond
ják, hogy ezek kifogást tettek Fülöp társasága 
ellen, s úgy kellett őket nyakuknál és lábuknál 
fogva a szekérbe hányni;*) azonban ez nem 
látszik igaznak. Tettek vagy nem tettek kifo
gást, elég az hozzá, a vesztőhelyre vivő kocsi 
elindult. Fülöp öltözete feltűnt választékossága 
által: zöld frakk; fehér piqué mellény, sárga 
bak-bőr nadrág; ragyogó fényű csizmák; arcz- 
kifejezése, mint előbb is, egészen nyugodt, 
szenvtelen, mondhatni fel sem vevő, s udvarias, 
mint egy diplomatáé. így halad utezáról ut- 
czára, lassan, átkok között; — el a Palais Éga
lité mellett, mely hajdan Palais Royal volt! A

*) Forster, II. 628.; Montgailíard, IV. H l —57.



kegyetlen csőcselék itt egy pillanatra feítar- 
tóztatá; azt mondják, hogy Dame de Buffon, 
mint egy felfürtözött Jézabel, kinézett rá; a kő
falon roppant háromszinu betűkkel nyomva, 
ezek a szavak voltak olvashatók: Egy és oszt
hatatlan köztársaság; szabadság, egyenlőség,
testvériség vagy halál: nemzeti tulajdon. Fülöp 
szemei pokoli fényt löveltek egy pillanatra; de 
a másik pillanatban az már eltűnt, s ő ott ült 
szenvedélytelen, udvarias arczczal, mint előbb. 
A vérpadon Sámson le akarta huzni csizmáit; 
„hagyd el, — mondá Fülöp, — könnyebben 
lejőnek azután; essünk át rajta, dépêchons- 
nous!"

E szerint tehát Fülöp nem volt egészen 
erény nélkül? Isten őrizz, hogy csak egyetlen 
élő ember is legyen a nélküli Meg volt benne az 
az erény, hogy életben tudott maradni negy
venöt esztendeig; — s azon kívül más erények 
is, s talán nagyobb számmal, mint a mennyiről 
mi tudunk. Azonban valószinűleg nincs ha
landó, a kiről olyan dolgokat jegyeztek volna 
fel: olyan tényeket, s egyszersmind olyan ha
zugságokat. Mert ő királyi vérből származott 
jakobinus volt; minő egyesülés ez, csak gon
doljuk meg. S azon kívül, nem úgy mint vala
mely Nero vagy Borgia, ő a röpiratok korá
ban élt. Elég az hozzá, hogy a káosz vissza
nyelte őt; vajha soká, vagy soha se szül
jön újra hozzá hasonlót. A derék fiatal Orléans 
Égalité, mindentől megfosztva, csak a magába 
vetett bizalomtól nem, Coirebe ment Grisons 
cantonban, hogy ott Corby név alatt mathe-
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maticát tanítson. Áz Égalité család a Nadir lég- 
sötétebb mélységein van.

Egy sokkal nemesebb áldozat következett 
utána; olyan, a kinek emlékét sok század meg 
fogja őrzeni: Jeanne-Marie Phlipon, Roland 
neje. Királynőinek, panasztalan bánatában fön- 
ségesnek tűnt fel Riouffe* előtt, börtönében. 
„Valami, a mi több annál, a mit rendesen a 
nők szemében találunk, — mondja Riouffe,*} 
— tükröződött az ő nagy, fekete szemei
ben, melyekben annyi volt a kifejezés és 
kedvesség. Gyakran beszélgetett velem a rácson 
át; mindnyájan figyelve hallgattuk, a csodá
lat és bámulás egy nemével. Olyan tisztaság
gal, zengzetesen és szép kiejtéssel beszélt, hogy 
beszéde a zenéhez volt hasonló, a melynek hal
lásával az ember soh’se telik be. Társalgása 
komoly volt, s nem hideg; s egy szép asszony 
szájából jőve, őszinte és bátor volt az, mint 
egy nagy emberé." „És mégis, szolgálója azt 
mondta: „önök előtt összeszedi erejét; azonban 
saját szobájában néha három óra hosszan is 
elül, az ablaknak támaszkodva és sirva." Még 
június elsején börtönbe került; egyszer kiszaba
dították, de ismét elfogták még abban az órában; 
s azóta ott él izgatottság és bizonytalanság közt, 
a mely lassankint az utolsó komor bizonyos
sággá» a halálévá változott. Az Abbaye börtön
ben ugyanazon szobákban lakott, a melyekben 
Charlotte Corday. Itt, a Conciergerieben beszél
get Riouffe-val, s Clavière-rel, a volt miniszter-

*) Mémoires (Sur les prisons I.) 55—7. L



FRANCZÍA FORRADALOM 333

rel; a lefejezett huszonkettőről mint „a mi ba
rátainkról, Nos amis“ szól, — a kiket mi is 
nemsokára követni fogunk. Ez öt hónap alatt 
irta Mémoires-jait. melyeket még ma is az egész 
világ olvas.

Azonban im, november 8-án, „fehér ruhá
ban, — mint Riouffe mondja, — hosszú fekete 
haja leomlik egész övéig“, megjelent az ítélő- 
szék előtt. Gyors léptekkel tért vissza; felemelte 
úját, hogy e jel által tudassa velünk, hogy el 
van Ítélve; úgy látszék, szemei nedvesek vol
tak. Fouquier Tinville kérdései „brutálisaké 
voltak; a megsértett női becsület visszadobta 
azokat reá, gúnynyal, de könyekkel; a rövid 
előkészületen túl van, ő is el fog indulni utolsó 
útjára. Utitársa valami Lamarche volt, „az 
assignáták nyomatásának igazgatója*4, a kinek 
a levertségét igyekezett felvidámitani. A vérpad 
elé érkezve, tollat és papirt kért, „hogy leírja 
a különös gondolatokat, a melyek támadtak 
benne**.*) Sajátságos kérés, de a melyet meg
tagadtak. Az ott álló Szabadságszobrára nézve 
keserűen mondá: „Oh Szabadság, minő dolgo
kat követnek el a te nevedben!** Lamarche ked
véért ő akar meghalni először, hogy megmu
tassa neki, minő könnyű meghalni. „Ez ellen
kezik a renddel,** — mondja Sámson. — „Ej, 
ön nem tagadhatja meg egy nőnek utolsó ké
rését :** — és Sámson megadta magát.

Nemes, fehér tüneményes alak, fenkölt ki
rálynői arczával, érzeltnts büszke szemeivel,

*) Mémoires de Madame Roland (latrod.) I. 68Í
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hosszú fekete haja leomolván övéig: s olyan 
derék szívvel, a minő csak valaha vert nőnek 
keblében* Úgy tündöklik ott, mint valamely fe
hér, igézőén tökélyes görög szobor, a dolgok 
egymásra dőlt romjai közt, a melyre még soká 
fognak emlékezni. Tisztelet a nagy természet
nek, amely Párizs városában, a nemesi gőg 
és pompadourismus korszakában, képes volt 
egy Jeanne Phlipont alkotni, s felnevelni azt a 
tiszta, örökké tartó asszonyiságra, habár a lo
gika, encyclopediák s a Jean-Jacques szerinti 
evángéliom segélyével is! Az életrajzok sokáig 
meg fogják őrzeni azt a vonást róla, midőn 
tollat kért, „hogy leírja a különös gondolato
kat, a melyek benne támadtak." Olyan az, 
mint egy kis fénysugár, gyöngéd világot, s a 
szentségnek egy nemét árasztva mindarra, a mi 
azt megelőzte. így tehát ő benne is volt valami 
megnevezhetetlen; ő is leánya volt a végtelen
nek; titkok voltak benne, a melyekről a bölcsé
szet soha sem álmodott. Hosszú, írott tanácso
kat hagyott hátra kis leánya számára; meg- 
mondá, hogy férje nem fogja túlélni.

Még kegyetlenebb sorsa lön a szegény Bail- 
lynek, a nemzeti gyűlés első elnökének, Párizs 
első polgármesterének, a kit most halálra ítél
tek, a royalismusért, fayettismusért, azért a 
veres lobogós ügyért a Champ-de-Marson; - 
s általában szólva azért, mert otthagyta csil
lagásztermét és a forradalomba avatkozott. No
vember 10-ikén történt, 1793-ban, egy hideg, 
kegyetlen, esős, havas napon, hogy a szegény 
Baillyt vitték keresztül az utczákóni az ordí-



tozó csőcselék átkokat és sarat hányva rá; feje 
fölött maró vagy idétlen gúnyból veres lobogót 
lobogtatva. Hallgatagon, senkitől sem szánva ül 
ott a szegény ártatlan öreg ember. Lassan ha
ladva a havas esőben, eljutottak a Champ-de- 
Marsra. Nem ott! ordítja az átkozódó csőcselék; 
ilyen vér ne szennyezze be a haza oltárát; nem 
ott, hanem azon a szemétdombon, a folyam 
partján. Ezt kiáltozza az átkozódó csőcselék, s 
a hatóság hallgat rá. A guillotinet leveszik, bár 
a kezek meg vannak gémberedve a hideg eső
től; a folyam partjára viszik, s ott állítják fel 
ismét kínlódó lassúsággal; s ez alatt egyik ér
ütés a másik után méri az időt az öreg ember 
kifáradt szivében. Órák hosszáig; átkozódás 
közt, fagyos esőben! „Bailly, te reszketsz/* — 
mondá neki valamelyik, „Mon ami: a hideg
miatt, c’est de froid, feleié rá Bailly. Kegyetle
nebb vég nem igen jutott halandó embernek.*) 

Nehány nappal később Roland meghallván 
hírét, hogy mi történt 8-án, megöleli szives 
barátjait Rouenben; elhagyja vendégszerető 
házukat, a mely neki menedéket nyújtott, és 
tovább indul, olyan búcsúvétellel, a mely na
gyon szomorú ahhoz, hogy sírni lehessen mel
lette. Másnap reggel, a hónap 16-án, „mintegy 
négy óra járásnyira Rouentől, Párizs felé, 
közel Bourg-Baudoinhoz, M. Normand ave- 
nuejében,“ egy izmos, gondtól ránczolt hom- 
loku férfi ülő alakját lehetett látni, egy 
élőfához támaszkodva merev holtan; szive

*) Vie de Bailly (in Mémoires, I.) 29. L
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egy bot-tőrrel keresztülszúrva, s lábainál ez a 
pár sor: „Akárki vagy, a ki engem itt holtan 
találsz, tiszteld földi maradványaimat; egy 
olyan emberéi azok, ki egész életét arra szen
telte, hogy hasznos legyen; s ak i úgy halt meg, 
a mint élt, erényesen és becsületesen/* „Nem a 
félelem, hanem a mély felháborodás hagyatta el 
velem menhelyemet, midőn meghallottam, hogy 
nőmet meggyilkolták. Nem akartam tovább e 
vétkekkel megfertőztetett földön maradni/**) 

Barnave megjelenése a forradalmi törvény-» 
szék előtt, a legbátrabbak közé tartozott, azon
ban az nem segített rajta semmit. Elhozatták 
Grenobleból, hogy ő is lefizesse a közös adót! 
Hiábavaló az ékesszólás, akár törvényszéki, 
akár másnemű az, Tinville siket Glothóollójával 
szemben. Még csak harminczkét éves ez a Bar
nave, s már is mekkora változásokon ment ke
resztüli Még csak nemrég is, a Szerencse kere
kének tetején láttuk. Szava törvény volt min
den hazafi előtt; s most bizonyára a kerék alján 
van, szenvedélyes szóvitában egy Tinville-féle 
törvényszékkel, a mely őt halálra készül 
Ítélni,**) és Pétion, ki egykor szintén a szélső 
balon ült, és Pétion Vertu-nek neveztetett, hol 
van ő most? Polgárilag halott; ott van a Saint- 
Émilion barlangokban, hogy majd az ebek fal
ják fel. S Robespierre, kit a nép vele együtt 
hordozott meg vállain, ott van a közjóléti bi
zottságban; polgárilag él ugyan, de Ő sem fog

*) Mémoire* de Madame Roland (latrod.) I. 88.
**) Forster, II. 629.
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örökké élni. Ilyen őrült gyorsasággal kering és 
forog ez a megmérhetetlen tormentuma a for
radalomnak; eszeveszetten rohanva, úgy hogy 
a szem nem követheti. Barnáve a vérpadon 
egyet dobbantott lábával, s az égre nézve igy 
kiáltott fel: „Ez hát az én jutalmam?“

Manuel, a volt-ügyész és követ már oda; s 
utána megy nem sokára Osselin követ is, ki 
szintén nevezetes szerepet játszott augusztusban 
és szeptemberben, s utána Rabaut, kit árulás 
folytán megtaláltak a két kőfal között, s Rabaut 
testvére. És elvesznek a nemzeti követek közül 
nem kevesen. S tábornokok is; Custine tábor
nok emlékét fia nem védelmezheti, mert már a 
fiú is le van fejezve. Custinenek, a volt nemes
nek helyére tették Houchardot, a plebeiust; 
azonban ő sem tudott boldogulni északon; az ő 
számára sem volt kegyelem; a Place de la Ré- 
volutionon halt meg, miután előbb a börtönben 
öngyilkosságot kísérlett meg. És kivégeztetnek 
Biron, Beauharnaîs, Brunet tábornokok, mind
azok, a kik nem tudnak győzni; a s z ív ó s , vén 
Luckner, folyós szemével; az elsassi Wester- 
mann, a ki oly bátor és tevékeny volt La Ven- 
déeben: mint a zsoltáriró mondja, egyikök sem 
szabadithatá meg lelkét a háláitól.

S hogy dolgoznak a forradalmi bizottsá
gok, és a sectiók negyven sous napi bér mellett! 
Egyik elfogatás a másikat éri, gyorsan, szaka
datlanul, s ezek nyomán a halál. Clavière, a volt 
miniszter, kivégezte magát a börtönben. Leb- 
runt, a másik ex-minisztert, kit napszámos ru
hában egy széna-padláson fogtak el, azonnal a

C&rlyle: Franezia forradalom. III. 22
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vérpadra vezetik.* £j még azonfölül ez a dolog 
nem méltán nevezhető-e annak, a minek Bar- 
rére nevezé, t. i. „pénzverésnek a Place de la 
Révoutionon?** Mert ,*a bűnös vagyonát, ha 
van neki vagyona/* mindig confiskálják. S hogy 
a véletlen halálról is gondoskodva legyen, tör
vényt alkotunk, melynél fogva az öngyilkos
sággal minket nem lehet kijátszani; hogy az a 
bűnös, a ki megöli magát, azért nem kerüli ki 
vagyona elkoboztatását. Azért is reszkessenek a 
bűnösök, a gyanúsak és a gazdagok, egy szó
val mindenféle nadrágos ember. A Luxembourg- 
palota, mely egykor Monsieuré volt, roppant, 
irtózatos börtönné lön; hasonlóképen a Chan
tilly-palota is, mely egykor Condéé vala: s uraik 
Blankenbergben vannak, a Rajna túlsó partján. 
Párizsban most mintegy tizenkét börtön van; 
Francziaor szágban mintegy negyvennégyezer ; 
ide, ezekbe hordatnak a gyanúsok, lerázatva a 
forradalmi bizottságok által, ide takarittatnak, 
mint valamely csűrbe, — hogy megemésztesse- 
nek Sámson és Tinville által. „A guillotine nem 
rest dolgában, La Guillotine ne vas pas mal**

III. FEJEZET.

Rombolás.

A gyanúsok méltán reszketnek; de mennyi
vel inkább félhetnek a nyílt lázadók; — Délnek

*) Moniteur, U . decz. 30, 1793. Louvet, 287. I



girondi városai! Egy hatezer főből álló forra
dalmi hadsereg indult el Ronsinnak, a színmű- 
gyártónak vezérlete alatt; „veres háló-süvegben, 
három-színű mellényben, fekete, fél-bársony 
nadrágban, ugyanolyan felöltőben, roppant ba- 
juszszal és roppant karddal, —- carmagnole 
complèteben.“*) s hordozható guillotine van ve
lők. Carrier követ Nantesbe éri a lángban álló 
La Vendée szélén keresztül, a melyet Rossignol 
a szó szoros értelmében lángba borított; majd ő 
vallatás alá veszi az elfogottakat; kiveszi belő- 
lök, hogy micsoda összeesküvéseket szőttek, 
akár royalisták, akár girondiak: az ő guilloti- 
neja nem pihen, va toujours, sem az ő gyapjú- 
sipkás „Marat-csapata.“ Kis gyermekek és ko
ros emberek egyaránt kerülnek a guillotine alá. 
Bármilyen gyorsan dolgozik is a gép, nem ké
pes eleget tenni; a hóhér és valamennyi legénye 
kidől, a munkában elfáradva; azt mondják, 
hogy emberi izmok nem bimak el többet**) így 
a tömeges agyonlövetést kell megpróbálni, a 
mely után, meglehet, még rettenetesebb eszkö
zök is következnek.

Brestben Jean-Bon Saint-André uralkodik, 
hasonló czélból, egy veres háló-sipkás hadsereg
gel. Bordeauxban Tailien az ő Isabeaujával és 
fogdmegjeivel; Gaudet, Cussy, Salles és még so
kan elvesznek; a véres dárda és hálósipka ural
kodnak; a guillotine csinálja a pénzt. A borzas 
vereshajú Tailien, ki egykor tehetséges szer-
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kész tő vala, bár még éveire nézve ifjú, most 
komor, hatalmas; igazi Plútó a földön, s kezé
ben a Tartarus kulcsai. Azonban azt mondják, 
hogy bizonyos Senhorina Cabarus, vagy inkább 
Senhora, s férjezett, de még nem özvegy Dame de 
Fontenai, szép barna asszony, Cabarusnak, a 
spanyol kereskedőnek leánya, —* meglágyitá a 
veres komor arczot, könyörgve magáért és ba
rátaiért, s meghalgattatást nyer. A Tartarus 
kulcsai, vagy bármely neme a hatalomnak, 
mind érnek valamit egy asszony előtt; s maga 
a komor Plútó sem érzéketlen a szerelem iránt,
S ez a veres, komor alvilági Isten mint vala
mely új Proserpinát, meghódítja őt; s az asz- 
szony, a mint mondják, az ő kőszivét meglá
gyítja egy kissé.

Maignet, Orangeban délen; Lebon, Arras- ] 
ban északon, a világ bámulatát vonják magukra. 
Mindenfelé, a hol csak szükség van rájok, jako
binus népi törvényszékek keletkeznek, egy-egy 
nemzeti képviselővel élükön, talán olyan helye
ken, a hol nem rég girondi népi törvényszékek 
léteztek. Fouché, Maignet, Barras, Fréron s más 
ilyenek járják be a déli megyéket, mint aratók, 
guillotine-k&szájukkal. Sok a munkás, gazdag 
az aratás. Az emberek élete százával és ezrével 
vágatik le; hányatik, mint konkoly, az égő 
tűzre.

Marseillet elfoglalják és ostrom-állapotba 
helyezik, S ime Marseilleben micsoda beszeny- 
nyeződött veres-szakállú gabona-fejet vágnak le a 
többivel? Egy réz-foltos arczú vastag embert ér
tünk, tégla-szinö gazdag szakálla!. Nemesisre és

MO CARLYLE
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a végzet istennőire, Jourdan Coupertête az! El
csípték őt is ez ostrom-állapotban levő vidé
ken, s őt is kegyetlenül le fogják borotválni 
„nemzeti borotvájuk" — rasoir nafíonaí-jukkal. 
Bezzeg lecsüng most Jourdannak a főnöknek 
saját feje; mint egykor lecsüngött Deshuítesé és 
Varignyé, a melyeket ő dárdákon hordoztatott 
meg, a nők fölkelése alkalmával! ő  sem fogja 
többé vállon emelve, mint valamely réz bál
vány, bejárni délnek városait; s nem fog itélő- 
birókép ülni, dohányozva és pálinka mellett, 
az avignoni jég-toronyban* A mindent elnyelő 
föld őt is befogadta, a puffadt veresszakállút 
s mi ne lássunk hozzá hasonlót soha többé! 
Jourdan meg van nevezve; a többi száz meg 
száz megnevezetlenül vesz el. A többiek, fájda
lom, úgy tűnnek fel előttünk, mint levagdalt 
rőzsék rakásra hányva, a melyeket csak talyiga- 
számra számítanak! és mégis ott mindenik rő- 
zse-szálnak külön élete és története volt, s épen 
olyan fájdalmak között múlt ki, mint mikor 
egy császár hal meg.

De valamennyi város közt legkevésbbé ke
rülheti el sorsát Lyon. Ez a város, a melyet 
iszonyatos ragyogó fényben láttunk azon őszi 
éjszakán, midőn a lőpor-torony felrobbant: 
szemmel láthatólag közeledett a' szomorú vég 
felé. Elkerülhetetlenül; mert bár a mit kétséghe- 
esett bátorság és Précy megtehettek, az meg 
lön téve: de mit használ mindaz Dubois-Crancé 
ellen, a ki süket, mint a Végzet, kérlelhetetlen 
mint a Végítélet, s egymás után foglalja el 
gyapot-zsákokból készült sánczaikat s mind szó-
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rosabbra szorítja őket össze ágyúinak golyó
záporával. Az a ci-devant D‘Autichamp soha 
sem fog megérkezni, sem a várt segély Blan- 
kenbergből. A lyoni jakobinusok pinczékben 
rejtőzködtek el; a girondi elöljáróság sápadtá 
lett az éhség, árulás és hulló tűzgolyók követ
keztében. Précy kivonta kardját s vele együtt 
mintegy tizenötszázan; lóra vetették magukat, 
hogy utat tőinek maguknak Svájczig. Dühösen 
forgatták a kardot, de dühösen vágták őket is, 
s csaknem teljesen levágták; nem száz, aligha 
egy-két ember látta közülök valaha Svájczot.*) 
Lyon október 9-én megadja magát kegyelemre; 
ezzel sorsa meg van pecsételve. Abbé Lamouret- 
tét, ki most Lamourette püspök, egykori tör
vényhozó, s azon napokban híres a Baiser- 
1‘Amourette-ről, Delilah csókjáról, — itt elfog
ják és Párizsba küldik, hogy ott fejezzék le. 
„Keresztet vetett magára,“ — mondják, midőn 
Tinville tudattá vele halálos Ítéletét, s úgy halt 
meg, mint egy ékesenszóló alkotmányos püspök. 
— Azonban jaj most mindenféle püspöknek, 
papnak, arisztokratának, foederalistának, a ki 
csak Lyonban találtatik! Ghalier manes-eit ki kell 
engesztelni; a Köztársaság, sybillai őrjöngésbe 
jutva, felgyürte jobb karján a ruhát. Nézd 
Fouché képviselőt, a nantesi Fouchét, kinek 
neve híressé fog válni; egy csoport hazafival, 
«sodálatos xntenetben megindul, hogy fel
vigye Chalier holttestét. Egy papiszoknvába 
bujtatott szamár, fején püspöksüveggel, farkán
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pedig a mise-könyvet, némelyek szerint a bibliát 
czipelve, lépeget végig Lyon utczáin; nyomá
ban temérdek hazafi, pokoli lárma közt; men
nek Chalier vértanú sirja felé. A testet felássák 
és megégetik; a hamvakat egy urnába gyűjtik 
össze, hogy ott azt a párizsi hazafiak imádhas
sák. A szent könyveket a temetési máglyán 
megégették, azok hamvát a szelekbe szórták. 
Mindezt a „boszút, boszút!“ kiáltozás közt, a 
melynek, — irja Fouché, elég lesz téve.*)

Valóban Lyon városának el kell töröltet
nie; ezen túl nem Lyon többé, hanem „com
mune affranchie, szabad község,“ még nevének 
is el kell enyésznie. Ha a jakobinus jóslat be
teljesül, ez egykor nagy városnak a föld színé
vel egyenlővé kell tétetnie, s a romok fölé egy 
oszlopot emelni ezzel a fölirással: Lyon fellázadt 
a köztársaság ellen; Lyon nincs többé. Fouché, 
Couthon, Collot konventi képviselők váltják fel 
egymást: van dolga a hóhérnak, van a kötni - 
veseknek is, de nem épités. Mint mondók, az 
arisztokratáknak még házaik is el vannak Ítélve. 
A szélhüdött Couthon, hordszékben vitetve, ráüt 
a falakra, jelképesen, kalapácsával, ezt mond
ván: „La Loi te frappe, a törvény ledönt téged/4 
s a kőmivesek ékekkel és feszítő rudakkal meg
kezdik a rombolást. Az összeomlás roppanásá
nak hangját, sötét romokat és porfelleget hord 
szét a téli szél. Ha Lyon lágy anyagból lett 
volna épitve, egészen eltűnt volna azokban a 
hetekben, s a jakobinus jóslat teljesül vala.
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Azonban városokat nem építenek szappan-bu
borékból, s Lyon városa kőből van épülve. 
Lyon, bár fellázadt a köztársaság ellen, áll mind 
e napig.

S a lyoni girondiaknak sihcs egyetlen 
nyakuk, hogy azt egy suhintással levághatná
tok. A forradalmi törvényszék s a katonai bi
zottság, guillotinoztatva, lövetve, megteszik a mi 
tőlük telik; a Place des Terreaux csatornáiban 
veres a viz; megcsonkított hullák hömpölyge- 
nek lefelé a Rhônén. Azt mondják, hogy Collot 
d‘Herboist egyszer kifütyülték a lyoni színpa
don; de micsoda világot betöltő fütytyel, vagy 
siketitő tartarusi trombitálással fogjátok most 
kifütyülni ez új szerepében, mint conventi kö
vetet? Kétszázkilencz embert hajtanak át a fo
lyamon túlra, hogy ott őket tömegesen agyon 
lőjék, puskával és ágyúval, a Promenade Brot- 
teauxn. Ez a második ilyen jelenet; az elsőnél 
mintegy hetvenet végeztek ki. Az első csoport 
holttesteit a Rhőneba hányták, azonban a 
Rhône partra vetett közülük néhányat; s igy 
most ezt a második csoportot a szárazföldön 
temetik el. Egy hosszú sirt ástak nekik; ott 
állnak sorban a süppedő földhányáson; a fiata
labbak a marseillaiset éneklik. A jakobinus 
nemzetőrök tüzelnek; de tüzelniük kell másod
szor is és harmadszor is; s azután kézbe fog- 
niok a szuronyt és az ásót, mert bár az elitél
tek mind lerogynak, de nem halnak meg mind, 
s azután olyan mészárlás következik, a melyet 
toll nem képes leírni. Úgy hogy maguk a nem
zetőrök, midőn tüzelnek, elfordítják arczukat.
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Collot, kivevén a puskát egy ilyen nemzetőr 
kezéből, s mozdulatlan arczczal czélozva azzal, 
mondá: „így kell egy republikánusnak tüzel-
_ •  ume.

Ez a második tömegben való lövetés, s 
szerencsére az utolsó is; nagyon iszonyatosnak 
találták, s még hozzá, alkalmatlannak. Kétszáz 
kilenczet hajtottak ki; egy a hid végén megme
nekült: s ime, midőn megolyassák a holtteste
ket, azok száma kétszáz tiz. Fejtsd meg ezt a 
talányt ó Collot! Hosszú találgatás után rá jön
nek, hogy itt a Brotteauxn két egyén minden 
áron igyekezett kiválni az elitéltek sorából, ki- 
nos felindulás közt erősitvén, hogy ők nem el
itéltek, hogy ők rendőrbiztosok: azonban nem 
hittek nekik, visszakergették őket s agyon lőtték 
a többivel együtt!*) Ilyen a felbőszített köz
társaság boszúállása. Bizonyára, BaiTère mon
dását használva, „sous des formes acerbes“ — 
kegyetlen formák melletti — igazságszolgáltatás 
ez. Azonban a köztársaságnak, mint Fouché 
mondja, „holttesteken át kell a szabadság felé 
haladnia/4 Vagy ismét, a mint Barrére mondá: 
„Csak a halottak nem jőnek vissza, 11 ríy a que 
les morts qui ne reviennent pas“ A rémület ter
jed és uralkodik mindenfelé; a guillotine jól 
végzi a dolgát.

Azonban mielőtt elhagynék ezt a déli vidé
ket, a melyre a Történelem csak távolról vet
het egy-két tekintetet: égy pillanatra hadd ál
lapodjék meg, és hadd nézzen erősen egy pontra,

*) Deux AmiSy XII. 251—02»
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Toulon ostromára. Sok lövöldözés és bombázás 
történt már itt, golyókat tüzesitettek a majorosok 
kemenczéiben, a tüzérség dolgozott, hol jobban, 
hol rosszabbul, ostromolva az Ollioules szorost 
s a Malbosquet erődöt: eddigelé nagyon csekély 
eredménynyel. Volt már itt Cartaux tábornok, 
egykori festő, ki a marseillei zavarokban emel
kedett fel; azután Doppet tábornok, egykor or
vos, kit a piemonti zavarok emeltek fölszinre, 
a ki Crancé alatt bevette Lyont, de nem tudja 
bevenni Toulont. S végezetre itt van Dugom- 
mier tábornok, Washington tanítványa. Voltak 
conventi képviselőink is: Barras, Salieetti, az 
ifjabb Robespierre; — s van egy tüzér Chef de 
brigade-unk is, egy rendkívül szorgalmas em
ber, a ki gyakran csak az ágyúk közt alszik 
egy keveset; egy alacsony, hallgatag, olajszin 
arczbőrű fiatal ember, mi már ismerjük, a neve 
Buonaparte; egyike a legjobb tüzértiszteknek, 
a kit csak találni lehet. S Toulon még sincs 
bevéve. Most már a negyedik hónapja; a rab- 
szolga-számitás szerint deczember; az új 
számítás szerint Frimaire vagy Zuzmarás, 
s az az ő átkozott veres-kék zászlajuk még min
dig ott lobog. Eleséggel ellátják őket a tenger 
felől; elfoglaltak minden magasságot, fákat dön
tögetvén ki s megerősítvén állásukat; mint a 
tengeri nyúl, fészkökef a kősziklák közé 
épilették.

Azonbap a Zuzmarás még uem lett Nivose-zá 
vagy Havazóvá, a midőn haditanács lön össze* 
hiva; utasítások érkeztek a kormánytól és a 
salut public-töl. Carnot a salut public-bői egy
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ostrom-tervet küldött számunkra; a mely teryre 
Dugommier tábornok megteszi a maga észrevé
teleit, s másfelől Salicetti biztos is a magáéit; 
s a megjegyzések és tervek nagyon sokfélék: mi
dőn ama fiatal tüzértiszt bátorkodik felszólalni; 
ugyanaz, a kit láttunk, hogy az ágyúk közt al
szik egy keveset, s a ki már többször elő ke
rült ezen történet folyamában, a neve Napo
léon Buonaparte. Az az ő alázatos véleménye, 
— miután ő távcsővel s gondolkodó fővel 
körül vizsgálta a vidéket, -— hogy egy bizo
nyos Fort l’Eguillettet, mintegy oroszlán ugrás
sal egyszerre el lehetne foglalni; a honnat, ha 
az egyszer a mienk, Toulon szivébe lehet bom
bázni; az angol csapatokat ki lehet kergetni; 
s Hood és a mi természetes ellenségeink kény
telenek lesznek a legközelebbi nap vagy elevezni 
a tengeren, vagy hamuvá égetjük őket. A biz
tosok ellenző kicsinyléssel húzzák össze szem- 
öldeiket: ki ez a fiatal ember, a kinek több 
esze akar lenni, mint nekünk összevéve? Azon
ban a derék öreg Dugommier azt hiszi, hogy 
az eszme megérdemel egy-két szót; kikérdezi a 
fiatal embert; meggyőzetik, s az eredmény az, 
hogy „próbáld meg.“

A dolgok most már igy rendben lévén, a 
hallgatag ércz-arczra elszántabb komolyság ül 
mint valaha, és hevesebb központi tüzet tö 
mörít össze, mint eddig bármikor. Nézd, amott 
van a Fort TEguillette: egy kétségbeesett orosz
lán-szökéssel, de a mely mégis lehető, meg kell 
ragadni azt; meg fogjuk próbálni még ma. Való
ban megpróbálták, s a próba sikerült. Hadi csel



és bátorság által, szorosokon lopódzva keresztül, 
elszántan törve át a golyózáporon, Fort l’Eguil- 
lettet megrohanják, elfoglalják: s midőn a füst 
eltisztult, a háromszinű lobogó lengését látja 
azon a szem: az ércz-arczszinű fiatal embernek 
igaza volt. Másnap reggel Hood tapasztalván, 
hogy benső hadsorai ki vannak téve az ellen
ség tüzének, s katonáit szépen kiszorították a 
városból: hajóra száll. Azokat a royalistákat, a 
kiknek kedvük volt vele menni, hajójára gyüjl- 
vén, felszedi a horgonyt: s deczember 19-én, 
1793-ban, Toulon még egyszer a köztársaságé.

Az ágyúzás megszűnt Toulonban, s most 
kezdődhetik a guillotinozás és tömeges agyon- 
lövetés. Igaz, hogy polgári iszonyatosságokkal 
jár ez a dolog, de legalább az angol uralom 
gyalázata el van tisztítva. Hadd legyen egyete
mes polgári ünnepély Francziaország területén, 
ezt terjeszti be Barrére vagy David a festő: és 
a convent testületileg vegyen részt abban.*) Sőt 
jelentik, hogy ezek a gaz angolok (inkább sa
ját érdekeikre,, mint a mienkre tekintve) mi
előtt elhajóztak volna, felgyújtották a mi raktá
rainkat, arsenáluhkat, hadi-hajóinkat a touloni 
kikötőben; mintegy 30—40 kitűnő hadihajót, a 
melyeknél több hajónk nincs is. Azonban a do
log nem sikerűit, bár a lángok messze és ma
gasra csapkodtak; csak vagy két hajó égett el, 
több nem; magok a gályarabok rohantak csöb
rökkel az oltásra. Előbb még ezen büszke ha-
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*) Moniteur, 1793; 101. (deczemb. 31.) 96, 96,
98 stb. számok*
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jóknak, a 1‘Orient hajónak és a többinek, ugyan
ezen fiatal embert Egyiptomba kell vinniök; 
még most nem változtathatók hamuvá vagy ten
geri nymphákká, sem magas lángú fáklyákká, 
sem az angolok zsákmányává nem lehetnek — 
mig annak ideje el nem jön.

S igy Francziaországban van egyetemes pol
gári ünnepély és nagy öröm; Toulonban pedig 
vannak tömeges agyonlövések, mint a minőket 
Lyonban láttunk, s „a halál nagy áramokban 
ömlik, vomit à grands flots;** s tizenkét ezer 
kőmívest rendelnek be a szomszéd vidékről, hogy 
Toulont eltöröljék a föld színéről. Mert el kell 
töröltetnie, úgy hangzik Barrére jelentése, a nem
zeti hajózási intézetek kivételével, s ezentúl nem 
Toulon lesz a neve, hanem „hegyi kikötő Eb
ben az állapotban, fekete, halált hozó fellegek 
közt hagyjuk itt ezt a várost, remélve mindaz- 
által, hogy Toulon is kőből van épitve; hogy 
talán még tizenkétezer kőmives sem lesz képes 
azt lerombolni az alatt, mig ez a láz tart.

Az ember kezd már beteg lenni a „nagy 
áramokban ömlő haláltól." Mindamellett nem 
hallod-e, olvasóm, (mert a hang századokon át 
egyre hallatszik) a holt deczemberi és januári 
éjszakákban Nantes városa körül a tüzelésnek 
és csődületnek, a dühnek és jajgatásnak ö s 
szekevert zaját, vegyülve a Loire vizének örökké- 
tartó zúgásával? Nantes városa mély álomba 
merült; azonban Carrier képviselő nem alszik, 
sem Maratnak gyapjusipkás csapata. Miért 
szedi fel a horgonyt az a lapos fenekű hájócska, 
az a gabarre, éjjel tizenegy óra körül kilenez-
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ven pappal belsejében? Talán Belle-Islere akar
nak menni? A Loire folyó közepén, egy adott 
jelre, a gabarre fenekét kilyukasztják, s az el- 
sűlyed terhével együtt. „A deportatió Ítélete,“ 
— írja Carrier, — „függőlegesen lön végre
hajtva/* A kilenczven pap gabarre-koporsójá- 
ban, oda lenn nyugszik mélyen! Ez az első Car
rier Noyades-jai vagy Vizbefulasztásai közül, 
a melyek világhirűekké lettek.

Volt guillotinozás is Nantesben, mígnem a 
hóhér fáradtan kidőlt; azután következett a tö
meges agyonlövetés „Saint-Mauve síkján kis 
gyermekek lövettek agyon, s nők, gyermekeik
kel keblükön; gyermekek és nők százhuszával, 
és ötszázával, olyan forrongásban van La Ven
dée: mígnem maguk a jakobinusok is megundo
rodtak ettől a dologtól, s Marat csapatán ki- 
vül mindenki azt kiáltá: elég! Miért is a vizbe 
fulasztáshoz folyamodtunk, s Frimaire 24-iké- 
nek éjjelén, a 2-ik évben, vagyis deczember 
14-én, 1793-ban, megtörténik a második noyade, 
„százharmincznyolcz személylyeL“*)

De hát miért vesztegetni rájok egy gabar- 
ret, az elsülyesztés által? Hányjátok ki őket; 
hányjátok ki, kezeiket összekötve; s azután ad
dig küldjétek golyó-záport arra a helyre, míg 
az utolsó vergődő is el nem merül! A rosszul al
vók Nantesben és a körül fekvő tengeri falvak
ban, hallják a puska-ropogást az éjjeli szélben, 
és találgatják, hogy mi lehet az. S abban a ga-

*) Deux Amis, XII. 2(K>—72; Moniteur, du 2. 
Janvier, 1794.
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barreban nők is voltak, kiket a veres hálósipká- 
sok mezítelenre vetkőztettek; s a kik a halálos 
gyötrődés közt csak azért könyörögtek, hogy 
legalább ingókét ne tépjék le rólok. És kis gyer
mekeket dobtak a folyóba, anyjaik hiába könyö
rögvén érettök. „Farkas-kölykek, — feleié Ma
rat csapata, — a kik farkasokká fognak fel
nőni/*

Lassankint oda jutunk, hogy nappal is tör
ténnek noyade-ok: férfiakat és nőket összekö
töznek, kezet a kézhez, lábat a lábhoz, s úgy 
dobják ki őket, s ezt nevezik Mariage républi
cain — republicánus házasságnak. Kegyetlen 
az erdők párducza, s a kölykeitől megfosztott 
nőstény-medve: azonban van az emberben bi
zonyos gyűlölet, a mely még annál is kegyetle
nebb! Az áldozatok azután, némán, a szenvedés
től megszabadulva, mint halvány felpjuffadt hul
lák, hömpölyögnek egymáson keresztül-kasul, 
a Loirefolyam hullámain a tenger felé; az ár 
visszahajtja őket; egész hollófelhők feketítik be 
a folyamot; a zátonyos helyeken farkasok csa
tangolnak. Carrier Írja: Quel torrent révolution- 
naire, minő forradalmi ár!“ Mert az ember 
őrült, és az idő is őrült. Ezek Carrier noyade- 
jai; számuk, a mint mondják, huszonöt; mert 
a mi a sötétben történt, azt majd a nyomozás 
napfényre hozza,*) hogy el ne legyen feledve 
századokon át. — A sansculottismus tökélyre- 
menetelének egy másik pontjához forduljunk 
még, ezt ott hagyva mint a legsötétebbet.

*) Procès de Carrier (4 tomes, Paris, Î795.)
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Valóban, az emberek mind őrültet, a mi
kép az idő is az. Lebon képviselő Arrasban meg
fürdeti kardját a guillotineról lefolyó vérben és 
felkiált: „Mennyire szeretem én ezt!“ Azt mond
ják, hogy parancsára az anyáknak ott kellett 
nézniök, a míg a guillotine felfalta gyermekei
ket; a közelben egy zene-banda van felállítva, s 
ez mindenik fő lehullásánál rákezdi a Ca irát.*'*) 
Bédouin mezővárosban, Orange vidékén, a sza
badság-fát éjjel kivágták. Maignet képviselő 
Orangeban ezt meghallja; jBedouint fölégeti az 
utolsó tyúkólig; a lakosokat leguillotinoztatja, 
vagy a halmok közé s barlangokba űzi.**) Egy 
és oszthatatlan köztársaság. Ez a Természet rop
pant, inorganicus mélységének, a melyet orcus- 
nak, káosznak, ős Éjnek neveznek, legújabb 
szülötte, és csak egy törvénye van, az önfentar- 
tás. Tigresse nationale: ne érintsd csak egy szőr
szálát sem! Ugrása gyors; nézd minő körmei 
vannak; könyörület nincs az ő szivében.

, Prudhomme, a magában mérgelődő nyom
dász és tehetséges szerkesztő, a ki még most 
jakobinus szerkesztő, majd ott fogja hagyni 
pártját, s vastag köteteket fog kiadni 
eme dolgokról „A forradalom vétkei" czímmel; 
nagy mennyiségű hazugsággal toldva meg azo
kat, mintha maga az igazság nem volna elég. Mi, 
részünkről, sokkal hasznosabbnak találjuk azt, 
ha egyszer már tudjuk, hogy ez a Köztársaság 
és „nemzeti tigris" egy újszülött, a természet-

*) Les Horreurs des Prisons d'Arras. (Paris, 1823.)
**) Montgaillard. IV. 200.



uek  egy ténye a formulák között, a formulák 
korában; és nézzük a legtöbbször hallgatagom 
hogy ez az annyira valódi természeti tény ho
gyan viseli magát a formulák között. Mert a 
formulák részben valódiak, részben csalók, föl
tételezettek; képleges nyelven szabályozott, ala
kított formáknak nevezzük őket; a melyek né
melyikének van teste, és még élet is abban; 
azonban nagyrészük, egy német iró szerint 
csupa üresség, „üveges szemek merednek rád, 
kísérteties tettetésével az életnek, s bensejökben 
tisztátalan halmaza a rovaroknak és pókok
nak". Azonban a tény, jegyezzük meg jól, va
lódi és őszinte; a legőszintébb tények közűi 
való; rettenetes a maga őszinteségében, mint a 
Halál. A mi épen olyan őszinte mint az, szembe
szállhat és daczolhat vele; de hát a mi nem az? IV.
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IV. FEJEZET.

Carmagnole complète.

Egyidejűleg ezzel a pokol-fekete képpel egy 
másik kép tűnik fel, a melyet pokol-vörösnek 
nevezhetünk; t. i. lerombolása a calholica val
lásnak, s azzal, ez idő szerint, magának a val
lásnak. Láttuk, midőn Romme új naptára be
hozta a pihenés tizedik napját, s kérdeztük ak
kor, hogy mi lesz a keresztyén szombatból? A 
naptár alig ért még meg egy hónapot, midőn 
mindez el lön intézve. Igen különös az, mint 
Mercier megjegyzi, hogy az utolsó Cor/ms-

Carïyler Franezia forradalom. Hí. 23
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Christi ünnepén, 1792-ben, az egész világ, s 
maga az uralkodó; hatalom is, egész bűnbánó 
arczczal vett részt a vallásos menetben; s Le
gendre mészárost, abból a gyanúból, hogy tisz
teletlenséget tanusitott, kicsi híja volt hogy meg 
nem gyilkolták kocsijában, a mint a menet ott 
elhaladt, ügy látszott, hogy a gallicán hierar
chia és egyház, s az egyházi formulák általá
ban, virágzanak, egy kissé meghervadva ugyan, 
de nem jobban, mint az utóbbi években vagy 
évtizedekben; hogy erősen állanak az ország 
széles területén, egy az okoskodás által meg 
nem rontott nép rokonszenvében, semmibe sem 
véve a philosophismust, törvényhozást és en- 
cyclopédiát. Fájdalom, ez a virágzás olyan volt, 
mint egy hervadt levelű vallombrosáé, a mely
nek csak a novemberi szél egy erős fúvása kell, 
s egy óra alatt leveletlenül áll ott! Ama Corpus- 
Christi-ixnnep óta a Braunschweigi és az emi- | 
gransok, és La Vendée következtek be, s tizen- 
nyolcz hónap telt el: s minden virágzásnak, kü
lönösen a hervadt levelű virágzásnak, akármi
lyen lassan is, de egyszer eljön a vége.

November 7-én valami citoyen Pareils, I 
Boissise-le-Bertrand papja, azt írja a convent- 
nek, hogy ő egész életében hazugságot tanított, 
s most már belefáradt abba; annál fogva lemond 
papi hivataláról és jövedelméről, s kéri a ma
gas conventet, hogy adna neki valamit, a miből 
megélhessen. „Mention honorable"-1 adjunk-e 
neki, vagy pedig utasítsuk az ügyet a pénzügyi 
bizottsághoz? Alig hogy ebben határoztak, mi
dőn a tökfejü Gobe], Párizs alkotmányos püs- i
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pöke, káptalanjával, veres hálósipkás munici- 
palis és departementalis kísérettel megjelenik a 
convent előtt, hogy ugyanazt tegye, a mit Pa- 
rens cselekedett. A tökfejű Gobel kijelenti, hogy 
nem ismer el „semmiféle vallást, csak a szabad, 
ságot,“ azért is leveti papi ruháját és elfogadja 
a testvéri «öleléseket. S mindezt nagy örömére a 
departementi Momoronak, a municipalis Chau- 
mettenek és Hébertnek s Vincéntnek és a for
radalmi hadseregnek! Chaumette azt kérdi, 
hogy igy állván a dolgok, nem jó volna-e a mi 
nadrágtalan szökő napjaink közűi egyet szen
telni az „Értelem ünnepének44?*) Bizonynyal 
igen helyes indítvány! Hadd örvendjenek az 
atheista Maréchal, Lalande, és a kis atheista 
Naigeon; hadd nyújtsa be Glootz, az emberiség 
szószólója, a conventnek, az általa készített 
„Feltüntetését a mohamedán vallásnak,44 „a 
mely munka kimutatja minden vallás semmi
ségét.44 Most már, — azt hiszi Clootz, — meg 
lesz az egyetemes köztársaság, és „csak egy Is
ten lesz, Le peuple “

A franczia nemzet nyájszokású, utánzó ter
mészetű nép; csak egy kezdő indítványra volt 
szüksége ennél a dolognál; s a tökfejű Gobel, 
nyomatva a municipalités s a körülmények ál
tal, megadta azt. Melyik pap akarna hátra ma
radni Boissiseé mögött; melyik püspök Párizsé 
mögött? Igaz, hogy Grégoire püspök bátran ki
jelenti nejncsatlakozását, a mig* körülötte ez

*) Moniteur, Séance du 17. Brumaire (november
7. 1793.)
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hangzik: „mi nem kényszerítünk senkit; vessen 
számot Grégoire saját l e l k i i s m e r e t é v e l — 
azonban protestánsok és catholicusok százával 
jelentkeznek önként és csatlakoznak. Az egész 
novemberen át be deczemberbe, míg csak a do
log bevégezve nincs, távolról és közelről érkez
nek az egyháztól való elpártolásról szóló tudó
sítások, jönnek papok, a kik „az asztalos mes
terséget tanulják." Papok, egy-egy most az ol
tárhoz vitt apáczával: avagy nem jött-e fel, igen 
hirtelen, az Értelem napja, s nincsen-e dél? Tá
voleső helységekből jönnek feliratok, a melyek 
igen világosan kimondják, bár patois dialec- 
tusban, hogy „többé semmit sem akarnak tudni 
a plébánusnak nevezett fekete állatról, animal 
noir appelé Curay“.*)

S mindenek fölött érkeznek a templomi sze
rekből álló hazafias adományok. A még meg
levő harangok, azokat kivéve, melyeket meg
hagytak azért, hogy lehessen mit félre verni, le- 
szállnak magas állványaikról a nemzeti olvasztó 
kemenczébe, hogy ágyúkká alakuljanak át. A 
tömjéntartók és mindenféle szentelt edények 
szétlapíttatnak; ha ezüstből vannak, jók lesz
nek a különben is szegény pénzverdének; ha 
czinből, öntsünk belőlük golyókat, agyonlövöl
dözni „az emberi nem — du genre humain — 
ellenségeit." A bársonyköntösökből készítsetek 
nadrágot annak, a kinek nincs; a vászon mise
öltönyök jók lesznek ingnek a haza védői szá
mára; az ócska ruhával kereskedőknek, legye-

• ♦) A n alyse du M oniteur (Paris, 180! ) II. 280.
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nek azok zsidók vagy poganyok, a legvirágzóbb 
üzletük van most. Chalier szamaras processiója, 
Lyonban, csak egy volt a sok közül, a melyek 
ezekben a napokban minden városban előfor
dultak. Minden városban és községben, a milyen 
gyorsan dolgozik a guillotine, oly gyorsan mű
ködik a fejsze és a feszitővas; szentélyek, ka
nonok-székek, oltár-rácsozatok lerontatnak; a 
misekönyvből fojtást csinálnak; egész éjen át 
carmagnolet tánczolnak az örömtüzek körül. 
Valamennyi országút az érez papiedényféléktől 
cseng, a melyeket ellapitva a conventhez külde
nek az ínséges pénzverde számára. A jó szent 
Genovéva ereklyetokját (chasse) is leveszik, s 
fájdalom, egyúttal, feltörik és megégetik a 
Place de Gréven. Szent Lajos ingét is megégetik; 
— vájjon nem jobb lett volna-^ a haza valame
lyik védőjének adni? Saint-Denis városban, a 
mely többé nem Saint-Denis, hanem Franciadé, 
a hazafiak tömege lement a sirok közé kutatni; 
a forradalmi hadsereg zsákmánylást is tett. Pá
rizs utczái pedig a következő jeleneteket látták: 

„Ez emberek nagy része részeg volt a pá
linkától, a melyet a kelyhekből ittak, halat evén 
a kehelyfödélről. Szamarakon ülve, a melyek 
papi köntösökbe voltak bújtatva, azokat a mise
ruhákkal kantározták fel; kezökben összeszo
rítva tárták az úrvacsorái kelyhet és a szentelt 
ostyát. A pálinkás boltok ajtainál megállották; 
kinyújtották a ciboriumokat (kehelyfélék), s 
a korcsmáros, kancsóval kezében, azokat három
szor köteles volt megtölteni. Azután öszvérek 
jöttek, erősen megrakva keresztekkel, gyertya
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tartókkal, füstölőkkel, szenteltvíz-tartókkal, 
izsóppal, emlékeztetvén az embert Cybele pap
jaira, a kiknek nagy kosarai, telerakva isten - 
tiszteletök eszközeivel, eleségtár, szentély és 
templom gyanánt szolgáltak egyszerre. Ilyen lo
vaglókészlettel haladtak ezek a szentségtörők 
a convent felé. S oda bemennek, az egész hosz- 
szú vonal, odabenn két sort képezve; valameny- 
nyien, mint farsangi bohóczok, papi öltönyökbe 
fantasticusan átöltözve, talyigákban vitték ma
gukkal összehalmozott zsákmányukat: kelyhe- 
ket, gyertyatartókat, arany és ezüst edé
nyeket.*) “

Beszédet nem tartunk a eonventhez, miután 
a helyeit verset énekeltünk viva voce, valameny- 
nyiemhozzá járulván ahhoz; — s Danton meg
lehetős - boszúsan nézte mindezt, óhajtva hogy 
jövendőre tartassék fenn a józanság és az 
illem.**) Mindamellett e spolia opima elhur- 
ezolói, miután egy kis pálinka is volt bennök, 
kérik hogy engedtessék meg nekik a carmag
nole eltánczolása azon a helyen; a melybe a 
megörvendeztetett convent hogyan ne egyeznék 
bele? Sőt, — folytatja a nagyitó Mercier, a ki 
nem volt jelen mint szemtanú, miután épen ak
kor börtönben ült, mint Duperret hetvenhár- 
mainak egyike, — „több képviselő, ott hagyván 
tanácsnoki székét, kézen fogott egy-egy papi öl

*) Mercier, IV. 134. Lásd: Moniteur. Séance du 10 
Novembre.

**) Lásd szintén a Moniteurt, Séance du 26 
Novembre.
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tönydarabokkal felczifrázott leányt, és együtt 
tánczolta a carmagnolet a többiekkel/4 Ilyen 
furcsa mulatságot csaptak ezek, ebben az esz
tendőben, a melyet egykor a kegyelem 1793-ik 
evének neveztek.

S nem különös-e midőn látja az ember, 
hogy a formuláknak e szokatlan módú össze
omlásából, a mely formulák egymáson keresz- 
tül-kasul hevernek ott, letaposva a hazafias 
táncz által: egy új formula támad? Mert az em
beri nyelv nem képes kifejezni, hogy az „esze
veszetté lett trivialitásnak44 minő formája van az 
emberi természetben. Az ős erdők fekete 
Mumbo-Jumboját és a legtöbb indus Wau-waut 
megérti az ember; de értse meg valaki ezt az 
Aréaxagoras ügyészt, a kit egykor Chaumette 
Péter-Jánosnak neveztek! Mi csak annyit mon
dunk rá, hogy az ember bálvány-imádónak, 
látvány-imádónak született, annyira érzékien 
képzelet-gazdag lény; és hogy természetében 
sok van a majoméból.

Mert még ugyanazon a napon, a melyen ezt 
a derék carmagnole-táncot alig hogy lejárták, 
csak előjön Chaumette ügyész, municipalis és 
departementi tanácsnokok kíséretében, s velők 
együtt a legkülönösebb szállítmány: egy új val
lás! Candeille kisasszony, az operától, — egy 
szép arczú nő, mikor ügyesen ki van festve, — 
karosszéken magasan vitetve, veres pamut háló
sapkában, azúrkék palástban, tölgyfa-ágakkal 
megkoszorúzva, kezében a Jupiter -Peuple dár
dáját tartva, bevitorláz, háromszínű öves, fiatal, 
fehérbe öltözött nők járván előtte* Ide nézzen a

3r>9
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világ! Ez itt, oh nemzeti couvent, csodája a min- 
denségnek, a mi új istenségünk; az Ész isten
nője, a ki méltó, s egyedül méltó a tiszteletre. 
Ezentúl őt fogjuk imádni. Sőt talán nem ké
rünk sokat, ha arra kérjük a magas nemzeti 
képviselő testületet, hogy ő is jöjjön el velünk 
a ci-devant Székesegyházba, a melyet Notre- 
Damenak neveznek, és ott nehány versnyit éne
keljen az ő tiszteletére?

Az elnök és a jegyzők Candeille istennőt, a 
kit kellő magasságban emelvényük körül meg
hordoztak, testvérileg megcsókolják, a mi köz
ben ő lassankint az elnök jobb felére jut és oü 
horgonyt vet. És most, kellő szünet és hang
zatos ékesszólás után, a convent mozgásba té
vén magát, megindult a kívánt menetben, a 
Notre-Dame felé; velők együtt az Ész is, ülő
székében, a többiek előtt vitetve, a mint az em
ber képzeli, római öltözetű férfiak által; s ki
sérve fúvó hangszerek zenéje, veres háló sipkák 
és a világ őrültsége által. És azután az Ész 
azonnal helyet foglalván a Notre-Dame fő
oltárán, a kivánt istentisztelet, vagy quasi-isten- 
tisztelet, — mint a hírlapok mondják — végre
hajtatott; a nemzeti convent énekelte a „Hym- 
nust a szabadsághoz, szövege Chénieré, zenéje 
G o s s e c é E z  az első az Ész ünnepélyei közül, 
első gyülekezeti szertartása Chaumette új vallá
sának.

„A megfelelő ünnepély Saint-Eustache temp
lomában/4 — mondja Mercier, — „nagyon ha
sonlított egy nagy korcsmái jelenethez. A kar bel
seje mezei tájképhez volt h ason ló , kunyhókkal



és bokrokkal diszitve. A kar körül asztalok vol
tak, palaczkokkal, kolbászszal, sonkás tésztával, 
pástétommal és más egyéb ételekkel megrakva. A 
vendégek ki s be tolongtak minden ajtón; a ki 
csak oda fért, részesült az eledelekben és ita
lokban; nyolcz éves gyermekek, leányok úgy 
mint fiuk, hozzá nyúltak a tányérokhoz, a sza
badság jeléül; ittak a palaczkokból is, s gyors 
megrészegedésök nevetést támasztott. Az Ész, 
kék palástjában, ott ült komolyan, magas he
lyén; pattantyúsok, szájokban pipával, voltak 
papi segédjei. S kivül a templomon" — folytatja 
a nagyitó ember, — „őrült tömeg tánczolt az 
örömtüzek körül, a melyeket a templomok ros
télyaiból s papszékekből raktak; s a tánezolók, 
— én nem nagyitok semmit, — csaknem nadrág 
nélkül, mezitelen nyakkal és mellel, harisnyái
kat levetve, forogtak és keringettek, mint a for
gószél por-oszlopai, előfutárai a viharnak és 
rombolásnak,"*) A Saint-Gervais templomban 
pedig rettenetes „hering-szag" volt, miután a 
sectio vagy az elöljáróság, semmiféle eledelről 
vagy táplálékról nem gondoskodott, hanem az 
egészet a véletlenre bizta. A többi misztériumo
kat, a melyek valószinűleg kabirai vagy épen 
paphosi jellemüek voltak, ott hagyjuk a fátyol 
boritéka alatt, a mely igen oda iílőleg nyúlik 
el „a mellékhajók oszlopai mentében," — s a 
melyet a történelem keze nem fog fölemelni.

Azonban van valami, a mit jobban szeret
nénk érteni talán mind a többinél, s ez az, hogy

FRAXCZfÂ FÓRRÁBÁLOM SCI

*j Mercier, IV. 127—140.
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az Ész mit gondolt magában a dologról az egész 
idő alatt. Hogy például a szegény Momoroné mi
csoda articulált szavakat mondott, a midőn 
istenségét ismét levették róla, s ő és a könyv
árus nyugodtan ültek otthon egymás mellett a 
vacsoránál? Mert ez a könyvárus Momoro ko
moly ember volt, s volt némi tudomása az ag
rárius törvényről. Mondják, hogy Momoroné 
egyike volt a legcsinosabb Ész-Istennőknek, bár 
fogai egy kissé rosszak valának. — S most már, 
ha az olvasó elképzeli, hogy az Észnek ilyen 
látható imádása „az egész köztársaságot" végig 
járta eme novemberi és deczemberi hetekben, 
mígnem a templomnak minden fa-része el lön 
égetve, s az egész dolog másképen is befejeződött: 
akkor talán eléggé helyes fogalmat alkothat ma
gának arról, hogy milyen imádó hajlandóságú 
köztársaság volt ez, és minden vonakodás nélkül 
itt hagyhatja ezt a dolgot.

A templomi zsákmányok e behordása leg
inkább az Armée révolutionnaire munkája, a 
melyet, mint mondók, nem rég gyűjtöttek. Ez a 
hadsereg hordozható guillotinenal jár; parancs
noka a nagy bajúszú Ronsin színmű-gyártó; s 
ott látjuk, mint homályos árnyékot, Maillard 
ajtónállót is, a régi Bastille-hőst, a menádok ve
zetőjét, a szürke ruhás szeptemberi férfiút. Vin
cent hadügyminiszteri Írnoknak, a ki egyike 
Pache régi Írnokainak „s a kinek agyát a régi 
szónokok beszédei tartják izgalomban," fő része 
volt a kinevezésekben, legalább a ‘"tisztek kine
vezésében.

Azonban eme hatezer előrenyomulásának
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és visszavonulásának nincs Xenophonja. Az, a 
mi a korok emlékezetében femnaradt rótok, csak 
árticulálatlan zúgása az átkozódásnak és keserű 
dühöngésnek! Ezek bekóborolják a vidéket Pá
rizs körül, foglyokat keresve, sarczolva, kutatva, 
hogy a rendeletek végrehajtattak-e, hogy a bér
lők csépeltek-e eleget, s egyúttal leszedve a 
templomok harangjait vagy az érez szűz Máriá
kat. Kisebb csapatok, félig rejtőzködve, elhatol
nak Francziaország távolabb eső vidékeire is; 
sőt itt-ótt új provinciális forradalmi hadseregek 
keletkeznek, mint Carrier Marat-csapata vagy 
Tallien bordeauxi csapata, mint hasonló minő
ségű fellegek egy villanyossággal telt légkörben. 
Azt mondják, hogy Ronsin őszintébb pillanatai
ban bevallotta, hogy az ő csapata a föld csőcselé
kének szine-virágából állott. Az ember látja őket, 
a mint a vásár-téreken fel vannak állitva; az 
utazástól sárosán, hosszúra megnőtt bozontos 
szakállal, carmagnole complète-ben. Első hős
tettük, hogy ledöntik a mi királyi vagy egyházi 
emlék, kereszt, vagy más ehhez hasonló ott ta
lálható; a toronynak ágyút szegeznek; leszedik 
a harangokat a nélkül hogy érlök másznának, a 
harangot és a haranglábat együtt. Azt mondják 
azonban, hogy ez némileg a város nagyságától 
függ; ha a városnak nagy a népessége, s ezek 
talán kissé gyanús, epés hangulatban vannak: 
akkor a forradalmi hadsereg munkáját gyengé
den, lajtorja és feszitő vas segítségével végzi; 
sőt az is megesik, hogy felszedi a sátorfát, a 
nélkül, hogy valamit pusztítana, s felüdítvén 
magát egy kis pálinkával és álommal, tovább
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megy a legközelebbi állomásra.*) Szájukban 
pipa csípejükön kard; carmagnole complèteben!

Ilyen dolgok történtek és történhetnek újra. 
Második Károly ráküldte highlandi csapatait a 
nyugoti skót whigekre; a jamaikai ültetvényesek 
ebeket kaptak a spanyol hatalomtól, melyekkel 
megszökött rabszolgáikra vadászszanak: Fran- 
cziaországot pedig most az ördögnek egy csa
pata kóborolja be, a melynek üvöltése, még most 
is, fél századnyi távolból hangzik a lélek fülei
ben.

áV. FEJEZET.

Mint egy vész-felíeg.

Azonban még hátra van, hogy a rémuralom 
lefolyásának fenséges, s voltaképen fő és lénye
ges vonását megismerjük; annyival inkább, mi
vel a homályos látású Történelem, a legnagyobb 
részben nem vette észre ezt a vonást, a mely 
pedig lelke az egésznek, s a mely azt rettenetessé 
teszi Francziaország ellenségei előtt. A despotis- 
mus és a kimmeriai szövetségek bizony megfon
tolhatnák azt! Francziaország minden embert 
és minden eszközt használatra fogott; tizennégy 
hadsereget állított ki; a patriotismus, mindené
vel a mi szivében vagy fejében, testében vagy 
lelkében, vagy nadrág-zsebében van: rohan a 
határok felé, hogy győzzön vagy meghaljon!

.*) D eu x  A m is, X H . 6 2 — 5.



Carnot nagy elfoglallalás közt ül a salut public- 
ben, az ő része abban állván, hogy „győzedelmet 
szervezzen/* A guillotine bárdja nem vág sebe
sebben függőleges helyzetéből a Piacé de la 
Révolutionon, mint a hogy sújt a patriotismus 
karja, vissza vervén Kimmeriát a szentelt föld
ről saját területére.

A kormány valósággal az, a mit forradal
minak nevezünk; és némely emberek a körülmé
nyek színvonalán — „á la liateur“ vannak, má
sok pedig nincsenek à la hateur, —  a mi annál 
rosszabb rájok nézve. Azonban azt be kell is
mernünk, hogy a fejetlenség szervezkedett; a 
társadalom a szó szoros értelmében fejtetőre van 
fordítva; régi erői dolgoznak őrült tevékenység
gel, csak hogy visszafordított rendben rombolva 
és saját magukat pusztítva.

Sajátságos, midőn látja az ember, hogy mégis 
minden hogyan csatlakozik valamely főhöz 
és forráshoz; még a fejetlenségnek is kell lenni 
egy központjának, a mely körül mozogjon. Mint
egy hat hónapja, hogy a közjóléti (salut public) 
bizottság megszületett; s Danton mintegy há
rom hónappal ezelőtt indítványozta, hogy min
den hatalom annak adassék át, s azon kívül 
„ötven milliónyi összeg/* s „mondassék ki, hogy 
a kormány forradalmi/* ő  azon nap óta semmi 
részt sem vett annak működésében, bár ismételve 
sürgették rá, hanem ott ül elvonulva helyén a 
Hegyen. Ama nap óta a kilencz tagú bizottság, 
melynek tagjai tizenkettőre is szaporodhatnak, 
állandóvá lett, mindig újra választva, midőn 
megbízási idejök letelt; a salut public és a
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sûreté générale megkapták végleges formájukat 
és működésük végleges módját.

A közjóléti bizottság mint legfőbb és a köz- 
biztossági mint alsóbb, eddigelé, mint valamely 
kisebb és nagyobb tanács, a legnagyobb össz
hangban működvén, központjává váltak minden 
dolognak. Ők ülik meg ezt a forgószelet; föl
emeltetve a körülmények ereje által, jóformán 
észrevétlenül, nagyon különösen, erre a rettene
tes magaslatra: kormányozzák azt és kormá
nyozni látszanak. A fellegkormányzók különö
sebb csoportját soha sem látta a föld. Egy Robes
pierre, egy Billaud, Gollot, Couthon, Sain-Just, 
— nem is szójva a még csekélyebb Amarokról és 
Vadierekről, — ezek vannak a sûreté générale- 
ban, ezek a felhők kormányzói. Kevés értelmi 
tehetség szükséges; s valóban hol találhatnánk 
közöttük, ha csak Carnot fejében nem, a ki el 
van foglalva azzal, hpgy győzelmet szervezzen, 
bármi keveset is. Az ösztön tehetsége az inkább, 
a mi ott ér valamit. Az, hogy egyszerre ki tudja 
találni, a mit ez a nagy süket forgó szél kiván és 
akar; az, hogy akarni tudja, nagyobb szenve
déllyel mint bárki más, a mit az egész világ 
akar körülötte. Nem hátrálni meg semmi aka
dály előtt; nem venni számba semmiféle emberi 
vagy isteni tekintetet; erősen meggyőződve lenni, 
hogy isteni vagy emberi dolgokból csak ez az 
egy dolog szükséges: győzedelme a köztársaság
nak, megsemmisítése a köztársaság ellenségei
nek! Ha ezzel az egy szellemi adománynyal meg 
vagy áldva, ha még oly kevés van is a többiből, 
sajátságos az, hogy ez a süket, articulálatlanul
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zugó forgószele a dolgoknak, hogyan adja, mint- 
egy önként, kantárszárát a kezedbe, s feihí és 
kényszerít, hogy őt igazgasd.

Közvetlen mellettök, otl ülésez a párizsi 
elöljáróság, valamennyien veres hálósipkában 
a legutóbbi november negyediké óta: olyan cso
portja az embereknek, a kik teljesen „a körül
mények színvonalán44 vannak, sőt talán azon is 
fölül. A sima Pache polgármester, ki ügyel rá, 
hogy a biztos középen maradjon; a Chaumettek, 
Hébertek^ Warletek és Henriot, az ő nagy pa
rancsnokuk; hogy ne is emlitsük Vincén tét, a 
hadügyminiszteri jegyzőt, a Momorokat és Dob- 
senteket s a hozzájok hasonlókat: mindannyian 
nagy igyekezetei fejtvén ki abban, hogy a temp
lomok kiraboltassanak, hogy az Ész imádtassék, 
a gyanúsak elvegyék büntetésüket s a köztársa
ság diadalmaskodjék. Talán egy kissé messze is 
mennek? Dantont hallották, a mint dörmögött 
amaz ünnepi versek éneklése alatt a conventben, 
s ajánlotta, hogy maradjanak a prózánál, és az 
illemnél. Robespierre is zúgolódik, hogy ők, a 
midőn a babonát ledöntötték, nem azért tették, 
hogy az atheismust tegyék vallássá. Valóban 
Ghaumette és társai a hyper-jakobinismus egv 
nemét vagy az eszeveszett „faction des Enragés-1 
képezik, mely az utóbbi hónapokban az ortho- 
dox patriotismust némileg rossz hírbe keverte. 
Ha „az utczán mutatjuk ki a gyanús embert:44 
nem fogja-e ez a gyanúsok ellen hozott törvényt 
népszerűtlenné tenni? Félig őrjöngő, túlbuzgó 
emberek ezek, a kik ott dolgoznak veres haló-
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sapkáikban, nyugtalanul, sebesen léve a mennyi 1 
csak tőlük lelik.

És a többi negyvennégy ezer község, mindé - 
nik egy-egy forradalmi bizottsággal, mely a ja- 
kobin leány-társaságokra támaszkodik; megvi- 
lágositva a jakobinismus szelleme által, buz
dítva a negyven sous napi-dij által! A franczia 
alkotmány mindig ellensége volt minden két 
kamarafélének; s ime mégis nem a két kama
rához jutott-e el? A választott nemzeti convent 
az egyik; az önmaga által választott patriotismus 
anyja a másik! Az anyatársaság vitáit a Moniteur ï 
közli mint fontos államkormányzati dolgokat, 
és azok valósággal is. A törvényhozás má
sodik kamrájának nevezhetjük ezt az anya
társaságot; ha ugyan nem jobban hasonlítana ah
hoz a régi skót testülethez, a melyet a Törvény- 
czikkek urainak (Lords of the Articles) neveztek, j 
s a melynek kezdeményezése ús jeladása nélkül 
az úgynevezett parliament egyetlen törvényja
vaslatot sem nyújthatott he és semmit sem tehe
tett. Maga Robespierre ds, kinek szava törvény, 
bőségesen megnyitja megvesztegeíhetlen ajkait 
a jakobinusok termében. A salut public kisebb | 
tanácsa, s a nagyobb sûreté générale-é, s vala
mennyi működő párt, mind ide jönnek, hogy be
széljenek; hogy itt előlegesen eldöntsék, a mi
csoda határozatot hozniok kell, s a micsoda sor
sot várhatnak. S ha most az a kérdés támadna, 
hogy a két kamara, — a convent s a Lords of 
the Articles közűi melyik az erősebb? Szeren
csére még eddig barátságosan együtt haladnak.

A mi a nemzeti conventet illeti, az mosta-
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nában igen csendes testületté lett. A régi tüzes
kedés most már le van lohasztva : a hetvenhárom 
zár alatt ül; a girondiak egykor oly zajos barátai 
a közép hallgatag embereivé váltak, s „a mo
csár békáinak, crapauds du marais“ nevezik 
őket. Kérvények érkeznek, meg templomi zsák
mány a forradalmi hadseregtől; azután küldött
ségek prózában vagy versben szólván; ezeket a 
convent fogadja. De ezentúl a convent legfőbb 
dolga csak abban áll, hogy oda figyel, mit ja
vasol a salut public és azt mondja rá: igen.

Bazire, s utána Chabot, némi hevességgel 
mondta egyik nap, hogy ez nem az a mód, a 
hogy egy szabad gyűlésnek magát viselnie kell. 
„Lennie kell egy bal oldalnak, — côté droit, — 
kiáltá Chabot; ha más nem alkot, én magam 
teszem azt. Úgy is mondták már előttem: Önö
ket egymás után mind le fogják guillotinozni, 
először önt és Baziret, azután Dantont, azután 
magát Robespierret."*) így beszélt erős hangon 
a csuhát cserélt capucinus; s a következő héten 
ő és Bazire az Abbayeben vannak, s félő, hogy 
útban Tinville és a bárd felé, s a mit „előtte 
mondtak" — úgy látszik beteljesüli Bazire vére 
csupa tűz volt a forradalmi láztól, a kávétól és 
beteges álmoktól.**) Chabot pedig oly boldog 
volt az ő gazdag, ausztriai zsidó feleségével, 
előbb Frey kisasszonynyal I Azonban most bör
tönben ül, s két ausztriai zsidó sógora, a Frey 
bankárok is vele együtt, várva az Ítéletre. Azért

*) Débats, du 10. Novembre. 1793.
**) Dictionnaire des Hommes Marquants. I. 115.
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jő lesz ha a nemzeti convenf átlátja a Tanulsá
got és megérti, hogy mi az ő dolga. Vesse kezét, 
mint emberhez illik, a munkára, nem parlia- 
menti ékesszólás kitöréseivel, hanem egészen 
más és czélhoz vezetőbb utón.

Conventi biztosok, vagy a mint nevezik, 
küldetésben levő képviselők sietnek, mint Mer- 
cur hirnökök az ország minden pontja felé, ma
gukkal vivén minden irányba a convent paran
csait. Ezek az emberek „háromszinű tollas s 
háromszinű lengő szalagos kerek kalapjukban; 
testhez álló frakkjukban, háromszinű kereszt
övükkel, karddal és hosszú szárú csizmákkal/4 
hatalmasabbak, mint akármely császár vagy ki
rály. Bárkivel találkoznak, csak azt mondják 
neki: tedd, és az köteles azt megtenni; minden 
ember vagyona rendelkezésükre áll, mert Fran- 
cziaország olyan, mint egy ostrom alatt levő 
roppant város. Sarczot vesznek, kényszer-köl- 
csönt vetnek ki; urai életnek és halálnak. Saint- 
Just és Lebas megparancsolják Strassburg gaz
dagabb polgárainak, hogy „vessék le csizmái
kat" és küldjék a hadseregnek, a hol nem keve
sebb mint „tízezer párra“ van szükség. To
vábbá, hogy huszonnégy óra alatt „ezer ágy" 
készen legyen;*) gyékényekbe göngyölve és útnak 
indítva. Mert az idő sürgős! Mint a salut public 
füsíölgő Olympusáról előtörő sebes villámok, 
rohannak ezek az emberek, a leggyakrabban 
párjával; szétszórják a menny dörgés-paraneso-

*) Moniteur du 27 Novembre* 17V3.
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egy roppant forradalmi vészfelleggé teszik.
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VI. FEJEZET.

Tedd kötelességed.

S valóban, az örömtüzek és templomi búto
rok lángja, s a tömeges lelövöldözések és vizbe- 
fojtások zaja mellett egészen másnemű lángok 
tűnnek elő és más zaj hallatszik: a kovácsok tüze 
és iszonyú kalapácsolás, a fegyver-csinálásé. j

A köztársaság, elvágva Svédországtól és a 
világtól, kénytelen megtanulni, hogy maga ké
szítsen aczél-f egy vert magának; s a vegyészek se
gélyével meg is tanulta. Azoknak a városoknak, 
a melyeknek eddig csak vasuk volt, most van 
aczéluk, az arisztokraták, új börtöneikből, hall
gathatják Chantillyben a mi új aczél-készítő há
morunk zúgását. A harangokból milyen köny- 
nyen lesz ágyú; s a vas rudakból nem lesz-e csil
logó fegyver (arme blanche), ha kardot csiná
lunk belőlök? Langres köszörűkövei serczegnek, 
tuzkarikát szórva ki magukból, folyvást kardo
kat köszörülvén. Charleville üllői csengenek a 
puska-csinálók ütéseitől. Mit beszélünk mi Char- 
levilleről ? Kétszázötvennyolcz kovácsműhely 
van felállítva magának Párizsnak nyílt terein; 
közűlök száznegyven az invalidusok esplanade- 
ján; ötvennégy a Luxembourg kertben; ennyi 
kohó áll készen, s az erős karú kovácsok reg
geltől estig ütik ott a vasat Hivatalos felszóli-
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tásra eljöttek az óracsinálók is, hogy a gyújtó- 
Í3Tukakat, forrasztásokat és a reszelő munkát csi
nálják. ö t nagy bárka horgonyoz a Szajna folya
mon, s ugyancsak hangos a fúrás-faragástól; jól 
esik az ember fülének és szivének hallani a 
roppant nagy fúrók csikorgását. S ügyes puska- 
agy-csinálók vésnek és reszelnek; s minden em
ber szorgalmatoskodik, a mint ki mihez ért; a 
reménynek nyelvén úgy számítják, hogy „ezer 
kész puskát adhatnak át naponkint/**) A köz
társaság vegyészei csodákra tanitottak bennün
ket a gyors cserzést illetőleg:**) a csizmadia 
lyukaszt és ölt, s jaj neki ha „fából és papir- 
kéregből** dolgozik, Tinville majd megszámol
tatja! A nők sátorokat és kabátokat készitenek; 
a gyermekek tépést csinálnak, az öreg emberek 
ott ülnek a piacz-tereken; a ki bírja magát, az 
a harczmezőre siet; minden ember a kormány 
rendelkezése alatt áll; városról városra száll, a 
levegőég szárnyain, a lobogó feliratával: A fran- 
czia nép felkelt a zsarnokok ellen.

Mind ez igen jól van. De most az a kér
dés merül fel, hogy hol vegyünk salétro
mot? A fennakadt kereskedés és az angol hajó
had következtében nem juthatunk salétromhoz; 
salétrom nélkül pedig nincs lőpor. A republicá- 
nus tudomány ismét fejtörésre adja magát; föl
fedezi, hogy salétromot lehet találni itt és ott, 
bár csekély mennyiségben; hogy a régi falak 
vakolatán lehet találni egy keveset, s lehet a

*) Choix des Rapports. XIII. Í89.
**) U. O. XV, 360.
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párizsi pinczék földjén is, a szemét alatt; hogy 
ha ezt felássák és megmossák, salétromhoz jut
nak. Nosza azonnal minden polgár ásót ragad, 
és homlokáról hátra tolt bonnet rouge-ban, vagy 
épen sapka nélkül és a munka izzadságától ned
ves hajjal, egész erővel ás, mindenik saját pin- 
czéjében, hogy salétromot kapjon. A föld-rakás 
növekszik minden ajtó előtt; a polgárnők ved
rekben és vakolatos ládákban hordják föl azt; a 
polgárok, minden erejöket megfeszítve, turkál
nak és ásnak: életük és a salétrom forogván szó
ban. Csak ássatok, derék férfiak, s jól teszitek, 
ha siettek vele! A mennyi salétrom múlhatatla
nul kell, abban a köztársaság nem fog hiányt 
szenvedni.

A sansculottismus uralkodásának sokféle 
szine és vonása van; azonban a legfényesebb, — 
valóban nap- vagy csillag-fényű vonása az, me
lyet a hadseregek adnak neki. Ugyanaz a lobogó 
tüze a jakobinismusnak, a mely belülről meg
töltötte Francziaországot gyűlölettel, gyanúval, 
vérpadokkal és Ész-imádással: a határokon mint 
dicsőséges pro patria móri nyilatkozik. Dumou- 
riez árulása óta folyvást három conventi kép
viselő ügyel minden tábornokra, kiket a közjó
léti bizottság küld, gyakran csupán ezzel a laco- 
nicus utasítással: „Tedd kötelességed, Fais ton 
d e v o i r Csodálatos, hogy a jakobinismus tüze, 
mint más ilyen természetű tüzek, minő akadá
lyok mellett is lobog. E katonáknak bakancsai 
fából és papir-kéregből vannak, vagy épen széna
kötelekkel betekergetett lábbal járnak a kemény 
félben; vállaik körül szalma fonatot tekergetnek,
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s alig van rajtok egyéb. De mi az mind? Ök a 
franczia nemzet és az emberiség jogaiért küzde
nek; a leigázhatatlan szellem, itt is mint másutt, 
csodákat csinál. „Karddal és kenyérrel — 
mondja a conventi képviselő — Kináig lehet 
jutni/* A tábornokok -elég sűrűn kerülnek a 
guillotine alá, igazságosan és igaztalanul. S eb
ből mi a tanulság? Egyebek közt az, hogy a si
kertelenség halál, hogy csupán a győzelemben 
van élet. A jelen viszonyok között a „győzni 
vagy halni44 nem színpadi hangzatos mondás, 
hanem gyakorlati igazság és szükségesség. Min
denféle girondismusnak, fél kézzel dolgozásnak 
és megalkuvásnak vége van. Előre, katonái a 
köztársaságnak, kapitány és közember egyaránt! 
Rohanjatok, a ti gael hevességetekkel Ausztriára, 
Angliára, Poroszországra, Spanyolországra, 
Szardíniára; verjétek meg Pittet, CobUrgot, Yor
kot, s az Ördögöt és a Világot! Mögöttünk csak 
a guillotine van; előttünk a győzelem, apotheo- 
sis, s a vég nélküli millenium!

S nézd csakugyan, hogy az Éjnek fiai, egé
szen elámulva rövid diadaluk után, hogyan vo
nulnak vissza a határokon; a Köztársaság fiai 
szilaj ca-zra-juk vagy a marseillei aux armes 
hangoztatása mellett rohannak rájuk, mint 
párducz-kölykek vagy eleven ördögök: a mely
nek semmiféle Éj fia nem tud ellenállni! Spanyol- 
ország, a mely a Bourbon zászlókat lobogtatva 
harezia.san keresztül tört a pyrenéi hegyeken, s 
egy darabig hódítva járt erre és arra: most
f/isszadóbben ilyen párduc2-támadás előtt; visz- 
szaiuegv oda. a honnan jött, somost már nagyon
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szeretné, ha a Pyrenéken nem lehetne átkelni. 
Dugommier nem csak meghódítja Toulont és 
visszakergeti a spanyolokat, hanem betör Spa
nyolországba. ő  betör a Pyrenék keleti részén, 
s a nyugotin Müller tábornoknak kell betörnie. 
Kell, ez az igazi szó; a közjóléti bizottság mon
dotta ki azt, s Cavaignac képviselő azért van itt, 
hogy azt végrehajtva lássa. Lehetetlen! kiáltja 
Müller. Teljesen biztosi feleli rá Cavaignac. 
Hiába beszélsz nehézségről, lehetetlenségről. „A 
bizottság süket arra a fülére" — feleli rá Ca
vaignac, „n’entend pas de cette oreille là.“ 
Mennyi emberre, lóra és ágyúra van szükséged? 
Azt megkapod. Ha győzve, ha legyőzetve és fel
négyelve: de előre kell mennünk.*) És mind
azok a dolgok, a mint a képviselő megmondó, 
megtétettek. Az új év tavaszán Spanyolorszá
got megtámadják: sánczokat vesznek be, hegyi 
utakat és rendkívül meredek magaslatokat fog
lalnak el; a spanyol tisztek megnémulnak ilyen 
tigris-támadás láttára s az ágyúkból elfelejtenek 
tüzelni.**) A Pyrenéken áthatoltak; egyik város 
a másik után nyitja fel kapuit, melyeket a ré
mület vagy a petárdák törtek be. A következő 
évben Spanyolország békéért könyörög, elis

*) P r u d h o m m e -b e m  valami iszonyúság van el
mondva erről a Cavaignacról, a melylyel Captain-Kirkei 
illette volna, melyet azutá» a D ic t io n n a ir e  d e s  H o m m e s  
M a r q u a n ts , a B io g r a p h ie  U n iv e r s e lle  etc. átvettek; a mi 
nem csak, hogy nem igaz, hanem a mi még különösebb, 
ma is be lehet bizonyítani, hogy nem az.

**) Deux Amis, XIII. 205—30; Toulongeon etc*
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merve bűneit és a köztársaságot; sőt Madridban 
olyan öröm van azon, hogy csak békét is nyer
tek, mintha győzelmet ünnepelnének.

Üjra mondjuk, hogy kevés dolog van figye
lemre méltóbb, mint ezen conventi képviselők, 
az ő több mint királyi hatalmukkal. Sőt lénye
gükben nem bizonyos nemű királyok, erős em
berek-e ők; választva a hétszáz negyvenkilencz 
franczia király közül, ez egyetlen parancscsal: 
Tedd kötelességed! Levasseur képviselőnek, az ő 
kicsiny termetével, a ki foglalkozására nézve 
békés accoucheur, katonai lázadásokat kell le
csillapítania; fék vesztetten ordítozó, őrjöngő csa
patokat (melyek Custine elitéltetése miatt őrjön- 
genek); közöttük egyes egyedül a kis termetű 
képviselő, — kicsiny, de olyan kemény mint a 
kova, a melyben szintén tűz van! Hasonlóképen 
Hondschootennél alkonyat felé kimondja a szót, 
hogy a csata nincs elvesztve; hogy azt meg kell 
nyerni; és ott harczol maga is, saját „szülni se- 
gitő“ kezével; lovát kilőtték alóla; gyalog, „csí
pőig a vízben44 vagdalkozván jobbra balra, da- 
czolva vízzel, földdel, léggel és tűzzel, a kis mér
ges képviselő! Minek az lesz a természetes kö
vetkezése, hogy York ő magasságának vissza kell 
vonulnia, — olykor-olykor sebes vágtatva, s ki
csi hija, hogy a vízbe nem fúl; s Dünkirchen- 
nek általa tervezett ostroma csak álom marad, 
a melyből a valóság csupán sok szép ostrom
ágyúnak és derék életnek elvesztése.*)

Houchard tábornok e Hondschooteni dolog

*) Lçvasscui Mémoires, IL 2—7. f.
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alkalmával, a mint kisült, egy bokor mögött 
állt, miért is őt azóta leguillotinozták. Helyette 
egy új tábornok, Jourdan, ki még nem rég 
Jourdan őrmester volt, a parancsnok, ő , a 
Watignynál vívott elkeseredett harczokban, a 
hol „a gyilkoló ágyútűz hangja a forradalmi 
csatadalokéval vegyült4*: visszaszorítja Ausztriát 
ismét Sambre mögé, s reményű, hogy megtisz
títja a Szabadság földjét. Kemény harcz, ágyú
tűz és a ca-ira segedelmével meg is lesz az. A kö
vetkező nyár Valenciennest látja ostromolva és 
Condét és mindazt a mi még Ausztria kezén van, 
ostromolva és ágyúzva; sőt egy conventi végzés
sel felhívjuk valamennyit, hogy „vagy adják meg 
magukat huszonnégy óra alatt, vagy pedig 
mind kardra hányatnak44; — kissé nagy mondás, 
a mely ugyan nem teljesül be, de mutatja, hogy 
milyen kedvben vagyunk.

Drouet képviselő, kiszolgált dragonyos lé
vén, tudott harczolni, mintegy második termé
szeténél fogva: azonban szerencsétlen volt. Egy 
éjjeli csetepatéban Maubeuge mellett, az osztrá
kok elfogták élve, a múlt októberben. Azt 
mondja, hogy csaknem mezítelenre vetkőzlették, 
s úgy mutogatták, mint varennesi Király-fo
gót. Kocsira dobták és elszálliták messze, Kim- 
meria belsejébe, „egy Spitzbergnek nevezett erős
ségbe44 a Duna folyó partján, és ott elhelyezték 
mintegy százötven lábnyi magaslaton, hogy el
mélkedjék keserű sorsáról. Hogy elmélkedjék és 
hogy szabaduláson törje fejét! Mert a leverhe- 
tetlen, kiszolgált dragonyos papírsárkány for
májára szárnyat készít magának: kerosztiií fű-



részeli az ablak-rostélyt; elhatározza, hogy le
repül. Ott lenn beül egy csónakba, s ereszti 
azt a folyó mentén, s majd csak partra jut 
valahol a krimi tatároknál, a Fekete-tenger, 
vagy Konstantinápoly körül: à la Sindbad! S 
valóban a hiteles történelem a mint a távoli 
Kimmeriába néz, homályosan bizonyos tüne
ményt vesz észre. Egyik sötét éjszakán a spitz- 
bergi őr csaknem holttá ijed, a mint látja, hogy 
egy soha nem látott roppant szörny száll alá 
az éji légen át. Egy csodálatos nemzeti képvi
selő és kiszolgált- dragonyos az, az ő papir- 
szárnyaival, a ki száll alá, s fájdalom, kelleté
nél gyorsabban! Mert Drouet „egy kis ennivalót 
— úgy húsz font körül" — is vitt magával, s 
az repülését gyorsította; úgy hogy leesett, láb
szárát törte; s ott feküdt, nyögve, hajnalig, a 
mikor aztán világosan ki lehetett venni, hogy 
nem szörny, hanem képviselő.*)

Vagy nézd a különben félénk és tartózkodó 
természetű Saint-Justöt, hogyan harczol a weis- 
senburgi hadsorokban, „hirtelenében felfegyver
zett elsassi parasztjaival," kik önkéntesekül vál
lalkoztak! Ünnepélyes arcza lángol; fekete haját 
és kalapjának háromszínü szalagját mozgatja a 
szellő. Igaz, hogy a weissenburgi vonalat elvették 
tőlünk s Poroszország és az emigránsok keresztül 
törtek azon; azonban mi újra visszavettük tőlük, 
s Poroszország és az emigránsok még gyorsab
ban hátrálnak visszafelé, űzetve a szuronyok 
hegye és a tüzes ca-ira-z&s által.

Saját elbeszélése (Deu* Amis)*.

378  CARLYLE
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Az egykori Pichegru őrmester és az egykori 
Hoche őrmester, kik azóta tábornokokká emel
kedtek, csodákat tettek itt. A magas Pichegrut 
az egyház szolgájának szánták; egyidőben a mat- 
hesis tanítója volt a briennei iskolában, s legki
válóbb tanítványa ott egy Buonaparte Napo
léon nevű fiú volt. S azután, nem a legjobb kedv
vel, katonává lett, a tanitói pálczát puskával cse
rélvén fel, s fölemelkedett egész az őrmester
ségig, a melyen túl nem igen lehetett remény
kednie; a midőn a Bastille bástyái leomolván, 
az útat nyitott neki is, és ime most itt van. 
Hoche sajátkezüleg részt vett a Bastille leron
tásában; ő, mint láttuk, őrmester volt a gardes 
françaises soraiban, pénzét rakétára és olcsó 
könyvekre költvén. íme hogyan töretnek szét 
a hegyek, és annyi Enceladus szabaddá lesz; s 
kapitányok, a kik pergamenre Írott negyedfokú 
nemességökkel nyerték rangjukat, elfuvattak 
pergamenjeikkel együtt a Rajnán túlra az isme
retlen éjszakába.

S azért az olvasó elképzelheti, hogy micsoda 
hős tettek lőnek véghez vive ebben a tizennégy 
hadseregben; és hogy az alacsony születésű de- 
rékség, a szabadság szeretete és az emelkedés 
reménye által ösztönözve, hogyan küzdötte fel 
magát minden erejével a tábornokságig, és hogy 
a központon levő Carnoltól kezdve, a salut pub- 
/íc-ben a határon levő utolsó dobosig, hogyan 
küzdött minden ember a köztársaságért. A tél
nek hávát és a nyár virágait folyvást a harczo- 
sok vére fecskendj be. A gáel szenvedélyes he
vesség a győzelemmel mind magasabb fokra
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hág; a ja&obinismus szelleme egyesül a nem
zeti hiúsággal; a köztársaság katonái, — mint 
megjósoltuk, — valóságos tűz fiaivá válnak. Me
zítláb, félig meztelenül, azonban kenyérrel és 
vassal, Kináig mehetsz! Egy nemzet áll az 
egész világgal szemben; de abban a nemzetben 
van valami olyan, a mit az egész világ nem ké
pes meghóditani. Az elámult Kimmeria vissza
vonul, gyorsabban vagy lassabban; a köztársa
ság körül minden oldalról, mintegy varázs- 
gyűrű-képen, a puskatűznek és a ca-ira-nak 
tüzes lángja emelkedik. A porosz király ő fel
sége, mint a spanyol felség, rövid időn el fogja 
ismerni bűneit és a köztársaságot, s békét fog 
kötni Baselben.

Igaz, hogy a külföldi kereskedés, a gyarma
tok, a gyáripar keleten és nyugoton, az emberi 
nem ellenségének, a tengereken uralkodó Piti
nek kezeibe jutottak vagy jutnak lassankint. 
Azonban micsoda hang az, a mely 1794 június 
elsején hallatszik; átható erős hang, mint a 
harczi mennydörgésé, a melyet az oczeán vize 
is visz tova? A bresti vizek mellől jő az a har
czi mennydörgés; Villaret-Joyeuse és az angol 
Howe, hosszú manoeuvrirozás után, végre itt 
szembe állottak egymással, s ontják a tüzet egy
másra. Az emberi nem ellenségei saját elemü
kön vannak; nem lehet őket legyőzni; nem le
het a győzelemben meggátolni. Tizenkét óráig 
tartott a kegyetlen ágyúzás; a nap most megy 
le nyűgöt felé, az ágyúk füstje közt: hat fran- 
czia hajót elfoglaltak, a csata elveszett; a mely 
hajó még el tud vitorlázni, menekül! De nézd*



mit akar ez a Vengeur hajó, hogy sem xnagál 
meg nem adja, sem nem fut? Meg van ron
gálva, nem menekülhet; meghódolni nem akar. 
A győztes ellenség tüze hull rá előlrül és hátul
ról: a Vengeur sülyedni kezd. Erősek vagytok 
ti, tenger zsarnokai; de nézzétek, mi sem va
gyunk gyengékI Nézd! Valamennyi zászló, kisebb 
nagyobb lobogó az árboczokon, az utolsó darab 
háromszinű rongy, a mely még a kötélen mu
tat valamit: mind fenn libeg-lobog; az egész le
génység a födélzetre gyűl, s egyhangú, lelket 
őrjöngésbe hozó ordítással kiáltja: Vive la Ré
publique — s száll a hajóval lejebb, lejebb. 
A hajó ingadoz, dülöngél, utolsó ittas tánczát 
járva; a tenger felnyitja rá mélységes torkát: és 
a Vengeur lerohan a mélybe, magával vivén a 
Vive la République kiáltást, legyőzhetetlenül, az 
örökkévalóságba.*) A külföldi zsarnokok^ gon
dolkodjanak ezen. Van az emberben valami le
győzhetetlen, a mikor ő az „ember jogain" áll:" 
hadd tudják meg ezt a zsarnokok, a rabszolgák 
és a föld minden népe; és csak a kik az „em
ber elnyomásán" állanak, azok reszkessenek 
tőle. — így szólott a történelem az elsülyedt 
Vengeurről, mit se kételkedvén annak igazsá
gán.

— Édes olvasóm! Mendez Pinto, Münchhau- 
sen, Cagliostro, Psalmanazar nagyok voltak, de 
nem ők a legnagyobbak. Oh Barrére, Bar- 
rère, Anakreonja a guillotinenak! te vagy az 
oka, hogy a kutató festői történelem, egy új

Vesd össze: Barrère (Choix des Rapport,
XIV. 416—21); Lord Hówe (Animal Register of 17WL
86. 1.) etc. •
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kiadásban, ismét kénytelen megkérdeni: „hogy 
is volt ennek a Vengeumek a dolga".-azzal az 
ő dicsőséges öngyilkos elsülyedésével, és azután 
jól fogó ecsetjével kénytelen lámpa-korommal 
bemázolni téged is, meg a dicsőséges történetet 
is. Fájdalom, úgy vaní A Vengeur, miután deré
kul küzdött, elsülyedt teljesen, a hogy más ha
jók elsülyednek; kapitánya pedig, és legénysé
géből kétszázon fölül, örültek hogy britt csóna
kokra menekülhettek; s erről az egész lelkesítő 
roppant hőstettről, és az az által keltett még na
gyobb hirről kisül, hogy az nem egyéb, mint 
roppant felfútt semmi, a mely sehol sem léte
zik, kivévén, mint koholmány Barrére agyában. 
Valóban úgy.*) Mint maga a világ is, semmire

*) E különösnek látszó előadási mód története 
az, hogy Carlyle, midőn e művet irta, a Vengeur ön
gyilkos elsülyedését igaznak tartotta s a szerint dicsőité. 
Azonban épen az ő munkája volt az egyik, a mely fel
szólalásra késztetett egy angol tengerész tisztet, ki az 
illető csatában részt vett, s ki az. egész Vengeur-féle 
hőstettet mesének nyilvánította, melyet a francziák (s 
közelebb Barrére) koholtak nemzeti hiúságból, s el
mondó az egész történetet úgy, a hogy volt Carlyle, 
erre hozzá fogott a kérdés kiderítéséhez, s mindennemű 
levelezések, felszólítások stb. után világossá lett, hogy az 
angol tisztnek volt igaza. Azonban művének második 
és többi kiadásából nem akarta kitörölni a már egy
szer megirt helyet, hanem jobbnak látta azt egésszé 
tenni az utána következő toldalékkal, a mely egyszer
smind egy históriai hazugságnak nyakát szegi. Ezért 
a komoly, fenséges pathos, s utána a kaczagó gúny 
ugyanazon tárgyról. Az egész dolog részletesen meg
olvasható: Carlyle's Miscellanies; IV. k, S i n k i n g  o f  th e  
V e n g e u r  ezim alatt. " A f o r d í t ó .

#
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építve; conventi jelentés, ünnepélyes conventi 
végzés és végzések által, s „a Vengeur fából ké
szült mintája" által megerősítve; elhitte, meg- 
siratta, megénekelte az egész franczia nép 
mind e mai napig; az egész dolog nem egyéb, 
mint Barrére mesterműve; mint a legnagyobb 
és leglelkesítőbb világ-elbolonditás, a mi, ne
hány századra, bármely ember vagy nemzet 
agyából kikerült. Ezentúl mint ilyen, és csak 
mint ilyen maradjon emlékezetben.

VII. FEJEZET.

Tarka képek.

Ilyen módon lángol fel, őrülten lobogva min
den képzelhető színű lángban, a pokol sötét ve
res fényétől a csillag tiszta fényességéig, ez a 
sansculottismus tökélyremenetele.

Azonban, csak század része is azoknak, a 
mik történtek, s ezred része azoknak a mik ter
velve és elhatározva voltak, hogy meglegyenek: 
kifárasztaná a történelem nyelvét az elmondás
ban. Szobor a Peuple souverain-nek, olyan ma
gas mint a strassburgi torony, a mely árnyékát 
a Pont-neuftől a Jardin nationalon és a convent 
gyüléstermén veti keresztül; — egy roppant szo
bor, David festő fejében I És más hasonló nagy
ságú szobrok, nem kevés számmal, melyek azon
ban csak a papíron nyugvó határozatban nyer
tek életet. Mert hiszen még maga a Szabadság 
szobra is csak gipsz, a Place de la Révplutionon.
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Azután a súly- és hossz-mértékek egyenlősítése 
tizes felosztással. Zenészeti és másféle intézetek; 
egy fő intézet; művészeti és katonai iskolák, 
Elèves de la patrie, középiskolák; mindezek 
együtt, ogyidőben, az ágyúöntéssel, oltárégetés
sel, salétromásással és a bőrkészitésben való cso
dálatos haladással.

Mi az például, a mit Chappe mérnök 
csinál a Vincennes parkban? A Vincennes 
parkban és azt mondják, hogy tovább, 
Lepelletiernek, a meggyilkolt képviselőnek 
parkjában, es még tovább, Ecouen magas
latain s még messzebb is, állásokat rakatott, 
czölöpöket vert le; fából készült karok könyök- 
hajlásukkal mozognak és hadarásznak a légben, 
a leggyorsabb, titokzatos módon. A polgárok 
gyanakodva gyülekeznek oda. Igen, polgártár
sak, mi jelekkel beszélünk; olyan találmány ez, 
mely méltó a köztársasághoz; a mely által táv- 
írás történhetik, a posta-zsákok segedelme nél
kül; görögül íelegraphnak fogjuk hívni. — 
Télégraphe sacré! — felelik a polgártársak: az
ért ugy-e, hogy az árulóknak és Ausztriának Ír
jatok vele? — s elrontja az új találmányt. Chap- 
penek úgy kell menekülnie, és egy új határoza
tot kieszközölnie a törvényhozástól. Mindamel
lett a fáradhatatlan Chappe mégis megcsinálta 
művét; ez az ő táv-irója, fa Karjaival és kö- 
nyök-hajlásával megérthetőleg hirt tud adni, s 
egyes sorokat küldenek általa az éjszaki határ
hoz és egyebüvé. A „második év“ egyik őszi es
téjén a táviró azt hozván hirfil, hogy Condé vá
ros megadta magát, mi a convent gyűlés-
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terméből ezt a feleletet küldjük vissza, határo
zat alakjában: „A Gondé név Nord-Libre-ré, 
Szabad-északká van átváltoztatva. Az északi had
sereg ezutánra is megtartja a haza elismeré
sét^4 — S az embereknek micsoda bámulása kö
vetkezeit be! Mert im, mintegy fél óra múlva, az 
alatt mig a convent még tanácskozik, megjő a kö
vetkező új válasz: „Tudatom veled, je Vannonce, 
polgártárs elnök, hogy a convent rendelete, mely 
Gondé nevét Szabad-északra változtatni hatá
rozta; s a másik, mely kijelenti, hogy az északi 
hadsereg ezutánra is megtartja a haza elisme
rését, tovább küldetett és az utolsó állomásra 
eljutott a t^legraph által. Utasitottani Liliében 
levő hivatalnokomat, hogy küldje azokat gyors 
lovas által Szabad-északra. Aiáirva: Chappe.“*)

Vagy nézd Fleurus fölött, Németalföldön, 
a hol Jourdan tábornok, miután a szabadság 
földét megiisztítá és idáig előnyomult, — épen 
megütközni akar, és elsöpreni vagy elsöpör- 
letni: micsoda különös szörny lebeg ott az ég 
boltozatán, melyet az osztrák szemek és távcsö
vek jól látnak, alakja hasonlítva egy roppant 
felfútt hólyaghoz, hálózattal, és egy roppant ser
penyő lóg le róla? Jupiter mérlege az talán, 
ti ausztriai távcsövek? Egyik serpenyője Jupiter 
mérlegének, miután a ti szegény másik serpe
nyőtök messze fölvetődött, hogy nem is lehet 
látni! Az égre, kiáltják a távcsövek, az egy Mont- 
golfier, egy léghajó, s azok ott kémszemlét tar
tanak! Az osztrák ágyú-telep el kezd ugatni erre

*)  Choix des Rapports, XV. 378., 384.

Carlyle: Franczia forradalom. III. 25
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a Montgolfierre, de kárt ép úgy nem tesz benne, 
mint az eb-ugatás a holdban; a Montgolfier jel
adásokat csinál; elárulja, hogy hol van az osz
trák tartaléksereg, s azután leszáll kényelme
sen.*) Mit ki nem találnak még ezek a meg
testesült ördögök?

Egészben véve, olvasóm, nem egyike-é ez a 
franczia állapot a legcsodálatosabb láng-képek
nek, a melyek valaha a földtekén rajzolódtak, 
fellobbgva igazi alapjáról, a guillotine éj-fekete
ségéből? És a színházak száma, a hol minden 
este játszanak, huszonhárom; a salons de danse-é 
hatvan, a melyek csupa égalité-ve 1, fraternité-ve1 
és carmagnole-lal vannak tele. S van négyven- 
nyolcz bizottsági terme *a sectióknak, szagosak a 
dohányfüsttől és pálinkától; a negyven sous napi 
díj mellett szorgalmasak lévén a gyanúsak ret- 
tegtetésében. S a börtön-helyiségek száma csupán 
magában Párizsban tizenkettő; s azok mind tele, 
sőt zsúfolva. S akár kimégy a városból, akár 
bejösz, tartozol előmutatni a „polgársági bizo
nyítványt sőt a nélkül nem veheted meg, sa
ját pénzeden, még a napi kenyérilletékedet sem. 
Morgolódó veres-sipkás pék-queuek igazodnak 
sorba, nem valami nagy csendben! Mert még 
mindig „maximum44 szerint élünk, minden fo
gyasztási czikknél, s mellettünk e két kisérő: a 
Szükség és a Zavar. Az emberek arczai sötétek 
a gyanútól; már akár ők gyanakodnak valakire, 
akár ő rájok gyanakodnak. Az utczák sepretle-

*) Jun. 26. 1794. (Lásd Rapport de Guyton-
Morvçau sur les aérostats, in Moniteur du 6 Vendé
miaire, An 2.)



nül maradnak, az utak javitatlanok. A Törvény 
becsukta könyvét; keveset szól, hanemha rögtö
nözve, Tin ville torka által. A bűnök büntetle
nül maradnak, kivévén a forradalom ellen elkö- 
vetetteket.*) „A talált gyermekek száma — mint 
némelyek állítják, — megkétszereződött/4

Milyen csendesen meghúzza magát most a ro- 
yalismus, meg az egész arisztokráczia, s a „tisz
tességes" osztály, melynek saját fogatja volt! Most 
a tisztelet és biztosság a szegénységé s nem a 
vagyoné. Az a polgár, ki most a divatot képvi
seli, veres gyapjú hálósipkában s fekete boly
hos bársony-újasban s teljes carmagnoleban sé
tál, karján feleségével. Az arisztokráczia elbúva 
rejtezkedik, a hol még meghúzhatja magát, ki
téve mindennemű zsarolásnak és boszantásnak, 
s örül, hogy életét megmentheti. Elpusztított 
kastély bámul rád az utszélen, tefőtlenül, ablak
talanul, melyet a „nemzeti házfeltörő" fosztogat 
ki az ólomrészekből és épületkövekből. A régi 
birtokosok vigasztalanul bolyonganak a Rajnán 
túl Gondéval, szomorú látványt nyújtva az em
bereknek. Az egykori seigneur, a ki kitűnő 
inyencz vala, kitűnő vendéglői szakácscsá lesz 
Hamburgban; áz egykori „Madame", kinek oly 
finom Ízlése volt az öltözet körül, mint mar
chande des modes boldogúl Londonban. A New- 
gate-streeten találkozhatol M. le Marquisval, a 
mint egy szál deszkát czipel vállán, hóna alatt 
pedig a balta és a gyalú; ő az asztalosságra adta 
magát, miután az embernek élnie kell (faut

*) Mercier, V. 25.; Deux Amis, XII. 142—199.
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vivre).* Valamennyi franczia közt legjobban 
megy dolga a házalónak — a papírpénznek e 
korszakában. A földbérlő állapota sem rossz; „a 
bérlők házai — mondja Mercier — hasonlítanak 
valamely zsibárus-bolthoz44; mindenféle bútorok, { 
ruhafélék, arany- és ezüst-edények halmozódnak 
ott össze: mert a kenyér becses. A bérlő a haszon
bért papírpénzzel fizeti, s minden élő lény közt 
egyedül neki van kenyere; a bérlőnek jobb dolga 
van, mint a földesúrnak, s rövid időn ő lesz a , 
földesúr.

És azután láthatjuk, a mint a forradalom 
kocsija naponkint, hallgatagon keresztül vonul 
az élőknek tolongó csoportozatán, mint vala
mely sötét szellem, Írva a falakra az ő Mene 
Tekel-jéty Megmérettél és hiámjosnak találtattál! 
Sötét látvány, de a mely mindennapivá y ált. Az. 
emberek megszokták; panaszló szó nem jő a 
halál e kocsijairól. Gyenge nők és ci-devant-ok 
ülnek rajta, — tollazatuk és finom öltönyük 
összetépve, — hallgatag merev bámulásban, 
mintha a végetlen sötétségbe bámulnának bele.
Az egykor könnyedén fecsegő ajak széleire a 
gúny ült ki, s nem ejt ki egy szót; és a kocsi ha
lad tovább. Az ég előtt lehet, hogy bűnösök, le~ 
hét, hogy nem; de a „forradalom44 szemeiben 
bizonyára bűnösök. S azután a köztársaság nem 
„ver-e pénzt44 belőlök, az ő nagy bárdjával? A 
veres hálósipkák megborzasztó helyeslésben tör
nek ki; Párizs többi része csak néz; sok, ha

*) Lásd: Deux Amis, XV. 189—192; Mémoires de 
Genlis  ̂ Founders of the French Republic, etc. etc,
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még egyet sóhajt is mellé. Szerencsétlen fele
barátaink, a kiken a sóhajtás nem segít; a kiket 
a sötét Végzet és Tinville ragadtak meg.

Még egy, vagy inkább két dolgot említünk 
fel, és többet nem: a szőke parókákat és a mçu- 
doni borkészítést. Nagy hirök van ezeknek a 
perruques blendes-nak; ezeket a leguillotinozott 
nők hajából készítették! Ily módon egy bér- 
czegnő fürtéi egy csizmadia koponyájának be- 
födésére szolgálhattak; az ő szőke.germán-frank 
fejdisze emennek fekete gaël filkójára kerülhe
tett, ha az kopasz vala. Mások pedig szerétéiből 
viselik azokat, mint ereklyéket, magukat az ál
tal gyanúsakká téve.*)

A polgárok nem minden gúnyolódás nél
kül hordják azokat, a mely gúny kissé canni- 
báli-természetű.

Még mélyebben sérti a kedélyt az a borké
szítés Meudonban, a mely nincs felemlítve a 
cserzés többi csudái közt. „Meudonban — 
mondja Montgaillard meglehetős nyugodtan — 
volt egy emberbőrt kikészítő gyár; azon leguii- 
lotinozottakét, a kik érdemeseknek látszottak a 
megnyuzásra; a melyből egészen jó mosható bőr 
késziilf‘ — nadrágnak és egyéb használatra. A 
férfiak bőre, — mondja tovább, — fölötte állott 
erősségben (consistance) és minőségben a zerge- 
bőr^ek; a nőké alig ért valamit, olyan lágy és 
gyenge volt.**) A történelem, midőn a canni- 
balismusra visszatekint, Purchas Pilgrims-cin s

Mercier, II. 131.
*#) Montgaillard, IV. 290.
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valamennyi régibb és újabb adatokon keresztül, 
valószinüleg nem fog találni olyan földi canni- 
balismusra, a mely egészében oly utálatos volna 
mint ez. Ez egy gyári, gyöngéden érző, nyugod
tan elegáns cannibalismus, a mely alapjában 
perfide! Tehát az ember műveltsége csak borí
ték, a melyen az ő vad természete keresztül tör
het, egész pokoli mivoltában csak úgy mint 
valaha? Igen, még mindig a Természet alkotja 
az embert; s abban épen úgy megvan a pokoli, 
mint az égi.



THE RM IDO R.

VI. KÖNYV.

I. FEJEZET.

Az istenek szomjuhoznak.

Mi hát ez a dolog, a melyet La Révolution- 
nak neveznek, s a mely, mint egy öldöklő an
gyal, ott függ Francziaország fölött, embereket 
vízbe fullasztva, tömegesen agyonlövöldözve, 
harczolva, ágyúkat öntve s emberi bőröket ké
szítve ki? A forradalom olyan mint az egyes 
ábéczé betűk; nem lehet sehol megfogni, zár alá 
tenni, hogy: no itt van, ez az. Az az őrültség az, 
a mely az emberek szivében lakik. Ebben az 
emberben és amabban; mint düh vagy mint 
rémület, ott van minden emberben. Látha
tatlan, megfoghatatlan; és mégis nincsen olyan 
sötét Azrael kiterjesztett szárnyakkal a fél világ 
fölött, kardjával egyik tengertől a másikig tisz
tára söpörve a földet: a mely igazabb valóság 
volna, mint ez.

Megmagyarázni, a mit megmagyarázásnak 
nevezünk, ennek a forradalmi kormánynak le
folyását: nem a mi dolgunk. Ember nem képes
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azt megmagyarázni. Ott van a szélhüdölt Cou- 
thon, ki azt kérdi a jakobinusoknál: „ mit tettél 
te, hogy felakasztassál, ha az ellenforradalom 
bekövetkeznék?“ a komor Saint-Just, ki még 
nincs huszonhat éves, s a ki kimondja, hogy 
„a forradalmárok számára nincs másutt nyuga
lom, csak a sirban;“ a tenger-zöld Robespierre, 
a ki csupa eczetté és epévé alakult át; s még 
inkább egy Amar és Vadier, egy Gollot és Bil
laud: ki mondhatná azt meg, hogy micsoda gon
dolatok, elhatározás vagy előrelátás lakozott ez 
emberek fejében? Gondolataikról semmiféle ok
mány nem szól; a halál és a sötétség elsöpörték 
azokat teljesen. Sőt ha még ismernők is gondo
lataikat, mind az, a mit ők árticuláltan szólhat
tak volna hozzánk, minő jelentéktelen töredéke 
volna annak a dolognak, a mely az általuk adott 
jelre valósult és magát örök időkre kinyilatkoz
tatta. Mint már nem egyszer mondtuk, ez a for
radalmi kormány nem öntudatos, hanem vak 
és végzetszerű. Mindenik ember, beburkolva a 
forradalmi fanaticus őrültségnek őt körülvevő 
légkörébe, rohan előre, ösztönöztetve és ösztö
nözve! s vak, vadállati erővé lett, a melynek szá
mára nincs másutt pihenés, csak a sirban. Sö
tétség és az iszonyatos kegyetlenség misztériuma 
födik el azt előttünk a történelemben, épen úgy, 
mint a természetben. A hogy a kaoticus, villa
nyossággal telt felleggei vag}uink, a mely szurok
sötét és vakítóan czikázó tűz játszik benne egy 
köröskörül villanyos világban: hiába igyekez
nél megmutatni, hogy az hogyan működött, mik 
voltak sötét méhének titkai; hogy a villám, a



melyet magában horda, minő'forrásokból, minő 
különösségek mellett tört elő, a rémület zűr
zavaros fényességében, rombolva és önmagát 
felemésztve, mig egyszer vége lön! Mint valamely 
fekete sötétség, a mely természetszerűleg Erebus- 
ból való, s mely a gondviselés akaratánál fogva 
egyszer uralomra s fel a magas kék égig emel
kedett: avagy nem ilyen-e az önmagát meg
emésztő sanseulottismusnak természete? Ebből 
az erebusi feketeségből elég annyit látnunk, hogy 
ez vagy amaz a vakitó villámcsapás, vakitó tűz- 
patak, csekély akaraterő és nagy szükségesség 
folytán ilyen meg ilyen egymásután következés
ben valóban előtört belőle, rombolva igy, és ön
magát elpusztítva amúgy; a mig ennek is vége 
lett.

A royalismus kihalt, „elsülyedt — mint 
mondják — a Loire iszapjában" ; a républica
n ism e uralkodik kint és bent; s mi az mégis, h 
mi 1794 márczius 15-ének napján történik? Az 
elfogatási parancs, mely mint a kék égből jött 
dllámütés, olyan váratlan volt, igen különös ál
dozatokat sújtott: Hébertet a Pere Duchcsnct, 
Momorot a könyvkereskedőt, Vincent Írnokot, 
Ronsin tábornokot; kitűnő hazafiakat a Gorde- 
liersből, Párizs veressipkás tisztviselőit, az Ész 
tisztviselőit, a forradalmi hadsereg parancsno
kait! Nyolcz rövid nappal ezelőtt az ő Cordeliers 
clubjuk hangos volt, hangosabb mint valaha, a 
hazafias denunciatióktóí. Hébert, a Pere Du- 
ellesne, „rtfegtartóztatta nyelvét és szivét ez utóbbi 
két hónapon át, látva a mérsékelteket, titkos 
arisztokratákat, Camillet, s a gazembereket (scé-
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lérats) magában a conventben; azonban ezt to
vább nem teheti; s ha más orvosság nincs, kész 
a fölkelés szent jogához folyamodni." így be
szélt Hébert a Cordeliers-club ülésén, olyan élje- 
neket kapott, hogy rengett bele a terem.*) Ennek 
csak nyolcz rövid napja és most itt vannak I Sze
meiket dörzsölik: de az nem álom; a Luxem
bourgban szedik fel magukat. Oda kerül a tök- 
filkó Gobel is, és azok, a kik templomokat éget
tek. Maga Chaumette, a hatalmas ügyész, agent 
national, a hogy most nevezik, a ki „felismerte 
a gyanúsat csupán arczárói"; csak három napol 
tölt még odakint, s őt is ide dugják. Szörnyen 
lehorgasztott fővel és megnyúlt ábrázattal lép 
be a nemzeti ügyész ez alvilágba, a hova ő már 
annyi embert küldött. A többi foglyok körbe ve
szik, gúnyolva és kaczagva rajta; „Felséges agent 
national, — mondja neki egyik, — a te halha
tatlan proclamatiódnál fogva itt vagy te is! Én 
gyanús vagyok, te gyanús vagy, ő gyanús; mi 
gyanúsak vagyunk, ti gyanúsak vagytok, ők 
gyanúsak!"

Mit jelent ez a dolog? Mit jelent! . össze
esküvést, a legszélesebben elágazó összeesküvést, 
a melynek szálait azonban Barrére kezében 
tartja. Azok a templom-égetések és az atheis- 
musnak botrányos álarczos-menetei, melyek a 
forradalmat gyűlöletessé teszik mások szemé
ben, honnan vették volna eredetüket másunnat, 
mint Pitt aranyaiból? Kétségtelen dolog, a mint 
a termé^zetfölötti belátás megmondja némelyek-

Moniteur, du 17 Ventôse (Márcz. 7.) 1794*
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nek, hogy Pitt megvesztegette ezt az enragés 
pártot, hogy végigcsinálják fantasticus bolond
ságaikat; hogy ordítsanak cordeliers-clubjuk- 
ban a mérsékeltség ellen; hogy nyomassák 
Père Dnchesne-jüket; hogy imádják a kékruhás 
Észt a veres hálósipkában; hogy megrabolják 
az oltárokat, — és zsákmányt elhozzák ne
künk.

Még kétségtelenebb, s a testi szem előtt is 
látható ez a másik dolog, hogy a cordeliers-club 
a haragtól és rémülettől halványan együtt van, 
s „fátyollal boritotta be „az ember jogait44, de 
minden eredmény nélkül. Továbbá, hogy a jako
binusok jelentékeny zavarban vannak, elfoglalva 
azzal, hogy megtisztítsák társulatukat „s'épu
r a n t a mint már, az összeesküvések és köz
csapások idején ismételten kénytelenek voltak 
tenni. Még maga Camille Desmoulins is okot 
adott a megrovásra; sőt itt-ott morogtak Dan
ton ellen is, bár ez lemenydörögte őket, és Ro
bespierre azzal vetett végett a dolognak, hogy 
„őt a tribuneön megölelte.46

Kiben bízzék a köztársaság és a féltékeny 
anya-társaság, a kisértések és a természetfölötli 
belátás e napjaiban? Mert van idegenek — „de 
l'étranger44 — pártja, mérsékeltek pártja, dü
hösek pártja, mindenféle párt; csupa összees
küvések közt élünk, halálos tőrök és kelepczék 
közt, melyeknek hurkait Pitt aranya vetette ki. 
Clootzot, az úgynevezett „emberiség szószóló
ját44, a „mohamedán-vallás feltüntetésének44 szer
zőjét, az ő „egyetemes köztársaságról46 való fe
csegésével együtt a megvesztegethetlen Robes
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pierre kitiltatta. Clootz báró és Paine a forra
dalmi szabó már két hónap óta a Luxembourg
ban vannak, mindketten a de Vétranger-párt 
tagjai. Phélippeaux képviselőt is kitiltották; ő, 
midőn La Vendéeből visszajött, vádolta a gaz 
Rossignolt, és hibáztatta a mi ottani hadfoly- 
tatási módunkat. Kérünk tégedet, oh Phélip
peaux, vond vissza, a mit mondtál! Phélippeaux 
nem vonja vissza és kitiltják. Hasonló sorsban 
részesül Fabre d‘Eglantine képviselő, Romme 
naptárának híres nomenclatora; sőt ezt a Lu
xembourgba zárják, vádolva, hogy sikkasztást 
követett el „az indiai társaság pénzei körül.“ 
Hadd várja el ott Chabotval és Bazire-rel együtt, 
a kik hasonló bűnben leledzenek, Fabre is a 
maga sorsát. S Westermann, Danton barátja, 
ki a marseilleiakat vezette augusztus 10-én, és 
vitézül harczolt La Vendéeben, de nem igen hi- 
zelgőleg nyilatkozott a gaz Rossignolról, szin
tén kitiltatik. Szerencse, ha ő is a Luxembourgba 
kerül. S Proly és Guzman az idegenek pártjából 
szintén kiűzettek; Pereyra — bár ő menekült 
szintén kiüzetett, miután „egy kocsmai szakács 
álöltözetében elfogták;“ Én gyanús vagyok, te 
gyanús vagy, ő gyanús! —

Danton nagy szíve beteg ezektől a dolgok
tól. Danton elment szülőhelyére, Arcisba, hogy 
egy kis ideig szabadon és békén lélegzhessék? 
Távozzatok tőlem fekete pókhálói Arachnénak, 
s te a Dühnek, Rémületnek és Gyanakodásnak 
világa; üdvözöllek téged örök Édesanya, tavaszi 
zöld szőnyegeddel, a te gyöngéd családi szere- 
teteddel és emlékeiddel; te hű vagy, a midőn
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minden egyéb hűtelen is! A nagy Titán hallgatva 
járkál a mormogó Aube partja mellett; a régi 
napok játszóhelyein, a melyek őt még mint 
gyermeket ismerték; s gondolkodik rajta, hogy 
mi lesz mindezen dolgoknak a vége.

De a mi legkülönösebb, Camille Desmou- 
linst is kiverték a pártból. Couthon a jakobinus 
párt-tisztítás elvéül a következő kérdést tette föl: 
„Mit tettél, hogy felakasztassál, ha az ellenfor
radalom bekövetkeznék ?" És. mégis Camillet, a 
ki olyan jól meg tudott volna felelni erre a kér
désre, kikergetik! A dolog úgy áll, hogy Camille 
a múlt deczember elején egy új hirlapot, vagyis 
inkább röpiratsorozatot kezdett kiadni, Vieux 
Cordelier, vagy „Öreg cordelier" czimmel. Ca
mille, a ki egykor nem félt „megölelni a szabad
ságot holttestek halmazán" — most azt kérdi, 
hogy ennyi sok letartóztató- és büntető-bizott
ság között nem kellene-e egy „kegyelmező bi
zottságot" is felállítani? Másutt megjegyzi, hogy 
Saint-Just egy rendkívül ünnepélyes fiatal re- 
publicanus, a ki „fejét úgy hordja, mintha az 
egy Saint sacrement", imádandó ostya vagy is
teni valóságos jelenlét volna! Ez a régi cordelier, 
— mert Danton és ő a legrégibb, alapitó corde- 
lierek közé tartoznak — elég kíméletlenül lö
völdözi csillogó harczi nyilait ezekre az új cor- 
delierekre, a Hébertekre és Momorokra, ordító 
kegyetlenségük és utálatosságaikkal, mint a 

hogy a Nap-isten (mért szegény Camille költő) 
lőtt hajdan ama Python-kigyóra, mely a mo
csárból csúszott elő.

Mire természetesen a Hébertista Python
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sziszegett és voiiaglott rettenetesen; s fenyege- 
tődzött, „a felkelés szent jogával — és bör
tönbe került, a mint láttuk. Sőt Camille, egé
szen a régi szellemmel, ügyességgel és könnyű, 
kecses, találó éllel, leforditván egy részt „Taci- 
tusból, Tiberius uralkodásáról magának „a 
gyanúsokról szóló törvény4‘-nek testébe szúr, 
azt gyűlöletessé tevén. Minden deeadeban két
szer jelennek meg szúró röpiratai, tele élczczel, 
sőt humorral, az értelem és belátás harmonicus 
tündöklésével, egyik legsajátságosabb tünemé- 
nyekép azon sötét időknek; és a könnyedén 
sebző fegyver meglehetős kiméletlenül és tar
tózkodás nélkül sújt különböző csodaszörnyekre, 
a Szent-szakramentom fejekre és Fidsi-bálvá- 
nyokra. Nagy örömére Beauharnais Josepliine- 
nek és a többi ötezer, s néhány gyanúsnak, a kik 
tizenkét fogházat töltenek meg, s a kikre innen 
a reménynek egy sugára esik. Robespierre, ki
nek kezdetben tetszett a dolog, végül nem tudta, 
mit tartson felőle; azután arra határozta magát 
jakobinusaival, hogy Camillet ki kell űzni a 
pártból. Valódi forradalmi szellemű ember ez a 
Camille, azonban tele oktalan meggondolatlan
sággal, a kit az arisztokraták és mérsékeltek ra
vaszsága megvesztegetett! A jakobinismus a leg
nagyobb válság és küzdelem közölt van, min
denfelől körülvéve összeesküvések, megveszte
gethetőség, nyakat szegő farkasvermek és tőrök 
által, melyeket Pitt, az ennemi du genre humatn 
vetett ki. Camille röpiveinek első száma ezzel 
kezdődik: „Oh Pittl“ — az utolsónak kelte: 
Pluviôse 15. 2-ik év; febr. 3-ika, 1794. s Monte-
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zumának e szavaival végződik „Les dieux ont 
soif, Az istenek szomjaznak."

De visszatérve az előbbihez, a Hébertisták 
csak mintegy kilencz napig maradnak a bör
tönben. Márczius 24-én a forradalmi szállitó- 
kocsik egy új rakományt visznek keresztül az 
élők mozgó tömegén, a melyben ott vannak: 
Hébert, Vincent, Momoro, Ronsin, mindössze ti- 
zenkilenczen; s elég csodálatosan, együtt ül ve
lők Clootz is, „az emberiség szószólója." A le 
nem Írható lények e vegyes csoportját hirtele- 
nében egy csomóba pakolták, és most vándorol
nak utolsó utjokon. Hiába, nincs segély. Ne
kik is „keresztül kell nézniök a kis ablakon"; 
nekik is „tüszkölniök kell a zsákban, éternuer 
dans le s a c a mint ők cselekedtek másokkal, 
úgy cselekszenek most ő velők. Ügy látszik, 
hogy Sainte-GuiUotine, ez az emberevő szent 
rosszabb, mint a babonának régi szentjei? 
Clootz, még mindig a finom sarcasmus kifejezé
sével arczán, tréfálkozni igyekszik, s „a mate- 
rialismus argumentumaival" vigasztalni a töb
bieket; azt kérte, hogy őt végezzék ki utoljára, 
„hogy bizonyos elveket megállapíthasson" — 
a melyeknek eddig; úgy tudom, a bölcsészet 
nem sok hasznát vette. Ronsin tábornok arczán 
is ott van még most is a fel sem vevő dacznak 
bizonyos kifejezése, s tekintete parancsoló; a 
többiek a kétségbeesés sápadt megkövülésében 
ülnek ott. Momoro, te szegény könyvárus, a ki 
még eddig mitse tudtál megvalósítani az agrá
rius törvényből —: ép úgy felakaszthattak volna 
téged Evreuxben, húsz hónappal ezelőtt, midőn
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a girondi Búzát megakadályozta azt. Hébert, 
a Père Duchesne soha sem fog többé e földi élet
ben lovagolni a felkelés szent jogán; ott ugyan 
elég alacsonyan ül, fejét mellére csüggesztve; a 
a veres hálósipkák körülötte kiabálják, hirlapi 
czikkeinek iszonyatos paródiájakép: „A Père
Duchesne nagy haragja!“ így vesznek el ők, s 
a zsák nyeli be mindnyája fejét. A történelem 
egy kis időszakán keresztül még látható lesz ez 
a tizenkilencz különös szellem, a mint átsuhan 
nyöszörögve és jajgatva, s azután a feledés he
nyéli őket.

Egy hét lefolyta alatt a forradalmi hadsereg 
is szét Ion oszlatva, miután a tábornok szel
lemmé vált. Tehát a dühöngök eme pártjától is 
megtisztult a köztársaság földje; s a Pitt ál
tal kivetett tőrök itt is feltépettek, mielőtt 
kárt tettek volna, s van öröm újra egy fölfede
zett cselszövény fölött. Tehát a forradalom való
ban felfalja saját gyermekeit? Minden fejetlen
ség, természeténél fogva,' nemcsak romboló, ha
nem önmagát szétromboló is.

II. FEJEZET.

Danton, ne légy gyenge!

Azalatt Dantont sürgetőleg hívták vissza 
Arcisból; azonnal térjen vissza, kiáltá Camille, 
Phélippeaux és többi barátai, kik veszélyt sza
goltak a levegőben. Bizony elég veszedelem ez! 
Danton és Robespierre, főtermékei a győzedel
mes forradalomnak, most egymással közvetlen
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szemtől szembe jutottak; s el kell döntetnie, ho
gyan fognak élni és uralkodni együtt. Az em
ber könnyen felfoghatja a mély, kölcsönös ösz- 
szeférhetetlenséget, mely ezt a két embert el- 
választá; hogy a szegény tengerzöld Formula 
az asszonyias gyűlölet minő rémületével tekin
tett erre a rendkívüli, roppant Valóságra, és 
még zöldebbé vált, a mint nézte; a Valóság vi
szont törekedett rajta, hogy ne tartson rosszat 
a forradalomnak egy ilyen főtermékéről; mind
amellett mégis kénytelen volt érezni, hogy ez a 
főtermék alapjában véve alig egyéb, mint egy 
főhólyag, a melyet a népszerűség szája nagyra 
felfútt; nem férfi, egy férfi szivével, hanem egy 
szegény, ideggörcsökben szenvedő, megveszte

gethetetlen pedáns, szive helyén egy logicai for
mulával; jezsuita vagy methodista pap-termé
szetű ember, tele őszinte képmutatással, meg- 
vesztegethetlenséggel, méreggel, gyávasággal ; 
szárasztó, mint a keleti szél! Két ilyen főtermék 
nagyon sok egy forradalomra.

Barátaik, kik reszkettek a köztük kitör
hető viszálykodás eredményeitől, összehozták 
őket. „Az jól van, — monda Danton, sok mél
tatlankodást nyelve le — ha a royalistákat fé
ken tartjuk; azonban nem kellene sújtanunk, 
csak ott, a hol az a köztársaságra nézve hasz
nos; nem kellene összezavarnunk az ártatlant a 
bűnössel." — „És ki mondta önnek, — feleié 
Robespierre gyilkos tekintettel — hogy egyet
len ártatlan személy is elveszett?" — y,Quoi, 
— mondá Danton, barátjához, Párishoz for
dulva, a ki magát Fabriciusnak nevezi s esküdt-

Carlyle: Franczia forradalom. III. 26
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széki tag a forradalmi törvényszéknél: „Quoi. \ 
egy ártatlan sem? Mit szólsz ehhez Fabrieius?“*)
— Barátai, Westermann ez a Paris és mások, 
mind sürgették, hogy mutassa magát, lépjen a 
tribünére és cselekedjék. A férfi Danton nem 
volt hajlandó magát mutatni, cselekedni vagy 
felordítani saját biztosságáért. Gondatlan, nagy, 
remélő természetű ember; nagy természet, a 
mely szereti a nyugvást; mondják, hogy óra- 
hosszakig elült, Camille beszédét hallgatva, és 
semmit sem szeretett annyira. Barátai sürget
ték, hogy meneküljön, felesége sürgette. „Hova 
fussak ?“ — feleié. „Ha a megszabadított Fran- 
cziaország engem kivet magából, egyebütt csak 
börtönök várnak rám. Az ember nem viheti el 
hazáját magával csizmája talpán/* A férfi Dan
ton csendesen maradt. Még Hérault barátjának 
elfogatása, a ki a salut tagja s mégis a salat fo
gatta el, sem riaszthatja föl. — Márczius 30-nak 
estéjén Páris esküdt rohant fel hozzá, a nagy 
sietés meglátszott minden vonásán: a közjóléti 
bizottság egyik Írnoka mondta neki, hogy Dan
ton ellen az elfogatási parancs ki van adva; 
hogy elfogják még ez éj folytán. Szegény neje, 
Páris és barátai remegve könyörögnek neki, 
hogy meneküljön. Danton egy darabig hall
gatva ült, s azután csak annyit mondott „Ils 
n'oseraient, nem merik azt tenni“, s nem tett 
semmi intézkedést. Mormogva, hogy „nem me
rik azt tenni!“ aludni megy, mint rendesen.

És mégis, másnap reggel különös hirek
*) Biographie des Ministres, g. Danton.



terjednek el Párizs városában: hogy Danton, 
Camille, Phélippeaux és Lacroix elfogattak a 
múlt éjjel! Valóban úgy van. A Luxembourg fo
lyosói mind tömve voltak emberekkel, a fog
lyok tolongván oda, hogy lássák a forradalom 
ez óriását, mikor közéjök érkezik. „Messieurs, 
— mondá Danton udvariasan, — azt reméltem, 
hogy rövid időn önöket is kiszabaditom innét, 
azonban ime magam is ide kerültem, s egyi
kőnk sem tudja, hogy végződik ez a dolog“ — 
S a hir nem egy helyütt keltett megdöbbenést 
Párizsban; a convent tagjaT csoportokat képez
nek, kimeresztett szemekkel suttogva: „Dantont 
elfogták!“ Ki van hát akkor biztosságban? Le
gendre a szószékre lépvén, saját vesztének kocz- 
káztatásával néhány gyenge szót szól mellette, 
inditványozván, hogy hallgattassák ki a convent 
vádpadján pörbefogatása előtt; azonban Ro
bespierre mérges tekintete elhallgattatja: „ki
hallgatták-e önök Chabotot és Baziret? Kétféle 
mértéket akarnak-e alkalmazni ?“ Legendre szé
gyenkezve hallgat el; Dantonnak is, mint a töb
bieknek, viselnie kell saját végzetét.

Érdekes volna ismerni Dantonnak börtön
beli gondolatait, de azokból nagyon kevés ma
radt ránk, s általában kevés ennyire nevezetes 
ember maradt olyan homályban az utókor előtt, 
mint a forradalomnak ez a Titánja. Hallották, 
a mint dörmögte: Ezelőtt tizenkét hónappal én 
indit vány óztam e forradalmi törvényszék fel- 
állitását. Bocsánatot kérek érte Istentől és em
berektől. Azok valamennyien Kain-test vérek; 
Brissot éppen úgy leguillotinoztatott volna, mint
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a hogy most Robespierre le fog. Az egész ügyet 
rettenetes pocsétában (gâchis épouvantable) 
hagyom itt: egyetlen-egy sem ért közölök sem
mit a kormányzáshoz. Robespierre követni fog; 
én lehúzom öt magammal. Oh, sokkal többet ér . 
szegény halásznak lenni, mint az emberek kor
mányzásával vesződni." — Camille szép, fiatal 
neje, ki őt nemcsak pénzben tette gazdaggá, ott 
jár-kél a Luxembourg körül, mint egy testetlen 
szellem, éjjel és nappal. Camillenak lopva hozzá 
írt levelei még megvannak; rajtok az iró kö- 
nyeinek nyoma.*) „Cn úgy tartom fejemet — 
mormolá Saint-Just — mint valamely Szenl- 
Szakramentom? Talán ő meg majd úgy fogja 
tartani a magáét, mint valamely Szent-Dénes."

Boldogtalan Danton, s te még boldogtala
nabb könnyűvérű Camille, egykor vidáman ne
vető Procureur de la Lanterne, tehát ti is elér
keztetek a Teremtés határkövéhez, a hol, mint 
Ulysses Polytlas utazásának végpontjánál és a 
legszélül fekvő Gadesnél, belebámulván ama ho
mályos kietlenbe a Teremtettségen túl, az em
ber látja anyjának árnyékát, haloványan, ön- 
tehetetleniil, s azokat a napokat, a melyeken 
anyja táplálta és szeretetével fedezte őtet, oly 
kinos-kegyetlen ellentétbe állítja ezzel a nappal! 
Danton, Camille, Hérault, Westermann s a töb
biek, igen sajátságosán összekeverve Bazire-rel, 
a csaló Chabot val, Fabre d‘Églantine-nel, a Frey 
bankárokkal, — a mint nevezni szokták, igen

*) Àp perçus sur Camille Desmoulins. (Vieux Cor- [ 
delier, Paris, 1825.) 1— 29. 1. ‘ ‘ ]
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tarkabarka fournée-1 (csoportot, szállítmányt, 
adagot) képezve: ott állanak Tinville itélőszéke 
előtt. Április 2-ika van, 1794-ben. Danton csak 
három napot töltött börtönben, mert az idő 
sürgős.

Mi az ön neve? hol lakik? s ehhez hasonló 
kérdéseket intéz hozzá jók Fouquier a formasá
gok követelménye szerint. „Nevem Danton, — 
feleli az, — meglehetősen ismert név a forrada
lomban; lakásom rövid időn a semmiségben lesz 
(dans le Néant); de élni fogok a történelem pan- 
theonában.44 Az ember igyekszik ilyenkor va
lami hatásosat mondani, akár természetéből fo
lyik az, akár nem. Hérault epigramma-szerüen 
mondja, hogy „ő itt ült ebben a teremben és 
megvetéssel néztek rá a parlamenti tagok.44 Ca
mille így válaszol: „Életkorom a bon Sanscu- 
lotte Jézusé; a forradalmárokra nézve végzetes 
életkor/4 Oh Camille, Camille! És mégis, mond
juk ki, azon isteni cselekvényben egyebek közt 
ott volt a legvégzetesebb kárhoztatás, a mit va
laha kimondták itt alant a világi Nagyságos
ságra; „a legmagasabb tény44 — a mint a val
lásos Novalis nevezi — „az ember jogai közt.44 
Camille valódi életkora, a mint kitűnik, har- 
mincznégy év! Danton egy évvel idősebb.

Ügy öt hónappal ezelőtt a huszonkét giron- 
dinak elitélése volt a legnagyobb munka, a me
lyet Fouquiernek végeznie kellett. Azonban 
most még nagyobb munka várakozik rá; olyan 
munka, mely igénybe veszi összes tehetségét, s a 
mely szivét remegésbe hozza. Mert most Danton 
szava az, melyet a boltozatok visszavernek;
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szenvedélyes szavak* áthatva a szivet szilaj 
őszinteségükkel, szárnyakat kapva a haragtól! 
A legkitűnőbb tanúkat egyetlen csapással össze
töri. Követeli, hogy a bizottság tagjai maguk áll
janak elő, mint vádlók; ő „gyalázattal fogja 
őket befödni/* Feláll magas, roppant alakjával, 
megrázza nagy, fekete fejét, szemeiből villámok 
czikáznak, — áthatva minden republicanus 
szivet: úgy, hogy magok a karzatok is — bár 
belépti-jegyek által töltöttük meg azokat — 
részvétteljes zúgást hallatnak, s hajlandók ki
törni s a népet fellázítani és őt megszabadítani. 
Kikel az ellen, hogy őt együvé sorozták a Cha- 
bot-okkal, csaló üzérekkel; hogy vádlevele a ha
zugságok és botrányos ráfogások sorozata. 
„Danton el volt rejtőzködve augusztus 10-én?“ 
— mennydörgi egy hálóba került oroszlán ordí
tásával; „hol vannak az emberek, a kik kény
telenek voltak kényszeríteni Dantont, hogy mu
tassa magát azon a napon? Hol vannak ezek a 
nagy, erős lelkek; a kiktől ő erélyt kölcsönzött? 
Hadd jelenjenek meg ezek az én vádlóim; az ön
uralom teljes tiszta tudatával hivom fel őket. Le 
fogom rántani az álarczot a három hitvány gaz- 
emberről“ —  les trois plats coquins, Saint-Just, 
Couthon, Lebas — „a kik Robespierrenak a tal
pát nyalják és azt vesztébe viszik. Mutassák ma
gukat itt; visszalököm őket a semmiségbe, a 
melyből elő sem kellett volna állaniok.“ Az izga
tott elnök csengetyűjét rázza, s heves hangon 
önmérséklésre inti a szólót. „Mit tartozik az rád, 
hogyan védelmezem én magamat?“ — kiáltja 
a másik; „a jog, hogy elitélhess, mindig a tied
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marad. Az olyan ember szava, a ki becsületét és 
életét védelmezi, méltán harsoghatja túl a te 
csengetyüd csilingelését!" így emelkedik Danton 
hangja magasabbra és magasabbra, mig végre 
oroszlánhangja „elhal torkában." Szó nem ké
pes kifejezni, hogy mi lakik abban az ember
ben. A karzatok rosszat jelentőleg morognak; a 
tárgyalás első napjának vége.

Oh Tinville s Herman elnök, mit csele- 
kesztek most? A vádlottaknak a legszorosabb 
forradalmi törvény szerint, még két napjuk van 
az önvédelemre. A karzat máris zúg. Ha ez a 
Danton szétszaggatná a ti zsineg-hálótokat! Való
ban érdekes tünemény. Csak egy hajszálon függ 
az egész: s minő pompás jelenet rögtönződnék 
abban a teremben, ha a biró és a vádlott egy
szerre helyet cserélnének, s Francziaország 
egész története más mederben folyna! Mert 
Francziaországban egyedül ez a Danton az, a ki 
még megpróbálhatná Francziaország kormány
zását. Egyedül ő, a mindent merő, idomtalanul- 
roppant Titán; — és talán még az a másik olaj- 
szin arczbőrű egyén, a touloni tüzértiszt, a kit 
otthagytunk délen, szerencséjéért küzdve.

A második nap éstvéjén, miután a dolgok 
nem jobban, hanem egyre rosszabbul állottak: 
Fouquier és Herman, olyan arczczal, mint a kik 
fejőket vesztették, átsietnek a salut public-be. 
Mit tegyünk? A salut public hirtelen összeüt egy 
új határozatot, melynél fogva ha valaki „az 
igazságszolgáltatást sértegeti," az a nyilvános 
tárgyalás jogától megfosztatik. Mert hiszen kü
lönben is nem jöttek-e nyomára „összeesküvés-
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nek a Luxembourg börtönben?“ A z  egykori Dil- 
Ion tábornok, és a gyanúsak közül többen, össze
játszottak Camille nejével, hogy assignatákat 
osszanak szét, feltörjék a börtönöket és meg- 
döntsék a köztársaságot? Az említett összees
küvést Laflotte polgártárs súgta be nekünk, a ki 
maga is a gyanúsak közt van, hanem szabadú- 
lást óhajt, —: s a mely feljelentés majd meghozza 
a maga gyümölcsét. Elég az hozzá, hogy más
nap reggel az engedelmes convent szentesíti ezt 
a végzést. A közjóléti bizottság siet vele Tin ville 
segitségére, a ki most igazán a legnagyobb szo
rultságban van. Tehát hors des débats helyeztet
tetek, a tárgyalási jogtól elestetek, ti szemtele
nek! Rendőr tedd kötelességed! Ilyen módon, 
miután a salut, Tin ville, Herman Leroi Dix- 
Août és valamennyi igaz jury-tag kétségbeesett 
erőfeszítéssel, szívvel és vállal neki feküdtek a 
dolognak: sikerült az esküdtszéket „kellőleg fel
világosítani"; az Ítéletet kimondják, átküldik egy 
tiszttel, ott összetépik és rátaposnak; tartalma 
pedig ez: halál a mai napon. Április 5-ike van,
1794-ben. Camille szegény neje abbahagyhatja 
a járás-kelést ezen börtön körül. Sőt jól teszi, 
ha megcsókolja kis gyermekét s készül maga is, 
hogy oda belépjen és kövesse férjét.

Danton büszke tekintetű maradt a halálra 
vivő szekéren is. Nem úgy Camille: hisz még 
csak egy hete, s minden úgy felfordult rá nézve 
azóta; ángy ah jó nejét sírva hagyta el; szerel
met, gazdagságot, forradalmi hirt, mind ott kel
lett hagynia a börtön kapujánál; s körülötte most 
csak a vérszomjas csőcselék ordítozik. Kézzel



fogható, és mégis hihetetlen, mint az őrült em
ber álma! Camille izgatottan hánykolódik; vál- 
lairól lerázza a bő kabátot, melyet csak egy 
gomb tartott össze, kezei kötözve lévén. ,,Légy 
nyugodt, barátom, — mondá neki Danton, — 
ne ügyelj erre a hitvány csőcselékre (laissez là 
cette vile c a n a i l l e A vérpad aljában Danton 
ajkairól a következő szavakat hallották: „Oh 
nőm, én szerettem! tehát sohasem látlak többé!44 
— azonban félbeszakitván a szót és így szólt: 

Danton, ne légy gyenge!44 Hérault-Sechellesnek, 
ki előlépett, hogy őt megölelje, azt mondja: „Fe
jeink majd találkoznak o?f“ — a hóhér zsákjá
ban. Utolsó szavait Sámsonhoz, a hóhérhoz in- 
tézé: „Fejemet mutasd meg a népnek; megér
demli, hogy megmutassák.44

így megy át ez a Danton, mint egy óriási 
tömege a derékségnek, ostentatiónak, dühnek, 
szeretetnek, fékezetten forradalmi erőnek és fér
fiasságnak: ismeretlen honába. Arcis-sur-Aube- 
ból való volt; „jóravaló föld-bérlők44 voltak szü
lei. Sok bűn volt benne; de a bűnök egyik leg- 
rosszabbika nem volt meg: a képmutatás. Nem 
üres formalista volt ő, másokat és önmagát 
csalva, a mely oly kisértetszerű a természetes 
érzés előtt, hanem egy igazi ember. Minden sa
lakjával együtt, ember volt; a kiben égő tűz és 
valóság lakott, ipagának a természetnek nagy 
tűzkebeléből származva. Megszabadította Fran- 
cziaországot a Braunschweigitól; egyenest ment 
saját korlátlan útján, a hova az őt vezette. Né
hány nemzedékig élni fog az emberek emléke
zetében.
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III. FEJEZET.

A vérpad szekerei.

A következő héten, április 10-én, másik ti- 
zenkilenczre kerül a sor; Chaumette, Gobel, Hé
bert özvegye s Camille özvegye: ezek is elmen
nek a végzet által kiszabott útjokon s a sötét 
balál felfalja őket. A nyomorult Hébert özve
gye sírt, Camilleé igyekezett vigasztaló szava
kat szólani hozzá. Oh kegyelmes ég, a mely 
azúrkék szépségeddel örökkön örökké ott ra
gyogsz a viharok és az idő fellegein túl, nincs-e 
ott fenn könyörület mindannyi számára! Gobel, 
úgy látszik, megbánta tévedéseit; feloldást kért 
egy paptól, s úgy halt meg, a hogy egy Góbéi
tól kitellett. A mi Anaxagoras Chauméttet illeti, 
most, miután sima fejéről le van tépve a bonnet 
rouge, micsoda remény lehet az ő számára? 
Ha csak a halál „örök alvás" nem lesz? Nyo
morult Anaxagoras, Isten Ítél fölötted, nem én.

Tehát Hébert és a hébertisták elvesztek: 
azok, a kik kirabolták az egyházakat és imád
ták a kék ruhás Észt a veres hálósipkában. S 
a nagy Danton és a dantonisták is odalettek! Le- 
szállottak a sírokba; hallgatag, csendes embe
rekké lettek. Azért óvakodjék akár párizsi elöl
járóság, akár bármilyen színezetű töredék vagy 
párt ellenszegülni Robespierre és a Salut akara
tának. Pacbe polgármester, a ki nem volt elég 
gyors ezeknek a Pitt-féle cselszövényeknek följe
lentésében, most kifejezheti örvendezését az ügy 
bevégeztén. Akármilyen szívből teszi is, mindaz
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nem használ semmit! Az ő útja is a Luxem
bourgba vezet. Helyére valami Fleuriot-Lescotot 
nevezünk ki ideiglenes polgármesterül; azt 
mondják, hogy ez a Fleuriot egy „Belgiumból 
való épitész“ ; olyan ember, a kiben meg lehet 
bizni. A mi új agent-nationalunk Payan, ki 
előbb esküdtszéki tag volt, s a kinek cynosu- 
rája szintén Robespierre.

Ilyenformán észrevehettük, hogy a forra
dalmi kormánynak ez a szabálytalanúl villanyos 
Erebus-felhője megváltoztatta alakját valameny- 
nyire. Két darabja vagy szárnya, — egyik a túl- 
villanyos Cordelier dühöngőké, s a másik a nem 
eléggé villanyos dantonistáké, mérsékelteké és 
kegy elmezésre hajlandó embereké: — ez a két 
tömb, villámokat szórva egymásra, hogy úgy 
szóljunk, megsemmisítette egymást. Mert az Ere- 
bus-felhő, mint gyakran mondók, öngyilkos ter
mészetű, s czikk-czakkos szabálytalansággal tü
zes villámát önmagába szórja. De most már, 
miután ez a két széthúzó tömb kölcsönösen 
megsemmisült, úgy látszik, mintha az Erebus- 
felhő bensejében megcsendesedett volna, s po
koli tűzben égő villámait csak az alatta levő vi
lágra sújtaná. Egyszerűen szólva, a guillotine 
rémuralma csak most kezd rémületessé válni. 
Sámson bárdja a maga függőleges utján gyor
san és mind gyorsabban száll és emelkedik. A 
vádak lassankint még csak a látszatát is nélkü
lözik az igazságnak; Fouquier kiválaszt a tizen
két börtönből egy csomót, — a hogy ő nevezi, 
„F o u r n é e s t— húsz vagy huszonnégy embert 
egyszerre; az esküdtek utasítva vannak, hogy
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sortüzet — feu de file, — adjanak, míg a tér 
tiszta nem lesz. Laflotte polgártárs jelentése a 
Luxembourgban terveit árulásról ugyancsak 
termi most gyümölcseit. Ha semmi felmutatható 
vád nincs is valaki, vagy egy csomó ember ellen, 
Fouquier csak előáll a börtönben való összees
küvéssel. Sámson gépe mind gyorsabban dol
gozik ; utoljára hatvan-hetven emberrel végez 
egyszerre. Ünnepnapjai ezek a halálnak: csak 
a halottak nem térnek vissza.

Oh komor D‘Espréménil, minő nap ez az 
április 22-ike, a te utolsó napod! A Palais terme 
ugyanaz a kőből rakott terem, a melyben te öt 
évvel ezelőtt állottál, szónokolva, egy lázongó 
parlement kifogyhatatlan páthosa közt, a reg
gel szürkületében, a mikor el kellett menned 
D‘Agousttal a Hiéres szigetekre. A kövek ugyan
azok ma is; de a többi: az emberek, lázongás, 
páthos, szónoklat, lásd! hogy eltűntek mind, 
mint valamely nyögő szellem-csapat, mint a hal
dokló agy látományai! D‘Espréménillel együtt, 
a szekerek ugyanazon sorában megy a legszo
morúbb szállítmányok egyike. Ott van Chapelier, 
egykori népszerű elnöke az alkotmányozó gyű
lésnek; az, a kivel a menádok és Maillard talál
koztak a versaillesi utón, csakhogy akkor saját 
hintájában ült. Ott van Thouret is, szintén 
egykori házelnök, apja temérdek alkotmányos 
végzésnek; az, a ki egyszer régen, nagy han
gosan mondá: ,,az alkotmányozó gyűlés elvégezte 
küldetését !“ És ott a nemes, öreg Malesherbes, 
a ki védelmezte Lajost és nem tudott szólani, 
mint valamely vén* szürke kőszikla, a mely hir-



télén a vízben szétomlik. Itt utazik ő most, ro
konaival, leányaival, fiaival és unokáival a 
Lamoignonokkal és Cháteaubriandokkal, hall
gatagon, a halál felé. Egy fiatal Châteaubriand 
ott bolyong a Natchez körül, a Niagara-vízesés 
dörgésénél, a végetlen erdők zúgása közt, mintha 
mondaná: Üdvözöllek téged szerető, édesanyai 
nagy Természet, ki vad vagy, de nem csaló; 
nem formula vagy te, vagy őrjöngő kelepelése 
a hypothesiseknek, parliamenti ékesszólásnak, al- 
kotmány-csinálásnak és guillotinenak; te szólj 
hozzám, óh anyám, és dalold beteg szivemnek 
a te miszticus, örökké hangzó altató dalodat, s 
a többi egész világ hadd maradjon messze tő
lem !

Egy másik szekér-sort nézzünk még meg: 
azt, a mely magával viszi Erzsébetet, Lajos nő- 
testvérét. Elitéltetése azon az alapon történt, 
mint a többieké: összeesküvésért. A legszive- 
sebb és legjobb asszonyok egyike volt. Egy ko
csin ült vele, más huszonnégy között, az egy
kor félénk Marchioness de Crussol; de a ki most 
bátor, s iránta a legnagyobb loyalitást tanúsítja. 
A vérpad lábánál Erzsébet könyes szemmel kö
szönte meg ezt a Marchionessnek ; mondá, hogy 
csak az fáj neki, hogy meg nem jutalmaz
hatja. „Oh Madame, ha királyi fönséged ke
gyeskednék engem megölelni, minden óhajtá
som teljesülne44* — „Édes-örömest, Marquise de 
Crussol, s teljes szivemből.44*) És ölelkeznek a 
vérpad aljában. A királyi család most már két
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*) Montgaillard, IV. 200.
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tagra fogyott le, s ezek: egy leány és egy kis fiú. 
A fiút, a kit egykor Dauphinnek neveztek, elvet
ték anyjától, ennek még életében, s odaadták 
valami Simon nevű csizmadiának, ki akkor a 
Temple-börtönnél szolga volt, hogy nevelje fel 
őt a sansculottismus elveiben. Simon azután 
megtanitotta inni, káromkodni és dalolni a car- 
magnóiét. Simon azóta az elöljárók közé jutott 
be; s a szegény fiú, bedugva a Temple egyik 
tornyába, a melyből félelmében, elvadultságá- 
ban és oly korai letöröttségében nem is kiván 
kimozdulni, közel van az elpusztuláshoz; „tiszta 
inget hat hónapon át nem kapott^; szennyben 
és sötétségben ott nyomorog;*} a hogy csak sze
gény gyárakban dolgozó és utczán csavargó 
gyermekek szoktak elveszni, a kiket meg sem 
is sirat senki!

A tavasz meghozza zöld leveleit és verő
fényes napjait; a szép május szebb mint valaha: 
de azért a Halál nem tart pihenőt. Lavoisier- 
nek, a hires vegyésznek is halnia kell, nem él
het tovább. Mert a vegyész Lavoisier egyszers
mind főbérlő is volt, s most „valamennyi fő
bérlőt elfogtak,“ és számot kell adniok vagyo
nukról és bevételeikről, és meghalniok, a miért 
„megvizezték a dohányt“, a melyet eladtak.**) 
Lavoisier csupán két heti életet kért, hogy va
lami experimentumot bevégezhessen: azonban

*) Duchesse d‘Angoulême, Captivité à la Tour du 
Temple 37—71. 1.

**) Tribunal Révolutionnaire, du 8. Mai, 1794. 
(Moniteur, 231. sz.} __
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„a köztársaságnak nincs szüksége arra“ ; a 
bárd hadd végezze munkáját. A cynikus Cham- 
fort olvasván ezeket a Testvériség vagy halál 
föliratokat, azt a megjegyzést teszi, hogy ez 
Kain-féle testvériség; elfogják s azután kiszæ- 
badul; majd midőn újra el akarják fogni, őr
jöngve, vaktában vagdalkozik és tép maga kö
rül, s végre eléri, bár nem minden nehézség 
nélkül, a halál menhelyét. Condorcet jól el van 
rejtőzködve több hónap óta, Árgus-szemek les
nek rá és kutatnak utána. Elrejtetése veszélyessé 
vált másokra és magára nézve; újra a futás
ban keres menedéket, s Párizs körül sűrűsé
gekben és kőrakások közt rejtőzködik. Végre 
egyik ködös májusi reggelen Clamars faluba egy 
alak ballag be rongyosan, bozontos szakállal, 
éhségtől lesoványodva, s a vendéglőben reggelit 
kér. Gyanús, már a képe is mutatja! „Azt mon
dod, hogy hely nélküli cseléd vagy?“ A negy
ven sous-s bizottsági elnök egy latin Horaciust 
talál nála. „Nem inkább azok közül a Ci- 
devant-ok közül való vagy-e, a kik maguk 
szoktak szolgákat tartani? Gyanús!“ Azonnal 
elhurczolják, a nélkül hogy a reggelizést elvé
gezhette volna, Bourg-la-Reine felé, gyalog: a 
kimerültség niiatt elájul; felültetik egy paraszt 
lovára; belökik egy dohos, szűk börtönbe; más
nap eszökbe jut, megnézik: Condorcet ott fek
szik halva a földön. Olyan gyorsan halnak és 
pusztulnak el: Francziaország nevezetességei
egymás után tűnnek el, mint a világító lángok 
a színházban, a melyeket kioltanak.

S ilyen körülmények közt nem különös, sőt
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csàknem megindító-e ez a látvány, hogy Párizs 
városa, az enyhe májusi estéken kiáll az ut- 
czára, és polgári szertartással „testvéri vacso- 
rákat“ — a hogy ők nevezik „Souper fraternel 
eket tart? Eme május hónap tizenkettedik, ti- 
zemharmadik és tizennegyedik napjainak est- 
véin látható ez a tünemény, részben vagy egé
szen önkéntesen állván elő. A Saint-Honoré 
utcza hosszában s a fő utczákon és tereken, 
mindenik polgár kihozza Isten ege alá vacsorá
ját, a mennyi a szűk maximum-ból jutott neki; 
oda teszi azt szomszédjai vacsorájához; s a 
közös asztalnál, a nagy számmal vidáman égő 
világ mellett, minden evő és ivó eszköz s ké
nyelem meglevén hozzá, egymással megosztva 
a íiiijök van: ott lakomáznak a nyájasan mo
solygó csillagok fényinél.*) Nézd meg ezt te Éj! 
A polgárok ott ülnek, bőkezű szeretet-vendég- 
séget tartva, a tele töltött pohárból iván a Sza
badság, Egyenlőség és Testvériség uralmáért; 
mellettük feleségeik, legszebb ruhájúkban, s ki
csinyeik ott ugrándoznak körülöttük. Az Éj a 
maga roppant birodalmában nem lát ehhez ha
sonlót. Oh atyámfiai, miért hogy nem jött el a 
Testvériség országa? De eljött, el kellett jönnie, 
mondják a polgárok, jókedvűen koczintgatva. 
— Én istenem! ezek az örökké fénylő csilla
gok nem úgy néznek-e le „mint csillogó szemek, 
melyekben halhatatlan szánalom ragyog az em
ber sorsa fölött !“

*) Tableaux de la Révolution, §. Soupers Frater
nels; Mercier, II. 150.
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Azonban az az egy sajnálatos dolog, hogy 
egyesek orgyilkossági kísérleteket tesznek a nép 
képviselői ellen. Collot képviselőt, ki azon fölül 
még a salut-nek is tagja, midőn „hajnali egy 
óra körül" haza tért, — valószinűleg kissé be 
becsipve, a mire hajlandósága van, — a lép
csőn egy scélérat! kiáltás s egyszersmind egy 
pisztoly csattanása fogadja, mely utóbbi azon
ban csak a gyújtó-serpenyőnél sül el, a képvi
selő előtt egy pár kegyetlenül villogó nagy sze
met és sötét-barna dühös arczot tüntetvén fel, 
a melyek tulajdonosában az ő alacsony lakó
szomszédját, Amiral polgártársat ismeré meg, 
ki előbb „Írnok volt a lutri-hivatalnál." Collot 
gyilkost kiált olyan hangon, a mely elég lett 
volna felébreszteni az egész Favart utczát; Ami
ral újra lő, de most is csak a serpenyő lőpora 
lobbant fel; azután felrohan saját lakására, s mi
után ott is, a fennebbiekhez hasonló sikertelen 
eredménynyel egy lövést próbált saját magára, a 
másikat pedig elfogójára: megragadják és bör
tönbe vetik.*) Mérges kis ember ez az Amiral, 
déli véralkatú és arczú s „jelentékeny erő van 
karjaiban." Nem tagadja, hogy meg akarta „tisz
títani Francziaországot egy zsarnoktól;" sőt be
vallja, hogy gondolt magára a Megvesztegethet 
lenre is, azonban, Collot-t kényelmesebbnek 
tartotta.

Ez a dolog, természetesen, nagy zajt ütött; 
Colloht elárasztják örvendező nyilatkozatokkal; 
testvéri ölelésekben részesül a jakobinusoknál

*) Riouffe, 73. 1. Deux Amis, XII. 298—302.

C&rlyle: Fr&nczia forradalom, IU, V 2?
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és egyebütt. S mégis, úgy látszik, hogy a gyil
kossági kedv ragadós. Két nappal azután, má
jus 23-án, Cécile Rénaulf, egy papirkereskedő 
leánya, szelid, virágzó külsejű fiatal nő, jele
nik meg este kilencz óra felé a Saint-Honoré 
utczabeli asztalosnál s Robespierret óhajtja látni. 
Robespierre-rel most nem beszélhet; a nő tisz
teletlen szavakban fejezi ki boszankodását. El
fogják. A szomszéd boltban egy kosarat hagyott; 
a kosárban egy öltözet női fehérnemű és két kés 
volt! A szegény Cécile a bizottság által vallatva, 
elmondja, hogy „látni akarta, hogy milyen egy 
zsarnok ;" az öltözet fehérnemű „saját haszná
latomra volt szánva, azon a helyen, a hova bi
zonyosan jutni fogok." — „Micsoda hely az?"
— „A börtön, s azután a guillotine" — feleié.
— Ilyen dolgok származnak Charlotte Corday 
tettéből, egy olyan népnél, a mely hajlandó az 
utánzásra és a monomaniára. Barna haragos 
természetű emberek kísérlik meg Charlotte hős
tettét, és pisztolyuk nem sül el; gyöngéd, vi
rágzó kinézésű fiatal nők próbálják ugyanazt; 
de csak fél elhatározással, késeiket a szomszéd
ban hagyva.

Oh Fitt és te „idegenek pártja," hát már a 
Vöztársaság soha sem élvezhet nyugalmat, ha- 
âem folytonosan a kivetett tőrök és a felrob 

bánó rejtett-aknák sodronyai által kell nyug- 
ialanittatnia?! A barna Amiral s a szép, fiatal 
£écile, s mindazok a kik ismerték őket, és még 
sokan a kik nem ismerték, ott ülnek a bör
tönben, várva Tinville vallatását*
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ÍV. FEJEZET.

Mmnho-Jumbo.

De mi történik a Jardin nationalban, — 
a melyet hajdan Tuileries-kertnek neveztek, — 
Prairial 20-án, vagy régi módon szólva június 
8-án, azon a napon, a melyet décadi-nak vagy 
új vasárnapnak neveznek?

Az egész világ ott van ünneplő ruhában;*) 
a piszkos gúnya kiment a divatból a hébertisták- 
kal; sőt a mi magát Robespierret illeti, ő egy 
pillanatra sem volt barátja annak; mindig ele
gánsan volt öltözve és felbodrozott hajjal járt, 
s kissé hiú is volt öltözetére, — s szobája tele 
volt tengerzöld arczképekkel és mellszobrokkal. 
Tehát, mint mondók, a megszámlálhatatlan pol
gárok és polgárnők ünneplő ruliájokban ott van
nak; nagyon szép idő van; örvendező várakozás 
sugárzik minden arczról. Vilate esküdtnél sok 
képviselő van reggelin, annak hivatalos helyisé
gében, a hajdan Flóráról nevezett pavillonban; 
örvendenek a vidám arczú sokaságnak, a júni
usi nap szépségének, a jóval biztató décadi-n&k 
vagy új vasárnapnak. E napon, ha az Ég ked
vez, javított anti-Chaumette elveken, egy új val
lást kapunk.

Miután a cátholicismust fölégették és a* 
észimádást leguillotinozták: nincs-e szük

ségvalami új vallásra? A megvesztegethetetlen
*) Vilate, Causes Secrètes de la Révolution du 9. 

Thermidor.
Sï*
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Robespierre, a régiekhez hasonlóan, mint egy 
szabad nép törvényhozója, lesz egyszersmind a 
főpap és próféta. Fölvette ez alkalomra készült 
égszínkék kabátját; ezüsttel szegélyezett fehér 
selyem mellény, fekete selyem nadrág, fehér 
harisnya s arany czipő-csattok egészítik ki öl
tözetét. ő  a convent elnöke; a convent által el
határoztatta, — igen, így mondják: décréter — 
„a Legfőbb lény léteiét" s hasonlóképen „a lé
lek halhatatlanságának vigasztaló elvét, ce prin
cipe consolateur ." E vigasztaló elvek, egy ész
szerű republicánus vallás alapjakép elhatároz
tattak; s most ez áldott décadin, az Ég és David 
festő segedelmével, lesz a mi első istentisztele
tünk.

S csakugyan, miután a határozat megvolt, 
s „a legszárazabb prófétai beszéd, a mi valaha 
ember szájából kijött" elmondatott: Maho-
med-Robespierre égszínkék kabátjában és fe
kete nadrágjában, a legtökélyesebben frizirozva 
és behajporozva, kezében egy virágokból és ka
lászokból kötött bokrétát tartva, büszkén elő
lép a convent terméből, nyomában a conventi 
tagok, bár — a mint megjegyezték — némi tá
volságban. Egy amphiteatrumot, vagy legalább 
monticulet vagy emelvényt készítettek; s az 
Atheismusnak, Anarchiának és más ilyeneknek 
visszataszító szobrai, hála az Égnek és David 
festőnek, iszonyt támasztanak az emberek szivé
ben. Szerencsétlenségre a monticule nagyon ki
csiny. A tetején fele részünk sem fér meg, a mi
ből illetlen taszigálódzás, sőt tiszteletlen, áruló 
szitkozódás származik. Fogd meg a nyelved, te
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Bourdon de 1‘Oise; fogd meg, mert különben 
rosszul jársz!

A tengerzöld főpap fáklyát vesz a kezébe, 
a melyet David festő nyújt neki; nehány üres 
frázist bocsát ki száján, melyet szerencsére nem 
érteni; azután a várakozó Francziaország szemei 
előtt elhatározottan előre lép, s fáklyával meg
gyújtja az Atheismust és társait, a melyek ter
pentinbe áztatott papir-kéregből vannak. Ezek 
gyorsan leégnek, s belülről, „gép segedelmével" 
egy éghetetlen „Bölcsesség szobra"* emelkedik 
fel, a mely, balszerencse folytán, egy kissé meg- 
íüstölődött, de azért ott áll, mindenkitől látva, 
olyan komoly állásban, a minőre csak képes.

S azután? Nos, azután megint díszmenet 
és üres beszéd következik, — s ezzel kész az 
isten-szolgálat, melyet az Etre suprême-nek ad
tunk; a mi új vallásunk, akár jó akár rossz, 
megvan. Egy pillanatig nézheted ezt a tüne
ményt olvasóm, de kettőt ne vesztegess rá. Ez 
a legsilányabb lapja az emberi évkönyveknek; 
vagy tudsz valahol ennél silányabbat? Az afrikai 
vadak Mumbo-Jumbója előttem tiszteletreméltó, 
ehhez a Robespierre új Istenségéhez képest; mert 
ez egy öntudatos Mumbo-Jumbo, és tudja, hogy 
ő csinált dolog. Oh tengerzöld próféta, legbol
dogtalanabb az elpukkadásig felfújt hólyagok 
közt: micsoda őrült chimerává kezdesz te válni 
a valóságok világában? Tehát ez a közönséges 
szurok-fáklya, a melylyel te terpentines papir- 
kéreg szobrokat gyújtogatsz; tehát ez a csoda
tevő Áron-vessző, a melyet te egy elbűvölt s az 
ördögtől megszállt Francziaország fölötf ki
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akarsz nyújtani, parancsolván, hogy annak szen
vedései megszűnjenek? Tunj semmiségbe te is, 
az isi — „Avec ton Être Suprême — jegyzé 
meg Billaud — tu commences à m'embêter: A te 
Legfőbb lényeddel kezdesz untatni.***)

Másfelől meg Catherine Thêot, „egy hetven- 
kilencz éves vén szolgáló,“ ki jártas a jóslásban 
és a Bastilleban rég idő óta, a rue de Contres
carpe egyik padlásszobájában ott ül és buzgón 
olvassa a Jelenések könyvét, fél szemével Robes
pierre sandalit; s kisüti, hogy ez a csodálatra 
méltó nagy hatalmú Maximilián voltaképen az 
az ember, a kiről a próféták szólották, s ki a 
földet ismét ifjúvá teszi. Vele együtt ott ülnek 
buzgó öreg Marchionessek, egykor nagy
tiszteletben állott hölgyek; a kik közül
Dóm Gerle, a régi alkotmányozó gyűlés tagja, 
az ő üres fejével nem hiányozhatik. Ezek 
ott ülnek a Contrescarpe utczában, titokzatos 
imádásban elmerülve: Mumbo a Mumbo, és Ro
bespierre az ő prófétája. Nevezetes emberré lett 
ez a Robespierre, önkéntes testőrjei vannak 
(■tappe-durs) megvasazott botú elszánt hazafiak
ból, s a jakobinusok csókolják köntöse szegé
lyét. Élvezi sok ember csodálatát; imádását né
hánynak, s méltó bámulatára valamennyinek.

A nagy kérdés és remény azonban oda irá
nyul, hogy vájjon ez a Tuileriesbeli Mumbo- *)

*) Lásd: Vilate, Causes Secrètes. (Vilate elbeszé
lése nagyon érdekes, azonban nem lehet igazul elfo
gadni rostálás nélkül, miután lényegében, czime da
r:zá«a, nem elbeszélés, hanem vádirat),



Jumbo ünnepély nem lesz-e jeladás arra nézve, 
hogy a guillotine megcsendesedjék? Bizony 
távol vagyunk attól! Mindjárt a következő 
napon Gouthon, egyike a „három silány 
gazembernek/4 fölviteti magát a tribünére 
és egy csomó irásí vész elő. Indítványozza, hogy 
miután összeesküvések még mindig nagy szám
mal fordulnak elő, a gyanúsakra vonatkozó tör
vény bővíttessék, s az elfogatások új erőt és 
könnyítést nyerjenek. Továbbá, minthogy ilyen 
körülmények közt valószinii, hogy a munka ter
hes lesz: a mi forradalmi törvényszékünket is ki 
kell szélesiteni: és pedig osszuk fel négy törvény
székre; mindeniknek külön elnöke s külön Fou
quier je vagy Fouquier-helyettese legyen; mind 
a négy állandóan működjék, s a korlátozásnak 
vagy halogató formalitásnak minden maradéka 
vettessék el: ily módon talán elvégezheti a mun
kát. Ez Couthonnak Prairial huszonkettediki 
határozati javaslata, mely híres volt abban az 
időben. A mely határozat hallatára maga a Hegy 
is ijedt bámulásba esett; s valami Ruamps any- 
nyit bátorkodott mondani, hogy ha ez napirend
re való kitűzés és vitatkozás nélkül fogadtatik 
el, ő, mint a képviselők közül egy, „szét fogná 
fecscsenteni agy velejét/4 Hiú beszéd! A Meg
vesztegethetetlen ránczba szedte homlokát; egy
két prófétai, végzetes szót szólt: s a prairiali 
törvény törvény; s Ruamps örül, hogy meggon
dolatlan agyvelejét ott hagyhatja, ahol van. Tehát 
halál és folyvást halál! Úgy van, s nem máské
pen. Fouquier megnagyobbittatja a vádló-ter
met, hogy hely legyen százötven tagból álló
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szállítmánynak egyszerre* egy javított gyorsa
ságú guillotine! állíttat föl a közvetlen közelben, 
a mely födél alatt működjék. Úgy hogy maga a 
Salut kénytelen közbe lépni és eltiltani: „Demo- 
ralisálni akarod-e a guillotinet, démoraliser te 
supplice?" — kérdezé tőle Cojlot szemrehá- 
nyólag.

Valóban fenyeget ez a veszély; s ha a köz- 
társasági hit oly nagy nem volna, már ezóta be
következett volna. Nézzük például, június 17-én 
mekkora szállítmányt visznek, ötvennégy főből 
állót egyszerre! Ott van a barna Amiral, a kinek 
a pisztolya nem sült el; ott a fiatal Cécile Ré- 
nault, atyjával, családjával, összes atyafiaival; 
D‘Espréménil özvegye; az öreg M. de Sombreuil 
az invalidusoktól, fiával együtt. Szegény öreg 
Sombreuil hetvenhárom éves; leánya megszaba
dította szeptemberben, csak azért, hogy ide jus
son. Az idegenek pártja, ötvennégyen egy cso
móban! Veres ingben és szoknyában, a hogy a 
gyilkosokat szokták öltöztetni, vonulnak el előt
tünk, mint vérveres, iszonyatos phantasmago- 
riák a phantomok országa felé.

Azonban nem fogják-e a Place de la Révo- 
lution-on levő emberek s a Saint-Honoré-utcza 
lakói, a merre ezek a gyászos kocsik elvonulnak, 
kissé megsokalni ezt a dolgot? A republikánu
soknak is van gyomruk. A guillotinet kijebb vi
szik s megint kijebb; végre délkelet legszélén ál
lítják fel:*) a Saint-Antoine és Saint-Marceau 
külvárosokról remélni lehet, hogy ha van is 
gyomruk, az sokat elbír.

*) Montgaiilard, IV. 237,



V. FEJEZET.

A börtönök.

Azonban ideje, hogy kissé benézzünk a 
a börtönökbe is. Mikor Desmoulins a kegyel- 
mezési bizottságot indítványozta, e tizenkét 
börtön-épületben ötezer személy volt. Szá
muk azóta folytonosan szaporodván, most 
már tizenkétezerre halmozódott föl. Egy ré
szük Ci-devant, royalista; a sokkal nagyobb rész 
pedig republicánus, különböző — girondi, fa- 
yettista, jakobinus-ellenes színezettel. Talán 
soha sem volt emberi lakás vagy börtön 
szennyben, zajban, iszonyban e tizenkét fog
házhoz hasonló. Maradtak ránk rólok szemé
lyes tapasztalaton alapuló elbeszélések, Mé
moires sur les Prisons, — melyek az életraj 
zok legkülönösebb osztályát képezik.

Érdekes annak vizsgálata, hogy hogyan 
támad bizonyos nemű rend az emberi lét min
den föltételei közt; s a hol csak ketten vagy 
hárman összegyűltek, ott azonnal az együtt
élésnek módjai, szokások, illem-szabályok, sőt 
kecs és társas örömök fejlődnek ki. Coittant 
polgártárs bőven leirja, hogy a főzelékből és 
húsból álló ebédet hogyan költötték el, az 
udvariasság és place-aux-dames megtartása 
mellett; hogy a Seigneur és csizmatisztitó, a 
herczegnő és a divatárusnő, a kiket így tarka
barkán egy rakásra szorítottak, hogyan helyez
kedtek el rend és törvény szerint; a polgárnők 
hány órakor vették elő a kézi munkát; s m i 2
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székeket adván nekik, igyekeztünk fenn állva, 
udvariasan társalogni velők, sőt énekelni meg 
hárfázni is egy-egy kicsit. Féltékenység, ellen
ségeskedés megvannak itt is, s meg a gyakor
lati jellemű udvarlások is.

Fájdalom, lassankint még a, női munkát 
is abba kell hagyni, miután Laílotte polgár
társ és a természetfölötti gyanakodás összees
küvéseket fedeztek fel a börtönökben. A gya
nakodó hatóság elszedi minden eszközünket; 
minden pénzt és holmit, a minek értéke volt 
és a mi érczből volt, durván felkutattak zse
bekben, vánkosokban és szalmazsákokban, s 
azokat magukkal vitték az egyes czellákat sor
ban kutató veres sapkás biztosok. A gyöngé- 
debb sziveket eme — a gyüszűig terjedő ki
fosztás méltatlankodással, kis időre kétségbe
eséssel tölti el. Öreg apáczák hangos siralom
ban törnek ki, s kivánják, hogy öljék meg őket 
azonnal. A siralom ugyan nem sokat segít. 
Több sikere volt ama két polgártárs elmés fel
találásának, a kik, hogy egy-két használati 
eszközt megmentsenek, legyen az csak egy 
pipa-szurkáló, vagy varrótű, melylyel nadrág
jukat beföldhassák, — elhatározták, hogy do
hány segélyével fogják védeni magukat. Azért 
is a két polgártárs, midőn az embertelen „ve
res sipkákat" hallotta zakatolni és kutatni a 
folyosón, gyorsan rágyújtott és füstölni kez
dett. Vastag füstfelhő borítja be őket. A czel- 
lát kinyitó „veres hálósipkáknak" elég volt 
csak egy szájra valót szippantani be, s azonnal 
karban elkezdtek krákogni és köhögni. „Quoi,
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Messieurs“ — szólítja meg őket a két polgár
társ, — „önök nem pipások?44 Nem szeretik a 
dohányzást? Est-ce que vous ne fumez pas? 
— Azonban a veres hálósipkák, igen csekély 
kutatás után, felelet nélkül elszaladtak; Vous 
n’aimez pas la pipe?“ — kiáltja utánok két 
polgártársunk, miután ajtajok ismét becsukó
dott.*) Szegény testvér-polgártársaim, bizo
nyára nem ti ketten volnátok azok, a kiket én 
egy új „Testvériség uralkodása44 alatt leguillo- 
tinoztatnék!

A szigor növekszik s rettenetes zsarnok
sággá kövül, a börtönökben való összeesküvés 
vádja mind jobban felhasználtatván. Említet
tük, hogy most ez a vád Tinvilienek stereotyp 
formulája; a kire semmi vétket nem lehet rá
bizonyítani, ez az ellenében is kész vétek, 
ítélőszéke olyanná vált, a melyről alig lehet 
beszélni; elismert gúny ja minden itélőszéknek; 
csak úgy tekintik, mint kaput, a melyen keresz
tül jutni a halálhoz. Vádiratai név nélkül állít
tatnak ki, s a neveket azután írják beléjök. 
Mouton-fai,— utálatos áruló sakáljai vannak, kik 
a feladást végzik és tanúkép szerepelnek, hogy 
maguk élhessenek — még egy kis ideig. Szál
lítmánya, vagy fournée-ja, — mondja a szem
rehányó Collot, — „semmi esetben sem halad
hatja meg a-'hatvanat44; ez az ő maximuma. 
Szekerei éjjelenkint jőnek a Luxembourghoz a 
végzetes névsorral, a másnapi fournée névso-

*) Maison d’Arrêt de Port-Libre, par Coûtant etc.
(Mémoire* sur les Prisons, H.)
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rá val. Àz emberek' a kapu felé rohannak; hall
gatják, hogy vájjon az ő nevök ott van-e? Egy 
mélyről jövő fellélegzés következik, midőn a 
név nincs ott: még egy napig élhetünk! Mind
amellett negyven-ötven név mégis ott van. Ezek 
szeretteiket még egyszer keblökre ölelik — 
utoljára; rövid istenhozzáddal, nedves vagy 
száraz szemmel felülnek, s elviszik őket. Ez 
éjjel a Conciergeriebe; holnap a hamisan az 
Igazságénak (de Justice) nevezett palotán ke
resztül a guillotinera.

Féktelenség, daczos könnyelműség, ha 
nem az erőnek, legalább a gyengeségnek stoi- 
cismusa vett erőt mi/iden szivén. Gyenge nők 
és Ci-devanf-ok, a kiknek hajfíirteikből még 
nem csináltak szőke parókákat, s a kiknek 
bőrét még nem készítették ki nadrágnak-valóvá, 

időtöltésül „guillotinet szoktak játszani". Fan
tasztikus álöltözetben, törülközőből tekert tur
bánokkal, paplan-hermelin palástban egy ha
mis törvényszék ül együtt, egy hamis Tinville- 
lel vádlóul; a vádlottat elitélik s leguillotinoz- 
zák két szék feldöntésével. Néha tovább is visz- 
szűk a játékot: maga Tinville is elitéltetik s nem 
pusztán guillotinera. Egy feketearczú, bozontos, 
szarvakkal ellátott rút ördög elviszi a kiáltozó 
fővádlót; megmutatja neki, kinyújtott karral és 
erős hangon, a tüzet, a mely el Rem aluszik, a 
férget, a mely meg nem hal s a pokoli kín egy
hangúságát; s a kérdésre, hogy mennyi ideig, 
feleletül hangzik: örökké.*}

*} Moiitgailkrd, IV. 218; RiouflTe, 273, 1



És mégis, a börtönök mind jobban telnék 
s a guillotine mind gyorsabban dolgozik. Minden 
országút tele van Párizs felé hajtott foglyokkal. 
Ezek nem Ci-devantok többé; azoknak lármá- 
sabbjai már mind szép csendesen nyugszanak; 
a mostaniak republikánusok. Párosával egy
máshoz lánczolva mennek, elkeseredésükben 
néha a marseillaiset énekelve. Például ép ezek
ben a napokban százharminczkét nantesi ember 
vitetik Párizs felé; mindannyian republikánu
sok, sőt jakobinusok tetőtől talpig; azonban 
olyan jakobinusok, a kik nem helyeselték a 
vízbe fojtogatást.*) A városok utczáin vive la 
répulique kiáltás hangzik ajkaikról; éjjelen- 
kint kimondhatatlan piszkos odúkban hálnak, 
a megfulladásig összezsufolva: reggelre egy
vagy kettő halott közűlök. Útban megviseltek, 
elbúsult szívűek; csak az „éljen a köztársaság!“ 
kiáltására képesek; a melyért mi, mint vala
mely irtózatos bűvölet hatása alatt, ilyen mó
don halunk meg!

Mintegy négyszáz pap, a kikről szintén tör
ténik emlités több hónap óta „az Aix sziget ki
kötőiben" horgonyozó hajókon szenved; bámul
ván a nyomorba, kietlenségbe^ az Oleron kopár 
fövenyére és az örökké zúgó hullámokra. Ron
gyosak, szennyesek, éhesek; lefogyva, hogy 
szinte árnyékok; piszkos ételüket a hajó föde
lén, körönként tizenkettesével újjaikkal és mar
kukkal fogyasztják el; gyalázatos ruhájukat
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*) Voyage de Cent Trente-deux Nantais. (Prisons
II. 288—335.)
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két kő között porolják ki; megfulladva az iszo
nyatos miasmák közt; éjszakánkint hét vénével 
egy hajószobába zárva; úgy, hogy az „öreg pa
pot reggel halva találják, abban a helyzetben, a 
mint imádkozott.** *) — Meddig még, oh Uram!

Nem örökké, nem. Minden Fejetlenség, min
den Rossz Igazságtalanság, természeténél fogva 
olyan, mint a sárkány-fog; öngyilkos és nem 
tarthat soká.

VI. FEJEZET.

Legyen vége a rémuralomnak.

Azonban nagyon feltűnő, hogy Robespierre 
az Etre-Suprême ünnepély, s az a fölött tartott 
többrendbeli fenséges pathetikus szónoklatok 
óta, — melyektől Billaud félt, hogy őt untatni 
fogják, — igen gyéren látogatta a bizottságot, 
s némileg félrevonult állást foglalt el, mintha 
duzzogna. A mi több, ezek egy jelentést is ké
szítettek a vén Catherine Theot dolgáról és az 
ő próféták által megjövendölt ujjáteremtő em
beréről s azt nem igen kedvező hangon Írták 
meg. Ezt a Theot-féle misztériumot úgy mutat
ják, mintha valami „cselszövésnek** tekintenék, 
de a mellett a jelentésbe némi kis satirát, tisz
teletlen gúnyt vegyitettek, nemcsak az agg 
szűzre, hanem világosan az ő „ujjá-teremtő em
berére** vonatkozólag isi Meglehet, hogy titok-

*) Relation de ce qu’ont souffert pour la Reli
gion les Prêtres déportés en 1794, dans la rade de 
l’île «FAK (Prisons, II. 387—485.)

*480
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ban Barrère éles tolla dolgozott rajta; s midőn 
a Theot-féle jelentés az öreg Vadier ünnepélye
sen szuszogó orgánuma segítségével felolvasta
tott a Sûreté générale-ban, megtette a maga ha
tását, az egyetemes republikánus arczra az el- 
mosolyodás érczvonalait nyomván. — Hát sza
bad ilyeneknek történniök?

Észrevehetjük továbbá, hogy* a tizenkét 
fogház lakói közt van valaki, a kivel már előbb 
találkoztunk. Fontenai, született Cabarus Sén- 
hora az, a szép Proserpina, kit Tallien képviselő 
Bordeauxban Plútó módjára magának megszer
zett, nem a nélkül, hogy az rá is hatással ne 
lett volna! Tallien visszahívás következtében, 
már régóta itthon van, s a legfenyegetőbb hely
zetben. Hiába fújta, hangosabban mint valaha, 
a jakobinusok nótáját, hogy a múlt hibáit helyre 
hozza: azért a jakobinusok elkergették; Robes
pierre kétszer károgott rá baljóslatú szavakkal, 
a convent tribunejéről. És most az ő szép Ga- 
barusa, feladás következtében, fogva van mint 
gyanús, daczára mindannak, a mit csak érte el
követhetett. A halál iszonyatos aklába bezárt 
Senhora, csempészet útján a legsürgetőbb kéré
seket és esdekiéseket intézi az ő veresen-komor 
Tallienjéhez: ments mçg; mentsd meg magad! 
Nem látod-e, hogy saját fejedre is ki van 
mondva az Ítélet; rád, a kiben annyi tüzes vak
merőség van; a ki egészben dantonista vagy; a 
kire titokban haragusznak? Nem vagytok-e 
mindnyájan elitélve, mint Polyphemus barlang
jában; s a ki közületek legcsúszómászóbb rab
szolga, az csak azt nyeri, hogy legutoljára falatik
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feli Tahién borzongással érzi, hogy ez igaz. Tal- 
lien baljóslatú szavakat hallott, Bourdon ha
sonlókép; Fréron és Barras gyülöltetnek: min
den ember aggódva nézi, hogy „vájjon feje még 
vállain van-e?"

Robespierre pedig e közben folyvást igen 
gyéren látogatja a conventet, a bizottságba pedig 
épen nem megy; nem szól, csupán az ő jakobi
nus „felső háza" előtt, saját tappedurs testőrei 
között. Az utóbbi „negyven nap" alatt, — mi
után most már jól benn vagyunk júliusban, — 
nem mutatta képét a bizottság előtt; ott csupán 
az ő „három silány gazembere" által gyakorol
hatott hatást s a személye iránt érzett félelem 
által. Maga a Megvesztegethetlen félrevonult, 
vagy egyedül sétál magános helyeken a mezőn, 
mélyen elmerült gondolkodó arczczal; néme
lyek azt mondják, hogy „veres foltok futották el 
szemét,"*) a túlságos epe jele gyanánt: a leg- 
szánalomraméltóbb tengerzöld Ghimera ő, a ki 
csak a földön eme júliusban jár. Oh boldogtalan 
Chimera, mert neked is volt életed és húsból 
való szived, — szigorú istenek, a kik látszólag 
folyvást mosolyogtak rád, hova vezettek és mire 
juttattak téged! Nem az az ember vagy-e te, a 
ki néhány évvel ezelőtt sokat Ígérő fiatal ügy
véd volt, és inkább lemondott az arrasi bíróság
ról, semhogy egy embert halálra Ítéljen? —

Mik lehetnek gondolatai? Mik tervei, a rém
uralom megszüntetését illetőleg? Nem lehet 
tudni. Homályos nyomai villannak fel az agra-

*) Deux Amis, XII. 347—73.
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rius törvénynek: a győzedelmes sansculoïtis- 
mus földbirtokossá lesz; kiszolgált katonák lak 
nak a nemzeti középületekben, Chambord és 
Chantilly rokkantak palotáiban; a győzelem bé
két szerez; a sebeket meggyógyítják az Etre- 
Suprême ünnepélyek: — és így a vér kiontott 
tengerén keresztül majd eljutunk az Egyenlő
ség, Takarékosság, munkás Boldogság, Testvé
riség és az erények köztársaságának országába. 
Áldott part, az arisztokrata vér ekkora tengerén: 
csak az a kérdés, hogyan kötünk ki rajta? Egyet
len utolsó hullámdobás által; a megromlott sans- 
culotteok, az áruló vagy félig-áruló conventi ta
gok, a lázadó Tallienek és Billaudok vére által, 
a kik előtt én, az én Étre-supréme-emmel unal
mas fajankóvá, az én apokalyptikus vén asszo
nyommal nevetség tárgyává lettem! — Ilyen gon
dolatok között sétál ez a szegény Robespierre, 
mint valamely tengerzöld szellem, a nyíló július 
napjaiban. Tervek nyomai itt-ott megvillannak 
homályosan. De hogy mik voltak az ő tervei 
vagy az ő gondolatai, azt ember soha meg nem 
tudja.

Beszélik, hogy új sírokat ásnak egy nagy
mérvű, egyszerre történő mészárláshoz. Henriot 
tábornok és emberei a conventet le fogják mé
szárolni egész a jobb oldal csúcsáig: a jakobinu
sok „felső háza“ lesz az uralkodó, s Robespierre 
a dictator.*) Már vagy igaz, vagy nem, de egy 
névsor áll készen, melybe a borbély fél szem
mel belekacsintott, a mig a Megvesztegethetlen

*) Deux Amis, XII. 350—8.

Carlyle; Franczia forradalom. Ili. £8
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fürtjeit bodorRotta. Mindenki kérdé magától, 
vájjon én benne vagyok-e?

Sőt a traditio és mende monda még ma is 
emlegeti, hogy valamelyik forró napon kitűnő 
ebéd volt, csupa férfiakkal, Barrérenél. Mert 
tudd meg olvasó, hogy ez a Barrère s a többiek 
ebédeket adtak; „falusi lakjuk volt Clichyben," 
fényűző fölszereléssel és festett arczű gyönyö
rökkel, *) Azonban visszatérve az említett 
ebédre, azt mondják, hogy miután az idő rend
kívül meleg volt, a vendégek mindannyian le
vetették felsőkabátjukat és ott hagyták az elfo
gadó teremben — mire Carnot visszaosont: ki
kutatta Robespierre zsebét; ott egy negyvenig 
terjedő névsort talált s azok közt a maga nevét 
is és aznap nem mulatott el a boros pohár mel
lett! -— Oh barátim, résen legyetek; ti lomha 
békái a mocsárnak, a kik nem adtok hangot a 
girondiak elbukása óta, most nektek is vagy 
vartyognotok vagy pusztulnotok kell! Tanács- 5 
kozásokat tartanak szavakkal és fejek integeté
sével; éjjeli titkos tanácskozásokat, minő a ha
lál. Nem jár-e ott fel s alá a macskatermészetű 
Maximilián; még eddig szófián; zöld szemeit 
veresség futotta el; háta meggörbülve, haja fel
áll? A gyorsan tevő Tallien, az ő heves véralka
tával és vakmerő nyelvével, majd kiugrasztja a 
macskát a zsákból. Tűzzetek ki napot; s az ha
mar legyen, különben soh‘se lesz meg!

S ime, a kitűzött nap előtt, azon a napon, 
a melyet ők Thermidor nyolczadikának nevez-

j
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nek, július 26-án 1794-ben, Robespierre maga 
újra megjelenik a conventben s fellép a tribünére. 
Az epés arczot, úgy látszik a szokottnál nagyobb 
komorság árnyékolta be; képzelhetni, hogy Tal- 
lien, Bourdon és társaik minő érdekeltséggel 
lesték szavait. Életet vagy halált hirdetett nekik 
az a hang. A prófétai szó hosszadalmasan, dal
lamtalanul hangzik, mint a bagoly huhogása: 
elfajzott állapotra jutott a republicanus szellem; 
a mérsékelt párt meg van romolva; maguk a 
Sûreté és Salut bizottságok is elkapták a ragályt; 
jobbról és balról egyaránt vétkeznek: egyedül én, 
Maximilián maradtam meg romlatlanul, aki kész 
vagyok? meghalni bármely pillanatban. Mind
ezen bajokra hol van az orvosság? A guillotine- 
ban; új erőt kell adni a mindent meggyógyító 
guillotinenak; halál az árulókra, bármilyen szí
nezetűek legyenek! így énekel a prófétai hang 
az ő conventi hangszekrényébe. A régi dal ez; 
azonban ma, — mi történt vele? — a hang
szekrény nem végzi dolgát! A convent nem ád 
visszhangot; egy pillanatra teljes, hangtalan hall
gatás következik s azután mintha gyanús, hibás 
hangok hallatszanának! — Lecointre, a mi régi 
versaillesi kereskedőnk, ilyen kétes körülmé
nyek közt azt találja a legbiztosabb útnak, hogy 
feláll, s „ravaszúr* vagy nem ravaszúl indítvá
nyozza, hogy a bevett szokás szerint Robespierre 
beszédje „kinyomassék és a departementoknak 
megküldessék.4* Haliga! újra hibás, sőt disszonáló 
hangok! A ház egyes tisztelt tagjai ellentmondást 
koczkáztatnak; bizottsági tagok, kik sújtva vol

25*
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tak a beszédben, szintén ellentmondanak s kí
vánják „a kinyomatás elhalasztását/* A disszo- 
nantia hangja mind magasabbra emelkedék, sőt 
Fréron szerkesztő azt kérdi, hogy: „hova lett a 
véleményszabadság ebben a conventben?** A be
széd kinyomatását és szétküldését elrendelő vég
zés, mely már keresztülment, visszavonatik. Ro
bespierre kénytelen, zöldebben mint azelőtt va
laha, megveretve visszavonulni, észrevevén, hogy 
ez lázadás, hogy a vész közel!

A lázadás a legvégzetesebb természetű do
log .mindenféle viszonyok közt; kiszámíthatat
lan, gyors, rémületes, a melylyel nem ^szabad 
félve bánni. Azonban a lázadás ebben a Robes- 
pierre-conventben olyan, mint a hajónak lőpo- 
ros kamarájában kigyúladott tűz. Ha rögtön, 
abban a pillanatban egy elszánt ugrással ráveted 
magad, még talán eltaposhatod; ha egy pillanat
tal tovább habozol — *a hajó és a hajó kapitá
nya, a legénység és a hajóteher ezerfelé vannak 
szétszórva; a hajó útja hirtelen bevégződött a 
tenger és az égboltozat közt. Ha Robespierre ez 
éjjel talpra állítja Henriot-t és embereit, s azok 
által megtéteti, a mit akar, ő és a sanscullottismus 
még egy darabig megélhetnek; ha nem, valószí
nűleg nem. Cromwell Olivér, midőn amaz iz
gató altiszt előlépett a sorokból sérelmeik el
mondására, s elkezdett ágálni s okoskodni, mint 
szószólója a háta mögött várakozó ezreknek, 
egyszerre fölismerte átható szemeivel, hogy ho
gyan áll a dolog; kihúzta övéből pisztolyát s az 
izgatót és az izgatást egy pillanatban megsem-

A fordító.



misitette. Noll*) az az ember volt, ki az ilyen 
helyzetekben tudta, mit kell tenni.

Robespierre pedig azon estve elmegy az ő 
jakobinus „felsőházába*4; s ott, valamely a hely
zethez ölért határozat helyett, kitárja fájdalmait, 
nem közönséges erényeit, megvesztegethetlensé- 
gét; továbbá elpanaszolja bagoly-huhogású be
szédének visszavetését: — ezt még egyszer felol
vassa, s kinyilatkoztatja, hogy kész meghalni 
bármely pillanatban. Te nem fogsz meghalni! 
orditja a jakobinismus ezer torokból. „Robes
pierre, én együtt üritem ki veled a méreg-poha
rat, Je boirai la ciguë avec toi — kiáltja David 
festő; a mit ugyan nem szükséges megtenni, de 
a pillanat hevében el lehet mondani.

A jakobinus zeneszekrény tehát ad vissz
hangot! Eget rengető tapsokkal kisérik a vissza
vetett szónoki beszédet; tüzes szemű düh vilá
gítja meg a jakobinusok arczvonásait: a fölkelés 
szent kötelesség; a conventet meg kell tisztítani ; 
a souverain nép maga uralkodik Henriotval és 
az elöljárósággal; egy új junius másodikát ké
szítünk nekik: sátraitokhoz, Izráel fiai! E hang
ból felel a jakobinismus, lázongó tolongásban. 
Tallien és az ellenzékiek jól teszik, ha menekül
nek. Collot d'Herboist, bár a legfőbb Salut tagja 
s nem rég kicsi hija volt, hogy agyon nem lőt
ték, most megtaszigálják, bántalmazzák; örül, 
hogy életét megmentheti. Midőn egészen felhá
borodva a Salut bizottsági termébe lép, ott ta

*) Az Olivér név másik alakja.
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lálja a sima, komor Saint-Justöt a többiek kö
zött, s ez a maga sima módja szerint kérdi tőle: 
„Mi történik a jakobinusoknál?" — „Mi törté
nik ?" — ismétli Collot, nem tréfáló Cambyses- 
féle kedvben — „hogy mi történik? Csupa lá
zongás és iszonyatosság folyik ott. Ti nektek 
életünk kellene, de nem fogjátok megkapni/* 
Saint-Just akadozva pár szót szól e Cambyses- 
féle szónoklatra s kalapját veszi, hogy eltávoz
zék. Azt a jelentést, a melyről beszélt, a mely 
a köztársaság állapotáról való általános jelentés 
akar lenni, s a melyet holnap fognak felolvasni 
a conventben, most nem mutathatja meg nekik; 
egyik barátjánál van; ő maga, Saint-Just, el 
fogja hozni tőle, s azonnal elküldi, mihelyt haza 
ér. Azonban, haza érve, nem a jelentést küldi el, 
hanem egy választ, hogy amazt nem is fogja el
küldeni; hogy majd meghallják holnap a tri
bünéről.

Azért, egy jól ismert jó tanács szerint, min
den ember „kérje az Istent és tartsa szárazon 
lőporát!" Párizs holnap nem mindennapi dolgot 
lát. Gyors hírvivők futkosnak az egész éjen át, 
homályosan vagy látatlanul, a Sûreté-b51 a Sa- 
lut-be; egyik gyűlésből a másikba; az anyatár
saságból a városházához. A Tallienek, Fréronok 
és Collot-k bizony nem sokat alusznak ezen az 
éjszakán! A hatalmas Henriot, Fleuriot a polgár- 
mester, Coffinhal biró, Payan főügyész, Robes
pierre* s az összes jakobinusok mind készülnek.



VII. FEJEZET.

Menj a többi után.

Tallien szemei örömtől ragyogtak másnap, 
Thermidor kilenczedikén, „kilencz óra tájt,“ mi
dőn látta, hogy a convent csakugyan összegyűlt. 
Párizs izgalomban; de legalább mi itt, mint tör
vényes convent, együtt vagyunk; nem fogdostak 
el bennünket egymás után; nem fogadott ben
nünket Pride kimustrálása*) az ajtónál. „Állom, 
derék férfiai a középnek** — nem rég a mocsár 
békái, — kiálta föl Tallien, kezét dörzsölve, mi
dőn belépett; Saint-Just érczes hangja már ak
kor hallatszott a tribünéről, s a játszmák játsz
mája elkezdődött.

Saint-Just valóban olvassa említett „jelen-

*) Midőn az angol forradalom első felében a 
parliament nem akarta orvosolni a katonaság sérelmeit, 
s enyhén és habozva bánt Stuart Károly ügyével: a
katonaság a kisebbséggel szövetkezve, körülfogta a 
parliament-házat a gyűlés kezdete előtt, s az egyetlen 
szabadon hagyott bejáratnál P rid e  őrnagy állott, kezé
ben a majoritás többjeinek névsorával; mellette Lord 
Gray alsóházi tag, ki az érkező követek közül a ki
jegyzetteket megjelölte, s azok Pride parancsára azon
nal elvitettek. Ily módon száznál több tagot fogtak el 
s őket részint megyéjükbe küldték, részint a Towcrbc 
zárták (1648. decz. 6.) Ez a hires Pride-féle m e g tis z t í 
tá sa  a p a r lia m e n tn e k , mely által az addigi minoritás 
majoritássá lett, s csakhamar el is végezte Stuárt 
Károly ügyét, sok más egyebekkel együtt.
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tését;“ a zöld Bosszú, Robespierre alakjában, ott 
figyel, közel hozzá. De nézd! Saint-Just alig ol
vasott néhány mondatot, midőn félbeszakítások 
hallatszanak, gyors crescendo-ban; Tallien fel
ugrik, utána Billaud, s utánok többen, itt és 
amott, — s Tallien még egyszer felugorva, szól: 
„Polgártársak, a múlt éjjel a jakobinusok gyűlé
sében, reszkettem a köztársaságért. így szóltam 
magamban, ha a convent nem meri lesújtani a 
zsarnokot, majd merem én; s ezzel fogom meg
tenni, ha szükség lesz rá“ — mondá, kirántva 
egy csillogó tőrt s azt rázva kezében: Brutus tő
rét, a hogy nevezhetjük. Mire minden oldalról 
iszonyú lárma, mozgolódás és szenvedélyes kiál
tozás támad: „Zsarnokság! Dictatorság! Trium
virátus!" A közjóléti bizottság tagjai vádakkal 
állnak elő, vád van mindenki szájában, s dühön
gés és szenvedélyes kiáltozás. És Saint-Just ott 
áll mozdulatlanul, sápadt árczczal; Couthon fáj
dalmasan kérdi: „Triumvir?" bénult lábaira te
kintve. S Robespierre szólni igyekszik, de Thu- 
riot elnök csengetyujét rázza, hogy ne szólhas
son, s az egész gyűlésterem mind ellene zúdul, 
mint egy Aeolus-barlang; s Robespierre föllép 
a tribune lépcsőin és újra lejő; így jár le s föl, 
s csaknem megfojtja a düh, rémület és kétségbe
esés: — szóval a lázadás van napirenden!*)

Oh Thuriot elnök, te, a ki Thuriot választó 
voltál s a Bastille párkányzatáról láttad Saint- 
Antoinet fölkelni, mint egy hullámzó tengert, s *•)

*•) Moniteur, SÍI., 312. sz. Débats. IV. 421—42; 
Deux Amis, XIT. 390—411.
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azóta is sok mindent láttál: láttál-e valaha e je
lenethez hasonlót? A csengetyü hangja, a melyet 
te Robespierre ellen használsz, alig hallható az 
őrült tombolás és az életükért küzdő emberek 
dühöngő orditása közt. „Gyilkosok elnöke, kiált
ja Robespierre — utoljára kérek szót tőled 1“ De 
nem kapja meg. „Hozzátok, oh közép erényes 
férfiai, — kiált újra, midőn egy pillanatnyi 
csend támad — hozzátok fordulok !“ A közép 
erényes férfiai hallgatagon ülnek, mint kövek. 
S Tliuriot csengetyűje csilingel s a terem zúg, 
mint valamely Aeolus-barlang. Robespierre taj
tékzó ajkai „megkékülnek;" száradt nyelve oda
ragad szája padlásához. „Danton vére fojto
gatja!" kiálták amazok. „Vád alá kell fogni! Ki 
kell mondani a vád alá helyezést!" Thuriot gyor
san felteszi a kérdést. A vád alá fogás keresztül
megy; a megvesztegethetlen Maximilián végzési- 
leg vád alá helyeztetett.

„Osztozni akarok testvérem sorsában, a 
mint igyekeztem osztozni erényeiben," — kiáltja 
Ágoston, az ifjabb Robespierre, s őt is vád alá 
helyezik. Hasonlóképen Couthont, Saint-Justöt 
és Lebast; s elszállítják őket nem minden ne
hézség nélkül, miután a poroszlók csaknem resz
ketve fogadtak szót. A triumvirátust és társaikat 
a salut bizottsági termeibe szállítják, nyelvük 
szájuk padlásához lévén ragadva. S most nincs 
egyéb hátra, mint felhívni a városi hatóságot, 
letenni Hénriot rendőrparancsnokot és elfogatási 
rendeletet bocsátani ki ellene; elintézni néhány 
formalitást, s átadni Tinvillenak az ő áldozatait. 
Dél van: az Aeolus-baTlang felszabadúlf, s most
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győzedelmesen, összhangzatosan fú5 mint ellen
állhatatlan szél.

Tehát ez az ügy be van végezve? Azt h i
szik, de nincs úgy. Fájdalom, még most csak az 
első felvonásnak van vége; még három vagy 
négy felvonás következik, s azután a bizonytalan 
kimenetű katasztrófa. Egy ilyen roppant város
ban oly nagy a zűrzavar; hétszázezer emberi fő 
egy rakáson, a melyek közül egyik sem tudja, 
hogy szomszédja mit cselekszik, sőt azt sem, 
hogy maga mit cselekszik. — S igy ne cso
dálkozzunk rajta, hogy Henriot parancsnok, úgy 
délutáni három óra körül, a helyett, hogy fogva 
a börtönben ülne, a rakpart mentén vágtat vá
rosi csendőröktől követve, s útjában „több sze
mélyt legázolva !“ Mert a városháza erősen ta
nácskozik, nyilt fölkelésben: a sorompókat el 
kell zárni; ma egyetlen foglyot sem szabad a 
börtönőröknek elfogadni; — s Henriot vágtat a 
Tuijpries felé, hogy Robespierre! megszabadítsa. 
A quai de la Ferraiílerien egy fiatal polgár, ne
jével sétálva, elkiáltja magát: „Csendőrök, az az 
ember nem parancsnokotok; elfogatási parancs 
van kiadva ellene". A csendőrök kardjuk lapjá
val leverik a fiatal embert.*)

Sőt ez a hatalmas Henriot még a képvise
lőket is, kik megszólítják, (mint például Merlin 
de Thionvillet) őrházakba csukát ja. Törtet fel a 
Tuileriesben levő bizottsági termek felé, hogy

, *) Précis des événements du Neuf Thermidor;
,ar C. A. Méda, ancien Gendarme (Paris, 1825).
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„Robespierrel beszéljen:44 azonban a szolgák és a 
Tuilleries csendőrei, nagy nehezen, komoly rá
beszélés s kardjuk kivonása után Henriot-t meg
fogják; ráveszik csendőreit, hogy ne harczolja- 
nak; Robespierret és társait bérkocsikba rakják, 
s kiséret mellett elküldik Luxembourgba és a 
többi börtönökbe. Most már csak vége van? S 
a kimerült convent miért ne oszolhatnék el egy 
kis nyugalom és üdülés végett „öt órakor!44

A kimerült convent úgy cselekedett és meg
bánta azt. A vég még nem jött el, csak a máso
dik felvonás vége. Mialatt a kimerült képviselők 
ebédjök mellett ülnek, — haliga! — a lárma
harang kongása hangzik mindenik toronyból, 
dobok pörögnek a nyári estén: Coflïnhal biró új 
csendőrökkel vágtat, hogy kiszabadítsa Henriot-t 
a Tuilleriesbeli bizottságoi termekből, s valóban 
kiszabadítja! A hatalmas Henriot lóra pattan; 
feltüzeli a Tuilleriesbeli csendőröket s megvesz
tegeti a Tuilleries csendőreit is, s ezekkel együtt 
elvágtat a városházához. S fájdalom, Robespierre 
$incs a börtönben: a börtönőr felmutatta a vá
rosháza rendeletét, s élete forogván koczkán, nem 
mert a börtönbe fogadni egyetlen foglyot is; s a 
Robespierreéket vivő bérkocsik, ezen zavart 
lárma közt s a teendőjük felől bizonytalan csend
őrség kapkodása mellett szépen elhajtattak — a 
városházára. S most ott ülnek mindannyian, mi
után az elöljárók és jakobinusok keblökre ölel
ték őket, a felkelés szent jogát gyakorolva; kiált
ványokat szerkesztve; a lárma-harangokat meg- 
hűzatva; levelezve a sectiókkal és az anyatársa - 
sággal. Avagy nem elég csinos harmadik felvo
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nása-e ez egy természetes görög drámának, mely
nek katasztrófája most bizonytalanabb, mint 
valaha?

A eonvent ismét sietve összegyülekszik a bal
jóslatú alkonyban; Coílot elnök — mert most 
rajta van az elnöklés sora, — nagy léptekkel, 
sápadt arczczal lép a terembe; felteszi kalapját 
s ünnepélyes hangon így szól: „Polgártársak!
fegyveres gazemberek betörtek a bizottsági ter
mekbe, s őket elvitték. Itt az óra, hogy ha kell, 
helyünkön haljunk meg.“ „Oui, — felelik mind
annyian, — „megesküszünk rá!“ Ez eskü most 
nem hangzatos szó, hanem szomorú tény és szük
ségesség; ha csak itt, helyünkön nem cselek
szünk, valóban halnunk kell. Azért munkára 
gyorsan! Robespierre, Henriot, s a városi elöl
járók lázadóknak nyilváníttatnak; a törvényen 
kivül, hors la loi — helyeztetnek. S a mi még 
többet ér, Barrast parancsnokává nevezzük az 
összeszedhető összés haderőnek! megbizott kép
viselőket küldünk szét minden sectióhoz és ka
tonai tanyához, hogy szónokoljanak és embere
ket toborzzanak; ha meg kell halnunk, legalább 
karddal a kézben halunk meg!

Minő őrjöngésben van ez a város; az embe
rek vágtatnak és futkosnak, hireket mondva és 
híreket szedve; bizonyára vajúdó óra ez, — s a  
gyermeknek nem lehet nevet adni, mig meg nem 
születik. A Luxembourgban levő szegény foglyok 
hallják a zajt, s egy új szeptembertől rettegnek. 
Látják, hogy az emberek jeleket mutogatnak ne
kik a padlás ablakaiból és a háztetőkről, világo
san a remény jeleit; azonban egyáltalán nem tud
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ják elgondolni; hogy mit jelent az.*) Azonban 
alkonyaikor, mint rendesen, megindulnak az el
ítélteket vivő kocsik délkeletnek, Saint-Antoi- 
ne-on keresztül a Barrière du Trône felé. Saint- 
Antoine erős gyomra most az egyszer felháboro
dik; Saint-Antoine körülfogja a szekereket s azt 
mondja: ez nem fog megtörténni. Oh magassá- 
gos ég, miért is történnék! Henriot és a csendőrök 
épen azon az utczán csatangolván, kardjaikat 
csóválva kiáltozzák, hogy meg kell történnie. 
Mondjatok le a reményről, szegény elitéltek; ime 
a szekerek megindulnak.

Azonban a szekerek eme során még két ér
dekes megjegyezni valónk van: az egyik, egy 
nevezetes személy; a másik egy nevezetes 
személy hiányzása. A nevezetes személy Loise- 
rolles altábornagy, egyaránt nemes szüle
tésénél és jelleménél fogva, a ki most fia 
helyett áldozza fel magát. Tegnapelőtt este a 
Szent-Lázár-börtönben a kapuhoz futván, hogy 
a halálra Ítéltek névsorát hallja, fiának neve csa
pódott fülébe. A fiú akkor épen aludt. „Én va
gyok Loiserolles" kiáltá az öreg ember; Tinville 
törvényszéke előtt a keresztnévben való holmi 
eltérés csekélység; az apát nem is igen kérdezték 
tovább. — A hiányzó nevezetes ember pedig 
Paine követ. Paine január óta a Luxembourgban 
ült, s úgy látszott, hogy ott feledték, azonban 
Tinville mégis rátalált utoljára. A börtőnőr, a 
névsorral kezében, krétával megjegyzi a holnapi 
„fournée“ lakásainak ajtait. Paine czellájának

*) Mémoires sur les Prisons, II. 277.
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külső ajtaja véletlenül nyitva volt, egészen a faiig 
kitárva; a börtönőr a jegyet a legközelebbi ajtóra 
rótta fel, s azzal tovább ment: jött a másik bőr- 
tönőr s az ajtót becsukta! s azon semmi jel nem 
lévén, a fournée tovább ment Paine nélkül. Paine 
így menekült meg.

Ötödik felvonását e valódilag eljátszott gö
rög drámának, a melyben a hármas egység oly 
kitünően meg volt tartva, csak nagy vonások
kal festhetjük; olyanformán, mint amaz ókori 
festő, kétségbeesve a siker fölött, festette a taj
tékzó habot. Mert ezen az egész, istentől adott 
júliusi éjszakán át a vonuló csapatok fegyver
csörgése hangzik, s roppant zűrzavar szemlél
hető; az egyik sectio erre megy, a másik arra: 
a kiküldött képviselők olvassák fenhangon a 
kiáltványokat, fáklyafénynél; Legendre, a kikül
döttek egyike, ki valahonnat összeszedett egy 
csomó fegyverest, kiüríti a jakobinusok termét, 
s annak kulcsát e szavakkal dobja a convent 
asztalára: .„Bezártam ajtójukat; majd az Erény 
fogja azt ismét kinyitni/4 Párizs önmagával áll 
harczban, ellenkező irányokban rohanva, zúgva, 
az éjszakának fellegei alatt. Az egyik részen a 
convent tart állandó ülést, a másikon a városi 
elöljáróság. A szegény foglyok hallják a lárma 
harangot és a zajt, igyekeznek megérteni a nekik 
adott biztató jeleket. Halványan felemelkedő 
folytonos szürkület, a mely Hajnallá és Holnappá 
fog válni, ezüstözi be az Éjnek északi szegélyét; 
ott játszik fel s alá mozogva az a halovány fény, 
mint valamely hallgatag jóslat, az Ég nagy, gyű
rűs napórája szélén. Ügy mint kezdetben, s mind
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örökké! — a mig á földön minden csupa össze- 
bomlott árnyék és küzdelem; egymás ellen tá
madás, gomolygó köd s felcsillogó fény s „a Vég
zet még mindig habozva ül, rázva bizonytalansá
got magában rejtő urnáját.44

Reggel három óra tájban az ellenséges csa
patok szemben állottak. Henriot fegyveresei a 
Place de Gréven állottak hadi rendben; s most 
a Barras által toborzottak is oda érnek, s a 
két csapat farkasszemet néz egymással, az 
eg3dk fél ágyújának torka a másikra ásítván. 
Polgártársak! kiáltja az Eszély szava elég han
gosan, mielőtt vérontásra és végnélküli polgár
háborúra kerülne a dolog, halljátok meg a con- 
vent határozatát: ,,Ropespierre és az összes lá
zadók törvényen kívül helyeztetnek!44 — Tör
vényen kívül? Oly rémületesen hangzik e szó. 
A fegyvertelen polgárok gyorsan hazaszélednek. 
A városháza tüzérjei, egy hirtelen mozdulattal, 
öröm-kiáltás közt, két kézzel kapó egyhangú
sággal, a convent-pártiakhoz csapnak át. A mely 
kiáltozásra Henriot lejő szobájából, mint néme
lyek mondják, berúgva; látja, hogy a Place de 
Grève üres; az ágyúk torka felé van fordítva; 
egy szóval, hogy a katasztrófa bekövetkezett.

Ez a nyomorult, hirtelen kijózanult Henriot 
ismét bebotorkál a terembe, jelenti a töb
bieknek, hogy: „Minden el van veszve!44 „Mi
sérable, te vesztetted el!44 — kiáltják azok, és 
kidobják, vagy maga kidobja magát az abla
kon, s elég nagyot esik lefelé, kövek közé, s 
a kloáka mocskába, hol nem a halál vár rá, 
hanem rosszabb annál. Robespierre Ágoston
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utána ugrik, hasonló sorsra jutva. Mondják, 
hogy Saint-Just Lebast kérte, hogy ölje meg, a 
mit ez azonban nem lett meg. Couthon egy 
asztal alá bújt. Szintén meg akarván magát 
ölni, de azt még sem tette. — Ha belépünk 
a fölkelés e nagy tanácsába, azt látjuk, hogy 
ott szépen vége van mindennek, s az embere
ket csak el kell fogni. Robespierre egy széken 
ült, egy pisztoly-lövéssel szétszakítván nem fe
jét, hanem alsó állkapcsát, miután az öngyil
kos kéz nem jól czélzott.*) Gyors készséggel, 
bár nem minden baj nélkül, összeszedjük e ha
jótörött összeesküvőket; kihalászszuk; elég dur
ván kocsikra rakjuk őket, s napfeljöite előtt 
jó zár alá, biztosságba helyezzük valamennyit. 
Mindezt örömkiáltás és ölelkezés közt.

Robespierre, mig börtön-társaival elké
szültek, a convent termének egyik előszobájá
ban feküdt, szétzúzott állkapcsa egy véres 
vászondarabbal nagyjából felkötve: szánalomra 
méltó látványul az ehibereknek. Egy asztalon 
végignyúlva fekszik, egy skatulya szolgál ván
kosául; a pisztoly agyát még most is gör
csösen szőrit ja kezében. Az emberek sértegetik*, 
bántalmazzák: szemei még most is értelmet fe
jeznek ki, de nem szól egy szót sem. „Az az

#) Meda, 384. 1. (Meda azt állítja, hogy ö volt 
az, a ki végtelen bátorsággal, bár bal kézzel meglőtte 
Robespierret. Ez éjen tett szolgálataiért előmozditta- 
tást nyert, s úgy halt meg, mint tábornok és báró. 
Kevesen hitték el neki azt, a mi különben is hihetet
len volt.)



égszin kék kabát volt rajta, melyet az Être su
prême ünnepélyére csináltatott.'* Nanking nad
rágja volt; harisnyái lecsúsztak bokájára. E 
földi életben egy szót sem szólt többé.

És ezek után reggeli hat ómkor, a győze
delmes convent szétoszlik. A hír arany szárnya
kon repül végig Párizson; behat a börtönökbe, 
besugározza azoknak arczát, kik készen voltak 
a halálra; a börtönőrök és mouton-ok egyszerre 
lehullván Inagas állásukról, némán és elképedve 
meresztik szemöket. Július 28 ika, vagy a mint 
nevezik, Thermidor 10-ike ez a nap, 1794-ben.

Fouquiernek csak foglyainak azonosságát 
kellett megállapítania, miután azok úgy is kí
vül voltak már a törvény védelmén. Párizs ut- 
czái soha azelőtt úgy tömve nem voltak, mint 
az nap délután -négy órakor. A Palais de Jus- 
ticetől a Place de la Révolutionig, — mert 
ez alkalommal ismét ide mennek a kocsik, — 
egy sűrű nyüzsgő tömeg a nép; minden ablak 
tömve; a házfödeleket s a házak gerinczeit a 
Kíváncsiság emberi lényekkel rakta meg, kik 
mind sajátságosán örvendenek. Az elítélteket 
vivő kocsik, a mintegy huszonhárom személy
ből álló tarka szállitmánynyal, Maximiliántól 
Fleuriot polgármesterig és Simon csizmadiáig 
terjedve az, lassan haladnak tova. Minden szem 
Robespierre kocsiját nézi, melyen ő piszkos 
vászonba kötött állkapcsával, s félholt test
vére és a szintén félholt Henriot elterülve fe- 
küsznek; „tizenhét órai** kínszenvedésük köze
ledik végéhez. A csendőrök kardjukkal rá mu-
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tatnak, hogy a nép lássa, melyik ő. Egy asz- 
szony ugrik fel a szekérre; egyik kezével annak 
oldalába kapaszkodva, a másikkal Sibylla 
módra hadonászva kiáltja: „A te halálod szi
vemet az öröm részegségével tölti be, m'enivre 
de joie;" Robespierre felnyitó szemeit; „Scélé
rat, szállj le a pokolba, minden nő és anya 
átkai mellettI‘‘ A vérpad aljában a földre fek
tették, a mig rá került a sor. Midőn felemelték, 
újra kinyitó szemeit, melyek a véres fejszét 
pillantották meg. Sámson lehúzta róla a kabá
tot; letépte a piszkos vásznat állkapcsáról; 
állkapcsa tehetetlenül esett le, s ő egy fáj
dalom-kiáltásba tört ki, a melyet iszonyú volt 
hallani és látni. Oh Sámson, nem végezhetsz 
elég gyorsan 1

Midőn Sámson munkájának vége volt, nem 
akart szűnni a tetszés öröm-kiáltása. Olyan 
öröm-kiáltás, a mely nem csak Párizsra terjed 
ki, hanem egész Francziaországra, egész Euró
pára, s tart még e mostani nemzedék idejében 
is. Méltán, és egyszersmind méltatlanul. Oh 
végtelenül boldogtalan arrasi ügyvéd, rosszabb 
voltál-e te, mint más ügyvédek? Saját formu
lája és saját crédo-ja szerint, a becsületességről, 
jó akaratról, az erény gyönyöreiről, s más ilye
nekről hangoztatott beszédei szerint, nála elv- 
hivebb ember nem élt abban a korban. Olyan 
ember, ki egy szerencsésebb, rendezett korban 
egyikévé válhatott volna azon megvesztegethe
tetlen hideg minta-alakoknak, s márvány em
lékeket emeltek volna tiszteletére s gyászbeszé
dek hangzottak volna sírja fölött. Szegény házi

450 CÆÏÏIYLE
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gazdája, a Saint-Honoré utezabeli asztalos, sze
rette; testvére meghalt érte. Az Isten legyen ir
galmas hozzá és mindnyájunkhoz!

Ez a vége a rémuralomnak; új dicsőséges 
forradalom, melyet Thermidorról neveznek; 
Thermidor kilenczedikéről, a második évben; 
a mely a régi rabszolga nyelvre lefordítva, 
1794. július 27-ét jelenti. A rémület megszűnt 
s meg fog szűnni a halál is a Place de la Révo- 
lutionon, mihelyt „Robespierre uszálya" ki lesz 
végezve; a mely szolgálatot Fouquier, nagy szál
lítmányokban, gyorsan teljesít.



VII. KÖNYV.

V E N D É M I A I R E .
I. FEJEZET.

*
Pusztaiéban.

Mily kevéssé gyanítá bárki is, hogy itt el
következett a vége nem csak Robespierrenek, 
hanem magának a forradalmi rendszernek is! 
Legkevésbbé gyaniták pedig ezt a pártot ütött 
bizottsági tagok, kik pártot ütöttek minden 
egyéb czél nélkül, csak hogy folytathassák a 
nemzet regeneratioját saját fejükkel a vállaikon. 
S a dolog mégis úgy volt. A jelentéktelen kő
ről, a melyet kivetettek, s mely bárhol másutt oly 
jelentékeny lesz vala, kisült, hogy az volt az 
alap-kő; utána a Sanscullotismusnak egész íve
zetés épülete inogni, recsegni és repedezni kez
dett; s meglehetős gyorsan omlott össze dara- 
bonkint, egyik tömb hullva a másik után, míg 
nem a feneketlen mélység elnyelte egészen, s a 
Sansculottismus megszűnt létezni ezen felső 
világban.



Mert akármilyen csekély ember volt is Ro
bespierre önmagában: de halála jel volt, a 
melyre az embereknek nagy sokasága, kiket 
idáig némákká tett a rémület, előjött rejtekhe
lyeiből; s hogy úgy szóljunk, egymásra tekintve 
látták, hogy mily számosán vannak, s el
kezdtek beszélni és panaszkodni. Azoknak 
száma, kik kegyetlen bántalmakat szenvedtek, 
ezrekre és milliókra megy. E nagy sokaság pa ' 
nasza mind hangosabbá válik, míg nem egye
temes hanggá, egyetemes, folytonos kongatásává 
nő annak, a mit közvéleménynek neveznek. 
Camille egy „kegyelmező bizottságét44 sürgetett, 
de nem tudta kivinni, s most az egész nemzet 
alakul át kegyelmező bizottsággá; a nemzet ki
próbálta a Sanscullotismust és jóllakott vele. 
A közvélemény ereje! Hol az a király, vagy 
convent, mely ennek ellenállni képes? Hiába 
küzdesz ellene; azt, a mit ma mint „rágalmat44 
elvetettek, holnap, mint igazságot, diadallal fo
gadják el! istenek és emberek egyaránt, elhatá
rozták, hogy a Sansculottismus tovább nem él
het. A Sansculottismus Thermidor kilenczedi- 
kének amaz éjjelén öngyilkosán „szétzúzta 
alsó állkapcsát44 s végvonaglásban fekszik, 
hogy soha többé lábra ne álljon.

A legközelebbi tizenöt hónap a Sansculottis^ 
mus halál-vergődése. A Sansculottismus, a Jean- 
Jacques-féle evangeliom fejetlensége, miután 
elég derekasan megvalósult, most a Culottismus 
és Rend új és különös rendszere által fog el
pusztulni. Mert a Rend nélkülözhetetlen az em
bernél, legyen az bár csupán az Erőszak ama
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kezdetleges evangeliomára alapítva, a hol a ka
lapács képviseli a királyi pálczát. Legyen me- 
thodus, legyen rend a dolgokban, kiáltja min
den ember, habár az a káplár-boté is! Sokkal 
eltűrhetőbb a fegyelmezett szurony-sor, mint 
ama kormányozhatatlan guillotine, mely kiszá
míthatatlan, mint a szél. — Hogy a halál vonag- 
lásai közt vergődő Sansculottismus hogyan 
igyekezett kétszer, sőt háromszor is újra lábra 
állni, de a következő pillanatban mindig elesett 
és hanyatt bukott, mig végre kiadta lelkét 
és nem mozdult többé: ezt fogjuk még kellő 
rövidséggel végigtekinteni; és azután — oh tü
relmes olvasó, bátorság, szárazföldet érünk!

A convent első tettei közül kettőt emelünk 
ki itt, a melyek nagyon természetesek voltak 
ezen Thermidor után: s ezek közül az egyik a 
kormányzó bizottságok megújítása. Mind a 
Sûreté généralet, mind a Salut public-ot, mi
után a guillotine által nagyon megdézsmáltat- 
tak, ki kell egésziteni: s mi igen természete
sen, kiegészítjük azokat a Tallienekkel, Fréro- 
nokkal, győzedelmes thermidori férfiakkal. 
S a mi még jobban megfelel a czélnak, elha
tározzuk, hogy, a mint a törvény parancsolja, 
azok időről időre nem csak névleg, de tényleg 
is megújittassanak, a tagok egy negyede ha- 
vonkint kilépvén. A convent nem akar továbbra 
is a bizottságok nyűgében s a halál félelme 
alatt szenvedni, hanem szabad convent akar 
lenni, a mely követi saját Ítéletét, s engedelmes
kedik a közvélemény erejének. Nemkevésbbé 
természetes azon végzés is* hogy a foglyoknak



FRANC/IA FORRADALOM 455

és vádlottaknak ezután joguk legyen „vádiratot** 
követelni, hogy lássák tisztán, mivel vannak 
vádolva. Mindezek igen természetes tettek, elő
hírnökei még sok száznak, a melyek nem ke- 
vésbbé azok.

Mert most már Fouquier üzlete, melyet a 
vádlevél és törvényes bizonyítás megszorított, 
akár mc?gbukottnak tekinthető; legfölebb Robes
pierre uszálya ád még dolgot neki. A börtönök 
kibocsátják a gyanúsakat, a kik mind nagyobb 
számban jőnek vissza a napfényre. A bizottsá
gok egész ostromot állanak ki a foglyok bará
taitól; panaszkodnak, hogy ezek hátráltatják 
őket dolgukban: olyan állapotban vannak, mint 
mikor az emberek valamely zsúfolt helyről ro
hannak kifelé és egymásnak útjában állanak. 
Az asztalok f elfordítva: a foglyok nagy csapa
tokban tolongnak kifelé; a börtönőrök, 
mouton-ok s Robespierre uszálya mennek oda, 
a hová máskor ők szók fák másokat küldeni! 
— A százharminczkét nantesi republikánus, a 
kiket láttunk, a mint vasba verve hajtattak, 
megérkezik; kilenczvennégyre olvadtak le; ötöd
részüknél több elpusztult az úton. Meg
érkeznek; s egyszerre csak azt tapasztalják, 
hogv ők nem életüket védő vádlottak, hanem 
halált követelő vádlók. A törvényszék felmenti 
őket, sőt más dolog is lesz ügyükből. Bizony
ságtételük mint a trombita hangja harsog el 
nagy messze, a rémuralom szörnyű kegyetlen
ségeiről. S ez tart tizenkilencz napon keresztül 
teljes ünnepiességgel és nyilvánossággal. Carrier 
képviselőnek és Marat csapatának tettei; a
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noyade-ok, Loire-házasságok, sötétben elköve
tett dolgok egymás után mind napfényre jön
nek: ezek a szegény, életre keltett nantesiek 
csengő hangon beszélnek; s a hírlapok, a szóbe
széd, s az egyetemes kegyelmező bizottság elég 
hangosan ismétlik, hogy az minden fülbe és 
minden szívbe eljusson. Arrasból küldöttség ér
kezik, bevádolván Lebon képviselőt kegyetlen
ségeiért. A megszelidült convent szereti saját 
életét: de mit tegj^en? Lebon és Carrier képvise
lőknek a forradalmi törvényszék elé kell álla
mok; s akárhogy dolgozzunk is mellettök, s 
halogassuk ügyöket, a nemzet kárhoztató szava 
csak annál hangosabban üldözi őket. őket is 
ki kell Tinvillenek törölnie az élők közül, ha 
ugyan Tin ville is ki nem töröltetik.

Lehetetlen továbbá meg nem jegyeznünk 
a siralmas állapotot, melybe az egykor minden
ható Anyatársaság sülyedt. Kulcsát Legendre 
ama thermidori éjen a convent asztalára dobta; 
elnöke Robespierrel lefejeztetett. Valamivel ké
sőbb az egykor hatalmas Anya alázatos arcz- 
czal jelent meg, kulcsait kérve vissza; a kulcso
kat visszaadták neki, de a régi erőt nem adta 
vissza semmi, az elhagyta mindörökre. Fájda
lom, napjuk lement. Hiába hangzik a szószék 
mint régenten, a közönség fülére nézve az bor
zasztóvá, sőt untatóvá vált. Lassanként a leány
társaságoktól is megfosztják; s a hatalmas Anya 
hirtelen gyermektelenül találja magát; s hallat 
nagy siralmat, a milyenre csak egy ilyen re
kedt Rachel képes.

A forradalmi bizottságok, gyanúsok hiá
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nyában, a kikre vadásszanak, gyorsan elpusztul
nak, hogy úgy szóljunk, éhségben. Párizsban 
a régi negyvennyolczat tizenkettőre szállítják le; 
a negyven sous napi bér eltöröltetik; s kis idő 
múlva a forradalmi bizottságok nem léteznek 
többé. A maximumot is eltörlik; találjon a sans- 
culottismus eleséget ott, a hol tud.* **)) Megszűnt 
a városi elöljáróság, a városházán székelő köz
pont is. Fleuriot polgármester és társai elvesz 
tek s mi nem fogunk sietni helyettesítésükkel. 
A városháza megtört, engedelmes állapotban 
marad; nem igen tudja, hogy mi sors vár reá; 
csak azt tudja, hogy meggyengült s engedel
meskednie kell. Hátha Párizst nehány, például 
tizenkét külön municipiummá szaggatnók szét, 
a melyek képtelenek legyenek egvetértőleg cse
lekedni! — így most már a sectiókkal is ‘el le
het bánni: — avagy miért ne törölhetnők el a 
sectiókat is? S ekkor csak a tizenkét könnyen 
elbánható békés városháza maradna meg, köz
pont vagy alosztálvok nélkül;*) s a fölkelés 
szent joga szépen elévült.

Ennyi minden töröltetik el, gyorsan a sem
miségbe hullva. Mert a sajtó ugyancsak beszél; 
valamint az emberi nyelv is; nagyobb és ki
sebb, komolyan barczoló és gúnvolódó hírla
pok: a renegát Fréron és a renegát Prudhomme 
ép’oly hangosak most, mint régen, csakhogy 
most az ellenkező nótát fúiiák. S Ci devant-ok 
mutatkoznak s csaknem büszkélkedve járnak,

*)  Dec?.. 24. 1704. (Moniteur, 97. sz.)
**) Október, 1795. (Dulaure, VIII. 454-6.)
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mintegy halálos álomból felélesztve; kiadják, 
hogy minő halálos kinokat szenvedtek. Magok 
a „mocsár békái" némi erővel kuruttyólnak. A 
tiltakozó lietvenhárom, némi küzdés után kisza
badul a börtönből és elfoglalja régi helyét; a 
Louvetek, Isnardok, Lanjuinais-k, s a gironde 
megmenekült töredéke újra előhivatván széna
padlásaikról, s svájczi barlangjaikból, elfoglal
ják helyüket a conventben:*) mindannyian 
természetes ellenségei a rémuralomnak!

Thermidori Tallienek s a Rémuralom el
lenségei uralkodnak ebben a conventben és azon 
kivül is. A megfogyatkozott Hegy hallgatva mind 
jobban meghúzza magát. A Mérsékeltség 
szava mind hangosabbá lesz; nem olyan, mini 
fenyegető vihar zúgása, hanem inkább mint 
valamely hatalmas orgona-hang, s dallamos, 
megsüketítő „ereje a közvéleménynek," mely 
egy kegyelmező bizottsággá alakult nemzet hu
szonöt millió sipjából jön ki, s a melynek ho
gyan állhatna ellent bármely, egyénekből álló 
részleges testület?

II. FEJEZET.

La Cabarus.

Mindenekfölött pedig hogy álljon ellent 
egy szegény nemzeti couvent? Ennek a szegény 
nemzeti conventnek, melyet a hgsszan tartott 
félelem, zavargások és guillotinozás megtörtek

*) Dcus Amis. XIIL 3 39,



FRANCZ1À FORRADALOM 459

és magából kiforgattak: nincs kormányosa, nincs 
még egy Dantona sem, a ki vállalkozhatnék, 
hogy bárhova is elkormányozza ebben a fenye
gető időben. A legtöbb, a mire ez a megzakla
tott convent képes, az, hogy szél iránt fordul és 
kanyarodik, s igyekszik a viz színén megma
radni, s szalad, a merre a szél fújja, elsülyedés 
nélkül. Szükségtelen küzdeni; szélnek a vitor
lát s hadd menjen a hajó. Egy ilyen lelkét vesz
tett conventtől nem várhatjuk, hogy a széllel 
szembe vitorlázzon; ez fújja a merre neki tetszik. 
Mert a szél oly erős és annyira megváltozott; 
mind üdítőbben fú, mintha a kedves délnyugot- 
ról jőne; az előbbi pusztító északkeleti szelek, 
s a rémuralom rettenetes orkánai megszűntek 
végkép. Minden sansculotteos dolog elmulóban 
van, s mindenek kezdenek culotteosokká válni.

Nézzük csak a ruhák alakját, ezt a csekély, 
látható dolgot, mely jelzője sok ezernek, melyek 
nem annyira láthatók. 1793 telén a férfiak veres 
hálósipkában jártak; még a városi elöljárók 
is faczipőben {sabot); magok a polgárnők vol
tak kénytelenek kérelmet nyújtani be ama fej
díszek ellen. S most, 1794 telén, hol van a ve
res hálósipka? Sok más egyébbel együtt az 
Óperenczián túl. A vagyonosabb polgár azon 
töri fejét, hogy minő legelegánsabb ízlés szerint 
öltözködjék; vájjon ne épen úgy-e, mint az ókor 
szabad népei? A merészebb és vállalkozóbb pol
gárnő már megtette azt. Nézzétek ezt a szép, 
merész polgárnőt az ókori görög nép öltözeté
ben, olyan görögében, a minőre őkeí David festő 
tanította; leomló hajfürteiket csillogó antique
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karika szorítja le; testükön a görög nők vilá
gos színű tunikája; kis lábaik mezítelenek, mint 
az ókori szobrokéi, keskeny szélű kis czipővel 
(szandál), s a lábfőn átfűzött kötőszalagok
kal — daczára a télnek!

A fényűzésnek ismét feljött a napja. Mert 
az emigránsok és ci-devant-ok nem vitték ki az 
országból kastélyaikat és bútoraikat magukkal, 
hanem itt hagyták: s a gyors vagyon-csere köz
ben, a Place de la Revolutionon vert pénz se
gélye, a hadsereg ellátása, az emigránsok bir
tokainak, az egyházi javaknak, s a király bir
tokainak eladása, s az agio Aladdin lámpája 
következtében egy papirpénzes korban: azoknak 
a kastélyoknak új birtokosai akadtak. A ci- 
devant-ok palaczkjaiból töltött ó borok új tor
kokon folynak le. Párizs megtisztálkodott s is
mét csillárokat éget; a szalónok és vacsorák — 
de nem testvériek — még egyszer csillognak, 
elegendő bőséggel, igen különös színben. A szép 
Cabarus otthagyta börtönét, megesküdött az ő 
veres-komor alvilági istenével, kivel — azt mond
ják — igen méltóságosan bánik; a szép Cabarus 
adja a legfényesebb estélyeket. Köré egy új re- 
publicanus hadsereg gyűlt szandálos citoyen- 
nekből, ci-devant vagy másféle osztályúak: a mi 
töredék a régi bájból fönnmaradt, az itt gyűl 
össze. Jobb keze gyanánt ebben az ügyben a 
szép Joséphine fáradozik, Beauharnais özve
gye, most kissé szűkös körülmények közt: 
mindkettőjük törekvése el-levarázsolni a repub- 
licánus szigor zord komorságát és újra civili
zálni az emberiséget.
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Igen, újra civilisálni, épen ügy, mint haj
dan civilizálva voltak: Orpheus hegedű-vonó
jának varázsa és Eüterpé táncza által; a grá- 
cziák bája és mosolya által! Thermidori képvi
selők vannak jelen ez estélyeken: Fréron szer
kesztő, Orateur du Peuple; Barras, a ki más 
tánczot is tudott a carmagnole-on kivül. Zord, 
köztársasági tábornokok is vannak ott, roppant 
nagy, ló-nyaklóhoz hasonlító nyakkendőkben, 
melyek hasznosak a kard-vágás ellen; hajuk 
egy csomóba szedve, „hátul lelógva, s egy fésű
vel megerősítve." Ez utóbbiak közt újra felis
merhetjük azt a kis bronz színű tüzértisztet 
Toulonból, ki most jött vis$za az olaszországi 
háborúkból. Elég komor alak; sovány, csak
nem kegyetlen külsejű; mert mindenféle bajai 
voltak, s beteg is volt; azonkívül kegyvesztett, 
mint olyan ember, a kit — megérdemelten vagy 
nem — a terroristák és az ifjabb Robespierre 
mozdítottak elő. De hát nem ismeri-e őt Bar
ras? S nem fog-e Barras pár szót szólni mel
lette? Igen — mihelyt Barras érdeke azt úgy 
kívánja. Ez idő szerint meglehetős szerencse
hagyott ember ez a tüzértiszt, s azokkal az ő 
mély, komoly szemeivel bizonytalan, komor jö
vőbe néz. Hallgatag; mindamellett ha felriaszt
ják, a legkülönösebb nyilatkozás tör elő belőle, 
a mely világít és. sújt mint a fény vagy a vil
lám; egészben némileg veszedelmes ember! Azt 
is mondják róla, hogy „nem társaságba való" 
ember. Igen, nem társaságszerető; természetes 
rémülete és iszonyata minden phantasmáknak, 
miután ő maga a Valódiság fajából való. Itt áll



most, munka vagy kilátás nélkül, ez elhagyatott 
állapotban; — mindamellett, úgy látszik bele
belenéz Beauharnais Joséphine szívességet su
gárzó szemeibe; s a mi a többit illeti, szigorú 
arczczal, nyitva tartott szemekkel és zárt ajkak
kal várja, hogy mit hoz az idő.

Hogy a báloknak egészen új képe van ezen 
a télen, mondanunk sem kell. Nem a carmag- ' 
nole járja többé, ez a durva, „örvényes libegése 
a rongyoknak/* mint Mercier nevezé, mely „elő
futára a viharnak és pusz tu lásn ak n em , ha- 

, nem gyöngéd jóniai mozdulatok, melyek job
ban megegyeznek a könnyű szandállal és az 
antique görög tunikával. A fényűzés teljes vi
rágzásra fejük, mert az embereknek van vagyo
nuk, sőt frissiben szerzett vagyonuk s a rém
uralom alatt nem mertek tánczolni, csak ron
gyokban. A bálok számtalan nemei közül futtá
ban csak ezt az egyet jegyezze meg az olvasó, 
a melyet az „áldozatok báljának, Bals à Vie- 
fzzne-nek“ neveznek. A tánezosoknak, kik mind 
választékosán vannak öltözködve, fátyol van 
jobb karjuk körül: hogy ide valaki bebocsáttas- 
sék, szükséges, hogy victime legyen; hogy el
vesztette légyen valamely atyafiát a rémuralom 
alatt. A holtak nyugodjanak békében; mi pedig 
tánczoljunk emlékükre! Mert akárhogy mint 
álljon a világ, az embernek tánczolnia kell.

Nagyon érdekes, Mercier szerint, hogy 
mennyi mindenféle alakban folyik a táncznak 
ez a nagy foglalkozása. „A nők, ■— mondja, —• 
nymphák, szultánák; néha Minervák, Júnók, sőt 
Diánák. Könnyed, szabályos fordulatokkal le-^

462 CÂHLYLÈ
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hegnek ott; valami roppant komoly elfoglalt
ság látszik arczukon; teljes hallgatásban van
nak, annyira el vannak merülve. S a mi külö
nös, — folytatja, — a nézők mintha vegyülve 
volnának a tánczosokkal; mintegy körben mozgó 
elemet képeznek a különböző tánczcsoportok 
körül, a nélkül, hogy azokat megzavarnák. Va
lóban ritka dolog, hogy valamely szultána, ily 
körülmények közt a legcsekélyebb összeütkö
zésbe is jőne valakivel. Kis lábát a földre teszi, 
egy hüvelyknyire az enyémtől; a következő pil
lanatban már ellebbent; olyan, mint valamely 
felvillanó fény: azonban a zene üteme csakha
mar visszahozza arra a pontra, a honnét elin
dult. Mint valamely tündöklő üstökös, úgy járja 
be körútját, önmaga körül forogva, mint vala
mely kettős hatásánál fogva a nehézkedési és 
vonzóerőnek."*) Egy kissé előbbre tekintve az 
Időben, ugyanez a Mercier „merveilleuse"-őket 
lát, „testszinű lábszár-ruhában**, arany karikák
kal: csupa tánczoló huriai egy mesterséges Maho- 
med-paradicsomának; nagyon is mahomedánus 
jellegű kép. A mindent rossz színben látó Mont- 
gaillard egy nemkevésbbé különös dolgot vesz 
észre: hogy mindenik előkelőbb polgárnő, a kit 
csak lát az ember, érdekes állapotban van. Jó
ságos ég, mindenik? Csupa vánkos és vatta? 
teszi hozzá a mérges ember; — miután a há
ború és/  guillotine által történt népesség-fogyás 
ez idejében most ez a divaté*) Mi pedig ne ku
tassuk a dolog érdemét mélyebben.

*) Mercier, Nouveau Paris III. 138, 153,
**) Montgaillard, IV, 436—42.
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Jegyezzük meg azt is, hogy Robespierre 
régi, zord tappe-durs-ei helyén micsoda uj ut- 
czai csoportok képződtek? Fiatal emberek, nem 
fekete bolyhos carmagnole-újjasba öltözve, ha
nem a legfinomabb habit carré-ban; derékszög
ben levágott farkú kabátban; elegáns anti-guil- 
lotine-féle gallérral; ,,hajuk a halántéknál be
fonva" s hátul összekötve, hosszan lefolyván, 
katona módra: a dandy fajhoz tartozó fiatal
emberek, kiket muscadin névvel neveznek! Fré- 
ron, szeretetből, jeunesse dorée-nak, arany, 
vagy aranyos ifjúságnak nevezte el őket. Ez az 
aranyos ifjúság olyanforma állapotban van, 
mint a kik úgy támadtak fel; azok, a kik vic- 
time-ek voltak, jobb karjuk körül fátyol! visel
nek. Továbbá ólommal beöntött botokkal já r
nak, izgága módon: bizony rosszul jár az a 
tappe-dur vagy jakobinus, a melyik találkozik 
velők, ők  sokat szenvedtek: barátaikat leguillo- 
tinozták; gyönyöreiket, bolondságaikat, finom 
galléraikat irgalom nélkül eltiltották: vigyázza
nak magukra most azok az aljas veres hálósip- 
kások, a kik ezt tették! A szép Cabarus és a gö
rög szandálos hadsereg helyeslőleg mosolyog
nak rájuk. A Feydeau színházban a vágott farkú 
kabátos ifjú vitézek, a görög szandálos szépek 
tekintetétől megittasodva, kiabálják: Le a jako- 
binismussal! Itt ezután semmiféle jakobinus 
hymnust vagy demonstratiót meg nem tűrünk, 
csupán csak thermidorit: a jakobinismust ólmos 
botjainkkal verjük le.

S ha valaki ismeri a dandy-természetet 
hogy milyen szemtelenül kötekedő az, különö*



sen ha csoportban van, elképzelheti, hogy, a 
fölkelés szent jogában, minő elemet képezett ez 
az „aranyos ifjúság!" Örökös lárma és vészé* 
kedés; háború, szünet és határ nélkül! A sans- 
culottismus gyűlölt, mint a halál és az éjszaka. 
Mert a dandy nem culotte-os-e, már vi
seleté folytán, létének törvényénél fogva; „egy 
ruhás állat, a ki az által él, mozog és létezik, 
hogy ruhát visel?"

így folyik most az élet, keringve, lebegve; 
a szép Cabarus Orpheus varázsa által igyekszik 
újra civilisálni az embersiséget. S azt mond
ják, nem sikertelenül. Melyik haragos republi
kánus ránczolt homlok tudna ellenállani a jó- 
niai mozgásban levő görög szandáloknak, a hol 
még a lábújjak is arany gyűrűkkel vannak 
tele?*) Lassankint az eltagadhatlan új udva
riasság újra feltámad, s teljes erővel nő. És 
mégis, vájjon az a kifejezhetetlen hangja a tár
saságnak, mely a régi királyok alatt létezett, 
midőn a bűn „elveszté minden rútságát" (akár 
előnyükre, akár nem) és az üres Semmi any- 
nyira otthon volt mindenütt, mint soha azelőtt, 
— ha akár napjainkig tekintünk is, feltámasz- 
tatott-e? Vagy talán az elveszett végkép, a fel
támadhat ás reménye nélkül?**) Akármelyik 
álljon a kettő közül, ez a szegény világ kény
telen továbbra is küzdeni és élni.

*) Montgaillard, Mercier (u b i  su pra ) .
**} De Staël, Considérations, III. f. 10. etc*
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III. FEJEZET.

Quiberon.
Azonban a jeunesse dorée-nak ez a fél- 

katonás divatú, hosszan lelógó hajfonata nem 
jelez-e öntudatlanul is egy másik, még fonto
sabb hajlamot? A köztársaság, mçly iszonynyal 
fordult el guillotinéjától, szereti hadseregét.

S méltán. Mert bizonynyal, ha a jól har* 
czolás egy neme a becsületnek, a mint hogy az 
is, a maga idején; s a közönséges embereknél 
épen a becsület legmagasabb foka: úgy itt, 
— ha volt valaha, — megvan a jól harczolás, 
s nagyon a kellő időben. A Köztársaság fiai, 
őrült haragban fölkeltek, hogy megszabadítsák 
azt a rabszolgaságtól és Kimmeriától. S nem 
tették-e meg? A tengeri Alpokon, a Pyrenék 
hegytorkain, Németalföldön keresztül, a Rajna- 
völgye mentén éjszak felé, messze visszaűzték 
Kimmeriát a haza szent földjéről. Rombolva, 
mint a tűz, hordozták meg a háromszinű lobo
gót ellenségeink földjén; meredek tetőkön, 
ágyú-telepeken lengett az győzedelmesen, ha
ragtól fuvalt szárnyaival. Ennek a köztársaság
nak „tizenegyszáz ezer harczosa áll csata-me
zőn ;“ „s volt egy idő — legalább azt tartot
ták — a mikor tizenhétszáz ezerre ment szá- 
muk.“*) Ez a hadsereg, tüzelve és a Ça-irât 
énekelve, mint valamely villámokból font 
gyűrű övezte körül a köztársaságot, egyik vé
gétől a másikig. A kényuraknak kimmeriai szö-

f) Toulongeon, III., VII. f., V, 10. f. (194. !.)
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vétségé, elámulás és különös ijedelemtől el
fogva vonul vissza mindenfelé.

Ilyen tűz van ezekben a gael republicánus 
emberekben; magasan lángoló, a melynek 
semmiféle szövetség sem képes ellenállani. 
Nem nagy családfájú czímeres nemesek, ha
nem volt káplárok, kiknek az ágyúk torkából 
kell kicsikarni a tábornokságot, egy Pichegru, 
Jourdan, Hoche a vezéreik. Van kenyerük, van 
fegyverük: „kenyérrel és fegyverrel Kináig 
lehet jutni.“ Nézd Pichegru katonáit, átlyug- 
gatott, félig mezítelen állapotukban, ezen a ke
mény télen, „szalmakötélből tekert bakancsban 
és hárs-gyékény felöltőben44 hogyan özönlik el 
Hollandiát, mint valamely damon csapat, mi
után jég-hid képződött a vizeken; s hogyan ro
hannak örömkiáltás közt győzelemről győze
lemre! A Texelen levő hajókat lovas huszárok 
foglalják el; York elfutott; a helytartó mene
kült, s örül, hogy Angliába juthatott, s Hollan
diát hagyja, hogy hadd fraternizáljon. *) Mint 
mondók, ilyen gael tűz lángol ebben a nép
ben, olyan, mint a fűnek és száraz avarnak 
égése, a melynek semmiféle halandó nem képes 
ellenállani — az első pillanatban.

S igy fog ez lángolni és terjedni, minde
neket megégetve; s az őrült sansculottismus 
most már katonává átalakítva, s „a demokrá- 
cziának valamely fegyveres katonája44 (mond
juk, azon kevés beszédű tüzértiszt) által ve
zetve: Cadix tói Archangelig ellenségeinek nya-

.*) Január 19, 1795. (Montgaillard, IV. 287—311.)
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kára fog hágni kegyetlenül, $ amazok öröm- 
kiáltása és ezeknek jajgatása be fogja tölteni 
a világot! — Meggondolatlan szövetséges kirá
lyok, ilyen tüzet szítottatok ti; s magatok tűz 
nélkül vagytok; a ti katonáitokat csak a káplár- 
pálcza, a kaszárnya erkölcsi törvényei s a do
bos dobveröje lelkesítik! De most már elkez
dődött és nem is fog e^vhamar végződni: nem 
legalább húsz esztendeig. Ily sokáig fog ez a gael 
tűz, — az időközökben történő szín- és termé
szet-változtatások mellett, lángolni Európa szí
nén, s megsebezni és megégetni minden em
b e r t:— mig azután maga ellen támaszt minden 
embert s egy más nemű tüzet fog lángra kelteni, 
tudniillik a teuton fajét, és azután el fog tapod
tatni, hogy úgy szóljunk, egy nap alatt! Mert 
van bizonyos fajú tűz, mely a száraz avar és 
fű égéséhez hasonlít; hirtelen gyúl és terjed, s 
lángja magasra csapkod; s van ismét másnemű, 
melyet mi a szénnek, vagy épen az antliracit- 
szénnek az égéséhez hasonlítunk; a melyet ne
héz lángra kelteni, de akkor azután nincs az 
a teremtett dolog, a mi kioltsa. Hozzátehetjük 
még azt is, hogy ez a könnyen gyúló gael tűz, 
a melyet nem csak Pichegru katonáiban látunk, 
hanem ép úgy a számtalan Voltaire-ekben, 
Racine-ekben, Laplace-okban; mert az ember 
akár harczol, akár dalol, akár gondolkodik, 
mindig ugyanaz a teljes ember, — ez a gael tűz 
mondók, kiválóan alkalmas a tojás-sütésre, 
minden elképzelhető értelemben véve a szót. 
Viszont, á teuton anthracité, a mint azt lát
juk a Lutherekben, Leíbnitzokban, Shakes-
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pearé-ekben, alkalmasabb az érczek megolvasz
tására. Mily szerencsés ez a mi Európánk, hogy 
mind a két fajjal rendelkezik.

Azonban mellőzve ezt a kérdést, az vilá
gos, hogy a köztársaság győzedelmeskedik. Az 
év tavaszán Mainz ismét ostrom alatt áll; ismét 
urat fog cserélni; avagy nem megmondtu-e „a 
borzas szakálú és vad tekintetű" Merlin de 
Thionville, hogy nem utoljára látják őt akkor 
ott. A mamzi választó ezt az időszerű kérdést 
közli fejedelem-társaival: nem volna-e tanácsos 
a béke felől alkudozni? Bizony jó lesz, feleli 
sok választó, szive mélyéből. Azonban Ausztria 
haboz; végre, Pitt által gyámolítva, tagadólag 
felel. A mi Pittet illeti, ám habozzon akárki, ő, 
a Habeas-corpust felfüggesztve, a készpénz- 
fizetést megszüntetve, törhetetlenül áll; daczára 
a vereségeknek a külföldön, daczára az otthoni 
akadályoknak, a skót nemzeti conventnek és 
az angol-barátoknak, a kiket kénytelen vád alá 
fogatni, felakasztatni, vagy látni, a mint őket 
örömkiáltás közt felmentik, — ő nem enged, 
a vékony, hajlithatatlan ember. A spanyol ki
rály ő felsége, mint előre megmondtuk, békét 
köt; hasonlót tesz a porosz felség is: s létre jön 
a baseli béke.*) Békét kötni az anarchistákkal 
s király-gyilkosokkal! Fájdalom, nincs mást mit 
tenni! Ezt az Anarchiát nem fogjátok felakasz
tani; hamarabb megesik, hogy az akaszt fel 
titeket: azért csak jobb lesz, ha békét köttök.

Továbbá Hoche tábornoknak sikerült még 
Ja Vendée lecsendesítése is. A gaz Rossignol és

*) April 5. 1795. (Mû&tgftill&rd, IV. 819.f
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az ő „pokoli csapatjai“ eltűntek; szilárdság és 
igazságosság, eszélyesség és tevékenység által 
Hoche tábornok sikert aratott. „Mozgó csapa- 
tokat“ — de nem pokoliakat — vivén magával, 
a vidéket körül övedzi; kegyelmet ád a magát 
megadónak, levágja az ellenszegülőt: s így a 
lázadást darabonkint semmisíti meg. La Roche- 
jacquelin, a nemesek utolsója, csatában esett 
el; maga Stofflet békét köt; Cadoudal György 
visszament Bretagneba, chouanjai közé: s úgy 
látszik, hogy La Vendée irtózatos rákfenéje 
teljesen ki van metszve. Ez a seb, a mint kerek
számban kifejezik, százezer embertárs életébe 
került; a noyade-okkal, pokoli csapatok által 
történt égettetésekkel, melyeket nem lehet 
számba venni. Ez a vendéei háború.*)

Sőt néhány hónap múlva még egyszer fel
lángol, de csak egyszer: — Pitt, a ci-devant 
Puisaye de Calvados és mások által felfuvatva. 
1795 julius hónapjában angol hajók kötnek ki 
Quiberon révében. Lovagias ci-devantok fog
nak partra szállani s hadi foglyul esett önkén
tesek — kik alig várják, hogy megszökhesse
nek, s azután még lőfegyverek, kiáltványok, 
ruhákkal telt ládák, royalisták, s más egyebek 
várják a partra tételt. Minek hírére a republi
kánusok is hirtelen fölszedelőzködnek; gyors 
rejtett menettel éjfélre Quiberon révénél van
nak; Fort Phentièvret megrohanják; a harcz

*) Histoire de la Guerre de la Vendée, par M.
le Comte de Vauban; Mémoires de Madame de la
RocJtftjaacpiaHn, etc.
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zaja vegyül az éjben a tenger mély zúgasával, 
s olyan napkelte következik, a minőre ritkán 
virradtak: a partra szállók visszaverettek csó
nakjaikba, vagy épen az elnyelő hullámok közé, 
jajgatás és csónakok összetörése közt; — egy 
szóval a ci-devant Puisaye ép oly szerencsétlen 
volt itt, mint a milyen Calvadosban, midőn 
Vernon kastélyból csizma nélkül lovagolt 
tova.*)

E vállalat ismét sok derék ember életébe 
került. A kik között az egész világ siratja 
S'ombreuil derék fiát. Szerencsétlen család! Az 
apa és a kisebbik fiú guillotine alá jutottak; a 
hősies jellemű leány szegénységben hervad el, 
elrejtve szenvedéseit a Történelem elől: s az 
idősebb fiú itt hal meg, katonai törvényszék 
Ítélete folytán agyonlövetve, mint emigráns; 
maga Hoche sem képes megmenteni. Ha min
den háború, akár polgári, akár egyéb, félreér
tés: micsodának kell akkor lenni az egymást
megértésnek!

IV. FEJEZET.

Az oroszlán még él.

A convent a szerencse árján egyik kül
földi győzelemről a másikra vitetvén, s a köz
vélemény erős szele által a „kegyelem" és 
„fényűzés" felé hajtatván, gyorsan rohan előre;

4*) Deux Amis, XIV. 94—106: Puisaye, Mémoires,
111., V II.
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a kormány-lapát kezelésében a legnagyobb 
ügyességre, sőt még annál is többre van szűk- 
ség ilyen gyorsaság mellett.

Sajátságos, a mint nézi az ember, hogy 
hogyan himbálódzik és fáról ez a hajó és mégis 
kénytelen mindannyiszor újra megfordulni és 
futni a szél előtt. Ha egyik részről a protestáló 
„hetvenhármat“ visszafogadjuk, másfelől elha
tározzuk, hogy Marat apotheosise hajtassék 
végre. Fel kell venni holttestét a Cordeliers 
templomból, s áthelyezni a nagy emberek pan 
theonába, kidobván Mirabeaut, hogy neki he
lyet csináljon. Mind hiába; olyan erősen fú a 
közvélemény szele. A befonott hajú aranyos 
ifjúság leveri mellszobrait a Feydeau-szinház- 
ban; azokra rátapos, s lárma és szidalmazás 
közt szórja bele a Montmartre csatornájába.*) 
Kápolnáját a Place du Carrouselen elpusztítot
ták; sőt még hamvait is a Mortmartre csator
nája fogadja be. Rövidebb istensége nem volt 
egy isteni embernek sem. Mintegy négy hóna
pot töltött a pantheonban, a halhatatlanok tem
plomában! s onnat a csatornába jutott, Párizs
nak és a világnak nagy kloákájába. „Mellszob
rainak száma egyidőben négyezerre ment.“ A 
halhatatlanok temploma és a világ kloákája 
közt hogyan hányódnak-vetődnek a szegény 
halandók!

Továbbá az a kérdés is fölmerül, hogy mi
kor lép már a kilenczuenharmadiki (1793) alkot-

*) Moniteur, du 25. Septembre, 1794, du 4.
Février, 1795.
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mány életbe? A gondolkodó fők, csak úgy ma
gukban, sejtik, hogy a kilenczvenharmadiki al
kotmány soha sem fog életbe lépni. Hadd törjék 
rajta a fejüket, hogy jobbat készítsenek.

Avagy megint, hol vannak most a jakobinu
sok? Láttuk, hogy a hatalmas anya gyermekei
től megfosztva, erejevesztetten gyászolt; most 
már nem fogait, csak üres Ínyét csikorgatta az 
áruló thermidori conventre, s morog a dolgok 
folyása ellen. Billaud, Collot és társai kétszer 
voltak vádolva a conventben egy Lecointre, egy 
Legendre által, s másodszor a szavazatok őket 
fölmentették. Billaud a jakobinusok tribunejéről 
mondja: „Az oroszlán nem halt meg, csak alu- 
szik,“ A conventben megkérdik tőle, hogy mit 
ért az oroszlán fölébresztése alatt? Majd meg je
lentékeny veszekedés támad a Palais Égalitében 
a tappe-dur-ok és az aranyos ifjúság között; kiál
tozzák: „Le a jakobinusokkal, a /acogmn-okkal“ 
— coquin gazembert jelentvén! A szószékről 
hangzik a harczra hívó szó, azonban csak hall
gatás és kérkedő sóhajtás felel rá. A kormány 
bizottságaiban szó volt róla, hogy „be kell til
tani4* a jakobinusok üléseit. S haliga csak, mi az? 
Mindszentek napján, vagy épen estéjén, a ci- 
devant november hónapban, az egykor a kegye
lemének nevezett 1794-ik esztendőben, a mely 
szomorú estévé lett a jakobinusokra nézve: kő 
zápor hull be a társaság ablakain, rettenetes csö
römpölés és szitkozódás kíséretében. A nőnemű 
jakobinusok, a híres tricoteuses, kötőtüjeikkel 
együtt szaladnak kifelé; az ajtóknál az aranyos 
ifjúság és mintegy „négyezer személyből álló cső-
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cselék“ vár reá jók: ott csúfolják, mocskolják, 
megtaszigálják őket, sőt meg is paskolják elég 
botrányos módon, cotillons retroussés, s a nők 
eltűnnek görcsös sikoltozás közt. Férfi jakobinu
sok, ne nézzétek el ezt! A férfi jakobinusok kiro
hannak, s új öklöződés, csetepaté és felfordult 
világ következik. Úgy hogy fegyveres hatóság 
kénytelen beleavatkozni a dologba: s másnap is
mét be kell avatkoznia s betiltja a jakobinusok 
üléseit mindörökre.*) — A jakobinusok eltűntek 
a láthatatlanságba, kaczaj és csúfolódás zaja ki
sérte őket. Gyűlésező-helyüket tanítóképző in
tézetté alakították át, mely első ilyen nemű is
kola volt ott, majd „Thermidor kilenczedikéről44 
nevezett piaczczá; s később lett belőle a Saint- 
Honoré-piacz, a hol most békésen alkudoznak a 
zöldségre és baromfiakra. Az ünnepélyes temp
lomok, maga a nagy földgömb, mind alaptalan 
kártyavár! Avagy nem vagyunk-e mi is, s ez az 
egész mi világunk, olyan anyagból alkotva csak, 
mint az álmok?

Miután a maximumot eltörölték, a kereske
dés ismét szabad útat vehetett. Azonban, fájda
lom, a kereskedés, melyet előbb úgy megkötöz
tek és fejtetőre állítottak s most ismét hirtelen 
szabadon bocsátottak: ez idő szerint nem képes 
semmiféle úton haladni, hanem csak támolyog 
és botorkál. Voltaképen egyidőre nincs semmi
féle kereskedés. Az assignáták, melyeket oly 
nagy mennyiségben bocsátottak ki, s melyeknek

*) Moniteur, Séances <Ju 10— J 2. Noyeg)byeí 1704;
Amis, XIII. 43—49i
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értéEe már régóta esett lefelé, most olyan gyor
sasággal esnek, a mely páratlan. „Combien9“ 
kérdé valaki egy bérkocsistól, „mennyi a vitel
bér ?" „Hatezer livres" válaszolt az; mintegy há
romezer forint, papírpénzben.*) A maximum 
nyomásának eltűntével azok a dolgok is, melye
ket az nyomás alatt tartott, eltűntek. A kiosztott 
járadék „négy lat kenyér egy napra;" a pék- 
queuek hosszan elnyúlva hullámzanak, hangosan 
a panaszoktól; a termelők házai zálogházakká 
váltak.

Elképzelhető, hogy ilyen körülmények 
közt a sansculottismus minő indulattal emlegette 
Cabarus nevét, szemlélte a tánczból visszatérő 
ci-devant-okat, a thermidori fényűzést és újra ci- 
vilisálást s a testszinű lábszártakaróban lejtett 
tánczokat. Görög tunikák és szandálok; musca- 
din-ok csoportja büszkén őgyeleg, ólmosbotjaik- 
kal; — s mi itt elvetettségben, kerülve mint ragá
lyosok, „hulladékokat szedünk az utczán;"**) 
dulakodunk a pék-queuekben négy lat kenyerün
kért! Nem fog-e erre a jakobinus oroszlán fel
ébredni, melyről azt beszélik, hogy „az Arche- 
vêchénél bonnet rouge-ban, töltött pisztolyokkal" 
titkon gyülésezik? Úgy látszik, nem. A mi Collot- 
nkat, Billaud-unkat, Barrére-ünket, Vadiér-ünket 
márcziusnak utolsó napjaiban 1795-ben déporta-

*) Mercier, II. 04. (február 1-én 1796-ban, a 
párizsi börzén a Lajos arany — melynek az értéke 
ezüstben 20 frank, — 5300 frankon kelt, assignátákban. 
Montgaillard, IV. 419).

**) Fantiji Desodoards, Histoire de la Revfilution, 
VII. 4. f.
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Hóra ítélték, száműzetésre a tengeren fuirai s 
egyelőre elszállítják őket Ham erősségbe. Az 
oroszlán meghalt, — vagy végvonaglásban 
vergődik!

De nézd, azon a napon, melyet ők Germinal 
tizenkettedikének neveznek (s mely április else
jének is neveztetik s nem szerencsés nap) : minő 
élénkek Párizs utezái még egyszer! Éhes nők és 
szennyes, éhes férfiak roppant tömege kiáltozza: 
„kenyeret, kenyeret, és a kilenczvenharmadiki 
alkotmányt V* Párizs újra fölkelt, s mozog, mint a 
tenger árja, ömölvén a Tuileries felé, kenyérért 
és alkotmányért. A Tuileries őrei megteszik, a mi 
tőlük telik, de az nem használ semmit; a tenger
áradat elsöpri Őket, elönti magát a convent ter
mét, mindegyre ezt zúgván: „kenyeret és alkot-
mánytr*

Boldogtalan senatorok, s boldogtalan nép, 
annyi munka és szenvedés után tehát sem ke
nyér, sem alkotmány! yyDu pain, pas tant de longs 
discours, kenyeret, s ne oly sok hosszú beszédet!“ 
ezt kiáltozták Maillard menádjai öt évvel vagy 
többel ezelőtt, s ezt kiáltozzátok ti most. A con
vent, változatlan magatartással, s hogy minő gon
dolatok közt, bajos kitalálni, folytatja ülését e 
rettenetes, üvöltő káosz között; meghuzatja a 
lárma-harangot a pavillon de runité-ben. A Le- 
pelletier sectio, a régi Filles Saint Thomas, kik 
a pénzes osztályhoz tartoznak, s az aranyos ifjú
ság, sietve segélyt hoznak, s a káoszt szegzett 
szuronyokkal kiseprik ismét. Párizs „ostromál
lapotba" helyeztetik. Pichegrut, Hollandia meg- 
hóditjyát ki véletlenül itt van., nevezik ki főpa-
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r&ncsnokul, míg a zavargásnak vége lesz. ő, hogy 
úgy szóljunk, egy nap alatt véget vet annak. 
Végre hajtatja Billaud, Collot és társai elszállítá
sát; megsemmisít minden ellenállást „két ágyú
lövéssel/4 üres lövéssel s a nevétől való rettegés 
által; s azután jelent, olyan laconicusan, mely 
méltó a követésre: „képviselők, parancsaitok
végre vannak hajtva"*) — leteszi a főparancs
nokságot.

Ez a germinali fölkelés tehát nyom nélkül 
eltűnt, mint valamely hiú kiáltás. A foglyok 
Hamban biztos helyen vannak, várva az elszál
lító hajókat; Párizsban mintegy kilenczszáz 
„fő-territoristát" fegyvereznek le. A szuronyok 
által kisepert sansculottismus eltűnt, nyomorá
val együtt, Saint-Antoine és Saint-Marceau rej- 
tekeibe. Volt idő, midőn Maillard törvény
szolga, menádjaival, meg tudta változtatni a tör
vényhozás menetét, de ez az idő elmúlt. Ügy 
látszik, hogy a törvényhozás szuronyokra tett 
szert, s a Lepelletier sectio nem mi mellettünk 
fog fegyvert. Mi visszavonulunk sötét barlang
jainkba; éhségből származó kiáltásainkat Pitt 
cselszövényének nevezik; a szalonok csillognak, 
s a testszínű alsóruhák libegnek, mint előbb. 
Tehát mi csak Cabarasért, a muscadinokért és 
a pénzváltókért harczoltunk? Testszfnu ruhá
ban tartott bálokért ragadtuk torkon a feudális* 
must, s küzdöttünk és mertünk, s ontottuk vé
rünket, mint a vizet? Kifejező hallgatás, te légy 
az ő dicséretük! ^

*) Moniteur, Sé&nçe du 13. Gejrainal (ápril 2.)
1795.
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V.  FEJEZET.

Az oroszlán végső vonaglásban.

Carrier képviselő a múlt deczemberben 
guillotine alá jutott,.bár folytonosan tiltakozott, 
hogy ő csak a rendeletek szerint cselekedett. A 
forradalmi törvényszéknek, mely oly sokakat 
felfalt, most, mint az anarchjcus dolgoknál tör
ténni szokott, önmagát kell felfalnia. Május első 
napjaiban érdekes dolgot láthatnak az embe
rek: Fouquier-Tinville vádlottkép áll a törvény
szék előtt, melynek egykor ő volt az ura. Nem 
csak ő, hanem főbb esküdt társai is, Leroi, az 
Augusztus tizedild, Vilate esküdt, mindössze 
tizenhatan; védik magukat erősen; hivatkoz
nak rá, hogy ők rendeleteket hajtottak végre, 
de védekezésük hiábavaló. így törik össze az 
emberek a fejszét, a melylyel gyűlöletes dol
gokat cselekedtek, miután maga a fejsze is gyű
löletessé vált előttök. Különben pedig Fouquier 
halála elég keserves, volt. „Hol vannak szállít
mányaid ?“ ordított rá gúnyosan a nép. — „Éhes 
canaille, válaszolt nekik Fouquier, — olcsóbb-e 
kenyered, mióta azok nincsenek ?“

Oh te nevezetes Fouquier, ki egykor, mint 
más ügyészek és törvény-szaglászók, melyek 
ragadozva kergetik a vadat ezen a földön, csak 
egy közönséges ismert alakulata voltál az em
beri természetnek: s most a legnevezetesebb 
ügyész vagy és fogsz maradni mindazok közt, 
a kik valaha éltek és vad után szaglásztak e 
felső világban! Mert úgy volt elvégezve, hogy
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az í38neE ezen földi folyamában legyen egy 
avatar ja az ügyészségnek; az Egek mondák: 
legyen egyszer megtestesülése, — de nem isteni, 
— az eladó ügyész-léleknek, a mely szemével 
csak az Írott kötvényre néz; s ime az beteljese
dett; és azután megügyelték ezt is, mikor rá ke
rült a sor. Menj a többi után te is, te pat
kány szemű incarnatiója az ügyészségnek, a ki 
szived fenekén csak olyan voltál, mint a többi 
ügyészek, s Ádámnak egyéb éhes fiai! Vilate 
esküdt mindent megmozdított, hogy életét meg
mentse, s börtönéből egy eszesen irt könyvet 
adott ki, mely előttünk nem ismeretlen; de 
mind az nem segített rajta s neki el kellett tűn
nie; s csupán csak ez a könyv, a Thermidor tit
kos o k a iró lmely tele van hazugsággal, s benne 
itt-ott az igazság egy-egy töredéke, melyek kü
lönben felismerhetlenek, mindaz, a mi utána 
fenmaradt.

A forradalmi törvényszék megszűnt, de a 
boszú nem. Lebon képviselőt, sok hercze- 
hurcza után, átadják a rendes törvényszéknek, 
s az lefejezteti. Sőt Lyonban és másutt az 
újra fölébredt moderatismus, boszűjában, nem 
várja be a törvény lassú menetét, hanem rátör 
a börtönökre, azokat felgyújtja; mintegy hat
van bezárt jakobinust keserves halállal meg
éget, vagy pedig „szalmafüsttel“ fojtja meg 
őket. Kegyetlen, boszút lihegő csapatok, — a 
„Jézus társasága", a „Nap társasága" — jár
nak szanaszét, kaszabolván a jakobinusokat, a 
hol érik őket, vagy a Rhône folyamba hányják, 
a mely még egyszer iszonyatos szállítmánya-
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kai hor3 a tenger felé.*) Mire Toulonban, a 
jakobinusok fellázadnak, s közel vannak hozzá, 
hogy felakasszák a nemzeti képviselőket. Ilyen 
actio és reactio között nincs-e ez a szegény 
nemzeti convent keményen meglátogatva ? 
Mintha a szeleket és hullámokat kellene lecsen
desítenie, egy régóta vihartól korbácsolt tenge
ren; s a köztársaság hajója recsegve-ropogva 
hányatik idébb-odább; most felhajítják a hul
lámok magasra, majd ledobják a mélybe; bi
zony szükség van a kormányos összes ügyes
ségére.

Melyik, föld színén ülésező parliamentnek 
volt valaha része ilyen sorsban és ilyen válto
zások megérésében, mint Francziaország e 
nemzeti conventjének? Összejött, hogy csinálja 
az alkotmányt; s a helyett, a mit kénytelen volt 
csinálni, az csak a rombolás és zűrzavar; föl
égette a catholicismust és az aristocratismust ; 
imádta az Észt és az ásott salétromot; titánilag 
harczolt önmagával és az egész világgal. E con- 
ventet megtizedelte a guillotine; több mint min
den tizedik ember oda tartá nyakát a bárd alá. 
E convent látott carmagnole-tánczot járni maga 
előtt, s hallott hazafias dalokat a templomok 
elrablott kincsei bemutatásakor; augusztus ti* 
zedikének sebesültjei ott vonulnak el előtte, 
hordágyakon vitetve; és azon a minden ördögök 
éjszakáján látta, a mint Égalité szeretői három 
színű szalagokkal felczifrázva, limonádét ittak

*) Moniteur, du 27. juin; du 31. août; Deux
Amis, XIII. Í2Í—9.



és Sieyès árnya a szószékre lépve mondá: ha
lál minden frázis nélkül Ez a couvent egyszer 
fellángolt, máskor megfagyott; egyik nap ki 
volt pirulva a dühtől; s másik nap elsáppadt a 
dühtől; zsebében pisztolyokkal tartott üléseket 
s kardot is rántott a felhevülés egy pillanatá
ban; most a négy szelek iránya felé harsogtatta 
egy Danton hangjával: Kelj fel Francziaország, 
és zúzd össze a zsarnokokat; majd némává kö- 
vült Robespierre tekintete előtt, s ennek te
metési énekszerü beszédére csak kétes mormo- 
gással felelt. Orgyilkosok ölték, tizedelték; le
szúrták, rálőttek, fürdőkben, utczákon és lép
csőkön; s mindez idő alatt magvát képezte a 
káosznak. Nem hallotta-e a félrevert harango
kat éjfélkor? Tanácskozott akkor, midőn száz
ezer fegyveres ember rohanta meg, tüzér-sze
rekkel és eleséghordó talyigákkal. Félreverték 
rá a harangot, megrohanták; elöntötte a sanscu- 
lottismus fekete árja, s hallhatta az éles hangú 
kiáltozást: Kenyeret és szappant! Mert, a mint 
mondók, ez volt magva a káosznak; ez ké
pezte a sansculottismus központját, és sátrát 
a sik tengeren ütötte fel, a hol nincs sem ös
vény, sem határkő, sem fenék, sem part. Benső 
értékben, eszességben, hűségben, általános erő
ben és férfiasságban talán nem múlta fölül a 
parliamentek közép minőségét: de a czél őszin
teségében s a helyzet különösségében nincs 
párja. A sansculottismusnak még egy, vagy lég- 
fölebb két fölmerülése következik s azután a 
convent eme megrongált hajója partot ér.

A germinal tizenkettediki fölkelés mint
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egy hiábavaló kiáltás enyészett el; a haldokló 
sansculottismus visszaseprődött a láthatatlan
ságba. Ott feküdt nyögve az utóbbi hat hét 
alatt; nyögve s egyszersmind tervezve is. A 
lefegyverzett jakobinusok, tribunejök mellől 
elkergettetve, kénytelenek magukon földalatti 
titkos gyülekezések által segíteni. S az ered
mény az, hogy prairial hó első napján, május 
20-án, 1795-ben, a générale még egyszer fel
harsan, erősen hangoztatva, ran-tan, fegyverre, 
fegyverre!

Tehát a sansculottismus ismét csak fölkelt 
halálos fektéből, szanaszét, ijesztően ömölve, 
mint a terméketlen tenger-áradat. Saint- 
Antoine talpon: „Kenyeret és a kilenczvenhar 
madiki alkotmányt", ezt hangoztatja minden 
száj; ez van felirva krétával minden ember 
kalapjára. Vannak dárdáik, puskáik; van sé
relmeikről szóló iratuk; zászlóik; nyomtatott 
kiáltványuk, egész hivatalos alakban szer
kesztve, hogy tekintve ezt és tekintve amazt, 
ők, a sokat eltűrő souverain nép, felkelő álla
potban vannak, s kenyeret követelnek és a 
kilenczvenharmadiki alkotmányt. Ennél fogva 
a sorompókat elfoglalják s a générale harsog, 
s egyik torony félre vert harangjai felelgetnek 
a másiknak. A piszkos áradat elönti a Tuileries! 
s az őrök daczára behatol magába a szentélybe 
is: s midőn mi a napirenden haladunk . végig, 
egy csoport rongyos asszony tör be, ezzel a 
kiáltozással: „kenyeret! kenyeret!" Mit ér, hogy 
az elnök fölteszi fövegét és saját harangját hű- 
zatja meg a pavillon de Punité-ben: az állam
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hajója ismét bajba jutott és nyeli a vizet, s a 
terméketlen sós viz belé ömölvén, közel van az 
elsülyedéshez.

Minő nap ez megint! Az asszonyokat ki
kergetik; a férfiak ellenállhatlanul rohannak 
be; betöltenek minden folyosót, megdöngetnek 
minden kaput. A követek, kidugván fejeiket, 
könyörögnek, esküdöznek; Saint-Antoine dü
höng: „kenyeret és alkotmányt!" Hire fut, hogy 
„a convent gyilkolja az asszonyokat:" zúzás és 
tolongás, recsegés és düh! A tölgyfaajtók tölgy
fadobokká váltak, dübögve Saint-Antoine fej
széi alatt; a kőmives-munka csikorog, a fa
munka dong és recseg; az ajtót betörik — s 
berohan Saint-Antoine dühöngve és kiáltozva, 
rongy-zászlóval, nyomtatott kiáltványnyal, dob
zenével, bámulatára szemnek és fülnek. A má
sik ajtón zsandárok, s loyalis sectiók törnek 
elő; azokat puskaropogás közt visszaverik: 
Saint-Antoinet nem lehet kiűzni. Az esdeklő 
követek hiába esdekelnek: tiszteljétek az el
nököt, ne közelítsetek az elnökhöz! Féraud 
követ, kinyújtott karokkal, megmeztelenítetl 
mellel, melyen a spanyol háborúban kapott se
bek forradásai látszottak, hiába esdekel ; 
hiába fenyeget és áll ellent. Lázadó követe 
a souverain népnek, ha te harczoltál, nem har~ 
czoltunk-e mi is? Nekünk nincs kenyerünk, 
nincs alkotmányunk! A szegény Féraudot meg
ragadják, leverik, rátaposnak, a düh saját mű
ködése közben növekedvén: kivonszolják a fo
lyosóra, holtan vagy félholtan; levágják fejét 
s azt egy dárdára tűzik. Tehát e példátlan sorsú
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eonventnek a végzet eme változatára is szük
sége volt? Féraud véres feje ott megy elől, egy 
dárda hegyén. Ilyen játék kezdődött itt: Párizs 
és a Föld figyelve leshetik, hogy mi vége lesz.

S így hullámzik az ár szabadon, minden 
folyosón; kivül és belül, a meddig a szem ér, 
nem lát mást, mint őrültek házát, s azt, mikor a 
nagy mélység kitör és szétömöl. Boissy d4 Anglas 
elnök ugy ül, mint egy kőszál; a convent többi 
része menekült „a felső padokra/4 sectiobeliek 
és zsandárok sorakoznak körülök, hogy ott némi 
védfalat képezzenek. S a felkelők tombolnak 
haragjukban; dobjaikat verik; sérelmi iratukat 
akarják felolvastatni; végeztetni akarják ezt, vé
geztetni amazt. Boissy elnök föltett kalappal ül; 
hajthatatlanul; mint valamely kőszál a korbá
csoló tenger közepén. Fenyegetik, puskával czé- 
loznak rá, nem enged; elibe tartják Féraud vé
res fejét, ő komoly, szigorú arczezal meghaljuk 
az előtt s nem enged.

S a sérelmek iratát nem lehet felolvasni 
az iszonyú zaj miatt; s a dobok pörögnek s a 
torkok ordítanak és a felkelés, mint a spliérák 
zenéje, hallhatatlan épen a zaj miatt: határoz
zátok ezt, határozzátok azt! Egy ember szava 
válik ki, a ki „egy óra hosszat kiabálja, a szü
netek közben44: „Je demande Varrestation des 
coquins et des lâches/* Valóban egyike a leg- 
tarialmasabbb kérvényeknek, a melyeket valaha 
fogalmaztak; a mely valóban, mind e napig, 
mindazt magában foglalja, a mit észszerűleg 
kérhetni, az első év alkotmányától, vagy a negy- 
vennyolczadikitól, a kiegyezéstől vagy a fusió-
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tói, az új közigazgatástól vagy bárminemű cso
dás, politikai készüléktől, mind e világ végeze
téig, hogy teljesítsen! Én is követelem a gazok 
és gyávák elfogatását, s ezzel beérem. — A 
nemzeti képviselő-testület, elöntve a szemetes 
sansculottismus által, kioson, hogy segélyt és 
biztosságot másutt keressen, mert itt egyik sincs.

Délután négy óra körül már nincs több, 
csak mintegy hatvan képviselő: a kik csupa jó 
barátok, vagy épen titkos vezetők; egy töre
déke a Hegynek, melyet a thermidori szolga
ság némaságban tartott. Most megjött az ő ide
jük is; elő kell államok, most vagy soha, és 
szólamok. Az emlitett hatvan leszáll, felhiva a 
sansculottismus által: Romme, az új naptár szer
zője, Ruhl, a ki a szentelt olajtartót összetörte, 
Goujon, Duquesnoy, Soubrany és a többiek. Az 
örvendező sansculottismus gyűrűt képez körü
löttük; Romme elfoglalja az elnöki széket s el
kezdenek végezni és határozni. S most gyorsan 
következik végzés végzés után, váltakozó rö
vid szakaszokban vagy strophákban és anti- 
strophákban, — hogy mi fogja olcsóvá tenni a 
kenyeret, mi fogja fölébreszteni az alvó orosz
lánt. S minden új határozatnál a sansculottis
mus kiáltozza: „el van határozva, el van hatá
rozva 1“ s megveri dobjait.

Gyorsan megy, mondók; hónapok munkája 
egy pár óra alatt, — midőn egy alak lép be, 
kit a lámpafénynél Legendrenek ismerünk, s 
ki nehány szót szól, a melyekért méltán kipisz- 
szegik. De im, utána a Lepclletier sectio, 
vagy más muscadin seclíó lép elő, meg az ara



nyos ifjúság, szëgiett szuronyokkal» s olyan ha
ragos arczczal, a mely nem mutat tréfára. Lép
teik alatt a föld dobog, a szuronyok csillog
nak a lámpafénynél: mit tehet mást az a nép, 
melyet a hosszas izgalom kifárasztott, mely
nek a bátorsága megtörött, sötétben tévelyeg, 
éhes, mint hogy visszavonul, rohanva hátrál, s 
menekül, ki hova tud? Még az ablakokat is ki 
kell nyitni, hogy a sansculottismus elég gyor
san menekülhessen. A pénzváltó sectiók s az 
aranyos ifjúság kisöpri őket, aczél seprűkkel, 
el messze, Saint-Antoine mélységeibe. Még egy
szer győzedelmeskednek! Ama hatvan tag ha
tározatai még csak vissza sem vonattak; egy
szerűen kimondják rájok, hogy semmisek, nem 
létezők. Romme, Ruhl, Goujon és a vezetők, 
összesen mintegy tizenhármán, vád alá helyez
tetnek. Az állandó ülés reggeli három órakor 
végződik.*) A sansculottismus, újólag hanyatt 
buktatva, vonagolva fekszik a végső vonaglás 
közt.

Ilyen volt prairial első napja, május 20-ika,
1795-ben. Prairial második és harmadik napja, 
a mely idő alatt a sansculottismus még mindig 
vonaglott, s váratlanul ismét félre verte harang
jait s fegyveresen összegyűlt, nem segített rajta 
semmit. Mit ér, hogy Romme-mal és Ruhllal és 
a többiekkel, a kik vád alá helyeztettek, de 
még nem lőnek letartóztatva, egy új, „valódi 
nemzeti eonventet“ alkotunk, mely egészen a 
mienk, Párizs keleti részén, s a többieket tör

4Sfi CAHLYLE

*) Deux Amis, XIII.
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vényen kívül helyezzük? Mit ér még az is, hogy 
fegyvert fogunk és indulunk? A muscadinok és 
áectiók fegyveres ereje, mintegy harminczezer 
ember, fogja körül azt a régi, hamis conven
det: mindössze csak gúnyolhatjuk egymást, csúf- 
neveket szórván egymásra, muscadint a vérivók 
— buveurs de sang — ellen. Féraud gyilko
sát, kit még vérrel kezén elfoglak s halálra ítél
tek, ki már közel volt a guillotinehoz és a Place 
de Grévehez, kiszabadítják! vissza viszik Saint 
Antoineba; — mind hiába. Convent-párti sectio- 
beliek s aranyos ifjúság jönnek, kezökben ren
delettel, hogy a gyilkost előkeressék, sőt hogy 
Saint-Antoinet lefegyverezzék. És lef egy vérzik: 
az ágyúk dübörgése az ellenség ágyúira való ro
hanás által; katonai bátorság s a törvény ret- 
tentése által. Saint-Antoine átadja fegyvereit, 
maga Santerre is azt tanácsolván, ki félti életét 
és a sorházat. Féraud gyilkosa leveti magát egy 
magas háztetőről, s mindennek vége.*)

E dolgokat az öreg Ruhl látván, egy 
pisztolylyal keresztül lőtte vén, ősz fejét; ösz- 
szetörte saját életét is, mint egykor a rheimsi 
szentelt olajtartót. Romme, Goujon és a töb
biek ott állottak sorban, egy hirtelen összeál
lított, gyorsan elbánó katonai törvényszék előtt. 
Meghallván az Ítéletet, Goujon egy kést vont 
elő, azt mellébe döfte, átadta szomszédjának, 
Rommenak, s holtan rogyott le. Romme hason- 
lókép cselekedett; utána a másik, s valameny- 
nyien; a római halál kézről kézre ment, mint 

.*) Toiilongeou, V. 297: Moniteur, 244, 5, 6, számok.
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valamely villanyos lánczon, mielőtt a törvény
szolgák beavatkozhattak volna. A többi a guil- 
lotinere maradt.

Ezek voltak az ultimi Romanorum. Billaud, 
Collot és társai is most már törvényszék elé 
idéztetnek, hogy védjék életüket, azonban az 
idézés elkésett, mert ezeket már a hajó elvitte 
Sinamarri felé és Surinam forró sara felé. Ott 
hadd vegye körül magát Billaud a szelid papa- 
gályok egész falkájával; Collot pedig, megkap
ván a sárgalázt, s egy egész palaczk pálinkát 
megiván, hadd égesse össze belső részeit.*) A 
sansculottismus nem vonaglik többé. Az alvó 
oroszlán meghalt; s most, a mint látjuk, bár
mely állat patája megrugdalhatja.

VI. FEJEZET.

Sölt keringek.

így hal meg a sansculottismus, a teste a 
sansculottismusnak, vagy inkább átalakul. Ron
gyos, pythiai carmagnole táncza átváltozott 
pyrrhusivá, a Cabarus bálok tánczaivá. A sans 
culottismus halott; kivégezve új ismusok által, 
melyek saját természetes sarjai valának; s ezek 
által olyan siketítő öröm-kiáltozás és teme
tési puska-ropogás disharmoniája között temet- 
tetik el, h ogy csak mintegy fél század múlva

*) Dîctionairt des Hommes Marquants*, §. 
Billaud, Cöílot.
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kezdik az emberek világosan megérteni, hogy 
miért is élt valaha. —-

És mégis, bizonyos jelentőség volt abban: 
a sansculottismus valóban élt, mint az Időnek 
új szülötte; sőt még most is él, s nem halt meg, 
csak átváltozott. Lelke még most is él; még 
most is működik, messze, széles körben; egyik 
testi formából a másik kevésbé szörnyűségesbe 
alakul át, a mint a ravasz Idő szokott eljárni 
az 6 új szülötteivel: — mignem egykor, vala
mely tökéletessé vált formában be fogja ölelni 
az egész világ kerekségéti Mert a bölcs ember 
ma már mindenütt tudja, hogy neki saját fér
fiasságára kell építenie, nem pedig férfiúságának 
sallangjaira. Az, a ki Európában, e mi időnk
ben, sallangokra, formulákra, bárminemű culot- 
tismusra épit: ócska ruhára és kutyabőrre épit, 
és nem állhat meg. De a mi a sansculottismus 
testét illeti, az meghalt és el van temetve, — s 
reméljük, hogy nem lesz kénytelen ismét meg
jelenni, kezdetleges, szörny alakjában, másik ezer 
esztendeig.

Kérditek, hogy ez volt tehát a legreKenete
sebb dolog, melyet valaha az idő szült? Bizo
nyára egyike a legrettenetesebbeknek. Ez a con- 
vent, mely most antijakobinussá lett, félig arra 
való tekintetből, hogy magát igazolja és megerő
sítse, névsort adott ki a rém-uralom által el
követett dolgokról: a lefejezett személyek név
sorát. A névsor, — kiáltja az epés Montgaillard 
abbé, — nem volt teljes. Az csak — mit gon
dol az olvasó, hány ember nevét foglalja ma
gában? — nehány híján kétezerét, Az áldoza
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tok száma fölül volt a négyezerén, kiáltja 
Montgaillard: ennyien voltak, a kik lefejeztet
tek, tömegben agyonlövettek, vizbe fullasztat- 
tak, keserves halálra jutottak; s a kik közül 
kilenczszáz nő volt.*) Rettenetes számú ember
élet ez, M. l’Abbé: — mintegy tizannyit ha
lomra lehet lőni teljes joggal egy csatamezőn, 
s megünnepelni a dicsőséges győzedelmet Te- 
DeummaL Az a szám majdnem kétszázadrésze 
annak, a mennyi élet elveszett a hétéves hábo
rúban. A mely hét éves háborúban nem ra
bolta-e el a nagy Frigyes Sziléziát a nagy Te
réziától; s egy Pompadour, kit az epigrammák 
megszúrtak, nem nyert-e elégtételt, a miért nem 
lehetett Soréi Ágnes? Az ember feje néha sa
játságos, üres, hangzó tok, M. 1‘Abbé; és Cockert 
kevés haszonnal tanulmányozza.

De hát az mi volna, ha a Történelem va
lahol ezen a planétán, hallana egy olyan nem
zetről, a melyben minden harmadik léleknek, 
harmincz hétig, minden esztendőben, nem jut 
annyi burgonya, a mennyi elég volna arra, 
hogy őt életben tartsa?**) A történelem ilyen 
esetben kénytelennek érzi magát beismerni, 
hogy az éhenhalás éhenhalás; hogy a korról 
korra öröklő éhenhalás igen sok mindent föl
tételez; a történelem elég bátor azt állítani, 
hogy a kilenczvenharmadiki sansculotte, a ki 
hosszú halálos álmából felébresztve, képes volt 
arra, hogy azonnal az ország határaira siessen,

*) Montgaillard, IV. 241.
**) Report of the Irish Poor-Law Cím*midőn, 183$.
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s meghaljon küzdve, a magára és övéire kiter
jedő szabadulás halhatatlan reményéért és hité
ért, nem volt a /^nyomorultabb az emberek 
közötti Hát az ir Burgonyátlannak nincsenek 
érzékei, sőt lelke! Elgémberedett sötétségben ke
serű vala az rá nézve, hogy éhen haljon: ke
serű annak látása, hogy gyermekei éheznek. 
Keserű vala az rá nézve, hogy koldus, hazug 
és gyáva legyen, De sőt, ha a sötétségbe borító 
szükségnek ama kietlen fúvó szele, mely örö
kölve száll apáról fiúra, őt a megdermedés és 
érzéketlen eltompultság bizonyos állapotára jut
tatta, a melyben sem nem látott, sem nem ér
zett: — enyhítés volt-e ez egy olyan teremt
ményre nézve, a kiben lélek van, vagy a legke
gyetlenebb nyomorultság?

Ilyen dolgok voltak és vannak, s léteznek 
tovább, hallgatásban, békésen: — s sansculottis- 
mus következik utánok. Ha a Történelem visz- 
szanéz e Francziaország elmúlt életére, vissza 
például Turgot idejére, midőn a néma Nyomor 

l felvánszorgott királyának palotájához, s a be
esett, sápadt arczok messzeterjedő lapján, a 
szennyben és utána nyúló rongyokban benyűjtá 
hieroglyph betűkkel irt panasz-levelét, s fele
letül „negyven láb magas új akasztófákra" fel- 
húzatott: szomorúan vallja be, hogy nem volt 
a történelemnek időszaka, melyben Franczia- 
országnak huszonöt milliónyi népsége kevésbbé 
szenvedett volna, mint ez időszakban, a melyet 
rémuralomnak neveznek! Nem a néma milliók 
szenvedtek ekkor, hanem a beszélő ezrek és 
százak és egyesek, a kik jajgattak és panaszát
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kodtak s a világot belölték siralmukkal, a hogy
csak tőlük tellett, s a hogy kellett cseleked
niük: s ez jelentékeny vonása ennek a korszak
nak. Az idő szülöttei közül a legborzasztób- 
bak soha sem a hangosan beszélők, mert ezek 
csakhamar elhalnak; a hallgatagok azok, a 
melyek századról századra élnek. A fejetlenség, 
mely gyűlöletes mint a halál, irtózatot támaszt 
az ember egész természetében, s azért hamar ! 
el kell vesznie.

Miért is tartsa eszében minden ember, hogy ( 
minő mélységek és magasságok képesek meg
nyilatkozni az emberben ma is; s félelemmel < 
és csodálattal, igazságos rokonszenvvel és igaz
ságos ellenszenvvel, világosan látó szemmel és 
nyilt szívvel szemlélje és méltányolja azt, s 
vonjon belőle megszámlálhatatlan tanulságokat. 
Első tanulságul mindjárt például ezt: hogy „ha 
ez alsó világnak istenei csillogó trónjaikon má
sokkal nem törődve ülnek, mint Epikur istenei, 
midőn a Tudatlanságnak és Éhségnek élő ! 
kaosza, a melyről senki sem gondoskodik, ott 
gomolyog lábaiknál, és sima nyelvű élősdiek 
prédikálják: béke, béke, a midőn igazában a 
békének semmi nyoma:" — akkor a sötét ká
osz, a mint láttuk, fel fog támadni, igen, fel
támadott, s kicserzé azok bőrét nadrágnak a 
maga számára. Hogy ne legyen egy második 
sansculottismus e mi földünkön, legalább ezer 
esztendeig, értsük meg jól, hogy mi volt az első 
s gazdag ég szegény közülünk, menjen és cse
lekedjék máskép. — De térjünk vissza elbeszé- j
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À muscadin sectiók öröme nagy; a Cabarus 
bálokban járják a iánczot; a már csaknem 
megoldhatatlannak látszó feladatot, hogy köz- 

j társaság legyen fejetlenség nélkül, nem oldot- 
tuk-e meg? — A „testvériség vagy halál“ tör
vénye eltöröltetett; a csupa chimericus Meg- 
kapja-ki-mit-óhajt, gyakorlati Tartsa-meg-kinek- 
mije-vanná vált. A szegénység anarchicus köz
társasága után a fényűzés rendezett köztársa
sága következett el, a mely tartani fog, a med
dig bírja.

Mercier, ezeken a nyári estéken, vacsorázó 
munkásokat látott a Pont au Change-on s a 
Place de Gréven hosszú sátorokban. Egy-egy 
embernek napi kenyér-járadéka már csak más
fél unczia volt. „Mindenik tányéron három sült 
hering volt, hagymaszeletekkel behintve s egy 
kis ecettel megnedvesitve; ehhez még vegyünk 
hozzá egy-két szem főtt szilvát és lencsét, a 
melyek sovány lében úszkáltak; e szegény va
csora mellett százával sorban ültek, a szakács 
sütő-rostélya ott sistergett közel, s a két kő 
közé helyezett fazék sustorgott a tűzön. Kenyér 
nélkül költötték el csekély eledelüket, a mely na
gyon is mérsékelt mennyiségű volt, étvágyuk 
mohóságához s gyomruk bőségéhez képest."*) 
A Szajna vize, mely ott folyik el mellettök bő
ségesen, majd pótolni fogja a hiányt.

Oh fáradtságnak és munkának embere, te
hát a te küzdéseddel és méréseddel, a fölkelés 
és szenvedés ezen hosszú hat esztendején ke-

*} NguTeau Paris, IV. 118,
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resztül, semmit se nyertél? Elköltőd heringedel 
és iszol rá hideg vizet, az áldott arany fényű 
estén. Oh miért is teremtetett a föld oly széppé, 
a regg szürkülete és az est-hajnal pirja által 
megaranyozva, ha az embernek az emberrel 
való bánása azt a nyomorúság és nehéz köny- 
huilatás völgyévé tehette. A Bastille lerontása, 
Braunschweig csúfos visszaűzése, szembeszállás 
a földnek és pokolnak fejedelmeivel és hatalmas
ságaival, mindazt, a mit mertél és kiállottái, te
hát csak arra szolgáltak, hogy a Cabanis sza
lonok köztársasága meglegyen? Türelem; csak 
türelem; a vég még nincs itt.

VII. FEJEZET.

A kartácstüz.

S valóban lehet-e valami természetesebb, 
mondhatni kikerülhetetlenebb, mint a dolgok
nak ez a mostani post-sansculotte-os átmeneti 
állapota? A szegénység köztársaságának, mely a 
rémuralomban végződött — rendetlen törött hal
maza igyekszik ismét rendeződni, olyan alak
ban, a milyenben képes. Miután Jean-Jacques 
evangelioma, sok más egyéb evangeliomokkal 
együtt, hihetetlenné vált: mi van más hátra, 
mint visszatérni Mammon régi evangeliomá- 
hoz? A contrat-social lehet igaz vagy nem igaz; 
a testvériség az testvériség vagy halál: de a pén
zen mindég pénzérőt vehetsz; s az emberi kétel
kedések hajótörésében az mindig kétségbevon
hatatlan marad, hogy a gyönyör kellemes. A

494
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/ feudális pergamen arisztokrácziája egy halai- 
1 más zuhanással megsemmisült, s most, a dolgok 
J természetes meneténél fogva, eljutottunk a pén

zes zacskó arisztokrácziájához. Az összes euró
pai társadalmak ez idő szerint, ebben az irány
ban haladnak. Mondod, hogy ez még alacso
nyabb neme az arisztokrácziának? Végtelenül 
alacsonyabb; a legalacsonyabb az eddig ismer
tek közt.

Ebben azonban, megvan az az előny, 
hogy, — miként a fejetlenség —, nem tarthat 
sokáig. Nem észlelted-e hogy a „gondolat“ meny
nyivel erősebb mint a tüzér-telepek, és (legyen 
az öt ven évvel a halál és vértanúság után vagy 
kétezer évvel), mikép mozdít hegyeket, s ala
kítja a világot, mint lágy agyagot? Es azt, hogy 
minden gondolatnak, mely megérdemli e nevet, 
kezdete a szeretet; és hogy soha sem volt még 
bölcs fő, annak alapja: a nemes s z í v  nélkül. Az 
ég nem vonja el tőlünk bőkezűségét, küld nemes 
sziveket minden nemzedéknek. S most már, me
lyik nemes s z í v  hitetheti el magával, vagy 
hagyja magára beszéltetni, hogy a pénzes zacskó 
iránti loyalitás nemes loyalitás. Mammon, kiált
ják a nemes szivek minden korból és minden 
országból, a legalacsonyabb minden ismert iste
nek közt, sőt még az ismert ördögök közt is. 
Micsoda dicsőség van ő benne, hogy ti imád
játok? Dicsőség nem fedezhető fel benne; még 
rettentés sem; legfölebb utálatosság, méltó pár
jával a megvetendőséggel. A nemes szivek látván 
egyik oldalon a széles kiterjedésű nyomort, külső 
és belső sötétséget, az embereket, kik másfél
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unczia kenyerüket könnyeikkel nedvesítik; a ma 
sík részen bálokat és testszinű alsó ruhában járt 
tánczokat s csupa ilyen nemű üres vagy becs
telen csillogást, hangoztatni fogják, hirdetni fog
ják: ez sok, oh isteni Mammon, ez egy kissé 
sok! S az ilyenek szava, ha egyszer nyilatko
zott, fiat és pereat súlylyal bir minden dologra 
nézve itt alant.

E mellett azért gyűlöljük a fejetlenséget 
mint a halált, a minthogy az az is, s azokat a 
dolgokat, a melyek rosszabbak a fejetlenségnél, 
még jobban fogjuk gyűlölni. Bizonyára egyedül 
a béke termékeny. A fejetlenség rombolás: föl
égetése, hogy úgy szóljunk, a hazug látszatok
nak és elviselhetetlenségeknek, de ürességet 
hagy maga után. Vegyük figyelembe azt 
is, hogy a bolondnak világából csak bolond
ság származhatik. Bár rendezd azt, építs bele 
alkotmányt, húzd keresztül a szavazó ládákon: 
az azért bolondság és az is marad, új zsák
mánya az új világcsalóknak és tisztátalan lé
nyeknek s vége nem sokkal jobb a kezdeténél. 
Ki hozhat elő bölcs dolgot bolond emberekből? 
Senki. Ennél fogva, miután az üresség és az 
egyetemes eltöröltet és időszaka bekövetkezett 
erre a Francziaországra nézve, mit tehet még 
többet a fejetlenség? Legyen rend, habár a ka
tona kardja alatt is; legyen béke, 'hogy az Ég 
bőkezűsége ne essék porba; hogy a mit az böl- 
cseségében számunkra küld, gyümölcsözzék a 
maga idején! — Még csak azt kell elmonda
nunk, hogy a sansculottismus leverői hogyan 
verettek le maguk is, s a fölkelés szent jogát
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hogyan hordta szét a lőpor, és azzal ez a sa
játságos, eseményekben gazdag történet, a me
lyet franczia forradalomnak neveznek, bevégző
dik.

A convent, ilyen utón hajtatván a féktelen 
szelek, a féktelen ár, a kormányzás és a nem
kormányzás által az utóbbi három év alatt, bele
fáradt saját léteiébe, s úgy látja, hogy minden 
ember belefáradt abba; s őszintén óhajtja, hogy 
utjának vége legyen. Egész az utolsó pillanatig 
kénytelen akadályokkal küzdeni: rövid időn ké
szen lesz egy új alkotmánnyal, de azért még 
sem lehet békében. Sieyès, mint mondók, még 
egyszer csinálja az alkotmányt, sőt már jófor
mán megcsinálta. A nagy épitész, okulva a ta
pasztaláson, sokat megváltoztat, sokat felvesz. 
Az activ és passiv polgár közötti különbséget 
vagyis, a választóknak jövedelem szerinti qua- 
lificatióját; sőt még a két kamarát is: az „öre
gek tanácsát** valamint az „ötszázak tanácsát 
erre az eredményre jutottunk az idővel! Hasonló 
szellemben, mellőzvén a régi alkotmányozók ama 
végzetes, önmegtagadó határozatát, mi beiktat
juk a pontok közé nem csak azt, hogy a con
vent mostani tagjai újra megválaszthatók, ha
nem hogy a tagok két harmadát okvetlen meg 
kell választani. E szerint az activ választó pol
gároknak, ez alkalommal, nemzetgyűlésük tag
jainak csak egy-harmadára nézve van szabad 
választási joguk. A két harmadnak újra bevá
lasztásáról szóló ilyen függeléket ragasztunk mi 
új alkotmányunkhoz; azt Francziaország közsé
gei elé terjesztjük, azt mondván nekik: fogad-

C*xiyle ; Fi utc>ia fórra dalosa III.
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játok el mind a kettőt, vagy vessétek el miad a 
kettőt. Akármit y en rossz izű legyen is ez a füg
gelék, a községek, roppant többséggel elfogad
ják és szentesítik. Az öt tagból álló directori- 
ummal, a két derék kamarával, melyeknek két
szeres majoritását mi nevezzük ki, remélni le
het, hogy ez az alkotmány csak megél. Menni 
fog, miután lábai, az újra megválasztott két 
harmad, már itt vannak, készen a menésre. 
Sieyès papir-alkotására méltó büszkeséggel te
kint.

De nézd csak, a makacs sectiók, köztük 
legelői Lepelletier, hogyan rugdalóznak a hámfa 
ellen! Ez a függelék, — mondják, — hogy a 
ti kétharmadotokat újra megválasszuk, nem vi
lágos megsértése-e a választói szabadságnak, az 
ember jogainák és a nép souverainitásának? Ti 
telhetetlen zsarnokok, a kik szeretnétek megörö- 
kítni hatalmatokat! — Mert a tény az, hogy a 
Saint-Antoine fölött nyert győzedelem és a föl
kelés régóta gyakorlott joga elrontotta ezeket az 
embereket. Sőt elrontott minden embert. Vegyük 
figyelembe azt is, hogy milyen korlátlanul re
mélhette minden ember azt, a mit óhajtott: és 
most már ne legyen többé semmi remény, ha
nem következzék el a bírás ideje, s ez legyen a 
mit birjunk.

Oly emberek közt, kikel a fölkelés hosszan 
élvezett joga elrontott, minő zűrzavaros, okta
lan forrongás támadhat, ha egyszer a nyelvek 
mozogni kezdenek! A hírlapírók, a Lacretellek, 
Laharpe-ok felnyitják torkukat; a szónokok ön
ük a szót. Egyfelől a royalisinus keze szere-



pel a dologban, másfelől a jakobinisrnusé. A 
nyugoti határon Pichegru, nagy titokban, Con- 
déval alkudozik, csak merne bízni seregében; 
ezekben a sectiókban báránybőrbe bújt farka
sok lármáznak, álarezozott emigránsok és 
royalisták.*) Minden ember azt remélte, mint 
mondók, hogy a választás hoz valamit az ő 
konyhájára: s íme nem lesz választás, vagy az 
csak egy harmadra terjed ki. A fekete egyesült 
a fehérrel ez ellen a két harmados függelék ellen; 
Francziaország minden féktelen eleme ott van, 
kik az által üzletük bukását érnék meg.

A Lepelletier sectio, elég számos felirat 
után abban állapodik meg, hogy ez a függelék 
világos sérelem; hogy ő. egyedül, nem fogja azt 
elfogadni; s felhívja a többi szabad sectiókat 
is, hogy csatlakozzanak hozzá „egy központi 
bizottságban" s álljanak ellen az elnyomás
nak.**) A sectiók csaknem valamennyien csat
lakoznak; erősek az ő negyvenezer fegyveres 
emberükkel. Miért is, jó lesz, ha a con- 
vent körülnéz egy kicsit! Lepelletier Ven- 
démiairenek ezen 12-ik napján, október 4-én 
1795-ben nyíltan ellenző állást foglalt el saját 
conventjében, a Filles Saint-Thomasban, a Vi
vienné utczában, felporozott ágyukkal. A con- 
ventnek mintegy ötezer főből álló katonaság 
áll rendelkezésére; tábornokok nagy bőségben; 
s azonkívül ezerötszáz mindenféle üldözött ultra

*) Napoléon, Las Cases (in Choix des Rapports, 
XVII. 398—411).

**). Deux Amis, XIII. 375—400.
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jakobinus, kikel e válság alkalmával hirtelen 
összeszedett és fölfegyverzett a „nyolczvan- 

Jdlenczediki hazafiak“ név alatt. Erős lévén a 
törvény oltalma alatt, elküldi Menou táborno
kot, hogy Lepelletiert fegyverezze le.

Menou tábornok csakugyan elmegy, a kellő 
felhívásokkal és demonstratióval, de semmi 
eredménye nincs dolgának. Menou tábornok, 
esti nyolcz óra körül, arra a tapasztalatra jut, 
hogy ő ott áll katonáival csatasorban a Rue 
Viviennen s hasztalanul bocsátja ki a felszólí
tásokat: hogy felporozott ágyúk tekintenek rá 
minden ablakból, és hogy nem képes lefegyve
rezni Lepelletiert. Kénytelen visszatérni, ép bőr
rel ugyan, de siker nélkül, s börtönbe dobják 
mint „árulót.** Mire az egész negyvenezer fő 
csatlakozik ehhez a Lepelletierhez, a melyet nem 
lehet legyőzni: a szegény, reszkető convent hova 
forduljon most segítségért? A mi szegény con- 
ventünk, olyan út után, épen mikor a kikötő
höz ért, hogy úgy szóljunk, zátonyon akadt; 
és most ott küzd rettenetesen, körülötte a csap* 
kodó hullámok zúgnak, negyvenezren, közel 
ahhoz, hogy magái a hajót, a rajta levő Sieyès 
szállítmányt s Francziaország egész jövőjét le
méri tsék a mélybei Még most, legutoljára is, ott 
küzd, közel az elveszéshez.

Némelyek Barrast emlegetik, hogy főpa
rancsnokká kell tenni; ő volt az a ki győzött 
Thermidorban. Mások ismét, a mi még többet 
ért, Buonaparte polgártársra, a szabadságos tü
zértisztre gondolnak, ki Toulont bevette. Okos 
f ő .  a cselekvés embere; Barrast látszólagos pa

r, aö
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rancsnoknak nevezik ki, valódi parancsnoknak 
pedig ez a fiatal tüzértisztet, ö  épen akkor 
a karzaton volt s hallott mindent; visszavonul! 
mintegy félórára, hogy magában meghányja- 
vesse a dolgot ; félórai komoly, elszánt benső 
tanácskozás után, hogy legyen-e vagy ne le
gyen, azt feleli: igen.

S most már, miután a dolog élén egy okos 
fő áll, azonnal máskép fordul az egész. Győr 
san el a sablonsi táborba; ott le kell foglalni 
az ágyúkat; alig húsz ember áll őrizetükre. Egy 
ügyes adjutáns, neve Murat, elvágtat; csak épen 
hogy megérkezett a kellő időben, mert Lepelle- 
tier is oda sietett: de az ágyúk a mieink. És 
most foglaljátok el ezt az állomást és amazt: 
gyorsan, bátran: a Louvre kapujánál, a Cul-de- 
sac Dauphinben, a Saint-Honoré uíczában, a 
Pont-neuftől az északi quaik mentén le délnek 
a ci-devant Pont-royalig,—  fogjátok körül a 
Tuileries szentélyét egy áttörhetetlen aczél gyű
rűt képezve; minden pattantyús tartsa égve a 
kanóczot, s kézben a fegyver mindenkinél!

Permanens ülés van az egész éjen át; s 
másnap reggel, napfeljöttekor, a szent fölkelés 
még egyszer láthatóvá lesz; az állam hajója ott 
vergődik a zátonyon; s körülötte a haragos ten
ger, généralet harsogva, fegyverkezve és za- 
jongva, nem verve félre a lárma-harangot, mi
után az egyetlenegy, a melyet meghagytunk, a 
Pavillon de TUnitében van. Hajótörés látványa 
készül, melyet az egész világ bámulhat. Ször
nyen vergődik ez a szegény hajó, egy kötél- 
hajít ásnyira a kikötőtől; a vész rá nézve igen
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nagy. Azonban kormányán egy férfi áli. A fel
kelőktől izenetek jőnek a melyeket részint el 
fogadunk, részint nem; bekötött szemű hfrvb 
vöt fogadunk el; egyik egyet, a másik mást ta
nácsol: a szegény hajó ugyancsak meg van 
akadva. — Vendémiaire 13-a a nap, a 4-ik esz
tendőben; elég különös, hogy épen október 5-ike, 
vagy is évfordulója a Menádok híres meneté
nek, mely ez előtt hat évvel történt; a fölkelés 
szent joga által ennyire jutottunk.

Lepelletier elfoglalta a Saint-Roch templo
mot; el a Pont-neuföt is, miután ott állomá
sozó őrcsapatunk tüzelés nélkül meghátrált. 
Egyes eltévedt golyók hullanak ide Lepelletier 
soraiból, s magának a Tuileriesnek lépcsőin 
gurulnak zörögve lefelé. Másfelől rendetlen öl
tözetű asszonyok futkosnak, békét kiabálván; 
mögöttük a Lepelletier-beli katonák fövegeiket 
csóválják, annak jeléül, hogy fraternizálni óhaj
tanak. Álljatok szilárdan! A tüzértiszt szilárd, 
mint az érez; s ha szükség lesz rá, gyors lesz. 
mint a villámlás. Nyolczszáz puskát küld, go- 
Iyó-töltényekkel együtt, magának a convenir  ̂; 
a tisztelt képviselők ezekkel segíthetnek, végszük
ség esetében: mire azok nagyot néznek. Elütötte 
a négyet, délután.*) Leoelletier látván, hogy sem
mire sem megy a hirnökküldésekkel, kalap-csó- 
válással és fraternizálással, előtör a déli Voltaire 
quai mentén, több utczán és átjárón, sebes 
vágtatva, igazi derekas támadással. No most. 
érez tüzértiszt! — „Tüzelj I" — parancsolják 
az érez ajkak, S megdördülnek és mennydör-

*) Môttitcür. Séance du 5. Octobre 1795,
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genek az ágyúk, s dörögnek újra, folyvást 
okádva a tüzet, mint egy tűzhányó: saját nagy 
ágyúja a Cul-de-sac Dauphinben a Saint-Roche 
templom ellen tüzel; dörögnek a nagy ágyúk a 
Pont-royalon és minden ponton; szétszakgatnak 
mintegy kétszáz embert, főkép a Saint Roche 
templom körüli Lepelletier nem birja kitartani 
ezt a mulatságot; nem egyetlen sectióbeli ka
tona sem; a negyvenezer meghátrál minden 
ponton; futnak hogy menhelyre jussanak. 
,,Mintegy száz ember összeverődött a Théâtre 
de la République körül; azonban — mondja 
az ércz-ember — néhány lövés szétkergette 
őket. Az egésznek vége volt hat órára/*

A hajó tehát túl van a zátonyon, szabadon 
kanyarodik a parthoz, örömkiáltás, éljenek közt! 
Buonaparte polgártársat,,közfelkiáltással a belső 
hadak főparancsnokává** választják; a levert 
sectióknak le kell rakniok a fegyvert, akár van 
hozzá kedvük akár nincs; a fölkelés szent jo
gának vége van örökre! A Sieyés-féíe alkot
mány kiköthet és megindulhat. À convent cso
dás hajója partot ért, s ott, hogy képletben 
szóljunk, a tengeri nymphák egy nemévé vál
tozott, — a mi nem ritkaság az epikus hajók
nál, — hogy soha többé vitorlát ne feszítsen; 
bekóborolva a végtelenséget, csudájául a tör
ténelemnek!

„Az nem igaz/* mondja Napóleon, „hogy 
mi először vak töltéssel lőttünk; haszontalan 
ember-pusztitás lett volna, ha mi azt teszszük/* 
A legnagyobb mértékben nem igaz; az ágyúknak 
magvok volt, még pedig kemény magvofe; min
denki előtt világos volt, hogy ami itt folyik, az
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nem játék; a Saint-Roclie templom rovátkái és 
kőlapjai tanúbizonyságot tehetnek a mellett mind 
e mai napig. — Különös! az öreg Broglie idejé
ben, hat évvel ezelőtt, ez a kartács-tűz meg 
volt Ígérve; de akkor nem lehetett kiszolgáltatni 
s nem is használt volna semmit. Most azonban 
már megért rá az idő és meg volt hozzá az 
embe: is; és azután nresrlett; s ezzel az a do
log, a melyet mi specifice Franczia forradalom
nak nevezünk, semmivé lön téve, olyan dologgá, 
a mely volt! —

VIII. FEJEZET*

Finis.

Homér eposzáról jegyezték meg, hogy az 
olyan, mint egy bas-relief faragvány: nem vég
ződik be, csak megszűnik. Ilyen magának az 
egyetemes történelemnek az eposza is. Még ez 
után a dolog után directorság, consulság, csá
szárság, restauráció, polgár-királyság következ
nek, szükséges sorozatban egyik a másikat szüli 
törvény szerint. Azonban mindezeknek első szü
lője az volt, melynek kimultát az imént láttuk. A 
Baboeuf felkelés a következő évben, még szüle
tésekor meg fog halni, megfojtva a katonaság 
által. Ha a tanács royalista szinüvé kezd 
válni, megtisztítható a katonaság által, s 
Fructidor tizennyolezadikát lehet csinálni 
csupán megmutatása által a szuronyok 
nak.*) Sőt a katonák szuronyait a posteriori is 

*) Moniteur du 4. Septembre, 1797,
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lehet használni a tanácsnál s azt kiugrasztani 
az ablakon, — még mindig vér nélkül, s létre
hozni egy Brumaire tizennyolczadikát.*) Ilyen 
változásoknak kell még történniük; azonban már 
ezek cselszövények s ármány által hajtatnak 
végre, s rendes parancs-szó által, csaknem úgy, 
mint a miniszteriumváltozások. Francziaország 
történetei ezen túl nem egyetemesen a fölkelés 
szent joga által, hanem szelidebb és egyre 
szelídülő módok által fognak intézteim.

Általánosan elismerik, hogy ez a directo- 
rium, melynek működése kezdetén nem volt 
egyebe, mint egy „ócska asztala, egy iv papirja 
és egy tentatartója^, s ezeken túl a pénznek 
vagy berendezésnek semmi látható nyoma:**), 
csodákat tett. Hogy Francziaország, mióta a rém
uralom eltisztult, egy új Francziaországgá lett, 
mint egy óriás, úgy ébredt fel a megdermedésből ; 
s benső életében folytonos haladással ment előre. 
A mi az életnek külső formáját és formáit illeti: 
— arra mit mondhatnánk egyebet, mint azt, hogy 
az Erőből Erő származik, s hogy a bolondtól 
nem jő bölcseségl A hazug látszatok el van
nak égetve; sőt a mi különös sajátsága Fran- 
cziaországnak, még azoknak szájjal való emle
getése is elpusztult. Az új Valóságok még nem 
születtek meg; nem; csupán csak azoknak lá
zas képei, papírmintái, kísérleteket képező elő-

*) November 9. 1799, (Choix des Rapports.
XVII. 1—96.)

**) Bailleuî, Examen critique des Considérations 
de Madame de Staël, II. 275,

$0 h
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képei! Francziaországban ez idő szerint négy 
millió földbirtok van; az agrárius törvénynek 
amaz ijesztő szörnye mintha csak megvalósult 
volna. S a mi még különösebb, megtanuljuk 
azt is, hogy „minden francziának joga van pár
bajt vivni,“ a bérkocsisnak a gróffal, \a megsér
tetik: ez a közvélemény törvénye. Egyenlőség, 
legalább a halálban! A kormány formája a 
polgár-királyság, melynek képviselőjére gyakran 
rálőttek, de akit eddig még nem lőttek le.*)

És most, olvasóm, el kell válnunk egymás
tól. Terhes volt együtt utazásunk; egy-egy 
kis megbántódás is fordulhatott elő; de most 
már vége van. Rám nézve te egy szeretett ár
nyék voltál, testét levetett vagy még testet nem 
öltött szelleme egy testvérnek. Rád nézve én 
csak egy hang voltam. Mindamellett viszonyunk
ban volt valami szent, hidd el azt nekem! 
Mert bármennyi, egykor szent dolog lett is üres, 
értelmetlen szóvá, de azért valamennyiszer az 
Ember szava szól az Emberhez: abban mind
annyiszor ott van az élő forrás, a melyből min
den szentség származott és fog származni jö
vendőben is. Az ember, természetének lényege 
szerint úgy határozható meg, hogy ő „testbe öl
tözött Ige.“ Jaj nekem, ha hamisan szólottám: 
a te dolgod pedig az volt, hogy jól érts. Isten 
veled!

*) 1836-ban. A I[ord ító .
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SPENCER

À HALADÁS
F O R D ÍT O T T A : SZABÓ LÁSZLÓ

AZ ANGOL NEMZET legnagyobb filozó
fusa ebben a könyvben a közvetlen élet 
legközelebb eső problémáival foglalkozik. 
Ide tartozik a haladás problémája is; nap
jainknak legérdekesebb és l e g a k t u á l i 
s a b b  problémája. Három mesterileg meg
irt essayben kapunk feleletet arra a kér
désre, hogy mi a haladás törvénye és 
hogy mint érvényesül a törvény, a vallás, 

az illem és divat történetében.



A N A T OL E  F R A N C E

A fehér kövön
FORDÍTOTTA CZÓBEL ERNŐ.

Három nagy kuliura találkozik ebben 
a könyvben. Az antik világ, a mai 
társadalom és a jövő utópiája. A ma 
legfinomabb Írójának a csodálatos 
tudása és szellemessége tekint itt vissza 
a görög-római időkbe, a kereszténység 
kezdő ideibe, hogy rajtuk mérje egy 
elkövetkező társadalom lehetőségét és 
boldog berendezését. A legszellemesebb 

.társadalmi utópia.



O S T W A L D

FELTALÁLÓK, FELFEDEZŐK, 
NAGÜ EMBEREK
FORDÍTOTTA: ugr
K Ó S A  M I K L Ó S

N eagyszerü probléma megoldását 
keresi ez a könyv. — Ostwald, a ma leg
nagyobb természettudósainak egyike, — a 
zseni, az emberiség számára feltaláló, fel
fedező nagy ember élettanát adja. — Az 
a kiinduló pontja, hogy a nagy ember 
léetkérdése a társadalomnak, tehát kutatni 
kell, miként lehet felismerni, mint tud a 
legjobban dolgozni, mit kell tenni az állam
nak a támogatására. — Plátó régi álma, 
a zseni tenyésztése, új, természettudo
mánnyal megalapozott életre ébred Ostwald 
könyvében.










