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I.
Az emberi szellem forradalmai lassúk, mint a népek
életének korszakai. Hasonlítanak azok a tenyészet tünemé*
nyéhez, mely növeszti a plántát, a nélkül, hogy a szem
megmérhetné növekedését, a mig az végbemegy. Az isten
minden lényeknél arányban jelölte ki a növekvés korát a
tartam korával. Az emberek, kiknek száz évet kellene
élniök, huszonöt évig nőnek, sőt tovább is. Népek, melyek
nek két- vagy háromezer évig kellene élniök, a fejlődésnek
gyermek-, ifjú-, férfi- és aggkor fokain áthaladnak, mi alig
tart tovább kétszáz vagy háromszáz esztendőnél. Közönsé
ges embernek igen nehéz megkülönböztetni valamely nép
forradalmának átalakulási tüneményeiben a növekvés vál
ságát a hanyatlás válságától, az ifjúságot az öregségtől,
az életet a haláltól.
Magok a felületes bölcselők csalódnak ; ők azt mond
ják, hogy ezen nép hanyatlóban van, mert régi intézmé
nyei szétbontanak, hogy halni készül, mivel itjodik. Ezt
lehetett hallani a francia forradalom kezdetén, a korlátlan
1
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királyság bukásakor. Ezt lehetett hallani a hűbériség buká
sánál. Ezt lehetett hallani a papuralom összeomlásakor.
Ezt lehet hallani ma is az alkotmányos királyság
bukásakor.
Ez tévedés. Franciaország fiatal ; az még sok kor
mányformát fog túlélni, mig elkopik az erőteljes szellemi
élet, melylyel isten megáldotta a francia fajt. A válságok
jelleme félre nem ismerhetésének biztos eszköze : megfi
gyelni, melyik azon elem, mely valamely forradalomban
uralkodik. Ha a forradalmak bizonyos vétekből vagy
egyéniségtől, egyes ember elkülönített bűntényéből vagy
nagyságából, egyéni vagy nemzetiségi dicsvágyából, két
uralkodó család trón feletti versengéséből, foglalásvágyá
ból vagy a nép vérszomjából, tán igaztalan dicsvágyából,
s külünösen a polgárok osztályainak egymás elleni gyűlö
letéből származnak ; az ily forradalmak előjátékai a hanyat
lásnak, bomlásnak és halálnak. Ha a forradalmak erkölcsi
eszméből, észszerüségből, logikai kényszerűségből a kor
mány és társadalom jobb rende felőli bizonyos, — lehet
hogy homályos — érzésből vagy sejtelemből, a fejlődés
és tökéletesedés szórajából, a polgárok s a nemzet más
nemzetek iránti viszonyából származnak ; ha ezek magasztos
eszményként állanak, a nélkül, hogy aljas indulatok volná
nak; az ily forradalmak válságaikban és mulékony kihá
gásaikban is magok bizonyitják az életerőt, az ifjúságot és
oly életet, mely a népfajok növekedésének hosszú és dicső
séges korszakot igér. S ilyen volt az 1789-ki francia
forradalom jelleme, és ilyen az 1848-ki második francia
forradalom jelleme is.
Az 1848-ki forradalom nem egyéb, mint folytatása az
elsőnek, a rendetlenségnek kevesebb s a haladásnak nagyobbszerü elemeivel. Mindkettőben egy ugyanion erkölcsi
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eszme tort át a világon. Ezen eszme a n é p , azon nép,
mely 1789-ben felszabadította magát a szolgaságtól, a tudat
lanságtól, az előjogoktól, az előítéletektől, az absolut monar
chiától; azon nép, mely 1848-ban felszabadította magát a ki
sebbség uralmától és az elég szűkkeblű képviseleti monarchiá
tól; mely a tömegnek a kormányzatban való részvétét és jogát
érvényre emelte. A nép-eszme s a tömegnek rendes fölemel
kedése a politikába az államférfiak előtt nagy nehézség ;
de a bölcsész szive és érzelme előtt minden bizonynyal
erkölcsi igazság. Az olyan forradalom, mely magában
hordja és élteti ezen eszmét, az életnek s nem a halálnak
forradalma. Az isten segíti azt, s a nép megerősbödve jön
ki belőle jogban, erőben és erényben. Eltévelyedhctik út
jában a tömeg tudatlansága által, a nép türelmetlensége
által, azon emberek pártoskodása és álokoskodása által,
kik saját egyéniségüket a nép helyébe akarják tenni ; de
végre is az ily embereket mellőzni fogja, fölfedezi ámítá
saikat és kifejti magvát az észnek, igazságnak és erénynek,
melyet isten oltott a francia népfajba. Ez a mi országunk
azon második forradalmi válsága, melyben én tevőleges részt
vettem, melynek leírását akarom megkísérlem a nép hasz
nára, felmutatván előtte saját képét, történelmének egy nagy
szerű órájában, és korunk tiszteletére az utókor előtt.
II.
Én kevés szóval beszélem el okait c forradalomnak,
mások majd nagyobb terjedelemben és nagyobb gonddal bcszélendik azt el. Fogjunk az elbeszéléshez.
Az 1789 —1800-ki forradalom kimerítette Franciaor
szágot és a világot az ő versengéseivel, küzdelmeivel, naygásgaival és bűneivel. Franciaország szomorú, de természetes
1 >•
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visszahatás által a szabadság ellenkezőjére, az önkényre
ragadtatta magát egy lángelmű katona által. Lángelműnek
mondom, de megmagyarázom, hogy minő értelemben: én egyedül
a győzelem és önkény lángelméjének tartom. Napoléon, a
harcmező e lángelméje kevésbbé volt az a társadalomban.
Ea az lett volna, akkor a forradalmat rendre vezérelte
volna sasai alatt. 0 azonban visszalökte újra a középkori
állapotra. 0 elárulta korát vagy nem értette azt. Uralko
dása nem volt egyéb, mint kemény büntetés a nemzetre.
Ő az volt Franciaországra nézve, a mi a sors a szabad
akaratra — imádott és dicső megalázó, de végre is meg
alázó. Egy nép csak önmaga által nagy; soha nem annak
nagysága által, ki mint uralkodója elnyomja. Minél nagyobb
volt Napóleon, annál kisebbé lett a szabadság és a bölcsészet.
Napóleon bukása után XVI. Lajos száműzött testvérei
visszatértek az 1789-ki eszméktől áthatva és a szabad an
gol nép közötti hosszas tartózkodás folytán megérve a sza
badságra. Csodálatos, de igaz, hogy Napóleonnal az ellenforradalom idegenek keze által taszittatott le a trónról; a
89-ki forradalom visszatért Franciaországba a száműzött
Bourbon család régi fejedelmeivel. Ezek kezökben alkot
mányi okmánynyal lettek visszafogadva. Franciaország fel
ismerte abban Mirabeau tanait és az alkotmányozó gyűlés
rendeletét. XVIII. Lajos azt ügyesen felismerte s nyugodtan
halt meg az 1789-ki eszmék fedezete alatt. X. Károly nagyon
élénken emlékezett származására ; ő azt hitte, hogy játszhatik azon okmánynyal, mely magában foglalta mindazt,
mi a forradalom óta Franciaországban fönmaradt. 0 szám
űzetésében öregedett meg és halt el. Unokájának még a böl
csőben kellett bűnhődnie ezen rögeszmékért, s nagyapja
könnyelműségéért.
ff
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III.

Orleansi Lajos Fiilöp meghivatott a trónra, mint
1789-ki élő és megkoronázott forradalom. Ezen herceg
még él. *) De a trón és száműzetés közt oly nagy a távolság,
mint az élet és halál között. Azért éppen oly szabadon
fogok róla beszélni, mintha megszűnt volna élni. Életemben
soha nem hízelegtem neki. Az ő uralkodásától és kegyétől
tiszteletteljes távolban tartottam magamat; a számüzöttet és
az uralkodásra nézve megholtat nem fogom megsérteni A
száműzetés és öregség még több tiszteletet parancsolnak az
emberi szivnek, mint a sir. Franciaországnak joga volt
őt a trónról letaszítani ; a történelemnek, szerintem nem lesz
joga őt sem gyűlölni, sem kicsinyleni. Az ő személye
nagy helyet foglal el uralkodásában, s az ő uralkodása szintén
nagy helyet fog elfoglalni a történelemben. S e m m i n e m
( oly ki s s zer ű, m i n t h a v a l a k i k i c s i n y l i s a j á t
e l l e n s é g e i t . A népnek, mely Lajos Fülöp után követ
kezett, nincs szüksége azon királyok fogására, kik elődeiket
mindig gyalázták. A nép elég nagy arra, hogy megmér
kőzzék egy trónjától megfosztott királylyal s meghagyja
azon körét az önállóságban, melyet az betöltött.
IV.
Orleansi Lajos Fülöp forradalmi fajta volt, jóllehet
fejedelmi vér. Az ő apja a conventio legsajnálatraméltóbb
kicsapongásaiba volt keveredve. Ő azon korszaknak nem
dicsőségében, hanem gyalázatában tette magát népszerűvé.
Az apának ezen hibái az 1830-ki forradalom szemében
érdemül tudattak be a fiúnak.
*) Azaz : e mű íratásakor még élt ; de 1850. augustus hó 2G-án
meghalt
Forditó.
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Lajos Fülöp mindazáltal sokkal becsületesebb és
ügyesebb ember volt, semhogy megtartsa a forradalomnak,
mely őt királynak kiáltotta ki,
neve véres igéreteic. A
természet igazságossá és mérsékeltté, a száműzetés és
tapasztalás politikussá tették őt. Fejedelmi szerepe a
demokraták közt, s demokratiája a fejedelmek közt már
élte kezdetén körülményekhez alkalmazkodóvá, türel
messé, s a szerencsében meggondolttá tévé. Sejteni látszott,
hogy a végzet trónt tart fel számára. Csendesen élvezte
elvonult, szerény és fedhetlen házi körében a családélet
örömeit és kellemeit. 0 mindig engedékeny volt az ural
kodó király iránt s egyetértőleg mosolygott az ellenzéknek,
a nélkül azonban, hogy valamely b ünrészességre bátorította
volna. Kutató, gondolkodó, jártas mindazon ügyekben,
melyek a benső kormányzáshoz tartoztak, avatott a törté
nelemben, oly diplomata, mint Mazarin vagy Talleyrand,
folyékony érdekes beszédű, mely úgy hasonlít a szónoksághoz, mint a beszélgetés az értekezéshez, példánya a házastárs
nak és apánakoly nemzet keblében, mely az erkölcsöt zsereti
látni a trónon, kedves, nyájas, békeszerető, bátor, de irtózó
a vértől ; lehetne mondani, hogy a természet és művészet
mind azon ajándékával meg volt áldva, melyek egy királyt,
kedvessé tesznek, kivéve egyet: a nagyságot.
i V.
Ezen nagyságot, mely nála hiányzott, pótolta azon
másodrendű tulajdona, melyet a középszerű emberek cso
dálnak, s a nagyok megvetnek az ügyesség; ezzel élt és
visszaélt. Ezen politikai ügyességének némely tényei
egész az ármányig alacsonyitják jellemét, mi megrovandó
magánembernél is. Hát még e{. y királynál ? Ilyen volt
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azon gyalázás, melyet minisztereinek engedett elkövetni
háza egyik hercegnője ellen. Unokalmga, a berry hercegnő,
vetélkedett trónjáért ; ő megengedte női magánéletéről le
húzni a íatyolt. Ha uralkodásának ezen legerkölcstelenebb
tette vérontás kikerülése és polgárháború elfojtása végett
történt, akkor sajnálni kell. Ha egyéni hiúságból tö
retett el, akkor meg kell bélyegezni.
VI.
Három párt küzdött trónja körül : a köztársasági,
melytől 1830-ban Lafayette félénk határozatlansága fosz
totta meg a köztársaságot; a legitimista párt, mely a
Bourbonok idősb ágát, mint hitigazságot, tisztelte, s az
itjabb ágat, mint a monarchia megszentségtelenitését, utálta ;
végre a szabadelvű alkotmányos párt, mely a nemzet vég
telen többségéből állott. Ezen párt Lajos Fülöpben egy
élő közvetítést látott a királyság és köztársaság között, az
örökös dynastiának utolsó formáját, a monarchiának utolsó
reményhorgonyát.
Nem tartozik feladatunkhoz elbeszélni, hogy e feje
delem mint verte le a köztársaságiakat, kik nem szűntek
meg uralkodása ellen összeesküdni, mialatt a rajongók
merényleteket követtek el élete ellen ; hogy mint tette lehe
tetlenekké a legitimistákat, kik uralkodása alatt 18 évig
ellenséges semlegességben maradtak, dacára az ő liosszutürésének ; végre hogy mint tartotta magát az alkotmányos
párt eltérő árnyéklatai között, midőn tőlök majd szabadsá
got majd kedvezést nyert, és végre midőn magát egy hálás
vagy megvesztegetett szűk oligarchiával, vagy vak udva
roncokkal, engedelmes hivatalnokokkal és az ő szerencséjének
eladott választókkal vette körül.
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Mestere a pártoknak bent, türelmes és nyájas az ide
genek iránt, kiknek mindent feláldozott, hogy uralkodó
házát megtüresse, családi körében boldog, körülvéve oly
fiáktól, kik kitűnő polgárok lettek volna, ha nem lettek
volna hercegek, unokáiban a harmadik nemzedékben meg
újulva látta magát, kiket ő maga megszokott már trónja
körül látni, bírván udvarában kegyes, szép, tisztelt és
imádott hercegnőkkel, családja jövőjét, s nevének történelmi
jelentőségét biztosítottnak tekinthette a jövő nemzedék előtt.
Franciaországnak visszaállított és megújított monarchiát, a
a világnak békét, dynastiájának három európai trónt szer
zett. Az ő erőteljes öregsége, melyre férfikora szüzessége
által őrizé meg az erőt, előleges győzelme volt a bölcseségnek az élet viszontagságai és a sors változandósága felett.
VII.
Ilyen volt Lajos Fülöp az 1848-ki év elején. Mind
ezen átnézet valóság. Ellenei legyőzőiteknek nyilváuiták
magodat. A pártok elnapolták reményeiket halálára nézve.
Az okoskodás megszűnt ily bölcseség s oly állandó sze
rencse vizsgálatánál. De hiányzott e bölcseségnek és sze
rencsének szélesebb alapja : a nép.
Lajos Fülöp nem bírt a demokratia teljes fogalmával.
Ügyes és ékesenszóló miniszterektől szolgálva, kik
inkább parlamenti mint államférfiak voltak, a demokratiát
egy kiválasztott dynastiára, két házra és 300,000 választóra
szorította. A nemzetnek többi részét kizárta a politikai
jog és cselekvés teréről. A felsőbbség jeléül és anyagias
méltóságául a pénzkamatot tette, a helyett, hogy e felsőség
ismertető jeléül az ember isteni méltóságát, mint a jogképes,
Ítélő és akaró lényét tette volna. Szóval az ő könnyelmű
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miniszterei és ő maga oligarchiában helyezték hitüket, a
helyett, hogy azt az egyetértésre alapították volna. Nem
voltak ugyan rabszolgák, de volt oly nép, mely arra volt kár
hoztatva, hogy kormányozva lássa magát kevés szánni, arra
egyedül jogosított választó által. A tömeg nem volt egyéb,
mint oly tömeg, mely kormányoztatik, a nélkül hogy részt
venne e kormányzásban. Egy ily kormány nem kerülhette
el, hogy önzővé ne legyen : s az ily tömeg kénytelen volt
tőle elfordulni.
Egyéb nagy hibák, melyek a siker feletti bódultságból eredtek, szintén hozzájárultak a tömegnek a kormánytól
való észrevétlen elidegenítéséhez. A népnek nincs világos
tudata a politikáról, de vau homályos érzése. Csakhamar
észrevette, hogy a nemzet, külországokhoz! viszonyában
feláldoztatott az uralkodó ház megerősödése és növekvése
érdekeinek; hogy Lajos Fülöp meggyalázta a békét, hogy
Londonnal minden áron kötött szövetsége némileg úgy
tünteti föl Európa előtt, mint Angolország alkirályát a szá
raz földön; hogy az 1815-ki szerződések, mint természetes,
de pillanatnyi visszahatásai a császárság jogtalan foglalá
sainak, szabályszerű és teljes irányadói lesznek dynastiájával Franciaországnak a continensre nézve ; hogy An
golország, Oroszország, Ausztria, Poroszország évről évre
nagyobb tért foglalnak el a tengeren, keleten, Lengyelor
szágban, Németországban, az al Dunánál és a Kaukázuson
túl a török oldalon: Franciaország pedig, melynek tiltva
volt növekednie a tengeren, terjedelemben, befolyásban,
alásülyedt a többi népek közt, s észrevétlenül és fokonkint
másodrendű hatalommá lett. A tömegnek burkolt és világos
véleménye azt is szemére lobbautotta Lajos Fülöp kor
mányzásának, hogy bent a forradalmat elárulta, a mennyi
ben az isteni jogra támaszkodó monarchia hagyományait
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egyenkint fölvette, a helyett, hogy az 1830-ki választó mon
archia demokratikus szelleméhez ragaszkodott volna.
VIII.
A parlamentalis oligarchia eszményképnek látszott
ezen az angol kormány iskolájából kikerült fejedelem előtt.
Maga ezen oligarchia kormányzati gépiességgé vált. Az
önhatalom nélküli és örökösödés hiányában függő urak
háza nem volt egyéb, mint a senatus árnyéka, a mennyi
ben a király minden pillanatban elnyomhatta és változtat
hatta a többséget uj senatorok választása által. A nyil
vános hivatalnokokból álló képviselőház, melynek kinevezése
és letétetés • a miniszterektől függött, közvélemény helyett
csak a királyt képviselte. A helyettesitett vesztegetés államhatalommá lett. Végre pedig a béke, mely eddig előnye
és jótéteménye volt e kormánynak, megzavartatott a király
egyik fiának, Montpensier hercegnek dicsőséghajhászó, de
politikában házassága által, a spanyol korona egy leendő
nőörökösével.
Ezen házassági szövetség, csupán dynastikus érdekből
felbontotta az Angolországjal való szövetséget, melyet a
nemzet nem szívesen viselt ugyan, de az emberiség maga
sabb érdekei, a tengeri szabadság, kereskedelem és ipar
tekintetéből mégis eltűrt. Látva e szövetségnek családi
dicsvágyból történt rögtöni félbeszakítását, Franciaország
azt vélte felismerni, hogy királya Angolország irányában
nem őszinteségből, hanem dicsvágyból tanúsított,eddig annyi
szívességet ; hogy első alkalommal kockára teendi vérét,
iparát, kereskedelmét, tengerészeiét a végett, hogy Mad
ridban egy Orléans családból származott fejedelmet állítson ;
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hogy maga a békerendszer nem volt egyéb, mint a kor
mány tettetése és a dynastiai önzés álarca.

IX.
Ez időtől fogva a király, ki népszerűtlen volt a köz
társasági pártnál trónja miatt, a legitimista pártnál bitor
lása nratt, népszerűtlenné lett a békeszerető kormánypárt
nál is a háború miatt, melyet a spanyol házasság hozott
Franciaországra. A királynak nem maradt egyebe, mint
egy a parlamentben ékesenszóló, s az udvarnál kedvelt
ministeriuma, és a két házban két erős többsége. A király
e két testülettel legyőzhetlennek hitte magát, pedig való
sággal nem birta csak az ország külső keretét és területét.
Kemzete nem volt többé. A közvélemény elpártolt tőle.
Az ellenzéki politikusok, kik a monarchiái kormányrendszerhez ragaszkodtak, de türelmetlenül gyűlölték a
minisztériumot, hét év óta fölemésztették magokat a hatalom
visszaszerzésében való nehéz küzdelemben.
Az ellenzék lelke, feje és szája Thiers volt. A termé
szet őt inkább országgyűlési izgatóvá, mint egy nemzet
szónokává alkotta. Több volt benne Foxból és Fittből,
mint Mirabeauból. Az ő beszédei, melyek a júliusi monar
chia megszilárdulásának a gyengeség első éveiben oly nagy
szolgálatot tettek, segítették egyszersmind azt aláásni a
nemzet szivében. A köztársasági párt, mely kisebb volt a
házban, semhogy meghallgattatott volna, tetszéssel kisérte
e szónoknak a korona ellen intézett éles megtámadásait.
Ezen megtámadásoknak • és bátor megrovásoknak annál
nagyobb és veszedelmesebb súlyuk volt, mivel egy hajdani
ministertől s a királyságnak régi barátjától eredtek. Az
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ellenzés a trón egyik tisztelőjének szájából, úgy tűnt föl,
mint istenkáromlás.
X.
Barrot Odilon, szilárd, mérsékelt, mindig szabadelvű,
sóba nem személyeskedő ellenzése napról napra erősité
az országban a szabadság becsületes és férfias érzelmét a
trón tiszteletének és tekintélyének lealázása nélkül. A le
gitimisták, félretéve elvüket s az idegenkedés és gyűlölet ma
kacs háborújára támaszkodván, Berryerben oly hatalmas
szónokkal bírtak, kit a gondviselés egy legyőzött nagy
szerű ügy vigaszául tartott fen. Guizot, az iró, szónok és
bölcsész a nyugalmas monarchia államférfia volt. Jelleme,
szelleme, tehetsége, hibái, sőt magok az ő (sophismái) ál
következtetései is antik nagyságúak valának.
Mind e férfiak köztünk élnek, némelyek a cselekvés
terén, mások mellőzve száműzetésben. Vakmerőség és al
jasság volna őket megítélni. Az idő nem helyezte még
őket a részrehajlatlanság távolába. Az igazság csak tá
volból lehetséges. Jellemzésüknél jelenleg veszélyeztetnők
vagy jellemük iránti tiszteletünket, vagy az ő távolságuk
iránti figyelmünket. Most elég őket csak nevezni.
XI.
A nemzet a felületen csendes, alapjában nyugtalan
volt. Hasonló volt a gazdagnak lelkiismereti mardosásaihoz, ki a békét nem élvezheti. Erezte, hogy álmában
lassankint megfosztották a 89-ki forradalom minden bölcsészi igazságától ; hogy anyagiassá tették, hogy megfoszszák az erkölcsi és népszerű haladás azon emlékeitől és
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lelkesedésétől, mely által ezelőtt fél századdal mozgatója
volt a világnak. Jóléte hasonló volt a hithagyó jutalmá
hoz. Másrészről megalázva és veszélyeztetve érezte nemzeti
létét azon politika által, mely Európa előtt alárendelt
helyzetbe tévé. A nemzet nem óhajtott háborút, de kívánta
saját szabadságát a cselekvésben, szövetségben, elvekben
és befolyásában a világra. Hiányzott szabad levegője.
Megcsalatva érezte magát nem tényleg, hanem szellemileg
azon uj uralkodó ház által, melyet magának 1830-ban
állított. A király nagyon is atya volt, de nem eléggé nép.
A lapok, az ország állapotának ezen ismertetői, majd
nem egyhangúlag fejezték ki a közvélemény e veszélyes
baját. A lapirodalom egyetemes szónokszék. Nagy, ha
talmas és különféle tehetségű férfiak kimerithetetlen lelkesedés
sel és tartózkodó bátorsággal szólaltak föl nyilvánosan. A tör
vényeket csak a szó akadályozza meg; ellenzék és a pár
toskodás szelleme nőin. Magas tudományi! és élesen vitázó
irók megdicsőiték a lapirodalmat Chénier András, Desmoulins Camill, Mirabeau, Bonald, Constant Benjamin, Staël
asszony, Chateaubriand, Thiers, Correl, Guizottól kezdve
egész az akkori publicistákig: Bertinek, Sacyk, Girardinek,
Marrastok, Chambollokig, s válogatott serege a gondolko
dóknak, publicistáknak, nemzetgazdászoknak és socialistáknak az uj politikai nemzedékből, kik az első korszak hír
lapírói nemzedékét tehetségre nézve megközelítették, külünféleségre nézve túlhaladták ; ezek versenyeztek a szellem
uralma felett.
A „ J o u r n a l d e s D é b a t s " , mely a kormányokat
egymásután támogatá, mint a társadalom lényegesebb és
legtartósabb érdekeinek kifejezése, oly férfiak által látszott
szerkesztetni, kik a hatalomban értek meg. Ez bírt a
hatalom tekintélyével, magasságával, megvető s gyakran
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kihivó gúnyjával. Úgy látszott, mintha a monarchiával ő
maga uralkodnék s emlékeznék a császárságra. Mindazon
hivatalos nagy irók nevei, kik Fontanestől egész Villemainig körűié csoportosultak, bizonyos felülmúlhatatlan felső
séget kölcsönöztek neki az ujabbkori időszaki sajtó felett.
Parlamenti tudósításainak részletessége és részhaj latlansága,
külföldi levelezései, újdonságainak biztossága és általános
sága kézikönyvvé tették minden udvarok és az európai
diplomatia körében. Ez volt a Tuilerták kabinetjének ren
des naplója. A tudomány, a magasabb irodalom,
bölcsészet, színház, művészet, ítészét kivonatozva és meg
elevenítve adatott elő tárcáiban, komolysága nem volt soha
nehézkes, sőt maga a hitványság is jelentőssé lett aristophanesi és sternei tréfái által. Kevés lapnak lett az
adva, hogy ötven évnél tovább fentartsa magát, és hogy
úgyszólván Franciaország történetének egy részét alkossa.
A „ C o n s t i t u t i o n n e 1“- és a „C o u r r i e r f r a n ç a i s“-nak
nagy része volt a szabadelvű nézet és a restauratio közti
vitákban. Ezek a tizennyolcadik század bölcsészeiét nép
szerűvé tették a tömeg előtt. Az ifjabb ágnál többé nem
támadták meg a dynastiát, hanem csak a ministereket és
az országgyűlés többségét.
A később alapított „ P r e s s e “ nehány év alatt nagy tért
nyert a közvéleményben. Ez volt a jelenkorra alkalmazott
e c l e c t i c i s m u s ; szabadelvüség forradalmi előítéletek nél
kül; alkotmányos monarchia, rainisterialis alázkodás nélkül.
Vakmerő irályu és szellemű ember ezen újságban elmond
hatott mindent, amit csak gondolt; majd támogatva, majd
áskálódva, de mindig egyedül állt. Ezen merészség eleintén
meglepő volt, végre elnyomta a közvéleményt. A közönség
érdekkel viseltetett merészsége iránt, még ha roszalta is.
Egy költészetéért koszoruzott hölgy kellemet kötött össze

15

ezen erővel. Levelei a politikáról, divatról és erkölcsökről
hetenkint megjelentek a lap alján álnév alatt. Egész
Franciaország ismerte a rejtélyt. Tartózkodás nélkül ol
vasták a dicsőített névtelent. E név még igézőbb hatást gya
korolt az által, hogy közönségessé tette magát tartalmas
ság, ékesenszólás és józanság által.
A „S i é c 1e“ kevésbé emelkedett hangban és eszmékben
mint az előbbi kettő, nagy olvasókört szerzett magának a
kereskedői körökben, mind a fővárosban, mind a vidéken.
Ez a dynastikus bal szónokainak sugalmazott lapjául
tekintetett. Egyenesség és részrehajlatlanság volt két
eszköze a közönség szerzésében. Több jót tett, mint a
mennyit lármázott. Ez a köztársaságnak inkább szellemét
mint formáját terjesztette a nép között. Az ország azon
munkás osztályát kezdé nevelni, melynek szüksége volt
megható eszmékre és mérsékelt bátorságra mindennapi
viszonyaiban. Chambolle e mérsékeltségében egy becsületes,
kitartó és bátor ember jellemét kölcsönző neki. Az ő kezei
közt a „Siécle“ a közvélemény szent demokratájává
lett. Több volt az egy újságnál; az az alkotmány katechismusa volt.
A „G a z e 11 e de F r a n c e " nem annyira pártot, mint
egy embert képviselt.. Genoude űr, egy hajlongó de egy
szersmind parancsolni szerető lélek, alkalmazkodott az
időhöz azon ábrándban, hogy végre a kort saját esze sze
rint intézheti. A politikai térre a restaurátióval egyszerre
lépvén, mint pap és polgár, tanítványa és barátja Ilonáid
nak, Lamennaisnek, Chateaubriandnak, Viliéinek, az örö
külő hatalom jogszerűségéhez úgy ragaszkodott, mint lelkiismerete hitvallásához. 0 az államokat csak családoknak
tekintette. Azonban tévedt; államok a népek; és e népek,
ha már egyszer gyermekkorukat túlhaladták, csak az er-
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köles és ész gyámsága alatt állanak. Család az emberi
ség; s az atya nem a király, hanem az Isten.
Egyedül Genoude ur és iskolája alkalmazták e dogmát
a kor szelleméhez kitartó ügyességgel. Az ő legitimitása
szabadelvűbb volt, mint a köztársaság. Mindazt, mit az
ember tevékenysége, publicistái leleményesség, szellemi
ügyesség, polgári bátorság csak képes kifejteni egy rend
szer sikerének érdekében, azt Genoude fokozott erővel tette
lapjában. 0 minden ministerium ellen áskálódott ; s elkülönzötten állt tanával és egyéniségei. 0 az isteni jog
ellenzéke volt mindazon emberi kormányzási kísérletek
ellen, melyek az ő elvein kivül estek. Ujongott minden
bukásnál ; jósolt minden romlást. Ő fenyegetése csalhatatlanságával birt mindenki és minden tárgy ellen. Sok elége
detlen, ki a kortól elmaradt, tetszett magának ezen örökös
vádaskodásokban és bizalmatlansági nyilatkozatokban a dynastia embereinek tehetetlensége iránt. A legellentétesebb
ellenzék kezet nyújt egymásnak a közös ellenség ellen,
így nyújtottak kezet a legitimisták a köztársaságiaknak
és a köztársaságiak a legitimistáknak. Genoude nem volt
többé ember, hanem egy rendszer. A „Gazette de France^
több volt mint hirlap, az a dynastia átka volt.
XII.
A „X a t i o n a l “ a köztársasági nézetek közlönye volt s
a jövendő forradalom kezdetének alapköve. Minthogy a
köztársaság a tömegnél még csak homályos sejtelem volt,
e lapnak nem volt nagy közönsége az országban. Valami
oly kiváncsisággal olvasták, mely a jövőnek még a legkevésbbé valószínű lehetőségeit is akarja tudni. Ez inkább
a jövendölés szatírája volt, mint a köztársasági párt böl-
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.csészéié. Ezen lap a monarchikus kormány íás elfogadása
és a köztársasági hitvallás közti bizonytalan határok
közt mozgott. Néha úgy látszott, hogy nagyon belső vi
szonyban áll a tisztán dynastikus ellenzékkel. Kevés
alkalmat szalasztott el, hogy Thiers tapintatát, nézeteit és
politikáját ne támogassa. Azzal gyanúsították, hogy titkos
egyetértésben van a dynastia ezen leendő ministerével,
vagy legalább kedvez ezen pártnak.
Szerkesztője Marrast, a jövendő köztársaság komoly
és mérsékelt C a m i l l D e s m o u l i n s e volt. Soha könnyűség,
ügyesség, meglepő fordulatok, szin, délszaki kép-ragyogás,
galliai és attikai éle nem ékesítették a vita gyilkának mű
vészi szépségeit annyira a gondtalan
Aristophanes
kezében, mint nála. Szelleme váratlan villám volt, mely
világit és rettent, midőn cikázva játszik a látkör minden
pontján ; annyira szeszélyes és ügyes, hogy vakítva még azo
kat is gyönyörködteti, a kiket sújtania kellett volna. De az ő
irályának lángja tréfa s nem gyűlölet volt. Lapjait soha
véres kép, soha illetlen emlék, soha szomorú kihívás nem
feketítette be. Tehetségei közt észre lehetett venni a
részrehajlatlanság, sőt talán a kétkedés szellemét. A poli
tikai művészetbeni gyönyör a rajongó sötét fanatismus
helyett; a közönségestől való iszonyodás, a jakobinismus
iránti undor, a proscriptiótól való idegenkedés, a tudomány,
szónokság, türelem és a szabadságbeli dicsőség iránt való
ízlés volt Marrast köztársasági eszménye. Az ő forradalma
egy képzelgő férfi szellemének és a nő szerető szivének
játéka volt
Kis idő óta egy más lap foglalt a közvéleményben
szűk, de fenyegető tért a „ N a t i o n a l “-lal szemközt. Ez
volt a „ Re f o r m* . Ez képviselte a szélsőbalt, a megvesztegethetlen köztársaságot, s a demokratikus forradalLam artine. I.
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mat minden áron. Úgy tekintetett; mint Ledru-Rollin és
még három vagy négy alsóházi jelentékeny képviselő poli
tikai nézeteinek személyesitője. Ez a conventió hagyomá
nya volt, fölujitva a conventió küzdelmeinek és bosszútetteinek 50 éve után; hogy a maga menydörgéseivel és
őrjöngéseivel csendes és derült időben; Danton szava
egy politikai akadémiában ; a képzelet rémuralma, rendszeres
harag, jakobinismus kiemelve az 1794-ki halottakból ; ellen
mondás a jövő köztársaságnak, mely a teljesen különböző kö
rülmények között nem lehet az első köztársaság képére alkotva.
A „ R e f o r m “, hogy minél mélyebben lázitsa fel a népet
és a cselekvés minden emberét megszerezze a köztársaság
számára, közeledett a socialismushoz. Mondhatni, hogy
anélkül, hogy az emberi társaságot megbuktatni és megujitni akaró felekezet bármelyikéhez tartoznék, minők :
Saint Simonismus, Fourrierismus, a munkának comunismus általi rendezése, a „Reform “ minden létező társadalmi
rendet kárhoztatott ; a forradalomban a proletariátus, a
munka és tulajdon forradalmát láttatá.
Azonban e lap többnyire megvetette az agyrémeket s politi
kai ellenzésével egyenesen és halálosan ostromolta a király
ságot. Rendesen Flocon szerkeszté, a rettenhetlen férfi, szi
lárd lélek, loyalis jellem még ellenei iránti ellenzéki har
cában is. Flocon egyike volt a köztársaságiak azon első
fajának, kik hitvallásukat titkos társulatokban, összeeskü
vésekben és börtönökben edzették meg. \Külsőleg rideg,
arcvonásaiban és beszédében durva, miként mosolyában
finom, kifejezésében egyszerű és józan; személyiségében,
akaratában és irányában volt valami római parlagiság;
azonban e lepel alatt oly s z í v dobogott, mely nem rettent
vissza a bajtól, de mindig meghajlott a kegyelet előtt.
Neki sok uralkodói tehetsége volt, ami igen ritkán akad
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a tulajdonképeni ellenzéknél : ő tudta mit akar. S azt
minden áron akarta ; d azt teljesen akarta, de azon felül
semmit. Szóval : d megtudott maradni amellett, ami neki
igaznak, lehetőnek, észszerűnek látszott, és meg tudott for
dulni, hogy eszméinek körvonalait védelmezze önbarátai elle
nében is. Azt lehet mondani, hogy ezen összeesküvő alatt
Floconban a tett embere rejlett.
XIII.
Egy hallgatag szövetség keletkezett mindazon pártok
között, melyeket ezen lapok és más hasonló véleményárnyalatú közlönyök, mint a „ C o u r r i e r f r a n ç a i s 14, a
„D é m o c r a t i e p a c i f i q u e,“ a „ C o m m e r c e 14 képvisel
tek, Guizot miniszter ellen. Azl847-diki ülés végén, politikai
lakomák színe alatt egy általános izgatási tervet készí
tettek Párisban és a megyékben. Ezen izgatás a dynastikus
ellenzék által kezdetett meg, mint ha ezen, hatalomhoz
közeledő és vágyódó embereknek szenvedélye nagyobb és va
kabb lenne,mint magoknak a köztársaságiaknak gondolkodása.
ügy látszik, hogy Thiers személye még nem vegyült
ezen izgatásokba. Talán az ő államférfiul és történészi
okossága előre látta a veszedelmeket. Talán barátainak
győzelme után kilátásba helyezett miniszteri állása is azt
javasolta neki, hogy tartózkodjék, mit ő saját pártja elle
nében is bátran merészelt megtenni.
Hauranne Duvergier, Guizotnak régi, Thiersnek uj
barátja, a küzdelemben szenvedélyes, győzelem után önzet
len, kiválóan parlamentális természet, erősebb mozgató
mint kormányzó, ki csak befolyásra vágyott, igaz és bátor
hazafi, józan a dicsőségben, mérsékelt a dicsvágyban, ma
gához vonta Thiers és Barrot barátait, sőt magát Barrotot
2*
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is, hogy részt vegyenek a mozgalomban.
lasztási re fó r m vala.

Jelszavok a vá

XIV.
A , , N a t i o n a l “ és a „ R e f o r m “ pártja a szenvedély
éleslátásával ismerték föl a lakomáknak, e kétségbeesett
és forradalmi eszközöknek horderejét, melyekhez a dynastikus ellenzék nyúlt. A köztársaságiak, számra nézve gyen
gék s a közvélemény előtt sokkal gyanusabbak lévén, sem
hogy magokban tehessenek valamit, most nem támaszkodhat
tak a dynastia barátaira, a júliusi trón alkotóira, a kény
szertörvény készítőire s legkevésbbé a nemzetőrség és a
választók segítségére. Mihelyt az ország mozgásban van,
hol akkor a megállapodás ? Talán egy egy szerű ministerváltozásnál? Talán a választói jogok jelentéktelen kiter
jesztésénél 200 ezer választóra, kik egyedül a népfenséget
képviselnék ? Talán a király leköszönésénél ? Talán egy
nő vagy királyfi kormányzóságánál egy gyermek kis
korúsága alatt? Mindezen lehetőségnek csak elő kellett
mozditani az ő ügyöket.
Gyorsan aláírták magokat a párisi lakomára. A dynastikus ellenzék emberei nem utasitották vissza a köztár
saságiakat. Ez által visszautasították volna tüntetéseik
számát, zaját, zavarát és félemlitő hatását. A nép közö
nyös maradt volna iránta, ha ott nem látná barátait és
szónokait. Az összejövetelre közös okuk volt. Jelszavok
ugyanaz : é l j e n a r e f o r m !
1839-ben kissé gonosz szövetség támadt ezen ellen
szenves oppositió által mind az országgyűlésen, mind a
sajtóban Guizot és Thiers, Barrot és Berryer, Dufaure és
Garnier-Pagés a royalisták és köztársaságiak között.
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Ezen szövetség erőszakot követett el az alkotmányos ki
rályon, Thierst hatalomra juttatá, megzavarta az őszinte
ellenzéket, 1840-ben veszélybe döntötte ktilligyeinket és
megrontá a képviseleti kormányt. Ugyanezen pártok,
Berryert és Dufauret kivéve, ugyanezen hibát követték el
Guizot ministeriuma ellen 1848-ban. Egyesültek a felforgatásra a nélkül, hogy képesek lettek volna építeni.
Ily természetű ^ v é ts é g okvetlenül csak romlást okozhat.
Ezen jóravaló tehetetlensége teszi erkölcstelenséggé. Ez
csak a forradalmaknak lehet előnyös. Azok tisztességes
hasznot húznak belőle. A köztársaság akaratlan műve az
1840-ki parlamenti szövetségnek és az 1848-ki izgatási
szövetségnek. Guizot és Thiers működvén az elsőben,
Duvergier de Huranne s Barrot és barátaik működvén a
másodikban, tudtukon kivűl valóságos szerzőivé lettek a
köztársaságnak.
A párisi ünnepélyes lakoma jelül szolgált hasonló
ellenzéki lakomákra az ország minden nagyobb városában.
Némelyekben egyesültek a köztársaságiak és a dynastikus
agitátorok, s ruganyos és határozatlan szavakkal takargat
ták programmjok egyezbetlenségét. Némelyekben pedig,
mint Liliében, Dijonban, Chalonsban és Autunban nyiltan
elváltak egymástól. Barrot Odilon és barátai, úgyszintén
Ledru-Rollin övéivel nem vettek részt ily kétszínű öszszejövetelben ; mindenikök saját célja felé haladt: egyik
a választási törvény mérsékelt és monarchikus reformja
felé, másik a kormány gyökeres javítása, azaz a köztársa
ság felé.
E meghasonlás legelébb a lillei lakomán mutatkozott.
Barrot nem akart másképen részt venni benne, csak ha a
monarchia alkotmányos elismeréséül poharat emelnek a
királyért. Ez eltérés még élesebben nyilatkozott Dijonban
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és Chalonsban. Flocon és Ledru-Kollin beszédeikben már
előjeleit adák az ő pártjuk szellemében kész forradalomnak.
A parlamentalis ellenzék némely tagja, mint Thiers,
Dufaure, Lamartine, szigorúan visszatartották magokat az
ily lakomákbani részvételtől. Ezen zavaros és zajos tün
tetések kétségen kívül sem nem érték el, sem nem hág
ták túl az ő oppositiójuk határát. Jelenlétökkeli csatla
kozás által némelyikük a forradalomhoz,1• más dicsvágyó
tisztán miniszteriális oppositióhoz állott volna. Ok megma
radtak, mint az országgyűlés sok más tagja, saját lelki
ismeretűknél és egyéniségüknél.
XV.
E küzben ugyanazon időben nagy feltűnést okozott
Franciaországban egy más lakoma. Ez a Lamartine
tiszteletére adott lakoma volt, melyet országgyűlésről való
visszatértekor rendeztek honfitársai Maconban. E lakoma
célja nem volt politikai. Lamartine nem vett részt az újí
tók lakomáján, melynek célja szerinte homályos és határo
zatlan volt. Mint az 1838—1840-ki parlamentalis társula
tok ellenzéke, ő nem vehetett részt az 1847-ki parlamen
talis és izgató társulatokban, anélkül, hogy önmagát meg
hazudtolja. ő egyedül az önlelke által meghatározott cél
felé haladott. Az nem volt az ő természete, hogy magát
küzös programúi nélküli ellenzék zavargásaiba vesse, hogy
elleneivel ismeretlen cél felé haladjon. Ezen tartózkodását
világosan kinyilatkoztatá a „ B i e n p u b l i c “ cimü kis
maconi lapban, mely minden párisi közlönyben és a
departementekben (megyékben) nagy visszhangra talált.
A maconi lakoma célja egyedül a polgártársaitól
szeretett Lamartine megtiszteltetése volt, a tőle nem rég
megjelent „Gr i r O n d i a k t ö r t é n e t e“ cimü könyvéért.
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Ezen könyvet igen sokan olvasták nemcsak Franciaországban, hanem egész Európában is. *) Németországban,
Olaszországban, Spanyolországban a , , G i r o n d i a k t ö r t é n e t é “-nek uj kiadásai és fordításai jelentek meg, mint a
lélek mindennapi kenyere. Az mozgatta a sziveket, gondol
kodóvá tette a lelket, s a képzelő erőt azon nagy korszak
és nagy elvek felé irányozta, melyeket a sejtelemben és a
jövő magvaiban gazdag XVIII. század akart haldokolva
felállítani a földön, hogy megszabadítsa az előítéletektől
és zsarnokságtól. E könyv elmosta a vért, mely a harag,
a dics vágy vagy a szereplők aljassága által kevertetett
a köztársaság drámájába. Nem simitott el semmit a dula
kodásban, nem mentegetett semmit a gyilkolásban, sajnált
minden áldozatot. Még a legyőzőitek iránti részvéte sem
vak. Sajnálta a férfiakat, siratta a nőket, imádta a böl
csészetet és a szabadságot. A vesztőhely vérének párol
gása nem homályositotta el előtte a szent igazságokat,
melyek a jövőre nézve ezen gyalázatos emberáldozatok
füstje után emelkedtek. Bátran eloszlatta a ködfátyolt ;
történelmileg Ítélte el a gyilkosokat ; visszaadta a saját
követőinek bűnétől ment eszmének jogát és ártatlanságát ;
boszut állott a vétken, mely azt azon ürügy alatt, hogy
szolgál neki, bemocskolta. A dulásnak gyalázást, a forra
dalomnak dicsőséget osztott.
XVI.
A maconi mairnek, az ifjú Rolandnak egyik beszéde,
ki hivatalát is kockára tette, hogy politikai nézetét és
*) E jeles munka magyar fordításban is megjelent 10 kötetben
Jánosi Ferenc fordítása szerint Pfeifer kiadásában 18G5-ben.
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barátságát kifejezhesse, alkalmat adott Lamartinenak, hogy
még egyszer nyilvánítsa gondolatait hazájáról. Úgy szólt
mint az emberi szellem szabadságának és a rendezett democratia haladásának értelmes és lelkes barátja:
— „Polgártársaim és barátaim !“ — mondá. —
— „Mielőtt azon türelmetlenségnek megfelelnék s azon viharos
üdvözletre válaszolnék, melyet önök szívesek tanúsítani
irántam, engedjék meg mindenek előtt, hogy megköszönjem
azon türelmet és szilárdságot, melylyel önök rendületlenül
álltak a viharok közt, a villámok tüzében, a menykövek
csapásai közt e leomlott fedél alatt és e szétszaggatott
sátor alatt. Önök megmutatták, hogy igaz gyermekei
azon galloknak, kik komolyabb körülmények között azt
kiáltották : hogy, ha az égboltozat összeomlana, lándzsáik
vasával tartanák azt fel!
„Azonban, uraim, haladjunk tovább a tüntetés ezen
alapján. Az én könyvemben hiányzott a befejezés, — s
önök azt kipótolták ! . . . E befejezés az, hogy Franciaor
szágnak szüksége van saját forradalma szellemének tanul
mányozására, megtisztúlt elveiben való edződésre, elválasztva
— a kihágásoktól, a vértől, mely azt beszenyezé, hogy
múltjából merítsen tanulságot a jelenre és a jövőre nézve.
Igen, fölidézni egy félszázad múlva még az események
meleg hamuja alatt, a még mozgó halottak pora alatt a
csekély és — hiszem — halhatatlan szikrát, mely egy
nagy nemzet lelkében fellobbantá a tüzet, melylyel a régi
kor megvilágittatott, részint gyújtva, részint emésztve ; újra
feléleszteni — mondom — ama régi lángot az utánunk
jövő nemzedék szivében, azt táplálni, hogy soha ki ne
hamvadjon, s ne engedje még egyszer Franciaországot
és Európát elmerülni a sötét kor homályába ; azt megőrizni
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s egyszersmind tisztítani, nehogy fénye elnyomatás által
kitöréssé, gyújtogatássá és romlássá fajuljon ; ime ez az
én könyvem szelleme; ime .'ez a kor szelleme! S cáfolja*
tok meg, ha azt mondom: hogy ez a ti szellemetek is! ,
(Nem ! nem !)
„ Mihelyt fogalmakat kezdtem magamnak képezni,
mihelyt elmúlt a gyermekkor, mélyben nézeteinket és
előitéleteinket dajkánk után eldadogjuk, mindjárt azt kér
deztem magamtól : mi hát az a francia forradalom ?
„Az-e a francia forradalom, mint a múlt imádói mond
ják; oly nagy néplázadás, mely semmiért támadt, mely
őrült dühében szétdulta ön egyházát, országát, önrendjét,
intézményeit, nemzetiségét, s széttépte Európa földképét?
Nem ! A forradalom nem volt ily nyomorult lázadás, mert
a lázadás lecsillapúl úgy amint támadt, s csak romokat és
hullákat hagy maga után. Igaz, hogy a forradalom is
hagyott maga után hullákat és romokat ; ez súlyos vádja
és szerencsétlensége ; de hagyott oly tanulságot is, hagyott
oly szellemet is, mely felfogja magát tartani, amig csak az
emberi ész él. — — — — — — — — — —
„Első tana e forradalomnak, mely e jótékony böl
csészetet érvényre akarta hozni e világon, a b é k e ! a
nép egymás iránti gyűlöletének kiirtása, a nemzetek közti
testvériség ! mi is a felé haladunk !
Nekünk van békénk ! Nem tartozom azok közé, kik
harcolva a kormány ellen, annak még jótéteményeit is
kárhoztatják. A béke — szerintem — jövőben dicső bocsá
nat lesz a kormány egyéb hibái iránt. Mint történész és
követ, mint ember és bölcsész mindig a békét fogom pár
tolni a kormánynyal, és az ellen ; s ti úgy gondolkodtok, mint
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én. A háború nem egyéb, mint a tömeg mészárlása, s a
tömeg mészárlása nem haladás ! (Hosszan tartó helyeslés.)
„Oh! ha mi saját álhatatlanságunk által nehány évig
még tovább folytatjuk a francia gondolkodás által nyert
tér átengedését, vigyázzunk ! akkor nemcsak minden hala
dás, minden világosság, az újabb kor szellemének minden
vívmánya; nemcsak a mi nevünk, becsületünk, értelmi
rangunk, vezéri befolyásunk más nemzetekre vész el gya
lázatosán, hanem elvész azon ezerek emlékezete és vére,
kik harcoltak és meghaltak, hogy nekünk e javakat biz
tosítsák! Az amerikai vad népség azt mondá az euró
pai országrablókhoz, kik földjét jöttek elvenni : „Ha azt
akarjátok, hogy nektek adjuk e földet, engedjétek legalább,
hogy apáink csontjait is magunkkal vigyük !“ Nekünk is
apáink ama csontjai azon igazságok, azon világosság,
melyet a világnak szereztek és a mely minket egy látszó
lag mindig növekvő, de végre is megszűnendő reaktió
megvetésére kényszerit !
De fog-e az még egyszer sikerülni ? Meglátjuk ! A
történelem mindent tanít, még a jövőt is. A bölcsek egye
düli jóslata a tapasztalás !
Ne ijedjünk vissza mindjárt kezdetben a reaktióktól.
Ez haladás, ez az emberi szellem dagálya és apálya.
Vegyünk hasonlatot azon harceszközökről, melyek elle
netek sokat dühöngtek mind vizen mind szárazon a sza
badság csatáiban. Midőn az ágyú elsül s kilövi a töltést
a csatamezőn, eldördülésekor szinte visszahatást tapasztal
egy pillanatra a hátulsó kerekeknél álló. Ezt nevezik a
tüzérek visszalökésnek. A reaktió a politikában nem más,
mint a hadászatban az ágyú ama visszalökése. A reaktíók az eszmék visszahatásai ! ügy látszik, mintha az
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emberi szellem maga visszahökkenne azon uj igazságoktól,
melyeket a forradalom annak nevében szór a világba,
s viszszariadna önvakmerőségétől, hátrálna és gyáván
■visszavonulna a térről, melyet nyert. Ez azonban csak
egy napig tart, uraim, más kezek jönnek ismét megtölteni
az emberi gondolat és uj (nem golyók, hanem) világos
ság — kitörésének eme béke-ágyuját, s visszaadják a
látszólag elhagyott vagy legyőzött igazságok uralmát. — —
„Tehát, ne nagyon törődjünk e reaktiók tartalmával, s
tekintsünk arra, mi fog történni, ha rendetlen mozgalmaik
teljesen megszünendnek. Szerintem ez :
Ha a névleg monarchiái, tényleg demokratiai s Fran
ciaország által 1830-ban elfogadott királyság átérti, hogy
ő nem más, mint a választási viharok feletti népfonség,
megkoronázva egy főben a végből, hogy a közügyek élén
képviselője legyen a nemzeti hatalom egységének és tar
tósságának ; ha az ujabbkori — a nép által nyújtott király
ság, mely annyira különbözik a régi, a tróntól származott
királyságtól, úgy tekinti magát, mint oly címmel ékített
magasb hivatal, melynek értelme a népnyelvben már elvál
tozott; ha arra szorítkozik, hogy a kormány gépezetének
becsült igazgatója legyen, mely jelöli és mérsékli a köz
akarat mozgalmait, a nélkül, hogy valaha a közvéleményt
forrásában megváltoztatná és megrontatná; ha megelég
szik azzal, hogy önmagát úgy tekintse, mint egy régi
templom homlokzatát, melyet a régiek egy ujabbszerü tem
plomra alkalmaztak, hogy az által a tömeg előtt a régi
épület tiszteletgerjesztő tekintélyét tüntessék föl : akkor a
képviseleti királyság még sok éven át fog fenállani, elegendő
lévén az előkészület és átmenet művére, s szolgálatának
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tartóssága biztos mértéke lesz utódainknál létele tartóssá
gának. (Úgy van, úgy van!)
— — — — — —
„Azonban reméljünk jobbat a kormány bölcseségétől,
mely talán későn, de reményijük, mégis elég korán fogja
belátni saját érdekét! Reméljünk jobbat a közszellem
helyességétől és erélyétől, mely úgy látszik egy idő óta
rosszat és jót sejt, hogy e magunk által tapasztalt sejtelem
a közhatalomra nézve óvás és ne fenyegetés legyen ! Az
nem pártszellem, mely nekünk ezt sugalja! A pártoskodás
eszünk ágában sincs. Mi nem akarunk párt lenni, hanem
egy vélemény képiselői, s ez méltóságosabb, hatalmasabb,
ellenállhatlanabb. (Úgy van ! úgy van !) Uraim ! En a
közvélemény javulásának jeleit veszem észre, s talán
önök is.
Ki fog ítélni ezen két fél között? ki lesz a biró?
Talán mint első küzdelmeinkben, az önkény? az elnyomás?
halál ? Nem, uraim, hála apáinknak, a szabadság lesz
az ! azon szabadság, melyet ők szereztek nekünk, azon
szabadság, melynek van saját békefegyvere, hogy védel
mézzé és kifejtse magát harag és kihágás nélkül ! (Tetszés.)
Mi is győzni fogunk, az bizonyos !
És ha azt kérditek, melyik azon erkölcsi erő, mely a
kormányt a nemzet akaratának alávesse, azt felelem : az
az eszmék uralma, a szellem királysága, a köztársaság, a
valódi köztársaság, az értelmiség köztársasága ! Szóval :
ez a közvélemény ! ezen újkori hatalom, melynek még neve
is ösmeretlen volt az ókorban. Uraim, a közvélemény
azon napon sztilemlett meg, melyen Guttenberg, kit én
egy uj v i l á g m e s t e r é n e k n e v e z t e m el, a könyvnyomtatás által feltalálta az emberi szellem és gondolat
végtelen sokasitását és közlését. A közvélemény ezen el-
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nyomhatlan hatalmának, hogy uralkodjék, nincs szüksége
sem a boszu tőrére, sem az igazság kardjára, sem a rettentés vérpadjára. Az kezében tartja az egyensúlyt az
eszmék és intézmények között, az tartja az emberi szellem
mérlegét! Ezen mérleg egyik serpenyőjébe még soká fog
nak vettetni a hiszékenység, az úgynevezett hasznos elő
ítéletek, a királyok isteni joga, a rangkülönbség, a nem
zeti gyűlölet, a hóditásvágy, a simoniai szövetségek a
papság és hatalom között, a gondolatok censurája, a szó
nokok hallgatása, a tudatlanság és a tömeg rendszeres
butítása.
A másik serpenyőbe tesszük mi, uraim, az isten által
teremtett dolgok legtapinthatlanabb és legmérhetlenebbikét
— a világosságot ! — keveset azon világosságból, melyet a
múlt század végén a francia forradalom terjesztett, kétségen
kívül egy vulkánból, — de az igazság vulkánjából !“ (Hoszszan tartó tetszés.) — — — — — — — — —

XVII.
Ezen beszéd, mely csakhamar minden lapban meg
jelent, meglehetősen kifejezé az ország valódi hangulatát :
a titkos elégületlenséget a korona által követett rendszer
iránt, mely kifelé feláldozá Franciaország jogos érdekeit az
orleansi uralkodóház dicsvágyának ; a bölcs és meggondolt
ragaszkodást azon demokratiai elvek iránt, melyek két
vagy háromszázezer, a miniszterektől könnyen megveszte
gethető választók szűk oligarchiájává lettek ; végre a for
radalomtól való majdnem általános félelmet, mely az or
szágot ki tudja mily bajba döntené; a vágyat, hogy széle
sített és erősített képviseleti kormány által mozdittassék
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elő a demokratia előhaladása. — Szózat volt az a nép
mérsékelt akaraterejéhez, a kormány bölcseségéhez és gon
dolkodásához. — Ezen beszéd nem hágott túl a határon,
melyet a szónok politikai lelkiismerete vont magának. Az
első forradalom gyümölcseit és vívmányait kívánta, ha lehet
séges uj forradalom nélkül ; de a forradalom szellemét
feltartani és éleszteni intézmények által, Franciaország
gyalázata nélkül s azon eszmék halála nélkül, melyek
az emberi szellem nagyságát és szentségét képezik. Hii
magyarázata volt ez a közérzületnek, s jóslatszerü hangja
az ország lelkének. Mindaz, mi túlhaladta e hangot, túl
haladta az időt.
XVIII.

i

I

Lamartine a nélkül, hogy veszélyeztette volna nép
szerűségét, melylyel kerületében és Franciaországban birt,
bátran megtámadta pár nappal később azon tanokat,
melyeket Ledru-Kollin és társai kifejeztek a dijoni forra
dalmi diszlakomán, az 1793-ki jelvényeket, melyeket
ugyanazon párt kitűzött a chalonsi lakomán, és azon tár
sadalom elleni predikátiót, melyet egy ifju szónok nagy
tetszés közt tartott a autuni communista lakomán. „Ezen
lakomák “ — mondá Lamartine, vonatkozva Dijonra és
Chalonsra — „a közvélemény vészharangjai. Néha jól szóla
nák, néha szétrepesztik az ércet. Ezen nyilatkozatokban
oly szavak ejtettek, melyekre megrendül a föld, s oly
emlékek ujitattak föl, melyeket a mostani demokratiának
feledtetni kellene. Minek felidézni bizonyos korból oly
dolgokat, melyeknek magával a korral kellett volna eltemettetniök ? minek ez utánzatai, mondhatnók gúnyolásai
az 1793-nak? Talán a szabadságnak is van libériája,
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mint volt a divatnak? Én azt mondom, hogy ez nem
csak gyerekség, hanem badarság. így a jövő szabály
szerű és okos demokratiáuak az elmúlt népizgatás színe
és látszata leszen. Az elváltoztatja a közszellemet, s ez
átváltozásában ismeretlenné lesz. Ez kegyetlenül emlékez
teti az egyiket azon szuronyra, mely alatt atyái elhullottak,
mást elvesztett vagyonára, ismét mást megszeutségtelenitett
templomára, de mindenkit azon szomorú gyász- és rémnapokra, melyek árnyat vetnek e hazára. Minden kornak
hasonlónak kell lennie önmagához; 1793 nem 1847; mond
hatni : mi vagyunk a nemzet, mely átment a vörös tengeren,
de nem akar újra átmenni rajta; azon nemzet, mely
lábát a tengerpartra tette, s mely még haladni akar,
de haladni rendben és békében demokratikus intéz
ményei felé ; azon nemzet, melynek kormánya csalódik, s
mely azt óvni akarja, de mely, midőn e végből szavát
emeli, nem akarja megrémíteni sem a békés polgárokat,
sem a tiszteletre méltó érdekeket, sem a törvényes néze
teket. Vigyázzunk mi a rendezett demokratia emberei. Ha
népizgatók közé keveredünk, akkor a közigazság előtt
elvesztünk. Azt fogják rólunk mondani : „Van szinök,
azért bolondok. “
XIX.
Az atuni communista lakomáról nov. 14-én Lamartine
ép oly szabadon nyilatkozott :
„Minden eszmének van saját köre“ — mondá
— „melyből nem léphet ki a nélkül, hogy félreismer
tessék, és hogy bűnhődjék elváltoztatásáért, midőn más
eszmék értelmét vette át. Ha demokratikus, de loyalis, mérsékelt, türelmes ellenzék vagytok, — jőjetek
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velünk. Ha pártütők vagytok, menjetek szövetkezni a sötétbe.
Ha communisták vagytok, — tapsoljatok az autuni
lakomának. A meddig mindez ki nem derül, maradunk a
mik vagyunk. Mi az országot politikai életre akarjuk
ébreszteni, éreztetni a közvéleménynyel saját erejét, terem
teni egy dicséretes demokratiát, mely képes magát saját
fényével megderiteni, s megtartani önméltóságát, s egye
sülni a gazdagságnak és szegénységnek, az aristokratiának
a polgárságnak, a népnek, a vallásnak a családnak, a
vagyonnak bántalmazása nélkül; s végre mi Franciaor
szágot elő akarjuk készíteni gyűlésekre, melyek méltóak le
gyenek a nemzeti nagy gyűlésekhez és népgyülésekhez, mél
tóak Athénhez és Rómához; de nem akarjuk ismét megnjutni
a jakobinus klubbokat. “
XX.
Ezen vitatkozások alatt a javitni és rombolni akaró
férfiak közt, az ország éj szaki részében több más a dynastiai nézetek által sugalt és vezérelt jelenség is feltűnt.
Barrot Odilon, jelleméhez képest komoly, //meggondolt,
őszinte és tartalmas beszédeket mondott. 0 és barátai
gyujták meg a parlamentális ellenzék tüzét. Azonban
beszédei több gyölöletet ébresztettek a kormány ellen, mint
a mennyi egy lakoma termébe férhetne. A nép az ajtónál
hallgatózott, tapsolta a szónokokat, kísérettel látta el a
városba és városból menet. Szokásba jött a ministerek
és népképviselők közé állani. Az ősz vége felé e ministerellenes mozgalomnak intézői alig voltak képesek azt
mérsékelni. Ők azért léptek föl, hogy Thiers, Barrot és
az ellenzék számára korteskedjenek : s pártot szereztek a
forradalomnak. A nép ösztöne mindig túlhajt a politikus
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által_ytiiziiít_^élon. Az ész és dicsvágy számit ; a szen
vedély kicsap. A nép mindig szenvedélyes. A dynastikus
ellenzék nem akart egyebet, mint a nép nyomása által
okozott ministerváltozást ; a nép már csakugyan forrott a
kormányváltozás ellen. A nép mögött a radikálisabb fele
kezetek már a társadalom teljes felforgatásárél ábrándoztak.

Lamartine. I.

3

MÁSODIK KÖNYV.

I.

így állottak a dolgok Franciaországban 1847 végén,
midőn a király összehívta az országgyűlést. A ministerek
és a király csodálkozva, de nem aggódva a közvélemény
ilyetén tüntetései felett, úgy tekintették azt, mint mester
kélt elégedetlenség jeleit, mely csak szavakban s külsősé
gekben nyilatkozik,
de a mely — szerintük — a lélekben
//
nem létezik. Ok biztak azon roppant többségben, melylyel
a kormány az országgyűlésen birt, a hercegek által kor
mányzott hadsereg hűségében, a rend, a tulajdon, ipar és
kereskedelem érdekeiben, melyek mind ellenzik a változást.
Az anyagias kormány megveté az ellenzék szellemi ele
meit. Előttük Barrot Odilon ne m volt más, mint jeles
szónok akarat nélkül ; Ledru-Bollin mint hangzatos nép
szerűség, ki keztyüt vet a köztársaságnak, a nélkül, hogy
bíznék benne, csakhogy félrevezesse az ellenzéket; a sajtó
és a lakomák, mint a türelmetlen dicsvágy szövetkezése,
hivatkozván a köztér szenvedélyére, az országos képviseletben
való tehetetlensége miatti boszuból.
Guizot ismét nyugodt volt önbizalmában s a köznép
megvetésében, mi természete volt; Duchatel a parlamenti
pártok ügyes kezelésében és a zavarok csinálásában, me
lyeket nagy fortélylyal tartott kezében ; a király abban,
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hogy Franciaország 1830-ban rászorult s az európai béké
vel való szoros viszonyában, mely az ő trónjának szilárd
ságától Függött, s végre a szerencse állandó mosolyában,
mely őt ámitotta s végre elvakitotta. Ezen három férfiú,
kikből a kabinet varázsa, hatalma és ügyessége állott, csalhatat
lan bizalommal várta, hogy az ellenzék mindezen mozgalma
és zúgása el fog hangzani a trón lábainál, és a szószék
lábainál Guizot ékesszólása, Duchatel tapintata és a király
régi tekintélye előtt. Nem kételkedtek a fölött, hogy a
két házbani többség fényesen vissza fogja verni a pártok
izgatását és fenyegetését. Ok elhatározták, hogy e viszszaverést kihivják az által, hogy a trónbeszédben megróvják azon követeket és paireket, kik a reformlakomákon
részt vettek.
H.

A trónbeszédben volt egy tétel, mely a reformlakomák
mozgalmaiban résztvett férfiakat e l l e n s é g e k n e k és
v a k o k n a k mondá. Ilyenek pedig sokan valának a
képviselőházban és nehányan a felsőházban is. A fölirat
tárgyalásakor e meggondolatlan szavak képezték a főtár
gyat. A vita élénk, tüzes és ingerült volt. Thiers gyalázta a külpolitikát, mely feláldozta Svájcot és Italiát.
Lamartine saját szempontjából jellemezte ezen kizárólag
dynastikus politikát, mely Rómában osztrák, Bernben papi,
Krakkóban orosz, s mindenütt forradalomellenes. A lako
mák tárgyában Barrot Odilon az alkotmányos ellenzék fő
nökének tekintélyével szólt. Lamartine, jóllehet a lakomá
kon személyesen nem vett részt, védelmezte azokat, mond
ván, hogy a ministeriumnak van joga az egyesülési jogot
szabályozni, de nincs joga azt durván elnyomni.
3*
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„Nem, uraim“ — válaszolá a ministeriumnak — „ne
ámítsák önmagokat ; ez nem mesterkélt ellenzék, mint önök
nevezik. Ezen tűz nem emberi lélek által élesztetett. An
nak nem lett volna azon általánossága s azon jelleme,
mely önöket most méltán nyugtalanítja. Honnét e
tünemény a tizenhét év óta türelmes országban?
Onnét, hogy az ország végre s z á m o n k é r i a hamis
rendszer n y a k a s s á g á t, mely által bent megfosztották
minden jogától, minden politikai színétől, méltóságától, sőt
magától a külföld irányában való biztosságtól is. Azon
ban, midőn az ország érett megfontolás után végre fölis
merte a törvény megszorításának rögzött rendszerét bent,
mely az 1830-ban ígért nagy, rendes demokratia helyébe
oligarchiát tett, — midőn látta, hogy ezen rendszer vál
toztatja a kezeket a nélkül, hogy megváltoztatná a ténye
ket, és hogy más emberek alatt ugyanazon dolgok ismét
lődnek, midőn látta ez évben a vesztegetést fölemelkedni
piszkos hullámkint egész a legfőbb hatalom zsámolyáig, s
a legnagyobb bűnök tajtékját a társadalom fölszinén fel
tűnni, a mi rendesen a nemzet söpredékénél szokott tör
ténni ; midőn látta a múlt tizenhét év külpolitikáját,
melyen önök szorgalmasan és dicsőségesen dolgoztak, s a
béke politikáját aláásatni önök keze által a család érdekei
ért, a dynastia javáért egy spanyol házasság miatt ; midőn
látta, hogy természetes és alkotmányos szövetségesei feláldoztatnak az ellenségnek, Svájc és Italia elnyomóinak; s
midőn végre látta, hogy önök Franciaországot majdnem
mindenfelől forradalomellenes határokkal vették körül, —
óh, akkor, igen, — akkor megmozdult. S éppen ezen
mozgása által bizonyította be, hogy okos és bölcs ország volt !
És vajon mit gondoltak és mit mondottak volna
önök akkor, ha a helyett, hogy e nyugtalanság világos
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nappal nyilatkozik, titkos csendben várakozott volna, mig
az önök által annyi éven át vetett idegenkedés csirája ki
kelt volna a nép lelkében, s lia egy bizonyos napon ezen
alkotmányos izgatás helyett szabad ég alatt dörgő közvé
lemény helyett kitörő aknát láttak volna a kormány lábai
alatt ? Oh ! akkor önök fölléphettek volna váddal ! Oh !
akkor önök mondhatták volna : Ti úgy tesztek, mint lázitők, ti úgy cselekesztek, mint összeesküvők, ti csaljátok a
kormányt, midőn titkos csendet mutattok a közvélemény
elégedetlensége helyett. — És miféle váddal lépnek fel
most? Ezért fenyegetnek önök, nem a világos törvényekkel,
melyek előtt minden józan polgár meghajtja fejét, de tör
vény nélkül legfeljebb kétértelmű törvényekkel, mit én
minden létező törvény elleninek mondok, ezért fenyegetik
önök magát a képviselőséget, hogy a politika kezével be
dughassák az ország s z á já t!...
A kormány birt és bir még a törvény fegyverével.
Ha észreveszi, hogy a régi törvényhozás által nincs védve
azon uj tények ellenében, melyek ily általánosságban és
ily terjedelemben nyilatkoznak az országban, akkor előter
jeszthet szabadelvűbb törvényt, melyet mi loyálisan fogunk
tárgvalni, s mely előtt, ha kell, meg fogunk hajolni, mint
minden jó honpolgár/*
A ház nagy többsége tetszéssel fogadta e szavakat,
s kivánta az egyesületi jog törvényének előterjesztését.
Magok a conservativek is érezték veszedelmét a ministéri hosszas dacolásnak a képviselőkkel. „Emlékezzenek
arra. liogv önök nagv veszélyt okoztak, mondá Lamartine
beszéde végén. Emlékezzenek a labdaházra és következ
ményeire. Mi volt az a versaillesi labdaház 1789-ben?
A. labdaház nem volt egyéb, mint az ország rendéinek poli
tikai ös&zejövetelnelye, mely a ministerek által clzáratván,
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a nemzet keze által ismét megnyittatott a megsértett or
szágos képviselet előtt.1
1
Guizot, Duvergier és Barrot ő ellenében védelmezte a
kormány és a ház azon jogát, hogy a piszkot piszokkal
viszonozhatja és az izgatókat ellenségeknek és vakoknak
mondhatja. Hebert, a pecsétőr mély értelemmel bizonyít
gatta a törvényes korlát nélküli egyesületek veszélyes
voltát. Ő újra fel akarta éleszteni az 1791-ki törvényeket.
Elmérgesitette a vitát, midőn túlozta az önkényt. LedruKollin oly fényesen és hatalmasan felelt neki, hogy az által
az ellenzék elsőrendű szónokai közé emelkedett. Az elke
seredés mindkétrészről növekedett. Szükség volt a ház
szenvedélyének eltávolítására, s az összeütközés becsületes
kimenetelére. Az eltávolítás szembetünőleg megtörtént a
szabadság és egyesületi jog határairól szóló észszerű tör
vény előterjesztése által. Magok a conservativek Duvergierrel ét Lamartinevel együtt kívánták e törvényt. A mi
niszterek makacscsá lettek. Azon csomót, melyet az okos
ság nem akar megoldani, forradalomnak kellett ketté
vágnia.
m.

Páris tizenkettedik kerülete egy lakomát rendezett.
Az ellenzék megígérte, hogy jelenléte által erősiti meg
törvényességét; a lakomának febr. 20-kán kellett lennie.
A ministeriuin nem akadályozta meg erővel. Csupán egy
rendőri biztos által akarta megalapittatui a bűntényt s tör
vényszék által ítéltetni el az ügyet. Az ellenzék egyhan
gulag a mellett volt, hogy jogi téren elfogadja a vitát.
Minden készült e békés tüntetésre.
A ministeriuin előttevaló nap, nyugtalanítva a türel
metlen republikánusok azon felszólítása által a nemzetőr
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séghez, hogy fegyvertelenül jelenjék meg, kijelenté a ház
ban, hogy engedélyét visszahúzza, s hogy az összejövetelt
hatalommal fogja szétkergetni
Barrot tanácskozás végett magához hivta az alkotmá
nyos ellenzéket. Itt az javasoltatok, hogy a kormány ily
rendkívüli határozata előtt visszalépjenek. Barrot és ba
rátai engedtek e határozatnak.
Másnap egy más tanácskozás volt egy vendéglősnél
a Magdaléna - téren. Meghivattak : Lamartine, Berryer és
Larochejaquelein. Megjelentek. Mintegy kétszáz különböző
árnyalatú mérsékelt ellenzéki követ jelent meg. Tanács
koztak, mi tevők legyenek. A tanácskozás hosszú, külön
féle és zavart volt, szilárd és méltó megállapodás nélkül.
— Ha az ellenzék hátrál, akkor megsemmisíti önmagát,
megbecsteleniti nevét, elveszti erkölcsi tekintélyét az
egész országban. Elvész a ministerium ezen hatalmasko
dása alatt. Ha szilárdan áll, akkor nagy győzelem veszé
lyének rohan, s diadalt szerez azon pártnak, mely azt
akarja, mitől ő fél : a forradalmat. De forradalmat forra
dalom miatt, — egy bizonyosan bekövetkezendő lelkes
forradalmat inkább lehet elfogadni, mint egy hátrá
nyos forradalom gyalázatát. Lamartine, ámbár éppen úgy
mint Thiers és Dufaure, nem volt barátja a lakomái izga
tásnak, nem viselhette el a hátrálás gyalázatát a szabad közvéleménytisztelet rovására. 0 rögtönözve igy felelt Berryernek, ki csodálatosan protestált bizonyítás nélkül :
„Meghallgatván tisztelt Berryer urat — mondá — ki oly
nyíltan és ékesen tárta ki magasztos lelkét, igen fel tudom
fogni a derék ember habozását, az ő hazafias aggodalmait,
törekvését a törvény, igazság és világosság keresésében
ezen borzasztó válságban, melyet egy kihívó ministerium
oktalansága okozott a jó polgároknak a nemzeti közvéle
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ményben ; én saját gondolataimra ismertem az övéiben,
saját lelkemet találtam fel az övében.
Én is gondolkoztam, mint ő és mint önök mindnyájan,
azon legbecsületesebb, legnemzetiesebb útról, melyen most
legbiztosabban kibontakoznánk azon elviselhetlen kelepcéből,
melybe a körülmények által sodortattunk; én is számba
vettem a különböző pártokat, melyek a jelennek és jövő
nek bajait nehezítik ; én is észrevettem, mily hézag tá
tong sorainkban, mióta a határozó pillanat közeledik ; —
de nem jöttem zavarba. Mit törődjünk a távollevőkkel
ily válságos percben? Én sohse kérdem, hol vannak ezen
meg ezen emberek ? — hanem azt kérdem : hol vannak
hazám jogai?
Azt mondják : a válság nagy, a körülmények bonyo
lultak, a veszélyek nagyokká válhatnak azon bátor férfiak
felelősségére, kik a haza nevében előre haladnak. Uraim,
én arról jobban vagyok meggyőződve, mint az előttem
szóló; ezt nem látni vakság, ezt titkolni gyöngeség volna.
A tömeg veszélyes, még akkor is, ha jogainak és köteles
ségeinek igazságos és jogos érzete által gyűl össze. Mi
ismerjük a régi igazság szavait: (,Ki a népet összegyűjti,
az azt lázitja!“ Igen, e hét politikai látkörén oly aggo
dalommal és lehetőségekkel terhes felhők emelkednek, me
lyektől én éppen úgy tartok, mint önök. Igen, én gon
dolkoztam és gondolkozom még e percben is kínos zavar
ban önmagam és önök előtt. Oly bizonytalanságnál, mely
nél mint becsületes és bátor férfiak érezzük a felelősség
terhét, nem kérdem csupán eszemet ; inkább magamba mélyedek, mellemet verem s kérdem lelkiismeretemet a célok
és tettek birája előtt, s fölteszem magamnak a kérdést,
mely fölött önök tanácskoznak. (Hatás.)
Minő a mi helyzetünk?
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Mi a kormány kihívása által gyalázat és veszély közé
jutottunk.
Ez a mi állapotunk igazi kifejezése ! Én igv ismerem,
s önök helyeslése bizonyítja, hogy eltaláltam ! (Úgy van,
úgy van!)
Mi gyalázat és veszély közé jutottunk. (Helyeslés.)
A gyalázatot, uraim ! talán elég nagylelkiiek, s felál
dozok lennénk elfogadni magunk számára. Igen, én ré
szemről úgy érzem, hogy a gyalázat ezred vagy százezred
részét elviselném, pirulva bár, de vigasztalódva azzal,
hogy ez áron elhárítottam hazám földéről egy esetleges
zavart, rázkódást, hogy a francia polgár vérének egy csöppje
se mocskolja be a párisi kövezetét.
Ily áldozatra én és önök készeknek érezzük magun
kat! Igen, inkább gyalázat nekünk, mint felelősségünkre,
a nép vagy a katonaság vérének egyetlen csöppje !
De hazánk gyalázata ! de az alkotmányos szabad
ság ügyének gyalázata! a nemzet jogának és jellemének
gyalázata ! ? Nem, nem, nem, ezeket nem lehet, nem sza
bad becsülettel és tudatosan elvállalnunk ! A nemzet
jelleme, joga és becsülete nem a mi vagyonunk, hanem a
francia névé! Nekünk nincs jogunk rendelkezni a fölött,
a mi nem a mienk !
És ha visszatérünk kerületeinkbe, mit fogunk mon
dani azoknak, kik megbíztak bennünket, hogy jogaikat
és szabad népet illető méltóságukat védelmezzük? Minő
volna a mi állásunk és szerepünk előttük ? Lám, mi velők
együtt gyakoroltuk a politikai egyesülés e törvényes jogát min
den szabad népnél szokásban levő egyesülési jog alapján,
a restauratió alapján, s a júliusi forradalom ministeriuma
által adott példa alapján ; mi jelenlétünk, vagy legalább
— mint én — helyeslésünk által igazoltuk az oly békés
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összejöveteleket, melyeken az alkotmányos közvélemény kö
vetek és hatalom előtt nyilatkozik ; mi bátorítottuk a pol
gárokat, hogy a nyilvános mozgalom ezen jogát alkot
mányosan, okosan és mérsékelten gyakorolják ; mi azt
mondottuk nekik : ha e jog bennetek megtámadtatik, mi
védelmezni fogjuk azt, megmentjük számotokra, sértetlenül
visszaszerezzük vagy legalább oly megszorításokkal és biz
tosítékokkal, melyeket egyedül a törvény adott, hogy a gya
korlat szabályozza !. . .
íme, igy beszéltünk nekik ; és ma gyáván vissza
lépjünk, nem a törvény előtt, mit én magam kívántam a
házban, hanem egy szeszélyes és követelő ministerium
parancsa előtt? ennek önkényes tilalmát tekintsük mi
törvénynek ? ennek engedjük át a hatalomnak ellenszegü
lésünk törvényes megállapítása nélkül alkotmányos fegy
vereinket? Hütelenek volnánk-e kötelességeinkhez és a
nemzet szabadságának főbiztositékaihoz ? Odaengednők-e
legalább a rablás megrovása nélkül, engednők-e elrabolni
azon szabadságot, mely minden másnak biztosítéka — a
vélemény szabadságát? s visszatérvén kerületeinkbe, azt
mondanék küldőinknek : ,,Ime a törvényes küzdtérről, melyre
bennünket küldöttek, hogy érettetek harcoljunk, visszahoztuk
nektek : alkotmány tok romjait, véleményszabadságtok foszlá
nyait ! nemzeti jog helyett miniszteri önkényt !
Mi Franciaország nyakát egy miniszter lábai alá
hajtottuk! (Felkiáltások.)
Nem, nem az lehetetlen! Mi nem volnánk többé fér
fiak, az nem volna többé nép ! Nekünk be kellene adnunk
lemondásunkat s eltűnnünk, és megsemmisülnünk a közmeg
vetés előtt ! (Uj felkiáltások.)
S ne higyjétek — folytatá tovább — bogy e szavaim
ban a személyes kevélység nyomorult érzelme volna ; is
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métlem : a mi megvetésünk a mi megsemmisülésünk, semmi!
De hazánk megvetése és megsemmisülése, ez azon gyalázat,
ez azon bűn és becstelenség, melyet el nem fogadhatunk!
Beszéljünk, uraim, hidegvérüen ; ezt követeli e pillanat.
A kormány és köztük forgó vita nagyjelentőségű. Gondol
juk meg jól, mit akarunk cselekedni a jövő kedden. Lá
zadást? Nem. Forradalmat? Nem. Isten távolítsa el ennek
szükségét lehetőleg távol hazánktól ! Mi tehát az, amit tenni
akarunk? Egy nagy ország törvényes joga hatalmában
vetett hit és nemzeti akarat ténye ! Franciaország, uraim,
gyakran, igen gyakran és igen erőszakos forradalmakat
mutatott 50 év óta; de nem mutatott még nagyszerű nem
zeti polgártettet !
Ily nagy polgártettet akarunk mi végbevinni, a tör
vényes ellenszegülés tettét azon önkény ellenében, mely
ellen Franciaország idáig kevésbbé alkotmányosan tudta
magát védeni, egyéb fegyver nélkül, mint csupán magatar
tása és akarata által, (ügy van, ugv van !)
Polgártett tehát az, mit mi végbe akarunk vinni, s
e részben tanúbizonyságunk lehet egész Franciaország a
párisi nép szemei által ! Vajha megtudnék védeni, menteni
és erősíteni azt ily tett által, megingathatlan szilárd magatartás
által, az ország jogaira és nem önkényre való hivatkozás
által, vajha megtudnék védeni azt, mit annyiszor bírtunk
megszerezni, de soha nem bírtunk megtartani ! (Helyeslés.)
Veszedelemmel já re tett végrehajtása? Ki tagadná azt?
Hát a nemzetnek jogairól való lemondása, az önkénynek
elfogadása, a ministeri bitorlás megkísérlésére való báto
rítás, a nemzeti jellem lealacsonyitása minden kormány előtt
nem jár szintén veszt delemmel?
Veszélyek? ne beszéljenek annyit rólok, elvesztik
a kikerülésökre szükséges hidegvérüséget, s kisértetbe
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hoznak, hogy dacoljunk velők ! Az nem fog tőlünk függni,
hogy e nyilvánulást minden mérsékletünk, tartózkodásunk,
tettben és szóbani eszélyességünk által, melyet önök vá
lasztmánya ajánl, megakadályozzuk. A többi nincs többé a
mi kezünkben, az az isten kezében van. Egyedül ő adhatja
a rend és béke lelkét azon népnek, mely tömegesen tódul
alkotmánya békés nyilatkozatának védelmére. Kérjük őt,
hogy adja a szabadság és néphaladás ügyének e jelét,
hogy megelőzzön minden gyászos összeütközést a fegyveres
és fegyvertelen polgárok között. Reméljük, és kérjük a
a polgárságot, hogy igy legyen. A többit hagyjuk az
isteni gondviselésre és a kormány felelősségére, mely e
veszedelmes nyilatkozat szükségességét maga idézte elő. Én
nem tudom, hogy a mi derék katonáinkra bizott fegyverek
mind biztos kezekben vannak-e; hiszem és remélem; de
ha a szuronyok átlyukgaiják a törvényt, ha a fegyverek
meg vannak töltve, akkor, uraim, tudom, hogy elébb sza
vunkkal, később mellünkkel fognék védeni a nép alkotmá
nyát és jövőjét, s a golyóknak elébb a mi melleinket kel
lene átfurniok, ha azokból a haza jogait akarnák kitépni !
Ne tanácskozzunk sokat, hanem tegyünk."
IV.
Ezek voltak Lamartine szavai. Több volt bennök a
lelkesültség, mint a meggondolás. Lamartine egész idáig
annyira vitte volt aggodalmát a lakomák izgatásai fölött,
hogy azokat, mint a forradalom gynanyagát roszalta.
Utolsó pillanatban változni látszottak szavai. Igaz. hogy
többé nem a reformlakomákról volt szó hanem a törvényes
egyesülés jogáról, melyet a követektől nyílt hatalommal
megtagadott a ministerium. Ezen politikai harcban az
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ellenzék minden árnyalatai és a kormány közötti meghasonlás nyilatkozott. Lamartine az ellenzék becsületét elját
szottak és elveszettnek hitte, ha ennyire menve, most
visszalépne. A balközép ingadozni kezdett ; ingadozásában
magával ragadta mindazon ellenzéket, mely azon nyilatko
zatokba és mozgalmakba volt keveredve. Lamartine soha
nem tartozott azon ellenzékhez. 0 azt inkább személyesnek
mint nemzetinek, inkább dicsvágyónak mint politikainak
tekintette. Azon titkos elégtétel, hogy az ellenzéket ismét
gyengéjénél érintette, azon büszkeség, hogy túl tett rajta s
következetlennek mutatta, talán öntudatlanúl is nagy ha
tással volt beszédje melegségére. A harag tüze lángolt
szavaiban. A balközép ellenzék végre kimerült és felha
gyott a lakomával. Ez által azon következmények, melyek
Lamartine beszédéből származhattak volna, elmaradtak. 0
nem vett semmi részt a következő mozgalomban, mely
más irányt vett.
Azonban, ha e körülmények mentenék is Lamartine
hibáját, még sem elegendők igazolására. Azon hevület,
melybe ő az ellenzéket hozta, éppen úgy vezethetett volna
összeütközésre, mint a kormány nyakassága. Lamartine
a véletlenre bízott valamit. Az erény, az okosságnak en
ged mindent, midőn az államok békéjéről és emberek életéről van szó. 0 kísérteibe hozta az istent és a népet.
Lamartine ezután szigorúan megróvta e hibáját. Ez az
egyetlen, mely egész politikai életpályáján nyomta lelki
ismeretét. Nem keresett enyhítést sem önmagánál, sem
másoknál. Nagy hiba istenre hagyni azt, amit az isten
államférfiúra bizott — a felelősséget ; ez bizalmatlanság volt i
a gondviselés iránt; az okos embernek soha nem szabad
bizalmatlannak lennie a szerencse iránt, hanem azt előre
látni és óhajtani.
ff

y.

Este Lamartine nál mintegy hét-nyolc követ és pair
gyűlt össze felszólitás nélkül. Elhatározták, hogy ők
magok a balközép által el nem fogadott kihivást a ministerium részéről elfogadják s megjelennek a lakomán, hogy
jelenlétükkel tiltakozzanak a ministerium önkényes tilalma
ellen. Megegyeztek, hogy másnap Harcourt hercegnél jönnek
össze, midőn megtudták, hogy a banquetből semmi sem
lesz. Elváltak egymástól.
Ezalatt a kormány, előrelátva a következményeket,
melyek ilyetén izgatásból és szellemirányból származhatnak,
jelentékeny haderőt gyűjtött össze Párisban és Páris körül.
Lehetett 55,000 ember. A vincenneti seregnek első jelre
Saint-Antoine külvárosba kellett nyomulnia; az állomások
még 1830 óta ügyesen betanult terv szerint voltak kijelölve,
hogy zendülés setében, különféle csapatok, különféle helye
ken legyenek készek ; ezen elhelyezés által minden kezdett
mozgalmat oly részekre kellett volna oszlatni, hogy többé
ne egyesülhessen. A V alerien-hegy eőrdöt egy számos őr
csapatnak kellett elfoglalnia a párisi és sz.-cloudi országút
felől. Harminchat zászlóalj gyalog, egy zászlóalj Orleansvadász, három század mérnök, húsz század lovas, négyezer
községi őr, veterán, és öt ágyutelep képezte a főváros
őrségét.
VI.
Az éjszaka néma volt, mintha a város cselekvés előtt
elmélodnék. A reggel még nem jelentett rettentő napot.
Nem volt sem fegyver a köntös alatt, sem harag az ar
cokon. Csak kiváncsi és csendes népcsoportok gyülekez-
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tek a főbb külvárosokból a boulevardokra. Úgy látszott,
hogy inkább észlelnek, mint terveinek valamit. Az esemény
azon kíváncsiságból eredt, melyet az várt. A főiskolák
ifjúsága, minden forradalmak ezen előcsapata, csoporto
sulni kezdett a szállásokon, lelkesedett saját növekedő
száma által s a M a r s e i l l a i s e t énekelve, vonult a
Magdolnatérre. Ezen dalra felvillanyozva felelt a nép. A
menet nagyobbodott, átment a Concorde-tér felé a király
iadon, erőszakosan szétrombol á a követek házának ros
tély kerítését, s cél és terv' nélkül terjedt el a királyi kert
ben és a parton végig. A part felől egy dragonyos ezred
nyomult elő s a fiatal embereket minden ellentállás nélkül
szétoszlatá. A gyalogság is megérkezett; a tüzérség elhe
lyezkedett a bourgognei utcában, s a hid hadilag védel
meztetek.
A követek, szomorúan de aggodalom nélkül gyűltek
össze palotájukban, a nélkül, hogy gúnyoltattak volna. A
hid felőli csarnok lépcsőjéről, nézték a haderőt, melylyel a
monarchia rendelkezett, és a népsokaság első hullámait, melyet
a lovasság visszanyomott a király-utcába. Sem lárma, sem lö
vés nem vala észrevehető. Egy vadászezred zenéje békén har
sogott a követek palotájának rácskeritése előtt. Ezen ün
nepélyes hangok és a harcra készülés közötti ellentét,
mely a part hosszában tekintő szemei előtt feltűnt, zavarba
hozta a polgárságot.
VII.
A teremben Barrot egy ministerek elleni vádiratot
tett le az elnök asztalára. Guizot, látván a vádiratot,
kikelve arcából oda lépett az
asztalhoz, elolvasta a vádat
//
s megvetőleg mosolygott. 0 sok történelmet olvasott és irt.
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Büszke lelke szerette az abban előforduló nagyszerű drá
mákat. Az ő ékesszólása kereste az alkalmat, hogy
a
//
jövőbe is áthathasson. Tekintete harcot óhajtott. 0 nem
rettegett a vádtól, mely ellen őt belől a személyével össze
nőtt többség, kívül pedig a királyság és hadsereg védelmezé. A meghasonlott ház a közigazgatási törvény álla
potát tárgyalta.
A rövid és komor téli napon át megszaporodott a
csavargó sokaság, s emelkedni kezdtek a torlaszok, mint
a forradalom színhelyének jelei. A felkelési bizottmányok
folyvást működtek titkos társulatokban és a köztársasági
lapok irodáiban. Nem tudjuk, hogy mi történt bennök.
Yalószinüleg inkább vizsgálódtak, mint cselekedtek. Az
összeesküvő esztelen tettének, ki mindig csak kevés kézzel
rendelkezhetik, csak akkor van jelentősége, ha egy álta
lános eszmének, vagy meglevő szenvedélynek áll szolgála
tában. Az ókori zsarnok és önkényes kormányok elvesz
hettek összeesküvés által. Szabad kormányok alatt az
összeesküvés elpárolog. Az ujabbkori államokban csak
egyetlenegy összeesküvés létezik — a közvélemény.
Az éj bekövetkezett a nélkül, hogy vér folyt volna.
Az éj néma volt, mint a nap, nyugtalan, mint nagyszerű
események előestéje. A valószínűleg bekövetkezendő ministerváltozás kire enyhité az állapotot és lecsillapitá a
polgárságot. A katonák tanyát ütöttek a téren és az ut
cákon. Az eliseei mezőn gyerekek által meggyujtott
néhány szék és pad lángja megvilágító távolról a látha
tárt. A kormány ura volt a párisi kövezetnek, kivéve a
természeti alkotása és szűk görbe utca által erősített felleg
vár-féle Sz.-Méry zárdát Páris közepén. Ide gyűlt össze
nehány fáradhatlan és rettenthetlen republikánus, kik min
dent kikémleltek és semmit nem féltettek, akár előre ké-
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szitett terv, akár pedig1 forradalmi ösztön által vezetve.
Vakmerőségüket és nvakasságukat magok főnökeik is roszallották. Szám szerint mintegy négy vagy ötszázan lehettek.
Egy másik republikánus csapat vezér nélkül lefegyverezte
ez éjjel a batignolli nemzetőrséget, felgyújtotta az őrházat,
s elhelyezkedett a szomszéd ácshelyiségbe, várva a történendőket. Senki nem próbálta őket elűzni.
Hajnalban a párisi kapuk felé vezető utak el voltak
lepve a lovasság, gyalogság és tüzérség hadcsapatai által,
melyeket a kormány rendelt oda. E csapatok tekintélye
sek, engedelmesek, fegyelmezettek, de szomorúak és hallga
tagok voltak. Arckifejezésük mutatá a polgárháború miatt
fájdalmukat. Egymásután foglalták el állomásaikat azon
pontokon, hol a párizsi nép leginkább hullámzott. A nép
sehol nem harcolt tömegben. Csak szétszórt s le nem
foglalható csoportok fegyvereztek le egyes elkülönített állo
másokat, törtek fel fegyvertárakat és lőttek vaktába a kato
naság közé. A torlaszok St. Méry zárdától, mint központtól,
sugár formában emeltettek s egymásután szaporodtak mint
egy a katonaság lábai alatt. De alig hogy emeltettek,
már is elhagyta őket a nép. A katonáknak csak kövek
ellen kellett volna harcolniok. Ez csendes csata volt, mely
nek növekvését érezni lehetett, anélkül hogy a morajt észre
lehetett volna venni.
A nemzetőrség összedoboltatván, seregenkint gyülekezett.
Semleges maradt, csak annyit tett, hogy a katonaság
és nép közé lépett, hangosan követelvén a ministerium
elbocsátását és a reformot. Ekképen pajzsul szolgált a
forradalomnak.

Limarlin e I.
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VIII.
így állottak az ügyek Párisban február 24-ik reggelén.
A hadcsapatok, sehol nem találván ellenséget s mindenütt
keresvén ellenségeskedést, hűségesen, de kedvetlenül állot
tak különböző állomásaikon. A tábornokok és főtisztek
hangosan beszélgettek az események érthetlen ingadozása
felett. A főutcák végén találtak oly lovas hadcsapatra,
melynek emberei szürke köpenyegekbe burkoltan kivont
karddal 36 óra óta mozdulatlanul álltak ugyanazon a helyen,
mialatt fagy és éhségtől remegő lovaik aludtak alattok.
Néha-néha elnyargaltak előttök a parancsnokok, hozván a
város egyik részéről a másikra rendeleteket és ellenrendeleteket. Távolról a városháza megett és a közelében fekvő
utcák mély és tekervényes laby Untjában verekedést lehetett
hallani, mely a nap haladtával mindig gyengébbnek látszott
lenni. A nép kevés számmal volt az utcákon. Úgy látszott,
mintha maga helyett a forradalom szellemét és azon nehány
dühös harcost hagyná küzdeni, kik érte Páris közepén
meghaltak. Mintha e néptömegnek és köztársasági cso
portoknak egy titkos szózat és néma szellem azt mondotta
volna : Tartsátok magatokat még egy pár óráig ; s a másik :
nem kell harcba keveredni és francia vért ontani. A forra
dalom lánglelke minndenkiért harcol. A monarchia dűlőiéi
ben van. Elég annak egy lökés. A köztársaság, mielőtt a
nap leszáll, diadalmaskodni fog.
IX.
A nap sorsa a nemzetőrség hangulatától függött. A
kormány eddig nem akarta próbára tenni kétes hangulatát
oly parancsa által, hogy a történtekben részt vegyen s
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lőjön a párisi népre. Főparancsnoka a bátor és vállalkozó,
de beteges Jacqueminot tábornok nem kételkedett, hogy
tiszteiben és katonáiban lesz annyi elhatározás és feláldozás,
mint a menuyit önmagában érzett. A király, ki 17 év alatt
e polgári párisi őrség minden emberével kezet szorított, s
ki jól tudta, hogy mily szoros egység van azok és az ő
érdeke között, azt hitte, hogy bizhatik sziveikben és szuro
nyaikban. Gróf Rambuteau, párisi helytartó, ki a királyi
családnak igen hű embere volt, de képtelen arra, hogy a
veszély percében hízelegjen, nem osztotta e bizalmat. Min
dennapi érintkezéseiben a párisi kereskedőkkel, kikből ke
rültek az őrseregnek majdnem valamennyi tisztjei, egy idő óta
oly elégedetlenséget, oly káládatlan, de valóságos idegen
kedést tapasztalt, mely ugyan lázadássá nem fajul, de a
veszély pillanatában könnyen cserbehagyásban nyilatkozhatik.
0 erre figyelmeztette a királyt. A király mosolylyal és a
nem hivés kézmozdulatával felelt e figyelmeztetésre :
„Menjen — mondá neki a fejedelem — törődjék ön
Párissal, a királyságért felelek én.“ A hű községtanács ag
gódva vonult vissza ily nagy biztosságban.
X.
A nemzetőrség 24-én reggel csakugyan felszólittatott,
hogy a sorkatonaság és nép közé lépjen, — s lassan és
kelletlenül engedett a felhívásnak. A nép folytonos moz
galmában ministerellenes hangulatnyilvánitást, s fegy
veres követelést látott azon választási reform engedélyéért,
melyet maga is helyeselt. Titokban csak mosolygott.
Guizot neve gyűlöltté lett előtte. Kihívó és hosszas uralma
terhére vált. Szerette ugyan kormányzási elveit, de neír
szerette az embert. Benne először csak szolgálatrakészsé4*
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gét, azután Anglia oktalan ingerlőjét látta. Szemére lobbantá a politikai szolgaság drága árán megvásárolt portugalli
békét, szemére lobbantá a vakmerőén veszélyes háborút az
orleansi család Madridban való erősítéséért. Örült azon
minister bukásán és megaláztatásán, ki egyiránt népszerűt
lenné lett a béke és háború által.
Nem nagyon ijedt meg, midőn látta, hogy a nép lövé
sekkel szavaz a király elkopott rendszere ellen. A feje
delem éppen úgy elöregedett a nemzetőrök szivében, mint
éveinek számában. A párisiaknak úgy tetszett, hogy bölcsesége nyakassággá fajúit. Ezen nyakasság zendülés általi
megtörése és legyőzése igazságos büntetésnek tetszett a pol
gárság előtt a hosszú szerencséért. A nemzetőrség azt
hitte, hogy minden, a párisi mozgalom által kierőszakolt
ministeri, változással az ellenzéknek Thiers és Barrot Odilon
személyében kormányra jutásával, a választási törvény
mérsékelt javitásával, a követek házának a nép szellemében
való megújításával és felfrissítésével fog végződni ; a leg
élesebb szemek sem láttak még egyebet a király lemondá
sánál és kormányzóságnál. Szóval, a nemzetőrség zúgoló
dása által ellenzéket hitt csinálni az utcán, midőn már
forradalmat csinált.
Nem kételkedett abban, hogy a királynak ez éjjel ta
nácsot adtak, hogy az uj ministerium még délelőtt ki lesz
hirdetve, s hogy a tárgynélküli mozgalom magától lecsendesül, s mint előbbi estvén, örömriadássá és kivilágítássá
változik.
XI.
A követek háza reggeli 8 órától fogva együtt volt,
hogy hallja a közleményeket, miket a király teend mi
nisterei által. A ház éppen oly biztosnak érezte magát,
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mint a király. A többség bizván önerejében, a hadcsapa
tok számában és hűségében, kényelmesen tanácskozott a
legközelebbi óra által létrehozható ministeri változásról.
Mindenki látta előro a ministerváltozást, de senki nem
látta a kormányváltozást. A régi ministerium kegyeltjei
zavarba jöttek. A dicsvágyók örültek közeledő szerencsé
jüknek. A független férfiak pedig szomorúan nézték e két
elkeseredett párt közti harcot, mely a haza romlását von
hatta maga után. Kínos, de nem kétségbeesett aggodalom
nehezült a gyülekezetre. Valahányszor valamely tekintélyes
férfiú lépett a tere mbe, atagok körűié csoportosultak, mitka
előre ki akarnák belőle csalni e végzet fölötti nézetét.
Ekkor egyike a férfiaknak, kikre az isteni gondviselés
az események egy részét fentartá, még nem látta előre a
válságot, mely a királyságot nehány óra alatt romba döntendi ; ez volt Lamartine.
Lamartine fia volt egy vidéki nemes embernek Saone
vidékéről. Sok időt töltött a tanulmányozásban, utazásban
s falusi visszavonulásban. Sokat foglalkozott a természettel,
könyvekkel, szivével és gondolataival. 0 a császárság el
leni gyűlöletben nevelkedett fel ; e korbeli szolgaság csak
kifelé volt fényes, belől szomorú, sötét. Tacitus olvasása
még jobban felingerelte az uj caesar ezen zsarnoksága ellen.
Egy vallásos és királyérzelmű katonafajtából származván,
Lamartine a Bourbonok visszatértekor a királyi testőrségbe
állott, mint a vidéki régi nemesség minden fia. A béke
idején való szolgálat unalmassága ismét arra birta, hogy
kilépjen. Visszanyerte függetlenségét s utazásokat tett a
világban. A majdnem önkénytelen költészet csakhamar is
mertté tette nevét. E korai hirnév ismeretségbe hozta oly
államférfiakkal, mint Talleyrand, Pasquier, Mounier, RoyerCollard, Broglie, Bonald, főleg pedig Lainéval. Ezek vezetése
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alatt lépett a diplomatiai pályára. Az o, és egész család
jának szabadelvű és alkotmányos elvei nem voltak kedvesek
az udvarnál. Függetlensége akadályozta előhaladásában.
Csak 1830-ban neveztetett ki követnek Görögországban.
A júliusi forradalom után beadta lemondását a királyi
ház hanyatló szerencséje iránti tiszteletből, melynek szol
gált, és az uralomra jutott uj király iránti tartózkodásból.
Aztán két évet töltött keleti utazásban, A világ látása
fokozza a gondolatokat. A birodalmak romjainak szemlélete
elszomorít, de erősiti a bölcselkedést. Mintegy földirati magas
latról lehet látni, keletkezni, erősödni és elveszni népeket, eszmé
ket, vallásokat és birodalmakat. A népek eltűntek. Csak
azon emberiség hagy nyomokat, mely a végtelenség utján
halad és meg-megállapodik. Világosabban látni az istent
a nemzetcsoportok ezen utjának végén. Tisztába akarunk
jönni a polgárisultság isteni végzete felett, s féligmeddig
beletekinteni. Hitet merítünk az emberi dolgok végtelen
haladása iránt. A pillanatnyi és helyi politika eltörpül és
megsemmisül, s feltűnik az egyetemes és örök politika.
Elmegyünk mint ember, visszatérünk mint bölcsész. Az
ember ekkor csak az isten pártjához tartozik. A vélemény
bölcseletté, a politika vallássá lesz. íme ez a keleti hosszú
utazásnak és mély gondolkozásnak hatása. Az óceán mé
lyének örvényeit és titkait csak akkor láthatjuk, ha maga
az ocaeán kiszáradt. így vagyunk a népekkel is ; a törté
nelem csak akkor érti őket, ha már nincsenek többé.
XII.
Keleti utazása alatt Lamartinet követnek választották
az éj szaki kerületben. Tizenkét éven át minden párttól elkülönítve állt ; keresvén az igazság útját és a bölcseség
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világosságát, majd a kormány nézetei ellen, azok majd mel
lett szónokolt, gyűlölet és előszeretet nélkül az uj dynastia
iránt ; a kormányt tekintve, kész azt támogatni, ha a jogos
ságban és hatalomban növekvő demokratia szellemében akart
kormányozni, kész azt megtámadni, ha a múlt útjára
akarna térni.
Lamartine politikai elvei azon örök igazság elvei valának, melyeknek egy lapját az evangeliom képezi ; az em
berek isten előtti egyenlősége, megvalósítva a földön oly
törvények és kormányformák által, miket a többségnek és
a polgárok egyetemének a kormányzásbani legegyenlőbb
személyes befolyás nyújt, és a társadalom szellemi és
anyagi javaiban való részvét által.
Lamartine nem kevésbé becsülte az ész uralmát a
szám durva souverenitása felett; mert előtte az ész az is
tenség visszatükrözése az emberiségen, az ész uralma isten
uralma volt. 0 éppen nem ment az életviszonyok önkényes
és valóban lehetetlen egyenlősítése törekvésének agyréméig.
0 nem tudott képzelni semmiféle művelt társulatot a termé
szeti ösztön által megjelölt ezen három alap nélkül, az
örök igazság ezen hagy kifejezői nélkül : az állam, a család,
a tulajdon. A vagyonközösség, melyet szükségkép a nő
gyermek- és szülék-közössége és az emberi faj baromisága
követ, előtte undok gyalázat volt. A socialismust külön
böző formáiban mint sz. simonismust, fourrieriusmust, tőke kisa
játítás a munka felszabadítás és sokasitás céljából — nyomo
rúságnak tartotta. A tulajdont, mint egyebet kétségen kívül tökéletesithetőnek vélte oly intézmények által, melyek nem ronta
nak, hanem fejlesztenek ; de ő a védett napidijat a tőke és
munka egyesítésének legszabadabb és legtökéletesebb formá
jának tartotta, minthogy a dij tökéletes és szabadon megvitatott
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arányt képez a munka értéke és a tőke szüksége között, —
arányt, mely minden szabad országban a verseny által van
kifejezve.
Minthogy azonban a gyakran éhségtől kinzott munkás
nem bir mindig és közvetlen szabadsággal jogainak és a dij
és munka közötti helyes arány s a tőkének tett szolgálata
védelmében, Lamartine bizonyos mértékben az államot kí
vánta mintegy ítélő bíróul a két ellenkező igény kiegyenlí
tésére.
Továbbá azt akarta, hogy az állam, mint a gyengék
és erősek támogatója, a hatóság által meghatározott bizo
nyos esetekben gondoskodjék s e g é l y m u n k á r ó l oly
munkások számára, kiknek éppen nem lehetett kenyeret szerezniök családjok számára. 0 a „ s z e g é n y e k á r s z a 
b á l y á t " követelte. 0 nem akarta, hogy egy művelt tár
saságnak utolsó szava, élelemben és hajlékban szükséget
szenvedőkért feláldozás és halál legyen; hanem azt akarta,
hogy az utolsó szó ez legyen : munka és kenyér !
Végre meggyőződvén a tulajdon előnyéről, az újabb
kor ezen valódi polgárjogáról, a proletariátust fokonkint úgy
akarta megszüntetni, hogy az általánositott tulajdonra a
polgárok legnagyobb száma s végre az összes polgárság
hivassék föl. De ezen fölhívás első feltétele a birtokosok,
kereskedők és iparosok kezén levő tulajdon tisztelete, kik
már munka és örökség által tettek szert azon vagyonra és
jólétre. Egyet megrabolni azért, hogy más gazdagodjék
nem láttszott neki haladásnak, hanem mindenki tönkretéte
lének.
Ezek voltak Lamartine nézetei a forradalom társadalmi
része fölött, vagyis inkább a kormány javítása és a tömeg
boldogitása fölött. A kormányformát illetőleg kifejtette né
zeteit mind a monarchiái mind a köztársasági formára nézve
ff
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XIII.
Ezen idézetből látni, hogy a kormányforma kérdése La
martine előtt inkább a körülmények, mint elvek kérdése volt.
Világos ebből, hogyha Lajos Fülöp alkotmányos kormánya
* a az alkotmányozó gyűlésben több államférfi lett volna
)H
mint bölcsész, azok tudták volna, hogy ilyen közvetített állapot lehe
tetlen egy trónjától félig megfosztott király gyámsága alatt. Nem szo
kás a legyőzöttre bizni a hóditmány felügyeletét és igazgatását, ü g y
intézkedni, mint e gyűlés, annyi, mint a királyt árulásra vagy vérpadra
taszítani. Mondjuk ki bátran, mint a történelem egykor ki fogja mon
dani : — volt egy pillanat, midőn az alkotmányozó gyűlésnek joga
volt választani a monarchia és köztárság között, s ekkor neki a köz
társaságot kellett volna választani. Ebben volt a forradalom biztosí
tása és jogosultsága. Elszántsága hiányozván , hiányzott az okos tett.
De azt mondják Barnaveval, hogy Francziaország monarchikus —
földirati fekvése és jelleme által és a vita azonnal föléled a lelkekben
a monarchia és köztársaság között. Értsük meg egymást.
A földirati fekvésnek nincs semmi befolyása ; Rómának és Kar
thágónak nem voltak határai ; Genuának és Velencének nem volt
területe. Nem a föld határozza meg a népek alkotmányának természe
tét, hanem az idő. Barnave földirati ellenvetése egy évvel később
magától elesett Francziaországnak 1792-ki csodatettei előtt. Ez megmu
tatta, hogy hiányzik-e egy köztársaságban az egység és központosítás
egy szárazföldi nemzetiség védelmére, a tengerek és a hegyek —
a gyengék határai ; az emberek a népek határai. Hagyjuk hát
azt a földiratot ! Nem a mérnökök Írják a társadalmi alkotmányokat,
hanem az államférfiak.
A nemzeteknek két nagy ösztöne van, ezek megsugallják nekik
a formát, melyet nemzeti életök idejéhez képest választani kell : az
önfentartás és növekedés ösztöne. Tenni vagy nyugodni, menni vagy
leülni, két tökéletesen ellenkező cselekmény, melyek egészen ellenkező
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fokonkint és őszintén arra törekedett volna, hogy két
vagy három, a kor által követelt szellemi vagy anyagi
javítást tegyen, akkor Lamartine védelmezte volna a mon
archiát. Mert a nemzetek és egyesek szerencséjének
csendes és okos becsiilésében az állandóság és a rend
állásba kényszerítik az embert. Épen ez az eset a nemzetekkel. A
monarchia vagy köztársaság a népek életében két ellenkező állapotnak
felel meg : a nyugalomnak vagy tevékenységnek. Mi itt a nyugalom
vagy tevékenység szókat legáltalánosabb jelentőségben veszszük; mert
nyugalom a köztársaságban is van, valamint tevékenység a monar
chiában.
Ha egy nép oly korszakba jutott, hogy erejének teljességével
kell működnie, magában vagy magán kívül azon rendszeres átalaku
lására, mely épen oly szükséges a népeknek, mint a lefolyás a folyóknak, vagy a szétrobbanás az összenyomott erőknek : akkor a köztár
saság a szükséges és végzetszerü forma egy nemzetnek. A társadalmi test
rögtönös, ellenállhatatlan és lázas cselekvényéhez az egésznek karja és
akarata szükséges. A nép tömeggé lesz, s ösztönszerüleg szembeáll a
veszélylyel, egyedül ő szállhat szembe a válsággal. Mely kar volna
képes a népén kivül mind azt elhárítani, mit az elhárít? helyéből ki
mozdítani, mit le akar rombolni ? felállítani, mit meg akar állapítani ?
A monarchia ezerszer széttörné ebben királyi pálczáját. Egy emel
tyűre van szükség, mely képes 30 millió akaratot megmozdítani. Ez
emeltyűvel egyedül a nemzet bír. Ő maga a mozgató erő, a támpont
és az emeltyű.
A nemzetgyűlés tehát vak és gyenge volt, hogy nem adta a
a forradalomnak a köztársaságot eszközül. Mirabeau, Bailly, Lafayette
Sieyes, Barnave, Talleyrand, Lamett, mint bölcsészek működtek ez
ügy körül — és nem mint nagy politikusok. Az esemény bebizonyí
totta. A forradalmat befejezettnek hitték, mihelyt meg volt irva ; a
monarchiát megtértnek hitték, mihelyt az megesküdt az alkotmányra.
A forradalom csak a kezdeténél volt ; és a királyságnak a forrada
lomra tett esküje éppen oly hasztalan volt, mint a forradalom esküje,
melyet a királyságnak adott. E két elem nem olvadhatott össze csak

59

úgy tűntek fel előtte, mint a békének biztos nagy feltételei.
S a békesség nagy jótétemény. De Lamartine tudta, hogy
a megerősödött hatalmak majdnem mindig ellenzik műveik
változtatását, mi mindig rázkódással jár. Lelkiismerete
tiltotta, hogy ő maga forradalmat idézzen elő, de elfogadta
egy századnyi köz után. És e köz a köztársaság. Egy nép nem
megy át egy nap alatt, sőt még 50 év alatt se forradalmi tevékeny
ségéből a monarchia nyugalmába. Elfeledik, midőn emlékezni kellene
rá hogy a világ iszonyú volt és még most is izgatottságban tart
minket. Ha a forradalomnak mindig hozzá illő és természetes kormá
nya lett volna — s ez a köztársaság — nem lett volna oly zajos és
nyugtalan, mint milyen a mi öt monarchiái kísérletünk volt. Az idő
természete, melyben éltünk, tiltakozék a hatalom hagyományos alakja
ellen. A mozgás korszakának mozgalmi kormány kell, — ez a termé
szet törvénye.
A köztársaság, ha azt a nemzetgyűlés törvényesen állította volna
fel, teljes joggal és erőben, egészen más lett volna, mint az a köz
társaság, melyet kilenc hónappal később az aug. 10-ki lázadás oly ke
gyetlenül és álnokul csikart ki. Meglettek volna ennek kétségen kí
vül az uj rend alakulásával együttjáró izgatottságai. Nem kerülte
volna ki a természetes rendeltetéseket egy mozgalomban levő ország
ban, melyet még a veszély nagysága is szenvedélyesit. De egy tör
vénytől született volna — a helyett, hogy lázadástól született; egy jo g 
tól és nem erőszaktól ; egy határozatlantól és nem felkeléstől. Ez
mérgezte meg természetét és tette baljóslatúvá jövendőjét. Nyugtalankodóvá kelle lennie, midőn nyugodt maradhatott volna.
Lám mennyire megváltoztatott volna mindent a törvényes és
megfontolt kikiáltás. Az aug. 10-ke nem történt volna ; a városi tanács
álnoksága és zsarnoksága, a testőrök mészárlása, a palota megtáma
dása, a királynak a nemzetgyűlésbe szaladása, a szidalmak, melyekkel
itt elhalmozták, és végre bebörtönözése elkerültettek volna. A köz
társaság nem ölt volna meg egy királyt, egy királynét, egy ártatlan
gyermeket és egy erkölcsös herczegnőt. Nem történt volna meg a
szeptemberi mészárlás, a népek e s . Bertalan napja, mely örökre be
szennyezi a szabadságot. Nem lett volna háromszázezer ember vérébe
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az önkényteleu forradalom véletlenségét, ha azt a viszonyok
hatalma hozta létre. Ő el volt határozva viharaival és veszé
lyeivel dacolni, hogy közremuködésöket az általa érettek
nek tartott eszmék valósítására fordítsa, és hogy őket az
igazság, eszélyesség és emberség korlátái közt tartsa.
keresztelve. Nem adta volna kezébe a forradalmi törvényszéknek a
nép bárdját, a meiylyel egy egész nemzedéket feláldozott, hogy helyet
csináljon egy eszmének. Nem lett volna a máj. 31-ke. A girondiak
tisztán jutva a hatalomra, több erővel birtak volna a demagógia leküzdésére. A hidegvérrel felállított köztársaság egészen máskép ijesztette
volna meg Európát, mint egy öldökléssel és orgyilkolással törvényesített
lázadás. A háborút el lehetett volna kerülni, vagy ha elkerülhetlen
lett volna, az sokkal inkább egy szívvel és lélekkel és nagyobb dia
dallal folyt volna. Tábornokaink nem mészároltattak volna le saját
katonáik által árulás kiáltások között. A nép szelleme velünk har
colt volna, és a mi augusztusi, szeptemberi és januáriusi napjainktóli
irtózás nem űzte volna el lobogóink alól a népet, melyet tanaink oda
csőditettek. Lám ennyire átalakította volna a forradalom sorsát a
köztársaság származtatásában történt egyetlen változás.
Mindent egybevéve, a nemzetgyűlésnek, melynek gondolata megvilágitá a földet, melynek merészsége két év alatt átalakította a biro
dalmat, csak egy hibája volt : az, hogy nyugalomra ment. Neki állan
dóvá kelle magát tennie, és — leköszönt. Egy nemzet, mely kétévi
uralkodás után és egy romhalmon leköszön, a fejetlenségnek adja át
a királyi pálczát. A király nem volt képes kormányozni, a nemzet
nem akart kormányozni : a pártok kormányoztak. A forradalom elve
szett, nem azért, mintha sokat akart volna, hanem azért, mert nem
merészelt eleget. Nagyon igaz, hogy a nemzetek félénksége éppen
oly gyászos, mint a királyok gyengesége ; és hogy egy nép, mely nem
mindent ragadt magához és tart meg, mi az övé — a zsarnokságnak
és fejetlenségének engedi át jogát. A nemzetgyűlés merészelt mindent,
csak kormányozni nem. A forradalom kormánya csak köztársaságnak
volt nevezhető. A nemzetgyűlés félt e nevezettől s átengedé azt a
pártoknak és a rémuralomnak. Ez volt hibája. Ő meglakolt ezért, és
e hibaérti lakolás még nem végződött be Francziaországra nézve.

61

Azon két főeszme, melyet Lamartine elég szentnek és érett
nek tartott egy forradalom küzdelmeire, egészen önzéstelen
volt. Azok csak istennek és emberiségnek használtak.
Épen nem voltak előnyére sem érdekeinek, sem személyes
szenvedélyeinek ; annál kevésbé voltak azok egy bölcsész
nek vagy dicsvágyónak kedvenc gondolatai. Nem volt mit
nyernie ; inkább vesztett volna sokat. 0 nem habozott ily
forradalomnak szolgálni s oda adni szivét, eszét, sőt életét
is. Azon két eszme méltó volt ily áldozatra.
Az e l s ő a tömeg részvéte a politikai jogokban, hogy
fokonkint csendesen és rendesen előkészíttessék igazságos
egyenlőségre a felvilágosodásban és a társadalmi jólétbeu.
A m á s o d i k az emberiség lelkiismeretének valódi
fölszabaditása, nem rombolás, hanem a vallásos hit teljes
szabadsága által. Szerinte ez úgy lehetséges, ha az egyház
végkép elválasztatnék az államtól. Mig az egyház és állam
egymással össze lesznek kapcsolva uzsorás kötelékek,
osztott jövedelmek és hivatalok által, addig az állam isten
és lelkiismeret közé látszik helvezve. A vallások eredetökre nézve megszentségtelenitve és a szabad hit méltósá
gáról lesülyedteknek látszottak előtte, politikai hatóság
minőségében. rAz 1789-ki forradalom — mondá a szószéken
—az egész világnak szabadságot szerzett,kivéve istennek.A val
lásigazsága vagy tör vény elnyomott szolgáj a, vagy a kor
mányjutalmazásai és kegyei által tétetik azzá. Függetlenségét
vissza kell állítani, s átengedni saját természetes fényének az
emberiség szelleme fölött. Minél szabadabb, annál igazabbá
lesz, minél igazabb, annál szentebbé lesz ; és minél szentebb
és szabadabb, annál hatékonyabbá lesz. Ha többé nem
törvény, hitté lesz ; ha nem betű, szellemmé lesz ; ha nem
forma, tetté lesz.“
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Lamartine természetileg vallásos volt, miként a levegő
átlátszó. Az isten tudata annyira elválaszthatlan volt lei
kétől, hogy neki lehetetlen volt a politikát elválasztani a
vallástól. Minden haladás, mely nem az embernek világo
sabb tudására és a teremtőnek, mint az emberiség forrá
sának és céljának tevékenyebb imádására célzott, neki úgy
tűnt fel, mint céltalan tapogatózás a semmiségben.
De midőn Lamartine minden áron a hitben és imádásban való haladást óhajtott, e haladást csak mint az egye
temes ész hatását mindenkire, s mindenkiért önmagára
kivánta. 0 borzadott az üldözéstől,
erőszakoskodástól és a
//
lelkiismeret nyűgözésétől. Őszintén tisztelte másokban azon
legérinthetlenebb életelvet — a hitet. Tisztelte a vallást és a
kegyességet minden szent alakjában, ha embertársaira buzditólag, világositólag és vigasztalólag hatott. Tudta, hogy a katholicismus ha máskép fogatik is fel, mint ő általa, számtalan és
szent erényt költ a hívők lelkében. 0 életét adta volna
az utolsó hívők tiszta// lelkiismeret szerinti isteni tiszteletének
érinthetlenségeért. 0 kivánta, hogy a vallások magok
vetkőzzenek ki az ódonságból, melybe burkoltattak ; de nem
akarta, hogy az önkényesen és gyöngédtelenül történjék.
Egyedüli apostola a szabadság volt ; ez az emberi
szellemben az istennek egyedül méltó tanitója. A papságot
tisztelte, a meddig az a léleknek szabad, hittel és nem tör
vénynyel fegyverzett hatósága volt. Az isteni tisztelet
szabadságára vonatkozó nézete szabadelvű, kegyes és a szó
szoros értelmében forradalomellenes volt.
ff

XIY.
Ez volt azon két titkos mozgató elv, mely Lamartinet
arra ösztönözte, nem hogy forradalmat támaszszon, hanem
hogy azt elfogadja, vagy legalább üdvözölje. Mert ő épen
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nem titkolta maga előtt azon veszélyeket, nehézségeket, és sze
rencsétlenséget melyek minden forradalom után következni szóktak. 0 szerette a demokratiát, mint az igazságot. Borzadott
a népizgatástól, mint a sokaság zsarnokságától. Az isten az
emberiséget, mint az embert, jónak és rosznak teremtette.
A tömegben épen úgy, mint egyesekben, van az erénynek
és van a bűnnek és véteknek egy része. A bűn és vétek
megmozdul és felemelkedik a forradalomban. Úgy látszik,
hogy mindaz, ami mozgásba hozta, sokasitja, mig ismét
lecsendesül s természetszerűleg megállapodik. Ez a hab
harca az óceán ellen. Midőn az óceán lecsendesül, mindig
győz, s elnyeli a //habot. De az által piszkossá lesz. Lamartine tudta ezt. 0 előre reszketett a felforgatás kicsapon
gásaitól. El volt határozva, hogy ellentáll neki, s ha kell, meg
hal, hogy a nép javát és a csendes forradalom méltóságát
őrizze azon őrjöngésektől.
XV.
Mialatt ő észlelt és fontolgatta a mozgalmat, mely in
kább hasonlított lázadáshoz, mint a párisi némely belső
utcákon öszpontositott forradalomhoz, addig a következő
dolgok történtek.
Február 23-án este, kevéssel az éj beállta után, a
ministeri változás örömében a boulevardokat és az utcákat
nagy sokság lepte el, tapsolván a kivilágított házaknak. A
polgárok szivében a béke és benső öröm érzete honolt. Ez
volt mintegy a kibékülésnek és egyetértésnek néma proclamátiója a nép és király közé tévedt hang után. Tudták,
hogy a király, nem meggyőzve, de megingatva egymás után
hívta a Tuilleriákba Mólét, Thierst és Barrotot.
Mólé, mérsékelt politikájú férfiú, ki ismerte a válságo
kat, ki kedves volt az udvarnál, kit tiszteltek a conserva-
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tivek s szerettek a főpolgárok, egészen aristokratikus jel
lemű volt, kinek természetes felsőségét még a féltékeny
aristokratia is elismerte és szerette.
Thiers a király elleni személyes ellenzék feje, min
denre kész és a legváratlanabb fordulatokban otthonos tehet
ség, képes volt egyiránt bámulatra indítani a conservativeket, hatalmában tartani a királyt, és elbájolni a népet.
Barrot elveinek hajthatlansága és népszerűsége miatt
mindeddig nem volt alkalmazva a kormánynál, de a veszély
főfokán szükségessé vált, a mennyiben már egyedül az ő
neve képezett lehető kormányt a királyság és köztársaság
között.
Ezen nézetei Barrot-t a monarchia legszélsőbb pártjára
helyezék. 0 volt az 1848-ki Lafayette. Ekesszólása ké
pes volt egy ministeriumnak erőt és fényt kölcsönözni.
Fedhetlen tisztaságú jellemet néha ugyan megingot a szí
vesség és határozatlanság, de soha nem szivgyengeség által,
mindazáltal a népeknek valódi, érinthetlen bálványa volt.
0 megtestesül ellenzék volt, de csupán becsületes dicsvágy
által élesztett, önérdek nélküli ellenzék. Úgy látszik, hogy
e férfiú 18 éven át mellőztetett, hogy a végső órában meg
mentse a királyt, ki magát karjaiba veti.
//

9

ff

XVI.
A 23-ki esti értekezletek még nem vezettek célra. A
király siket maradt a Mólé által előterjesztett feltételek
iránt. Személyek változtatása elég áldozatnak látszott
neki ily szükségben. Az ügyekben teendő változtatás úgy
tűnt föl neki, mint saját bölcseségének tagadása. Thiers
és Barrot nevei nem voltak kedvesek a király előtt, mint
személyes vereségének látható jelei. E két nevet ő csak
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a legnagyobb veszély idejére tartogatta magának, de nem
hitte, hogy oly hamar kelljen rajok szorulnia. Az éjjen
át még gondolkodni akart, s csak a következő nap hatá
rozni, a szerint, a mint a jelek kevésbé vagy inkább fenye
getők lesznek. Semmi nem mutatta még, hogy e kivilágí
tással kezdődő éj a monarchia utolsó éjszakája leend.
A küzdőknek csekély száma, összegyűlve Paris azon
részében, mely utcáinak görbesége és sziik volta által a lá
zadás természetes erősségét képezé, figyelő ellenséges és
megtámadhatlan állást foglalt el. Ezen emberek majdnem
mind a köztársaság katonái voltak, begyakorolva a két mo
narchia titkos társulatainak önkénytes szolgálatába ; meg
szokva a harcot s magát a vértanuságot is, ama napokban,
melvekben Párisi vérrel mocskolták s a királvság felállitását megakadályozták. Senki sem tudta, ki a parancsnoka.
Láthatlau főnöküknek sem neve, sem rangja nem volt. Az
a forradalom láthatlan lehellete ; a pártok szelleme ; a nép
lelke, mely jelenben tűr, s a jövő elérése után tör; az ön
zetlen és hidegvérű fanatismus volt, mely örömmel hal meg,
ha halálában az utókor a jobblétnek és életnek magvát ké
pes találni.
Ezekhez csatlakozott a harcolóknak még két más faja
is, kik önként rohantak mindig a lázadások zűrzavarába :
a vad természetűek, kiket a vér csábit és a halál gyö
nyörködtet, s a könnyelmű természetűek, kiket a forgószél
vonz és elragad — a pidsi verek ík. De e faj nem növe
kedett. Fegyverrel kezében csendesen vigyázott. Megelége
dett azzal, hogy az általános felkelésnek időt adjon.
A felkelés nem mutatkozott sehol. Szüksége volt egy
harci riadóra, mely azt felizgassa, egy lázasztó hangra,
mely bátorságot és boszut öntsön az ingatag néptömegbe,
mely egyiránt kész volt hazatérni vagy kitörni, hogy a korLamartine.
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mányt elbuktassa. Csak néhány néma csapat képződött a
Temple és Sz.-Antoine külváros szélén. Kisebb csoportok
jelentek meg azon utcák végén, melyek a Chaussée d’Antintól a boulevardokig vezetnek.
A csoportok ezen két neme különféle volt öltözetében
és viseletében. Az egyik a polgári rendhez, tartozó gazdag
és müveit ifjakból, tanulókból, kereskedőkből és nemzet
őrökből, írókból, különösen journalistákból állott; ezek szó
nokoltak a néphez, felkötötték haragját a király, a ministerium és a kamarák ellen, beszéltek Franciaországnak a
külföld előtti megaláztatásáról, az udvar diplomatiai árulá
sairól, a Lajos Fíilöp által megvásárolt követek megveszte
getéséről és szégyenletes szolgaságáról. Hangosan emlegették
a népszerű ministerek neveit, kiket e lázadásnak kellett a
Tuileriákra rákényszeríteni. A nagyszámú sétáló és kiván
csi közönség megállóit e szónokok mellett és megtapsolta
előadásaikat.
A másik csoport szegény emberekből állott, kik két
nap előtt fegyverzörejre hagyták oda műhelyeiket. Munká
ban használt öltönyük vállukra volt vetve, kék ingok szét
gombolva, kezeik még feketék a szénfüsttől. Ezek csendesen
kis csapatokban vonultak azon falak előtt, melyek Clichy,
La Viliette utcák és az Ourcq-csatorna felé vezetnek. Egy
két jobbmódu, posztóruhába és kabátba öltözött munkás
ment előttök nagy* léptekkel, beszélgetve velők csendesen,
mintha jelszót adnának nekik. Ezek voltak az ember- és a
családjog pártjának főnökei.
Az ember- és a családjog társulata a democrata sza
badkő mivesség egy neme volt, alapítva 1830-ban, nehány
cselekvő republikánus által. Ezen társulatokban a Napoléon
által lerombolt köztársaság óta különféle nevek alatt élt az
elárult szabadság gyűlölete s a jacobinismus némi maradvá-
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nva, mely Babeuftól egész Buonarottiig és Buonarottitól
ezen köztársasági iskola legifjabb tagjáig feltartotta magát.
Ezen tisztán politikai társulatok tagjai leginkább párisi
gyárosok, lakatosok, esztergályosok, könyvnyomdászok, ácsok
és asztalosok vezetőiből állottak.
A királyság, mint az előjogok boltozatának zárköve
elleni emez állandó összeesküvésekkel párhuzamban alakul
tak a b ö 1c s é s z i t á r s u l a t o k , majdnem ugyanazon ele
mekből, némelyek Sz. Simon, mások Fourrier, ismét mások
Cabet, Kaspail, Leroux Péter, Blanc Lajos vezetése alatt.
Ezek nyilvános összeesküvések valának, melyek egyképen
lázitottak szóval, társulatok és sajtó utján. Mindeddig, mint
békés lélekczetek, szabadon tárgyalták és gyakorolták tan
tételeiket.
Ezen tantételek, melyeknek elve ábráudszerü testvériséget alapitni e földön, az egyéni tulajdon eltörlését céloz
ták, következésképen a család megszüntetését is. A család
az apa, anya és gyermek szentháromsága. Az apa, anya és
gyermek örök, s szünet nélkül megújítják azon háromságot,
mely az embert tovább éleszti. Egyéni és örökös tulajdon
nélkül a családnak az emberiség folytonos felmaradásánál,
forrásának és gyönyörének nincs semmi alapja arra, hogy e
földön tenyészszen és fentartsa magát. A férfi a hím, az aszszony a nő, a gyermek az embernyájnak kis fia. A mező
mivelő nélkül terméketlenné lesz. A miveltség, mely gazdag
ságból, szünnapokból és versenyzésből ered, eltűnik. A csa
lád birtoktalanitása az emberiség öngyilkolása.
Ezen alapigazságok, ez iskola különféle mesterei által
az előítéletek közé soroztattak és zsarnokságnak bélyegez
tettek. Bölcsészek vagy álbölcsek, képzelgők, ezen több
nyire becsületes, de saját agyrémeikben fanatikus emberek,
képzelgéseikben tovább mentek, mint, hogy az a társadalmi
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elet alapjául szolgálhatna. Ékes szavakkal eltévedtek a
rendszerek tömkelegében ; s szerencsétlenül tévedésbe hozták
magukkal azon egyszerű, türelmes, hiszékeny embereket,
kiknek gondolataik korlátoltak, szándékaik tiszták, s esz
méik a reális világ iránt nyomor és boszu miatt zavartak
valának. Ezen rendszerek az utópisták által óhajtott communismus költészete és a társadalmi renddel elégedetlenek
boszuja valának. A műhelyek vándor népe, elhagyva szülő
földjét s családja igazságait, megvetette azt a nélkül, hogy
észrevenné semmiségét ; haragudott az idő lassúságára, hogy
vezetőinek Ígéreteit teljesitve láthassa. A kormánynak min
den rendülése úgy tűnt fel ezen társadalomellenes társulat
tagjai előtt, mint az ő álmaiknak valósulása. A nélkül,
hogy osztanák a tisztán köztársasági tanokat és az emberi
jogok társulatának s a család társulatának egyenlőségét,
mégis szövetkeztek e socialisták a. küzdőkkel, remélvén,
hogy kincsöket a romok alatt találandják meg.' E két for
radalmi párt közti különbség az, hogy az egyik gyűlölte a
királyságot, a másik kívánta az emberiség haladását. Az
egyiknek célja a köztársaság és egyenlőség, a másiké a
társadalom átalakítása és a testvériség volt. Kern egyeztek
másban, mint a fenálló elleni türelmetlenségben és annak
reményében, mit egy közeli forradalomból láttak kicsillogni.
XVII.
Esti tiz óra tájban a polgári ifjakból kis köztár
sasági csoportok vonultak ki a Lepelletier-utcán, csende
sen gyülekeztek a „ N a t i o n a l * kiadóhivatala körül, mintha
ott adtak volna egymásnak találkozót. Minden forradal
mainkban tanács, jelszó és indítás a lapirodákból került ki.
Ezek a közvélemény gyíilhelyei s a nép mozgó szószékei.
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Hosszú beszélgetés támadt a köztársaságiak közt kint és a
köztársaságiak közt bent. Rövid és'lázas szavak váltattak
a kapus szobája rácsos ablakán keresztül. A csoport lelke
sítve a vele közlött tűz által, a boulevardok fele ment ezen
kiáltások közt : éljen a reform! le a ministerekkel!
Alig- vonult el e csapat a „ N a t i o n a l 14 irodájától,
már egy másik — munkásokból és köznépből álló — csa
pat jelent meg, s megállt vezetője szavára. l Tgy látszék,
hogy várattak. A ház belsejében tapsoltak nekik; aztán
egy kistermetű ifjú, tüzes szemekkel s lelkesedéstől mozgó
ajakkal, ihlettea felállott az ablak benső falára s beszédet
tartót^ a sokasághoz. A nézők nem láttak csak taglejtést,
nem hallottak csak hangot s nehány csillogó phrasist, han
goztatva egy délszaki száj által. E szónoklat hangja nép
szerű volt, de ez ügyes és képies népszerűségben nem volt
semmi aljasság. E beszéd Páris utcáját a római forum ma
gasságára emelte. Ez ujabbkori szenvedély volt a régiségen
táplált férfin ajkain. A lámpa fényénél irodalmi férfiút vél
tek felismerni a szószéken. Azt mondák, hogy Marrast volt,
majd a gúny, majd a harag mennyköveit szóró szerkesztő
és a köztársasági eHenzék feje.
A beszéd hatása látszott a küzdő csoport türelmetlen
ségében, figyelmében és zúgásában. Aztán csatlakozás végett
ment az első csapat után, mintha attól kormányoztatnék.
Ugyanazon pillanatban más két, szintén csendes csapat vo
nult, mint külön kisebb csapatok, hogy kitűzőit helyét
•elfoglalja. Az egyik a népes és mindig zajongó Pastille
bástyái felől látszott jönni. A másik, melynek magva a
„ R e f o r m 44 cimii lap irodájában képződött, Páris közepé
ből jött. Ez utóbbi a királyság elieni legfáradhatlanabb
összeesküvők leikétől élesztve, s inkább a tett, mint a szó
emberei által vezéreltetve, fegyvert viselt ruhája alatt. Mint
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harctapasztalt s tfízbe kész csapat vonult ez, melyben min
denki biztosan támaszkodik bajtársa kipróbált karjaira.
A Bastille érődéinél levő csapat inkább számos volt,
mint szervezett vagy férfias. E forradalmi processio ugyan
azon népre emlékeztetett, mely első polgári zavargásaink
napjaiban vala látható Párisban. Sok rongyos nő és gyerek
tolakodott a külvárosokból, itt-ott rémitve a gazdagokat s
gyönyörködve a telietlen nép nyomorában és hetvenkedésében. Ily csoportnak szüksége van látható és hallható jelre,
hogy ismét összegyűlhessen. Magukkal vittek két vagy há
rom, régibb és újabb tusákbau elrongyolt háromszinü zászlót,
melyeknek fehér lapján nehány aljas szitok volt felírva.
Egy, körülbelül negyven éves, magas és sovány ter
metű férfiú, kinek fürtös haja egész válláig lengett, ment
előttök katonás léptekkel. Karjait keresztbefontan tartotta
mellén. Feje kissé előre csüngött, mint oly férfiúé, ki meg
gondolt elszáutsággal megy a csatába, s büszke arra, hogy
ott meghal. Ezen férfiú szemeiben, ki ismerte a sokaságot,
az egész forradalom tüze öszpontosult. Arckifejezésében oly
kihívás volt, mely nem retteg a túlerőtől. Ajkai, melyek
benső néma beszédtől örökké mozogtak, halványak és reszketők valának. Jóllehet ez alak egészen harcias volt, mégis
volt tekintetében valami ábrándozás, szomorúság és szenve
dés, mely bátorságában a kegyetlenkedés minden gondola
tát kizárja. Tartásában, viseletében és vonásaiban inkább
a feláldozás fanatismusa, a hősiesség félreismerése volt,
mely a keleti Delhyckre emlékeztet, kik hogy a halálba*
rohanhassanak, ópiummal részegittetnek el. Mondják, hogy
L a g r a n g e - nak hívták.
E három csoport a Tortoni kávéház mellett, a dolog
talanok eme gyülhelyén, tömörült össze. Keresztülvágták
magukat a kiváncsi és dologtalan nép tömegén, mely a bon-
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levardok keresztutcáin hullámzott. x\. csendes nép egy része
gépiesen követte e néma csoportokat. A munkásoknak kard
dal és kopjával fegyverzett kis része a Ckoiseul-utcán elvált
a főcsapattól s zaj nélkül haladt az utcán végig. Úgy lát
szott, mintha e kis szakasz feladata az lett volna, hogy a
katonaságtól megszállt külügyi ministerium lakát hátulról
támadja meg, mig a főcsapat elölről közeledett hozzá. Va
lami láthatatlan terv vezette e mozgalmat. A forradalom
lehellete föllázitja a tömeget; de csak az összeesküvők bír
ják jól vezetni a mozgalmak véletlen szerencséjét.

XVIII.

A fáklyafüstben egy vörös zászló lengett e sokaság el
ső soraiban, mely előhaladtában mindig jobban sűrűsödött.
Valami baljóslatú kíváncsiság volt e felhőszerü tömegben,
mely a nap titkait látszék magában viselni.
A külügyi ministerium laka előtt egy zászlóalj sorka
tonaság, csatakészen, töltött fegyverrel, élükön hadvezérrel,
elzárta a boulevárdokat. A csoport azonnal megállt a szu
ronyok e fala előtt. A zászló lengése és a fáklyák tüze bok
rossá tették a vezér lovát.
A ló ágask
hátrált, mely ketté vált, hogy vezérét eltakarja. E zavar pil
lanatában egy lövés történt. Hogy e lövés — mint némelyek
mondják — elrejtett gonosz népizgató kéz által a népre tör
tént-e, hogy a vér látása által harcra tüzelje? vagy a fel
kelők részéről történt-e a katonaságra? vagy végre — mi
váiószinübb — véletlenségből sült el a zavarban a töltött
fegyver, vagy pedig katona sütötte-e el, a ló mozdulatai után
azt hívén, hogy vezére meglövetett? Senki sem tudja. Akár
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véletlenség, akár gonoszság — e lövés tüze forradamat
gyújtott.
A katonák azon Íriszemben, hogy megtámadtalak, elő
renyomultak ; egy titzsor világitá meg az egész vonalt. A
magas házaktól és Páris mély utcáiból viszliangzó ropogás
megrázkódtatá az egész boulevardot. A nép és polgárokból
álló csapatban tizedeken hulltak a golyóktól. A haldoklók
jaja és a sebesültek nyögése belevegyük a kiváncsi nép, a
nők és gyermekek vészkiáltásaiba, kik a szomszéd házakba,
mellékutcákba és kapukba menekültek. A vérben kialvó
fáklyák fényében lehetett észrevenni itt-ott szétszórt hullara
kásokat. A megriasztott sokaság, azt hívén, hogy üldöztetik,
boszukialtásokkal futott egész a Laffitte-utcáig, ürességet,
csendet és éjszakát hagyván maga és a katonaság között.
XIX.
A népsokaság azt hitte, hogy álnokul lövetik rakásra
akkor, midőn a ministerváltozás által helyrehozott egyetér
tés felett örömét akartá kifejezni ; dühe most a ministerek
ellen fordult, kik elég gonoszok bukásukat vérontással boszulni még, és a király ellen, ki elég nyakas vérét ontani
azon népnek, mely vérével 1830-ban koronát szerzett neki.
A katonák elrémültek az ő általok elkövetett akarat
lan vérengzés felett. Senki nem parancsolta nekik, hogy lő
jenek. Csak szurony szegzésre kaptak rendeletet, a nép roha
ma ellen. Az egészet az éj, a zavar, a vaksors és elhamarkodás okozta ; vér áztatta a katonák lábait, sebesültek vonaglottak. gyilkos lábaik alatt, s a vezér szemei a kétségbeesés
könnyeit hallaták. A tisztek, a szerencsétlenség feletti elke
seredésükben kardjaik élét a kövezethez verték. Előre sejtet
ték e szándéktalan mészárlás hátását a párisi népre. A ve-
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zér az által akarta elhárítani a bajt, hogy egy hadnagyot
küldött a Laffitte utca sarkán összegyűlt néphez, megmagya
rázni a tényállást és kifejezni sajnálatát a történtek felett.
A tiszt megjelent a Tortoni kávéházban, mely ez utca
és a boulevard sarkát képezi. Szólni akart. A nép körül
vette, hogy hallgassa őt ; de alig mondott egy pár szót, mi
dőn egy fegyveres ember előnyomult a nézők közt s rácé
loz a parlamentairre : a nemzetőrök elvették fegyverét, a
gyilkost visszataszították s a tisztet visszakisérték zászlóal
jához.
XX.
Amig ez történt, azalatt ez esemény Ilire villámgyor
sasággal terjedt el a boulevardok egész során és fél Párisban. A külvárosi csoportok újonnan összegyülekeztek és viszszajöttek, hogy halottaikat összeszedjék ; nagy befogott
szekerek kerültek kezükbe ez éji órában, mintha vala
ki előre megrendelte volna őket, hogy a hullákat széthord
ják Páris utcáin, s szemléletük által dühbe hozzák a népet.
A hullák összeszedettek s a szekerekre rakattak, a kocsik
oldalán karok függtek alá, s a nyílt sebekből végig csur
góit a vér a kerekeken. Fáklyafénynél a „ N a t i o n a 1“ kia
dóhivatala előtt vitték el, mint a közelgő boszu előjeleit mu
togatván őket a köztársaság ezen hajnalán.
Ezen gyászállomás után a kocsi a Montmartre-utca
felé ment s megállt a „Reform^ kiadóhivatala előtt. Itt a
köztársaság és királyság közti kibékithetlenség újra kikiáltatott. Rekedt kiabálás, a haragtól elfojtott hangok, s a kí
sérők zokogása egész a házak ablakáig elhatottak. Egy em
ber, a kocsin véresen állva, koronkint egy női hullát emel
getett fel a hallottak rakásáról s mutogatta a tömegnek, és
ismét letette a véres rakásra. E látványnál az elmenők rész
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véte dühhé változott, házaikba futottak, hogy fegyvert ra
gadjanak. Az utcák üresek lettek. Puskákkal ellátott nép
járt a kerekek körül s visszavonult Páris népes közepe felé
eső sötét mély utcákba a St.-Martin négyszög felé, a nép
eme Aventin dombja felé. Sorra zörgették a kapukat, hogy
uj harcosokat hívjanak fel a bosszuállásra. A királyság
emez áldozatainak láttára a városrészek fölkeltek, félre ver
ték a harangokat, felszakgatták a kövezetei, s több torlaszt
emeltek. Időről időre lőttek, hogy a borzalom és harag ki
ne aludjék. A harangok toronyról toronyra vitték a legköze
lebbi lázadás lázas vészhang}át egész a király fülébe a
Tuileriákba.
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HARMADIK KÖNYV.

I.
Mig a boszu által támasztott s az éj által előmozdított
felkelés egész Párisban elterjedt, a király a vészharangok
hangja mellett arról gondolkozott, mily eszközökkel csende
sítse le a népet s nyomja el a forradalmat, melyben ő mind
eddig nem akart egyebet látni egyszerű mozgalomnál. A
külpolitikai kormányrendszerről való lemondás, mely egészen
az ő érdekében Guizotbtm, Duchatelben és a ház többségében
volt személyesítve, bizonyosan többnek látszott neki, mint a
koronáról való lemondás. Ez által lemondott volna saját gon
dolatáról, bölcseségéről és csalhatatlansága fényköréről, Eu
rópa, az ő népe, családja és saját szemei előtt. Balszerencsében lemondani a trónról kisszerű valami a nagy lelkek
előtt. Győzedelmeskedő közvélemény és szigorú történelem
előtt lemondani hírnévről és erkölcsi tekintélyről a legfáj
dalmasabb önerőszaka az emberi kebelnek, — ez oly erő
szak, mely összezúzza és megalázza a szivet. A király azon
ban nem volt oly vakmerő és vérengző természetű, ki hi
degvérrel nézte volna a nép vérét haragja kielégítésében.
Ő sok történelmet olvasott, sok eseményt és következményt
tapasztalt, sokat gondolkozott. 0 nem ámította magát ab
ban, hogy oly uralkodó ház, mely Párist kartácscsal és
ff
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bombával hódítja meg, mindig a nép utálata által van ost
romolva. Az ő harctere mindig a közvélemény volt. Erre
akart ő hatni : evvel akart mindenekelőtt kibékülni enged
mények által ; csakhogy, mint előrelátó és számitó politi
kus, elébb alkudozott önmagával és a közvéleménynyel, hogy
a kibékülés az ő kormányrendszerének és méltóságának mi
nél kisebb csorbításával történjék ; azt bitte, hogy népszerű
ségének még elég foka van, melyekről lemondhat, mielőtt
a trónról lemond. Az éj hátralevő része több mint szükséges
tért látszott neki engedni arra, hogy elhárítsa a kényszerű
séget, melylyel a nap fenyegette.
II.
Ily hangulatban várta a király Mólét, kivel már nappal
is értekezett volt. Az est eseményei némi egyességet hoztak
létre. Az okos és természetileg mérsékelt Mólé három nappal
előbb bizonyosan igazságosan kibékítette volna a monarchiái
elvet, melynek egész életét szentelő vala, a parlamenti
hangulat izgatottságával. De Mólé, a múlt reggeli értekezés
által lehangoltatván, most nem jelent meg.
A király tehát Thiers után küldött. Ezen minister, ki
a júliusi forradalomban tűnt fel, kit a korona kegyével el
halmozott, kit szerettek a parlamentben ékesszólásáért, ki
gyakran elégedetlen, néha izgató, de soha engesztelhetetlen
nem volt, kénytelen volt szivét és szavát azon veszélyben
forgó dynastiának szentelni, mely őt felemelte. Thiers a hét
éves ellenzékeskedésben újra megedzve, képes volt a király
nak visszaszerezni az ország azon részét, mely előtt a republicanismus csak szeszély volt. Thiers neve az ellenzék
győzelmét jelenté a király személyes nyakassága felett, de
nem győzelmet a királyság felett. Thiers a királyra még

(7

1840-ben az országgyűlési különböző, majdnem zendtilő pár
tok által főikényszerittevén, megmutatta, hogy győzelmével
nem fog visszaélni. Akkor ő ura volt a királynak, s mégis
becsülettel legyőzette magát a király által ; oly pillanatban
tette le ministerségét Guizot és a conservativek kezébe, mi
dőn a királyt kényszerithette volna, hogy megtartsa s
Európát lángba bonthatta volna, hogy dicsvágyát kielégítse.
0 nem akart az Orléans uralkodó ház N e c k e r j e lenni,
midőn a szövetkezett pártok eszélytelensége azon ministeri
szerepre szoritá, hogy saját urának ura legyen. 0 csak arra
szorítkozott, hogy a ferde gondolkodású királyt, ki a ki
rályságot a főváros erősítése által egy fellegvárba akarta
helyezni, szolgálja, s Európát rendszeresen egész a háború
küszöbéig vigve, liogv a keleti kérdés tárgvalásakor egv kis
népszerűségre tegyen szert a harcias népnél. A francia ud
varnak ezen szerencsétlen gondolata csak a ministerek viszszalépésére, vagy oly általános háborúra vezethetett, melyben
Franciaországnak nem lett volna szövetségese. Thiers, ki elliatározottan ment az örvény felé, megállt, midőn azt lábai előtt látta.
0 nem volt oly nyakas , hogy tévedéséből bűnt csináljon ; ő meg
semmisítette személyét hazája veszedelme előtt ; ő nem akarta
nevét fényessé tenni Európa vére által : e visszalépés becsültté
tette bukását minden józan ember előtt ; az államférfiak ugyan
hibáztatták, a túlzottak előtt elvesztette népszerűségét, de a
részrehajlatlanok előtt becsültetett. Mi legalább igy fogtuk fel az
ő vakmerő felemelkedését, izgalmas ministerségét s becsületes
visszalépését; a történelem kénytelen a lelkiismeretnek is
tért nyitni egv államférfi megítélésében.
v
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III.
Thiers éjféltájban hivatott a királyhoz s azonnal meg
jelent. ETgy látszik, hogy az isteni gondviselés arra rendelte,
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hogy jelen legyen e monarchia bölcsőjénél és koporsójánál.
Midőn a Tuilériákba lépett, Guizot még a királyival beszél
getett. A mozgalom természete fölötti csalódás, az ő aka
ratja hatalmába és az ő intézkedései csalhatatlanságába
vetett törhetlen bizalom még ezen utolsó percben sem enged
ték, hogy Guizot feladja nézeteit s hogy szemrehányásokat
tegyen magának. Utolsó tette a közvélemény kihívása volt.
A király és ministere elégedetlenek voltak Jacqueminot és
Tiburc Sébastiani tábornokok katonai intézkedéseivel, s Bugeaud tábornagyot névezték ki Páris katonai főparancsnoká
vá. Bugeaud tábornagy akkor igen kedves ember volt a ka
tonaságnál, de népszerűtlen a párisi nép előtt ; neve hadüze
netnek tekintetett.
Bugeaud 1830-ban csak egyszerű ezredes volt, ki ezen
rangra hősiessége és a haditudományokbani természetes jár
tassága által emelkedett, habozás nélkül az uj uralkodó ház
pártjához állott ; mint a Blaye erősség parancsnoka, őrizte
a fogoly Berry hercegnőt ; a szerencsétlen fogoly elhagyta
fogságát, tiszteltetve hősiessége miatt, mint hercegnő, de sértve
becsületében, mint nő. A sz ív gyengeségének ezen híreszte
lése szolgálatot tett az Orléans uralkodó háznak, de meg
sértette a természetet. Bugeaud tábornagy kétségen kívül sem
nem tanácsolta, sem nem helyeselte e politikát, melyet a
család lábbal tiport. Neki az a szerencsétlensége volt, hogy
katonai kötelessége ellentétbe helyezte őt emberi érzelmek
vei. Ezt bűnül róvták föl neki.
Ezen időtől fogva nagy ellenszenv támadt ellene a roya
listák részéről; azt mondták, hogy ő a köztársasági törek
vésekből eredő mozgalmakban néhány párisi lakkal úgy
bánt, mint ostromlott várossal, s nem mint egy fővárossal.
Ezen párt a monarchiái szigor szidalmazásánál soha nem fe
lejtette ki a tábornagy nevét ; de az öt éven át mesterien
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viselt algíri kormányzósága , Afrikának egy fáradhatatlan
háborn általi meghódítása, az Isly melleti fényes győzelem,
a tartomány korlátlan, de gondos kormányzása, a seregről
való atyai gondoskodása, a katonák ragaszkodása kibékítet
ték Franciaországot Bugeaud tábornagy nevével. Az ő értelmessége oly arányban nőtt és fogyott, mint az ő tisztsé
gei. Az ő külsejében, irályában, rövides, határozott, de nem
sértő beszédében volt valami parlagiasság, bizonyos katonás
egyenesség és parancsnoki tekintély, mely a tömegben tisz
teletet, a seregben bizalmat, az ellenségben rémületet ger
jesztett; ha ily férfin korábban állíttatott volna a párisi
60,000 főből álló hadsereg élére, úgy ő a nép győzelmét
vagy lehetetlenné, vagy véressé tette volna ; de minthogy
azon pillanatban hivatott elő, midőn a ministerium ingott, az
ő neve ellentétben volt az engedményekkel ; gyanússá lett
a királyság előtt, s elfogadhatlanná a nép előtt.
IV.
Thiers és Guizot a királyi kabinet ajtajában találkoz
tak, az egyik belépett, a másik távozott. Úgy látszik, hogy
mindkettő haszontalanul hivatott elő segíteni oly kormányon,
melyet ők már kétféle politikájuk által semmivé tettek.
Thiers elvállalta az uj ministerium alakítását azon fel
tét alatt, ha Barrot Odilon, a legrégibb és legelterjedtebb
ellenzék főnöke is fölvétetik. A királyi hatalom megerősithetése végett egészen uj alapot kellett elfoglalnia. Csak par
lamenti forradalom akadályozhatta meg a népforradalmat.
Ezen rendszabályt az önfentartás ösztöne parancsolta. A ki
rály ezt elismerte.
Az uj minister igen jól tudta, hogy Bugeaud tábornagy
nak főparancsnokká való kineveztetése uj kihívás lenne és
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a küzdelmet még szenvedélyesebbé tenné. 0 fegyverszünetet
akart létrehozni, hogy a közvéleménynyel alkudozhassék ;
elrendelte más napra az ellenségeskedések megszüntetését ;
kiáltványt bocsátott ki a néphez. Ezen kiáltvány elküldet
vén a rendőrséghez, még hajnalban kifüggesztetett. Thiers
azon hiszemben, hogy e békítő rendszabályok által helyre
van állitva a rend, visszament a palotából.
Gnizot, ki nem hagyta el a palotát, visszatért a király
szobájába, s még egy órahosszat beszélgetett bizalmasan a
fejedelemmel. Ez utolsó beszélgetésüknek tárgya ismeretlen
maradt. Valószínű, hogy inkább a jövőről beszélgettek, mint
a múltról; az erős akarat tévedhet ugyan, de azt soha nem
bánja meg. Guizotnak szellemi ereje leginkább akaratban
állott; ez akaratát meg lehetett törni, de meghajtani nem,
még isten keze által sem.
V.
E pillanatban Páris csendben és kimerültségben szunynyadott. A vészharangok elhallgattak ; néma csoportok gyü
lekeztek a város közepén Sz.-Martin négyszög körül, felszakgatták a kövezetei, a népharcok ezen erősségét; min
denfelé számtalan torlasz emelkedett ; itt-ott puskalövés volt
hallható a hajnal szürkületében.
A Tuilcriák lakói puskalövések által keltettek fel. A
fellázadt városrészekben csak nagy bajjal lehetett Thiers
kiáltványát kifüggeszteni, mert nem volt általa aláírva. A
nép csak oly névtelen tőrnek tekintette, melybe a küzdelem
alatt akarják csalni. A helyett, hogy letette volna a fegy
vert, újra fegyverkezett, sorakozott, egy helyt tömeggé cso
portúit., másutt támadásra készült. Thiers visszament a Tuileriákba, hogy minisztériumát véglegesen megalakitsa.
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Az alkotmányos ellenzék legkiválóbb tagjai, kik a sza
badságot elvből, a királyságot hódolatból szerették, mind
együtt voltak nehány tábornokkal, kik kardjaikat a nap
veszedelmének felajánlották. Egymásután érkeztek meg :
Gérard tábornagy, a császárság veteránja, a király szemé
lyes, szivbeli barátja, s nehéz napjaiban tanácsadója; Lamoriciére tábornok azon dicsfénytől övezve, melvet neve az
afrikai hadjáratban érdemlett ki magának; egy párisi dan
dár parancsnoka ; Duvergier de Hauranne, a jeles képviselő,
kinek dicsvágya inkább az volt, hogy a kormánynak taná
csoljon, mint hogy azt vezesse ; Remusat, ki Thiers alatt
minister volt: C'rémieux, Lasteyrie s más tagok a két ka
marából. A veszély oly férfiakat látszott összehívni a Tuileriákba, kik régóta nem lépték át azok küszöbét. Tiszte
letreméltó, de haszontalan törekvés fentartani azt, a mi dűlő
iéiben van. A király kabinetje előtti teremben tanácskoztak,
félbeszakittatva minden perczben uj tagok jövetele által s
minduntalan változtatva nézeteiket a főváros állapotáról és
a fölkelés növekedéséről érkező, egymásnak ellentmondó
tudósítások által. A király, kimerülve az azelőtti nap nyug
talanságai s az éj izgatottságai által, pár óráig egészen fel
öltözve szunnyadóit egy pamlagon, mig közelében az ő győ
zelméről, vereségéről és lemondásáról folyt a tanácskozás.
VI.
A király rövid nyugvása alatti nehány órában a felke
lés uj erőt nyert ; a boulevardon történt népmészárlás Ilire
csakhamar befutotta a várost s az éjjel nagy hatást gyako
rolt a kedélyekre. A vészharang lázas h a n g ja egész a kül
városokig elhatott, nem hagyván az embereket nyugodni ;
mjndenki talpon volt, fegyverben, készen a végletekre. A
Lam artine. I.

r*

82
párisi tanulók, a nép eme értelmisége, mely természet sze
rint szokta átvenni a tömeg vak erejének vezetését, nyugta
lankodni kezdtek iskoláikban ; a technikusok kitörték ajtaikat, s csapatonkint rohantak ki, barátságot kötöttek a mun
kások csapatával, azok élére állottak, és a Marseillaise s
Girondi dal éneklése mellett saját lakásaiktól a város szi
vébe vonultak. A nép lelkének sugallata arra látszék őket
vezetni, hol a katonaság legnehezebben mozoghat, s a nap
uraivá lehetnek ; minden pillanatban szükebbre szorult a
vas- és kő-alkotta kör, melyet a torlaszok és harcosaik vontak
a Tuileriák körül ; mondhatni, hogy az utcák földje magától
fölemelkedett, hogy a királyságot kövezete alá temesse.
Délelőtti tiz és tizenegy óra közt a csapatok a Louvre
mindkét oldalán, a Palais-Royal-téren és a Concord-téren
gyülekeztek össze s mozdulatlanul hallgatták a sokaság lár
máját és rohamát, mely a Tuileriák és más kormány épüle
tek mellett mindig növekedett. A csapatok figyelme, bámu
lás, unalom és szomorúság jellegét viselte. A katona, ki
nem tesz, a lelkesedés és hevülés erejét folyton apadni
érzi ; nehezebb várni a halált, mint vele dacolni.
A nemzetőrség láthatólag megoszlott s kevés számmal
mutatkozott ; azon volt, hogy beszéde által kibékitse a tö
meget s visszatartsa a felkelőket, azután engedvén a tömeg
nyomásának, a példa ragályosságának és saját elégedetlen
ségének, félrevonult s engedte a lázadást, fellelkesült e kiál
tások által: éljen a reform! némelyek még növelték azt
csatlakozásuk által, tekintélyesebbé tették egyenruhájok által
és erősitették szuronyaik által.
A Falai s-Royal terét ostrommal vette be a nép ; s az
Orleans-ház régi palotája a győzők által kiraboltatott ; ugyan
azon nép, mely 1789-ben e palotából, mint a francia forra
dalom bölcsőjéből, oly gyakran kivonult, mely abban 1830-ban
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királyt keresett, most, félszázad után, mint egy szerencsétlen
népszerűség boszulója tör reá. A bútorok, festvények és
szobrok inkább didiből mint birvágyból elraboltattak ; egy
zászlóalj katonaság, mely az udvart kiürítette, az ablakok
ból jövő tűz alatt visszavonult a Chateau-d’Eau állomásra,
mely már teli volt sebesült polgárőrökkel ; egy kapitulatio szabad elvonulást engedett nekik. Az épület lán
gok martaléka lett, s mint mondják, nebány sebesült is
odaveszett.
Mindez csak kis távolságban történt azon számosán
egybegyült katonáktól, kik tetszhalottként mozdulatlanul
állottak a palota előtt vezéreikkel, kiknek a király és uj
miniszterei megtiltották a harcot.
A Carroussel-tér és a Tuileriák udvara meg volt rakva
gyalog katonákkal, lovasokkal és tüzérekkel, ügy látszik,
a palotában azt hitték egész biztossággal, hogy a ministerváltozás és az adott engedmények önmaguktól fogják le
csillapítani a lázadást. Barrot Odilon megjelent a boulevardokon, a nemzetőrség nehány népszerű vezérétől környezve,
azt hívén, hogy az ő neve, az ő jelenléte, az ő beszéde és
hatalomra jutása látható jelül s a győzelem és béke ele
gendő biztosítékául fog szolgálni a közvélemény előtt. Azon
ban az ő pártja reformlakomái által fellázított nép most
már fejére nőtt az ő becsületes népszerűségének ; ő az ural
kodó ház szerencsétlenségének áldozta fel magát.
Barrot mindenütt tiszteletben állott, mint ember; de
visszautasittatott, mint békítő, — szomorúan tért vissza la
kására. A király fölszóllitására épen a belügyi ministerség elfogadására készült, tehát oly hatalomra, mely előre
meg volt törve kezeiben ; épen azon pillanatban rohant elő
egy derék tiszt, Prebois, égve a vágytól, hogy megakadá
lyozza a vérengzést azon fegyveres néptömegben, mely a PaG*
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ais-Royal felöl nyomult elő, hogy megtámadja a Carrousselt.
„Mit akartok? — mondá nekik — mi kell, hogy lerakjátok a
testvérgyilkos fegyvert? A királyság megadja a közvélemény
nek mind azon engedményeket, melyek titeket kielégíthet
nek. Reformot kívántok ? az meg van Ígérve. Azt kívánjá
tok, hogy a ministerek lemondjanak? — azok már elbo
csáttattak. Kik azon férfiak, kiknek kezeiben biztosítva lát
játok szabadságtokat és teljesítve óhajaitokat ? A király ki
nevezte Thierst. Meg vagytok-e elégedve ?“ — Nem, nem
vagyunk, felelt a tömeg. — „Ki fogja nevezni Barrotot.“ Nem
kell! — kiáltottak a zendiilők. — „Hátleteszitek-e a fegyvert
— szólt ismét a csendesítő — ha a király Lamartinet ne
vezi ki?“ — Lamartinet? éljen Lamartine! kiáltott erre a
sokaság. Igen, igen az kell nekünk. Ha a király Lamarti
net nevezi ki, akkor még mindent ki lehet egyenlíteni. Mi
abban bizunk. Lamartinenak külön állása az elfogult ország
gyűlésen népszerűséget szerzett neki, mely a nép érzelmében
mély gyökereket vert.
Azonban sem a király, sem a ház, sem Thiers ellen
zéke, sem maga a N a t i o n a l és a R e f o r m köztársasá
gi pártja nem gondolt arra, hogy Lamartinet a nép //kivánatára ministerré, békítővé vagy tribunussá tegyék. 0 sem
a Tuileriáknak, sem az ellenzéki lapoknak, sem a reform
lakomáknak, sem a királyság elleni összeesküvőknek nem
'volt kedves embere. 0 gyenge és egyedülálló volt, nem sejt
vén azt, hogy a nép bizalma e percben az ő nevét hangoz
tatja. Prebois nagy nehezen kiszabadult az őt környező fegy
veres néptömegből, visszatért a Tuileriákba s röviden el mondta azt, amit látott és hallott; de már nem volt idő,
hogy az udvartól távollevő ez vagy ama férfi megválasz
tásáról tanakodjanak. A király kénytelen volt azonnal elfo
gadni azt, a mi kezénél volt; különben is Lamartine lett
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volna az utolsó, kit a király veszély idején a kormányra
hivott volna. A fejedelem nem szerette Lamartinet, s még
kevésbé értette őt; ez volt idegenkedésének oka.
VII.
Lamartinenak anyai rokonsága régente az Orléans
uralkodó házhoz ragaszkodott, mely hivatalokban, kedvezé
sekben és javadalmakban részesítette. Lamartine a tisztelet
és hála érzelmei között neveltetett a királyi család ezen ága
iránt. 0 soha nem felejtette el azon kegyeletes emlékeket,
miket anyja táplált benne e faj iránt ; de Lamartinenak
apai családja az alkotmányos királyság kive vala, követ
kezőleg ellensége a forradalmi nézeteknek és az Orleansi
herceg trónbitorlási igényeinek.
A Bourbonok visszatértekor 1815-ben Lamartine apja
bemutatta kis fiát Lajos Fíilöp Orleansi hercegnek ; s kérte,
hogy vagy tábori segédjének vagy parancsőri tisztnek fo
gadja cl. A herceg vagy nagyon fiatalnak találván Lamar
tinet, vagy mivel kiválóan uj és császársághoz szító csalá
dokat akart magához csatolni, elutasította a kérelmet. Ezen
túl Lamartine néha-néha ismét látta a herceget, de a nélkül,
hogy legkevésbé törődött volna bizalmával vagy uralkodási
reményeivel, melyek ez újonnan kelő nap körül ébredeztek.
Később képviselőnek választatván, teljes függetlenségben és
tiszteletteljes távolban állott az uj királytól.
A király kétségen felül azt gondolhatta, hogy Lamar
tine ellensége az ő házának, vagy hogy elfogult s többre
becsüli az ábrándokat a hatalom szükségességénél. A király,
dacára annak, hogy a követ néha megdicsérte és gyakran
szolgálatot is tett neki a szószéken, mindig úgy beszélt Lamartineről, mint oly ábrándozóról, kinek szárnyai soha nem
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érik a földet, s ki nem képes különbséget tenni az árny
és valóság között. A király e részben olyan volt, mint a
nyárspolgárok. Azok sem bocsátják meg némely emberek
nek sem a tömeg előtti mérsékeltséget, sem a kor hibáit.
Lamartine neve utolsó volt, mely a király ajkira jött. Csak
a nép gondolhatott reá; s még a nép is csak véletlenül,
viszhangképen hangoztatá a nevet, mely neki odavettetett.

VIII.
Ugyanazon pillanatban, midőn e név először hangzott el
a puskaropogás hangjai között a Caroussel-téren és a pa
lota előcsarnokaiban, Guizot, ki a királyi kabinet egyik
mellékszobájában visszamaradt volt, mintha az utolsó pilla
natig leste volna a királyság szerencséjének visszaállítását,
titkon vonult ki a Tuileriák palotájából, hogy az ő neve ellen
lázadt forradalmat kikerülje. A Caroussel kapuján kimenve,
puska tűzzel fogadták őt, s ő menedéket keresett a Louvre
egyik részében, hol a főparancsnok volt ; itt maradt elrejt
ve mindadddig, mig az éj homálya lehetővé tette, hogy egy
iránta kegyelettel viseltető művésznőhöz menekülhessen. A
Louvrenak egyik Carrouselra nyíló ablakából nézhette a nép
betörését, a nemzetőrség elpártolását, a katonaság mozdu
latlanságát, a tábornokok hasztalan izgatásait, a király utol
só szemléjét, az egész család gyalog menekülését és az ural
kodó ház rövid végvonáglását, melynek feltartására ő anynyi erőt, annyi akaraterélyt, és annyi romboló önfeláldo
zást fejtett ki. Mily jelenet volt az egy államférfiura nézve !
mily borzasztó foglalata egy életnek egy órában ! Mennyi
hiba maradt büntetlenül, mennyi bosszú töltetlenül, és le
fegyverezve tervei meghiúsulta által saját szemei előtt !
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Az ily viharok közé vetett államférfiaknak gyakran
semmi egyebük nem marad, mint azon öntudat, hogy jót
akarva csalódtak.
IX.
Mi történt az alatt a palotában, mig a fölkelés áradata
folyvást növekedett ?
A király parancsot adott k i, hogy ne lőjenek, csupán
az állomásokat tartsák meg. Bugeaud tábornagy már lovon
ült, hogy megütközzék, midőn azon hírre, hogy párisi főve
zérré lett kineveztetése viszavonatott, ismét leszállt lová
ról. Thiers azt hitte, hogy az ellenállók lefegyverzésével lefegyverzi a támadókat is. Nemours herceg mindenütt ismé
telte a parancsot, hogy az ellenségeskedések szűnjenek meg.
Az orleánsi hercegnő saját szobáiban áldozatává lett aggo
dalmának és sorsa bizonytalanságának. A királyné, kinek
ereiben Mária Theresia, Mária Antónia és a nápolyi király
nő vére csörgött, oly férfias bátorságot tanúsított, mely elfe
ledi a politikai okosságot. „Menjen — monda a királynak
— mutassa meg magát a levert katonaságnak, a habozó
nemzetőrségnek : s én kis gyermekeimmel és leányaimmal az
erkélyre megyek, látni miként hal meg méltóan önmagához,
a trónhoz és szerencsétlenségünkhöz !u E szerető nőnek és
sok idő óta oly szerencsés anyának arcvonásai először lán
goltak föl férje és gyermekei iránti kettős érzelemtől ; min
den irántok tanúsított gyöngédsége becsületük megmentése
körül öszpontosult, melyet többre becsült az életnél; ősz
haja s tekintetének tüze és kipirult arcának ellentéte a
tragikum és szentség bizonyos nemét kölcsönzé alakjá
nak Athalia és Niobe között ; a király a maga tapasztalá
sába és bölcseségébe vetett bizalmának szavaival csendesi-
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tette őt, mint a melyekben még soha nem csalódott. Tizen
egy óra tájban már oly biztosan hitte lecsendesitettnek a
mozgalmat, s a válságot a nép által elfogadott ministerváltozássá csökkentnek, hogy mosolygó arccal pongyola öltö
zetben ment le családjához reggelizni.
X.
Alig kezdett reggelizni, midőn a koronának két benső
és önzetlen tanácsnoka sietve lépett be, kiket, mint mondák
— Thiers ministerek ül jelölt ki. Ezek : Rémusat és Duvergier de Hauranne urak voltak. Ok kérték Montpensier her
ceget, hogy külön hallgassa meg őket. A herceg felkelt, biz
tosság jeléül intett a királynak és a királynénak, és sietett
a két követ elé. De a király és királyné nem birtak nyug
ton maradni, ugyanazon pillanatban felkeltek s kérdő sze
meket vetettek Rémusatra. „Uram — mondá ez — szüksé
ges, hogy a király tudja az igazat ; veszély idején hallgatni
annyi, mint a közelgő eshetőséget helyeselni. Az önök biz
tossága bizonyítja, hogy meg vannak csalva. Háromszáz
lépésnyire önök palotájától a vasasok cserébe adják kardjai
kat s a gyalogok puskáikat a népnek. — Az lehetetlen,
szólt a király visszadöbbenve. — L’Aubepin parancsnokse
géd egész tisztelettel mondá a királynak: „Én l á t t a m . * 4
E szavakra az egész királyi család felkelt az asztal
tól. A király fölvette egyenruháját és lóra ült; két fia, a
nemoursi és montpensieri hercegek s a hűséges tábornokok
kis csapata kisérte őt; csendesen szemlét tartott a katona
ság és a kevésszámú testőrök csapatai felett, melyek a Carroussel téren és a Tuileriák udvarán állottak. A király ma
gatartása levert volt; a katonáké rideg; a nemzetőröké ha
tározatlan. Nehány „ é l j e n a k i r á l y 1* kiáltás hallatszott
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a sorokból, melyekbe „ é l j e n a r e f o r m ' 1 vegyült. A ki
rályné és a hercegnők a palota egyik erkélyén állottak,
mint aug. 10-ke hajnalán Maria Antoinette, s szemeikkel
és szivükkel kisérték a királyt és a hercegeket ; látták a
katonák tisztelgő üdvözletét, s hallották a felkiáltások vissz
hangját, de értelmét nem vehették ki ; ők azt hitték, hogy
a lelkesedés visszatér, s egész örömmel tértek vissza szo
báikba.
De a királynak lehetetlen volt a fogadtatás hidegsé
gét észre nem vennie ; ő az arcokat elégedetleneknek és
ellenségeseknek látta. 0 közvetlenül lova mellett hallotta a
kiáltásokat: „ é l j e n a r e f o r m ! le a ministerekkel !“ mint
a zendülés gránátjait, melyek egész az ő palotája kapujáig
elhatottak. Leverten és mégindultan tért vissza palotájába
egyképen félvén a harcot kihívni és kikerülni; oly kénysgeritett mozdulatlanságban, midőn az ember két oldalról
egyforma nagy baj által nyomatik, csak a cselekvés segít
het, de épen a cselekvés lehetetlen : kétségbeesett helyzet
ből csak kétségbeesés segíthet ki. A királynak az volt a
szerencsétlensége, hogy nem esett elég korán kétségbe. Meg
szokta volt a szerencsét: hoszu életének hosszú szerencséje
cserben hagyta őt uralkodása utolsó napjaiban.
XI.
Thiers, ki tanúja volt e gyors katastrophának, várta
a királyt, hogy visszategye kezébe a hatalmat, mely kisik
lott kezei közül, mielőtt bírhatta és gyakarolhatta volna. Erez
te, hogy az ő nevének mulékony népszerűsége egyetlen éjen
más névre szállott át. 0 egyedül Barrotot ajánlotta a király
nak; az ellenzékben már nem lehetett tovább menni, anél
kül, hogy a monarchiából kilépjen. Barrot már szinte meg
ff
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győződött a boulevardon a nép előtt arról, hogy mily tehe
tetlen és törékeny egy név. Nemkevésbé feláldozta magát a
királynak és a békének, anélkül hogy törődött volna avval,
hogy tizennyolcz éves népszerűsége nehány óra alatt sem
mivé lesz. A szerencsétlenség percében e feláldozás a jellem
és bátorság nagylelkűsége volt, mely az embert feltartja az
utókor emlékezetében; gúny tárgya lehet az a perc embere
előtt, de tisztelet tárgya marad a pártatlan utókor előtt. Bar
rot, mihelyt megtudta, hogy a királytól ki lön nevezve, nem
késett a belügyministeri hatalmat elfogadni s megragadni a
széttört kormányt.
E pillanatban a király önmagának volt tanácsadója a
Tuilleriákban ; nehány óra alatt három ministere bukott meg :
Guizot, Mólé és Thiers. A királyné, a hercegek, követek,
tábornokok a hadsereg és a nemzetőrség kisebb tisztjei ott
tolakodtak körűié, s ostromolták egymásnak ellentmondó ta
nácsaikkal és tudósításaikkal. A nők arcán sápadság ült,
szemeikben könnyek ragyogtak ; a királyi gyermekek megin
dították az ember szivét helyzetük ismeretlensége és azon
biztosság által, mely arcukon látható vala ; minden mozdulat,
viselet, tett és szó elárulta a gondolatok és határozatok azon
hullámzatát, mely a szerencsétlenségnek időt enged, a hű
séget pedig eltántorítja; a földszinti szobák udvarfelőli ajtai
és ablakai nyitva állottak, úgy hogy a kotonák és a nem
zetőrök szem és fültanui lehettek a habozásnak ; erkölcsi ér
zésük valóban megrendülhetett.
Fátyolt kellett volna vetni a király és családja ezen
zavartságára, hogy a ragályos csiiggetegség el ne lágyítsa a
szuronyokat. Egy polgári nemzetőr, ki a király szobája előtti
csarnokban őrt állt, e jelenetnél könnyekre fakadt. Mint el
lenzéki egész a köztársaságig, de a mellett loyalis érzelmű
ember, kívánta a haladást, de nem a romlást. 0 egyátalán
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nem akarta, hogy a szabadság oly gyávaságnak köszönje
győzelmét, minővel az öregek, nők és gyermekek a védel
mükre hivott által cserben hagyatnak. A sereg főparancsno
kához közeledvén, azt monda neki csendesen, de oly han
gon, melynek súlya parancsot foglal magában : tábornok ur,
távolítsa el katonáit a szomorú jelenet látásától. A katonák
ne lássák a királyok végvonaglásait ! — A tábornok fel
fogta e szavak értelmét; s hátrább vonta a zászlóaljakat.
xn.

A király visszavonulván szobájába, még mindig hall
gatta Thiers, Lamoriciére, Rerausat, és legifjabb fia a montpensieri hercegnek tanácsait, midőn a Carroussel végéről és
a Palais-Royal teréről hosszan tartó lövöldözés hangzott fel ;
e zajra felnyílt a szoba ajtaja és Girardin a király felé ro
hant.
Girardin, nem rég követ, most újságíró, kevésbé az ellen
zék, mint a gondolat embere, kevésbé a forradalom mint a vál
ság embere, oly helyzetbe rohant, melyben veszély, fordulat
és nagyság van ; ő azon kevés számú jellemekhez tartozott,
kik mindig keresik az «alkalmat, hogy véletlenül szerephez
jussanak, mivel saját tevékenységükkel, erélyűkkel és tehet
ségükkel nincsenek megelégedve, és a körülmények és ügyek
felett érzik magukat. Girardin nem rajongott a királyság
mellett, s nem viseltetett ellenszenvvel a köztársaság iránt;
ő a politikában csak a cselekvést szerette. Dicsvágyó, in
kább szellemi felsőbbsége, mint a helyzet, inkább szerepe,
mint hatalma által kitűnő minden megbízás nélkül, önmagá
tól indíttatva futott oda. Az általa kiadott „P r e s s e“ ismert
té tette nevét Európába, és nyilvánossá Párisban, s foly
tonos párbeszédben tartá őt a közvéleménynyel ; ő egyike
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volt azon embereknek, kik hangosan gondolkoznak a nép
közt, s kiknek minden gondolata a nap eseménye vagy kér
dése. Az ókornak csak fórumi szónokai voltak, a lapiroda
lom a tűzhelynél teremti e szónokokat
Girardin rövid szakgatott szavakban, melyek rövidebbé
teszik a perceket és kizárják az ellenvetéseket, fájlaló tisz
telettel mondá a királynak, hogy a ministeri nevekben való
tapogatózásra már nincs idő ; hogy az óra elsodorja a trónt
és tanácsosait, hogy a zendülés sürgető követelésének csak
ez egy szó felel meg : lemondás !
A király oly helyzetben volt, mint midőn az igazság
meglep a nélkül, hogy sértene. Kiejtette kezéből
a tollat,
//
melylyel a ministerek nevét irta a papírra. 0 tanácskozni
akart. Girardin, sürgetve mint az idő, kérlelhetlenül mint a
bizonyosság, nem bocsátkozott tárgyalásba, hanem mondá :
„Uram, vagy a királyságról vagy a monarchiáról kell le
mondani, ez a dilemma ; az idő egy percet sem enged, hogy
harmadik lehetőséget keressünk.w
Girardin ekképen beszélve, egy kiáltvány-javaslatot
tett a király elé, melyet előre szerkesztett, hogy a nyom
dába küldje. Ezen kiáltványban, mely mint tény rövid volt,
csak ezen négy sor volt olvasható, melyet azonnal és min
denütt a nép szeme elé kellett tartani :
A király lemondása.
Az orleansi hercegnő kormányzósága.
A ház eloszlatása.
Általános megkegyelmezés.
A király ingadozott. Fia a montpensieri herceg, kétsé
gen kívül Girardin arcvonásainak taglejtésének és szavai
nak erélyessége által elragadtatva, nagyobb merészséggel
sürgette atyját, mint a mennyit tán a királyság, a kor és
szerencsétlenség vagy a fiúi tisztelet megengedhetett. Kezébe
t
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adták a tollat, s a kormányt oly türelmetlenül csikarták ki,
hogy nem várták be a királynak teljes és szabad meggyő
ződését. A sorsnak király iránti kegyetlenségét, nem kellett
volna éreztetni a tanács sietsége által. Más felől folyt a vér,
a trón ingott, a király és családja élete koczkán volt : mindez
kimagyarázbató a tanácsosok gondoskodása és figyelme ál
tal. A történelemnek mindig azt kell elbeszélnie, ami legke
vésbé alázza és töri meg az emberi szivet.

XIII.
A lövések hallatára Bugeaud tábornagy lóra ült, hogy
a harcolók közé vesse magát ; ezer hang kiáltotta, hogy ne
mutassa magát. Gondolta, hogy az ő jelenléte és neve nem
lesz uj mészárlásnak a jele. Nem hallgatott semmire, oda
nyargalt, s dacolt a sokasá g tekintetével és fegyverével ; viszszatért minden eredmény nélkül, kivéve, hogy bátorságát
megbámulták. A Tuileriák udvarán leszállt lováról. Már ak
kor Nemours herceg volt helyébe kinevezve főparancsnoknak.
Lamoriciére ifjú tábornok, kinek neve csak Afrikában tanú
sított bátorságáról volt ismeretes, a Carroussel felé vágta
tott; a golyó zápor közt rohant át az előőrsökön s vitézül
támadta meg a küzdők első csapatait; mig beszélt liozzájok, s golyók csak úgy fütyültek feje körül ; lova hanyatt
esett, s esés alatt eltört a kardja. A tábornok kezén sebet
kapott, melyet a szomszéd házban bekötött, ismét lóra ült
és csendesen lovagolt vissza jelenteni a királynak, hogy a
katonaság csügged és a nép semmiféle tanácsra nem hallgat.
Lamoriciére után a nép rögtön előtört a Rohan-utcán
a Carroussel-térre, s alkudozott a katonasággal. A katonák
rendetlenül hátrálva a Tuileriák udvarába vonultak vissza.
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A király a felkelők növekedő zaja közt irta e szava
kat: „Unokám, a párisi gróf javára ezennel lemondok a
trónról. Kívánom, hogy szerencsésebb legyen, mint én.“
XIV.
A fejedelem nem nyilatkozott a kormányzóságról.
Hogy ezt azon törvény iránti tiszteletből cselekedte-e, me
lyet ő hozott volt fia, a nemoursi herczeg kormányzósága
javára vagy pedig, hogy a nép és ministerek egymás közt
egy utolsó engedményről tanácskozhassanak, hogy időt nyer
jen? vagy végre, hogy megtarthassa házának féltett hatal
mát, melyet ő a természet és igazi politika szerint nem
akart átengedni unokája a párisi gróf anyjának? Nem
tudni. Thiers a király gondolatának tett szolgálatot akkor,
midőn az ellenzék egy részével az orleansi hercegnő kor
mányzósága ellen nyilatkozott. Lamartine erélyesen szólt az
anya jogai mellett, s azt mondá, hogy a természet elleni
politika nem lehet jó. Azonban az udvar és az udvarhoz
szitó ellenzék gyenge többsége által legyőzetett. Most né
zete szomorúan lett igazolva. A kormányra szánt Nemours
herceg ugyan fiatal, jeles, tanult, munkás ember volt, de a
nép nem szerette. A természet megajándékozta őt értelem
mel, s családja kora érettségével és bátorságával, de meg
tagadta tőle azon közlékenységet, mely magához vonzza a
sziveket. A távolság nem volt kedvező tulajdonainak, azok
csak közelről voltak láthatók. Magán embernél ez nem hiba,
de szerencsétlenség egy fejedelemnél. Mindannak, mi a nép
előtt áll, bűvös dicsfénynyel kell bírnia. A Nemoursi her
ceget csak tisztelték. Benne csak apja erényeinek és hibái
nak folytatását látták, kiben változik a király, de nem vál
tozik a kormány. A népek szeretik a változást.
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A királynak és Thiersnek azon hibája, hogy egy gyer
mekkirály iíju anyjának kezétől elvonták a kormányzóságot,
végzetesen sulyosodott a királyság utolsó órájára. Lajos Fülöp és ministerei e tény vigyázatlansága által buktak meg.
Ha Girardin, az okmány vivője, a helyett, hogy a népnek
egy kétértelmű lemondást dobott oda, mely a kormányzóság
ról mit sem mondott, s melyből a Nemours herceg lemondása
után is előre lehetett látni a harcot, a nemzet képzőimében
és szivében egy ifjú özvegy és anya képét élesztette volna
fel, ki kellem és szeretet által kormányzott volna fia nevé
ben ; ha e szeretett és minden vádtól ment hercegnő megje
lent volna a palota udvarain s fiát elfogadás végett megmu
tatta volna az országnak, a természet kétségen kívül győ
zött volna a népen ; mert a természet minden harcos szivében
és szemében bajtársra talált volna. így alszanak a királyok
és államférfiak hibái, mig véletlenül rájok szakadnak oly
órában, midőn feledetteknek hiszik.
XV.
Azonban az orleansi hercegnő ezen legvégsőbb órában
gyermekeivel együtt a várnak ő általa lakott szobáiba volt
eltávolitva. A király félt ezen fiatal, szép, komoly nő befo
lyásától, ki gyászba borultan, fedhetetlenül önként száműzte
magát a világól, hogy az ő őszinteségének, kelletnének és
értelmességének fénye ne vonja magára a nemzet figyelmét
s ne legyen az udvar féltékenységének tárgya. Ezen her
cegnő visszavonultan élt mint anya a maga fájdalmában.
Mindazáltal lehetetlen volt észre nem vennie a kormány utóbbi
hibáit s nem aggódnia gyermekeinek jövője iránt. Fájdalma
san érezte az ő ellene hozott kormányzósági törvény dynastiai keménységét, mely megfosztotta őt a fia feletti politikai
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gyámsággal az alkalomtól, hogy nagy tehetségeit megmu
tathassa a világnak. Azonban e fájdalmát ugy elrejtette szi
vébe, hogy nem lehetett észrevenni. Ajkairól soha egy pa
naszhang nem hangzott el ; ő büszkeségét a resignatioban,
érdemét a hallgatásban helyezte. Lamartine, a kormányzósági törvény tárgyalásánál a természeti jogoknak ismeret
len védője, semmiféle viszonyban nem volt e nővel : az elis
merésnek vagy hálának legkisebb jelét sem vette azon érdeknélküli hódolatért, és szolgalatért, melyet neki tett az
országgyűlésen ; azt beszélték, hogy egy idő óta az udvar
ral elégületlen Thiers fordult e hercegnő felé, talán mivel
megbánta a Nemours herceg kormányzósága melletti szavát.
Meglehet, hogy ez államférfin, midőn növekedni látta a kir.
hercegek iránti ellenszenvet, megtért, és hogy a monarchikus
érzelem megszilárdulását remélte egy nő és egy gyermek
népszerűsége által. Nem állítom ugyan ; de e gondolat eléggé
volt jelezve arra, hogy egy józan szellem visszatérjen rá,
miután elhagyta.
Grirardin nagy erővel és kitartással ostromolta lapjá
ban azon elveket, melyek mellett Lamartine harcolt szónokla
taiban. Később egy alkalommal meglátta az orleansi hercegnőt ,
s egy rövid beszélgetés után tisztelete egész bámulatig fo
kozódott e nő iránt, ki soha egy szóval sem fedezte fel
elrejtett fájdalmát. Fájdalma ment volt nemcsak minden
cseltől, hanem minden dicsvágytól is. Ö egy oly anyának
felségét és önzetlenségét mutatá, ki egészen elfeledi önma
gát férje emléke és lia iránti reménye mellett. Mégis felte
hető, hogy nemcsak Girardin, hanem talán Thiers is az ilju
özvegy kormányzóságát akarták érteni a király határozatlan
leköszönése mellett, s csak azt várták, hogy a nép kikiáltsa.
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XVI.
Ezen eszme, ha ugyan létezett, meghalt mielőtt szüle
tett volna. Az ily hiba elvész. Az ily esetekben előforduló
sietségnél fogva elfelejtették azon okmányt aláírni, melyet
Girardin a nép közé dobott a Carroussel és a Palais-Royaltéren. Ez dacolt a fegyverekkel is, hogy az aláírást kierő
szakolja. A sokaság, mig a lemondási okmány aláírását nem
látta, csak csalásnak tekintette az egészet s előre nyomult.
Baudin tengernagy íia, hogy Girardinnel szétoszsza ez ok
mányt, ugyan ily veszélynek tette ki magát a Concorde-téren. A király türelmetlenül nézte ezt ; utolsó reménysugárt
látott még egy régi hívének megjelenésében, ki barátja volt
a királynak s barátja maradt a párisi népnek is. Ez Gé
rard tábornagy volt, egy régi egyszerű férfin, ki a császár
ság csatáiból áttért a királyi udvarhoz, anélkül, hogy a sza
badság iránti érzetét elvesztette volna. Régóta a királyság
nak szentelte magát, de nem vesztette el véleményének füg
getlenségét; bátor mint katona, népszerű mint népbarát, s
derék ember maradt az utolsó percig. „Menjen ama tömegközé — monda neki a király — s jelentse neki lemondá
somat. “
A tábornagy kékszinü reggeli polgári ruhában, tején
kerek kalappal, azon lóra ült, melyet Bugeaud hagyott az
udvarnál. Duchant tábornok, ki a császárság korában testi
ereje és bátorsága által kitűnő tiszt volt, követte Gerardot.
A mint kilovagoltak, a nép „éljenek a bátrak !u kiáltásokkal
fogadta őket. Az öreg tábornagy a tömeg közt fölismerte
Dumoulin ezredest, a császárság régi katonáját, kit a régi
kalandvágy ezen zavarok közé sodort, s megszólitá : „Jer
barátom Dumoulin — mondá — ime itt hozom a népnek
Lam artine I.
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a király lemondását és az orleansi hercegnő kormányzósá
gát. Segíts, hogy elfogadják.“
E szavakkal átnyújtott neki egy darab papirt. De a
köztársasági érzelmű Lagrange, fürgébb lévén mint Dumou
lin, elkapta az okmányt a tábornagy kezéből s eltűnt vele
a nélkül, hogy a néppel közölte volna. Ezen tett megfosz
totta az Orleans-családot a kormányzóságtól és a tróntók
A köztársaság talán hátrált volna egy nő neve előtt.

XVII.
Azonban a király, ki Girardinnak, sürgető fiának
és a ministereknek megígérte,
hogy lemond, még nem irta
//
volt meg lemondását. 0 még más tanácsot látszék várni,
mely az ő halasztásának inkább megfelel, s még mindig
alkudott a kényszerűséggel. Csak csekély körülmény hiány
zott arra, hogy ily tanács szerint családjával együtt újra
megerősítse magát a trónon. Bugeaud tábornagy, a Tuileriák felé nyomulva, majdnem erőszakkal tolakodott a za
varral, elkésett ministerekkel és tanácsosokkal telt kabi
netbe, hogy tanácsával feltartsa a király tekintélyét.
Mielőtt azonban tovább mennénk, lássuk, minő szere
pet játszott Bugeaud a múlt éjszaka óta.
A tábornagy folyamodott a párisi nemzetőrség és a
hadsereg feletti parancsnokságért, s éjfél után két órakor
megkapta a kineveztetést. Azonnal lóra ült s a parancsnok
ság főhelyiségére sietett, hogy tisztjeivel tervet készítsen s
rendeleteket bocsásson ki. A helyiség azonban tire s volt ;
a tábornokok, tisztek és katonák egészen belefáradtak a kétnapi küzdelembe, s lefeküdtek részint a félemeleten, részint
a Louvre terjedelmes padlásszobáiban. A tábornagy sok
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időt vesztett, mire a roppant épület különféle helyiségeiből
elő tudott egy pár tábornokot és tisztet keríteni, s inig tudo
mást vehetett a rendelkezése alá bocsátott katonaság szá
máról és állapotáról. Az 55,000-re menő hadseregben nem
volt több, mint 35,000 ember ; leszámítva azokat, kik az
erősségek és kaszárnyák védelmére hagyattak, s más szol
gálatra rendelteket, összesen csak 25,C00 harcos maradt ;
ezen szám elegendő volt a szétszórt és semmi fegyelem
által össze nem tartó tömeg ellen, mely ép oly könnyen
szétszalad, mint a mily könnyen összeesoportosul. Azonban
e sereg már 48 óra óta sárban állott, kitéve hidegnek, éhezve,
kétségbeesve, s bizonytalan abban, hogy mely részen áll a
törvényes igazság, s ha gyalázatnak tartotta is cserben
hagyni a királyt, zavarban volt, hogy a nép ellen harcol
jon-e, s hajlandó lett a nemzetőrséget követni, mely maga
is habozott.
A tábornagy katonai érzékénél, cszélyénél és tapasz
talásánál fogva tudta, bogy a mozdulatlanság megrontja a
hadsereg bátorságát. Azonnal megváltoztatta eddigi tervszerű
vagy kockáztató rendeletéit. Két vezénylő tábornokot hiva
tott magához. Az egyik volt Tibiire Sebastiani, hasonnevű
tábornagynak testvére, lui és higgadt katona ; a másik
Bedeau, ki Afrikában tüntette ki magát, s kinek neve tisz
telet tárgya volt a párisi katonaság között. Mind a kettő
nek megparancsolta, hogy két-két hadosztályt állítsanak
össze, rnindeniket 3500 emberből, s azokkal Páris belsejébe
nyomuljanak; az egyik a boulevardok előtti utcákon végig
a városháza mellett, a másik a kikötő felé eső utcákon.
Mind a két hadosztály fel volt fegyverezve ; a tábornokok
meghagyták, hogy utjokban minden torlaszt bevegyenek,
melyet csak találnak, s a földdel egyenlővé tegyék, söpör
jék el a tömeget, hogy a városháza mellett, mint a nap
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legválságosabb helyén, egyesüljenek. Lamoriciére mintegy
kilencezer emberrel a királyi lak őrizetére hagyatott.
A király és Tliiers már kinevezték volt Lamoriciéret,
mint uj és fiatal tekintélyt, ki nehezen várta, hogy magát
kitüntethesse. Ezen fiatal tábornok meghasonlásbán élt Bugeauddal Afrikában. E súrlódásnak veszedelmes következ
ményei lehettek volna, ha ki nem békülnek. A tábornagy
meglátván Lamoriciéret többi tisztei között, hozzá ment és
kezét nyújtva monda: „Remélem, kedves tábornok, hogy
az egyenetlenkedést Afrikában hagytuk és hogy itt csak
kölcsönös becsülés és katonai kötelességérzet lelkesítem!
bennünket. “ Lamoriciére, átértvén e szavakat, könyekre
fakadt. A katona könyei bátorságot jelentenek.
XVIII.
Hajnalban már elindult a két hadosztály; a táborkari
tisztek polgári és iparosi ruhába öltözötten hoztak időről
időre hirt a tábornagynak elhaladásukról ; a hadosztályok
egész a városházáig legkisebb elientállásra sem találtak. A
sokaság „éljen a hadsereg! éljen a reform!" kiáltásokkal
üdvözölte. A munkába vett torlaszok eltűntek lábaik elől.
Ott az utcák nyílásaiban uj fegyveres tömeget találtak, de
mivel az nem használta fegyvereit, a két tábornok nem
látta szükségesnek, hogy szuronynyal vagy ágyúval ker
gesse szét. A katonaság és a nép egymás mellett állott,
szóba ereszkedtek egymással, hamis uj hírek keringtek, a
béke ösztöne fogta el az egy haza polgárainak szivét, s
iszonyat a haszontalan vérontástól itt a városháza előtt,
midőn a Tuileriákban tán minden ismét békés utón készül
kiegyenlittetni, visszatartóztatta a tábornokok parancsait és
a katonák fegyvereit.
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Bugeaud tábornagy a király ismételt rendelete folytán
visszaparancsolta a két tábornokot, Bedeau tábornok visszaforditá seregét ; néhány katona, a mint mondják, megforditá fegyverét annak jeléül, hogy nem akarják a nép ellen
használni. E miatt úgy tekintettek, mint a kik elpártoltak
a királytól, s a kik a forradalom előcsapatát képezik a
Tuileriák ellen. Ezen tett által már félig le voltak győzve
a katonák, s nem bírtak állást íoglalni sem a Concordetéren, sem az Elysei mezőn, sem a Rivoli-utcában. lia a
francia katona megalázza magát, többé nem katona. A
visszavonulás késéi őséggel töltötte el szivét, s e keserűség
megmaradt most is.

A tábornagy, mozdulatlanságra kény szer iítetve a k i
rály és ministerek által, személyes megjelenésével és sza
vával akarta a Carrousselen hullámzó néptömeget szétosz
latni. Kétszer lovagolt közéjük, hegy a miniszterek határo
zatának bevárására birja, s kétszer fogadták e kiáltások
kal : -éljen az islyi győző !“ Midőn egyvalaki azzal boszantá, hogy a Transnonain-utcán ő a nép gyilkosa, azon
nal kérdőre vonta az izgatót, s bebizonyítván, liogy a ne
vezett vérontásban nem volt része, újra megnyerte a nép
tiszteletét.
Lamoriciére visszavonultában szinte a nép közé ve
gyült, csendesítette őket, s legyőzve, de becsülettel tért
vissza békitési kísérleteiből.
Ezalatt a felkelők, üresen találván a boulevardot és
a Madcleine-uteát, összegyülekeztek a Concorde-térre nyíló
utcákon, felgyújtották az Elysei mező szélén levő őrháza
kat, lődöztek a postára, s gyilkolták a gyűlölt hatósági

102

őröket, kik akadályozni akarták a párisi mozgalmakat.
Ezen szerencsétlenek részint állomásaikon, részint a tenge
részeti ministerium lakásán ölettek le. Jajkiáltásaik elhatot
tak a nem messze álló zászlóaljakig és lovasszázadokig, a
tisztek és katonák azt kívánták, hogy a gyilkosok ellen
vezettessenek ; a fővezérek azonban kötve voltak fel
sőbb parancs által, s igy nem tehettek egyebet, mint hogy
a hozzájok menekülő hatósági őröket védelmezték. A minis
terek féltek, hogy ellentállás által ürügyet fognak szolgál
tatni Páris lakosságának általános zendülésre. De ezzel
csak nagyobb bajt szereztek.
Tizenegy óra volt ; akkor hirtelen jelentést kap a tá
bornagy, hogy a király visszahívta állomásáról, s helyére
Gérard tábornagy neveztetett ki parancsnokul. 0 kedvetle
nül engedett a rendeletnek, s futott a királyhoz, hogy e lé
pés veszélyességét a leveretés pillanatában tudtára adja; beléptekor tudta meg a király lemondását. 0 nagyon rohant
a kabinetbe amint láttuk ; s a királynál megállott.
XX.
A király egy asztalnál ülve, tollat tartott kezében ; s
lassan irta lemondását, egy szépiró gondosságával és ará
nyával, nagy betűkkel ; látszott, hogy királyi kéz fensége
rakja őket a papírra. Volt és leendő ministerek, udvari em
berek, kir. tanácsosok, hercegek, hercegnők s a királyi csa
lád gyermekei, kik nagy sokasággal, zavarral, suttogással
tölték meg a termet, képezték a társaságot. Az arcokon ré
mület kifejezése volt látható, mely megelőzni szokta az elha
tározást és mely megtöri a jellemeket; egyike volt ez azon
óráknak, melyekben a lélek a maga valódiságában mutatko
zik, hol a rangnak, címnek, méltóságnak álarca lehull az
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arcokról, s láthatóvá lesz a félelemtől megalázott természet.
Távolról már puskaropogást lehetett hallani a Louvre leg
szélső részéről a nagy szobákon át. A tábornagy gyakorlott
füle golyó fütyülést is hallott ; de az ott levőknek nem mondta
meg, hogy mit jelent e zaj. A királyi palota csatahelylyé
válhatott volna ; ő szerinte most volt itt az idő, hogy tegyen
€S ne hátráljon.
„Hogyan, uram — monda a királynak — most merik
önnek a lemondást ajánlani, midőn foly a csata? Nem ve
szi észre, hogy az a tanács romlására és gyalázatára van?
A lemondás béke és szabad elhatározás idején néha sze
rencse az országra s okosság a királyra nézve. De a fegy
ver tüze alatti lemondás mindig gyengeség; s e gyengeség,
melyet ellenei gyávaságnak fognak bélyegezni, e pillanatban
még haszontalan is. A csata foly, s a lemondást lehetetlen
tudtára adni a fölkelt tömegnek, mely az előcsapat szava
dacára előre tolul : elébb állitsuk vissza a rendet, s azután
tanácskozzunk. *
„Jól van, szólt a király s megindulva nyujtá kezét a
tábornagynak, tehát ön mondja nekem, hogy ne mondjak
le ?“ — ,Igen, felséges uram — felelt tiszteletieljes erélylyel a
derék katona — én azt merem állitani, hogy legalább e
percben ne kövesse a tanácsot, mely semmit sem használ,
de mindent elronthat/
A király egészen felvidulni lászott, érezvén, hogy az
ő tábornokának erős szava összhangzik az ő nézetével. „Tá
bornagy — mondá a király megilletődött s majdnem kérő
hangon — bocsásson meg, hogy széttörtem kezében a kar
dot az által, hogy a parancsnokságot Gerardnak adtam.
Ő sokkal népszerűbb mint ön!“ — „Felséges uram — vála
szolt Bugeaud — én nem irigylem tőle a bizalmat, ha felsé
gedet megmenti/
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A király nem ment többé az asztal felé s úgy látszék,
hogy lemondásától el akar állani ; a tanácsosok zavartan néz
tek egymásra; a lemondáshoz némelyek saját javokat, má
sok a királyság javát, nehányan talán titkos reményeket
csatoltak. Mindnyájan legalább oly megoldást láttak benne,
mely a válság pillanatának más irányt ad, s megszabaditja
a lelket a hosszas bizonytalanság kínjától.
Montpensier herceg, a király fia, ki legnyugtalanabb
nak látszott valamennyi közt, atyjához tolakodott s majd
nem parancsoló hangon és mozdulattal kérte, hogy üljön le
és írja alá az okmányt. E mozdulatok és szavak legfájdal
masabb benyomást hagytak a jelenvoltak emlékezetében. E gyá
va tanácsok zavarában egyedül a királyné tartotta meg mél
tóságát, hidegvérüségét s rangjának határozottságát mint nő,
anya és királyné. Miután a tábornagygyal együtt ő is el
lenezte az elsietett leköszönést, engedett a többség sürgeté
sének s egy ablakmélyedésbe vonulva nézett a királyra
neheztelő ajkakkal és könyes szemekkel. A király aláírta
lemondását, átadta a ministereknek s a királynéhoz ment.
Ő nem volt többé király; de senkinek nem volt joga a
kormány átvételére. A nép nem harcolt többé a király ellen,
hanem a királyság ellen ; szóval, vagy igen korán vagy igen
későn tette azt.
Bugeaud tábornagy, mielőtt eltávozott volna, még egy
szer figyelmeztette a királyt. „Tudom — monda a király —
de nem akarom, hogy a vér tovább is miattam folyjon.“ A
király maga derék ember volt. Szava nem volt csupán ürügy,
mellyel gyávaságát takarta volna. E szavai vigaszul szolgálandnak neki a száműzetésben s mentségül a történelemben.
Amit az isten helyben hagy, azt az ember meg ne róvja.
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XXL
A király levetette egyenruháját és jegyeit ; kardját az
asztalra tette le ; egyszerű fekete ruhába öltözködött s kar
ját nyujtá a királynénak, hogy ott hagyják a palotát uj ural
kodó számára.
Csak a jelenvoltak elnyomott zokogása zavarta meg ez
utolsó perc csendességét. Királyi káprázatos varázsfény nél
kül kedves volt e fejedelem mint ember. Az ő nagy tapasztaltsága uj bizalmat keltett ; előzékeny háziassága megnyerte
a sziveket. A már egvszer szerencséjétől megfosztott öreg
sége részvétet gerjesztett. A politikai babona visszarettent a
trón ezen utolsó menekültje láttára, mintha vele együtt a böl
csesség is kiköltöznék az országból. A királyné, karonvezetve büszkének mutatta magát bukni, a trónról férjével és
királyival, ki egykor trón és haza nélkül élt e földön. Ezen
öreg házaspár, elválhatlan egymástól a szerencsében és a
száműzetésben, sokkal meghatóbb volt ősz hajával, mint egy
fiatal királypár, mely hatalmának palotájába vonul. A remény
és a szerencse ragyogó ; az öregség és a szerencsétlenség
fenséges. Az egyik vakít, a másik meghat. Magok a köztársaságiak megsiratták volna ezen szüléket, kik elválnak
hajlékuktól azon liiszemben, hogy azt gyermekeiknek hagy
ják. Kezeiket csókolták, s ruháikat érintették ; bátor kato
nák, kik egy órával később a köztársaság szolgálatába állot
tak, minők Bandin tengernagy és Lamoriciére, könnyeket
hullattak a király után. A királyné bucsuzáskor — amint
mondják — nem nyomhatta el szemrehányását Thiers
iránt, kinek ellenzéki beszédei a király ellen mélyen sértet
ték női szivét. „Ó uram, ön nem érdemelt meg egy ily jó
királyt. Az ő egyedüli boszuja az, hogy fut 'ellenségeitől.“
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A dynastiának ezen régi minis tere, ki azt valóban
megerősítette és megingatta, tisztelte a nő és anya fájdal
mát, válaszát visszatartotta és meghajlott csendesen a távo
zás alatt. Hogy e szavak a jelen voltakban lelkiismeretfurdalást keltettek-e a miatt, hogy ellenzékük a korona iránt
túlságosan személyeskedő volt? vagy pedig inkább sajnál
kozást a felett, hogy azt udvarok oly vakok? az csak ők
tudták.
XXII.
Éppen azon pillanatban, midőn kabinetje küszöbét
vala átlépendő, a király visszafordult az orleansi hercegnő
höz, ki fölkelt, hogy kövesse őt : „Ilona, — mondá —
maradjon itt !“ A hercegnő lábaihoz veté magát, kérve,
hogy vigye őt magával;// elfeledé királyságát, s egyedül
férje atyjára gondolt. 0 nem volt többé hercegnő ; ő anya
volt; de hiába, a király nem hallgatta meg.
Cremieux, az ellenzéknek ékes szavú és tevékeny
tagja, a várba futott, hogy tanácsot adjon az utolsó perc
ben, és hogy közbevesse magát a polgárháború és a korona
között; e szavaknál a királyhoz futott s megfogta karját s
szólt oly hangon, mely feleletet követel : „Felséges uram!
nemde természetes, hogy a kormányzóság az orleansi her
cegnőt illeti ?“
„Xem — felelt király — a törvény az én fiamnak,
a nemoursi hercegnek rendeli a kormányzóságot, nekem
nincs hatalmamban megváltoztatni a törvényt ; az a nemzet
dolga, hogy ez ügyben akarata és belátása szerint határoz
zon. “ S avval tovább ment talányt hagyván maga után.
Fiának kormányzósága uralkodásának egyik főgondja
volt ; ő megalázónak gondolta magára nézve, hogy utána
egy idegen származású nő kormányozzon egy ideig. Talán
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attól is tartott, hogy a valláskülönbség, mely a hercegnő'
és a nemzet közt létezett, mozgalmat idézne elő az ország
ban s elidegenitené a nemzetet unokájától. A természettől
fogva gondolkodó fejedelemnek, húsz évi száműzetése alatt
elég ideje volt a jövőről gondolkodni. Az okosság legfőbb
tulajdona volt, s ez volt hibája is. Lehet mondani, hogy
dynastikus okosságának három kinövéséből eredt bukásá
nak három főoka. Páris erődítése, mi távolról a szabadságot
fenyegeté; Montpensier herceg spanyol házassága, melyből
dynastikus
érdekekből folvó
örökösödési harc volt kilátást/
«.
bán; és végre a nemoursi herceg kormányzósága, mely a
monarchia ügyét abban a pillanatban megfosztotta egy ifjú
nő ártatlanságának s egy gyermek iránti részvétnek vará
zsától.
XXIII.
A hercegnő sokáig térdelt a király előtt. Udvari kocsi
kért küldtek ; de a küldöttek leölettek, a kocsik felégettettek
a nép által, midőn a Carroussel-en át jöttek ; s igy el
maradtak.
A király egy a termekkel összeköttetésben álló föld
alatti átjárón ment ki a Tuileriák kertjébe. Gyalog ment
azon az úton, melyen egykor aug. 10-kén XVI. Lajos Má
ria Antoinette és gyermekeik menekültek a nemzet - gyűlés
termébe, a vérpad vagy száműzetés utján, melyet a királyok
soha nem találnak föl újra.
A királyné csendes hangon nehány vigasztaló szót
intézett a királyhoz ; utánok hü szolgák, nők és gyermekek
csoportja vonult szótalanúl. A Tuilleriák végén létező terrasson két kis bérkocsi állott, melyet egy álruhába öltözött
tiszt hozott a fő kocsiállomásról. A királyné a szabadlevegőn
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a megelőző hosszas idegrázkoclás következményeit meg
érezte. Zokogott, tántorgott, remegett, és bizonyosan össze
rogyott volna, ha őt a király nem támogatja s a kocsiba
nem ülteti. A nemoursi hercegnő, az udvarnak eme jósága
és büszkesége, gyermekeivel együtt a második kocsit fog
lalta el, könyes szemekkel keresvén férjét, ki kötelessége
szerint harcolván a veszéllyel, hátramaradt. Két század ka
tona vette körül e két kocsit, s vágtatva siettek el a Passypart felé. Az Elysei mezők végén távolról lőttek rajok, s a
kíséretből két ló a király szemei előtt rogyott össze; SaintCloud felé futottak.
XXIV.
A nemoursi herceg az orleansi hercegnőnél maradt,
inkább aggódván e fejedelemnő és unokaöcse sorsáért, kik
az ő okosságára bízattak, mint saját kormányzóságáért. Ezen
népszerűtlen herceg csak önzetlensége és bátorsága ál
tal tette magát méltóvá a nép szeretetére. A Carroussel és
az udvar ezentúl védtelenül állott; az erős vár minden pil
lanatban az orleansi hercegnő és gyermekeinek sírjává vál
hatott; ezek életéért és a nép véréért azontúl a nemoursi
herceg lett a felelős. A kerti lak óracsarnokába parlamentairek jöttek ; azt követelték, hogy a sorkatonaság vonuljon
ki a palotából s helyét a nemzetőrség foglalja el. A herceg,
tudván, hogy a fölzendült nép dühének egyedül a nemzetőr
ségben levő nép vethet gátot, e szerint adta ki rendeletét.
A sereg csendesen vonult ki a kertbe. A nemoursi herceg
utolsónak maradt, hogy sógornéját az orleansi hercegnőt
védje.
Mialatt a sereg elvonult a várpalotából, a tisztek és
k. tanácsosok egy kis csoportja ott maradt, kik közül né
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melyek a dynastia, mások a hercegnő személye, s nehányan
csak a szerencsétlen nő mellett voltak, s tanácskoztak az
orleansi hercegnő és gyermekei felől ; ott volt Gonrgand tá
bornok, ki Napóleont önkényt követte volt sz. ilonai szám
űzetésébe, Ney tábornagy fia, Elchingen, Montguyon, Villaumcz és Boismilon. Három ágyulövés reszketteté meg a pa
lota ablakait; a hercegnő felsikoltott. Az az elvonuló kato
naság lövése volt a Carroussel felé törő népre. A hercegnő
elküldte Gonrgand tábornokot, hogy szüntesse be a tüzelést ;
a tüzérek eloltották kanócaikat a béke jeléül. Gourgand tá
bornok visszatért, s nyomban utána Dupin.
Dupin, kevésbé jogtudó, mint törvényhozó, ki a kép
viselőháznak sokáig elnöke volt, jeles szónok, élő hagyo
mánya a törvényes ellenállásnak és a törvényes szabadság
nak a monarchiában, ki hasonmása volt Harlaynak, Mólé
nak és Hopitalnak, demokrata viseletében és erkölcsében,
royalista szokásból és érzelemből, 1815 óta majd nyers, majd
hízelgő barátja és tanácsnoka volt a királynak. Szavai
nak keménysége, gúnyjának élessége mentségül szolgált
neki az ország előtt azért, hogy a királyi családhoz szított ;
ő boszut állt a korona ministerein, ha engedékenyek voltak
a király iránt. Népszerűségét, melyet az udvarnál kockázta
tott, mindig visszanyerte a parlamentben tanúsított függet
lensége által. Dupin, mint tudós, szónok, ügyes ember, a
bíróság orákuluma, törhetetlen magatartásában, de hajlékony
a forradalomban, rettegett a gyengék, kedvelt az erősek előtt,
minden eseménynél kész, a közvélemény előtt nagy tekin
téllyel birt; a hova ő ment, utána mentek sokan; ő éppen
a legelhatározóbb órában jelent meg, midőn a forradalom
egy jelzászlót keresett; ő azt természetesen e nőben és gyer
mekben találta fel ; egy kéz sem volt alkalmasabb arra, hogy
azt kitűzze és fen tartsa.
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A hercegnő úgy tekintette megjelenését, mint az erő
és béke jóslatát. „0 mit hoz ön nekem, uram?“ — szólitá
meg a nő. — Azt jöttem önnek megmondani, asszonyom —
felelt Dupin szomorú, de reményteljes hangon — hogy ön
számára talán egy második Mária Teréziának szerepe van
fentartva. — „Vezessen engem, uram, — életem Franciaor
szágé és gyermekeiméi — Rajta tehát, — mondá Dupin —
nincs veszteni való időnk. Menjünk a képviselőházba !
S valóban a hercegnőnek ez volt egyetlen követendő
útja. Az utcán már elveszett kormányzóságot az országgyű
lésen még vissza lehetett kapni, ha az a nemzetnél elég
súlylyal birt volna még a királyság fentartására ; egy nőnek
jelenléte s egy gyermeknek ártatlansága több varázserővel
birt, mint a legfényesebb szónoklat. Caesarnak a nép előtt
felmutatott véres ruhája nem birt oly hatással, mint egy
szép fiatal nőnek könyei, ki elárvult gyermekét mutatja föl
egy érzelemdús nemzetnek.
A nemoursi herceg, mihelyt elbúcsúzott atyjától s fe
dezte annak elutazását, visszatért épen azon pillanatban,
midőn az utolsó zászlóaljak vonultak el a kert és a part
hosszában.
XXV.
A hercegnő elindult ; kezén fogva idősebb fiát, a pá
risi herceget; másik fiát pedig, a chartresi herceget karon
hozta egy segédtiszt. Mellette haladt a nemoursi herceg, ki
kész volt minden áldozatra, hogy megmentse szép sógornéját és a királyságot gyámfia részére, álás oldalról Dupin
kisérte beszélgetve. Utánok egész csendességben egy pár
udvari tiszt haladt. Egy Hubert nevezetű komornyik kisérte
a gyermekeket, a ki nagyon ragaszkodott az udvarhoz.
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Alig haladt a hercegnő a kert két harmadán keresz
tül, midőn a köztársaságiak egy csoportja, mely a múlt
este óta mindig harcolt, s folyvást gyarapodott, a nemzet
őrség ellenzése dacára betört a palotába, összerombolta a
királyság jelvényeit, kikiáltotta a köztársaságot, levette a
zászlót, mely a trón felett lebegett, s azután csakhamar
megindult a képviselőház felé. Ez Dunoyer kapitány csa
patja volt, ki e napon sok hasonló társat nyert.
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NEGYEDIK KÖNYV.

I.
Vessünk néhány pillantást az események gyors fejlő
désére, s nézzük, mi történt az alatt a képviselők gyűlésén.
Lamartine, ki idegenkedett a monarchia elleni minden
összeesküvéstől, a mnlt éjjel a boulevardon folyt vér fe
letti fájdalmában aludt el, és pedig azon erős meggyőző
désben, hogy azon éj, mely megszüntette a csatát, és a
nappal, mely a királyságnak uj engedményeit liozá, le fog
ják csendesíteni a mozgalmat. A házban párt nélkül, az
utcán szövetséges nélkül lévén, különben is roszul érezve
magát, honn akart maradni. Nem tartotta szükségesnek a
gyűlésben jelen lenni csak azé/t, hogy egy uj minisztérium
névsorát és programmját hallja ; az események rohanhattak
miatta ; ő azokat épen úgy, mint a közönség, vagy közöny
nyel, vagy örömmel szemlélte volna a szerint, a mint vagy
hasznára, vagy kárára váltak azon ügynek, melyet ő önzet
lenül szivén hordozott.
Nehány képviselőtársa koronkint hozzá ment, s elbe
szélte neki a két nap történetét. Egyikük sem látta előre
az uralkodó család bukását. Megelégedtek a hosszas lázon
gás által a királytól kierőszakolt uj ministerium neveinek
találgatásával.
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Fél tizenegykor szaladt hozzá egyik barátja, jelentvén,
hogy a nép meg akarja rohanni a képviselőházat. Erre La
martine fölkelt, jóllehet nem tételezett fel a Párisban levő
50 ezernyi katonaságban annyi tehetetlenséget. De a ve
szély, mely társait fenyegető, azt parancsolta, hogy ő is
oda menjen. Azon tiszteletteljes népszerűség, melylyel birt
a házban és a né}) között, hasznossá tehették az ő jelenlé
tét, s föllépése megmentheté a polgároknak és követtársainak életét. A politikai kérdést e pereben eldöntöttnek hitte.
Ő a becsület ösztöne s nem politika miatt ment oda. Azt
hitte, hogy a válság már elmúlt. Tegnap jun. 20-ka volt
— monda kimenőben — mely bizonyosan aug. 10-két je
lenti; egy lefegyverzett királyság, mely puskaropogás alatt
adja fel magát, többé nem királyság ; aug. 10-ke közeledik,
de még távol vau.“
Gyalog ment át a követek házába; a borús égbolto
zat, melyen olykor a téli nap sugarai derültek ki, hasonlí
tott a nap eseményeihez ; határozatlan és viharos volt. Az
utcák üresek voltak, csak nehány gyalog és lovas előőrs
állt a sárban, beburkolva köpenyeikbe, lovaik zabláit szá
lfádon eresztve a ház előtti tér utcanyilásain.
Midőn a piacon keresztülhaladott, kocsizörejt hallott s
e kiáltásokat: „ é l j e n B a r r o t ! é l j e n a r e f o r m !“
visszanézett s megállt ; egy, fáradt lovaktól húzott kopott,
piszkos bérkocsi haladt el mellette. A kocsis mellett a bakon
ülve fölismerte Pagnerret, a párisi ellenzék választmányá
nak elnökét ; a kocsi után két vagy három tisztességes öltö
zetű polgár lobogtatta kendőjét és kalapját annak jeléül,
hogy minden lecsendesült. Majd egy, fiatal népből álló, kis
csoport futott utánok örömrivalgás között. A kocsi dereká
ban ült merengve és halványan Barrot Odilon ; látszott rajta,
hogy gondteljes, álmatlan éjszakája volt; ő bátran elfogLam artine. I.

o
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lalta belügyi tárcáját, bár nem tudta, ha vájjon békés vagy
lázadó sokaság által kisértetik-e. 0 tudta, hogy a futó ki
rály és a palota elfoglaltatott ; de ő tette kötelességét, a
nélkül, hogy hátratekintene. Egy ilyen óra menti a habo
zást ; az ellenzék e vezérének bátorsága soha nem függött
az ész habozásától, s eszének habozása, a mint mondják,
nem volt egyéb, mint lelkiismeretének kételye.
II.
Lamartine ránézett, és sajnálva őt, tovább ment.
A képviselőház oszlopcsarnoka alatt, kivont karddal s
erős lovaglástól izzadtan és sárosán két tábornok találko
zott, s egymásnak kezet nyújtva hangosan beszélgettek.
Az egyik volt Perrot lovassági tábornok, a másik ismeret
len. — „Mi újság nálatok ?wszólt az egyik. — ,Semmi kü
lönös, — felelt Perrot, — a Concorde-téren összegyűlt cso
portok csekélyek s századaim legkisebb nyomásának is
engednek ; különben Európa legjobb katonái sem erőszakol
ták volna ki a bidon való átmeneteit/
A tábornok, mikor e szavakat mondta, még nem
tudta, hogy a király menekült, hogy a katonaság visszavo
nult a Carrousseltéről, shogy a folyó túlsó partján a táborna
gyok mozdulatlansága miatt a várpalota már el volt fog
lalva. Az események megelőzték az órákat.
Lamartine e szavak által megnyugtatva a ház sorsa
felett, az udvaron át a palotába ment.
Az előszobában hét vagy nyolc ember várt reá; ezek
jobbára ellenzéki lapszerkesztők voltak, s nehány oly em
ber, kik 1830 óta tényleges tanúbizonyságát adták köztár
sasági gondolkozásuknak a N a t i o n a l - féle lapnál. Lamartinenak soha semmi viszonya nem volt e lappal. Ezen
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szerkesztők igazságtalansága hasonló volt gyakran lelketlen
ellenségeskedéshez; a „National*4 úgy festette Lamartinet,
mint dicsvágyó szónokot, ki hizeleg az ellenzéknek, hogy
népszerűvé tegye magát, de ki kész volna e népszerűséget
feláldozni az udvarért, hogy hatalomra juthasson. Még gyak
rabban kalmoztatott el rózsákkal mint szónok, hogy annál
csekélyebbnek tűnjék föl mint politikus ; a tehetségnek túl
ságos dicséretei mellett gondolatainak sekélységét hánytorgatták. 0 mint követ alárendeltetett a költőnek, kit Plató
kizár a köztársaságból. Lamartine nem igen bízott e lap
Iármás Idlerizékr*égében ; ő a trón elleni szenvedélyes kifakadások alatt bizonyos számítást vagy talán egyetértést
látott Thiers pártjával. Meglehet, hogy tévedett ; de ő ily
egyetértést egyiránt veszélyesnek hitt mind az alkotmányos
monarchiára, mind a köztársaságra nézve; ő a világos kér
déseket szerette. Kétértelmű parlamenti szövetség, ellenére
volt mind a lapokban, mind a képviselőházban.
A „Reform*4 cimü lap dolgozótársait Lamartine csak
azon piszkolódásokból és ferdítésekből ismerte, melyekkel e
lap tulcsapó élességgel illette beszédeit. Neki mindössze
ötször vagy hatszor volt alkalma összejönni a házban collegájával Ledru-Rollinnal, ki e lap sugalmazója és politi
kusa volt. Ezen találkozásnál mellőzte a politikát s legke
vésbé sem érintette a reformot. 0 nem vett részt a LedruEollin és Flacon elnöklete alatt tartott dijoni és ehalonsi reformlakomákon. Határozottan roszalta megyéje lapjában azon
vészjeleket, azon elkésett szózatokat és éles kifakadásokat,
melyek ott történtek ; s a „Reform44 pártjában nem dicsért
egyebet, mint az ellenzék nyíltságát és a tehetséget ; de
tanaival szakított.
8*

11(3

III.
A köztársaságiak azon csoportja, melylyel Lamartine
a házba való lépésekor találkozott, megszólitá őt, hogy sze
retne vele egy külön szobában értekezni. Lamartine beve
zette őket egy külön szobába. Az ajtókat becsukták.
Ezen emberek egyike, kiket ő legfeljebb látásból ismert,
a többiek nevében igv kezdett beszélni : „Az óra sürget ;
az események bizonytalanságban állanak ; mi köztársasá
giak vagyunk; meggyőződéseink, gondolataink és életünk a
köztársaságnak vannak szentelve. E pillanatban, midőn a
mi barátaink három nap óta ontják vérüket ügyünkért és
a nép ügyéért, nem tagadhatjuk meg elveinket ; ez lesz a
mi életünk lelke és a mi reményeinknek végcélja, mely felé
szóval és tettel törekedni fogunk : szóval, ettől mi el nem
állunk soha. De egyidőrc még elhalaszthatjuk oly magasabb
érdek tekintetéből, mely még a köztársaság felett is áll, —
s ez a haza érdeke. Erett-e Franciaország e kormányformára ? elfogadná-e ellentállás nélkül ? s nieghajolna-e erő
szak nélkül ? Szóval, nem jár-e talán több veszedelemmel,
a népet szabad intézmények teljes birtokába helyezni, mint
azt a küszöbön visszatartani, távolról mutatván neki azt,
hogy annál nagyobb vágya legyen utána? íme, ezek a mi
gondolataink, ezek a mi aggályaink, oszlassuk el őket. Mi
nem ismerjük önt, mi nem hizelgünk önnek, de tiszteljük
önt. A nép az ön nevét hangoztatja; a nép bizik önben,
a mi nézetünk szerint ön e pillanat embere. A mit ön
mond, az mondassék ; a mit ön akar, az történjék. Lajos
Fülöp uralkodásának vége; engesztelődésnek nincs helye
közte és közöttünk. De egy ideiglenes királyságnak folyta
tása egy gyermek neve alatt, egy gyenge nő kormányzása
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mellett, s népszerű ministerinm alatt, mely a nép megbizottja volna, s kedves a köztársaságiak előtt, talán meg
szűntetheti a válságot, s a nemzetet a királyság üres cime
alatt a köztársaságba vezérelheti. Akar-e ön minister lenni,
megmentője lenni a haldokló királyságnak s a születő sza
badságnak, kormányozván e nőt, e gyermeket és e népet'?
A köztársasági párt a mi szavunk által teljesen átadja ma
gát önnek. Mi készek vagyunk magunkat kötelezni az ajtó
előtt dühöngő forradalom legyőzhetlen ereje által önt a
főhatalom birtokába juttatni, s abban lentartani és állandó
sítani lapjaink által, titkos társulataink által s a né]) ke
belében rendet tehető erélyes fegyelem által. Az ön ügye
lesz a mi ügyünk is. Franciaország és Európa előtt ön a
kormányzóság ministere, s előttünk a valódi köztársaság
ministere leend.“
IV.

.

A szónok meghatottan s komolyan beszélt. Társai
hallgatásukkal és mozdulataikkal fejezték ki egyetértésü
ket vele.
Lamartine egy kis gondolkodási időt kért, mielőtt fele
letet adna ily nagy felelősséggel járó kérdésben. Két kar
jával az asztalra könyökölt, s tenyereivel betakarta arcát ;
csendesen gondolkodva kérte tanácsát annak, ki egyedül
csalhatatlan ; igy gondolkodott mintegy öt vagy hat percig.
A köztársaságiak szemközt álltak vele az asztalnál. Lamar
tine végre levevén arcáról kezeit, felemelte kezét s eképen
szólott :
„Uraim! a mi helyzetünk, a mi előzményeink különbö
zők és a mi szerepeink most eltérők egymástól. Önök rég
óta köztársaságiak minden áron. Én nem vagyok ily fajta
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republikánus ; s e pillanatban mégis nagyobb republikánus
leszek, mint önök. Vigyázzunk. En a köztársasági kormányformát, azaz : a népnek ön esze és akarata szerinti kormány
zását, önökkel együtt úgy tekintem, mint a polgárosultság
egyedüli végcélját, mint azon nagy általános igazság valósitásának egyedüli eszközét, melyet a nép törvényeibe akar
igtatni. A többi kormányforma nem egyéb, mint gyám
kodás a nép gyermekségének örökös fentartása s a töké
letlenség a bölcsészet előtt, megalázás a történelem Ítélő
széke előtt; de nem vagyok oly türelmetlen, hogy sebeseb
ben akarjak haladni, mint az eszmék, s nem oly rajongó,
hogy feltétlenül csak ez vagy amaz kormáuyformákoz ra
gaszkodnám. A mit én kívánok, csak annyiból á ll, hogy e
kormányformák haladjanak, mindig felmaradjanak, s a né})
tömegének sem feje előtt, sem után ne menjenek, hanem in
kább a kor igazságos eszméinek és törekvéseinek magasla
tán legyenek.. Én tehát nem vagyok föltétlenül republikánus,
mint önök, de vagyok politikus. És éppen mint politikus
tartom kötelességemnek e pillanatban visszautasítani azon
szerepet, melyet önök nekem felajánlottak a köztársaság
elhalasztására, ha az bizonyos órában előtűnnék. Mint poli
tikus nyilvánítom önök előtt, hogy én nem esküszöm össze,
nem forgatok fel semmit, nem kívánom a királyság meg
döntését, de ha talán önmagától omlanék össze, akkor nem
kívánnám újra föltámasztani, hanem egy tökéletes mozgalom
ban magam is részt vennék, t i. a köztársaságban. “
Aztán egy percre elhallgatott; az arcokon bámulás és
kétkedés vegyesen volt észrevehető. Lamartine tovább be
szélt :
„Megmondom önöknek, miért. Nagy válságokban nagy
erőre van a társadalomnak szüksége. Ha a király uralma e
mai napon összediil, akkor mi a legnagyobb válságba jutót-
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Ilink, melybe csak valamely nép juthat, mielőtt egy végle
ges kormányformát találtunk. Egy férfiúnak tizennyolc évi
uralkodása a polgárság bizonyos osztályának nevében, az
eszméknek, forradalmi türelmetlenségnek, neheztelésnek és
boszankodásnak olv hullámait halmozta össze a nemzetben,
melyeket az uj kormány nem volna képes lecsendesiteni. A
féktelen reform, mely ma az utcán győzedelmeskedik, nem
fogja magát fékezni és korlátozni anélkül, hogy asouverainitáson kiviili minden néposztály azonnal megtámadásnak
ne tétetnék ki. A republikánusok, legitimisták, socialisták,
kommunisták, terroristák, bár célra nézve eltérnek egymás
tól, a harag által egyesittetnének azon gyenge korlátok
szétrombolására, melyeket egy ideiglenes kormány hiába
állítana fel. A felsőház is osztozik azon gyűlöletben, melvet
a nép táplál az udvar irányában. Az alsóház elvesztette min
den erkölcsi befolyását a vesztegetések által, melyek hitelétől
és a sajtó által, mely népszerűségétől fosztotta meg. A válasz
tók nem egyebek, mint észrevehetlen olygarchia az állam
ban. A katonaság zavarban van, s fél, hogy testvérgyilkos
ságot követ e l, ha fegyvert fog a polgárság ellen. A nem
zetőrség, ezen pártatlan erő, az ellenzék pártjához szegődött.
A király iránti tisztelet kihalt szivében nyakassága és megveretése folytán. Miféle erővel akarják önök a holnap vissza
állítandó trónt támogatni, melyen egy gyermek fog ülni? A
reformmal ? de hisz ez csak jelszó, mely a köztársaságot
takarja. Vagy az általános szavazatjoggal ? hisz ez egy rej
télyes talány. Ez egy szóval, egy mozdulattal semmisítené meg
a monarchiának ezen maradványát, az ellenzéknek ezen kí
sérteiét, s a kormányzandó ministerek ezen árnyékát. Máso
dik szava lehet monarchia vagy császárság, első szava köz
társaság lesz. Önök csak királyi zsákmányt dobhatnának
neki, hogy elnyelje. Ki tarthatja fel a kormányzást? talán
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nagy tehetség? de az csak V. Henriknek volt tulajdona.
Arra nézve az csak csatatér volna, melyen a törvényességet
elérje. Vagy tán kisebb tehetség tegye azt? de az igen egyénies és alkuvó ; egy nyugtalan kisebbség, egy állandó lázon
gásokkal küzdő királyság megsemmisítené érdekeit s arra
ösztönözné, hogy a köztársaságra menjen át. Vagy végre a
nép tegye ? hisz a nép győzött, kezében fegyverrel mindenütt
diadalmaskodott, s tizenöt év óta oly tanokkal foglalkozik,
melyek majd találni fognak alkalmat győzedelmeskedni a
királyság felett egész a társadalom felforgatásáig.
A kormányzás a nép Fronde-ja lesz ; a népies, communistikus, sőt socialistikus elemekkel vegyített Fronde. A cse
kély számú kormányzás által védett társadalom oly király
ság alatt, mely se nem monarchia, se nem köztársaság, alap
jában lenne megingatva. A nép ma talán leesendesül a kor
mány fölhívására ; holnap újra felzendttl, hogy megint kierő
szakoljon valamit. Ezen ellenállhatlan nyilatkozatoknak mindenike, félrendszabályok mellett, több és több rongyát tépi
le a hatalomnak ; a nép szorittatni fog az önöknél engesztelhetlenebb republikánusok által. Önök a trónnak csak anynyit hagynának, a mennyi kell a szabadság ingerlésére, de
nem annnak korlátozására. Az ily trón állandó céltáblája
lenne az ellenzéknek, a zendülőknek s a tömeg támadásai
nak. Önök juu. 20-káról aug. 10-kére s a szerencsétlen szep
temberi napok felé fognak haladni. Ezen gyenge hatalomtól
ma vérpadot fognak követelni bent, holnap háborút támasz
tanak kint : s az semmit nem fog megakadályozhatni. Önök
vérrel fogják a népet csalogatni. Szégyen és gyalázat a forra
dalomra, a mely azt teszi. Visszafognak esni az 1893-ki nyo
morba, rajongásba és socialismusba. Az éhség és tulajdonszornj által felbőszített polgárháború, az utópisták ezen lidérce,
képezné a haza pillanatnyi valóságát. Midőn önök egy nőt
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és egy gyermeket akarnak fentartani a békés trónfosztás lej
tőjén, vérbe fogják keverni Franciaországot, a tulajdont, és
a családot a pusztító anarchia által.u
V.
Az arcokon megindulás vala látható. Lamartine folytatta :
„Én részemről sokkal világosabban látom azon catastropháknak sorát, melyeket hazámban előidéznék, semhogy
megkísértsem egy ily forradalom lavináját feltartóztatni a lej
tőn, melyet egy dynastia hatalma sem tartóztathat vissza
anélkül, hogy bukásával ne nagyobbitsa annak tömegét és
a romokat. Ismétlem, hogy egy hatalom létezik, mely a népet
a forradalom ily társadalmi zavarai közt a veszélytől meg
mentheti, — s ez magának a népnek hatalma, a teljes sza
badság, a szavazatjog, az akarat, az értelem, az érdekeltség
s mindenek karja és fegyvere — a köztársaság í
Igen, folytatá a meggyőződés hangján, egyedül a köz
társaság mentheti meg önöket most az anarchiától, a pol
gárháborútól, a külháborutól, vagyon elkobzásoktól, a vér
padtól, a tulajdon megtizedelésétől, a társadalom felforgatá
sától és a külbeavatkozástól. Tudom, hogy ez hősies eszköz ;
de az eszmék és idők ily válságában csak oly nagyszerű
és merész politika segít, mint minő maga a válság. Ha önök
holnap köztárságot hirdetnek a népnek, azonnal Icfcgyverczték azon névvel, melyért az felkelt ; sőt mi több, haragját
azonnal örömmé, dühét lelkesiiltséggc változtatták. Mindaz,
ki szivében republikánus, ki képzeletében a köztársaságról
álmodott, mindaz, ki visszakövetel, ki óhajt valamit, mindaz,
ki Franciországban gondolkodik és ábrándozik, a t tkos tár
sulatok republikánusai, a katonai republikánusok, a szemlé
lődő republikánusok, a né]), a népszónokok, az ifjúság, az
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iskolák, a journalisták, a tett és ész emberei csak egyet ki
áltanak, csak annak zászlaja alá csoportosulnak, annak vélmére fegyverkeznek, elébb rendetlenül, majd rendben gyüle
keznek a kormány védelmére s ezen közös kormányon túl ma
gának a társadalomnak védelmére. A legfelsőbb hatalom, ha
bolygattatik is, soha nem fosztatik meg trónjától, mert az ily
kormány a nemzet alapján nyugszik. Egyedül ez hivatkozhatik mindenre, csak ez tarthatja feí m agát, ez mérsékel
heti magát, csak ez teremtheti elő mindenek szava és keze
által az észt, az akaratot és a szükséges eszközöket, hogy
megmentse necsak a nemzetet a szolgaságtól, hanem a tár
sadalmat, a családot, a tulajdont, az erkölcsiséget azon esz
mék áradatától, melyek ezen félig Összedőlt trón _alatt for
rongnak. A fejetlenség — jegyezzük meg jól — talán csak
a köztársaság által verhető le ! Ha a communismus legyőz
hető , akkor csak a köztársaság ádtal az ! Ha a forradalom
mérsékelhető, akkor csak a köztársaság által az ! Ha a vér
megkímélhető, akkor csak a köztársaság által az Î Ha az
általános háború, ha tán az európai reaktió ránk törne, ez
csak a köztársaság által volna elhárítható. íme ezek azon
okok, melyeknél fogva egy okos és lelkiismeretes államfér
fin Isten és önök szine előtt, ámítás és rajongás nélkül, jól
lehet a határozás pillanata igen fontos, nem szövetkezhetik
egy fél-forradalom keresztülvitelére : én semmitélére nem
szövetkezem; de ha már kell lennie, akkor legyen egész, s
én a köztársasághoz állok !
De, szólt még tovább fölkelve, én még reméltem, hogy
az isten elhárítja hazámtól e válságot ; én ugyan elfogadom,
de nem csinálom a forradalmat. Ki egy nép felelősségét
elvállalná, annak, vagy csalónak, vagy bolondnak vagy is
tennek kellene lennie."
„Lamartinenak igaza van, — szólt közbe valamelyikük,
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— ő pártatlanabb, mint mi, s több bizalma van eszméink
hez, mint önmagunknak. Le vagyunk győzve — kiálták
mindnyájan. — Váljunk el egymástól s Lamartine cseleked
jék úgy, amint a körülmények legjobban tanácsolják.u
VI.
Mialatt ez történt, a ház egy szomszéd termében egy
másik hasonló jelenet folyt le.
Az ifjú Arago Emauuel, a híres polgárnak fia, ki ifjú
sága dacára nagy tekintélyével birt a republikánusok között,
azon törekedett, hogy Barrot Odilont megnyerje a köztársa
ság részére.
Arago nehány perc előtt a „N a t io n a IMap irodájá
ból jö tt, melynek ablakából a néphez szónokolt, neve és
hangja több harcost gyűjtött össze a Concorde-térre ; miután
a Királyutcát a térre felállított katonáktól elzárva találta,
Bedeau tábornokkal kívánt szólani. A tábornok sebesen ment
feléje s megengedte, mint a nép küldöttének, hogy a parla
mentbe menjen alkudozni, s tanácsolni valamit a küzdelem
megszüntetésére. Arago mindenféle pártbeli követekkel tanács
kozott egy osztályteremben, midőn Barrot Odilon, barátaitól
hivatva, belépett. Arago és barátai, kik a „Reform-4 munka
társai valának, el kezdték rábeszéléseikkel ostromolni. Bar
rot véleménye ingadozhatott, az ő kötelessége, mint ministéré, ki volt
szabva. Engedményei által árulást követett
//
volna el. 0 bátran és jellemes beszéddel állott ellent. Vannak
emberek kik az örvény széléről visszatérnek, s nagyokká lesz
nek. Barrot egyike volt ezen embereknek ; ő az ókor hősei
hez méltó erélyt fejtett ki.
Lamartine, miután látta, hogy a köztársaságiak fölhaguak ostromaikkal, belépett a gyülésterembe.
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VIL
A karzatok telve, de élettelenek voltak ; a képviselők
padjai ritkán voltak elfoglalva. A halvány és bágyadt areokon a múlt éj álmatlansága és a nap vészjelei voltak ki
nyomva. A köretek nyugtalanul változtatták helyeiket gon
dolataik mozgása^ szerint, suttogtak egymás közt, s vizsgál
ták az ellenkező nézetű követek véleményeit; mindenki az
ellenzék tagjainak arcáról akarta leolvasni a nap sorsát,
Némelyek a folyosóra mentek, hogy valami hirt halljanak,
mások a csarnok tetejére, hogy onnan szemléljék a Concorde-téren levő nép és katonaság mozgalmait. Percről percre
távoli lövöldözés rázta meg a kupola ablakait s a karzaton
levő nők sápadoztak. Lamartine egyedül ült üres padjában.
0 egy szót sem váltott követtársaival ezen egész két óráig
tartó ülés alatt. Félelme, mint reménye néma volt, vagyis
inkább nem tudta, hogy féljen-e vagy reméljen. Szomorú
volt. A forradalmak sphinxek ; oly tálányok azok, melyeket
nem lehet aggály nélkül magyarázni.
VIII.

Egy percre Thiers is megjelent az előteremben, fedet
len fővel és zavart arccal azon jelenet következtében, melyet
a király elmenetele alkalmával látott. A monarchikus köve
tek körülfogták őt s ostromolták kérdéseikkel. 0 , miként a
sors súlya alatt, meghajolt, s aztán fölegyenesedett, jobb ke
zével magasan felemelte kalapját, mint a veszélyben forgó
kormányos. „A tengerár nő, nő“ — kiáltott, és ezzel eltűnt
a sokaság között. Ezen szavak zavarba hozták hallgatóit;
jaj-szavai voltak azok egy fuldoklónak, ki megadással me
rül cl.
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Az elnöki szék üresen állott, mintha a ház távol akar
ná magát tartani üres határozatoktól. Végre megjelent Sauzet, a ház és a király által cgyiránt szeretett, elnök. 0 sej
tette ezen ülés eredményét, a dynastia szomorú temetését.
A kormány részéről egy minister sem volt jelen. A ház sze
mei kerestek egy embert, akitől kérdezzék, hol van a köve
tendő hatalomnak bizonyos jele. Csend volt. Egy fiatal kö
vet, a trónra nézve végzetes Lafitte, lépett a szószékre. 0
minden párthoz, de különösen az ellenzékhez szólt, melyet a
győzelem nagylelkűségre kötelez, s kívánta, hogy a ház a
közjó iránti tekintetből állandónak nyilatkoztassa ki magát.
Ez a veszélyes helyzet jele. A ház egyhangúlag elfogadta
ez indítványt. Erre szorítkoztak a monarchikus követek. Nem
tettek semmiféle erélves
kezdeménvezést,
s várakozással veszV
1/
tegették el az időt.
Ezalatt egy egyenruhás katonatiszt lépett bátran a terembe.
Föllépett a szószékre és súgott valamit az elnöknek. Sauzet
felemelkedett, csendet intett, s erős megható hangon jelenté,
hogy az orleansi hercegnő és gyermekei be akarnak jönni
a terembe. Ezen jelentés nem idézett elő bámulatot. Lemon
dást vártak tőle, s a kormányzóság kikiáltására voltak elké
szülve. Még nem tudták, hogy a király elfutott. Természe
tesnek találták, hogy az ifjú király anyja be akarja mutatni
fiát s ajánlani a nemzet képviselőinek. A szolgák két szé
ket és egy karszéket készítettek a szószék aljában a kép
viselőkkel szemközt. Tiszteletébresztő csend uralkodott a
padokban. A követek lejebb szállottak felső üléseikről, hogy
közelebbről lássák a jelenetet. A karzati közönség előre
hajolva az ajtóra függesztő szemeit. Az általános figyelem
illő volt az alkalomhoz és a jelenet komolyságához.
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IX.
A nagy ajtó, a szószékkel szemközt, a magasabb ülé
sekkel egyenlő magasságban megnyílt. Rajta egy női alak,
az orleansi hercegnő lépett be. Gyászba volt öltözve ; a fá
tyol kalapján ngy volt félrevetve, hogy látható volt az ifjú
ságot és jóságot kifejező, de a megindulás és szomorúság
által megtört arca. Halvány arcán könyek folytak végig,
mint anyai aggodalmának jelei. Lehetetlen megindulás nél
kül tekinteni ez arcra. A monarchia elleni indulat szeretetté
változott iránta. Kék szemei néha vakitólag járják be a
termet, mintha minden tekintettől pártfogást kérne. Sugár
termete kissé meghajolt azon örömrivalgásokra, melyekkel
fogadták. Gyenge pír futotta be arcát, mint a reménynek
és örömnek sugára. Könyek közti hálamosolya mutatá, hogy
barátok közt érzi magát. Jobb kezén vezette az ifjú királyt,
ki a lépcsőn megbotlott, balkezén másik fiát, a kis chartresi
herceget. Ezen gyermekekre nézve az ő esetök egész látvá
nyosság volt. Mind a kettő rövid fekete ruhába volt öltözve,
fehér kihajló gallérral nyakok körül ; valóságos eleven kép
másai a Van Dyck által festett I. Károly gyermekeinek.
A nemoursi herceg a hercegnő mellett jött, ki e gyer
mekekhez bátyja iránti háláját mutatá, mint oly védő, ki
nek tán magának is védelemre volna szüksége. E herceg
alakja, megnemesedve a szerencsétlenség által, bátor, de
szerény elégtiltséget tanúsított a felett, hogy az ő dicsősé
gének és életének kockáztatásával megfelelt kötelességének.
A hercegnő után nehány egyenruhás tábornagy és nemzet
őrségi tiszt is belépett. A szószék előtt félénk tisztelettel
üdvözölte a gyülekezetei 5 s gyermekei közt elfoglalta a ké
szen álló széket, mint egy ártatlan vádlott a törvényszék
előtt, mely a királyság élete felett fog határozni. E pilla-
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uatban el volt döntve az ügy mindenkinek szemében és
szivében. A természet mindig diadalmaskodni fog a politika
felett egy oly gyülekezetben, hol az emberek szivére a nő
nek ezen három főhatalma hat : a fiatalság, az anyaság és
a szánalom.
X.
Úgy látszik, hallani akarták. A szószék üres volt. De
ki tudna szónokolni ily jelenetnél, mely maga oly hatal
masan beszél ’? Most a megindulás uralkodott e teremben.
Azonban az óra sürgetett. A forradalmat határozat
által kell megelőzni, vagy késő lesz minden beszéd. Feláll
egy függetlenségéről és bátorságáról ismert követ, Lacrosse,
ki nemes és nagvlelkii volt, mint a többi bretagnei. 0 azon
nézetből indulva ki, hogy a szónoklat mestere szóljon : azt
kívánta, hogy Dupin lépjen a szószékre.
A szándék jó volt, de nem sikerült. Gyanús elégületlenség terjedt el a teremben s a suttogás egész a zúgásig
növekedett. Dupint úgy ismerték, mint a király legbensőbb
barátját. Benne, mint a király tanácsosában, nem tekintet
ték annyira a nemzet szónokát, mint inkább az udvar kí
vánságainak magyarázóját. Ha ő, akkor a király beszél —
mondák mindenütt. A felébresztett bizalmatlanság előre
óv az elragadtatástól. A kevélység erősit arra, hogy a ke
lepcéből ki lehessen szabadulni. Fölléptetése a múlt éjjel a
Tuileriákban előre kicsinált játék volt; de nem sikerült.
Egy lelkes felszólalás, Lacrossenak katonás mozdulata föl
lelkesítette volna a házat. Nagy szónok most hidegen hagyá. Minden az időtől függ; ez nem volt Dupin órája, ha
nem egy mesterkéletlen érzelemé. Lacrosse bírta szivében
azon érzelmet, s megtalálta volna szavában is.
ff
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Dupin maga is érezte ezt, s ösztönszerüleg hallgatott.
„En nem kivántam szólani“, — monda bámulattal. De mi
vel a gyülekezet türelmetlenül sürgette , fellépett a szó
székre.
„Uraim ! — monda oly hangon, mintha benne a ki
rályság remegne, — önök ismerik a főváros hangulatát s a
felmerült óhajokat. Ezek következtében lemondott ő felsége
Lajos Fülöp, a ki kijelentette, hogy a hatalmat leteszi s
átteszi a párisi gróf fejére, az orleansi hercegnő kormány
zósága alatt. “
A dynastia barátai tapsoltak neki örömükben, mintha
meglepetésük első pillanatában meg akarnák ragadni a
kormányzóságot, mely a tárgyalást megszüntethetné ; az
üdvözletnek, meiylyel a hercegnőt és fiait fogadták, egy uj
monarchia megalapításának jelentőségét akarták kölcsönözni
a kormányzónő és a király nevénél.
Dupin ez üdvözletét a szószékről akarta hirdetni, hogy
visszavonhatlauná váljék. „Uraim! — folytatá, — ezen, az
uj király és a kormányzónő előtt oly becses üdvözlet nem
első, a mikkel ők találkoztak. A hercegnő gyalog ment keresz
tül a Tuileriákon és a Concorde-téren, a nép és a nemzet
őrség által kisérve, mely őt kormányzónőnek óhajtja. A
mennyiben az ő szivét azon óhajtás tölti el, hogy a kor
mányt egyedül a közjónak előmozdítására, a nemzet óha
jára , Franciaország dicsőségére és felvirágoztatására ve
zesse, én inditványozom, hogy ez üdvözlet a házban a maga
módja szerint kinyilatkoztathassák. “
E szavakra ritkább helyeslés jött. A lelkesedés, melv
elébb fülvillámlott volt, lelohadt.
Sauzet újra fel akarta azt éleszteni. „Uraim, —
mondá, — úgy látom hogy a ház ezen egyhangú felkiál
tás által. . . . “
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Szavait nem végezhette be. Szokatlan zaj támadt a
szószéktől balra eső ajtónál: ismeretlenek, fegyveres nem
zetőrök és dolgozó-ruhába öltözködött nép tört be az ajtón,
félretolta a szószéknél álló ajtóőröket, félkörbe állott s kí
méletlen szavakkal illette a nemoursi herceget.
Nehány követ bátran állott a tömeg ellen, hogy élő
falat képezzenek a hercegnő előtt. Mauguin csendesen pró
bálta a tömeget visszanyomni. Oudinot tábornok katonás ha
raggal szólott hozzá. Keresztültört rajta s felszólító az udva
ron levő nemzetőrséget, hogy az a gyűlés sérthetlenségét s
a hercegnő és asszony iránti tiszteletet fegyverrel védje
meg. A nemzetőrök úgy tettek, mintha osztanák ezen botránkozást, de csak lassan fogtak fegyvert s végre magára hagy
ták az események folyását.
Oudinot botránkozással lépett újra a terembe. Az ő
kétes véleménye a dynastia iránt eltűnt szivéből ; mint em
ber és katona iszonyodott egy nő sértegetéseitől.
Az ülés, mely ezen fél-betörés által félbeszakittatott,
tovább folyt. A követek fölszólaltak az elnök azon kijelen
tése ellen, melynél fogva némelyeknek beleegyezését mind
nyájok szavazatául akarta feltüntetni. A szószék mind a két
lépcsőin siettek ez ellen tiltakozni. Marie, egy hatalmas és
higgadt szónok, egyike a szigorú de mérsékelt ellenzékiek
nek, a szószékre ment ; mások akadályozni akarták őt, hogy
ne beszélhessen. 0 keresztbefönt kezekkel várta, mig szó
hoz jut.
A jelleme iránti tisztelet kettős fontosságot kölcsönzött
szavainak Magas termete, éles tekintete a római szobrokra
emlékeztető méltóságot kölcsönöztek neki. Hallgatta a lármát
a nélkül, hogy végét vethetné.
Lamartine érezte, hogy a kormányzóság felüti tanácsko
zás elveszti szabadságát, ha a kormányzónő és fia elenlétéLam artine.
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ben történik. Ő fel akarta szabadítani a házat a nyomástól s
a hercegnőt szerencsétlenségének kigúnyolásától ; azért felkelt
s a pádból kiáltá az elnöknek : „Kérem az elnökséget, méltóztassék az ülést felfüggeszteni ezen kettős indokból : —
a nemzet képviselete iránti tiszteletből, és azon fenséges her
cegnő iránti tiszteletből, aki itt ül közöttünk. “

XI.
Az elnök követte e tanácsot, s azonnal visszaadta a
határozás méltóságát, a rangnak, nemnek és szerencsétlenség
nek tiszteletét. Az orleansi hercegnő vonakodott távozni, ügy
látszik érezte, hogy az ő jelenléte egyedüli záloga a király
ság visszaállításának. Oudinot tábornok a szószékre sietett,
hogy megakadályozza a hercegnő eltávozását, vagy hogy még
utoljára üdvözölje. „Minden nemesebb érzelem fel van indul
va — mondá a derék katona. A hercegnő, a mint mondják,
maga gyalog jött gyermekeivel a Tuileriákon és a Concordetéren át a nép üdvözletei között. Ha ő visszavonulni kíván,
ám nyíljanak meg számára az ajtók s környezze őt részünk
ről azon tisztelet, melyet mindig tapasztalt Páris városa ré
széről. “
Amennyiben a szónoknak ügyes hivatkozására a nép
szeretetére, semmi ellenzés nem történt, igyfolytatá: „Köves
sük őt, ahova ő menni akar.“
A hercegnőnek csak azt kellett volna mondania : én a
Tuileriákba akarok menni ; s a ház egész tömegesen s ennek
láttára a fellelkesült nép ugyanazon hullámzással vezetné
oda, melylyel onnan kiszorította.
A hercegnő nem szólt közbe, bár Oudinot várni lát
szott azt. 0 bizonnyal kardjával fedezte volna az özvegyet és
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gyermekeit. „Ha ő itt akar maradni, ám maradjon, folytatá
oly hangon, mintha ott akarná tartóztatni a hercegnőt — jól
teszi, mert a mi hűségünk megvédi őt.“
XII.
Azonban a zaj mind a két ajtónál és a szószék mellett
folytonosan növekedett, úgy, hogy a nemoursi herceg, a ki
sérő tisztek és a centrum több követe fölvezették a herceg
nőt a szószéktől a hátulsó legmagasabb padokba, s ott fog
lalt helyet a szószékkel szemközt. Egész sereg követ védel
mezte őt. A zaj mindig nőtt odakint, mig aztán megszűnt.
A fenséges védenc jelenlétében igy szólott Marie :
„Uraim, azon helyzetben, melybe Paris jutott, egy órát
sem szabad elvesztenünk azon rendszabályok alkalmazásá
val, melyek a népre hatással bírnak. Reggel óta a baj rop
pant mértékben növekedett, — mihez fogjunk ? Az orleansi
hercegnőt kormányzónak akarják kikiáltani ; de önöknek
van törvények, mely a nemoursi herceget rendeli kormány
zóul. Önök ma nem csinálhatnak kormányzóságot. Önök en
gedelmeskedni tartoznak a törvénynek. Most gondoskodni
kell az országról. A főváros és a királyság élére egy erő
teljes kormány állítandó. Én egy ideiglenes kormány alakí
tását óhajtom.u
E határozott szavak ellen egy hang sem emelkedett.
Gondolatban már minden királyság és minden kormányzóság
megbukott. A nemoursi herceg kormányzóságának barátai
zavarukban most kezdték érezni, mily nagy hibát követtek
el a természet törvényének megsértésében, mely az orleansi
hercegnőt rendelte kormányzóul. Most nem lenne egy uj tör
vény által kitöltendő űr, nem volna megsértve az alkotmány,
nem kellene időt veszteni a törvény elvetésével vagy változ
ik
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tatásával; midőn a kormányzósággal együtt a monarchia is
sülyed.
„Ha e kormány össze lesz állítva — folytató Marie — ak
kor a házzal együtt fog gondoskodni arról, hogy tekintélye
legyen az országban. Ha ez elfogadtatik, akkor azonnal ki
keli hirdetni Parisban. Ez az egyedüli mód a béke helyreállítására. Ily pillanatban nem kell haszontalan tanácskozás
sal tölteni az időt. Én egy ideiglenes kormány alakítását
kívánom. “
XIII.
A karzat tapsolt. Senki nem szólalt fél ellene. Az orlcansi hercegnő elhalaványult ; a nemoursi herceg valamit
jegyzett, mintha nagylelkű lemondásra készülne.
Egy népszerű szónok, Crémieux, ki a királyt egész
kocsijáig kisérte, megindulva a helyzet nagyságától, egypár
Írott szót csúsztatott a hercegnő kezébe, melyek a nemzet
nek hízelegtek, s a népet arra bírták volna, hogy a kor
mányt magának az özvegy orleansi hercegnő kezeibe tegye.
Ha ez bűn, akkor a részvét bűne volt. Ki ne követte volna
el, ha e szegény nő oldalánál lett volna?
Crémieux Marie után azonnal a szószékre lépett. „183 j ban — mondá — elsiettük a dolgot, s azért kell ime 1848ban újra kezdeni. Intézkedjünk most szabályszerüleg, törvé
nyesen és erélyesen. Az ideiglenes kormánynak, melyet önök
fel fognak állítani, nemcsak az lesz kötelessége, hogy a
rendet helyre állítsa, hanem, hogy oly intézményeket is al
kosson, melyek a lakosság minden osztályát védjék, a mint
az 1830-ban is Ígérve volt, de nem tartatott meg. Részem
ről kijelentem, hogy én mély tisztelettel viseltetem az orle
ansi hercegnő iránt. Szomorú szerencsém volt a királyi csa
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ládot egész kocsijáig kisérni, midőn elutazott. E kötelességet
nem mulaszthattam el. A polgárság és a nemzetőrség már
kijelentette gondolkodásmódját. A kormányzóság, melyet
önök e pillanatban ki akarnak kiáltani, megsértené a meg
levő törvényt ; nevezzünk ki egy ideiglenes kormányt ! (A
helyeslés általános) Legyen az igazságos, erős, szigorú, ba
rátja a nemzetnek, hogy ez szólhasson hozzá. Ma oda jutot
tunk, amit a júliusi forradalomtól kellett volna nyernünk.
Használjuk fel az eseményeket. Ne engedjük, hogy (iáink
nál ismétlődjék a forradalom. Én egy öt tagból álló ideigle
nes kormányt kívánok/1
Mialatt a gyűlés tetszésnyilatkozatai vagy hallgatása
által majdnem egészen elfogadta ez indítványt, a kis király
anyja ölében szórakozottan nézte a gyülekezet zajos maga
viseletét s tapsolt a hangulatnak, mely őt megfosztotta a
tróntól. Az orleansi hercegnő összegyűrte a Crémieux által
neki nyújtott papirt s átadta olvasni Dupinnak, ki azt helye
selte.
XIV.
Barrot Odilon belépett s lassú ünnepélyes léptekkel
haladt fel a szószék lépcsőin, melyre és melyről oly sokszor
lépett az ellenzék tapsai között. Arca halvány, homloka
ráncbaszedve, tekintete ábrándosabb és zavartabb, mint ren
desen szokott lenni. Homloka a jövő felhői által látszott bo
rítva. Mindenki tisztelettel tekintett reá. Tudták, hogy ami
az arcán van kifejezve, az van a szivében is. Kételkedhetni
lehetett elhatározottságában, de nem lelkiismeretességében.
Hitvallása az önzetlen hazaíiság. Egyedüli gyengesége a nép
szerűség. 0 teljes életén át a köztársaság és monarchia kö
zött ingadozott, mindig a köztársaság felé haladva, de a
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trónhoz is ragaszkodva. Most választania kellett :
határozta el életét. Ez kérlelhetlenül követelte tőle
szót, mint 1830-ban Lafayettetől a városházánál.
szónokok Lafavetteje. Vagy a köztársaság, vagy
chia függ ajkain.

ezen óra
az utolsó
Barrot a
a monar

„Soha sem volt több hidegvérüségre és okosságra szük
ségünk — mondá. Egyesítse önöket mindnyájokat azon egy
érzelem, hogy a hazát legnagyobb veszedelemtől, a polgár
háborútól megmentsük. A nemzetek nem halnak meg ! de
meggyengülnek belső pártviszályok által, s Franciaország
nak soha nem volt nagyobb szüksége nagyságára és ere
jére, mint most. Kekünk kell azt kijelölnünk, szerencsére
oly egyszerűen, hogy minden egyes nemzet megértse. Erre
a nemzet legnemesebb és legbensőbb tulajdona szükséges,
bátorsága és becsülete. A júliusi korona egy gyermek és
egy nő fején van.“
A gyűlés centruma, a dynastia barátai újra nagy elra
gadtatással tapsoltak. Azt hitték, hogy a hova Barrot áll,
oda fog pártolni a sors is. Maga a hercegnő, ösztönöztetve
az elismerés érzete által, fölemelkedett és üdvözölte a szó
nokot. Minden mozdulata érdekeltséget és benső részvétet
keltett a jelenlevőkben. Aztán leült.
Az ő intésére fölállt az ifjú király és üdvözölte azokat,
kik anyja iránt jóindulatot tanúsítottak. A nemoursi herceg sú
gott valamit a hercegnő fülébe. Ez újra felemelkedett szembetüuő
félénkséggel. Kezében egy darab papír volt, melyet az elnök
felé tartott. A hercegnő gyenge, világos és remegő, de az
érzelemtől elfogult női hangon jelentette ki, hogy a nemzet
képviselőihez kíván szólald. Ki állott volna ellent e kívánság
nak? ki ne érezte volna saját szivére hullani azon könyeket, melyek őt kétségen kívül félbe fogják szakítani? Az
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elnök nem látta mozdulatait, s nem hallotta szavait, vagy
inkább nem akarta látni és hallani, hogy Barrot felé marad
jon fordulva a figyelem. A hercegnő félbeszakittatva és sa
ját vakmerőségétől visszarettenve, letilt. A legyőzött termé
szet elnémult ; s mit tehetett az ékesenszólás ?
Barrot tovább folytatta beszédét : „Hazánk politikai
szabadságának uevében, a rend szükségének nevében,
egyesülésünk nevében és az ily körülmények között szük
séges egyetértés nevében kérem az országot, hogy kép
viselői körül, a júliusi forradalomhoz csoportosuljon. Mi
nél több nagyságot és nagylelkűséget tanúsítunk a tisz
taság és ártatlanság biztosítására, annál nagyobb bátorság
gal fogja magát erre szánni a haza. Részemről szeren
csésnek fogom magamat érezni, ha életemet és minden
tehetségeimet azon ügy diadalának szentelhetem oda, mely
hazám igazi szabadságának ügye.
Meri-e valaki kétségbevonni vagy kérdezni, hogy mit
végeztünk a júliusi forradalom által? Uraim! a körülmé
nyek súlyosak ; de a mi országunkban a nagyságnak, nemeslelküségnek és értelemnek oly elemei vannak, miszerint
meg vagyok győződve, hogy elegendő lesz rá hivatkozni, s
a párisi lakosság e zászló körül fog csoportosulni. Ebben
foglaltatik mindazon eszköz, mely az országnak szükséges
szabadságot biztositandja s azt összhangzásba hozandja az
annyira szükséges rend követelményeivel, s képes lesz az
ország minden élő erőit egyesíteni, s kiállani azon meg
próbáltatásokat, melyek talán még fentartvák számára. Ezen
kötelesség egyszerű, ezt a becsület és a haza java szabja
meg. Ha nem tudjuk erélylyel, kitartással és bátorsággal
teljesíteni, akkor nem tudom, mi fog bekövetkezni. De
higyjék el, hogy az, ki egy polgárháború felelősségét elvál
lalni merészelné, btint követne el hazája ellen, Franciaor-
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szag- és az cgcsz világ szabadsága ellen. En részemről nem
merném elvállalni c felelősséget. Az orleansi hercegnő kor
mányzósága s a legtapasztaltabb nézetek szerinti ministerium
több biztosítékot nynjt a szabadságnak ; s az országra
és a közvéleményre való hivatkozás teljes szabadsággal tör
ténhetik, s nyilatkozhatik azonnal, a nélkül, hogy egészen a
polgárháború kicsapongásaivá válnék, s nyilatkozhatik az or
szág és az igazi szabadság érdekeinek nevében. Ez az én
nézetem. Más körülmények közt nem vállalhatom el a fele
lősséget. “
XV.
Ezen beszéd csendben és morajban halt el. Mig a
szónok beszélt, addig az idő előrehaladt. Barrot már a múlt
ban volt. A jelen nem volt már az övé. A jövőt elszalasz
tottá.
Majd Larochejaquelein sietett a szószékre. Ez — fia
lévén ama vendéei Larochejaqueleinnek — elvállalta az
ügy felelősségét és apja dicsőségét. De szivében vendéei
maradt, mig másfelül szabadelvű volt egész a köztársaságig.
Az események hatalma által lefejezett vagy száműzött tör
vényes király
hiányában ő nem ismert el más királyt, mint
//
a népet. 0 1830-ban a felkelőkbe/., s mindenkor a szabad
sághoz csatlakozott. Ügyessége nyíltságban, szónoki tapin
tata becsü’etességben, ékesszólása lelkiismeretének rögtöni
és mindig nemes kifejezésében állott. Oly sok szónok közt
ő lovagias szónok volt, a szószék lovagja. Szava úgy menny
dörgőit, mint az ágyú a csaták mezején. Szép arckifejezése,
oroszlán-sörény szövésű haja, magasan álló feje, kidüledt
melle és hősies taglcjtése nagy hatással birt a szemre.
Hanghordozásának bizonyos tréfássága tetszett a népnek,
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mely elnézte royalistaságát az uj királyság elleni cllenzékeskedése miatt.
A szószékre léptekor azt hitték, hogy ő a koronát Y.
Henrik számára fogja igényelni. Ezt árulta el a morgás.
Larochejaquelein észrevette e gyanitást s egy intéssel
cáfolta meg.
-Senki nem tiszteli jobban - mondá az orleansi her
cegnő felé fordulva — és senki nem érzi mélyebben, mint
én, azon szépséget, melyet bizonyos helyzetek szoktak elő
idézni. Én nem próbálkozom most először ! ... En nem azért
léptem ide, hogy esztelenül a Barrot által felhozott célzás
sal ellenkezőt igényeljek. Nem ; azonban azt hiszem, hogy
Barrot nem tett oly nagy szolgálatot az ő általa védett
ügynek, mint a minőt akart volna Azokhoz, kik a múlt
időkben mindig a királyoknak szolgáltak, tán illő, hogy
most az országról és a népről szóljanak.u — Es fölegyene
sedve, a centrum felé fordulva, az igazság sújtó erejév» 1,
majdnem ordítva mondá : -Ma önök semmik ! semmik !“
9

XVI.
ügy látszott, mintha e szavakkal az utcai lázadást
hozta volna be a gyűlésbe ; a centrum nagy zajban tört ki
s botránkozott e szavak felett. „A mint mondám, önök
semmik, — folytatá a rendithetlen szónok, — nem hittem,
hogy ily vihart idézzek elő. Én mint követ nem mondhatom
azt, hogy önök semmik mint követek, csak azt mondom,
hogy a ház többé nem létezik, m in t...u
A szónok félbeszakított mondatát a nép fejezte be.
Ez ismét megzavartatott a szószéktől balra eső ajtókopog
tatás, fegyverzörej, lárma, kiáltozás és a folyosón tolakodó
nép jajgatása által.
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A követek és a karzati közönség egyszerre íélugrált
helyeiről. Fegyveres nép szuronyokkal, kardokkal, vasrudakkal, rongyos zászlókkal tolakodott be félkörben. Az Dunoyer kapitány csapata volt, melyet az utcán toborzott.
E csapat a felkelt néptömeggel együtt, mely minden
felől a Tuileriákba tolakodott, jött a palotába. Olt megmen
tette a hatósági őröket és az ott felejtett katonákat. A
trónterembe jutva Lagrangeal, a lyoni és párisi forradal
mak híres harcosával találkoztak.
Lagrange kezében tartotta a király lemondását, me
lyet — a mint felebb láttuk — Gérard tábornagy kezéből
ragadt volt ki azon pillanatban, midőn ez öreg katona
a népnek akarta felolvasni, hogy azt lefegyverezze.
Lagrange székről olvasta e lemondást a népnek, s
hallgatóira néha egy-egy kérdő tekintetet vetett, megvető
mosolylyal, mintha azt kérdezte volna : hát ez a nyomorult
elégtétel azon vérért, mely három nap óta ontatik? —
„Nem, nem ! — kiálták a győzők, nem kell sem királyság,
sem kormányzóság ! — Helyes, barátim, — felelt Lagrange,
— nekünk köztársaság kell !“ Szavait viharos tetszés kö
vette ; a többi szónokok a trónusról beszéltek s fegyverfor
gatás közt mondták ki a királyság megszüntetését. Dunoyer
kapitány levette a trón felett lebegő zászlót, a többiek kö
vették s leszedték a többi zászlókat s azokból diadaljelvé
nyeket, vitéz-öveket és kokárdákat csináltak. Dunoyer a
maga embereit kiválasztván, a kipusztitott várban rabolt
zászló körül állitá, aztán fölkiáltott: „A képviselőház ellen!
kövessük a királyságot azon menhelyére, hová annak ár
nyéka menekült !;‘
A csapat átment a Seinen s az Orçay-part hosszában
kiáltá : le a kormányzósággal ! Útközben uj embertömegekkcl szaporodott e csapat, mint egy folyam, mely medréből

139

kiöntve tisztát és tisztátalant magával ragad. Egy mészá
roslegény véres kötővel, kezében nagy késsel : egy kopasz
fejű öreg, hosszú ősz szakállal, ki méltó minta lehetett volna
a festész számára, valami múzeumból került régi karddal
felfegyverezve, melynek végére egy katonai (komisz) ke
nyér volt szúrva ; több rongyos külsejű kóbor nép, mint
egy tűzhányó vulkán folyama, ment a részben nemzetőrség
ből álló harcos csapat előtt. Ezek után ment a polyteclmikai ifjúság csapata. Az egész csoport igen gyors léptekkel
haladt. A sorkatonaság előcsapata hiába rakta keresztbe a
fegyvert, a republikánusok félretolták a katonák fegyverét
és siettek a képviselőházba, mely előtt az orleansi herceg
nőre várakozó udvari kocsi állott. Attól féltek, hogy a nő
kérése és könyei megfosztják őket a forradalomtól. Tömege
sen tolultak egész a híddal átellenben levő rácsozatig. Itt
utjokat állta a Gourgaud tábornok által vezetett kétezernyi
katonaság. Hiába figyelmeztették, hiába mondák nekik,
hogy tiszteljék a képviselők sérthetetlenségét. „Ej mit'? -felelt egy valaki, — a mi apáink annyiszor betörtek a
nemzeti gyűlésbe és konventbe, és mi ne merjük egyszer
átlépni az udvar romlottságának küszöbét?"

XVII.
Gourgaud tábornok eléjük ment s megszólitá őket.
Legalább egy kis időre akarta őket feltartóztatni. „Várja
tok, — mondá, — én magam megyek be a terembe, s
majd elmondom a történteket."
A tábornok eltávozása után néhány perccel a köztár
saságiak egy része tolni kezdte a nehéz külső népfalat fel
a csarnok lépcsőin, s be akarta törni az ottan nyíló ajtót.
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„Várjatok, fiaim, — kiáltá az épen akkor visszatérő Gourgaud, — most Crémieux' szónokol. Épen most ostromolja a
kormányzóságot. Marie, kit úgy ismertek, mint a ti ügye
teknek megvesztegethetlen védelmezőjét, maga fog jönni
nektek jelentést tenni. “
Marié nevét tisztelettel hallgatták. A tábornok katonás
alakja s Napóleonra emlékeztető jó hangzású neve elég biz
tosíték volt, hogy higyjenek neki. „Mi hiszünk önnek, tá
bornok, — válaszolt a csoport vezetője, Dunoyer kapitány,
— de a nép barátai kevesen vannak a házban. A meg
vesztegetett többség el fogja nyomni szavokat. Akkor aztán
késő lesz, s a haza átkozni fogja önt, hogy akadályozza
lépteinket. “ E szavakra Gourgaud tehetetlenné vált a roham
feltartóztatására. A katonaság tétlenül állt. A nemzetőrség
tapsolt neki. Hiába jelent meg maga Marie ; szavát elnyomta
a zaj, karjait lenyomta a tömeg, mely félretolta az őröket,
az ajtónállókat és a feltartóztatására siető követeket, benyo
mult a terembe.
Dumoulin csapatvezér, Napóleonnak egykori parancs
őre, ki az ő katonai emlékeinek rajongását a köztársaság
utáni rajongásához csatolta, a csapat élére állt, mintha
ostromra vezetné. Kezébe ragadta a trónzászlót s a szó
székre lépett vele, s nyelét annak márványára helyezvén,
azt látszott várni, hogy valamely szónok követni fogja, s
kikiáltja a köztársaságot.
A szószék aljánál, a zászló árnyában egy nyugodt és
szerény kinézésű öreg ember támaszkodott nagy kardjának
markolatgombjára, mint a győztes és lecsendesitett nép már
ványszobra.
Egyedül a mészáros legény járt fel s alá, kezében
nagy késsel, az üres padok és a szószék közti téren. A
követek iszonyattal futottak előle, hogy ruháikat be ne vé-
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rézzé, és sűrű csomót képeztek a felső padokban az orleansi
hercegnő körül. A hercegnő félelem nélkül jegyzett valamit
térdein. Kétségen kivid kereste a szavakat, melyekkel leg
inkább menthetné meg gyermekeit. A betört nép egy moz
dulattal, egy szóval sem mutatta, hogy a nemzeti képvise
letet valamire kényszeríteni akarná. Úgy látszott, mintha
csak látni s nem sürgetni jöttek volna, mit tegyen az or
szággyűlés. Mintha kővé vált volna mindenki, oly csend
volt a teremben.
XVIII.
A journalisták karzatán egyszerre elterjed azon hir,
hogy a forradalom ki van játszva, hogy a Tuileriákban
győzedelmeskedett nép közé a terembe való nyomuláskor
sok oly ember is vegyült, kik a kormányzóságot pártolják,
hogy a megoldást sikeretlenné tegyék. E suttogásnak volt
is alapja. A köztársasági érzelmű Marrast, megdöbbenve e
betört csapat hangulata fölött, felszaladt a karzatra, hogy
lássa a forradalom állását. „Ez nem igazi nép ! — kiáltott
a folyosón futva, — én az igazit fogom behívni !“
Mig kividről egy uj betöréstől lehetett tartani, addig
belől csend és határozatlanság uralkodott. Ekkor LedruRollin keresztül küzdötte magát a tömegen s fellépett a
szószékre.
A házban majdnem egyedül ő volt köztársasági ér
zelmű, s mint a köztársasági sajtó sugallója, a demokrati
kus lakomák szónoka, minden alkudozásnak, minden elné
zésnek s dynastia elleni fél-ellenzékeskedésnek határozott
ellene, egész a bujtogatásig űzte az ellenzést a házban,
azon kívül pedig egész a zendülés határáig. Ledru-Rollin,
mint fiatal, magas termetű, telt arcú, tüzes szavú és taglej-
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tésii szónok, a nélkül azonban, hogy a politikus hidegvérüséget elvesztené, épen ily eseményekre termett férfiúnak
látszott. Beszéde, melyen a szónoki külsőség igen erősen ki
volt fejezve, kissé a conventre emlékeztetett, mintha Dan
ton nyelvét hallanék. Az ő élénk és gazdag képzelő tehet
sége gyakran visszatért a múlt időkre, mint a jövő jelzőire,
ama nagy forradalom drámáira, hol annyi alkalom nyílt a
küzdelemre, a dicsőségre és hősi halálra.
Ledru-Rollin korai republikánusságában a legszélsőbb
balt képezte a házban elszigetelten, csak tehetsége által tűn
vén ki. Követtársai idáig inkább kíváncsiságból hallgatták,
mintsem hogy féltek volna tőle. Nem tekintették egyébnek,
mint forradalmi kísértetnek, és örökre eltűnt idők vissz
hangjának. Most a szerepek egyszerre megváltoztak. Követ
társai a múlt embereivé lettek, s a lehetetlenség valóvá lett.
.,A nép nevében, mely mindenütt fegyverben áll —
szólott most oly vezér taglejtésével, ki háta megett érzi ka
tonáit — a nép nevében, mely ura lett és lesz Párisnak,
bármi történjék, tiltakozom azon kormány ellen, melyet e
házban javasolni hallottam. Én nem teszek semmi újat,
mint önök, mert én 1842-ben a kormányzóság feletti tanács
kozásban is kijelentettem, hogy az nem lehet törvénynyé az
országra való hivatkozás nélkül. . . . Két nap óta harcolunk
e törvény miatt ; ha önök ellenkeznek, ha önök felkiáltás
utján oly kormányt követelnek, mely ideig-óráig tart, s a
forradalom dühe által mellőztetik, akkor mi egészen az
1791-ki alkotmányra fogunk hivatkozni, mely országunk és
történelmünk felett lebeg ! . . . Bitorlás alakjában semmiféle
kormány nem lehetséges. Én a nép nevében tiltakozom ily
bitorlás ellen. Önök a rendről és vérontásról beszélnek? 0,
a vérontás nekünk is fáj, mert mi ép úgy láttuk azt, mint
mások. Három ezer ember halott !“
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E szavaknál felkelt a mészáros legény, s az orleansi
hercegnő felé sietett, mintha rajta akarná boszuját tölteni
elhullott társaiért. „Már végezni kelL, — mormogá fo
gai közt.
Mornay, ki Soult tábornagynak veje volt, s az ellen
zékhez tartozott, ruhájánál fogva visszatartotta a legényt. A
többi követek is útját állották s nagy botránkozással tolták
vissza. Ledru-Rollin tovább beszélt s hosszasan fejtegette
okait a türelmetlen ház előtt. „Fejezze be tárgyát, kiáltott
feléje Berryer, s kívánjon ideiglenes kormányt.“
A törvényes királyság és köztársaság emberei egyet
értettek abban, hogy rátukmált, kierőszakolás által kikiáltott
kormányzóság nem kell.
Ledru-Rollin tovább folytatta beszédét, fölhozta Napo
léon és X. Károly lemondását, mint a melyek nem voltak
egyebek ámításnál. A ház unni kezdte az idő vesztegetését.
„Végezze beszédét, kiáltott rá Berryer, hiszen mi tudjuk a
történelmet !“ Végre befejezte azon inditványnyal, hogy a nép
és gyűlés által ideiglenes kormány alakittassék.

XIX.
A szószék lépcsői mindakét oldalról nemzetőrök, tanu
lók, harcosok és szónokok által voltak elfoglalva. Halljuk
Lamartinet ! Lamartinet ! kiáltott a nép s a követek egy
része, beszéljen Lamartine ! A követek a ház minden olda
láról siettek feléje; némelyek intettek neki, hogy beszéljen,
némelyek azt várták, hogy be fogja végezni a forradalmat,
mások, hogy közbevetésével mérsékelje és szabályozza azt.
Lamartine, ki az ülés kezdete óta mozdulatanul és né
mán nézte a történteket, félt szólani. Erezte, hogy egy szó
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képes volna a határozatlan forradalmat vagy bizonytalan res
publika vagy anarchiateljes kormányzóság felé hajtani. A har
madik, mi öt ingadozóvá tette, nem az ő meggyőződése, ha
nem szive volt, vagyis a részvét.
Töbször volt ő meghiva az orleansi hercegnő udvarába,
ki szerette az irodalmat; de szigorúan viszszatartotta ma
gát c herezegnőtől, nehogy a hála kötelékei által politikai
függetlenségét feláldozza. Csak távolról bámulta ez idegen
származású fejedelemnőt, ki egy féltékeny és kegyetlen tör
vény által el volt taszítva azon helyről, mely őt, mint anyát
illette volna. A Tuileriákban egyedül állót a sir és a trón
között, a szerencséből csak gyásza, a királyságból csak kiláfása, az anyaságból csak gondja maradt meg. 0 egyenlő
maradt rendeltetéséhez képest abban, hogy nemesen gondol
kodjék, mélyen érezzeu és sokat sírjon. Ez mind ki volt fejezve
arculatán. Jósága kifejezte gondolatait. Lamartine szivének
százszoros kísérteibe kellett jönnie ez eleven költészet láttára,
hogy egy igaztalan törvény által elvett uralkodását vissza
szerezze. A pillanat itt volt, hogy álmait, melyeknél fogva őt
királynénak képzelte,, valósítsa. Neki csak azon szót kellett
volna kimondania a szószékről, mely mindenkinek szivében
élt. A sok jel és hang, mely a szószékre kényszerité, a jövő
urává tette Lamartinet ; a szigorú pártatlanság, melyet idáig
tanúsított, döntő súlyt kölcsönzött szavainak. A hercegnő
jelenléte, annak halaványsága, esdő tekintete s szivéhez
szorított gyermekei félig már megtették szónoki hatásukat
az érző gyülekezetre. Soha egy szónoknak sem volt ily vé
dence és ily védencei. Ez visszaemlékeztetett a tróntól meg
fosztott ama nőkre és gyermekekre, kiket a régi szónokok
hatás esközlés végett a római nép elé vezettek. A francia
nép pedig könnyebben indul meg könyek láttára, mint a
római.
ff

XX.
Lamartinenak a hercegnőhöz és gyermekeihez csak ezt kel
lett szólania : „Emelkedjék föl ! Ön özvegye amaz orleansi her
cegnek, kinek halálát és emlékét a nép önben koronázta meg !
Ti gyermekek, megfosztattatok apátoktól, de a nemzet föl
fogad benneteket. Ti a trónhibáinak ártatlan áldozatai vagy
tok, védelmet keresők egy nemes népnél ! Ti forradalom
által szabadultatok meg a tróntól ! E forradalom igazságos,
nagylelkű, francia! .Nem harcol nők és gyermekek ellen; nem
örököl özvegyeket és árvákat; nem rabolja ki foglyait és
vendégeit ! Menjetek és uralkodjatok. E forradalom vissza
adja nektek azon hibák által elvesztett trónt, melyeknek ti
csak áldozatai vagytok. Nagyapátok ministerei elpazarolták
örökségteket; a nép visszaadja azt, az elfogad benneteket,
az lesz a ti nagyapátok. Eddig egy herceg volt gyámolotok, ezentúl egy anya és egy nemzet lesz azzá! . . . . “

XXI.
E szavakra tömegesen felemelkedett volna a ház, ha a
hercegnő könyes szemekkel egypár összefüggés nélküli szót
mondott volna, ha gyermekét karjára emelve a szószékre
vitte volna. Lamartine elragadta volna a házat és a palo
tában jelenlevő nehány nemzetőrt, kik készek voltak a her
cegnőt a csarnok lapfedélzetére követni. Innét mutatta volna
meg az özvegyet és az árvákat a határozatlan népnek és a
hü katonaságnak. Az öröm bizonyos lett volna. A kiséret,
növekedve a nemzetőrség és a nép csapataitól, visszakisérte
volna a hercegnőt a Tuileriákba s ott kikiáltotta volna a
Lamartine. I.

in

146

kormányzóságot. De mily fordulat történt ! minő dráma !
minő megoldás ! mily diadala a szívnek az ész felett, a ter
mészetnek a politika felett !

XXIL
Lamartinenak e szavak ajkain, e mozdulat karjaiban,
c jelenet képzeletében, e könyek szemeiben voltak. De ő,
a képzelgő ember, e nemes kisértetnek nem engedett. Szi
vét kitépte kebléből s elnyomva tartá, hogy egyedül csak
eszét követhesse. Esze most még erősebben mondá neki azon
szavakat, melyeket két óra előtt a republikánusok tanácsa
előtt mondott volt.
Egy a válság közepeit álló kormányzóság, mely a
népet fellázitá, a nemzetőrséget elragadá, a hadsereget feloszlatá, a trónt felforgató, a királyt eliizé, az általános’szava
zatjogot érvényre emelé, a munkát félbeszakasztá, s kétszáz
ezer munkást, ki törvény és kenyér után éhezik, a járdára
szorított ki, nem volt béke ; ez csak egy rövid, izgatott fegy
vernyugvás volt. A véres forradalom még nem volt bevé
gezve : az esak most kezdődött rémletesen, pusztitóan és
engesztelhetlenül ezen érzelem és meglepetés által teremtett
gyenge kormánynyal. Lamartine megmenthette volna e napot,
de elrontó a jövőt ; kielégítvén saját érzelmét, romba döntendé
saját hazáját. 0 nem érezte magát jogosítottnak arra, hogy
szivét a haza rovására elégítse ki, és ezereknek életét áldozza
fel, hogy egy pillanatra szép szerepet játszék az érzelmi
politika női drámájában. Könnyű és kedves lehetett volna
rá nézve a szószéken ontani azon könyeket, melyek a vilá
gon mindenkinek szemében ragyogtak. De e könyek polgári
vérpatakokká lehettek volna. 0 visszafojtotta tehát. Ez
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kegyetlenség volt önszive iránt, kegyetlenség,nielyet a természet
ellen követett el. Nem volt az lelkiismereti hiba, melyet valaha
meg kellett volna bánnia. Az nemcsak a köztársaságot buk
tatta volna meg, hanem azokat is feláldozta volna, kik e
katastropha által koronát voltak nyerendők.

XXIII.
Végre föllépett, vagy is inkább fölvitetett a szószékre.
Mély csend állott be mindenütt, midőn az ő nevét hívták föl,
hogy szónokoljon a néphez. Szemeit nem merte a hercegnő
felé fordítani, félvén attól, hogy annak tekintete megakaszsza
beszédét, vagy megsemmisítse kínos elhatározását.
Oly mély hangon, mint az örvény, melynek mélyét ki
kellett kutatnia, igy kezdett szólani : „Uraim ! én is osztom,
mint bárki más, azon kettős érzelmet, mely az itt megjelen
teket megragadta egy oly jelenet látására, minőt az emberi
ség évkönyvei alig képesek felmutatni, hogy egy fenséges her
cegnő szerencsétlenségében fia ártatlanságával fedezi magát,
és egy elhagyott, elfoglalt palotából a nép képviselőinek
védelme alá menekül !u
Ezen szavak, melyek némelyektől a részvét előidézé
sének, másoktól a hazafiság gyengeségének tartattak, tetszési
zajt idéztek elő a centrumban, s zúgást az elégiiletlen nép
ben. Lamartine egy pillantást vetett a centrumra és a népre,
melyeken még nem voltak olvashatók az ő gondolatai, s
folytató : „Azt kívánom, hogy szavaimat befejezhessem, s
kérem, hogy hallgassák meg a miket még mondani fogok. “
A csend és figyelem még nagyobb lett. „Azt mondám
uraim, hogy osztozom önökkel azon érzelemben, mely az itt
egybegyűltek szivét elfoglalja ; s itt nem teszek különbséget
10*
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köztünk a nemzet képviselői és a padjainkban közénk vegyült
párisi nép képviselői között ! Ez az egyenlőség pillanata, s
bizonyos vagyok benne, hogy ezen egyenlőség arra fog szol
gálni, miszerint a nép önként jogosultaknak fog bennünket
ismerni arra, hogy az egyetértést és a közbékét helyreállítsuk !
(Úgy van ! úgy van ! kiálták a harcosok csapatai jobbról.)
Azonban, uraim — folytatá Lamartine — ha osztom az
érzelmet, mely az emberi katastrophák legnagyobb látványát
mutatja; ha osztom a tiszteletet, melyet a szerencsétlenség
bennünk és bármely politikai véleményű ember szivében
költ : úgy nem kevésbé osztom azon nép iránti tiszteletet is,
mely három nap óta küzd egy retrograd kormány megbuk
tatásáért, hogy megdönthetien alapra állittassék fel a szabad
ság uralma és a rend uralma, s e részben éppen nem élek
oly csalódásban, mint a minőt valaki e szószékről mutatott.
Én nem hitetem el magammal, hogy egy fellelkesült gyűlés
becsületes érzelme által történt pillanatnyi közfölkiáltás
képes legyen harminchat millió ember számára erős és két
ségbe nem vont kormányt alkotni. Tudom, hogy a mit egy
ily közfelkiáltás létrehozott, azt egy más közfelkiáltás elront
hatja. Tudom, hogy bármily forma kormánynál, melyet vala
mely ország bölcsesége és érdeke szerint alkot, hogy a vál
ságból kimeneküljön, tudnia kell a nép minden osztályának,
különösen, mely e küzdelemben vért ontott, hogy e kiontott
vérrel nem ideig-óráig tartó kormányt, hanem egy tartós nemzeties és népszerű és megrendithetlen intézményt alkotott !“
ügy van ! úgy van ! kiálták a harcosok, zászlóikat lobog
tatva, fegyvereiket villogtatva s kezeiken a poros vérfolto
kat mutogatva.
„De, folytatá Lamartine több erélylyel, hogyan szerezzük
azt meg? Hogyan találjunk ily kormányt a hajótörés ezen
úszó romjai között, ezen mindnyájunkat magával sodró vihar-
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ban, melyben minden pillanatban növekedik a néphullámok
áradata s egész e teremig hat, hogy eláraszszon bennünket?
hol találjuk fel ama rendithetlen alapot ? és mikép uraim !
Vissza kell mennünk a nép és az ország alapjára. A nem
zeti jogból kell az egyetemes souveránitás titkát kitalálnunk,
melyből ered minden rend, minden szabadság és minden igaz
ság. Azért nem akarok én folyamodni ezen ürügyekhez, ezen
meglépésekhez, ezen pillanatnyi folhcvitésekhez, az országok
• ezen ámításaihoz, melyektől, a mint önök látják, az ország
elébb-utóbb szabadulni fog; azért támogatom én azon kettős
indítványt, mely már tétetett, s melyet én is kész lettem
volna tenni, t. i. hogy állittassék fel azonnal egy a szük
séghez és körülményekhez mért kormány, mely megszüntesse
a vérontást, egy oly kormány, mely véget vessen a polgár
háborúnak !“
XXIV.
E szavakra a nép, mintha a Lamartine által javasolt
békét helyeselné, tapsolni kezdett ; és a hosszú szakáiéi öreg,
ki a szószék alatt állt, annak jeleül, hogy ő is elfogadja,
kardját ünnepélyesen hüvelyébe tette.
Lamartine folytatta beszédét: r Egy oly kormány, mely
a polgárok különféle osztályai közt nehány év óta létező fél
reértést kimagyarázza, mely akadályozott bennünket abban,
hogy magunkat eg y népnek ismerjük, egymást valódi egye
sülésben szeressük.
Azért kívánom, hogy a közbéke érdekében, a vérontás
megszüntetése és azon nép érdekében, mely háromnapi
dicső küzdelme után éhezik, azonnal egy ideiglenes kormány
alakittassék !“
Erre az egész ház tapsolt, mely belátta, hogy a jelen
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körülmények között nincs más menekvés, „egy oly kormány
— folytatá a szónok — mely ne irányoztassék sem a mi
neheztelésünk, sem óhajtásunk, sem haragunk által a végle
gesen megalakítandó kormány formájára nézve, melyet a
nép fog magának adni, ha erre fel fog szólittatni. (Minden
felől helyeslés és éljenzés.) „Helyes, helyes ! kiáltott a nép,
nevezzék ki, nevezzék ki a kormány tagjait !“
„Várjunk — felelt a szónok — e kormány feladata
lesz mindenekelőtt visszaállítani a polgárok közti békét ; az
után összehívni az ország összes választóit, s midőn azt
mondom hogy ö s s z e s , akkor ez alatt értem mindazon em
bereket, kik mint gondolkodó és akaró lények, jogosultak
a polgári névre. Még egy szót. Azon hatalmak, melyek ötven
év óta egymásra következtek!....... u

XXV.
A szónoknak ez utolsó szavai félbeszakittattak egy üd
vözlő-lövés által, mely megrázkodtatá a szószéket és kint a
folyosót. A beszorult nép örömrivalgásban tört ki s kezeivel
az ajtó felé mutatott. A követek felugráltak helyeikről. Az
ajtó betört a puskaagyak ütése és a betolakodó uj csapatok
nyomása alatt.
Ez mintegy 3000 emberből álló előcsapata volt azon
seregnek, mely a Tuileriákat kipusztitotta. Három napi harc
által felhevülve, a lőpor szaga és sok járkálás által elhó
dítva jöttek a Concorde-téren át azon tábornokok szeme előtt,
kik nekik szuronyokkal utat nyitottak. Midőn már a ház
külső bejárataihoz jöttek, bent levő barátaik már készen állot
tak, hogy Marrast intésére titkos ajtókon bevezessék őket. Erre
aztán legtöbben a karzatra rohantak, miután a lépcsőkön
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egymást majd agyon nyomták. Rongyos ruháik, nyitott ingeik,
meztelen karjaik, erős ökleik, mind megannyi izmos bunkók,
portul fedett piszkos bajok, a forradalom lázától égő arcaik,
szokatlan látvány miatti bárnész tekinteteik, mindez azon
munkásokat tüntette elő, kik utolsó támadást intéznek a
királyság utolsó menhelye ellen. Padokra állottak, tolakod
tak, a karzaton levőket összenyomták, kalapjaikat és sip
káikat fejeik felett emelgették, úgy szintén fegyvereiket, szu
ronyaikat, kardjaikat, puskáikat, vasrudaikat magasan felrázogatták, s oly orditást vittek végbe, hogy a ház reszketett
belé: „Le a k o r m á n y z ó s á g g a l ! é l j e n a k ö z t á r 
s a s á g ! ki az á r u l ó k k a l ! “
Hasonló lármával törtek be a terem nagy ajtain is a
szószék mellett. A tömeg vezére, Dunoyer kapitány maga
san lobogtatta feje felett az aranyos szegélyű háromszin
zászlót, melyet a Tuileriákból hozott. A megrémült követek
elsápadtak a nép győzelmének ilyetén jelensége felett.
„Ezen zászló — mondá Dunoyer — mutatja önöknek azt,
hogy itt nincs más akarat, mint a mienk, s kívül még
százezer harcos áll, a kik sem királyt, sem kormányzót
nem fogadnak el.“ A követek közül sokan otthagyták pad
jaikat s egymásután kiszökdöstek az ajtón. „Helyet az
árulóknak! gyalázat a gyávákra!“ — kiáltott rajok a kar
zat. Az orleansi hercegnő majdnem magára hagyatva,
remegett gyermekeiért. A nép nem látta, mert el volt előle
takarva nehány követ által.
XXVI.
Lamartine még mindig a szószéken állt, melyre min
dig többen tolakodtak. Az elnök, bár későn, fejére tette
kalapját, jeléül annak, hogy a gyűlés megszűnt. E jelre a
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nép fenyegetni kezdte őt szóval és kézzel. Egy ember föl
ment hozzá s lerántotta kalapját, hogy nagyobb bajtól meg
mentse őt.
Ezen pillanatban az emelvénytől jobbra tompa zaj
volt újra hallható ; egy fegyveres csapat tört be ismét, mint
egy ostrommal bevett város falain ütött résen keresztül.
Fegyvereikről, mozdulataikról s türelmetlen kiabálásaikról
lehetett látni kegyetlen szándékukat. Némely harcos közéjök vegyült, hogy szándékuk véghezvitelében megakadá
lyozza őket. Látni lehetett, mint mozognak fel és alá a
fegyverek, mint az ellenkező szelek által mozgatott gabona.
„Hol van ? hol van ?“ — kiáltának némelyek inkább kérdő,
mint ellenséges hangon, mialatt mások azon hely felé mu
tattak, hol nehány követtől környezve az orleansi hercegnő
állt gyermekeivel.
E szavakra és mozdulatokra a hercegnőt ki akarták
vezetni a teremből ; de a folyosón kíséretével együtt azon
borzasztó néptömeg közé jutott, mely már nem fért fel a
karzatra. Csak nagy bajjal mentetett meg a bántalmaktól és
a haláltól fátyola által, mely nem eugedé, hogy a nép föl
ismerje, és nehány bátor követ karja által, kik közt volt a
már említett Mornay. De menetközben elszakittatott gyer
mekeitől és a nemoursi hercegtől, úgy hogy védőivel egye
dül jutott le a lépcsőkön az előterembe.
Itt uj néptömeg tolongott, s egyik faltól a másikig
vetették őt, mint egy hajótöréstől felmaradt darabot. Végre
egy üvegajtóhoz szorították, melynek tábláit ő vele törték
össze. Midőn magához tért, észrevette, hogy gyermekei
nincsenek ott 5 hívta őket, mire kísérői közül némelyek a
tömeg közé mentek keresni őket. Azalatt nehány barátja
körűié csoportosult, s egy üvegajtón át a kertbe s onnan

153

az elnök szobájába vezették. Itt biztosságban várhatta
gyermekeit.
A párisi grófot, a mint anyjától elszakadt, egy nagy
termetű ember durva kézzel torkon ragadta, s mint leendő'
királyt mutogatta a népnek. A szegény gyermeket majd
megfojtotta a szivtelen ember csupa mulatságból. Azonban
egy nemzetőr, ki a gyermeket kereste, épen akkor érkezett
oda, erős öklével ráütött a kegyetlen ember kezére ; elvette
tőle a remegő gyermeket, s bepiszkolt ruhában vitte vissza
anyjához, ki könyezve zárta karjai közé.
De hiányzott még a másik lia, a kis chartresi herceg.
Az anya hangosan kiáltotta nevét, s a kert felé nyíló ab
lakba ment, hogy nézze, nem hozzák-e a távolból. A gyer
mek még a folyosón keresztülmenet tévedt el a nagy tömeg
között, hol majdnem agyontapostatok, a nélkül, hogy jaj
veszékelésére valamit hajtottak volna.
A nemoursi herceg, ki a tömeg által szinte elszakittatott a hercegnőtől, bántatlanul jutott el a ház egyik irodá
jába. Itt álruhát szereztek neki, hogy bátrabban kimehessen.

XXVII.
A folyosókra uj meg uj tömegek tódultak ; zajongtak,
kezeikben sisakokat, medvesipkákat és a Concorde-téren
fölkoncolt hatósági őrök vérés kardjait emelgették. Néme
lyek kezében puska is volt. Ezeknek egyike, piszkos mun
kás ruhában, zavart tekintettel s oly taglejtéssel, mintha
esztelen volna, a karzat azon részére ült, honnét a herceg
nőt fenyegették ; s egyenest az elnökre célozott. Ezereu kiál
tottak Sauzetra, hogy vigyázzon magára. Sauzet nem ijedt
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meg, de végre engedve a sok kérésnek, hogy kerülje ki a
hajt, sebes léptekkel kiment a teremből.
Az ifjú munkás e pillanatban, nem látván többé szé
kében az elnököt, a fegyverek és a zászlók közt egyedül
Lamartinet látta még tisztességes fekete ruhában, s mivel
azt hitte, hogy az másodelnök vagy a nép ellensége, célba
veszi azt, mint a vadász, ki vadra lő. Dunoyer kapitány,
ki mellette állt, fedezni akarta testével, s mondá neki :
„Álljon félre, meglövik.“ — Lamartine mosolyogva felelt:
„Látom, hogy felém tartja a puskát, de roszul céloz, nem
fog eltalálni ; különben ha meglő, ha most a szószéken ha
lok meg, helyemen halok meg.“
Minden oldalról intettek a lövőnek : ..Ne lőjön ! az
Lamartine !u De az ember semmit sem hallgatott rá; mignem egy nemzetőri altiszt, Yillard, hozzá ment, és felemelte
fegyverét ; a többi harcosok kicsavarták kezéből a puskát,
és dacára dühös kiabálásának, kiragadták a teremből, hol
be akarta vérezni a szószéket s meggyalázni a forradalmat.

XXVIII.
Az elnök eltávozása, a hercegnő menekülése és a puska
jelenete után majdnem valamennyi követ odahagyta a ter
met. Csak nehány rettenthetlen férfin maradt ott, köztük a
gyenge testű, de erős lelkű Lascases, és az ellenzék férfiai
ültek padjaikban, elvegyitve a betört népsokaság és nem
zetőrség közé. A szószékre folyvást fel- és lementek oly
szónokok, kik nem voltak tagjai a háznak ; s harci, győ
zelmi és parancsoló kézlejtések között beszéltek a zajongó
sokasághoz.
Lamartine még mindig a szószéken állott, hogy ne
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essék egészen a hívatlanok hatalmába, csak kissé félrevo
nult, várva, mig a rendetlenség saját tulságai közt fog meg
szűnni. A követek és a nép mindenfelől intettek neki, hogy
ne tágítson, s mindaddig le ne lépjen, mig ideiglenes kor
mány nem kiáltatik ki. „Üljön az elnöki székbe, üljön az
elnöki székbe! Lamartine a mi elnökünk!u — kiáltott ezer
torok. 0 vonakodott, mert tudta, hogy az elnöki szék
messze van a néptől, és hogy most nagyobb szüksége van
a népnek szónokra, ki fülébe beszéljen, mint egy néma
elnökre. „Menjetek, — szólt néhány bátor és értelmes fiatal
emberhez, kik hozzá tolakodtak, hogy szavait közöljék a
néppel, — hozzátok ide padjából amaz öreg embert, Dupont
de l’Euret; az a szabadelvű és republikánus Franciaország
nak legtekintélyesebb embere s a köztiszteletnek ura. E
pillanatban nincs más hatalom, mint a tisztelet; e bátor ősz
úgy fog feltűnni a népnek, mint a tisztelet sérthetlensége.
Az ő neve erkölcsi tekintélyt fog kölcsönözni a rend helyreállítására irányzott törekvéseinknek. Ha szerénységénél fogva
vonakodnék, akkor félretéve az ősz hajak iránti tiszteletet,
erőszakkal ültessétek az elnöki székbe. 0 szükséges ember:
maga a gondviselés tartá őt fel c napra. “
A fiatal emberek engedelmeskedtek s elhozták Dupont
de 1’ Euret az elnöki székbe ; az ő láttára a jelenlevők leszed
ték kalapjaikat és tapsoltak. Az arcok 'komolyakká lettek ;
a forradalom mérséklőt talált. A nép zendülés közt bir an
nak tudatával, hogy a szószék hivatott arra, hogy hirdesse
az ő akaratát.
XXIX.
Lamartine fölegyenesedett s csendes hangon mondá
Dupontnak : „Siessen ön kihirdetni az ideiglenes kormány
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tagjainak neveit, melyet a nép és a ház kikiáltott. Hasz
nálja fel az időt, mig nem késő.“ Dupont fejével intett Lamartinenak, jeléül annak, hogy helyesli szavait.
Zűrzavaros lármával kívánták megint az ideiglenes
kormány kinevezését. Lamartinenak többféle névjegyzéket
hoztak, melyeket sietve térdeiken Írtak össze a fiatal embe
rek. Lamartine futólag átnézte őket, némelyeket széttépett,
másokat megtartott. A nép zavara és türelmetlensége növe
kedett. Többen a szószékhez közel jőve kiáltották : „Nevezze,
nevezze ki őket ! kiáltsa ki önmagát !“ Lamartine nem engedett ;
nem akarta, hogy a nép szavazatai általi választás egy em
ber választásának tekintessék. Azért csak annyit tett, hogy
a néviróknak oly neveket súgott oda, kik az ő nézete szerint
legalkalmasabbak voltak a hatalom megerősítésére és a rend
visszaállítására.
Hosszas küzdelem után végre sikerült Crémieuxnek,
Carnotnak és Dumoulinnak csendet eszközölni, Dupont a
következő neveket kiáltotta ki az ideiglenes kormány vezeté
sére : Dupont de l’Eure, Lamartine, Arago, Marie, GarnierPages, Ledru-Rollin, Crémieux. Mindezen nevek kikiáltása
nagy tapssal fogadtatott s erősittetett meg; a pártok min
den árnyalata együtt volt képviselve ; s igy a természet,
származás és vélemény különbsége között hirtelen fegyverszü
net állott be; a cselekvés ideiglenes egysége volt a törekvé
sek múlt és jövő különféleségében ; létrejött egy tényleges
kormány, előkészítője a törvényes kormánynak
A nép ösztönszerüleg érezte ezt ; kikiáltásában bölcseséget és erőt kívánt előre jelezni a személyek ily vegyületében. Dupont képviselte a polgári erényt, Lamartine a nép
osztályok testvériségét a democratiában, Arago az ész di
csőségét, Garnier-Pages az örökölt becsületet és a nép há
láját, Marie a mérsékelt szigort, Ledru-Rollin a hirtelen lel
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kesedést s talán a köztársasági féktelenséget is , Cremieux a mindenkinek szükséges szólás és a lelkiismeret sza
badságát.
XXX.
Mihelyt e nevek kikiáltattak, azonnal kifogások voltak
hallhatók a sokaság közt. Birálgatni kezdték őket. Némely
neveket szerettek volna kitörölni s helyökbe másokat tenni ;
három vagy négy hang kiáltá Blanc Lajos nevét. Nehány
kéz fel is irta nevét. Lamartine azonban nem vette figye
lembe. ' 0 ismerte annak nagy népszerűségét és becsülte
tehetségeit, de elveit veszélyeseknek gondolta egy oly kor
mányban, melynek feladata a békét és egyetértést visszaállitani. Az absolut eszmék, ha igazak, gyakorlatiatlanná
teszik a kormányt, ha hamisak, megbuktatják azt. Lamar
tine nem akarta, hogy a köztársaság utópiák miatt sikeretlenné váljék. Érezte, hogy ha a gyűlés tovább is fog
tartani, a sokaság uj és uj neveket fog hangoztatni, s ak
kor a kormány megszűnik, mielőtt megalakittatott volna.
Sebesen hagyta oda a szószéket, s a harcosok, nem
zetőrök és nép sokasága közé veszett el, mely a termet
megtöltötte. A nép a ház elnökének palotájába akarta őt
követni, hogy a kormány beállittassék hivatalába. „Nem
oda, — kiáltott ő, — a város házához !“
„A város házához!u — visszhangoztatta a nép, s nagy
bajjal visszanyomta a terembe a folyosókra zúdult soka
ságot. Aztán kivonult a part felé eső rácskerités kapuján.
Lamartine sejtette, hogy ha az ideiglenes kormány az
országgyűlési teremben vagy a külügyministerium palotájá
ban állíttatnék be hivatalába, azt még az éj folytán meg
fognák támadni; a polgárháború, mely kinevezte ezt, meg
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buktatná egy ellenkormány által. A város háza, a forrada
lom ezen főhelye, a nép ezen palotája, a zendülés ezen
Aventin-hegye, megmérhetlen külvárosi fegyveres néptömeg
által volt elfoglalva. E tömeg, legvállalkozóbb és legvakme
rőbb emberektől vezéreltetve, csakhamar megtudta a király
lemondását, a kormányzónő futását, a forradalom győzel
mét, s ez arra bátorította, hogy magamagának adjon kor
mányt. A párisi községtanácsnak az első francia köztársa
ság idejében elkövetett véres zsarnoktettei, önkénytelenül
föltűntek Lamartine gondolatában. Előre látta őket egész
borzasztóságaikkal, erősödve oly polgárháború elemei által,
melyet a socialismus, communismus és eltulajdonítás tanai
kavartak föl a kenyér nélküli, de nem fegyver nélküli nép
közt. Engedni időt egy socialista helyhatósági kormány és
városi tanács kihirdetésére annyi lett volna, mint a politi
kai háború alatt szolgaháboru szervezésére tért engedni. Az
annyi lett volna, mint Franciaország vérerét metszeni föl.
Garnier-Pages épen úgy gondolkodott, mint Lamartine, a
nélkül, hogy valaha beszélt volna vele e tárgyról: s azon
nal a városházára sietett, és csupa előrelátásból elfoglalá a
párisi maire állását.
Az ő neve bizonyos hivatalos fontossággal birt már e
helyen. Ő két ember népszerűségét idézé fel egy sze
mélyben.
Garnier-Pages testvére volt ama fiatal köztársasági
követnek, ki élete virágkorában ragadtatott el a halál által.
Ezen szónok, kinek tekintélye minden beszédével növeke
dett, az volt a szónoklat terén, a mi Carrel a journalistikában — mozgalom a jövő felé. Életben maradt testvére örö
költe e tulajdonait, sőt nyájassága és mérsékeltebb elvei
következtében még őszintébb és finomabb jellemet tanúsí
tott. Jártassága a gazdászati és pénzügyi tudományokban,
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beszéde, mely szive tisztaságát tükrözé vissza, kitartó szor
galma, mely sokáig becsülettel küzdött a sorssal, mig végre
győzedelmeskedett, rokonszenvet költő szava, a szerénység
tiizében viruló arca, szeretetteljes előzékeny testmozdulata a
tömegek feletti legfőbb hatalmat adtak Garnier-Pagesnek
kezébe : a jóság hatalmát. Ezen jósággal párosult az erő
is. Rettenthetlcnsége inkább természete naivitásában állott ;
neki nem volt szüksége erőlködésre a feláldozásban, bátor
sága gyermekies volt.
Dupont, Arago, Crémieux és Lamartine a palota ajta
jánál találkoztak egymással. Mialatt ők a nép üdvözlő kiál
tásai között kint várakoztak eltévedt tiszttársaikra, addig a
a teremben a hátramaradt nép tovább garázdálkodott. Föl
fegyverzett munkások váltották fel egymást a szószéken.
„Nem kell ur ! — mondá egy koldus. — Nem kell király
ság !“ — kiálta egy öreg, ki büszke volt arra, hogy az ő
fiatal korában király nélkül virágzott a szabadság. — ^Tép
jük szét azon kelméket, melyeken a királyság jelképei lát
hatók !^ kiálták az uj kor emberei.
Majd siettek letépni az elnöki szék hátlapját, melyen
az 1830-ki koronázás képe volt látható, midőn egy munkás,
kezében dupla puskával azt mondá : „Várjatok, én igazságot
szolgáltatok a királyoknak" s azon pillanatban elsütötte mind
a két csővet. A lövés átlyukasztotta a vörös szalagot, mely
a király mellét ékesité ; s elkezdődött a pusztítás. Ekkor
egy Six Tódor nevezetű fiatal munkás a szószékre lépett :
„Tisztelet a műemlékeknek ! sérthetlenség a nemzeti vagyon
számára ! Hiedelem és rend a győzedelemben !" kiáltá.
A tömeg tapsolt neki ; a párisi nép, midőn önvérét
pazarolja, gazdálkodó a pusztítás között s kíméletes a mű
vészet iránt. A szellem müvei tiszteletre bírják őt, mint haj
dan az atheneieket, mintha tudná, hogy a történelem és az
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idő előtt a szellem, az ész képezi az ő királyságát. A terem
kiürült. Dunoyer kapitány és Dumoulin ezredes, kik zászla
jukkal egész idáig a szószéken állottak, hogy a nemzeti kép
viselet házát őrizzék, Lamartine oldala mellett ismét a nép
élére állottak, mely a városháza felé vonult.
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ÖTÖDIK KÖNYV.

I.
A nép, az ősz hajak iránti tisí teleiből, Dupont és Arago
számára kocsit keresett s egyfogatu bérkocsit hozott, melybe
azokat tilteté. Garnier-Pages a városházán volt. Marié és
Ledru-Rollin a teremben hullámzó nép között szorultak. La
martine egyedül ment gyalog a nép élén, körülvétetve nehány
követ által, kik a nap szerencséjében bíztak, s mintegy tiz
nemzetőr által, kiket vezérök összegyűjtött, aztán követke
zett a mindinkább növekvő tömeg, férfiak, nők, gyerekek,
fegyvercsörgetve, tapsolva s néha „győzelem és béke“ kiál
tásokkal.
Majd hozzá csatlakozott Crémieux is ; ennek csapata
csekély volt számra és erőre nézve ; állott körülbelül hatszáz
emberből, kik közt 3 vagy 4 száz fegyveres. Egy század
katona könnyen szétverhette volna e tömeget és megszün
tethette volna a kikiáltott kormányt.
Lamartine és társai előtt ez nem volt titok ; ők min
den hátgondolatok nélkül szentelték oda magokat. Törvényök
saját lelkiismeretök volt. Az egynéhány zendlilő kétes sza
vazata, kierőszakolva a szószékről, nem volt más, mint bitor
lás, melyet csak a jó szándék menthetett némileg. X kor
mány megbízatását és cimét meg lehetett támadni a királyLamartine I.
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ság és a nép nevében. Törvénytelenül történt minden a
tuileriákban úgy, mint a városházánál 5 a legfőbb hatalom
nak megragadása látszólag kettős merénylet volt ; a kor
mány tagjai, ha valaki kérdést intézett volna hozzájok meg
bízatások felől, nem tehettek volna egyebet, mint rámutatni
a fölfegyverzett városra, a megürült trónra, a szétüzött or
szággyűlésre, a lerombolt házakra, az egymást ölő népre, a
járdán kiontott vérre, s azt mondani : mi azért fogadtuk el
a kormányt, hogy megszüntessük a rombolást, eloltsuk a tü
zet, megállítsuk a vért s megmentsük a népet. Elfogadtuk oly
joggal, minővel egy elmenő bir, ki megbízás nélkül is közbe
veti magát két egymás élete ellen törő embernek ; az elme
nőnek nincs írott törvény a kezében, de él szivében azon
kötelesség, hogy embertársait megmentse. Ilyen volt a mi
jogunk is. Am kárhoztassatok, ha akartok; mi nem fogunk
ellenkezni ítéletetek betűjével ; mi tudatosan vétkeztünk a lo
gika ellen, csak hogy kibékítsük e népet.

II.
A tuileriákban és a házban történt eseményeken kívül
a kormány mitsem tudott. Az orleansi hercegnő sógoraival
egy hadsereg élén az elyséi mezőkön vagy a rokkantak háza
előtti téren lehetett. A tuileriák és az elyséi mezők még
katonákkal voltak rakva ; a Páris körüli erősségek el vol
tak látva lőszerekkel és katonákkal. Vincennes kétségen
kívül bevehetetlen volt ; a király Sz. Cloudban vagy Versaillesben valószínűleg összevonta a sereget, hogy erősítse a
Parisból visszavonult csapatokat. A Seine túlsó partján lát
ható volt nehány század, melyek részvéttel tekintették az
átellenben haladó ellenséges iudulatú népkiséretet.
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A kövezet csúszós volt a sártól és a vértől ; a menet
itt-ott kénytelen volt megkerülni az elesett emberek és lovak
hulláit.
Elérkeztek az orçay part közelében álló laktanyához,
a dragonyosok körülvették a rácsozatot, s félni lehetett, hogy
a nép dühe újra kitör, ha meglátja a katonákat, kik három
nap óta ellene harcoltak. Egy lövés elegendő lett volna uj
öldöklésre.
Lamartine siettette lépteit s megállt a laktanya kapuja
előtt ; s mivel a reggel óta tartó erőfeszítés következtében meg
szomjazott, megszólitá a rácsozat megett álló dragonyosokat :
„Katonák, adjatok egy pohár bort!“
E kérést ismételte még egyszer az ő környezete; s a
katonák hoztak egy poharat és egy palackot. Lamartine ke
zébe fogta a teli poharat, s mielőtt megitta volna, mosoly
gott, és a forradalmat megelőző reformlakomákra célzólag,
mondá: „Barátim ez a lakoma! a nép és a katonaság ba
rátságáért 1“ s aztán ivott.
E szavakra és e tettre a nép és katonaság együtt kiálták : éljen Lamartine ! éljen az ideiglenes kormány ! aztán
kezet nyujttottak egymásnak, s a béke megpecséltetett.

III.
A csapat aztán átment a Seinen a Neuf-hídon keresz
tül. A király-hid közelében egy bérkocsira kényszerité a
polgárság Crémieuxt, hogy kövesse Dupontot. Egyedül Lamar
tine ment gyalog a csapat élén tovább. Egyszerre egy a
Tuileriakban megölt hatósági őr egyenruhájába öltözött fia
tal nő vált ki a tömegből s állott Lamartine elé, karddal
, kezében kiabálva: „éljen a köztársaság!“ Aztán meg akarta
11 *
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ölelni. Lamartine visszataszitá őt e szavakkal : „A nők nem
szoktak harcolni ; ők minden sebesültek pártjába valók ; men
jen oda, segítse őket és vigye a kórházba." Az uj amazon
erre egy nemzetőrt ölelt meg s a nép éljenzései közt a so
kaság közé vegyült.
A vargák terén a part hosszában emelt torlaszok el
zárták a kocsiutat. Dupont kénytelen volt leszállani s két
harcos által vezettetett át. A neve és kora iránti tisztelet igen
sokat tett arra, hogy a sokaság illedelmesen viselje magát,
s az újonnan kikiáltott kormányt tisztelje és elfogadja. Itt-ott
fölemelték az öreget, hogy átvigyék az ember-és lóhullákon,
az összetört fegyvereken és vértócsákon keresztül, melyek
kel a városháza előtti tér el volt lepve. A hordárok talyigáikon hordták el lassan a sebbesülteket és a halottakat, egyen
getvén a kórház felé vezető utat, és támogatva rokkant
barátaikat.
IV.
Amint a partról a Grève piacára fordultak, a kormány
tagjai tengernyi tömeg közé jutottak; az egész tér, a hidak
s a közeli part hossza oly sűrű tömegtől voltak ellepve, hogy
szinte lehetetlen volt keresztül hatolni ; a kiáltások hogy
„ h e l y e t a k o r m á n y n a k ! " elvesztek a tömeg zsivaja
között. Itt-ott puskalövés hangja vegyült a főegyház és a
közeli tornyok vészharangjai közé, mely a visszhang által
megkettőzteték, a városházáról ismét orditás, érthetlen lárma
hangzott, melybe az összetört ablakok csörömpölése és a fegy
verek csattogása vegyült.
Az első csapatok, melyeken a kormány keresztül akart
hatolni, bámuló szemmel nézték az ismeretlen követeket,
kik egy szétrebbent ház nevében bátrak voltak a nép közé
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lépni, s igazgatni az a felett nyert diadalt ; gorombán lökték
őket vissza, megvetőleg hátat forditottak nekik, s megtagad
ták tőlök az átmeneteit.
Midőn azonban Dupont és Arago neveit hallották több
ször hangoztatni, azonnal illedelmesebbek lettek. Ezen nevek
tiszttársaik nevével együtt csakhamar elterjedtek a tenger
nyi néptömeg közt, s lassankint minden arc azon hely felé
fordult, hol a kormány akart átmenni ; de a kíváncsiság
még inkább összeszoritotta a tömeget, mely látni akarta
győzelmének és a békének embereit, hogy Dupont és társai
majdnem agyon nyomattak. A kormányt követők közül ne
hány erősebb és bátrabb fértíu utat tört előre, mint a hidá
szok, kik elhárítják az akadályokat s uj ösvényeket nyitnak
a minduntalan benövő élő kerítésen át.
Lamartine, Dupont, Arago és Crémieuxmajd együtt,
majd egymástól elszakítva rézsut haladtak előre a mozgó
tömeg között a palota felé, lándzsákból, rozsdás puskákból,
kardokból, hosszú nyelii szuronyokból, nagy késekből és
tőrökből álló erdőn át, miket meztelen, portól és vértől pisz
kos kezek lázas dühhel gmelgettek fejeik felett; ezek ruhái ron
gyosak, arcaik halványak s egész az őrültségig lelkesültek,
ajkaik a hidegtől és indulat hevétől reszketők, szemeik mered
tek valának. Ez a szabadság őrültsége volt.
Hangjok a sok kiabálástól oly rekedt volt, hogy inkább
hápogáshoz hasonlított ; látni lehetett, hogy e nép hatvan
óra óta kimerítette erejét, vérét, lélekzetét és szavát. Ez egy
nemzet lázas kimerültsége volt, mely véres fekhelyéről föl
emelkedik, hogy lássa azokat, kik neki orvosságot és nyu
galmat hoznak.
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y.

Hosszas kerülések után végre mégis keresztül hatolt a
kormány a népen s megjelent a városháza fő kapujánál,
mely fölött 1Y. Henrik ércszobra állott ; de a harcosok tömege
annyira össze volt szorítva a lépcsőkön és a belső udvaron,
hogy a kormánynak lehetetlen volt bemennie a betolakvók
és ellentállók áramlatán keresztül.
Egy ellenállhatlan hullámzat a folyam felé eső ajtóhoz
vetette Őket nemzetőrökből és polgárokból álló kiséretökkel
együtt, onnét lovakkal, sebesültekkel és hullákkal telt udvarba
jutottak; a már elébb oda csődült nép, s az, a mely őket
követte, a lovaknak nyugtalan nyerítése, ágaskodása, ijedezése, és kantárszakitása, a piacon és a felső emeleten tör
tént puskalövések, s ezer és ezer embernek egymásra való
rakása, a lépcsőkön sokáig tartotta egymástól elszakítva
a követeket, s mintegy eltemetve a forradalom olvasztó ke
mencéjében. Végre, miután a tömeg Indlámzása szerint ide-oda,
majd előre, majd hátra lőhettek volna, mint a valami hajó
törést szenvedettek a sziklához, elérkeztek az első emelet
hosszú folyosójára.
YI.
A fegyveres nép áramlata, mely azt betölté, még szenvedhetlenebbé tette a szorongást, mint a szabadban. Ily hely
zetben, nem bírván társaikkal ismét összejönni, Dupont, Arago
és Ledru-Rollin hiába jártak fel s alá a sok ismeretlen szobák
ban és termekben, melyek szintén tömve voltak néppel, sebe
sült haldoklókkal, néhol asztalokon, székeken és ablakokban
álló népszónokokkal, kik dühös mozdulatokkal mutogat
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ták csizmáikon a vért, s orditva izgatták a népet uj öldök
lésre.
A követeknek minden összejövetele s bizonyos csen
des elvonult helyen való tanácskozása a teendők felett, le
hetetlenné vált ; sziveiket reménytelenség fogta el, de melyet
arcaikon nem mertek elárulni ; remegtek azon gondolatra,
hogy az éj bekövetkezik, mielőtt elismertetnék magokat a
nép által, — egy olyan éj, melyben másfél milliónyi lakosságú
városban háromszázezer felbőszült ember fegyverben áll,
s a harc, az öldöklés s a gyújtogatás tovább fog tarthatni
akadálytalanul ! Ingadoztak az untság, tehetlenség és aggo
dalom között ; szavok képtelen vök arra, hogy csendet esz
közöljön a tömegben, hogy helyet, tollat és egy lap papirt
találjanak, melyen a szabadulásnak egy szavát, a tekintélynek
egy jelét dobhatnák le az ablakon a nép közé.
Semmiféle emberi hang nem volt képes túlkiabálni az
erkélyről a százezrek zsibaját, a fegyverek csörömpölését,
a haldoklók nyögését és a puskák ropogását, mely a folyo
sók és csarnokok boltozatain keresztül visszhangzott.

VII.
Lamartine érezte, hogy egy erős kéz ragadta meg kar
jánál fogva; visszanézett. Egy feketébe öltözött, értelmes
és erőteljes férfiú volt, ki csendesen mondá neki : „A párisi
prefectus lakásán nyithatok önöknek egy üres szobát ; állít
sanak az odavezető, keskeny folyosóra erős őrizetet fegyve
reseikből; én egyenkint fogom felkeresni tiszttársait a tö
megben, s önökhöz fogom vezetni, aztán határozhatnak és
cselekedhetnek.w
E férfiú Flottard volt, a párisi prefectura egyik hiva-
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talnoka, ki a palota minden részeit jól ismerte. 0 most a
sokaság közé vegyült, mintha elemében lenne. Magas
termete, széles válla, büszke, vidor és nyugodt arca ural
kodni látszott a többi fejek fölött, ő fékezőleg tudott bánni
a sokasággal, kezeivel csak úgy tolta félre a szuronyokat,
mint mezőn a kalászokat. A nép ismerni látszott őt s el
nézte bizalmas bátorságát s parancsoló hangját és kézmoz
dulatait. Tekintetében volt valami Dantonból, de a szeptem
ber előtti Dantonból.
Flottard az összehozott kormánytagokat a folyosó vé
gén egy kis ajtóhoz vezette, melyet betörtek, s azon egy
szobába léptek, melynek bútorzata egy asztalból s nehány
székből állott; azután tömött fegyveres csapattal zárta el a
bejárást, s összehozta a többi hiányzó kormánytagokat is.
A kormány egy kis asztal körül foglalt helyet, mialatt
hangzott az ablakokbóli lövöldözés, a piacon történő lárma,
a puskaagyakkal bevert ablakok csörömpölése s a tömég
által betört ajtók recsegése.

VIII.
Dupont, Arago, Ledru-Rollin, Marie, Crémieux, G-arnier-Pages és Lamartine a kis tanács-asztal körül ültek. Idő
ről időre, a hazafiságtól és veszélytől indíttatva, uj meg uj
emberek jöttek a város házára, s bejelentvén magokat ott
maradtak, várva hogy valami megbízatást nyerjenek.
Ilyenek voltak nehány követek, a párisi maire, a nem
zetőrök tisztjei, tekintélylyel biró polgárok és mindenféle
szabadelvű ujságirók. Látható volt köztük Flocon is, a köztársasági irányú „R e f o r m“ szerkesztője, ki derekasan
küzdött, de csak azért, hogy a rendnek más formát eszkö
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zöljön. Blanc Lajos apró termeténél fogva elveszett a tö
megben, de csakhamar kitűnt a többiek közül sötét tüzes
szemével, taglejtésének erélyével, csengő hangjával s indít
ványainak akaraterejével. Marrast az ő nyugodt, s még a
harc tüzében is gúnyos tekintetével. Bastide, a „N a t i on a l “ szerkesztője, katonás alakjával s elhatározó hidegvérüségével, ki hallgatag és mozdulatlan volt, mint a szolgá
laton levő katona. Még sok más különféle arc vala ott
látható, s mindeniken ki volt nyomva az erély vagy a
perc komolyságának tudata, várva a nagyszerű elhatá
rozást.
IX.
E várakozás ép oly ünnepélyes volt, mint az esemény
maga; mindenki magába szállt és sokáig kereste ajkain
a szót.
A kormányférfiak azzal kezdték a munkát, hogy kormánytanácscsá alakultak, elosztották maguk közt a teendő
ket és ministereket neveztek ki. Nem tanácskoztak és nem
szavaztak, hanem az első indítvány szerint mindent közfel
kiáltással végeztek; mindenki válogatás és szabódás nélkül
elvállalta a szerepet, melyre társai legképcsebbnek gon
dolták.
Dupont lett a tanács és az ideiglenes kormány el
nöke. Azzá tette őt nyolcvanéves kora és erényei. Nem
bízván azonban nem annyira lelki, mint inkább testi, azaz
hangja erejében, ily nagy lárma között, felirta, hogy az
elnökségben Lamartine helyettesítse. Ö szerette Lamartinet,
ki viszont tisztelettel viseltetett iránta, s felhatalmaztatta,
hogy távolléte vagy gyengélkedése esetén az legyen az
elnök.
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Lamartine külügyministerré lett, Ledru-Rollinra a belügy bízatott. Bethmont, alkotmányos ellenzéki fiatal követ
kereskedelmi és gazdászati ministerré neveztetett ki. Ezen
tiszta szivü, nyugodt lelkű és ékes szavú férfiú dicsősége
volt a forradalomnak; oly kormánytól nem lehetett félni,
melynek Bethmont szava és arca volt a szószólója.
Az igazságügy ministerévé Cremieux, a jeles szónok,
a tevékeny szervező, a szóval és tollal fáradhatlanul har
coló férfiú választatott meg, ki ügyvédi sokoldalúságával
reggel még mint az orleansi hercegnő tanácsosa, este már
mint a köztársaság embere, de mindenütt szerettetve sze
repelt.
Marie a közmunka ministerévé lett, kinek nagy fel
adatául jutott, hogy diktátorként igazgassa a nép munká
ját, melytől e pillanatban a rend helyreállítása függött ; de
ő sokkal inkább szeretett foglalkozni a magas politikával,
semhogy ministerségének részleteit ismerte volna ; azért ő
csak a minister cirnet viselte, de nem intézte az ügyeket.
Arago átvette a tengerészetet, mi leginkább felelt meg
az ő tudományának, tekintélyének és hírnevének, mely az egész
világot befutotta.
Legnehezebb volt hadügyministert találni, mivel a tá
bornagyok naphosszat a nép ellen harcoltak. Lamartine
Subervie tábornokot, a jeles és buzgó férfiút ajánlotta. Ez
felkerestetvén, megjelent s a megbizást elfogadta. Ezen vá
lasztás, melyet a tudatlanság a kor miatt gáncsolt, szeren
csés volt ; a fris öregség olyan, mint uj fiatalság ; nem vé
szit el egy percet sem, mert ismeri az idő becsét, nem a
dicsőségnek egy alkalmát sem, mert a dicsőség az élettel
múlik. Ha Subervie, kit ezen előítéletből mellőztek, megma
rad hadíigyministernek, akkor a kormány katonai tekintet
ben erősebb lett volna.
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Goudchaux, a becsületességéért és belátásáért tisztelt
bankár, financminister lett, az ő neve elég volt a hitel fentartására, mely a forradalmaknál hiányzik.
Végre Carnotra bizatott a vallás és közoktatás Ugye.
Carnot, fia ama híres nemzetgyűlési követnek, apjától örö
költe a legfőbb erényeket, az ember- és igazságszeretetet,
a szilárdságot és a mérsékeltséget. Az ő nyájas, kifejezés
teli, mosolygó arca az athenaei bölcsészekre emlékeztetett;
forradalmi neve kezességül szolgált a köztársaságiaknak;
vallásos bölcsészete kezességül szolgált a vallásbeli tíirelmességnek és szabadságnak, melyet a köztársaság az isten
iránti tiszteletből védelmezett és támogatott.
A ministerek után titkárokat nevezett ki az ideiglenes
kormány, kik följegyezzék az ő határozataikat, de a követ
kező kinevezéseknél főtekintet volt arra, hogy az uj kor
mánynál mindazon népszerű erők alkalmaztassanak, melyek
azon kívül mint versengő társak léphetnének föl. Marrast
igen kitűnő ember volt a köztársasági sajtónál, Flocon mind
tollal, mind tettel sokat segített, Pagnerre igen népszerű
volt a párisi alkotmányos propagandában (térítésben),
Blanc Lajos az ő gondolatainak merészsége által szintén
sokkal kedvesebb ember volt a socialistáknál, semhogy
büntetlenül lehetett volna kizárni az egyetértés kormányá
ból. Ezeket mind titkárokká választották, kik elébb csak
tanácskozási, de később szavazati joggal is bírtak.
Neveik eleinte a rendeletek alján állottak titkári cím
mé!, de lassankint feljebb emelkedtek egész az ideiglenes
kormányférfiak nevéig ; ez ugyan oly rangnak bitorlása
volt, mely nem illette őket, de senki nem tilthatta el. Mi
féle törvényes címre támaszkodott voipa a kormány, ha
ezeket rendre akarta volna utasítani ? hisz címét ő is
csak anarchiának és azon bátorságának köszönheté, mely
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nél fogva a polgárháború és a nép közé mertek állani ;
mások csak követték őket , helyet kapván a veszede
lemben.
Egyedül Pagnerre maradt szerényen és fáradhatatla
nul mint az államtanács főtitkára.
Hozzája adatott a nagy tudomány u, ügyes beszédű és
rettenthetlen lelkű Barthélemy Saint-Hilaire ; ezen másod
helyre állított két férfiú viselte gyakran az egész kormány
terheit, a nélkül, hogy megfelelő dicsőségben részesültek
volna. Bûcher és Recurt, a két régi republikánus, rendezte
a párisi maireséget Garnier-Pages alatt; ezek minden idő
ben és minden bajban megállották heíyöket, elmerülve a vá
rosházi köztársaság körüli munkában, ki bírták állani szó
nélkül a párisi nép szükségeinek, követeléseinek és nyomo
rának megrohanásait, első perctől fogva az utolsóig.
Courtais, ki követ, bourbonnaisi nemes s régebbi ki
rályi katonatiszt volt, a párisi nemzetőrség főparancsnokává
neveztetett ki. Az ellenzék előtti kedvessége, erőteljes kül
seje, katonás magatartása azon népvezérekre emlékezteié
Lamartinet, kik durvasággal tartják fel a rendet. Courtais
épen ily körülmények közé termett férfiúnak látszott, birt
valamivel Santerreből és Mandatból : oly durva volt, mint
az első, s oly népszerű, mint az utóbbi. Ezért ajánlotta őt
Lamartine. Nem volt idő, hogy hosszasan tanácskozzanak
tudományáról és ügyességéről. így neveztetett ki Courtais,
ki nem szokott alkudni a veszélylyel. Az ő szerepe véglietetleuül fontos lehetett a forradalomban, a mennyiben neki
kellett igazgatnia négy hónapnyi interregnum alatt a párisi
katonaságot, s aztán védelmeznie a nemzeti képviseletet. A
kormány azon meggyőződésből rendelte e szerepre, hogy bir
kellő bátorsággal és népszerűséggel, bár nem birt elég dic-
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tatori hajthatatlansággal a politikai tömeg ellenében ; ő a
párisi nép és a nemzetgyűlés közé esett ingadozva.
X.
így kezdettek alakulni a hatalomnak némely elemei.
A szerint, amint ministerré, vagy tábornokká, vagy bármily
kormányhivatalnokká lett kinevezve, kapta valaki általános
utasítását, lelkesittetve lévén a tanács, és az égető szükség
szelleme által : Courtais maga köré gyüjté a forradalom
első embereit, kik keze alá jutottak, magához vett a város
házán és piacon hemzsegő harcosokból egy fegyveres csa
patot s elfoglalta állomását. Lassankint elűzte a fegyveres
bandákat és az uralkodni vágyó kalandorokat, kik a helye
ket elfoglalták; kinevezett nehány titkárt s összehívta a
szétszórt tisztviselőket; némi fénynyel és tekintélylyel vette
magát körül ; időről időre követek által tudósította a kor
mányt a fővárosban és a környéken történő dolgokról s
ettől viszont utasításokat vett. A kormány úgy intézte a
különféle helyekre szóló rendeleteket, hogy azok egymásnak
ellent ne mondjanak. A harminchat millió ember feletti kor
mányzás szövedékének szálai csakhamar össze lettek fogva ;
a párisi mairek utat törtek magoknak a sokaságon keresz
tül a kormányhoz, s nehány rövid szóval figyelmeztették a
népet az ő kerületök veszélyére, szükségére és erejére ; azok
helyébe, kik a most bukott kormány alatti hűségűkért gyű
löltekké lettek, olyanokat neveztek'ki, kik a közóhajnak
megfeleltek. Tévedtek ; mert a választásoknál oly hibák
követtettek el, melyeket rögtön jóvá kellett tenni; száz meg
száz biztosnak és albiztosnak adtak szorultságból hatalmat,
kiknek felhatalmazása csak valamely népember által irónnal
aláirott papírból állott Az egyik a tuileriákba ment, melye

174

két lerombolással és fölégetéssel fenyegettek, a másik Versaillesba, hol szinte összejött egy rablóbanda, hogy a ki
rályság e fénypontját megsemmisítse; majd egy harmadik
Neuillybe, mely már félig föl volt perzselve, s ismét egy
negyedik a vasutakhoz, melyeknek sinei fel voltak szakgatva, hidai fölégetve. Ekkép a közlekedési eszközök lielyreállittattak, hogy a következő napon szükséget ne szenved
jen a másfél milliónyi lakosság; a torlaszok félig eltakarittattak, hogy az átjárás lehetségessé váljék anélkül, hogy a
Páris ellen jöhető királyi katonaságnak akadályul ne szol
gálhassanak. A három nap óta éhezők jóltartattak, a sebe
sültek ápoltattak, a halottak felismertettek és eltemettettek,
a katonák a nép ellenében védelmeztelek, a laktanyák kiürittettek, a fegyverek és lovak megmentettek ; a közemlé
kek, kórházak, paloták, múzeumok, ministeriumok, templo
mok a rombolástól és kifosztogatástól megóvattak, háromszázezer ember lecsendesittettett, s viszatért műhelyeibe és város
részeibe ; az állomások mindenütt győztes önkénytesekkel
rakattak meg, hogy megvédelmezzék a legyőzöttek eletét
és vagyonát. Mindezek képezték a kormánynak legelső
gondjait.
A technikusok, a válságos idők ezen fiatal katonasága,
mely ifjúsága által hat a népre s fegyelme által bir tekintélylyel a tömeg előtt ; a Saint-Cyr iskola tanulósága, e se
reg nélküli tisztek, kiknek egyenruháját ösztönszerüleg kö
veti a nép ; a népiskolai ifjúság, melynek komolysága tisz
teletet parancsol a sokaságnak, — mind ezek odasiettek a
kormányhoz, s szolgálatkészen, rendben várva a rendeleteket,
hogy azokat szuronyok, golyók és lángok közt átvigyék a
pusztítás színhelyeire ; ők önkénytesekből, munkásokból és
köznépből álló csapatokkal, melyek véletlenül állottak liozzájok, helyre állították a rendet, s megmentették a társa
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dalmat ; helyet foglaltak a paloták kapui előtt, a téreken és
keresztutakon ; visszahelyezték a vasúti síneket, eloltották a
tüzet s kenyér nélküli szegényeket állítottak őrökül a gaz
dagok kincsei mellé. Azt lehet mondani, hogy a városháza
egy roppant emberraj által volt körülvéve, kik elfeledvén a
harcot a közmivelődés előmozdításán törekedtek ; csak ren
dezett indítás kellett a nép jobb érzelmének, hogy a rend
helyreálljon. A mozgalom, a kormány tagjai és a ministerek
igyekeztek azt megtenni ; csak központja kellett a népnek,
s ez meg lett találva és erősítve a polgárok készségében.

XI.
A kormánynak mindenek előtt a néphez és a departementekhez kellett szólania, hogy a nemzetnek tudtára adja
a történteket s egyszersmind értesítse arról, kik voltak azon
férfiak, kik a mozgalom élére állottak, hogy azt kormányoz
zák, korlátozzák s a győzelmet békévé, a forradalmat szer
vezéssé alakítsák át. Lamartine megragadta a tollat, s kö
vetkező kiáltványt irt a francia néphez :
,,A francia nép nevében.
A kormány megfutott, oly vérnyomokat hagyván maga
után, melyek örökre lehetlenné teszik annak visszatérését.
Az ideiglenes kormány tagjai egy pillanatig sem kételked
tek elfogadni azon hazafias küldetést, melyet a szükség
kényszerűsége tűzött ki számukra. Midőn Franciaország fő
városa lángban áll, akkor az ideiglenes kormány fölhatal
mazása a közjóiét megmentésében van; Franciaország ezt
meg fogja érteni és segítségére lesz ! a népkormány alatt
minden polgár hivatalnok.
Franciák, mutassatok példát a világnak, mint mutatott
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Paris Franciaországnak; készüljetek rend által azon erős
alkotmányra, melyet önmagatoknak vagytok adandók.
Az ideiglenes kormány kívánja a köztársaságot, fentartván a nép beleegyezését, mely e tárgyban azonnal meg
fog kérdeztetni.
Kívánja a nemzet egységét, mely a polgárság minden
osztályából álljon; kívánja, hogy a nemzet önmaga által
kormányoztassék. Elve : a szabadság, egyenlőség és testvéri
ség; jelszava: a nép, a rend; ez ama demokratikus kor
mány, melylyel Franciaország önmagának tartozik, s melyet
számára mi is megőrizni törekszünk. “
Ezen kiáltvány példányai az erkélyről szórattak le a
piacra ; nehány perc múlva követte egy másik, a hadsereg
hez szóló. Ebben annak sorsát kellett meghatározni, becsü
letérzését kielégíteni, s a néppel való kibékülését előkészí
teni. Lamartine ezt igy fogalmazta :
„Tábornokok, tisztek és katonák !
A hatalom, a szabadság elleni merénylete által, a pá
risi nép győzelme által megbuktatta azon kormányt, mely
nek ti hűséget esküdtetek ; egy végzetes összeütközés vérrel
borította el a fővárost. A polgárháború vérontása az, mely
től Franciaország leginkább irtózik ; ideiglenes kormány ala
kíttatott, mely azon parancsoló szükségből eredeti, hogy a
főváros megmentessék, a rend helyreállittassék s Franciaor
szág népszerű alkotmánya előkészíttessék, mi alatt a fran
cia köztársaság oly nagygyá tette Franciaországot és annak
fegyvereit.
A nép és a katonaság közt pillanatra megszakadt
egységet vissza kell állítani.
Fogadjatok hűséget a népnek, melyben élnek a ti
apáitok és testvéreitek. Fogadjatok szeretetet az uj intéz
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ményeknek, s minden el leszen feledve, csak a ti bátorság
tok és fegyelmetek nem.
A szabadság nem kiván tőletek más szolgálatot, mint
azt, mely által kedvesek lesztek a haza előtt és dicsők annak
ellenségei előtt. “
Ezen kiáltvány is az ablakon át szóratott ki a tömeg
közé s szétosztatott az önkénytes békítők közé, kik az
azonnal kinyomatták és a házak falaira kiragasztották. A
katonai iskola növendékei és a munkások elvitték a lakta
nyákra és a Párisból kivonult katonaságnak is elküldötték.
Már a főhadvezérek, bármily párthoz tartoztak még
reggel, siettek a város házához. Nagynehezen, de minden
bántalmaztatás nélkül hatoltak keresztül azokon, kik ellen
még reggel harcoltak. Ok az ideiglenes kormányhoz csatla
koztak, mint azon egyedüli középponthoz, mely megóvhatta
az országot az anarchiától és a végromlástól. A kormány
férfiai, a nélkül, hogy esküjüket mint hazafiságukat kíván
ták volna, testvérekül fogadták őket. Szívélyesen szoriták
meg kezeiket a derék tiszteknek s visszaküldötték őket
különböző állomásaikra, minden egyéb utasítás nélkül, mint,
hogy gyűjtsék össze csapataikat a zászlók körül, hogy eleje
vétessék minden összeütközésnek a nép és a katonaság kö
zött, az utakon visszaállittassék a közlekedés a kapuk
előtt és a Páris felé vezető országutakon felállítandó erős
őrcsapatok által. A vincennesi hadparancsnokság bejelentette
hódolatát a kormánynak. Duvivier tábornok, a köztársaság
előtti republikánus, s mindenek felett buzgó hazafi, Bedeau
tábornok, Lamoriciére tábornok, bekötözött karjával s a
reggeli seb következtében lázas állapotával ; Piré tábornok,
ki még az első köztársaság, császárság és királyság kato
nája volt s ki még öreg kora dacára is tüzes legény volt, és
Lam artine. I.
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még egy nagy serege a különféle fokú, idejű, véleményig
és ruhája tiszteknek csődült össze, részint a haza veszedel
mének hírére, részint azon lelkesedés következtében, melyet
a köztársaság neve keltett fel kebleikben, némelyek mivel
a dicsőségnek
korát remélték, mások pedig, mert a hazát
veszélyben látták, de mindnyájan a francia katona azon
közindulatával, hogy feláldozzák magukat és a veszélyben
szolgálatot tegyenek.
Tisztek, nemzetőrségi katonák, köztársasági követek,
monarchisták és legitimisták párt- és nézetkülönbség nélkül
érkeztek percről percre felajánlani sziveiket és karjaikat;
mondhatni, hogy a trón összeomlásával minden válaszfal
eltűnt, mely a kedélyeket egymástól elválasztotta volt, és
hogy mindezen elhatározott férfiú előtt csak e g y vélemény
létezett : a közjóllét, csak e g y kötelesség : az önfeláldozás,
csak e g y párt : Franciaország. A nép lármája és hullám
zása, a lövöldözés, a lángok világítása, a zűrzavar még nö
velni látszott a lelkesedést. Ez a haza összekeverése volt.
Ott lehetett látni a sokaság között a vendéei Larochejaqueleint, ki engesztelhetlen volt az 1830-ki monarchia
visszaélései iránt, büszkén vegyült a köztársaságiak közé és
szorongatta a harcosok kezeit, kik üdvözölték őt; beszélt
nekik egyetértésről, szabadságbani becsületről, s férfias ma
magatartásával úgy tűnt fel, mint a különféle osztályok ki
engesztelésének és a haza egységének jelképe.
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HATODIK KÖNYV.

I.
A külvárosi és Paris katárbeli nép óráról órára min
dig- sűrűbb csapatokban tolult a város szivébe, hallván a
dél óta történteket ; elözönlütte a piacokat, a partokat, keresztutakat, az utcákat, a hidakat és a Bastille és St. An
toine külváros közti roppant tért. Legalább is kétszázezer
ember tolult össze a város háza felé menő utcákban. A kü
lönféle öltözetű és fegyverzetű néptenger határozatlanul hul
lámzott a küllépcsőkön fel s alá, a vasrácsozat felé és a
palota benső lépcsőin, örömkiáltások, hadonázások, kitöré
sek, fájdalom és iszonyat kifejezései között. A torlaszoknál
elesettek hullái bevitettek bajtársaik által, kik büszkén csi
náltak maguknak utat a tömeg között, mely borzadás közt
szedte le fövegeit s a tisztelet és boszu jeléül felemelte ke
zeit; népszónokok beszéltek az oszlopcsarnokok talapzatá
ról, a folyó partfaláról és az ablakpárkányzatokról, hiába
akarván hallhatóvá tenni szavaikat a hullámzó süket tömegelőtt; vörös és fekete zászlók lengtek a szuronyok hegyé
ről ; a magas palota ablakai felé fordított ezer meg ezer
fej fölött itt-ott egyes lovasok alakjai valának láthatók, kik
parancsokat vagy rendeleteket hozván, utat akartak maguk12*
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nak törni a sokaság között; a közeli tornyok vészharangjai
és a lövések még mindig hangzottak, mint a láz utáni vér
lüktetés; az arcok halaványsága és pirossága, a beszéd he
vessége és a tekintetek tüze mutatá a nagy indulatot ; öre
gek, nők és gyermekek néztek le az ablakokból, a háztetők
ablakaiból, sőt a házfedelekről is, s intéseikkel és lármájokkal kisérték az őrültség, düh és irtózat jeleneteit, melyek
szemeik előtt történtek; bekövetkezett a borzasztó éj, balhirek kezdtek terjedezni a néptömeg között, s a félelem
elforgatta vagy túlhajtotta az igazi elbeszéléseket, nevezete
sen azt rebesgették, hogy : Neuilly lángok martaléka lett,
a Louvre kiraboltatott, a Tuileriák és a királyi palota már
felperzseltetett, a királyi katonaság ágyukkal jön ismét a
nép ellen, holnap Páris uj mészárlásnak lesz színhelyévé;
a torlaszok újból fölemeltetnek s lámpákkal világítják, hogy
a támadók arcát messziről láthassák ; a haza és a társa
dalom sorsa nehány oly ember kezére bizatott, kik talán
önmaguk közt sem egyeznek meg ; a városháza más kor
mányzók kezébe került, kik — a mint mondák — nem
akarják elismerni a követek tekintélyét; két vagy három
kormány verseng a kormányzóság felett, s tán nem sokára
lehányják egymást a városháza erkélyéről ; — mindez oly
zavart, kétséget, aggodalmat, borzadalmat és iszonyatot idé
zett elő ez ünnepélyes pillanatban, minőt alig mutat
fel az emberiség története. Az aggodalom az egész város
házából átment a tömegre; a kardok csörgése, az őrült
kiabálás, a harag szemrehányásai, a sebesültek nyögése
egész a kormányig elhatott, mely e tömeg óceánján hányat
tatva elvesztette lélekjelenlétét.
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IL
Alig maradt az uj kormánynak annyi helye, hogy rö
viden tanácskozhassék ; mig az asztal felett egymáshoz ha
jolva csendesen suttogtak, addig fejeik felett fegyveres és
fegyvertelen népcsapatok képeztek kört. Gyakran elszakittattak egymástól azon csapatok által, miket a tolongás erő
szakosan közéj ök vetett, kérdeztetve és sttrgettetve, hogy
egy pillanat alatt adjanak ki rendeletet vagy közjóra irány
zott parancsot, hogy soká ne várakozzanak; mindenikük
bátran elvállalta az élet és halál felelősségét, tollat ragadt,
egy darab papirt vágott s térdén vagy kalapján irta meg
a kívánt rendeletet, aláírta és kiadta végrehajtás végett.
Számtalan ily rendelet, aláírva Lamartine, Marie, Arago,
Ledm-Eollin, Flocon, Blanc Lajos által, forgott már a tor
laszokon ; ezen első óra alatt ez széttagolt dictatura volt,
melyet a harcmezőn a tanács minden tagja gyakorolt, —
oly dictatura, melyet a veszély javasolt, melyet az önfelál
dozás gyakorolt, melyet a lelkiismeret mentett ki.
A kormány tagjainak kérés és karjaik ereje által
sikerült egy pillanatra csendet és helyet csinálni az asztal
körül, s röviden, inkább szem és taglejtés, mint beszéd által
tanácskoztak és határoztak; mihelyt valamelyikük sebesen
leírta a hozott határozatok egyikét, azt átadta társának alá
írás végett s viszont átvett egy másikat ugyanazon célból.
Ezen rendeletek, stirgetfetve azoknak türelmetlen lár
mája által, kik odajöttek érettök, gyakran eltűntek az asz
talról s vitettek a nyomdába, mielőtt még mindnyájan alá
írták volna.
Pagnerre, a főállamtitkár, bámulatos hidegvérüségével,
rendszeretetével és tevékenységével, alig bírta mind följe
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gyezni s azoknak tartalmát szavakba foglalni ; a láng, a
vér, az éhség és a veszély nem várakoztak a csendes kor
mányzás lassú formalitásaira; ez a vihar és villámlás kor
mánya volt, melynek tevékenysége a villanyosság dörgései
és a szükség nyomása alatt nyilatkozik. A ki az első éjjel
és első nap diktatúrájától szabályosságot és érett meggondo
lást követel, az szabályosságot keres a chaosban, rendet a
zavarban, századot egy pillanatban ; itt tenni és menteni
kellett, vagy pedig mindent veszendőbe hagyni; ez a tűz
közötti mentés kormánya volt. S e férfiak méltók voltak e
pillanatokhoz; ők nem rettentek vissza sem a veszélytől,
sem azon felelősségtől, mely jövőben életökre és nevökre
hárul; ők készek voltak mind e kettőt kockára tenni, min
den habozás nélkül, csakhogy a népet megmentsék. Egyi
kük sem gondolt arra, hogy gyáva előrelátásból vagy ügyes
halogatás által kibúvó ajtócskát hagyjon magának ; ők tuda
tosan és bátran áldozták fel magukat a nemzet igaztalanságának és hálátlanságának, ha mindeneknek üdve valami
kor egyesek vétkének fog tulajdonittatni ; nekik sejtelmük
volt ily vádakról ; ők ismerték a történelemből a forradal
mak ilyszerü visszatérését s rettegés nélkül várták be.
Arra, hogy ily nagy pillanatokban valaki hasznára legyen
hazájának, legelső feltétel, hogy önmagát egészen annak
áldozza fel ; ki egy fuldoklót akar megmenteni, annak mez
telenül kell a tengerbe rohanni, — s ők ezt cselekedték.

III.
E férfiak mindnyájan birtak az önfeláldozás és ve
szély tudatával; nem volt egyéb hatalmuk e fölzaklatott
nemzet felett, mint az egy órányi népszerűség, ezen szellő,
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mely annál gyorsabban változik, minél erősebben fű ; ott álltak
rendezett védsereg nélkül a királyi katonaság ellenében, mely
hajnallal bejöhet a városba, vagy nyolc nap alatt kiéhez
tetheti, ha az utcákon összpontosul ; azon hatás előre tudása
nélkül, melyet ily rögtöni forradalom a departementekben
előidézhetett; Algírral való egyetértés nélkül, honnét a ki
rály fia 100.000 emberrel jöhetett, mint atyja bukásának
boszulója ; e dictatoroknak egy éjen át vagy a nép vulkán
jától kellett elnyeletniök, a melybe azért dobattak, hogy
azt lecsendesitsék, vagy elesniök azon zendülés élén, me
lyet szabályozni merészeltek. Mint a nép türelmetlenségének
vagy a királyság boszujának áldozatai, ha helyzetüket jó
zanul megfontolták volna, csak e kettő között választhat
tak, — de nem volt rá idejök; e gondolat legfeljebb egy
szer vagy kétszer jött ajkaikra, azon elszánás mosolyával,
mely tisztában van sorsával és mely azt elfogadja.
Egy oly reménytelen pillanatban, midőn a fegyveres
nép ellenállhatlanul ostromolta a városházát s egész a leg
belsőbb menedékhelyekre tolakodott, a hol ők némi tekin
télyt kívántak kifejteni ; midőn a tömeg betörte az ajtókat,
a tanács székeit felborogatta, s a tanácskozást elfojtotta a
lárma; midőn a zavar oly fokra hágott, hogy a kormány
tagjai nem voltak képesek sem beszélni, sem mozogni, ak
kor Lamartine igy szólt Aragóhoz : „Kiszámitotta-e, mennyi
valószínűséggel állanak fejeink kevesebb biztossággal vállainkon, mint reggel? — Igen, felelt a hires akadémikus
oly férfiú mosolyával, ki számot vetett életével, — a való
színűség minden rósz jelei nekünk szólanak ; de e mellett
az egy valószinüség is áll, hogy a nemzetet megmentjük az
elveszéstől, s ezen egy elegendő arra, hogy a többit mind
elvállaljuk.“ És kezével elsimitá ősz haját, mintha mondta
volna: az élet gyorsan elrepül és keveset ér.
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Lamartine megemlékezett a 9-ik thermidor üléséről,,
melyet megirt a Girondiak történetében s monda Dupontnak: „Ez nagyon hasonlít a 9-ik thermidor éjjelére, midőn
a gyűlés kiküldé Barras-t a községtanács ellen, elfojtani
a rémuralom utolsó gyűlését. Ha a királyságnak és a kép
viselőháznak van Barras-ja, akkor holnap velünk is az tör
ténik, mert mi is a párisi községtanács helyzetébe jutottunk
csakhogy mi a rend és béke összeesküvői vagyunk.*

IV.
Arago ősz haja megtette hatását a népre. Dupont
öregsége és rómaias fejalkata szintén valami érzékenység
gel vegyes engedékenységet parancsolt. E szellemdús, értel
mes, hajthatatlan és rettenthetlen öreg, meggörbülve az idők
súlya alatt, célpontja volt minden szemnek; azok, kik a
gyülésterembe jöttek, megmutattatták magoknak azok által,
a kik már látták; székekre és kanapékra állottak, hogy
láthassák őt; néha a sokaság tolongása következtében oly
helyzetbe jutott a gyámoltalan kis öreg ember, hogy szé
kén inogni kezdett, s majd agyonnyomták. A zavar és ve
szély ezen pillanatában felsikoltott egy nő, ki nem távozott
el széke megül, s a nép felé fordulva, szemrehányta annak
durvaságát s könyes szemekkel mutatott az öregre, azt tes
tével fedezte, felkapaszkodván az asztalra, és oly gondos
ságot tanúsított iránta, minőt egy leány vagy testvér szo
kott tanúsítani atyja vagy testvére iránt. A szegény nő
tisztességesen volt öltözve, de oly szegényesen, mint azon
kofák, kik a külvárosi bódékban árulnak. 0 maga is ko
ros volt, arca a Dupont iránti gondosságban egyszerűséget
és jóságot mutatott. 0 nem gondolt önmagával ; a piszto
ff
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lyok, puskák és kardok látása, ruhájának a fegyveres tö
meg által tett megtépése nem rettentették meg. Min
denki azt hitte, hogy e nő Dupont családjához tartozik, ki
gyámolául küldetett. A nő azonban nem is ismerte őt. Jelen
lévén azon nagy tömegben, melyen keresztül kellett hatolniok a kormány férfiainak a városházához, feltűnt neki a
két barátja által karon vezetett öreg s részvéte által indít
tatva azt hitte, hogy annak női ápolásra van szüksége,
vagy hogy talán egy ily nőnek közbevetése megmenti őt
valamely zendülő gyilkától ; igy nyomban követte őt egész
a gyiilésterembe. Ily részvét mindig bátorsággal jár, s ez a
legönzetlenebb indulat.

y.
E pillanatig az ideiglenes kormánynak minden tettei,
minden kiáltványai és rendeletéi úgyszólván csak gondolomra s inkább a forradalom, mint végleges kormány nevé
ben adattak ki ; címül részint ezt használták: a f r a n c i a
n é p nevé be n, részint ezt: a n e m z e t n e v é b e n . A
kormánynak első érintkezése a néppel ily egyszerű formá
ban is elfogadtatott anélkül, hogy feltűnést vagy zúgolódást
okozott volna.
De most egy tompa moraj támadt a tömegben. É l
je n a k ö z t á r s a s á g kiáltás hangzott fel a harcosoknak
sokat jelentő egyetértésével; a külvárosok népe ily felkiál
tásokkal nyomult a városháza felé. A kormánytól nehány
lépésnyire, a főtermekben, hol a néptömeg zajos gyűlést
tartott, már kikiáltották a köztársaságot ; itt volt az idő,
midőn a kormány tanácsnak el kellett végre magát határoz
nia a kormányforma változtatása ellen vagy mellett.
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Már cime, mint ideiglenes kormány, azt jelentette, hogy
csak időközi tekintélylyel bír ; de ezzel még nem volt ki
mondva az elv, hogy ez időközi kormánylat monarchiái vagy
köztársasági formában gyakoroltassék-e ; pedig a szükség
követelte e kérdés megoldását. A forradalom Lajos Fülöp
személyében megbuktatta a királyságot. A nemoursi herceg
személyébeni kormányzóság, mely e pillanatban egyedül volt
törvényes, hallgatással mellőztetett, anélkül hogy a herceg
nek ideje lett volna tiltakoznia. Az orleansi hercegnő kor
mányzósága nem volt törvényes a király és ministerei ok
talansága miatt; alig hogy ajánlva lett Dupin és Barrot
által a háznak, mellőzve lett ideiglenes kormány követelése
által a nélkül, hogy a király ministeriuma, anélkül, hogy
maga Thiers az utolsó perc ministere fellépett volna annak
támogatására; egy rögtöni betörés elfojtotta azt; törvényi
leg nem létezett egyébb, mint a nemzet, tényleg nem
létezett egyébb, mint hét férfiú, kik nevében és távol
létében beszéltek és tettek mindaddig, mig ő maga nem
beszélhetett és nem cselekedhetett. E férfiaknak nem lett
volna joguk változtatni a kormányformát, ha lett volna tör
vényes kormány; de nem létezett egyéb, mint a legvakraerőbbek és legönfeláldozóbbak kormánya; ily teljes hiányá
ban az alkotmányos törvényeknek, ily üres tekintély mellett,
a régi törvényeknek ily megsemmisítése mellett, bizonynyal
kötelessége volt a hét férfiúnak, kik címüket csak a nép
közti véletlen jelenlétüknek köszönheték, körülnézni, hogy
a helyzet felett tájékozzák magokat és határozhassanak ; s
szabadságokban kellett lenni, hogy határozataiknál saját
egyéni nézeteiket és törekvéseiket is érvényesíthessék és
kijelenthessék az országnak, ha váljon az ideiglenes kor
mányt a lábaik alatt összetört monarchia, vagy az ő szive
ikben élő köztársaság nevében fogják-e vinni.
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VI.
Ez volt az ünnepélyes vitának tényleges és törvényes
oldala, melybe a közveszély, a tiiz lángja, a vérontás is
közbevegyült, mint a határozat rettentő szószólói ; ki erre
nem hallgatott volna, az érzéketlen lett volna, ki c s a k
erre hallgatott volna, az gyáva lett volna. Némelyek azt
gondolták és írták, hogy e határozatot a félelem hozta
létre, s az vezette sokaknak kezét, kik a köztársaságot alá
írták. Ez kétszeres tévedés ; tévedés a férfiakat és tévedés a dol
gok állását illetőleg. Azon férfiak, kik ezen kráterbe dobták ma
gokat, két indokból cselekedték azt : részint mivel republi
kánusok voltak s e kitörésben az ő személyes nézeteiknek
akartak állandó győzelmet szerezni, részint mivel önfelál
dozó polgárok voltak, kik önmagokat vetik oda áldozatul,
hogy eloltsák a forradalom tüzét, hogy hazájokat és a vi
lágot megmentsék a romlástól ; — ha e férfiak fanatikus
republikánusok lettek volna, úgy semmisem rettentette volna
őket vissza a köztársaság kikiáltásától; ha e férfiak önfel
áldozók voltak, kik mindenre készek a közjóért, úgy nem
lehettek gyávák, kiket el lehessen riasztani.
Külőmben senki sem forgott halálos veszedelemben
azért, ha vonakodott kimondani a köztársaságot ; nekik
nem volt egyéb teendőjök, mint visszavonulni csendes haj
lékaikba s helyet csinálni oly más ezreknek, kik óhajtják
a kormányt. A tanácsnoki asztalt, ha azt az ideiglenes kormány
tagjai közül egy vagy többen vagy tán mindnyájan elhagy
nák, azonnal elfoglalnák oly polgárok, kik készek elvál
lalni a felelősséget mind a nép, mind az utókor előtt. A ve
szély éppen a kormánybani megmaradásban állott oly zavar
ban, mely minden pillanatban öldökléssé válhatott. A ve
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szély nem az elvonulásban állott; ezt bizonyítani fogja azon
különféle nézetű százezer ember, kik ezen este és e rettentő
ejjel tanúi voltak a városházán történt eseményeknek. Ha
az ideiglenes kormány tagjai e pillanatban
hibáztak, annak
ff
okát nem a félelemben kell keresni. Ok nem rettegtek, ha
nem okoskodtak, vagyis inkább az események okoskodtak
helyettök a helyzet szorultságában; nekik csak három utjok
volt: vagy semmiféle kormányformát ki nem kiáltani, vagy
a monarchiát, vagy a köztársaságot kikiáltani.

VII.
Azt mondani a népnek : mi nem kiáltunk ki semmi
féle kormányt, annyit jelentett volna, mint e vagy ama
kormányforma ellen kikelt pártoknak mondani, íolytassátok
saját véretek és Franciaország vérének ontását, társak szer
zését, fegyvereitek élesítését s rohanjátok meg folyvást az
ideiglenes védtelen rendet, melyet mi helyreállítottunk, hogy
a ti pártotok győzedelmet arasson.
Semmit ki nem kiáltani, az valóban annyit tett volna,
mint anarchiát, zendülést és állandó polgárháborút kiáltani
ki ; akkor e férfiak sokkal helyesebben cselekedték volna,
ha mozdulatlanul és némán maradnak a követek sorai kö
zött, mint sem hogy föllépjenek névleg a közjóért, tényleg
mindenek romlásáért.
Monarchiát kikiáltani háromszázezer fellázadt ember
között, feloszlott vagy hütelen nemzetőrség mellett, süket és
szétszórt katonaság mellett, üres trón mellett, a király tá
vollétében, menekülő kormányzóság mellett s a fővárosból
elűzött képviselőház mellett, — az valóban a nép megosz
tása lett volna, vagyis inkább cserbenhagyása a veszélynek és
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az igazgatásnak, a mely felé siettek, s ott hagyása a kormányrudnak éppen a vihar közepén ; nem higgadt férfiakra,
kiknek tekintélye elismertetett, hanem éppen magára a vi
harra és zivatarra. Ez annyit tett volna, mint Franciaorszá
got a rendetlenség, anarchia és vér embereire bízni; anynyit tett volna, mint a nemzetet a legszélsőbb, legvéreng
zőbb és legcsüggedtebb párt örvényébe lökni a helyett, hogy
az megmentessék a veszélyes szétzúzástól a szabadság mér
sékelt meredélyein és az általános szavazatjog alapján, — a
törvény és fő nélküli társadalom ezen utolsó jelszavain.
Ideiglenes köztársaságot kikiáltani, azon reményben,
hogy azt a közvetlenül összeülendő nemzetgyűlés megerősitendi, ez volt az egyedüli, egyszersmind forradalmi és le
hető tett. Mert egy részről a köztársaságnak egyetértés és
mérséklet általi felállítása, legalább egy kis időre, végte
lenül nagy haladás volt az értelmes kormányformáknak és
a nép érdekének fejlődésében ; más részről pedig, ha e má
sodik köztársaság, mint dicső ellentéte az első köztársaság
kihágásainak és kegyetlenségeinek, elvettetett volna a nem
zet gyűlése által, akkor legalább arra a pillanatra lelke
sedéssel töltötte el a népet az időközi kormány iránt, s
közremüködteté a republikánusokat, lecsendesitette a fellá
zadt közvéleményt, Európa bámulatát, szóval : ösztönt és
erőt kölcsönözött egy végleges kormányra a forradalom ör
vényein keresztül.
VIII.
Az ösztön a fontolgatás világossága; az irta lángbetükkel e gondolatokat a kormány legmérsékeltebb emberei
nek szivébe ; a határozat ünnepélyes, de rövid volt, mint a
csata feletti határozat ; egy véleményfordulat, s az ideigle
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nes kormány minden tagjának nézete és lelkiismerete ele
gendő volt a határozatra. Egy életet egy percben összpon
tosított gondolkodás s néhány rövid és fontos szó képezte
az egyértelmű eredményt; nehány pillanatig ugyan a szi
vek haboztak, az ajkak reszkettek, az arcok elbalaványultak ; nehány szempillantás ugyan kérdést tett az ugrás előtt,,
melylyel a láb elhagyta az ezredéves monarchiának ismeretes
partjait, hogy a köztársaság ismeretlen zajló tengerére lép
jen ; a legöregebbek és legbátrabbak magatartása és tag
lejtése elárulta a határozatlanságot és a népek gondviselé
séhez való titkos fohászt ; de mihelyt figyelemmel tekintet
tek magokba és magok körül, senki sem hátrált többé a
bizonyos anarchia felé, hanem bátran haladott elő a közjó
előmozditásában ; némelyek régi óhajtásuk szerint, mások
elveik diadalának reményében, ezek meggyőződésből, mások
vakmerőségből, többen kétségen kívül a szükség érzetéből,
s végre mindnyájan azért szavaztak arra, hogy a forra
dalmi kormány köztársaság cimet viseljen, mivel nem láttak
más lehető módot a kérdés megoldására. Azonban azonnal
kimondatott és megjegyeztetett, hogy a túlnyomó többség
erősen vonakodott egy város vagy egy töredék nevében bi
torolni az egész nemzetet megillető kormány változtatási jogot,
azon jogot, melyet csak az önkény és zsarnokság rabolhat el
a néptől. Harminchat millió embert arra kényszeríteni, hogy"
fogadjanak el oly kormányt, melyet egy néptöredék vagy
maga a párisi nép erőszakolt ki, az nem volt sem törvény,,
sem köztársaság, hanem bűn és szolgaság. Oly forradalom,
mely ily gyalázatos önkénynyel végződnék, a többség előtt
szokatlan botrány és a szabadság csúfsága lett volna ; az
ideiglenes kormány inkább hagyta volna levágatni kezeit,
semhogy azt aláírja. Megegyeztek tehát abban, hogy elfo
gadják azon formulát, melyet Lamartine már tényleg hasz
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nált egyik kiáltványában : az ideiglenes kormány kikiáltja
a köztársaságot, fentartván a nemzet helybenhagyási jogát a
legközelébb összehívandó nemzetgyűlésen. így lehetett a pol
gárháború tüzét eloltani, a forradalmat lecsillapítani, a népet
saját féke által kormányozni, s emellett a népnek megma
radt teljes szabadsága, hogy végleges kormányáról gondoskodhassék.
A babonás monarchistákat és túlzott republikánusokat
kivéve, kik az ő személyes meggyőződésük jogát és pártjok
győzedelmét minden jog és az egész nép fölé helyezték,
mindenki meg volt elégedve ezen ép oly merész, mint tör
vényes megoldással. Ez volt a legjobb megoldás magára a
köztársaságra nézve is, mert a szabadságot nem lehet
lopni, az csak teljes nappal és teljes nemzet által nyerhető
meg. Oly intézmények, melyek a kisebbség elhamarkodásából erednek, hasonlók a tolvaj gyümölcséhez, melyet nem
lehet békéir élvezni, s mely nem tarthat soká. Az ideiglenes
kormány azon főemberei, kik a demokratikus elveket vallot
ták, azt akarták, hogy a köztársaság törvény legyen és
nem egy töredék csele által lopott józság. Föltolt köztársa
ság nem lehetett más, mint erőszakos és üldöző köztársa
ság; ők azt akarták, hogy az legyen szabad, őszinte, alkot
mányos, vagy semmi; ők ezt felelősségök érzetében java
solták a nemzetnek és azon kezdeményezési jognál fogva,
melyet nekik az ideiglenes dictatura adott. Ez által ideig
lenes kormányformát adtak az általok kormányzandó or
szágnak, előre mondván a nemzetnek : Te megtagadhatod
helybenhagyásodat ; mi nem vagyunk egyebek, mint a párisi
nép meghatalmazottai. Mi aláírtuk a köztársaságot a te
helybenhagyásod reményében. Helybenhagyásod nélkül ez
nem tény. — Ez volt a magyarázat, ezek voltak a szavak ;
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ez volt az ideiglenes kormány többségének nézete a köz
társaság kikiáltásánál.

IX.
Ezen nézet, mely világosan volt kifejezve a néphez
szóló minden kiáltványokban, s Lamartine és társainak a
városházán tartott számtalan beszédeiben, nyilatkozott ezen
forradalmi dictatura minden gondolatában, minden szavá
ban és minden cselekedetében. Nézeteiknek magyarázatát
fel lehetett találni nemcsak azon kiáltványaikban, melyek
ben a köztársaságot a népre való hivatkozás mellett mega
lapították, nemcsak a nemzeti gyűlés rögtöni összehivásában, hanem azon számtalan beszédben és feleletekben, mi
ket a kormány többsége adott a mérsékeltebb pártoknak,
melyek szabad szavazat] ogot, és a legtúlzottabb pártoknak,
melyek zsarnokságot követeltek tőlök. A köztársaság ellenei
rágalmazták annak alapitóit ; tolvajságot vagy bitorlást akar
tak találni alapításában ; de a kormány többségének tettei
ben nem találhattak egyebet e háromnál : dictaturát, lehető
legrövidebb időre, melyet csak azon dicsvágyból fogadtak
el, hogy a közjónak szolgálatot tegyenek; a köztársaság
merész, de meggondolt kezdeményezését, hogy megpróbálják
a szabadság szerencséjét és elfojtsák a nép lelkesédéséből
támadt anarchiát ; végre a nemzetfenség sérthetlen tisztele
tét és a népre való közvetlen és folytonos hivatkozást. Ez
a teljes igazság, ebben állott ezen kormánynak vétke és
érdeme.
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X.
Mihelyt a köztársaságnak ily értelmű kihirdetése
egyhangúlag elhatároztatott, azonnal visszahozatták a nem
zeti nyomdából a kormánynak mindazon rendeletéit, melyek
nek cime még nem volt igy formulázva. Mihelyt a kor
mány nyilatkozott, mindenek előtt azon kellett lennie, hogy
a túlzottaknak minden ürügye megszűnjék a nép békéje
elleni izgatásra. Háromszinü nemzeti zászló tűzetett ki az
ablakon, s száz meg száz darab papír dobatott le a tömegre
ily szavakkal: „A köztársaság ki van mondva!“ Olvasták
s kézről kézre tovább adták. A szó szájról szájra terjedt,
s a kétség és viszály csillapult. Százezer ember emelte fel
fegyverét az égnek, s közértelmü felkiáltás hangzott föl a
Grève-téren, a partokon, hidakon s a város házával szom
szédos utcákon; aztán tovább terjedt egész a Bastilleig
és Páris kapuiig.
Ez egy félszázad óta elnyomott érzelmeknek kitörése
volt az emberi nemzedék egy részének szivéből. A többi
polgárok részint titkos félelemmel, részint bámulattal, leg
többen pedig az örömnek zavart, homályos érzetével fogad
ták ez újságot; de mindnyájan ellenzés és zúgolódás nél
kül, mint oly jelt, mely a harcosok kezéből kiveszi a fegy
vert s a polgárok szivét megszabadítja a három nap óta
gyötrő aggodalomtól. Ha a köztársaságot csak a republi
kánus párt kiáltotta volna k i, akkor az a megalázás azon
gyötrelmes érzetét keltette volna fel, mit egy töredék
győzelme szokott gyakorolni a pártatlan polgárokra. Talán
reggelig a nemzetőrség is visszautasította volna. A város
házát pedig elhagyták volna mindazok, a kik nem tartoz
tak a köztársasági párthoz. A köztársaság, alapítóinak feleLamartine.
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lősségére hagyatott volna. A nemzetőrségnek és a lakosság
mérsékeltebb részének visszavonulása oly elkülönített hely
zetbe hozta volna a köztársaságot, mely okvetlenül gyanús
lett volna ; azonban oly pártatlan nevek, mint Dupont,
Arago, Lamartine, Marie, Crémieux, Garnier-Pages, kik
idegenek voltak minden pártoktól, ellenei minden kihágás
nak, hajthatlanok minden önkény iránt, megnyugtatták a
várost, s az ő általok aláirt köztársaság nem újította fel
az elmúltnak gyászemlékeit, hanem inkább örvendetes kilá
tást nyújtott a bizonytalan jövőben jogra, biztosságra és
reményre.

XI.
Ki lévén kiáltva a köztársaság, a kormány és a vá
rosházán lévők szabadabban kezdtek lélekzeni, mintha uj
élet lehellete áradt volna le az égből a nép ez olvasztó
kemencéjébe. A bizonytalanság éleszti a nép szenvedélyét,
a mint más részről az emberi élet küzdelmeiben kettős sulvlyal nyomja a szivet.
Úgy látszott, hogy a nép egy része visszavonult, hogy
a nagy újságot elmondják házaikban. Lamartine és Marie
kivételével a kormánynak azon tagjai, kik egyszersmind
miniszterek voltak, lassankint elhagyták a városházát s
haza mentek ; igy tett Ledru-Rollin belügyi és Arago, a
tengerészeti minister. Azon ministerek, kik nem voltak a
kormánytanács tagjai, mint Goudchaux pénzügyi, Subervie
tábornagy hadügyi és Betlunont kereskedelmi ministerek
szintén eltávoztak, hogy saját osztályaikban helyreállítsák
a rendet; némelyek vissza-visszafutottak, hogy résztvegyenek az állandó kormánytanácsban.
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Az éjnek első óráiban inkább zűrzavar volt, mint
tanácskozás ; minden külső zajra félbe kellett hagyni a ta«
nácskozmányt s vállal támogatni az ajtókat, melyeken a
türelmetlen tömeg, öklével és puska agyával dörömbölve,
erőszakosan akart betörni; majd utat kellett törni kivont
fegyverek közt; a tolakvókat megszólítani, megfékezni,
visszanyomni részint szóval, részint erővel, de mindig nyu
godt arccal, barátságos intéssel s férfias magatartással ;
egy részt el kellett hagyni, hogy mással küzködjenek ; aztán
a zavar lecsillapítása után, fülszaggató lárma között, zúzó
lolakodás és fojtó ölelések között letörölni a verejtéket s
nyugodt lélekkel ismét az asztalhoz ülni, tanácskozni, kiált
ványokat és rendeleteket Írni, mig egy uj roham rázkódtatja meg a boltozatokat, zörgeti az ajtókat, ellöki az őrö
ket, kicsavarja szuronyaikat s a kormányhoz sereglett pol
gárokat s magukat a kormánytagokat uj küzdelmekre, uj
beszédre, uj erőfeszítésre és uj veszélyre készti.
Lamartine majdnem mindig névszerint volt kihiva ;
magas termete és hangzatos szava különösen alkalmassá
tették őt a tömeggeli küzdelemre ; ruhája meg volt tépve,
nyaka meztelen, haja izzadástól, portól és füsttől bepiszkolva, járt ki és be, inkább vitetve mint követve polgárok,
nemzetőrök, tanulók csapataitól, kik ismeretlenül hozzája
csatlakoztak, mint valami hadsegédek a vezér körül a for
radalom harcmezején.
Köztük volt Payer, a Collège de France ifjú tanára,
kit Lamartine nem ismert névszerint, de kinek hidegvérüségét a veszélyben s lelki erejét a sokaság között bámulta;
e férfiú bírt a válság embereinek jellemével. Ott lehetett
látni a kék szemű és szőke hajú, erős hangú, parancsoló
tekintetű, atlétái magatartásit fiatal Chateau-Kenaudot is, ki
karddal kezében, parancsolólag forgott a tömegben, s majd
13*
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kint, majd bent, majd gyalog, majd lóháton magnetikus
hatalmat gyakorolt a sokaság felett.
Továbbá egy derék, csendes, hallgatag politechnikust,
ki mindig egyenesen állott, mint a gondolkodás szobra,
oly alak, mely a vendémiairei szótalan Napoleon-szoborra
emlékeztetett.
Jelen volt doktor Sanson, ki a sebesültek és holtak
eltakarításáról gondoskodott az udvaron és alsó termekben ;
— Faivre, az ifjú medikus, ki lelkesült a cselekvés vihara
által azon eszméért, melyet ő nyilatkozni vélt a népszellem
ben; Grégoire Ernő, a tömeg szónoka, diplomatája és ka
tonája, ki mindenre alkalmas oly percben, hol a képesség
megosztása megszűnik, hol a gondolatnak, szónak, tettnek,
bátorságnak és ügyességnek ösztönszerüleg oly gyorsan kell
összekeverednie, mint az események, s oly sokféle alakban,
mint a forradalom jelenetei. Végre sok mások, kiknek ne
vei e történelem fejezeteiben föltalálhatok.

XII.
Az ideiglenes kormány minden jelenlévő tagjának
ugyanazon megtámadásokat kellett szenvednie, ugyanazon
fáradalmakkal megküzdenie, ugyanazon veszélyekkel meg
harcolnia s ugyanazon győzelmeket aratnia. Marie, ki szen
vedély nélkül, hidegen, ugyanazon helyen maradt mindig,
tollal kezében vezette a közhivatalnokok számára kiadandó
rendeletek és utasítások bekezdéseit; tüzes, mély tekintete
parancsnak látszott a sokaság szivében; parancsoló kézlej
tése megfélemlítette az ellenvetéseket s legyőzte az ellentállást. Fejének büszke tartása, ha az izgatók felé fordult,
még szó nélkül is lecsendesitette a zajongókat.
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Garnier-Pagès, ki már tökéletesen ki volt merülve
azon erőfeszítés által, melyet a párisi maireség elvállalása
okozott neki, kiöntötte lelkét a sokaság előtt ; kitárta kar
jait s ismét összefonta mellén, mintha át akarta volna ölelni
a népet; a jóság, a szeretet és bátorság oly tűzsugárral
testé be halavány arcát, mely a legkeményebb sziveket is
elolvasztotta volna; ő nem győzött meg, hanem elragadott.
Lamartine, ki Garnier-Pagésnek eddig csak nevét és érde
meit ismerte, bámulva szemlélte őt. „Kímélje életét s gaz
dálkodjék erejével, ne adja oda egész lelkét egyszerre —
mondá neki — nekünk még soká kellend harcolnunk, ne
pazarolja el minden erejét egy éjen át.“ De Garnier-Pagès
nem vetett számot önerejével. Majdnem félholtan csodákat
miveit a természeten. Ez a becsületesség öngyilkossága volt ;
végre összerogyott, hogy melle megpihenvén, egy órai alvás
után ismét egy kis hangot nyerjen; betakarták köpenyébe,
de a közjónak láza megemésztette őt. Nem aludt el, hanem
gyenge, tört hangon még mindig rendeleteket adott ki, taná
csolt és beszélt.
Duclerc, ki tanítványa és versenytársa volt, nem
hagyta el Garnier-Pagést ; ő kitűnő munkatársa volt a „N at i o n a 1“ - nak a pénzügyi és nemzetgazdászati szakban.
Fiatal, szép, derék férfiú volt, nyílt tekintetű, nagy homloku,
csukott ajkú, ki keveset beszélt és csak kellő percben cse
lekedett ; határozottan és fáradhatlanul haladott célja felé,
ő mindent szabatositott, mindent megvilágositott és mindent
formulázott, arcvonásaiban mint szellemében több volt a pa
rancsoló, mint rábeszélő. Benne maga a rend volt megteste
sítve, mely türelmetlenül kíván kibontakozni a rendetlenség
ből ; úgy látszott, mintha ő kutatta volna ki a helyreállított
kormány első ismertető jeleit, hogy abban mestere és ba
rátja oldalánál elfoglalja természetadta helyét! Lamartine

198

nyugalmasabb perceiben abban gyönyörködött, hogy nézte,
mint dolgozik e fiatal ember, mint segit a bajban, rendez a
zavarban, határoz a kétségben, világit a homályban.
Marrast, bár természetileg kevébbé volt arra való, hogy a
tömegre hasson, s inkább válogatott társaság, mint a köztársa
ság embere volt, nem zavartatta magát államtitkári állomá
sán a tanácsasztal végén. Ha nem beszélt is a néphez, de
azért nem szűnt meg tanácsolni, igazgatni és Írni. Gyors
tolla egy pár vonással összevonta még a legbonyolultabb
tanácskozmány tartalmát is. A mondottakhoz ő oda csa
tolta azt is, a mit mondani kellett volna ; a legdicsőbb gon
dolatok minden zaj nélkül támadtak szelleméből, épen úgy,
mint a világosság, mely nem csap zajt, midőn a tárgyakat
megvilágítja. Ezen férfiú, kinek kellemét gyengeségnek akar
ták bélyegezni, egy percig sem volt gyenge sem tekinteté
ben, sem magatartásában az egész forradalmi mozgalom
alatt, mely minden pillanatban elnyomhatta volna ; ő látta
a veszélyt és nevette azt; mindenre figyelve és mindenre
elkészülve, a tűz közepette is oly mély és gúnyos szavakat
mondott, melyek azt bizonyiták, hogy az ő lelke játszik a
veszélylyel ; s ilyen volt ő az első éjjel, ilyen az egész
dictatura alatt.
A többi, mint Pagnerre, Barthélemy St.-Hilaire, Tho
mas, a „ N a t i o n a l “ kiadói, Hetzel, Bixio, Bûcher, Flottard, Recurt, Bastide, majdnem mind a tudomány és a pá
risi sajtó emberei, kik most a tett embereivé lettek, körül
vették a kormányzókat; készek azok rendeletéit teljesíteni,
vagy tanácscsal szolgálni, fáradhatlanok a munkában s rettenthetlenek a veszélyben ; az alakok kitűntek, mint a
jellemek ; a pillanat ünnepélyes volta fenségesebb kifejezést
kölcsönzött az arcoknak; a véleménykülönbség miatti irigy
kedés, mely még reggel szétválasztva tartotta a párisi sajtó
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képviselőit, most a közjóért támadt lelkesedésben egygyé
olvasztotta őket.
Leginkább kitűnt közöttük egy kopasz fejű férfin, ki
nek homlokán látszottak még a forradalom emlékei, kinek
finom arcvonásaiban gondolkodó férfiú, szavaiban a tett em
bere mutatkozott, ki, mint Lafayettenek hadsegéde, 1830-ban
ugyanezen házban látta bukni a köztársaságot, ki épen azért
most bizalmatlan a népszónokok és a nép iránt, s ki őrizni
látszék a forradalom tűzhelyét. E férfin Sarrans volt; fel
lehetett benne ismerni a köztársaság régi harcosát s az uj
eszmék bajnokát, ki egyiránt kész Írni, cselekedni és be
szélni.

XIII.
Ez alatt csendessé lett az éj ; a központ körüli részek
ben megszűnt a zaj. A polgárság megnyugtatva azon gon
dolat által, hogy van erélyes kormány, visszatért nyugal
mas családi körébe s kezdett oszladozni. A Grève piacán
nem maradt egyéb, mint az őrök, a forradalom ezen utó
jelei, a hadfiak, kik részint a fáradalom, részint a bor
miatt inogtak, s négy megtöltött ágyút őriztek, azonkívül
pedig makacs, felhevült és lázas tömeg, mely nem akart
jóllakni az izgatással, mely a városháza udvarán, lépcsőin
és termeiben foglalt helyet és garázdálkodott.
Ezen tömeg leginkább titkos társulatok tagjaiból s az
1815 óta összeesküvő katonákból állott; nyugtalan forra
dalmárokból, kik reményeikben az 1830-ban ő általok tá
masztott forradalomban megcsalatkoztak; végre a „Reform“
bizottmánya által kormányzott háromnapos harcosokból, kik
azt várták, hogy a kormány kizárólag csak azok kezére

200

fog jutni, kiknek legnagyobb részük volt a vérontásban és
győzelemben.
Ezen, politikai boszu- és dicsvágytól vezérelt három
vagy négyezer emberhez csatlakozott még egynéhány socialista és communista, kik e zendülésben a régi társadalom
alapjának megváltoztatását látták, kik azt hitték, hogy
fegyvereik élében fogják birni az ő tanuknak, az emberiség
megifjodásának biztosítékát. A többiek pedig olyanok vol
tak, kiknek sem politikai rendszerük, sem társadalmi rög
eszméjük nem volt lelkűkben, de kik a forradalmat nem
tekintették egyébnek, mint állandó rendzavarásnak, véron
tásnak és rettentésnek. A lelketlen izgató irók húsz év óta
táplálták bennök a bűnök nagyságának, az áldozásnak és
az első rémuralom mészárlásainak bámulatát ; számra nézve
kevesen voltak, de elhatározottak arra, miszerint a köztár
saság csak vérpaddal ismertessék el, a kormány csak hó
hérral, ki készen legyen szolgálatukra polgártársaik tizede
lésében.
Végre a nap és az éj zajos hullámzása a lakosság
olyféle szemetjét is odasodorta a városházára, melyet nagyobbszerü mozgalmak a felszínre szoktak hozni, mig aztán
ismét saját természetes csatornáikba sülyednek — romlott,
részeges embereket, kik előbujván bűnbarlangjaikból, min
denütt vért szagiáinak, s kik nem szűnnek meg vonítani,
mig egy hullát nem vetnek elébök, vagy mig méltó he
lyökre, a börtönbe nem tétetnek. Ezek képezték a gálya
rabok börtönének söpredékét.
XIV.
Mialatt a kormány az utcai csendnek első pillanatait
arra használta, hogy rendeletéit sokasitsa, közlekedését a
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város különféle részeivel, szabályozza, parancsait a departemeutekbe és a hadsereghez megküldje ; addig ezen, az igazi
néptől megvetett emberek, izgattatva lázitó beszédek által,
ingadoztak a felett, ha vajon elfogadják-e az uj kormányt,
vagy annyiféle kormányt állítsanak fel, mint a mennyi agy
rém, dicsvágy, vakmerőség és biin volt. leikeikben. Néha-néha
iszonyú lárma hangzott fel az udvarból egész az ideiglenes
kormány fülébe ; puskalövések által jelezték a legőrültebb
indítványok helyeslését. Itt egy piros zászló kitűzéséről folyt
a beszéd, mint jelvényéről a vérnek, melynek folynia kell
mindaddig, mig a félelem a rendetlenségnek minden ellen
ségét meg nem töri. Amott ismét azt kívánták, hogy fekete
zászló tűzessék ki, mint a proletárok nyomorának és meg
aláztatásának jelvénye, vagy mint gyászjelvénye a beteg tár
sadalomnak. melynek mindaddig nem szabad békén marad
nia, mig boszut nem állanak a közpolgárságon és a tu
lajdonon.
Némelyek azt akarták, liogy a kormány éjjeli szava
zás által választassék, s annak tagjai a torlaszok harcosai
ból legyenek; mások meg azt követelték, hogy a socialista
iskolának legféktelenebb vezérei választassanak meg a kü
lönféle pártokhoz tartozó győztes munkások szavazatai által.
Némelyek ismét azt kívánták, hogy a kormány, bárminő
legyen is, csak jelenleg határozzon az ő választottaik
szuronyai alatt, akik minden cselekedeteiket megvizsgálják
s körülményekhez képest megbüntetik ; mások ismét, hogy a
nép állandólag a városházán maradjon s maga-magát kor
mányozza egy állandó tanács által, melyben minden hatá
rozat közfelkiáltás által hozassék.
A rajongás, őrültség, lázasság és részegség meggon
dolatlanul tette a veszedelmes és képtelen indítványokat,
melyek itt-ott zavaros felkiáltások által helyeseltettek, de
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melyeket valamely derék polgár szavára borzalommal is
mét elvetettek.
XV.
Az elégületlenek egy része a r e f o r m bajnokaihoz
tartozott ; ezen tüzes republikánusok csodálkoztak azon, hogy
az irók és azon emberek nevei, kik a győzelmet elősegítet
ték, éppen nem, vagy pedig csak mint titkárok foglalnak
helyet a kormányban; ők nem akartak elfogadni oly hatal
mat, mely a képviselőházból származik, mely elragadja elö
lök a koncot, anélkül hogy küzdött vagy összeesküdt volna
érette ; ők ezen felőlrül jött kormányban nem láttak egy
nevet sem azok közül, kik a királyság elleni összeesküvők
jegyzékét képezték, vagy kik azok titkos összejöveteleiben
részt vettek. Ellenben olvastak oly neveket, melyek előttök
aristokratikus eredetöknél fogva gyanúsak voltak, vagy
melyek a monarchiát és a társadalom örökös osztályainak
eszméjét és érdekeit pártolják. Mindezen nevek közül (Du
pont, Arago, Lamartine, Crémieux, Garnier-Pages, Marie)
egyedül Ledru-Rollin iránt viseltettek bizalommal, mint azon
szónok neve iránt, ki még a köztársaság előtt republikánus
nak vallá magát és ki a R e f o r m b a n a legmelegebb de
mokratikus eszméket terjesztette. De hol volt Blanc Lajos, a
társulás és jutalom varázstanának hirdetője? hol volt Albert,
e tanok védelmezője? hol volt Flocon, a csalódás és féle
lem nélküli tettember, kinek a portól feketült kezei a harc
ban elég méltóknak tartattak a győzelemre, de nem tartat
tak elég méltóknak a kormányzásra?
Ezek voltak a panaszok, vádak és sérelmek ; ilyenek
kel izgatták a piacon, az udvaron és az első emeleten hul
lámzó fegyveres tömeget,
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Egy uj zendülés kitörésétől lehetett tartani ; a rend
és haladás emberei, a küzdelmek vezérei, népszerű irók,
helyhatósági hivatalnokok, párisi mairek és tanulók mind
azon törekedtek, hogy lecsillapítsák. Szavukra a sokaság
összegyülekezett, engedett és szétoszlott, majd egy izgató
szavára újra fölzajlott, rendetlenkedett és támadott; károm
lások közt rohant fel a felső emeletre, betörte az ablako
kat és az ajtókat s nagy lármával követelte, hogy az ide
iglenes kormány tétessék le és dobassék ki a palotából. A
polgári bátorság és erő csodákat miveit a zavar ez órájá
ban, hogy a felzendült csapatot viszszanyomja szavával és
ellenszegült mellével, s megvédje az ideiglenes kormányt.
Lagrange, ki a küzdők bizottmánya nevében a város
háza kormányzójává tette magát, de még nem volt tisz
tában a kormány mivoltával, melyet elismernie és védenie
kellett volna, karddal kezében és két pisztolylyal övében a
sokaság közé ment, mely őbenne hosszú szenvedéseinek,
győzedelmeinek és lelkesedésének képét tekintette; szemei
ben a bátorság tüze fénylett ; borzas haja gondolatainak
ziláltságát mutatta ; hatalmas taglejtéssel és harsány han
gon szólott a néphez, ' mely úgy tolult körűié, mint a bör
tönök kisértete körül. Szavai mindig élesek, de nyugtatók
valának, ő inkább türelmet ajánlott a népnek, mint enge
delmességet az uj hatalom iránt; látszott, hogy ő maga is
ingadozott, mástól nyervén fölhatalmazását, késett magát
teljesen alávetni, kész volt inkább engedékenységre bírni
a kormányt, mint engedelmeskedni. Különben beszédei és
arcvonásai forró szeretetet tanúsítottak a küzdők iránt, rész
vétet a sebesültek iránt, iszonyatot a vérontás iránt, s óhaj
tást a néposztályok kölcsönös engeszteltsége és békéje iránt.
Lagrange úgy tűnt fel ezen éjjel, mint a béke apostola,
fegyvert tartván kezében.
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Flocon szünet nélkül járt egyik tanácskozraánytól a
másikig s azon törekedett, hogy a nép gyanúját és dühön
gését lecsillapítsa ; nem törődött a kormányzás azon részé
vel, mely az Ő pártjának jutna, csak a köztársaság győz
zön ; stoikus hidegvérüsége a zajongás közt soha nem en
gedte eltérni a céltól, sem tekintetét, sem gondolatát sem
szavát. Érces hangja úgy hangzott, mint a kőlapra esett
fegyver zöreje; férfias halványsága, arcvonásainak határo
zottsága, fejének magatartása a legrettenthetlenebb forradal
márokkal való érintkezése, kiket a csatában ismert meg,
kigombolt, tépett és a puskapor füstjétől fekete ruhája igen
nagy súlyt kölcsönöztek szavának e tanácskozmányokban.
De mivel három nap és három éjjel, betegség, küzdés és
őrállásban kimerült, hangjának nem volt oly ereje, minőt
ő akart kifejteni.
Blanc Lajos, követve Albert által, szintén a nép kö
zött járt és beszélt. Neve akkor rendkívüli népszerűség
gel birt ; ő két politikai tulajdon varázsát egyesitette ma
gában, a legszélsőbb báli politikát, melynél fogva szoros
összeköttetésben állott a Reform-mai , és a socialismus
tanainak vallását, mi által fölzaklatta a munkásokat, kik
azt csak szuronyaik által vélték életbeléptethetni.
Albert, ki maga is munkás volt, némán követte mes
terét ; de az ő meggyőző alakja, halvány arca, rángatózó
tagmozdulatai, reszkető ajkai nagyon kifejezték az ismeretlen
iránti konok fanatismusát. Szótlan vezetője volt ő ámaz er
kölcsi villanyosságnak, melylyel Blanc Lajos akarta felvil
lanyozni a népet, hogy ütéseivel megváltoztassa a régi
munkaviszonyokat.
Blanc Lajos és társai sem gyűlöletet, sem vért nem
prédikáltak a népnek ; szavaik és tanaik inkább a béke
tanai voltak. Blanc L. képies szónoklatával, de ridegen okos
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kodó nyelvével arra törekedett, hogy a képzelő tehetség felébresztése által lefegyverezze a karokat s tudtára adta a
népnek, hogy bízni kell a kormányban, mely az ő társaikat
is befogadta, t. i. őt magát és Albertét. Csodálták s inkább
tapsoltak mint engedelmeskedtek neki. Kis alakja csakha
mar elveszett a tömegben ; a nép csodálkozott, hogy hol
vette magát oly erős hang és oly hatalmas kézlejtés oly
csekély testben. A nép ellenállhatlan ösztönénél fogva, a
jellem és szellem nagyságát mindig össze szokta zavarni a
szónok alakjával. Az apostolok kicsinyek is lehetnek, de a
népszónokoknak hatniok kell testalkatuk ereje által s uralkodniok magas homlok által a nyilvános téreken. A nép
többnyire csak szemmel méri az embereket. A rendetlen
ség növekedett s zendüléssé lett.

XYI.
Többször rohanták meg az ideiglenes kormány ajtait,
fenyegetvén azt a ledobással s felmondván neki az enge
delmességet. Elébb Crémieux, majd Marie, részint rábeszé
lés, részint erélyesség által rávették e bandát, hogy vissza
vonuljon az udvarra; s ez által erkölcsi tekintélyt szereztek
a kormánynak. Lamartine hétszer tette le a tollat ez éj
tartama alatt, hogy nehány hű polgártársától kisértetve ki
menjen a folyosókra, a lépcsőkre, egész a városháza följá
rásáig, hogy a tömegtől vagy engedelmességet vagy halált
követeljen. Mindannyiszor szitkozódva és morogva fogadták,
de ő jobbra és balra mindig eltávolította a részegesek és
őrültek kardjait, gyilkait és szuronyait, s egy ablakból, kor;látfából és lépcsőből szószéket rögtönzött, honnét meghó
dította a népet, mely végre tapsolt és könyezett szavaira.
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Utolsó alkalommal egy hidegvérüen és vakmerőn ki
ejtett szó mentette őt meg, melyet tréfává fordított. Elkese
redett tömeg foglalta el a városháza lépcsőit ; az ablakok
felé irányzott lövések halállal fenyegették az önkénytes őrö
ket, kik ezen újabb betörést meg akarták akadályozni. Min
den beszéd, minden intés, minden kérés haszontalan volt.
Keresték Lamartinet, hogy jöjjön ki; s ő megjelent az első
emelet erkélyén, hol nehány nemzetőr, nehány technikus
és nehány bátor polgár küzdött a lázadókkal. Az ő nevé
nek hallatára s az ő láttára megszűnt a küzdelem ; a tö
meg helyet csinált neki. Lamartine látta, hogy a nagy lép
cső mind a két oldala fegyveresekkel van megrakva, kik
mintegy falat képeztek egész le az udvarra és a piacra ;
nehány barátja és tisztelője üdvözlőleg nyújtotta neki ke
zét ; de a nagyobb rész
gyanús tekintettel, zúgással és
ff
fenyegetéssel fogadta. 0 úgy tett, mintha a harag jeleit
nem venné észre ; s lement egészen a nagy udvarra, hol a
hullák össze voltak hordva, és a hol egész fegyvererdő
látszott ezer és ezer ember feje fölött. Innét még egy szé
lesebb lépcső vezet balra lefelé IV. Henrik ajtajához, mely
a Grève piacára nyilik ; itt a zendülők hulláma összecsap
ván a védelmezőkkel, roppant zavar és lárma támadt. „La
martine áruló ! — ne hallgassatok Lamartinera ! — le az
áltatóval ! — az árulókat a lámpához ! — üssétek le La
martine fejét !“ igy kiabált nehány őrjöngő, kiknek fegyve
rét azonban Lamartine átjövet félre tolá. Lamartine megállt
egy percre a lépcsőn, s gúnyos, de nem kihívó mosolylyal
mondá a kiabálóknak : „Az én fejemet kívánjátok polgá
rok? adná isten, hogy e pillanatban miudenitek vállán az
én fejem volna! akkor csendesebbek és okosabbak lenné
tek, s forradalmatok ügye jobb lábon állana !“ E szavakra
a káromlás nevetéssé a fenyegetés barátságos kézszoritássá
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változott. Egy zavart tekintetű fiatal népvezév meg- akarta
akadályozni Lamartinet, hogy a néphez ne szóljon : „Tud
juk, hogy te derék, becsületes ember vagy, — monda az
ifjú ember, tragikus kézmozdulattal nyúlva feléje — de
azért nem mérkőzketel a néppel ! te elaludnád annak győ
zelmét! te csak egy lantos vagy, menj dalolni !“ — „Ereszsz
el — felelt Lamartine minden indulat nélkül — a nép ju
talmul bírja az én fejemet, ha elárulnám azt, akkor elébb
magamat kellene elárulnom ; meg fogod látni, ha vajon köl
tőnek vagy polgárnak lelke lakik-e bennem. “ Ezzel kiszakitá magát kezeiből, lement, szónokolt a néphez, s azt észre
téritette és fellelkesitette. Az örömkiáltás egész a palota
belsejébe elhatott; tízezreknek éljen-kiáltása 'megfélemlítette
a lázadókat bent, kik látták, hogy a nép Lamartine mellett
van. Lamartine visszatért a tanácsterembe; majdnem megfojtatott azon emberek ölelései által, kik kimentében fejét
kívánták.
XVII.
De mig a városháza egyik végében lecsillapult a láza
dás, addig a másikban egy uj támadt. Alig lépett be Lamar
tine a tanácsterembe, midőn uj lárma keletkezett s az élőb
bemnél még nagyobb baj fenyegette a kormányt.
Miután a nép sokáig idestova hullámzott volna egyik
udvarról a másikra, egyik piacról a másikra, keresvén he
lyet a tanácskozásra, végre a roppant Sz-János terembe tó
dult, mely a főváros nagyobbszerü összejöveteleinek s ünne
pélyes gyűléseinek színhelye volt.
Itt egy emelvényből szószéket rögtönöztek, meggyujtották a lusztereket, mintha szinelőadás következnék, a szó
nokok egymásután léptek fel, s egyik a másikát akarta
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túlhaladni az izgatásban, a kormány választásának kérdése
körül. „Kik azon, a nép előtt ismeretlen férfiak, kik egy
legyőzött képviselőházból a diadalmas nép élére mernek
állani ? hol az ő címeik ? sebeik ? oly feketék-e kezeik a
puskaportól, mint a mieink? fel vannak e repedezve a szer
számoktól, mint a ti kezeitek, derék munkások ! ? mi jognál
fogva bocsátanak ki rendeleteket ? micsoda elv és micsoda
alkotmány nevében teszik azt? republikánusok-e? és mily
fajtájuak? Vagy tán a monarchiának álarcosai, közénk ke
veredve, hogy megakadályozzák igazságos boszuállásunkat,
és hogy minket ismét visszakényszeritsenek az ő mostoha
társadalmuk igája alá? Küldjük vissza ezen embereket oda,
a honnan jöttek; ők másforma ruhát viselnek, mint mi; más
nyelvet beszélnek, mint mi ; nekik más erkölcseik vannak, mint
nekünk; a nép egyenruhája a dolgozó-ruha, a nyomornak
rongyai; közülünk kell vezéreinket megválasztani. Rajta
tehát ! kergessük el azokat, kiket csalás vagy talán hazug
ság állított oda!“
Mások pedig, kik mérsékeltebbek és számosabbak
voltak, azt mondták: „Hallgassuk ki őket, mielőtt elitélnők;
hívjuk ide, hadd mondják el nézeteiket !“
Mindezen ellenkező indítványokat iszonyú lárma kö
vette a teremben. A városházát ismét uj kitörés fenyegette.

XVIII.
Egy csoport már felrohant a lépcsőkön, az őröket
visszanyomta s beözönlött a keskeny folyosón, mely a kor
mánykabinet kettős ajtajához Vezetett; előttök rettenthetlen
polgárok siettek, kik a rendet fel akarták tartani, jelenteni
a kormánytanácsnak, hogy nagy veszély fenyegeti. Azonban
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Garnier-Pages, Carnot, Crémieux, Marrast és Lamartine,
nehány titkárral és polgárral, kik között látható volt a rendithetlen Bastide és a tüzes Grégoire Ernő, eltorlaszolták
az ajtót; kanapékat, székeket és más bútort raktak oda, s
aztán emberek állottak reájok, hogy annál erősebben áll
hassanak ellent ; a többiek mindnyájan vállaikkal támogat
ták a törékeny torlaszt, hogy a rohamot feltartóztathassák.
Alig hogy ezt tették, már hallani lehetett uj zajon
gást, kiabálást, fegyverzörejt, káromkodást, lábdobogást és
rohanást a külső folyosón tolakvók részéről. Azokat, kik
ellentállani merészeltek, vagy ledobálták, vagy eltaposták.
Puskaagyakkal, kardmarkolatokkal és öklökkel döngették
az első ajtót. A felső üvegtáblák összetörettek s csöröm
pölve hulltak a talapzatra; maga a faajtó is recsegett a
nagy tömeg nyomása alatt. Az első ajtó nagy recscsenéssel
betört ; most a másodikon volt a sor. Erre éles szóváltás
keletkezett az erőszakoskodók és a kormány tagjai között.
Marie, Crémieux, Garnier-Pages és barátaik erősen tilta
koztak a betörés ellen. Majd alkudozni kezdtek s a bútor
nak felét elszedték az ajtótól. Grégoire Ernő, kit az erő
szakoskodók jól ismertek, kinyitotta az ajtót és kijelentette,
hogy Lamartine le fog menni és a népnek elmondani a
kormány nézeteit.
Lamartine nevének hallatára, ki a nép bálványa volt,
a szidalmak bizalom és szeretet szavaivá változtak. La
martine, Grégoire és Payer után, kiosont a sokaság közé.
A zendülők lassankint lecsillapodtak előtte; magas termete
nagy hatást gyakorolt reájok ; tekintete, szava és kézintésc
helyet csinált neki. Aztán ellenkező irányban történt a hul
lámzás, mely őt a folyosók és lépcsők ismeretlen tömke
legén keresztül egész a gyülésterem elé vitte. Az ideiglenes
kormány uj őröket állított ajtai elé, újabb megrohanások
Lamartine I.

i a
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megakadályozása végett, bizonytalan lévén a felett, ha váj
jon Lamartine győzelmesen fog-e visszatérni, vagy legyőzetve ott marad a küzdtéren, két nép és két kormány között-

XIX.
A terem tömve volt néppel. Halvány fény s tikkasztó
hőség, majd bóditó, majd sivitó hang jött ki belőle. Lamartinenak és kisérőinek soká kellett várniok, mig beme
hettek.
A küszöbön hallotta azon szónokok hangját, kik jöt
tét jelentették a népnek; szavaik majd örömmel, majd bi
zalmatlanul és haraggal fogadtattak. „Igen, . igen — nem,
nem ! — halljuk Lamartinet ! — nem halljuk ! — éljen
Lamartine! — le vele!“ Ily felkiáltások váltakoztak majd
nem egyenlő erővel, tolakodás, hadonázás, tombolás, kéz
emelés és puskaagygyal való dörömbölés kíséretében.
Ezen lárma alatt Lamartine hiába törekedett keresztül
hatolni, a tömeg fölemelte őt s úgy vitte egy belső lépcsőig,
mely a szószékre vezetett, honnét szónokolnia kellett a
néphez. A nehány gyertya fénye által megvilágított homá
lyos terem, a lábainál égő lámpák bűze, a csak imént elsü
tött puskáknak füstje, mely az ablakokon behatolt, végre
azon gőz, melyet mintegy ezer embernek kigőzölgése oko
zott, nem
// engedték, hogy tisztán beláthassa az egész jelenetet. 0 csak arra emlékezett, hogy lábainál egy nagy
zúgó tömeg van, és hogy halvány, részben puskaportul barnult arcok, a legkülönfélébb kifejezéssel, voltak feléje for
dulva; ezek közül ő csak kettőt ismert. Az egyik Lafayettenek egykori hadsegéde, Sarrans, a szabadság határozott
szónoka és harcosa; a másik Coste, a „ T e m p s “ cimü lap
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régi szerkesztője, kivel Lamartine még Rómában ismerke
dett meg. Ennek arca tiz év után úgy tűnt föl neki, mint
egy figyelmes hallgatóé valamely uj fórumon.
A nézők első sora után, a földszinten és az átellenben levő fal melletti lépcsőkön félhomályban csak árnyak
ként tűntek fel a számtalan alakok ; csak a kardok, puskacsövek és szuronyok csillogása, mely a lámpák fénye mel
lett visszatükröződött, vetett némi fényt a hallgatók fejeire.
Az ellenmondó, lázas és őrült lárma, mely ezrek tor
kán megzendtilt, valóságos vihar volt, mely minden uj
eszme szelénél felviharzott a tenger nép között.
Lamartine úgy állt a szószéken, mint valamely szirtfokon, bizonytalan abban, hogy e hullámok fölemelni, vagy el
nyelni fogják-e őt. Több szónok is tolakodott feléje mind jobbról,
mind balról, egész a szószékig, meg akarván őt akadá
lyozni a szólásban; rövid és zavart szavakat vetettek oda
a népnek ; de Lamartine visszanyomta ezen versenytársait,
s midőn egyedül és szabadon állott a nép szemei előtt,
végre beállott a csend, melyet csak egyesek mormogása és
közbeszólása szakított meg ; aztán kezdett beszélni :

XX.
„Polgárok !— kiáltott fel oly erős hangon, mely a haza
veszélyes helyzetének tudatát megkettőzteté — megjelen
tem, hogy feleljek nektek; miért hívtatok engem?“ —
,Azért, hogy meghallgassuk, mi jognál fogva állottak önök
a nép kormányára, és hogy megtudjuk, ha vájjon árulók
kal vagy zsarnokokkal, avagy pedig bizalomra méltó pol
gárokkal van-e dolgunk ?í — felelt nehány hang a hallga
tók közül.
14*
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„Hogy miféle jognál fogva léptünk a kormányra? —
válaszolt Lamartine előre lépve fegyver és zugás közt, mint
oly férfiú, ki fegyvertelenül adja át magát. — Azon jognál
fogva, melyet a kiömlött vér és azon tűz nyújt, mely há
zaitokat megemészti ; a nemzet, melynek nincs vezére, a
nép, melynek nincs feje, rendje, s holnap már talán ke
nyere sem ! az önfeláldozás és bátorság jogánál fogva !
Polgárok ! alig kell mondanom, hogy azok jogánál fogva,
kik legelőször adják oda lelkeiket a gyanúnak, vérüket a
vérpadra, fejeiket a nép vagy a király boszujának, csak
hogy a nemzetet megmentsék. Irigylik önök ezt a jogot?
Éhez mindnyájatoknak joga van, használjátok úgy, mint
mi ! mi nem fogjuk ellenezni. Ti mindnyájan méltók vagy
tok arra, hogy a közjóért feláldozzátok magatokat ; nekünk
nincs más felhatalmazásunk, mint az, melyet a mi lelkiis
meretűnk és a ti veszélyes helyzetetek ad; de egy kor
mány nélküli népnek vezérekre van szüksége ! Azon nép
nek szava, mely győzött s mely győzelme felett reszketett
a küzdelem füzében, bízott meg bennünket a kormányzás
sal, s mi engedelmeskedtünk. Meg akarjátok-e kosszabbitani e borzasztó és lehetetlen szavazást vér és tűz köze
peit? ám tegyétek: de a vér és tűz vissza fog hullni fejei
tekre, s a haza átkot mondand reátok.“
„Nem, nem, nem, — kiálták azok, kik a törvényes
jogróli lemondás és az önfeláldozás jogára való hivatkozás
sal meg voltak elégedve ; de a nyakasabbak azt mondták :
igen, igen, nincs joguk, hogy minket kormányozzanak ! ők
nem a népből valók, nem jöttek a torlaszokról, hanem azon
megvesztegetett gyűlésből, melyben magokba szívták a rom
lottság dögvészes levegőjét. — Hiszen ők felszólaltak a rom
lottság ellen, mondák némelyek, védelmezték a nép ügyét,
mondák ismét mások. — Jól van, tehát legalább azt mondják
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meg*, hogy miféle alkotmányt akarnak nekünk adni, —
mondák a mérsékeltebbek, — mi megbuktattuk a monar
chiát s kivívtunk magunknak köztársaságot ; nyilatkozzék
Lamartine, meg akarja-e adni a köztársaságot?“
Ezen kérdés ismételve lön a terem minden részéből.
Lamartine mosolygott, mint a ki kétkedik ajkain kibocsá
tani határozatlanságát ; s ez által még nagyobb feszültség
gel várta szavait a hallgatóság:
„A köztársaságot ? polgárok, — kezdé ünnepélyes kérdő
hangon — ki mondta ki e szót : köztársaság ? — Mind
nyájan ! mindnyájan ! — felelt száz meg száz torok, s ezereu
emelték fel karjaikat, jeléül annak, hogy mindnyájan akar
ják. — Köztársaság? ismétlé Lamartine még komolyabb
hangon — tudjátok-e, polgárok, mit kívántok? tudjátok-e,
mi az a köztársasági kormányforma ? — Mondja el! mondja
el! kiabálták minden felől. — Köztársaság? kérdé újra
Lamartine, — ez a közértelemnek kormánya, s ti elég éret
teknek érzitek magatokat arra, hogy önmagatoknak urai
legyetek, s hogy senki más ne kormányozzon benneteket,
mint öneszetek? — Igen, igen, mondá a nép. — Köztár
saság? ez az igazság kormánya, s elég igazságosaknak
érzitek e magatokat arra, hogy még ellenségeiteknek is tör
vényt hozzatok ?“
„Igen, igen, igen ! — hangzott a felelet harag és ön
tudat hangján. — Köztársaság? kérdé tovább Lamartine,
—ez az erény kormánya, s ti elég erényeseknek, elég nagylelküeknek s elég kegyelmeseknek érzitek-e magatokat arra,
hogy feláldozzátok magatokat másokért, hogy elfeledjétek a
sérelmeket, hogy megbocsássatok ellenségeiteknek, hogy a
halált és elitéltetést kitörüljétek sziveitekből, melyek e ne
vet a nép által választott zsarnokok alatt meggyalázták,
melyet félszázad előtt hamisan neveztek el köztársaságnak,
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— és arra, hogy ma Franciaország kibéküljön e névvel ?
Kérdezzétek és vizsgáljátok meg önmagatokat, s mondjátok
ki Ítéleteteket !__ *)
„Igen, igen, igen ! mi képeseknek érezzük ma
gunkat mindezen erényekre, — válaszolák egyhangúlag
lelkesedetten s mintegy vallási buzgósággal a szónok sza
vaira. — Képeseknek érzitek magatokat? s fogadjátok azt?
s tanúbizonyságul hivjátok fel istent, ki ez órában a nép
ez érzelmében és szavában nyilatkozik ? — folytatá Lamar
tine nyomatékkai, várva újra a feleletet, mire ismét igenlő
szavakat hallott. „Jó, — mondá, — ti azt mondtátok, hogy
köztársaságot akartok ! ha oly méltók lesztek azt megtar
tani, mint a mily hősök voltatok annak kivívásában, akkor
meglesz. “ Erre a terem, az udvar és a boltozatok visszhan
goztak a hosszas örömkiáltásoktól.
„Azonban vigyázzunk — folytatá Lamartine — mi és
ti egyiránt óhajtjuk a köztársaságot; de mind mi, mind ti
méltatlanok volnánk a köztársaság nevére, ha a szabadsá
got zsarnoksággal kezdenők, vagy ha a szabadság, egyen
lőség, igazság, vallás és erény kormányát tolvajokként egy
oly zavart s erőszakos éjjel ragadnók el, mint e mostani.
„Nekünk csak azon jogunk van, hogy kijelentsük a
párisi nép gondolatait és akaratát s elsők kezdjük meg az
utat a századok által teremtett szabadság dicső kormányá
hoz, — csak azon jogunk van, hogy megmondjuk a hazá
nak és a világnak, hogy mi az ideiglenes köztársaság ki
kiáltásának felelősségét magunkra vállaljuk, de meghagy
juk az országnak, azon harminchat millió léleknek, kik
nincsenek itt, de kiknek egyenlő jogaik vannak velünk,
*) Ezen párbeszédek a hely színén jegyeztettek fel, Sarrans és
Grégoire Ernő által, kik aztán a szerzőnek átadták.
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azon jogát, hogy elvethesse, s bármi más forma intézményt
hozzon létre, — ezen fentartási jog épen úgy megilleti
őket, mint minket a kezdeményezés, s a közakarat ezen
általános nyilvánulása képezi alapfeltételét minden nemzeti
respublikának. “
„Úgy van, úgy van ! — válaszolt a nép, Franciaor
szág nincs itt képviselve ; Páris a főváros, s Páris vezet
heti a többi helységeket, de nem nyomhatja el.u
„Éljen a köztársaság ! éljen az ideiglenes kormány !
éljen Lamartine! ki az ideiglenes kormány által akar min
ket megmenteni, ő méltó a kormányra; más kormányt vá
lasztani annyit jelentene, mint megosztani a népet s vissza
idézni a zsarnokságot.tt
Ezek után Lamartine győzelmesen lépett le a szószékről,
és pedig általános örömkiáltások között ; rendet csinált,
visszaállította az őröket helyeikre, az ágyukat az udvarra,
s azon tudattal tért vissza a tanácsterembe, hogy a nép
bizalommal viseltetik az ideiglenes kormány iránt.

XXI.
Távollétében Marie és Garnier-Pagès tiszttársai, Pagnerre, Flottard, Bastide, Payer, Barthélemy St. Hilaire és
Marrast valamint nehány bátor és fáradhatlan polgár segít
ségével, a körülményekhez képest tovább folytatták műkö
désűket, mintha senki által nem vonatott volna kétségbe
kormányzási joguk ; rövid idő alatt számtalan rendelet bo
csáttatott ki oly gyorsasággal és határozottsággal, mely
minden ellentállást lehetetlenné tett. A kormány egyik ke
zével védte magát, a másikkal pedig szervezkedett; minis
terek és tábornagyok neveztettek ki ; rendeletek mentek
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szét Franciaország minden részébe és gyarmataiba, hogy
szabályoztassék a forradalom és eleje vétessék a polgár
háborúnak.
Arago a flottákra gondolt. Már az ő nevének tekin
télye elegendő volt arra, hogy engedelmeskedjenek neki ;
mint kormányképes, megvesztegethetlen és pártszenvedély
nélküli férfiú nem félt szembeszállani a kiváltságos repu
blikánusok zúgolódásaival, midőn a touloni hajóhad parancs
nokává Baudint nevezte ki, anélkül, hogy kérdezősködött
volna, hogy e tiszt minő érzelemmel viseltetik a megbukott
királyság iránt ; ő bízott katonai hazafiságában, s a kor
mány ingadozás nélkül megerősítette e választást. Aragónak s Subervie hadiigyministernek együttes parancsára, a
tengeri és szárazföldi hadseregek tisztei már futottak a
földközi tengerre és Algírba, hogy az ottani francia sere
gektől, sőt a királyfiaktól is engedelmességet és elismerést
követeljenek azon kormány részére, mely család jókat trón
vesztettnek nyilvánította.
Okulva a történelem és tapasztalás példáin azon ellenállhatlan hatalomról, melyet a haza egységének gondolata
szokott gyakorolni a francia katonákra, a kormány tagjai
nem kételkedtek, hogy rendeleteiknek mindenütt engedel
meskedni fognak.
Mig a népszerű Joinville herceg egy hajócsapat felett
a tengeren, addig az aumale-i és montpensieri hercegek mint
egy százezer ember felett parancsoltak Algírban ; ezeknek
fele royalista volt ; a tengeri erő egyesülhetett volna a her
cegek seregével, s pár nap alatt 60 ezer embert szállíthat
tak volna Toulonba. A király, ki e szándékról mitsem tu
dott, Lille felé vonulhatott volna, magához liiván a párisi,,
az éj szaki és a rajnai sereget és megtámadhatta volna a
polgárháborúba keveredett fővárost.
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A kormány ismerte ezen eshetőségeket s e volt hatá
rozva, hogy intézkedéseinek gyorsasága által vagy a párisi
köztársasági erők gyors szervezése által fogja megelőzni.
A következmények felett nem voltak kétségben ; a gyar
matok és tartományok minden ingadozása ellenében, és a
királyi seregek visszatérése ellenében, Párisban elég lelkesültség volt arra nézve, hogy az udvar és katonasága lá
bai alatt az egész országot föllázitsa. A kormányváltozáso
kat Franciaországban nem hadjárat, hanem kitörés szokta
előidézni ; e nagy nemzetnek soha sincs két gondolata egy
szerre ; a forradalmak rögtöniek, a hosszú polgárháborúk le
hetetlenek. Ebben áll a kormányok múlandósága és a nem
zetek üdve.
Mialatt az éjen át a városházán maradt kormány kisebb
része kiegészítette a társaikkal még este készített rendsza
bályokat, Ledru-Rollin, a beliigyminister, a három nap har
cosainak kíséretében bejárta az egész fővárost s a köztár
sasági pártot megnyerte a kormánynak ; kibékítette őket a
győzelemmel s biztatta, hogy vigyék meg e hirt testvére
iknek a departementekbe is. Szervezte a maga ministeriumát, hamar kinevezte az első biztosokat, kiknek el kellett
foglalniok a monarchia által betöltött prefecturákat, vagy
elismerést szerezni az ideiglenes kormányzóknak, kiket a
városok még a forradalom kitörésekor választottak ma
goknak.
Caussidière, Blanc Lajos, Albert, Flocon, kik nagy
befolyást gyakoroltak pártjok tömegére, párthiveikkel a
ministerhez csatlakoztak. Caussidière mintegy hatezernyi ren
detlen haddal küldetett a rendőri prefekturára, hol eleinte
kétségbe vonták tekintélyét Sobrierrel; mindakettőnek kard
volt a kezében, lihegő arccal, tüzes szemmel, véres ruhával,
elfoglalták társaikkal a prefectura udvarát és a közel fekvő
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utcákat; katonáik fegyverben állottak, s az ideiglenes kor
mányt csak kétkedve és zugás között ismerték el, fentartván magoknak a jogot elhatározni, hogy engedelmeskedjenek-e rendeletéinek vagy nem. Úgy látszott, mintha e
helyen akarnák magokat befészkelni, mint a forradalmi
hadsereg harcosai: de látszott az is, hogy a tömegnél fe
gyelmezettebb embereik erélyesen léptek közbe a forrada
lomban, hogy eloltsák a tüzet, lefegyverezzék a népet, meg
büntessék a személy- és vagyonbiztosság megzavaróit ; hogy
ők tökéletes és ellenállhatlan rendőrséget gyakoroltak
ugyanazok által, kik ellen 15 év óta használtatott a királyi
rendőrség.
Ezen rendőri prefecturai tábor az ő őrtüzeivel, fegy
verrakásaival, rongyos és véres katonáival, lámpákkal világitott torlaszaival, lovagőreivel, előőrseivel, ki- és bemenő
csapataival, melyek felett az óriási testalkatú s erős, de
rekedt hangú Caussidiére uralgott, hü képét nyujtá egy tár
sadalmi chaos zavarából keletkező rendnek.
A kormánynak némely tagjai nyugtalanok voltak a
tábor közelsége és a párisi kormány azon anarchikus ver
sengése miatt, mely a párisi maire és az uj rendőri prefectus között volt. Lamartine nem osztotta e nyugtalanko
dást ; ő maga átment a bányászok e táborába, látta azok
nak arcvonásait s meggyőződött a felől, hogy azok nem
csak egy befejezett forradalomnak, hanem uj rendnek is
eszközei ; Caussidiére katonás és emberséges erélye tet
szett neki; látta,’t hogy e pártvezérnek ép oly nemes szive
van, mint a mily erős a keze; meggyőződött, hogy okos
ságával nem él vissza az igazság rovására; hogy a győ
zelemre elégedetten és büszkén tekintett; de hogy éppen e
büszkesége tartotta vissza a kicsapongásoktól. El is hatá
rozta, hogy Caussidiéret meghagyja e fél-alárendeltségben,
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mely őt kötelezi és felhatalmazza a rendetlenségek elnyo
mására.
Caussidiére a maga részéről, diplomatikus ügyességgel,
olyféle engedékenységet és függetlenséget tanúsított érint
kezéseiben az ideiglenes kormány iránt, mely teljes enge
delmesség és titkos zendülés közti ingadozást mutatott.
Lamartine mindjárt kezdetben hajlandónak mutatkozott
Caussidiérenek nyíltan mindent megadni, — tekintélyt,
embert és hadi készletet — hogy kipróbált emberekből két
vagy háromezernyi rendőri csapatot szervezzen, mely más
erő hiányában a párisi közrendre felügyeljen. Az nem
zavarta őt, hogy e csapat rendetlen elemekből állott, s
hogy Caussidiére vagy a párisi maire nevét viseli-e, csak
a forradalom bűnné ne fajuljon el, s a nép ne Ízlelje meg
a vért, mely a forradalom kezdetén oly könnyen vérszomjjá
változik.
XXII.
Ezen nézettől ösztönöztetve tett ő tiszitársainak egy uj
javaslatot, mely első pillanatban vakmerőségnek látszott,
s mely utóbb okosságnak bizonyult be.
A nap leáldozott a néptömeg felett, mely puskaro
pogás és győzelmi lárma közt zajongott a városháza körül ;
a szabadságszomjas nép éhezni kezdett kenyérre ; némely
polgárok aggodalmukat fejezték ki Lamartine iránt a jö
vőre nézve. Lamartine felkelt azon helyről, melyet a néphez
és katonasághoz szóló kiáltványok szerkesztése végett el
foglalt volt, s e polgárokat egy szomszéd szobába vezette.
A Grève piacára nyíló egyik ablakon lenézett a Temple s
St. Antoine külvárosokba vezető utcákra és a St. Marceau
külváros felé vezető hidakra és partokra. Egy, emberekből
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álló tenger tárult fel előtte, mely egy nap küzdelmeinek
szenvedélye által fel volt korbácsolva, s mely tiz forrada
lom anyagát rejtette magában.
Lamartine elcsodálkozott azon nyugalom, és vallásos
lelkesültség felett, melyet e roppant tömeg nagyobb és korosobb részénél tapasztalt; s meggyőződött, hogy ez nem
az 1793 népe többé, hogy e tömeg az értelem és rend
szellemétől van áthatva, és hogy a komoly szó visszhangra
talál e munkás nép szivében, s erőssé teszi karjait annak
végrehajtásában.
De e komoly csapatok között látni lehetett itt-ott moz
gékony, könyelmü, habzó más csapatot is, mely tizenkettő
től húsz éves korú, gondatlan és fegyelmezetlen fiatalság
ból állott, mely örökké kóborolni szokott a fővárosban,
mely éppen koránál és állhatatlanságánál fogva nem felelős
tetteiért, mely mint vezér nélküli sereg mindig az első
ajánlkozót kész elfogadni vezérének, s minden alkalmat
megragadni a kirúgásra.
Borzalommal gondolt arra, mennyi nyomort, mennyi
bajt és zavart fog ezen a műhelyektől megfutott s azokba
visszatérni nem akaró ifjúság okozni Párisban, ha a köztár
saság rögtön zsoldjába nem fogadja s becsületes polgárok
hoz nem sorozza Őket. Számuk körülbelől liusz, huszonöt
ezer főre mehetett ; ennyi fiatal ember, ha a zendülő nép
közt marad, mindig ellenállhatlan lázadás elemét képezi;
a nemzetőrség, mely eddig csak jobb módú polgárokból
állott, tovább nem szolgálhatott ; az egyenlőség törvényé
nél fogva át kellett alakulnia. A nép előtt gyanús katona
ság, mely csak az imént is ellene harcolt, nem térhetett
vissza Párisba polgárháború támasztásának veszélye nélkül ;
arra, hogy a főváros becsületes és biztos kibékülés végett
visszahivja a katonaságot, kétszázezer felfegyverzett nemzet-
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•orré volt szükség. A katonaság ily hiánya, a helyhatósági
örök kiirtása, az uj nemzetőrség választásának és felszere
lésének szüksége egy ideig bizonytalanságban tartotta Pá
risi ; a vidéken kiütött polgárkáborn s külföldről történhető
megtámadtatás sürgetővé tették a katonasorolást. Lamar
tine úgy okoskodott, hogy ha ezen huszonöt ezer kóbor fia
tal ember, mint katona, a kormány fegyelme alá kerül,
akkor az annyit fog tenni, mintha ötven ezer ember nyeretnék meg a rendnek az anarchia ellenében. Ezen gondo
latát egy pár rövid szóval előterjesztette tiszttársainak. Azok
minden ellenvetés nélkül helyeselték. A három óra óta irt
számtalan rendelet egészen elfogyasztotta a kormánytanás
papírját ; Paver egy már félig beirt darabot vett elő, melyre
Lamartine azonnal föltette a rendeletet, melynek értelmében
24-ezernyi mozgó sereg volt rögtön kiállítandó, s társaival
aláíratta. A toborzás még azon éjjel megkezdetett.
A fiatalság tömegesen sorakozott a köztársaság első
hadosztályába, büszke lévén nevére, és méltó akarván lenni
arra, hogy részt vegyen a szabadság megalapításában.
Ekkép a forradalom fentartására rendelt erő magából
a forradalomból került ki; s ez oly nép katonasága volt,
melyet a lelkesedés alkotott, a nyomor toborzott, önakarata
fegyelmezett, mely részben rongyokba volt öltözve s mely
egy fényűző város vagyonára ügyelt. A mozgó seregnek
négy hónapon át kellett Párisi őriznie a rendetlenségektől,
s az ötödikben megmentenie a társadalmat a zavartól;
megalkotása biztosította a köztársaság fenmaradását a júniusi
napokban; azontúl azon polgárok hálátlanságát kellett
tapasztalnia, a kikért vérét ontotta.
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XXIII.
A lázitás, zaj, megrohantatás és fölkevert zendülés
fenyegetései közepeit nyert nehány óra alatt, húszezer fegy
veres egyenetlenkedő ember által elfoglalt házban, az ideig
lenes kormány minden percet felhasznált, minden örvényt
megfigyelt, s minden mentőeszközt megpróbált a közjónak
előmozdítására, a tönkrement tekintélyt visszaállitotta, s
diktatúráját, a megbomlott társadalom ezen első és utolsó
kellékét, elismertette; bitorlóit, de az anarchia ellenében
bitorlóit joga által megmentette a nemzetnek veszélyeztetett
főjogát, bátorsága által pedig megakadályozta nemcsak egy
ellenkormány állítását, hanem a réginek visszatérhetését is ;
eloltotta a tüzet ; eltávolította a torlaszokat, visszaállitotta
a közlekedést Páris és a vidék között, tudósította a departementeket a történtekről, melyek meg voltak lepve e gyor
saság által, uj elöljáróságot rendelt,vagy régit erősitett meg
a népnél, ügynököket bocsátott ki, engedelmességre bírta a
katonaságot, gondoskodott Páris szükségleteiről, ministere
ket nevezett ki, átalakította a rendőrséget, feloszlatta az or
szággyűlést, megszüntette a pairek házát, kihirdette a saját
és a párisi nép akaratából felállított köztársaságot a nem
zet utólagos jóváhagyása reményében, szervezte a köztársa
sági rendőrséget, a mozgó hadsereget, kinevezte a tábor
nokokat, elfoglalta a várakat, el Vincennest s megtartotta
a fegyvertárt. Végre gondoskodott a sebesültekről, biztosí
totta a tuileriákat az által, hogy egy időre népkórházzá
alakította, elrendelte a nemzetőrség szaporítását, befoglalta
a népet is, mint a polgárság védőjét ; tiszteletet parancsolt
a cultus és a tulajdonjog iránt, kijelentette a különféle
osztályok egyesülését a testvériség neve alatt, s átváltoz
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tatta az anarchia, a polgárháború, a gyilkosság és rablás
éjjelét, mely minden hatalom megsemmisítésével fenyegette
a polgárokat, a nyugalom és biztosság éjjelévé. Hatvankét
kiáltványt, határozatot és rendeletet bocsátott ki nehány
óra alatt, s azokat végre is hajtotta azon polgárok buz
galma és bátorsága által, kik segítségüket felajánlák s még
éjfél előtt kiadták az eredményt.
XXIV.
A nép kimerültsége, mely huszonnégy óra óta ott állt,
a kormány hidegvérüsége s Lamartine-nak utolsó erőfeszí
tése végre megszabadította a városházat és a Grève piacát
a reggel óta ott hemzsegő néptől. Azok, kik a győzelem
és a párisi község által felállított kormány zsarnokságát
akarták, a nép jobb érzelmétől s Lamartine szavainak .he
lyeslésétől legyőzetve, ezen éjjel lemondtak szándékukról. A
lelkesedés mindent magával sodort, még az ellentállás gon
dolatát is. Ők magok is annyira elragadtattak, hogy mor
gásuk közben kénytelenek voltak tapsolni. Egy erőszakos
és önkényes kormány felőli álmuk eltűnt, mint valami
zsákmány, oly percben, midőn épen meg akarták ragadni.
Ők ez éjjel összeesküdtek volt, hogy majd reggel nyíltan
elragadják. Sem Lamartine, sem vele a városházán maradt
nehány kormánytag nem hitték oly közel és oly fenyegető
alakban a veszélyt, melylyel azok fenyegették őket.
XXV.
Elfáradva és kimerülve, minden egyéb nyughely nél
kül, mint a melyet a tanácsterem padozata nyújt, testük
nek minden más erősítése nélkül, mint egy darab kenyér,
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melyet egymás közt megosztottak, és egynéhány csepp bor,
mely egy párisi prefectusi cseléd reggelijétől felmaradt, s
melyet a palotában összetört kőedény cserepéből ittak meg,
végre meg kezdtek nyugodni, viszszatekintvén arra, amit
már végeztek, s elfeledvén azt, amit még tenniök kell.
A kormány tagjai lassankint visszavonultak. Azon
munkatársaik pedig, kik egész bátorsággal és buzgalommal
segítették őket, mint Bouclier, Pagnerre, Barthélemy St. Hi
laire, Recourt, Flottard, Payer, Bastide, Flocon és mintegy
50—GO más rettentbetlen polgár, vigyáztak és gondoskod
tak a minden percben mutatkozó kisebbrendü ügyekről. A
legfontosabb ügyek azonnal el voltak végezve. Marie és
Lamartine úgy egyeztek meg egymás között, hogy az éj
nek utolsó óráit felosztván, egymás után hazamehessenek
megnyugtatni övéiket, vagy előkészíteni uj rohamokra.
Lamartine éjfél tájban hagyta el a városházát, anélkül,
hogy felismertetett volna. Követték őt Payer, Grégoire Ernő,
dr. Faivre, ezen rétténthetlen bajnokok, kiket még pár óra
előtt nem is ismert. De látta őket a forradalom füzében, s
ez elegendő volt arra, hogy egymást megszeressék. Ily
órákban jobban lehet az embert kiismerni, mint hosszas kö
zönséges együttlétben.
Az éj sötét és viharos volt. A nedves szél űzte az
alant járó felhőket az égen és lobogtatta a torlaszok tete
jén égő lámpák lángjait, s recsegtette a házak tetején a
vaskakasokat. Minden utca végén önkénytes őrök állottak
fegyverrel kezekben, minden más utasitás nélkül, mint a
melyet saját buzgóságuk adott, hogy fentartsák saját
városrészük biztonságát. Mondták , hogy önbecsületüket
őrizték, hogy győzelmüket meg ne gyalázza valamely ki
hágás.
Bizonyos távolságokban nagy tüzet raktak, mely kö-

— 225
rlil egy kis szalmán nehány harcos aludt; az őrök úgy
engedelmeskedtek az önmagok által választott főnökeiknek,
mint a 'fegyelmezett katonák. Semmi rendetlenség, semmi
zaj, semmi fenyegetőzés, semmi káromkodás nem fért e
csapatokhoz. Egész illedelemmel szóliták meg az előttük
elmenő polgárokat. Kérdezősködtek, hogy mi újság, és hogy
miféle uj rendeleteket adott ki a kormány. Örültek a köz
társaságnak, és megfogadták, hogy védelmezni és tisztelni
fogják nagylelkűség és bocsánat által. Nem volt rajtok észrevehető sem harag, sem boszuvágy. Ok csak lelkesedni
és remélni tudtak. A földnek biznia, az égnek gyönyörködnie
kellett azon érzelmekben, melyeket a nép tanúsított ez
éjjel.
Időről időre bizonyos távolságban lövések voltak hall
hatók és a golyóknak siivitése a levegőn keresztül. Ez az
előőrsök lövöldözése volt, kik a hadsereg visszatartására
voltak kiküldvc, hogy az tudja, miszerint népsereg állíttatott
fel. és hogy a meglepetés lehetetlen. Lamartine és társai
mindenütt csillapitólag szóltak az őrökhöz, miközben meg
élj eneztettek. Éljen az ideiglenes kormány ! — hangzott
minden felől. De minél távolabb mentek a városházától,
annál ritkábban voltak az őrök. Itt-ott még nehány vezér
nélküli, győzelemtől és bortól ittas csapat járt fel s alá az
utcákon és a partokon ; ujjongtak, az ajtókat fegyvereikkel
megzörgették, s puskáikat jókedvükben néha elsütötték. A
tuileriák hídjának végén, a Bac-utca végén és a st.-germaini
külváros szomszédságában eső utcákon az örömlövések
egész reggelig tartottak. Lamartine csak ezek közt mehe
tett haza.
Miután két vagy három órát aludt s a néptolongás
közt összevissza tépett ruháját mással cserélte volna fel,
négy órakor reggel azonnal a városházára sietett.
//

Lamartine. I.
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A város felett mély csend uralkodott; a torlaszokon
égő tüzek eloltattak ; a nép őrei elszunnyadtak fegyvereikre
támaszkodva. Azon mély és sötét utcákban, melyek a
Gréve-piac körül feküdtek, bizonyos tompa moraj volt hall
ható ; itt-ott négy vagy öt fegyveres emberből álló csapatok
siettek át az utcákon, a partokon és a piacokon. Útközben sut
togtak egymás között, mintha összeesküdtek volna. Ezeknek
egészen más öltözetük volt, mint a többi népnek ; felső ruhájok sötét, sipkájok fekete posztó, piros ellenzővel, nadrágj >k és csizmájok különösen cifra, gondosan vágott és fésült
szakálluk, finom fehér kezeik, melyek inkább toliforgatásra,
mint más munkára alkalmasak, értelmes, de gyanakodó
éles tekinteteik csakhamar elárulták, hogy ezen emberek
foglalkozásra nézve nem tartoznak a proletár nép közé, ha
nem hogy azok a kisebbség vezérei és izgatói. Lamartinenak úgy tetszett, mintha az őrtűz fényénél gomblyukaikban
piros szalagot és sipkáiknál piros kokárdát látott volna;
azt hitte, hogy az ismertetőjelül szolgált nekik a múlt na
pok küzdelmeiben, s minden gyanakodás nélkül ment a
városházára, hogy felváltsa Marie tiszttársát a munkában.
Ekkor nyugalom és csend uralkodott az egy pár óra
előtt annyira ostromlott roppant épület minden részeiben.
A csendet csak a haldoklók nyögése és a sebesültek félrebeszélése zavarta meg, kik a trónteremben voltak elhe
lyezve. Lamartine elfoglalta állomását a most már kissé
téresebb, üresebb s a kormány által biztositottabb helyiség
ben ; s rendeleteket Írva és parancsokat előkészítve várta a
virradatot s tiszttársainak visszatérését.
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HETEDIK KÖNYV.

I.

A kedélyek azon lankadtsága alatt, melyet az éjjeli órák
és különösen a hajnal a harcban és a forradalmi zavarok
ban mindig okoz, egy párt arra vigyázott, hogy miként le
hetne a következő napon ismét visszaszereznie azon győzelmet
és igazgatást, melyet tőle az ideiglenes kormányna k sikerült
elvennie. Ha a következőket jól akarjuk megérteni, akkor
határozottan és igazságosan kell feltüntetni azon három
pártot, melyek a forradalmat csinálták, és melyek a király
menekülése által a forradalmat keresztülvitték, megegyezvén
a köztársaság kikiáltásában és elfogadásában.
Ezek közé tartozik a szabadelvű nemzeti párt, mely
állott a szabadság és alkotmány tökéletesitésének barátai
ból a lakosság minden osztályaiból, szegényekből és gazda
gokból kivétel nélkül.
Azután a socialisták pártja, mely állott a különböző
sekták, iskolák és rendszerek ekkor egyesült mindenféle
embereiből, kik a társadalomnak többé-kevésbbé gyökeres
átalakítását óhajtották, a munka feltételeinek és a vagyon
alapjának megváltoztatása által.
Végre a forradalmi párt, mely azokból állott, kiknél a
forradalom maga a cél ; tehát oly emberekből, kik nem gon15*
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dóinak az előrehaladással, nem törődnek gyökeres javítá
sokkal, hanem hanyathomlok rohannak a forradalomnak ;
kiknek lelkében sem erkölcsi érzet nincs arra, hogy a kor
mányt úgy tekintsék, mint a nép javának eszközét, sem
fejőkben azoknak rögeszméje, kik hiszik, hogy egy régi
társadalmi rendet megújíthatnak a nélkül, hogy annak rom
jai alá embereket temessenek. Ezen hit és eszme nélküli,
de szenvedéllyel és zavarral teljes forradalmárok oly vál
tozást kívánnak, aminőt ők képzelnek, és a hosszantartó
felforgatásban találják fel eszméiket ; ők a magok elmélete
szerint oly forradalmi kormányt kívánnak, melynek ne le
gyen sem hite, sem törvénye, sem célja, sem békéje, sem
erkölcsisége, mint ahogy nekik nincs.
II.
E pártok elseje, az úgynevezett nemzeti s egész a
köztársaságig szabadelvű párt, tulajdonkép az volt, mely a
forradalomra nézve legtöbbet tett a királyi hatalomtól való
elfordulása által, a reformlakomák izgatásai által, a király
elleni személyes ellenzékeskedés által az ország-gyűlésen, s
végre a párisi nemzetőrség visszavonulása által, mely a re
form következtében a néphez, a katonaság mozdulatlansága
és a tábornagyok gyors csatlakozása következtében az uj
kormányhoz ismét összegyülekezett. Ezen párt, harminc év
óta igen gyarapodván a szabadelvüségben, s át lévén hatva
a polgárok méltóságának érzetétől, képesnek tartotta magát
király nélkül is kormányozni, egy lépéssel a köztársaságba
lépett át, s örült, hogy az első lépéssel megszabadult
az anarchiától. Az ideiglenes kormány népszerűsége, gyor
sasága és erélyessége tizennyolc óra alatt megvetette a rend
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alapjait, az által, liogy tagjai minden habozás nélkül a köz
bomlás zavarába vetették magokat. A nemzeti párt csak
oda törekedett, hogy a forradalmat szabályozza, s megtartsa
azt a társadalom legfőbb érdekeinek korlátái között. Kész
volt támogatni a kormányt, hogy vele befejezze és betetőzze
a forradalmat miveit köztársaság által.
III.
A második, vagyis a socialisták pártja, különféle né
zetű iskolákra volt oszolva. Ezen iskolák eddig csak a fenn
álló társadalmi rend többé vagy kevésbé éles birálgatásában egyeztek meg ; minden tanuk a javak és terhek helyesebb
felosztására, a személyes tulajdon megszüntetésére és a va
gyonközösségre irányult, s csak azon eljárási mód- és mér
tékre nézve különböztek, mely szerint az emberek teljes
egyenlősitését keresztül kellett volna vinniük. Némelyek a
munka szervezése által akarták keresztülvinni, t. i. hogy sza
badverseny helyett a kormány önkénye határozzon a tőke
és a munka felett, mi legbiztosabb mód mindakettőnek el
nyomására. Ez volt Blanc Lajos iskolájának főtana; ezen
ipari és ingósági communismus, mely névleg sem a birto
kost, sem a tőkepénzest nem fosztja meg tulajdonától, de
mely valóságban mégis megfosztaná birbatási szabadságától,
megszüntette a tőkéket, a mennyiben megszüntetett minden
kamatot.
Ezen mérsékelt s alakjába elburkolt tan, mely a ver
seny lelketlensége és a tőke egyenlőtlensége miatt az igaz
ság és egyenlőség elvéből indult ki, legtöbb követőre talált,
mivel szerzője a tudatlanokra nagy hatású sophismákkal és
az ifjúságot és tömeget elragadó ékes szavakkal tudta elő
adni; ezen kifejezés: a munka szervezése, homályosságánál
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fogva tiz év óta jelszava volt a proletárok harcának a po
litikai és társadalmi állapotok ellen.
Ezen a miveiteknek érthetetlen kifejezés a nép előtt
titok varázsával birt. Ez a bölcsészet csodája volt : az ipa
rosok munkás osztályánál e szó annyit jelentett, mint igaz
ság, javítás, remény és enyhítés ; sokkal kevésbbé lévén fel
világosodva, semhogy a dolog lényegét felfoghassa s belát
hassa az abból eredhető nehézségeket, csalódásokat és nyo
morokat, annál inkább csatlakoztak hozzá, mert abban nem
láttak egyebet, mint könnyen keresztülvihető javítását a
munkaviszonyoknak ; mely javítás szerintök összeegyeztet
hető a tulajdonnal, vagyonnal és tőkével, s melynél semmi
erőszakoskodás nem fordulhat elő. Ezen tanhoz, oly időben
és városban, melyben foglalkozás nélküli iparosoknak egész
serege találtatik, csakhamar sokan csatlakoztak a proletá
rok közül. Ezen párt előcsapata volt a communismusnak
oly név alatt, mely mindenkit megcsal, még saját hőseit is~

IV.
A socialisták másik iskolája, az úgynevezett Fourrieriskola, mely az 1830-ban született és meghalt sz.-simonismus romjaiból támadt; a fourrierismus sokkal nagyobbszerü,
mélyebben ható és szellemibb volt, s hirdetőinek buzgalma
és tehetsége által az apostoliság mértékéig s a vallás ma
gasságáig emeltetett. Ezen pártnak volt mindennapi katechismusa, mely Considérant, Hennequin, Cantagrel vezérlete
alatt magyaráztatott a „ D e m o c r a t i e p a c i f i q u e 44 cimű
lapban: ennek voltak kisebb gyülekezetei, téritői, éthelyi
ségei, gyámolói és mindenféle tanítványai, a departementekben és másutt Európában. Ez nem mutatta magát a fenn
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álló társadalmi rend felforgatójának, hanem a társadalom
újjászületése nagyszerű kísérletének, mely az eddigi Jogok
tiszteletben tartása mellett csak helyet kiván a maga taná
nak és kísérletének kifejtésére ; nem kiván kényszeríteni,
hanem meggyőzni. Ez a tettek álma volt; azon közösség,
melyet — az iparos és földmivelő kolostorok módjára szer
vezett phalanstereiben hirdetett, — fcltételezé, hogy a cselek
vők angyalok, a kormányzó isten s a valósítás mysterium
legyen. S éppen ezen titokteljesség, melyet az ész hiába
ostromolt okokkal s hiába tett nevetségessé, látszott annyira
magához csatolni követőit. A mysticismus az illusiók vonz
ereje ; szentté lesz azok szemében, kik elismerik; a rajon
gás gyógyíthatatlan betegség, mihelyt a rajongók azt hiszik,
hogy ők isteni felvilágosittatásban részesültek és hogy ők
vértanuk.
Ha a fourrierismusnak, elfogadott elveiben, bizonyos
vallásos varázsereje és babonasága volt, úgy azt erkölcsé
ben is követte ; eddig mindig tagadta, hogy szövetségben
áll a kormányellenes pártokkal ; bölcsészeti és vallási sze
repe megvetette az önállás szerepét; békét ajánlott a nemze
teknek s rendet és türelmet a polgároknak; s elveit bátran
gyakorolta tettekben és szavakban. Ez a hűség, egyetértés
és béke tana volt, oly fegyvertelen tan, minő az amerikai
quáckereké; lehetett azt félni, megszólani és csúfolni, de
nem lehetett tőle a tiszteletet megtagadni; követői lehettek
bolondokká, de sohasem lehettek gonoszokká.
V.
Ezen nagy párton kívül voltak még kisebb ily pártocskák is, melyek a communismus tanának gyakorlati al
kalmazására s egyesek kisajátítására nézve tértek el egy
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mástól; az egyik rész elfogadta az i c a r i e k összefüggés
nélküli zavart ábrándjait Cabct igazgatása alatt, ezen utó
szülött emberies gondolkodású Babeuf alatt; ki a földkö
zösség iránt föllazította mindazokat, kik a munkával
elégedetlenek voltak, kik a gazdagság által üldöztettek, a kik az ipar áldozataivá lettek. — A másik
rész egy egészen uj társadalom csodáit kereste Leroux Pé
ternek a kereszténység dicsfényétől megvilágitott metapbysikai
nézeteiben. Mások pedig abban tetszettek önmaguknak, hogy
saját sorsuk felett boszankodtak, követvén egy nagy sopliistának kétségbeesett ócsárlásait. Ezen sophista nem titkolta
bátorságát; ő a gondolati és politikai világ teljes leron
tására törekedett, s gyönyörködött a jelennek rombolásában
és a jövőnek chaosában. Ezen nemesise a régi társadalom
nak Proudhon volt. Az ő rombolása tudományos volt; ő a
sopbistának minden tulajdonaival birt ; a hazugság- és igaz
sággal úgy játszott, mint a görög gyerekek a csontokkal.
Végre voltak olyanok is — a civilisáíiónak valódi
barbárai — kiknek sem tanuk, sem hitük, sem vallásuk,
sem meggyőződésök, sem csalódásuk, sem pártjuk nem
volt. Ezek csak rombolásra szomjaztak.
Ezeknek lelkében régtől fogva a gyűlöletnek gonosz
sággá fajult érzelme forrongott. Ezen érzelem ösztönözte
őket azon intézmények lerontására, a melyeknek tulaj donitották saját szerencsétlenségüket, a helyett, hogy azt
minden emberi intézmény tökéletlen voltának tulajdoní
tották volna. Ezek kevés számmal voltak, s a főváros és
nagyobb iparos városok szemetjét képezték.
A socialisták más vezéreit és pártjait azonban nem
kell összetéveszteni a rendetlenség e kétségbeesett emberei
vel; azoknak, törvényes és nagyszerű törekvéseik mellett,
az emberi társadalom javítására nézve hibás, kivihetetlen

gondolataik voltak, melyeknek valósítása minden igazság,
családi élet, gazdagság és minden eredeti érzelem felforga
tását vonná maga után ; de nem volt bennük szándékos er
kölcstelenség és gonoszság. Ezen emberek egész a rajongásig
fölizgatva, részint tanok fölötti büszkeség, részint az em
beriség baladása iránti lángbuzgalom folytán legalább azt
hitték, hogy eszméért lelkesülnek; s egy oly eszme, bár
hibás is, melyben valaki erősen hisz, s melyért magát kész
feláldozni, már erkölcsi jelleggel bir. Az ilyen eszme lehet
talán képtelenség is, de nem lehet bűn ; olyan az, mint az
emberek hibás vallásos nézete : értelem nélküli rajongás s
öntudat nélküli erény.
Ilyenek voltak ekkor a socialisták különféle iskolái,
melyek a republieanusokkal kikiáltották a köztársaságot.
Egyikök sem gondolt arra, hogy a köztársaságot föhorgassa,
önkénykedéssé és vérontássá változtassa, és hogy vér és
romok alatt találja fel iskolája eszméinek valósítását. A
történelem nem mondhatja rágalom nélkül, hogy e tanok,
melyek később pártoskodássá lettek, egyebek lettek volna,
mint remények. A történetírónak azt kell mondania, a mit
látott, a socialistákuak akár becsületére és mentségére, akár
kárhoztatására.
VI.
A köztársaság alapításakor őszinte és vallásos lelke
sedés volt tapasztalható a socialisták különféle pártjai leg
nagyobb részénél, mely felülemelte a tanítókat és tanítvá
nyokat a rósz gondolatokon, a dicsvágyon és azon vad
ságon, melyet később tulajdonítottak nekik. A lelkesültség
egy időre megszenteli a sziveket; a socialisták, jelesül pe
dig Fourrier és Raspail követői egész az őrülésig lelkesed-
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tek. Úgy tetszett nekik, mintha a régi világ ktilformája
csodálatos módon összetört volna szemeik előtt. Ok mind
nyájan azt remélték, hogy a megújított világot az ő gondo
lataiknak töhbé-kevésbé megfelelő alakba fogják önteni. Ez
örömmel töltötte el sziveiket, melyekből csak emberies érzel
mek, barátság, a multak feledése, a meglevő törvények iránti
tisztelet, a társadalmi bajok javítása, a gazdagnak védése
és a szegénynek gondviselése fog kiáradni. Felajánlották
közreműködésüket, befolyásukat, virrasztásukat, szuronyaikat
és véröket a kormány tagjainak, hogy segitségökre legye
nek a rend fentartásában, a forradalom szeliditésében, a
köztársaság fegyelmezésében, az ipar és földbirtok védelmében
ők fokozatos és észszerű átalakulást akartak, de nem vizáradást ; a kitörés első óráiban, midőn a lélek nyilatkozik, a
haragnak, boszunak, dühnek vagy felosztásnak egyetlen,
szócskája sem jött ajkaikra, s általában semmi oly szó,
melyet az emberi nem becsületére nem lehetne fel
hozni ; arcaik, szemeik, könyeik és mozdulataik bizo
nyították szavaik őszinteségét ; s bizonyára nem gondoltak
arra, hogy azokat másnap tetteikkel meghazudtolják. Ilyen ta
núbizonyságot kell tennie róluk az elveikkel leginkább el
lenkező kormány a történelem, Isten és emberek előtt.
VII.
A harmadik párt az volt, mely az önmaga által csi
nált forradalom ellen esküdt össze, mielőtt azt befejezte
volna.
E pártot mind a történelem, mind a nemzet, mind az
emberiség szempontjából részletesebben kell megismernünk;
ez buktatta meg beavatkozása által az első köztársaságot,
s ezt akarta tenni már az első éjjel a másodikkal is. Ilyen
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párt mindenütt található, mint a rendetlenség és bűnök eleme,
mint a nép szemetje ; de mint elmélettel biró politikai párt
— terrorismns vagy rémuralom címe alatt — csak Francziaországban található. Eredete következő.
Az első franczia forradalom, elébb bölcsészet, utóbb
pedig a múlt és jövő közti harc, roppant küzdelmet fejtett
ki, hogy az aristokratiától, az önkénytől és az egyháztól, me
lyek urai voltak a régi világnak, elvegye a hatalmat s ér
vényre emelje az egyenlőséget, szabadságot, türelmet és
alkalmazható igazság arányát a törvényhozásban és kormány
ban. Az eszméknek, a lelkiismeretnek és érdeknek ezen hár
mas harczában, mely 1789-től 1796-ig tartott, a forradalom
nak minden jó és rósz elemei összekavartattak, a forra
dalom bölcsészei, törvényhozói, szónokai, katonái és népvédei
eleinte nagylelküleg harcoltak, mindenik a maga véleményével
és fegyverével. Azonban az események bonyolódtak ; s a szeren
csétlen napok alatt a harag, önkény, zsarnokság, kegyetlenke
dés és bűn játszottak legfőbb szerepet; a demagógok dictaturái, a proscriptiók, vagyonelkobzások, fejeztetések s tö
meges gyilkosságok, minők voltak a szeptemberiek, végre
napokat, sőt éveket tettek a forradalomban. Az igazságnak,
mérsékletnek és emberiségnek ekkora elsötétedésc megrémí
tette a világot, népszerűtlenné tette a köztársaságot, meg
gyalázta a népet ; csak bizonyos helytelen gondolkodású s
romlott szivü emberek gyönyörködtek benne. Danton az ő
nevére végzetes napon, Marat és társai mindig, Saint Just
egynéhányszor mentette e bűnt; úgy dicsőítették azt, mint
a vakmerőség eszközét, mint a gondolkodásnak győzelmét
az érzelem felett, mint az akaratnak teljes diadalát a lel
kiismeret felett ; az emberi nem hagyta őket dühöngeni és
beszélni, de a történelem iszonyata megcáfolja sophismáikat. Ha már most hidegvérüen vizsgáljuk az ő elméletüket a
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köztársaság állítólagos üdvére nézve, azt találjuk, hogy a
93-ki köztársaság semmit sem nyert ezen bűnök által, ha
csak az elvnek megdöntését, az eszközök elvetését, a valódi
köztársaságnak kijátszását s egy katona önkényét nem.
De az álokoskodás tetszik az embernek, nélia mint az
ész újszerűsége, néha mint a lelkiismeret bátorsága, végre
mint a közönséges értelem kihívása. Alig hogy felszáradt a
forradalom által kiontott vér, máris találkoztak irkászok és
történetírók, kik közül némelyek gonoszak, mások fatalis
ták, mások ismét csak sophismákban gyönyörködök voltak,
és a kik Danton dühöngéseit és Saint-Just ötleteit felújítot
ták, hogy a forradalomnak uj elméletet s a történelemnek
emberfeletti rendszert teremtsenek. Ezek büszke szánalmat
tetetlek a becsület és emberség aggályai iránt, s az állam
férfiaknak isten tudja miféle jogot tulajdonítottak a forrada
lom idejében, hogy ellenségeiket vagy vetélytársaikat proscribálják és legyilkolják 5 tehát oly jogot, mely felülemeli
őket nemcsak minden írott törvényen, hanem a méltányos
ságon is. Ok felforgatták a természetet, hogy történelmi
rendszerüknek hitelt szerezzenek ; dicsőítették a hóhérokat
s megvetették a legyőzőiteket. Ezen iskola növekedett a
restauratió és Lajos Fülöp uralkodása alatt ; az ellenzék
népszerűsítette az álokoskodást; az erkölcstelenség elfo
gadta, az utánzás elterjesztette. A bűnnek utóize, mely bi
zonyos lelkek fenekén van, örült neki. A bünbánat elnyo
mása nem volt elegendő, szentesíteni kellett a gonoszságot,
mígnem a képtelenségig jutva egész nemzedékek ily esz
mékkel táplálkoztak. A rósz lelkek terjesztették, a gyengék
követték, a gonoszok pedig kormánytervvé éa vadsággá
csinálták.
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VIII.
Ez azon tan, mely Francziaországban vette kezdetét,
nem a köztársasági párt által, mely irtózattal fordul el ily
elméletektől, hanem az összeesküvők és terroristák pártja
által, kiknek jelszavok az összeesküvés, eszményük a rém
uralom.
Nézeteik ki voltak fejtve röpiratokban, lapjaikban és
nyilvános beszédeikben ; de még bővebben magyaráztattak
azok gyűléseikben s földalatti gyülekezeteikben. Ott a for
radalom és köztársaság nevei többé nem aztjelentették, mint
az igazi republikánusok gyűlésein ; nem jelentették a
polgárok szabadságát, egyenlőségét és erkölcsiségét az
értelem kormánya és köztörvénye alatt ; a forradalom és
köztársaság a nép egy részének győzelmét jelentette a nem
zet felett, egy osztálynak boszuálló uralkodását a többiek
felett, áléiról jövő zsarnokságot felülről jövő zsarnokság he
lyett, törvény helyett önkényt, igazság helyett boszut,
kormány helyett pallost.
E párt seregét képezte nehány fanafikus osztályon kiviit
mind azon tudatlan, állhatatlan és hazátlan nagyvárosi
nép, mely a társadalmi forrongások alkalmával főikéi s el
lepi az utcákat és téreket a maga nyomorával, rongyaival
és izgatásaival. Az a régi társadalom hibája, hogy a városi
nép ezen alját világosság, szervezet és jólét nélkül hagyja.
Minden ily nagy hiba nagy nyomorból ered; mindaz, ami
tesped megromlik; a bűn, ragadós nyavalyája a nyomornak
és vadságnak ; a köztársaság arra való, hogy az ily töme
get felvilágosítsa, kigyógyitsa, és megjobbitsa.
Ilyen volt e párt; zászlója piros szinü volt.
Legyőzetvén este a városháza körüli utolsó zendülés,
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az ideiglenes kormány határozottsága, Lamartinenak erélyes
föllépése és beszédei által, a terroristák pártja csöndesen
visszavonult ; egy pillanatra lemondott arról, hogy az ország
házában és a Grève piacon történt kettős megerősítését a
kormánynak megtámadja. Nem voltak oly nevei, melyeket
egy Dupont, Arago, Ledru-Rollin, Marie, Crémieux és La
martine népszerű neveinek ellenében felállíthatott volna;
ezeknek némelyike mint parlamenti szónok, másika mint
iró : egyike mint tudós, másika mint Ítélő biró volt kitűnő, s ez
által köztisztelet tárgya. Az ő pártjok jelöltjei jelentéktelenek
és csak mint pártemberek voltak ismerve, kik a departementekben megütközést, ingadozást vagy talán ellenszegülést
idéztek volna elő. A köztársaság elvesztette volna hitelét mind
járt az első lépéssel ; mert azon uj kormányban nem lett
volna elegendő biztosíték keresztülviteléhez.
A terroristák pártja akarata ellenére is kénytelen volt
ezen igazságot elismerni; mindamellett egyedül magának
akarta megszerezni a hatalmat ; e párt nem akarta sem a
békét, sem az egyetértést, nem akarta megtűrni sem a
nemzetőrséget, sem a polgárságot, sem a departementeket, sem a papságot, sem kis, sem uagy tulajdont, szó
val semmit, a mit ő aristokratiának nevezett. Az ő kor
mánya nem lett volna más, mint ezeknek áltálános szá
műzetése ; de ismerte azon ellenszenvet, melyet egész Fran
ciaországban előidézett volna, ha fényes nappal meri ma
gát mutatni. Elhatározta tehát, hogy névtelenül veti föl
magát Franciaországra az által, hogy a következő napon
megmutatja erejét, Páris felett rémuralmat gyakorol, az
ideiglenes kormánynyal érezteti fegyverének súlyát, tagjait
megfélemlíti vagy megtámadja s a maga pártja vezéreit be
hozza a kormányba, a köztársaságot pedig mindjárt első
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nap kényszeríti a piros zászló elfogadására, jeléül annak,
hogy gondolatai helyeseltetnek s uralma elismertetik.
Ezen pártnak ügynökei az éj folytán összebeszéltek,
összejővén még virradat előtt az összeesküvők bünbarlangjaiban s szétjárván a szegény és tudatlan nép által lakott há
zakban, hogy egy második forradalmi zavar elemeit összecsőditsék, hogy az, a mit az első nemzeti fölkelés megkí
mélt, megsemmisittessék, s az, a mit a nép mérsékleté fel
állított, leromboltassék.
IX.
Szándékuk sikerült, mert az általános forrongás kedve
zett terveiknek ; a népnek minden jó és romlott elemei alapjókban lettek megmozgatva az események viharzása alatt;
könnyű volt tehát nekik uj lökést adni s kedvök szerint in
tézni a zendülést, melyet a vezérek tudatosan és vakme
rőén, a tömeg vakon és önkénytelenül követett. A forrada
lom befejezésének ürügye alatt a népet a határon túlragadni
és megsemmisíteni — ez volt a terroristák reménye.
Egy bizonyos népben mindig kétféle a nép, sőt még
a törvények egyenlősége mellett is nagy az erkölcsbeni és
érzelembeni külömbség. Természet szerint még a legerénye
sebb emberben is van a véteknek némi eleme s hajlandó
ság a bűnre, melyet legyőzhet erényessége által. Az emberi
ség, mint az ember, különféle elemekből áll. A bűn az em
beriség egyik eleme; ez végzetes arányban minden egyes
népcsoportban megvan, s ezért kell a törvény és hatóság.
A népnek ily vad indulatu és bűnös részét hívta segít
ségül e napokban a terroristák pártja, hogy a maga tanát
érvényesítse ; a jobbmóduak osztályát úgy mutatta be neki,
mint boszüt, a rendetlenséget, mint kormányzást, a társadalmat
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mint zsákmányt, a kisajátítást mint reményt, egy osztálynak a
többiek feletti uralmát, mint valódi demokratiát; a vagyonelkob
zást és proscriptiót, mint annak törvényes fegyverét; egy a
párisi demagógok uralma alatt álló gyülekezetei mint köz
társaságot, a néplázitókat mint törvényhozókat, a hóhérokat
mint hivatalnokokat, a forradalmi pallost mint a győzelmes
nép végső eszközét és egyedüli nyugalmát.
X.
Oly emberek, kik igy értelmezték a köztársaságot,
nem voltak sokan ; többnyire ifjú összeesküvők, kik a tit
kos társulatokbani virrasztástól sápadtak s éjjeli tanácskozmányoktól felhevültek voltak, szemérem és felelősség érzete
nélkül ; kiknek lelke gyermekségük óta meg volt mérgezve
a rémuralom evangyelioma által, melyben Danton isteni ttetik a gyilkosságbani vakmerőségei miatt, St.-Just pedig a fedezé
seknél tanusitott hidegvérüsége miatt. Ezen emberek eddig
szokatlan és hallatlan gondolataik által tűntek ki, némelyek
oly tettek által, melyek azért nagyok, mivek ritkák, mások
ismét az első forradalom kegyetlen jeleneteinek ismétlése
által, vágyván a dicsőségre, hogy nevök a történelemben
örökítessék, ha mindjárt bűnös tettek mellett is, — szóval
oly emberek, kiknek álmait Marat és Babeuf halhatatlan
sága nyugtalanitá. Irataikban már régen elárulták, hogy
lelkeikben ily boldogtalan gondolatok élnek, és hogy, ha
forradalom ütne ki, ők semmi tettől sem rettennének vissza
gonosz terveik véghezvitelénél ; ezek a vérpad sophistái
voltak, kik felmelegitették a már lecsillapult haragot, hogy
utólagos merényleteket követhessenek el, és hogy a polgár
ságot leigázhassák.
Ezen emberek nem szerezhettek magoknak másutt erőt,
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mint a nagyvárosi népesség legaljasabb és legblizhödtebb
söpredékében, a dologtalanság, kicsapongás és önkénytes
bűn és nyomor e gyüledékében, mely a társadalomnak gya
lázatára szolgál.
A párisi mnnkásnép tömege ötven év óta roppant ha
ladást tett a felvilágosodásban, az igazi miveltségben és
erényességben. Az egyenlőség nemesebbé, az ipar gazda
gabbá tette. A különféle osztályokkal való érintkezés szeliditette és finomította gondolatait, beszédét és erkölcseit. Az álta
lánosított tanítás, a takarékpénztárak által lehetővé lett biztos
gazdálkodás, a szaporodó könyvek, újságok, testvéries és
vallásos társulatok, a jólét, mely több szabad időt enged,
a szabad idő, mely lehetővé teszi a fontolgatást, mindezek
szerencsésen alakították át a nép ezen részét; azon érdekközösség, mely a nép és polgárság között létezett, e kettő
nek különfélesége mellett is a gondolatok, eszmék egységét
idézte elő. A közértelmiség ezen tömege, mely a párisi mun
kások minden részében túlnyomó volt, biztosította őket, hogy
a terroristák által el ne ragadtassák magokat ; a rémura
lomnak, gyilkosságoknak, proscriptióknak, vagyonelkobzá
soknak, assignatáknak és erőszakosságoknak emlékei az
első forradalomból ismeretesek voltak a történelem által a
nemzet minden osztálya előtt s utálattal töltötték el a sze
gényt úgy mint a gazdagot. Az erkölcsi érzet gyakran igazabb a tömegnél, mint az előkelőknél, a mennyiben az er
kölcsi érzet majdnem egyedüli morális nevelő-eszköze.
A sophismák csak a tanultak által használtatnak, a
természet nem ismeri azokat. A nép és azon kihá
gások között, melyekhez vissza akarták vinni, ott volt a
nép erkölcsi érzete és emlékezése a múltra ; egy fél
század felét képezi az emberi életnek ; de egy nemzet éle
tében az oly rövid időszak, hogy az 1793. év csak tegnapLamartine I.
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nak tűnik fel 1848 előtt, és midőn a nép a kövezetei nézte,
visszarettent azon gondolattól, hogy az első köztársaság vé
rébe lépjen.
Az 1848-ki terroristák, hogy uraivá lehessenek a má
sodik köztársaságnak, csak két elemhez folyamodhattak,
mely elemek egy másfél milliónyi lakossággal biró városban
mindig találhatók, t. i. a bűnhöz és a tudatlansághoz. Ezek
most is rendelkezésökre állottak.
Kiszabadult fegyencek, kik rósz életük miatt megvet
tetnek, kik mint gyógyithatlan bűnösök többnyire a börtö
nökben éltek, emberek, kik a gályarabságból visszatért
zsiványokkali érintkezés által teljesen elromlottak, kik csa
lásból és aljasságból élnek egy erkölcstelen városban, kiket
rósz hírnevük arra kényszerit, hogy a sokaság közé bújja
nak 5 kik elvesztek a rendetlenség következtében s nem sze
retnek dolgozni, hogy becsülettel megélhessenek, kik há
borús időben minden társadalmi rend felforgatásán dol
goznak , kik levetkeztek minden emberi erkölcsiséget,
vétekből élnek s a bűnből dicsőséget csinálnak, végre olya
nok, kik szünetnélküli ábrándokban élvén csak izgatás
ban, zavarban és vérontásban gyönyörködnek, — ilyenek
csatlakoztak e párthoz !
Ily embereknek száma, kiket csak pirulva lehet népnek
nevezni, körülbelül húszezerre megy föl Párisban, kik ké
szek mindig a rombolásra, kik béke idején észrevétlenek
maradnak, de a forrongás idején egyszerre elárasztják az
utcákat. Yezéröknek egy jele, bűntársaiknak éjjeli kiáltása
elegendő arra, hogy egy perc alatt összecsődüljenek.
A három nap alatti lövöldözésre és a kormány buká
sára mind összesereglettek. Ezen vad fegyveres banda gyúj
totta fel Puteaux-t és Neuillyt s egy pillanat alatt kirabolta
a királyi palotát és a Rothschild család nyárilakát, mely
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roppant összeget nyújtott önkényt a sebesültek és éhezők
javára. Ezek pusztították a tuilleriákat, melyeket csak
nehezen tudtak megmenteni a rendes harcosok. A nép hatá
rozottan kitaszította őket kebeléből, s nem egy életével
fizette meg kapzsiságát. Minthogy a forradalmi nép boszankodva eltaszitotta magától, visszavonultak piszkos helyeikre,
s igy nem lázithattak a nélkül, hogy felismerjék őket.

XI.
A másik elem, mely a terroristák pártjának rendel
kezésére állott és melyet csak csalás által lehetett az
uj kormány ellen vezetnie, volt a munkások egy része, nem
az, mely — amint láttuk — a socialista iskolának különféle
vezérei alatt állott, mert az határozottan ellene volt minden
önkénynek és rendbontásnak; hanem az, mely a communisták nyers, tudatlan és gonosz pártjához tartozott, melyet a
társadalom rombolóinak és barbárainak lehet nevezni. Ezek
nek egész elmélete abból állott, hogy szenvedett bajaikat
örömmé változtassák a tulajdonnak, iparnak, földnek, tőké
nek és kereskedelemnek megtámadása által, és a zsákmány
nak olyszerű felosztása által, mintha az egy éhes köztár
saság törvényes hódítása lenne a birtoktalanná tett polgár
ságtól, a nélkül, hogy törődnének vele, mit fog másnap a
törvényhozás cselekedni ily pusztítás következtében.
Ekkép a zsiványok és vakok két eleme természe
tesen egyesült minden összebeszélés nélkül nehány ügyes
ember vezetése alatt ; ugyanazon gondolat hozta őket össze,
bár különböző érzelem, t. i. hogy az ideiglenes kormányban
ledöntsék azon korlátot, mely kihágásaiknak utjábanáll,
vagy hogy a kormányt arra kényszerittsék, Tiogy az ő
16*
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zsarnokságaiknak engedelmes eszköze legyen. — Még egy'
harmadik elemet nyertek ők Páris vidékének és külvárosai
nak szegényes népében, mely az ágyuszó hallatára nagy
számban futott a roppant Bastille-térre, a forradalmak ezen
Aventin hegyére.
E téren egész éjfélig gyülöngött a fegyveres nép, mely
önmagát lázitotta saját száma, hullámzása és zúgása által,
melyet a roppant tömeg okozott, mely erejét folyvást nőni
érezte, miként nő a tenger zúgása a szélnek erejével. E nép
csoport nem volt rósz szándékkal a társadalom iránt ; sőt
ellenkezőleg azért fogott fegyvert, hogy a polgárok tűzhelyét
védelmezze a katonák visszatérése ellen, kik — amint mon
dák — boszut forralnak a főváros ellen.
De minél fenyegetőbbnek látszott a királyság vissza
állításának és a katonaság visszajövetelének veszélye, s mi
nél kedvesebb volt nekik a bevégzett forradalom : annál
nagyobb aggodalmat okozott nekik a gyengeség veszélye,
és az árulás, mely e forradalmat fenyegette. A képviselő
házból és a városházáról eltorzitott hírek jöttek közéjök ;
kérdéseket intéztek egymáshoz a kormány férfiainak képes
sége felől, ezeknek nevei csoportról csoportra, szájról szájra
mentek szigorú Ítélet által kisértetve. Dupont-t dicsérték szi
lárdsága és erényessége miatt, de nem tetszett öregsége ;
nem akarták hinni, hogy egy nyolcvankét esztendős ember
ben lehessen annyi erő és akarat, mint mennyire egy for
radalmi kormánytagnak szüksége van. De ez agg csodála
tosan megcáfolta őket.
Arago nevét egyhangú örömkiáltással fogadták ; ezt
kettős varázsfény övezte, a tudományosságé, melynek isteni
jogát szívesen elismerte a francia nép, és a becsületességé,
mely előtt mindenki tisztelettel hajolt meg.
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Ledru-Rollin fényes kezességet nyújtott nekik demokratiai küzdelmei által, miket részint az országgyűlésen, ré
szint a reformlakomákon, részint pedig a szabadelvű „Re
f o r m11 című lapnál vivott. Kora, ékesenszóló, értelem által
korlátolt forradalmi tüze, alakja, magatartása, és tagmozdu
latai az ő izlésök szerinti demokratát tüntették fel szemeik
előtt ; mindez mintegy sérthetetlenné tette nevét. És kg, nem
is ismerték el államférfiunak, de úgy tekintették, mint az
ő forradalmi küzdelmeik rendületlen baj társát és csodálták,
mint jeles szószólójukat.
Marie és Crémieux neveiről csak annyit tudtak, hogy
ellenzéki férfiak, ügyes és megvesztegethetlen szónokok úgy a
törvényszéknél, mint az országgyűlésen, de nem találták
őket elég erős republikánusoknak.
Lamartine nagyobb kegyben és egyszersmind nagyobb
bizalmatlanságban részesült ; ennek megitélésében hajlam és
idegenkedés közt ingadoztak. Lamartine szabadelvű volt;
de nagy hibája volt az aristokratikus származás ; ő 1830
óta az ellenzékhez tartozott, de fiatal korában a restauratiót
szolgálta s azt bukása óta soha nem gyalázta; a Girondiak történetében örömét fejezte ki a népnek törvényes előhaladása iránt, de szónoklataiban és könyvében megrótta
az izgatókat és a munkaviszonyok szervezőit; ő pártatlan
igazságot tanúsított a forradalom első vezéreinek nagyszerű
eszméi iránt ; de kérlelhetetlenül megbélyegezte úgy kisebb
kihágásaikat, mint nagyobb bűntényeiket. Ily ember nem
kerülhette el a nép gyanúját. „Mit akar ez az ember mi
közöttünk? — mondák némelyek — el akar árulni? —
Nem, felelék mások, ő becsületes ember, s hírnevét nem
fogja az utókor megvetésének kitenni. — De ő a mi ellen
ségeinkből származik ; ő kénytelen lesz az urakat, a gazda
gokat, a tulajdont és a polgárságot védelmezni, ő születé
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sénél fogva retteg attól, a mit az aristocraták anarchiának
neveznek ; ő az előbbeni kormány alatt is a képviseleti
alkotmányt és a békét pártolta. — Neki kétségen kivül
van nemzeti méltóságérzete ; de azért bizonyosan alkalmaz
kodni fog idegen udvarokhoz és a trónokhoz; nekünk nincs
szükségünk ilyen emberekre; a forradalomkor olyan embe
rek kellenek, kik a nép szenvedélyét helyeslik, nem a kik
azt csillapitják. Ilyenkor a csillapítás annyi, mint árulás !
Ily vezérekben nincs bizodalmunk, nem engedjük, hogy a
forradalmi vér ontása a városházán még egyszer észrevét
lenül megakadályoztassék ; emlékezzünk csak Lafayettere!
Félő, hogy Lamartine sem egyéb, mint egy republikánus
Lafayette. Ha velünk akar maradni, akkor legyen a mi
ostorunk ; szolgáljon a mi akaratunk szerint, s nem a maga
nézete szerint; vagy oly nevet tegyünk helyébe, mely kö
zülünk való, vagy olyanokat adjunk hozzá, kik minket a
kormánytanácsban képviselni fognak. Nekünk magunknak
fegyveres kézzel kell hátuk megett állani s meg nem en
gedni, hogy máskép határozzanak, mint a nép képviselői
nek jelenlétében, miszerint minden rendeletük valódi nép
határozat legyen és a nép pallosa mindig látható legyen
azoknak feje felett, kik a forradalom kormányán arra a
gondolatra vetemednének, hogy azt mérsékeljék és el
árulják !“
XII.
Ezen szavak, melyek a Bastille-téren híven megjegyez
tettek, nagy örömmel és helyesléssel fogadtattak; a leglel
kesebbekből és legbeszédesebbekből tizennégyet választot
tak ki, kik az ideiglenes kormány tanácskozmányaiban képvi
seljék a népet; ezek megjelentek a városházán, előmutatták

247

kíildetésök bizonyságát s azt kívánták, hogy cimök az ideig
lenes kormány által elismertessék. Szavuk eleinte elveszed
azon lármában, melyet a különféle indítványozók okoztak
a tanácsasztal körül. A kormány, megértvén kívánságukat,
határozottan tiltakozott katározási szabadságának és méltó
ságának minden ily zsarnoki megszorítása ellen, kijelentvén,
miszerint határozatainál semmiféle más nyomást el nem
ismer, egyedül a hazafiság és a lelkiismeret szavát. A kül
döttek, kiknek élén az ügyes Drevet állott, egészen lehan
goltalak azon botránkozási zugás által, mely ellenük a
kormány környezetének minden részéből emelkedett követe
lésük miatt. Ledru-Rollin, Crémieux és Marie beszéltek
nekik.
Lamartine bizalmasan szólt hozzájok: „Vagy ne bánt
satok, vagy vigyetek szabadon, — mondá kezét nyújtva, —
a nép ura a maga bizalmának, én ura vagyok a magam
lelkiismeretének-, a nép letehet, ha tetszik 5 de én soha nem
fogok arra vetemedni, hogy liizelegjek neki, vagy eláruljam."
Ezen emberek, kik közül a legitjabb még az éjjel
agyonnyomatott, ellenszegülvén a nép betörésének a város
házán, egy ideig a többiek közt elvegyültek, s magok is
elfogadták a kormány rendeletéit, melyeknek végrehajtásá
ban a rend és köztársaság leghasznosabb és leghívebb ba
rátainak bizonyították magokat.

XIII.
E közben megvirradt; a három fentebb említett elem
ből álló zavart tömeg, melyet a terrorista és communista
pártfőnökök éjjel összegyűjtöttek, kisebb csapatokban kéz-
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dett tömörülni a városház előtti téren és a partokon egész
a bastille-ig.
A csoportok magvát, mely körül a többiek gyűltek,
mintegy 15—20 fiatal ember képezte, kik a többiekhez ké
pest előkelőén voltak öltözködve y ruházatuk nem volt sem
egészen polgárias, sem pórias, hanem középszerű; tekinte
tük komoly, arcuk halvány, testalkatuk erőteljes volt. Min
den ily csoportban egy kiváló ember piros zászlót vitt, me
lyet éjjel azon darabokból csináltak, miket a boltokban
szedtek fel. Az aívezéreknek piros övük volt, s valamennyi
nek legalább gomblyukában volt egy kis piros pántlikája.
A mint e puskákkal, pisztolyokkal, kardokkal, szuro
nyokkal és tőrökkel felfegyverzett bandák a piacra érkez
tek, némely ott leselkedők skarlát szövetdarabokat oszto
gattak a karjaikat odanyujtogató csoportok között, mely
darabokat aztán ruháikra, kék ingeikre és kalapjaikra tűz
ték. A piros szin, mely kézről kézre és mellről mellre ter
jedt, egy pillanat alatt elözönlötte a partokat, az utcákat
és a Grève-piacot, s elrémitette azokat, kik az egészet a
városház ablakaiból nézték.
Néha a hidakon és partokon uj munkáscsapatok ér
keztek a város távolabbi részeiből, melyek a köztársaságot
tárt karokkal fogadták s háromszinü nemzeti lobogó alatt
kiabálták : éljen az ideiglenes kormány ! Elcsodálkozva más
zászló felett, lassankint a tömeg közé nyomultak, hogy a
küllépcsőkhöz közeledjenek. Alig hogy egy pár lépést tet
tek, azonnal körülvétettek, összenyomattak, káromoltattak
és bántalmaztattak a terroristák pártja által. Gyalázták
őket, hogy mért nem hoztak más zászlót, minőt a szabad
ság és Franciaország dicsősége követel. Némelyek elfogad
ták e zászlót, mások ingadoztak és szabódtak.
Nehány csoport védelmezte magát a piros zászlós vad
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csorda megtámadásai ellenében. A zászlókat a két részről
támadt zaj között majd felemelve, majd lenyomva lehetett
látni, majd pedig foszladozva lobogni a sokaság fejei fölött.
Csakhamar eltűntek az ablakokból és a háztetőkről is, s a
győzelmes párt veszélyes szine tűzetett ki. Nehány fegyve
res csorda keresztülmászott a rácsozaton, föl a talapzatra s
kiragadta IV. Henrik emlékszobrának kezéből a káromszinü
nemzeti lobogót, helyébe pirosat tévén. Két vagy három
skarlát zászló felvitetett a városházára is s annak szeglet
ablakain kitiizettek : de alulról puskalövésekkel fogadták,
melyeknek golyói az ablakon át a termekbe hullottak.
A kormánynak a városházán maradt kevés tagja csak
egypár derék polgárral védelmezhette magát, kik a hűség
és veszély érzete által csatlakoztak hozzá; ott volt még
nehány csendes, tevékeny és bátor tanuló a politechnicumból és a St.-Cyr tanodából, és a rendetlen fegyveres nép
tömeg, mely a múlt este óta letett fegyverrel az udvaron és
a lépcsőkön tanyázott. De Rey és Lagrange ereje s a for
radalmi harcosok nehány más vezére, kik ki voltak ne
vezve, vagy kik önmagokat nevezték ki a városháza védel
mére, nem voltak képesek ellentállani ezen második forra
dalmi rohamnak, mely az elsőt még túlhaladta. Mind a két
oldalon ugyanazon emberek, ugyanazon ruha, ugyanazon
nyelv és kiáltás, az éjjeli torlaszok hősei voltak láthatók,
nem hogy küzdjenek, hanem hogy összekeveredjenek s köl
csönösen lelkesítsék egymást. A nemzetőrség gyenge sorai
ból csak két vagy három bátor polgár vált ki, kiknek ne
vét a történelem megemlitendi ; ezek felajánlották szuro
nyaikat és parancsot kértek. Lamartine meghagyta nekik,
hogy visszavonulva várják be a Marrast és Marie által utasí
tandó párisi mairek segítségét és a kormány védelmére
küldendő csapatokat.
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XIV.
A mint e rendelet kiadatott, azonnal uj, piszkosan
öltözött népcsoportok, melyek a külvárosok legszegényebb
utcáin és Párisnak keleti és nyugoti vidékén lettek össze
szedve, oly erővel, oly lármával és énekléssel tolult a
Grève piacára, mely az eddigi sokaságot tengerként uj hul
lámzásba hozta. Aztán egész erővel a rácsozat felé nyomta,
azt betörte s keresztül-kasul minden nyíláson az épületbe
szorította. A sokaság, mely zajával és rendetlenségével egy
pillanat alatt elárasztotta az épületet, a tért, a partokat, az
utcákat, a kerteket, udvarokat, lépcsőket és a városháza
termeit, körülbelől 30 vagy 40 ezerre tehető.
Ezen betörés, melynek élén azon fővezérek állottak,
kik a népet összeszedték és elámitották, olyszerü lárma és
zúgás által Ion kisérve, mint mikor a tenger dagálya szét
rombolja a gátakat.
A tömegnek különféle részei az egész épületben el
ágaztak, kiabálva és fegyvert csörtetve; itt-ott elsütötték
fegyvereiket, úgy hogy a golyók ajtókon és ablakokon ke
resztül a padlástetőkbe fúródtak. A nagyobb rész, mely be
nem fért, végnélküli Marseillaiset énekelt. Az egész tér ré
szint sápadt, részint hevült arcokkal volt fedve, melyek
mind a városháza felé voltak fordítva, fölemelt kezekkel és
fejeik felett lobogó piros zászlókkal. Ezen jelek ál
tal akarták a kormány előtt ábrázolni a vonagló köztár
saságot, melyet ajánlani kívántak neki.
A csekély számú tanulók, hű emberek és harcosok
kik éjen át otthon maradtak s az ideiglenes kor
mány iránti bizalmuk által a köztársaság védőivé lettek,
visszavonultak a legfelsőbb lépcsőkre, a szűk folyosókra és
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azon polgárokkal telt belső termekbe, melyek a kormány
tanácstermébe vezettek. Itt hiába tolta őket vissza az uj
ostromlók serege, mert a falak és ajtók miatt nem mehet
tek tovább. Itt a folyvást növekedő és megújuló romboló
sereg emberi testekből álló védfalra talált.
A kisebb tanácsteremből orditás, lárma, ének, károm
kodás, ajtók recsegése, betört ablakok csörömpölése és lö
völdözés vala hallható. Majd veszekedés támadt a tolakodó
vezérek és védők között. Minden pillanatban uj meg uj
tömeg ostromolta meg a polgárokból álló előőrsöket, kik
az előszobákat védelmezték s egész a tanácsteremig szo
rulva visszaverték a tolakodókat a folyosókra.
„Beszélni akarunk ezzel az ismeretlen és a nép előtt
gyanús kormány embereivel, — kiáltották a vezetők, mi
közben iszonyúan káromkodtak — kik azok? mik azok?
miféle köztársaságot főznek a mi számunkra? olyat-e, mely
ben a gazdagok tovább is vigadjanak, a szegények pedig
nyögjenek? arra van-e az ember teremtőjétől formálva,
hogy vagy pénzért dolgozzék, vagy éhezzék? a tőkepénzes
maga határozza meg tőkéje feltételeit, vagy eldugja? —
Ez-e azon köztársaság, mely — miután a mi vérünkkel
lett kivíva — megelégedjék azzal, miszerint a kövezet lemosassék, hogy azon ismét a gazdagok hintái végigrobog
janak s a rongyokba öltözött szegényeket befrecskendezzék ?
— Ez-e azon köztársaság, mely a társadalom vétkeit fők
ben védi, tagokban pedig bünteti? melynek sem bírája,
sem boszulója, sem vérpada nincs az árulók ellen? mely
az emberiség rovására humanitást gyakorol? mely kibékül
a zsarnokokkal, a papokkal, a nemesekkel, a polgársággal,
a tulajdonnal, és mely más név alatt minden visszaélést,
minden előjogot s a királyságnak minden bajait vissza
akaija állítani? Nem, nem, nem lehet, — mondák legkét-
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ségbeesettebben — ezen emberek nem a mi fajtánkból ralók; nem bízhatni oly emberekben, kik ugyanazon nélkü
lözést nem szenvedték, melyet mi, kik nem oly dühösek,
mint mi, kik nem úgy beszélnek, mint mi, és kik nem oly
rongyokba öltözködnek, minőkbe mi ! Leteszszük, elkerget
jük és megbuktatjuk őket bitorlott uralkodásukról, melyet
egy éjen át ragadtak magukhoz ! Mi magunk akarunk ma
gunknak respublikát adni, kivánjuk, hogy a nép kormánya
a népből legyen választva, a nép előtt ismeretes és kedvelt
emberekből. Le a királyság zászlajával, mely szolgaságunkra
s annak bűneire emlékeztet! Éljen a piros zászló, a mi felszabadulásunk jelképe !“
9

XV.
Azon emberek, kik a tömeg közt igy beszéltek, több
nyire álnokul hozták fel a nép nyomorát, mert ők magok
sem a munkát, sem a nélkülözést nem ismerték. Valamint
a régieknek fizetett siratóik voltak, kik gyászt és könyeket tetettek, úgy a terrorista pártnak is voltak ezen a na
pon oly tettető dühöucei, kik a nép éhségét, nyomorát és
haragját színlelték. Ezalatt a hátok megett álló igazi nép
természetesen helyeselte az ő nyomorát és az egyenlőség
és jólét utáni homályos vágyát, sőt tán irigységét kifejező
szónoklatokat, és tekintetével, mozdulataival és örömkiáltá
saival kisérte előadásaikat, felemelte a piros zászlót, su
hogtatta fegyvereit s rágalmazta és átkozta a kormányt.
A nyugodt és jószándéku republikánusok azon töre
kedtek, hogy lecsendesitsék őket; mondták nekik, hogy az
uj kormány, ha a népet el akarta volna árulni, vagy
vissza akart volna térni a királyságra, akkor nem kiáltotta
volna ki azonnal a köztársaságot ; hogy, ha az ő nevök
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nem nyújt elegendő kezességet a népnek politikai becsülctességökért, akkor fejeik szolgáljanak azon forradalom hűségé
nek zálogául, melybe magokat oly bátran és szabadon ve
tették ; hogy egy oly komoly és értelmes nemzet kormá
nyára, minő a francia, oly férfiak kivántatnak, kik járta
sok a bel- és külügyekben ; oly férfiak, kik neveltetésük és
ügyességük folytán képesek beszélni, Írni, kormányozni és
parancsolni; hogy a nyilvános fülkiáltás a múlt napokban
ilyeneket állított a kormányra, hogy megmentsék a hazát
és magát a népet; hogy azok rettenthetlen bátorsággal
vetették magokat a vérontás küzé, hogy azt megszüntes
sék ; hogy egy pár óra alatt is már sokat végeztek ; hogy
még időt kell nekik engedni a cselekvésre, és csak azután
ítélni meg őket tetteik szerint.
XVI.
Ezen szavak hatottak a csoport értelmesebb részére. —
„Igazatok van — mondák, kik a tömegből kiválva kezet
nyújtottak a rend és a kormány barátainak — nekünk nincs
elegendő készültségünk a dolgok és emberek ismeretéhez ;
maradjon mindenki a maga mestersége mellett; ezek becsü
letes emberek ; a múlt kormány alatt a nép mellett har
colva az ellenzékhez tartoztak; ám kormányozzanak ben
nünket, de kormányozzanak a mi akaratunk szerint, a mi
érdekünkben, a mi zászlónk alatt és a mi jelenlétünkben ;
mondják meg, hogy mit akarnak velünk és érettünk; ve
gyék fel a mi színeinket, s környezetük közülünk való le
gyen ; tanácskozzanak a nép között ! egynéhány emberünk
mindig mellettük legyen, hogy tetteiket és gondolataikat
ellenőrizzék s nekünk felelősek legyenek érettük, miszerint
még kísérteibe se jöhessenek, hogy minket megcsaljanak !“
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Őrült helyesléssel fogadták ez utolsó szavakat. A
kormányt nem megbuktatni, hanem meghóditatni, rákény
szeríteni akarták, hogy a forradalmi zászlót változtassa meg,
hogy a 93-ki mészárlások, proscriptiók, vagyonelkobzások,
néptörvényszékek, a haza veszélyének kikiáltása, s minden
trón elleni háború kijelentése ismételtessenek; hogy oly
kormány legyen, melynek, hogy egy nemzetet egészen az
összeesküvők kezére juttasson, szüksége van külháborúra
és vérpadra itt ben ; mely elfogadja a 93-ki köztársaság programmját, szabad tért engedvén a köznép és a polgárság,
a bér és tőke, a munkás és gyámok, a fogyasztók és
keresők közti harcnak; ez volt tulajdonképi értelme az
ostromló tömeg kívánságának, kiabálásának és káromko
dásának.
XVII.
Azonban e nézet nem fogadtatott el egyhangúlag és
minden ellenmondás nélkül a tömeg közt azon jobbérzelmü
polgárok részéről, kiknek száma óránként szaporodott a
városházán.
A terroristák és communisták elrémitették azon értel
més és bátor republikánusokat, kik előző nap óta mérséklő
központot képeztek a kormány körül. Ezek, mint Páris la
kosságának hasonlithatlan többsége , a köztársaságban
minden néposztályoknak nemes és emberies fölszabadítását
látták, egy osztály alól. — Ezt ők úgy tekintették, mint
az igazságszolgáltatás tökélyesitését, mint a politikai, pol
gári és birtoklási társadalomnak méltányos, okos és haladó
javítását. Távol voltak attól, hogy abban a tulajdon, a
család és jólét felforgatását, válósithatlan agyrémek és rút
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őrjöngés kedvéért két vagy három nemzedéknek feláldozá
sát tekintsék.
Ok azon törekedtek, hogy az ingadozó, szegény, tu
datlan külvárosi népet ily gondolatokra és a kormány iránti
bizalomra birják. Némelyek csak azért tűzték ki a piros
zászlót, mert e szin az embereket is úgy ingerli, mint az
állatokat, s követték a communistákat a nélkül, hogy ér
tették volna; ezek együtt káromkodtak a terroristákkal
azoknak vérszomja és türelmetlensége nélkül. A rendes
munkások, a republikánusok, a harcosok s magok a sebe
sültek is szóltak ezen inkább szánandó, mint büntetendő
csordához, és pedig minden gyanút kizáró tekintélylyel, mu
tatván a vérre, melyet ez ügyért ontottak. Ezeknek sike
rült némi kétkedést és habozást támasztani közöttök.
Némelyek annyira meg lettek hatva baj társaik ezen
szemrehányása, kérése és vére által, hogy megölelték őket;
sirtak és egyesültek velők a türelem, béke és mérséklet
helyreállitására. A tömegben úgy, mint a nézetekben bizo
nyos habozás volt észrevehető.
Azonban minden eszköz ügyesen felhasználtatott az
izgatok által arra, hogy a jó példa hatalma hatástalanná
tétessék, és a nép, dühének felkorbácsolása által, a legesz
telenebb és kétségbeejtőbb tettek véghezvitelére ragadtas
sák. Nyomorának szemlélete által, mely szánalmat ger
jesztett önmagában, a gazdagok elleni boszúra ingerelni,
a puskapor szaga és lövöldözés, úgyszintén borivás által,
végre pedig a vérnek szemlélete által, részeggé es vérszom
jassá akarták tenni a népet.
Rongyos, mezítlábas, főveg nélküli s majdnem mez
telen csapatok állottak az udvaron, s halálsápadt arcaik
kal és kinyújtott karjaikkal ellepték a palota küllépcsői és
udvara közötti feljárást. Itt-ott pálinkától részegült emberek
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tántorogtak a lépcsőkön ; értelmetlen káromlást űzve, s
lecsliggesztett fővel rohanva le a csoportokra ; kezeikben tört
kardokkal hadonásztak részegségük durvaságában a leve
gőben, úgy hogy ki kellett kezeikből venni. Végre koronkint félig meztelen, s véres ingü emberek jöttek, kik előtt
a sokaság tisztelettel utat nyitott s négyenkint hordták a
halottakat. A csarnokok, az udvarok, a nagy lépcsők, a Jánosterem telve voltak hullákkal ; Thierry és Sanson orvosok
minden buzgósága, kiket bátor és emberséges egészségügyi
tisztek támogattak, nem volt elegendő ezen halottak elta
karítására. Nem lehetett tudni, hogy honnan hozták, és
hogy mért hozták a városnak éppen ezen helyére, holott
éppen el kellett volna őket távolítani a nép szeme elől.
Egyszer Sanson orvos Lamartinehoz közeledve, ezt súgta
fülébe : „Ezen hullák megölnek benünket, mert a sokaságot
eleinte megzavarják, aztán pedig annál szenvedélyesebbé
teszik ; ha Páris minden kórházából ide fogják hordani, ak
kor én nem tudom mi lesz belőlünk. “
XVIII.
Mialatt a komolyobb gondolkodású emberek a három
napi csatában elesett testvéreiket egész vállásos érzelemmel
összehordogatták ; addig az érzéketlen banda némely gaz
emberei, nem tudni kinek parancsára, döglött lovakat kezd
tek hordani a városháza véres udvarába; kötelet kötöttek
szügyeik körül s nagy hahotázás közt hurcolták a Grève
piacán keresztül egész a palota lépcsőjéig. Utálatos látvány,
mely bemocskolja e tömegnek nemcsak lábait, hanem gon
dolatait is. Mihelyt egy ily lódögöt letettek, rögtön siettek
egy másiknak keresésére, úgy hogy a párisi prefektura
alsó udvara egészen megtelt döggel és vérrel.
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Belől a lárma folyvást növekedett; az ostromlók erő
szakoskodásai ellen a jobb érzelmű polgárok és nemesebb
harcosok erkölcsi erőt és lebeszélést alkalmaztak. A sze
rencsétlen emberek, elragadtatva oly jelek és szavak által,
melyeknek anarchikus és vérszomjazó jelentését csak félig
fogták fel, egészen meg voltak lepve, midőn sebesült har
cosoktól, kik éppen oly piszkosak voltak a puskaportól
mint ők magok, kellett szemrehányást tapasztalniok őrjöngé
seikért, és midőn átkozni hallották azokat, kik a köztár
saságot mindjárt születése utáni napon széttépik. Némelyek
nem hallgattak a szép szóra, mások megadták magokat s
visszarettentek a merényletektől; mindnyájan ingadoztak
bátorság és megbánás, bűn és lelkiismeretfurdalás között.
Vezéreik csak erőszakoló beszédek, részegités, a hullákra
és lövöldözésekre való hivatkozás által bírták őket a kor
mány elleni uj ostromra tüzelni.
Lamartine-nal egyedül a mindig rendületlen Marie, a
mindig áldozatkész Garnier-Pagès és a mindig elragadó be
szédű Crémieux voltak a városházán. Flocon lent a téren
harcolt több ezernyi lázadóval, kik azt kívánták, hogy a
vincennesi fegyvertár nekik adassék. Flocon életveszély
közt küzdött e tömeg ellen, mely minden szavára siket ma
radt, s mivel nem bírta őket szétoszlatni, az által csinált
rendet, hogy ő is Vincennesbe ment velők, s ő maga osz
tott ki nehány ezer puskát közöttük s megerősité újra a
vár kapuit, megerősítette a parancsnokságot s a fegyver
tárat csak úgy bírta megmenteni a köztársaság számára,
hogy az anarchiát megfosztotta a portól és ágyúktól, melye
ket az éppen a nép ellen használt volna.
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XIX.
E közben a zendülők vezérei idönkint egész a belső
folyosókig nyomultak s majdnem egymást nyomták agyon;
nyugtalanították a kormány tagjait s nem hagylak fel pa
rancsoló szemrehányásaikkal.
„Mi számadást követelünk azon órákról, melyeket
már önök elvesztettek, vagy tán nagyon is felhasznállak
arra, hogy a forradalmat elaltassák és elnapolják — mondák a
szónokok, kiknek kezében fegyver, homlokán verejték, aj
kain hab, szemeiben fenyegetőzés volt — mi a piros zász
lót kívánjuk, mint győzelmünk jelvényét és ellenségeink
ijesztőjét, — mi követeljük, hogy egy rendelet által azon
nal ez kiáltassék ki a köztársaság zászlajául. — Kíván
juk, hogy a nemzetőrség rakja le a fegyvert s puskáit
adja át a népnek; most mi akarunk uralkodni azon pol
gárság felett, mely minden monarchiával kibékül, csak hogy a
mi verejtékünkkel rendelkezzék, azon polgárság felett, mely
minden királyságot fel tud használni, de mely azt sem sugal
mazni, sem megvédeni nem tudja ! — Mi háborút akarunk
izenni azonnal minden trónnak és minden aristokratának.
Kivánjuk kijelentetni, hogy a haza veszélyben van s befo
gatni a megfutott királynak régibb és újabb ministereit;
kivánjuk a király perbefogatását s vagyonának a nemzet
számára lefoglalását; halált az árulókra, s a nép kardját
függeszteni örökös ellenségeinek feje fölött! Miféle szép
szavakból álló forradalmat akarnak önök nekünk csinálni?
nekünk tettekben és vérpatakokban nyilatkozó forradalom
kell, forradalom, mely útjában sem meg nem állapodik, sem
vissza nem tér. Ily forradalomnak emberei önök? ily köz
társaságnak barátai önök? Nem, önök csak üres fecsegők,
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«zivleg girondiak, származásukra nézve aristokraták, a
szószék ügyvédei és talán árulók ! Csináljanak önök helyet
igazi forradalmároknak, vagy csatlakozzanak hozzájuk a
mondottakhoz képest! ügy szolgáljanak, amint mi óhajtjuk,
különben vigyázzanak magokra !“ Ezen szavak közben
némelyek az asztalra dobták kardjaikat, jeléül annak, hogy
addig fel nem veszik, mig akaratjuk nem teljesül.
A termekben pedig majd zúgást, majd helyeslést idéz
tek elő e szavak. Garnier-Pagès, Marie, Crémieux és La
martine nem rettentették magokat vissza a szónokok által.
Keresztbe font karjaikkal bátran néztek szemeik közé s
nyugodt magatartás és arckifejezés által csillapították őket.
A felsőség annyira szükséges az embereknek, hogy annak
fegyvertelen képe önkénytelen tiszteletet kelt még a dacolókban is. Mihelyt ezen saját heves taglejtésök és hangnyomatékuk által feltüzelt szónokok elvégezték beszédeiket,
észre lehetett venni, hogy visszarettennek saját szavaiktól
és vakmerőségöktől. Némelyek könyekre fakadtak és legvőzetve bajtársaik karjaiba hullottak. Marie szigorúan,
Crémieux melegen, Garnier-Pagès gyöngéden szólott hozzájok, Blanc Lajos szintén használta tekintélyét felettök. Be
csületes polgárok, hadi-iskola tanítványai, a nép előtt isme
retes párisi mairek, régi republikánusok, minők Marrast és
Bastide, kezet nyújtva intették Őket, s közbenjárók lettek
köztök és a kormány között; a szobákban egymás után
párbeszédek támadtak. Végre még a legerőszakosabbak is
ellágyulván, hajlandók lettek az első emeletről eltávozni.
Visszatértek a sokaság közé s elbeszélték, hogy mit láttak,
mit mondtak és minő feleletet kaptak. Egy pillanatra lecsendesitették a lázongást. Azonban jöttek uj, engesztelhetlenebb főnökök, kik végső rohamot intéztek hogy vagy el
foglalják vagy bevérezzék az ellentállás utolsó sztik menhelyét.
17*
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Az ekképen szorongatott kormánynak egész erkölcsi
erejére volt szüksége, hogy a zendülésnek ellentálljon. De
a kormánynak jelenlevő tagjait éppen a zendülés válasz
totta el a többi tiszttársaktól.
Távol volt Dupont, kinek már kora tiszteletet paran
csolt, Arago, kinek férfias alakja s nagy neve egymás fölé
emelkedett, Ledru-Rollin, kinek neve, tekintete és szónok
lata nagy hatással volt a köznépre. A két első a nagy erő
feszítés miatt teljesen kimerült, a harmadik eljött reggel a
belügyi ministeriumból, hogy a többi ministerekhez csatla
kozzék, de az összeszorult néptenger közé jutván, lehetet
len volt feljutnia azon emeletre, hol a kormány tanács volt.
A tömeg által egy alsó terembe szorittatott, a nélkül, hogy
közlekedhetett volna a fent járókkal. Onnét aztán kiment,
hogy valahol a rend fentartóiról gondoskodjék. Blanc
La//
jós még nem vett részt az ideiglenes kormányban. 0 csak
államtitkári címet viselt, mint Flocon, Albert, Marrast és
Pagnerre, hogy tehetségeik közreműködése által a kormány
erősebbé legyen.
Blanc Lajos most kísérletté meg először az ő nevé
nek és szavának hatalmát a néptömeg felett ; azt el kell
ismernünk, hogy ő nyugtatni akart, de tiszttársainál ke
vésbé látta be a veszélyt, mely abból fogna származni, ha
a nemzet és a köztársaság zászlója egy fellázadt néptöre
déknek feláldoztatik. Blan Lajos azt hitte, hogy ily enged
mény békét fog eszközölni, s hogy a nép ezen része, meg
elégedvén győzelmével, le fog mondani minden további erő
szakoskodásról a kormány ellen. Kis termeténél fogva
könnyen átcsúszhatván a terroristák sorain, majd a lázongók, majd a kormány központjához futott ; amott a fellá
zadt tömeget rázván meg beszédével, emitt pedig kérve
tiszttársait, hogy a piros zászlónak legalább ideiglenes
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kitűzése által fegyverezzék le a népet s akadályozzák
meg a további kihágásokban. Néha lövés hangzott s
golyók repültek be az ablakon, mint a türelmetlen
fegyveres tömegnek végső fenyegetései. A piacon levő 50
ezer embernek káromkodása és a puskaropogás nagy
súlyt kölcsönzött az ifjú népszónok követeléseinek. Blanc
Lajos épen nem volt bűntársuk, ő csak békitő akart
lenni, de a nép nem akart elállani követelésétől, melyet a
kormány erélyesen visszautasított.
E pillanatban nagy zaj és baljóslatú moraj hangzott
azon rejtett folyosóról, mely az ostromlott tanácsterem felé
vezetett: uj néproham rázta meg a boltozatokat, összetörte
az ajtókat, tanulók és vakmerő harcosok, kik fegyvereik
kel és testeikkel ellent akartak állani a betörésnek, egy
máson keresztül estek el. Egy csapat káromkodva és fenye
getőzve támadta meg a kormányt.
Ezek — a mint mondák — azért jöttek, hogy el
mondják a népnek utolsó fenyegetését, s megvigyék neki
a forradalom utolsó szavát. Szónokuk egy ifjú mechanikus
volt, az értelmesebb munkásnép Spartacusa.
Ezen ember mintegy 20—25 éves lehetett, erőteljes
középtermettel. Puskaportól kissé feketült arca halavány
volt az indulattól ; ajkai reszkettek a haragtól ; mélyen
beesett szemeiből tűz sugárzott elő. Izgatottságot kifejező
arcán a gondolkodás és zavar azon ellenmondása vala lát
ható, mely rendesen ki szokott fejezve lenni oly emberek
arcán, kik hibás nézethez ragaszkodnak. Balkezében egy
darab piros szövetet tekergetett ujjai között; jobbjában pe
dig puskát tartott, melylyel minden szavára egyet ütött a
padozatra. Ugyr látszott, hogy el van szánva és meg van
rémitve, és hogy egyelőre elhatározott tervhez való ragasz
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kodás által akarja magát biztosítani minden engedékeny
ség ellenében ; látszott, hogy háta megett érzi a dühöngő
sokaságot, mely őt megbízta, mely őt hallgatta és mely
számot fog kérni szavairól.
Szemeit körüljártatta a teremben ; senkire sem mert
nézni, mintha félt volna, hogy önkénytelenül fogja magát
megadni; fejét szünet nélkül jobbra-balra forgatta, mintha
önmagában cáfolná a történendő ellenvetéseket. 0 megtes
tesült képe volt a sokaság nyakasságának, mely ereje ér
zetében nem akar hallgatni semmiféle okos szóra.
//

Beszéde nyers és durva volt, mely cáfolat nélkül nem
rábeszélni, de parancsolni akart. Lázas nyelve ajkaira ta
padt, akadozott, dühe még nagyobb fokra hágott, midőn
azt nem bírta szavakba ölteni, taglejtése elébb járt, mint
nyelve. Mindenki felállt, hogy hallgassa őt.

XX.
Beszéde nem egy ember, hanem egy oly nép hangján
szólt, mely engedelmességet követel és a mely nem tud
várni ; ő csodát kívánt ; erélyes hangon ismételte mindazon
képtelen programúi feltételeit, melyeket a zajongó nép kí
vánt azonnal életbeléptettetni, t. i. minden társadalmi rend
felforgatását, a tulajdon és tőke megszüntetését, a szabad
zsákmányolást, a köznépnek rögtöni részesítését a közva
gyonban, a bankároknak, gazdagoknak, gyárosoknak és a
napszámosoknak, gazdagabb polgároknak proscriptióját, egy
oly kormányt, melynek kezében pallos legyen, hogy a szü
letésnek, jólétnek, öröködésnek, sőt még magának a mun
kának előnyeit is megsemmisítse, végre a piros zászlónak
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minden ellenvetés nélküli elfogadását annak jeléül, hogy a
társadalmi rend legyőzhetett, hogy a nép győzött, hogy Páris és minden beavatkozó idegen kormány rettegjen. Min
den egyes követelése után a szónok egyet ütött puskaagyá
val a padozatra, felhangzott a háta megett álló tömegnek
őrjöngő kiáltása, s a téren levőknek üdvlövései.
A kormány tagjai és körükben levő nehány minister
és jó barát — mint Bastide, Bûchez, Barthélemy St. Hi
laire, Payer — minden közbeszólás nélkül hallgatták végig
a szemrehányásokat, nehogy közbeszólásukkal még dühöngőbbé tegyék, mert most e düh hatvanezer fegyveres em
beren volt. Ezen tömeg nyomása alatt már többször játszott
a kormány saját életével s el volt határozva, inkább meg
halni, mintsem megengedje, hogy a társadalmi rend a ter
roristák dühének feláldoztassék. Crémieux, Marie, GarnierPagès, Marrast, Bûchez, Flottard s maga Blanc Lajos is
válaszolt a szónok és a nép követeléseire, és pedig oly bá
torsággal, méltósággal, erővel és következetességgel, mely
ellenhatást gyakorol minden becsületes ember szivében ;
mások szép szavakkal és intéssel akarták lecsendesiteni és
megszeliditeni ezen emberek stoikus vadságát. Minden hasz
talan volt ; ők elzárták füleiket e szavaktól s szemet huny
tak az intéseknek. Az ő egyedüli feleletük az volt: kiáltás
sék ki rögtön a forradalmi kormány, s tűzessék ki hala
déktalanul a piros zászló. Minél kevesebb belátása van az
embernek, annál több az akarata ; mihelyt értelme nem ele
gendő, erőszakhoz folyamodik. A durvaság okossága zsar
nokság. Ha nem bir sem győzni, sem legyőzetni, nyakassá
lesz; ilyen volt ekkor ezen nép is, s ilyenné akarták tenni
tovább is.
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XXI.

Lamartine meghatva nézte egy ablakmélyedésből c
jelenetet, a téren hullámzó néptengert és az ezer meg ezer
fej felett a piros zászló körül gomolygó puskaporfüstöt;
látta az ő tiszttársainak haszontalan erőlködését a nép ezen
követeinek szemtelensége ellen.
Boszankodott ezen fegyveres emberek kihívó gorom
baságai felett, kik utolsó okul mindig puskáikat emelgették
a fegyvertelenek ellen, kik a halállal szemközt állottak;
aztán átment azon csoporton, mely őt a szónoktól elválasz
totta ; megfogta karját, mire az megrázkódott s ki akarta
karját szabadítani, mintha egy más lény megbűvölésétől
félne ; tétovázó szemeket vetett társaira, mintha kérdezné
tőlük, hogy ki bántja?
„Lamartine “, — mondá nehány párthive.
„Lamartine ? — kiáltott bizalmatlan hangon a szó
nok — mit akar az velem ? nem akarom hallani ; én azt
kívánom, hogy a népnek engedelmeskedjenek, mert ha nem,
— (itt fegyvere ravaszára tette ujját) akkor a golyó be
széljen ! Ereszszen el, Lamartine ! — folytatá, karját min
dig próbálván kiszabadítani — én egyszerű ember vagyok ;
én nem tudom magamat beszéd által védelmezni, én nem
tudok eszmékkel felelni, de tudok akarni. Akarom pedig
azt, amiért a nép ide küldött. Ne beszéljen nekem ! ne
csaljon engem ! ne áltasson ügyes nyelvével ! ez az igazi
nyelv, a fegyver nyelve — mondá, mi közben megragadta
a puska csövét — más beszéd nem létezik köztem és ön
között !14
Lamartine mosolygott e szavakra, folyvást kezében
tartva a szónok karját. „Jól beszél — mondá — ön job-

ban beszél, mint én; a nép jól megválasztotta szószólóját;
csakhogy nem elcg ám jól beszélni, hanem meg kell hall
gatni az ész szavát is, melyet az isten adott jószándéku
embereknek, hogy egymást inkább felvilágosítsák, semmint
megsemmisítsék ; az őszinte szó békét, a nyakas hallgatás
háborút okoz az emberek közt. Háborút és vért akar ön?
elfogadjuk ; itt vannak fejeink, de aztán azokra fog követ
kezni vér és háború, kik nem akartak ránk hallgatni !“ —
„ügy van, úgy van ! Lamartineuak igaza van ; halljuk La
martine^ — kiáltották társai.

XXII.

Lamartine aztán meggyőző őszinteség hangján szólott
ezen emberekhez, szavai szívből származtak, melyeket a
pillanat ünnepélyessége még bensőbbé és vallásosabbá tett ;
elmondá nekik, hogy a forradalmak oly roppant háborúk,
melyek után a győzőknek sokkal nagyobb szüksége van
vezérekre, mint a háború alatt ; hogy a nép, bár mily
dicső volt is a tettek mezején, s bármennyire tiszteltessék
is az államférfiak által, ily zendülések alkalmával nem bir
sem elegendő hidegvériiséggel, sem elég mérséklettel, sem
elég értelemmel arra, hogy önmagát megmentse a győzelem
veszélyeitől ; hogy a kormány tevékenysége kint és bent
nem abban áll, hogy ilyen vagy olyan meggondolatlan ren
deleteket hirdessen ki, melyeket fegyveres kézzel ez vagy
ama népszerű szónok kierőszakol, sem pedig abban, hogy
szuronyok hegyével írjon önkényes, erőszakos, gyakran ta
lán igaztalan rendeleteket az összeesküvők asztalán. El
mondá nekik, hogy a kormánynak szabadon és nyugodtan
kell meggondolnia és fontolgatni egy majdnem negyven
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milliónyi nemzetnek jogait, érdekeit és akaratát, miután
mindenkinek ugyanazon joga van az igazságra és a kor
mány védelmére ; hogy gondoljanak arra, miszerint Páris
még nem Franciaország, s Franciaország nem Európa;
hogy a nép boldogsága azon nagy érdekek egyensúlyában
áll, miszerint igazság legyen szolgáltatva az elnyomott nép
nek, anélkül, hogy önkény vagy igaztalanság követtessék
el más polgárok és nemzetek iránt ; hogy egy oly nép,
melynek sem türelme sem bizodalma nincs vezéreitől jót
várni, fejetlenné lesz, mely a legáldásosabb forradalmakat
is rendetlenséggé, anarchiává változtatja; hogy oly vezé
rek, kik magok oly gyávák lennének, hogy csak a soka
ság változó akaratát és ösztönét követnék, még alacsonyab
bak lennének mint a nép ; mert annak tudatlansága nél
kül terjesztenék a hibát és a dühöngést ; egy ily kormány,
mely a sokaság akarata szerint cselekednék, nem volna
méltó sem a nemzethez, sem azon hii polgárokhoz, kik kö
zéje és az anarchia közé vetették magokat ; ha a népnek
csak ily szolgákra van szüksége, akkor csak jöjjön be s
támadja meg a mostani kormány tagjait, mert ezek mindent
készek megtenni a népért, csak azt nem, a mi annak rom
lására és gyalázatára szolgálna. Lamartine végre nehány
szóval azt is kijelentette, hogy a kormány nem fogja ki
tűzni a piros zászlót, mert az által meggyalázná a forrada
lomnak és Franciaországnak múltját.

XXIII.
Minél tovább beszélt Lamartine, annál inkább lehetett
látni a népszónok arcán, mint harcol a felvilágosított érte
lem a durva akarat nyakasságával, melybe egészen bele-
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ringatta magát; oly kép volt az, mint midőn a viz tükrén
egymást űzik a változékony ég fénye és felhői.
Végre győzött az értelem és az érzékenység; az ifjú
szónok földre ejtette fegyverét és sírni kezdett ; meg volt
győzve; társai, kik még jobban voltak megindulva, mint ő,
karjánál fogva kivezették, s a csapattal, melynek élén ők
állottak, egész az udvarra visszavonultak, elmondván, hogy
a kormány nézeteit osztják ; a palotában és a kapu alatt
ingadozás és más gondolkodás terjedt el s a kormány sza
badabban lélekzett.
XXIV.
Azonban alig vették észre a sokaság vezérei, hogy a
visszatért csapat minő hatást gyakorol a Gréve-piacon levő
népre, azonnal újra kezdték a régi izgatást ; gyáváknak és
árulóknak szidalmazták azokat, kik nem voltak képesek
kivívni a piros zászlót és uj forradalmi kormányt, mely
jogar gyanánt szerszámot és pallost tart kezében. A zúgás
eleinte csak távolról hangzott, azután erősebben és köze
lebb hatott egész a palota ablakaihoz. Az összetartó tömeg,
lobogtatva zászlait, kettészakadt, mint egy szétváló falazat,
és uj fegyveres csapatok nyomultak elő roppant zajjal a
palota minden nyilasai és kapui felé, hol aztán az eme
letbe való rohanásban saját tolakodásuk által akadályozták
egymást.
Mig a csapatok eleje, vegyülve becsületes polgárok
kal, egész az udvar felőli nagy lépcsőig és a lépcső köze
péig hatoltak, addig nehány féktelen csapat egész az clőtermekig tolakodott.
Időről időre a hadiskola tanítványai is megjelentek,
kik a népre legtöbb befolyással biró férfiakat arra kér-
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lék, hogy mutassák meg magukat s akadályozzák meg az
utolsó erőszakot. Marié és Crémieux rettenthetlcnül jártak
fel s alá, Goudchaux, Bethmont és Carnot ministerek hozzájok csatlakoztak; aztán pedig néhány hű polgár fedezte
őket testével és népszerűségével. Egyidőre tiszteletet nyer
tek s kimerülve tértek vissza a tömegtől.
Lamartine ötször ment ki, beszélt, tapsokat aratott,
és egy kicsit visszanyomta a tömeget az által, hogy előtte
lobogtatta a liáromszinü nemzeti zászlót, mint mely a for
radalom szülötte, mely egykorú a szabadsággal, mely meg
van szentelve a győzelem vére által. Ruhája megtépve, feje
fedetlen volt, homlokáról pedig folyt az izzadság. Megjele
nésekor lelkesedés és botránkozás meglehetős egyformán
nyilatkozott iránta ; beszédét soká nem kezdhette meg, mert
első szavait nagy zaj zárta el ajkain ; de mihelyt a kö
rülmény vagy a haza veszélyes helyzete által sugalmazott
nehány szót mondott, a legközelebb állók azonnal kezet
nyújtottak neki ragaszkodásuk jeléül. Sziveikben visszhangra
találván beszédei, a lelkesedés és dicséret teremről teremre
és fokról fokra szállt ; végre könybe lábadt szemekkel ölel
ték meg őt. Soha nem tűnt ki annyira, mint ezen órákban,
hogy mennyi értelem, érzékenység, nemesség, lelkesültség
és szeretet van ezen népben, melynek csak az kell, hogy
emberségesen beszéljenek hozzá, s még a zendülés közt is
képes a legmagasabb érzelmekig felemelkedni.

XXV.
Azonban a rokonszenvnek és beszédnek győzedelme
kevés ideig tartott, a mennyiben csak lassan és tökéletle
nül terjedhetett el a mintegy 60—80 ezernyi zugó tömeg
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között; s úgy Játszott, hogy a szónok utolsó szavaival meg
is szűnt. Sokszor még vissza se ment, midőn már alulról
uj zajt s feje körül golyók fütyülését hallotta, melyek a
lépcsők boltozatába fúródtak.
Minden órában uj erő érkezett a vidékről és a kül
városokból. Dél tájban a Grève-piac és a körülfekvő házak
ablakai és tetői úgy néztek ki, mintha pirosra volnának
festve. A bejárásoknál és lent a földszinten egy nagy ráz
kódást lehetett észrevenni. „Fegyverre!“ hangzottá kiáltás, s
azon nehány bátor polgár, ki a nép dühének ellentállani
merészelt, a lépcsőkön lelöketett és agyontapostatott ; a
népáradat fölrohant és a haldoklókkal telt köztársasági
terem góth-izlésü előcsarnokában szorult össze. „Lamartine!
Lamartine ! — kiálták a nép által nyomott polgárok minden
felől, — csak ő tarthatja fel a tömeget. A nép csak őtakarja
hallani; jöjjön ki, vagy minden veszve van!u
Lamartine, ki tizennyolc óri aerőfeszitéstől ellankadtan
a padozaton hevert, e szavakra fölkelt, s Payer, Jumelle,
Maréchal, a St. Cyr bátor tanulói, egy csapat műegyetemi
tanuló és az őt fedező nehány polgár kíséretében kiment a
folyosóra egész a lépcsőkig ; aztán lement kardok, szuronyok,
tőrök és puskák között, melyeket mind a két oldálról, őrült,
részben ittas emberek emelgettek feje felett. A zendülők
hullámaitól vitetve leérkezett | a Grève piacára menő lép
csőn. Itt föllépett és beszélt. Alakja, melyre a nép kiváncsi
volt, taglejtése, őszinte, nyilt arckifejezése gyakran több ha
tást idézett elő, mint beszédje, mely elhangzott a sokaság
felett. A sokaság hosszas éljenzésben tört ki. Nehány piros
zászló eltűnt, nehány háromszinü zászló pedig megjelent
az ablakokban.
Midőn a lépcsőkön visszament, követve a piacról jövő
örömzaj visszhangja által, mely biztosítani látszott őt a bent
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levők golyója és tőre ellen, az utolsó előtti lépcsőn nehány
rongyos és gyanús kinézésű ember rákiáltott: „áruló !“
Lamartine megállt kigombolta mellét s szánalmas
mosolylyal nézett a zendtílők szemébe. „Mi vagyunk áru
lók ? — mondá — ha azt hiszitek, akkor gyilkoljatok meg !
de ti azt nem hiszitek, mert elébb önmagunkat kellett volna
elárulnunk ! Ki merészelt többet kockára tenni, ti vagy mi ?
Mi áldozatul hoztuk magunkat, nevünket, múltúnkat és te
jünket; ti pedig semmit egyebet, mint csizmátok porát;
mert nem a ti nevetek van a köztársaságnak aláírva, és
ha a köztársaság megbukik, ellenségeinek boszuja nem a
ti neveiteket fogja sújtani !“ E szavak nagy hatást gyako
roltak a nép szivére és értelmére, mely meg is tapsolta
őket.
Midőn Lamartine a sebesültek termébe lépett, elébe
jött könyezve egy fiatal nő, ki őt mindnyájok megment
jének nevezé. Férje ott feküdt betegen a terem egyik
szögletében. A férfiú nem volt más, mint Flocon, kit nehány
órával elébb félholtan hoztak oda Vincennesből, miután a
fegyvertárt megmentette és St. Antoine külvárosát lecsendesitette volna. Lamartine megszorította kezét s köszönetét
mondott feláldozó bátorságáért. Ezen tisztelet a régi és uj
republicanusok között úgy szólván a csatatéren kezdődött.

XXVI.
Azonban a becsületes polgárok ezen győzelme is ke
vés ideig tartott ; a tehetetlenség feletti kétségbeesés, ered
ményre való haszonthalan várakozás, a feletti szégyen, hogy
semmit sem nyertek, éhség, szomjúság, hidegség, hűvös
zápor, és a sár, melyben némelyek reggel óta álldogáltak,
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uj meg uj elégületlenséget támasztottak a néptömegben. A
vezetők, kik látták a nap fel keltét, és leszállását, nem
akarták, hogy a nap az ő leveretésökkel szálljon le. Két
óra tájban egy négy vagy ötezernyi vad csoport látszott
előtörni Páris legszegényebb és legtávolabbi külvárosaiból,
vegyítve nehány jobb öltözetű és jobb fegyverzetit emberrel,
átment a városháza udvarain, elözönlötte a termeket, s ha
lálkiáltás, fegyverzörgetés és lövöldözés között betolakodott
egész a lépcső melletti csarnokba, melynél a kormányt»'
nácsboz vezető folyosók kezdődtek.
Lagrange, borzas hajával, két pisztolyával, taglejté
sével, magas termetével és irtózatos hangjával hiába töre
kedett e tömeget lecsendesiteni, mely már fel volt izgatva
a lelkesedés, győzelem, türelmetlenség, zaj és bor által.
Ordító hangja által még inkább felingerelte őket. Mint egy
árboc a hullámok közül, úgy magaslott ki alakja a tömeg
közül, vitetvén egyik csoportból a másikba, a lépcsőről a
folyosóra, az ajtótól az ablakig, innét kinyújtotta hosszú
karjait üdvözölve a tömeget kérő hangon, mely a széltől
elkapatván egészen elveszett a földszinti zaj és lövöldözés
között. A tömeg egy gyenge kis ajtóba szorúlt, melyen alig
mehetett két ember egymás mellett. Lamartine néhány
becsületes polgár által felemeltetett s úgy vitetett ki, és
újra a legnyomorultabb lázadókkal kellett harcolnia.
A közelállók hiába kiáltották nevét, hiába emelgették
magasra, hogy alakjával legalább a kíváncsiság csendjét
idézzék elő. A hullámzó tömeg zaja, dörömbölése, faldöngetése és Lagrange hangja mindig félbeszakították az egy
pillanatra beállott csendet, úgy hogy lehetetlen volt szólani.
Aztán a háta megett becsukott ajtó felé szorult, úgy hogy
kevés híja, hogy Lamartinet agyon nem taposták, s hogy
ki nem tűzték a győzelmes piros zászlót.
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Végre néhány Ilii embere egy szalmaszéket keritett
elő, melyre mint valami szószékre kellett lépnie, s melyet
barátai tartottak, hogy fél ne forduljon. Tekintete, nyugodt
magatartása, türelmes taglejtése és a becsületes polgárok
csititó kiáltása csendet eszközölt a tömegben, mely minden
uj jelenetre figyel s mely kezdett hallgatni. Végre lassan
lecsendesült a zaj.
Lamartine többször kezdett szólani ; de mindannyi
szor, mindőn már csendet eszközölt tekintetével, karjával
és szavával, Lagrange erős szava zavarta meg, ki az ablak
ból egy más népcsapathoz beszélt, mire a teremben oly
nagy zavart idézett elő, hogy a szónak szava elnyomatott
általa. Végre Lagrange lecsendesült; társai lerángatták
helyéről, mire aztán az épületnek más részére ment szóno
kolni, Lamartine pedig, kinek pártja a veszélylyel növeke
dett, meghallgattatott barátai és ellenei által.

XXVII.
Lamartine egy dicsbeszéd által csendesítette le a né
pet, melylyel az oly gyors, oly teljes és még a legszabadelvübb republikánusok által sem remélt győzelmet dicsőitette. Tanúbizonyságul hivta fel istent és embert azon cso
dálatos mérséklet és vallásos emberség mellett, melyet e
nép tanúsított a küzdelemben és a diadalban ; dicsérte azon
nemes érzelmet, melynél fogva a még felfegyverzett, de en
gedelmes és fegyelmezett nép magát nehány bátor, sem
gyalázattól, sem haláltól nem rettegő férfi kezére bizza.
Ezen előadás következtében maga a nép is csodál
kozni kezdett, s erényének érzetében könyezni kezdett; a
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lelkesedés következtében felhagyott a gyanúsítással, a boszuval és a fejetlenséggel.
„íme, polgárok, ennek volt tanúja a tegnapi nap —
folytaid beszédét Lamartine. — És mit fog látni a mai nap ?
Más népet lásson-e ma, — mely annál dühösebb, minél
kevesebb az ellensége, mely ugyanazon férfiakat gyalázza,
kiket tegnap maga emelt fel ; akadályozza szabadságukban,
megalázza méltóságukban, s nem tudja, hogy azoknak mél
tósága nem más, mint a nép méltósága; azt lássa-e, hogy
az egyetértés és testvériség forradalma helyére a boszu és
gyilkosság forradalmát teszi? hogy a maga kormányától
azt követeli, hogy az egyetértés jelvénye helyett egyugyan
azon haza polgárai közt a halálos harc piros zászlaját tűzze
ki, melyet véres harc alkalmával ki lehet tűzni az ellenség
rettentésére, de a harc után az engesztelődés és béke je
lévé kellene azt változtatnia ! Én inkább fekete zászlót szeret
nék kitűzve látni, egy ostromlott város szemfedője gyanánt,
mely megjelölje az emberiség által megszentelt épületeket,
hogy azok megkiméltessenek az ellenség bombáitól. Akar
játok-e hát, hogy a ti köztársaságtok zászlaja fenyegetőbb
és veszedelmesebb legyen, mint egy bombázott városé ?u
„Nem, nem ! — kiáltott nehány hallgató — Lamartinenak igaza van. Ne tartsuk fel, barátim, a polgárság
rettegtetésére ezen zászlót! — De igen, — kiáltották má
sok, — az a mienk, az a nép zászlaja; azzal győztünk;
mért ne tartanók meg a győzelem után is azt a jelvényt,
mely vérünkkel van festve ?u
„Polgárok ! — felelt Lamartine, miután a leghathatósabb okokkal harcolt, hogy a nép változtassa meg a zász
lói, és személyes meggyőződésére, mint utolsó okra hivat
kozott, hogy megijeszsze a népet, mely visszavonulási fe
nyegetőzései miatt szerette őt. — Polgárok ! ti erőszakosLamartine.

1.
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kodhattok a kormány felett; megparancsolhatjátok neki,
hogy a nemzet zászlóját és Franciaország nevét megváltoz
tassa. Ha ti oly roszul vagytok hangolva s annyira nyaka
sok vagytok, hogy vakságtokban egy részszerü köztársasá
got és rémuralmat akartok rákényszeríteni, akkor a kor
mány, epen úgy, mint én, szintén el van határozva inkább
meghalni, mint engedelmesség által magát meggyalázni.
Én részemről soha nem fogom aláírni az ilyen határozatot;
én e vérzászlót mind halálig vissza fogom vetni, pedig nek
tek több okotok van reá, mint nekem, mert a piros zászló,
melyet ti akartok, még soha nem idézett elő mást, mint
91-ben és 93-ban a nép vérében úszó Mars-mezőt, de a
háromszinü lobogó bejárta a világot hazánk nevével, dicső
ségével és szabadságával !u
Ezen utolsó szavak után Lamartine, félbeszakittatva
majdnem egyhangú tetszésnyilatkozatok által, a körülállók
karjai közé lépett le azon székről, mely szószékül szolgált
neki ! Az uj köztársaság ügye győzött a helyébe tenni szándéklott véres emlékek felett.
Lamartine és a józanabb gondolkodású polgárok he
lyeslése között megindult a roppant * néptömege, mely
a termet egész a főlépcsőig elfoglalta, kiáltván : „éljen
Lamartine ! éljen a háromszinü zászló !“

- XXVIII.
Azonban az ekkép lecsendesitett tömeg lemenőben
egy uj csoporttal találkozott, mely nem hathatván fel,
semmit sem hallott Lamartine beszédéből E csapat tüze
sebben és engesztelhetlenebb haraggal tört fel, mint az ed
digiek valamennyien ; ebből nagy zavar és tolakodás tá-
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madt azok között, kik a piros zászlót kívánták és azok
között, kik Lamartine beszéde által meggyőzetve a liávomszinü zászló mellett voltak. A fenyegetőző párbeszédek,
nagy káromkodások, nyakas hadonázások, az elnyomottak
jajveszékelése, a földszintről történt néhány lövés, a piros
zászló foszlányai, a fejek felett villogtatott fegyverek, mind
ezek egyik legborzasztóbb jelenetét képezték a forra
dalomnak.
Lamartine a két párt közé lépett.
„Itt van Lamartine! helyet Lamartinenak ! halljuk
Lamartinet ! — kiáltották azon polgárok, kik eddig is hall
gatták. — Nem kell, nem kell, le vele, halál Lamartinera!
Nem alkuszunk ! nem kellenek szavak ! határozat, határo
zat! vagy pedig a lámpára az áruló kormánynyal !“ ordítot
ták az ostromlók.
E szavaknál Lamartine nem jött zavarba, nem ijedt
meg. *)
Az összetört széket, melyen elébb állt, utána vitték a
lépcsőkanyarulat felé ; ott újra rálépett s a nagy gótajtó
párkányzatára támaszkodott, mely össze volt lődözve. Az
ostromlók, mihelyt meglátták, a helyett, hogy lecsillapodtak
volna, még nagyobb dühhel, káromlással és fenyegetéssel
zúdultak fel. Úgy látszott, hogy a puskacsövek a lépcső
aljától az ajtó felé céloztak. A közelebb álló, mintegy busz
durva kinézésű részeges ember rázta szuronyát és kardját.
Előtte pedig, egész lábainál, nyolc vagy tiz dühönc, lecsüggesztett fővel, karddal kezében rohant azon gyenge csapatra,
mely Lamartinet körülvette. Az elsők közti két vagy há
rom ember őrültnek látszott. Boros karjaikat a levegőbe
*) Lásd e napok történelmét a harcosok
noyer kapitány alatt.

társulatától Du-
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emelgették, kivont fegyvereiket pedig a bátor polgárok
csomóba szorították, mint a kaszások a búzakévéket szok
ták. A kardok begye néba egész a ««ónokig felért, kinek
karján könnyű sebet is ejtettek. A pillanat válságos, a
győzelem kétséges volt. Végre a véletlen eldöntötte. La
martine nem hallgattathatott meg s nem akart lelépni. Ha
ő ingadozik, akkor minden veszve lett volna. A józanabb
polgárok meg voltak zavarva, Lamartine attól tartott, hogy
a sokaság elgázolja.

XXIX.
Ezen pillanatban egy férfiú vált ki jobbról egy csa
patból, keresztülhasitá a tömeget, felállott az ajtó támfa
lára körülbelül oly magasságban, mint Lamartine, a néppel
szemben. Ez egy roppant termetű és erős szavú ember volt.
Már maga ruházata is figyelmet gerjesztett a sokaságban;
felső ruhája kopott és rongyos volt, mint valami koldusé.
Féltérdig érő nadrágjából kilátszottak meztelen lábai; rö
vid ujjaiból pedig hosszú 'kezei és alsó ruhájának egy da
rabja fityegett. Inge ki volt tárva, úgy hogy oldalbordáit
meg lehetett számlálni. Nyaka és feje fedetlen volt; hosszú,
barna, szeméttel és porral fedett haja arcának mindkét
oldalán lefüggött. Fényes kék szemeiből gyöngédség és jó
ság sugárzott ki; nyílt arcán majdnem lázas, de azért re
mény- és szeretetteljes lelkesültség honolt. Valóságos tüne
mény volt ez, a nagyság, nyomorúság és iszonyuság e pil
lanatában.
Egy alulról lőtt golyó épen orra tövét érte, úgy hogy
a vér mind a két arcát és ajkát elborította; de ő nem so
kat törődött sebével ; karjait Lamartine felé nyújtotta s el
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nevezte a nép tanácsának, világosságának, testvérének, aty
jának és istenének. „Hadd lássam, hadd érintsem, hadd
csókoljam, — kiáltott, — hallgassátok meg! barátim, csat
lakozzatok hozzá; kövessétek tanácsait, öleljétek meg, en
gem öljetek meg helyette. Én kész vagyok ezerszer meg
halni, hogy hazámnak megmentsem e derék polgárt !“
Erre Lamartinera borult, kit sokáig tartván karjai kö
zött, egészen bevérezett. Lamartine megfogván kezét, meg
indult a sokaság e nemes személyesitője felett.
»

XXX.
E jelenet látására maga a nép is megindult. Azon
szeretet, melyet egy szegény, sebesült és vérrel boritott em
ber, kinek külseje csupa nyomorúságot árult el, tanúsított
Lamartine iránt, teljes biztosítékot nyújtott a tömegnek arra
nézve, hogy bizhatik a kormány ezen szószólójának mér
séklő szavaiban. Lamartine észrevevén a sokaság arcán a
mély benyomást, megkisérlette az utolsó ostromot a megin
dult szivekre. Hosszas zaj támadt lábainál azok között, kik
hallgatni akarták és azok között, kik semmit sem akartak
hallani ; végre beállott a csend az említett ember intésére,
ki egyik kezével letörölte arcáról a vért, másikával pedig
intett, hogy hallgassanak.
„Polgárok ! — kezdé Lamartine, — ha három nap
előtt valaki azt mondotta volna, hogy ti fel fogjátok for
gatni a trónt, meg fogjátok semmisíteni az oligarchiát, ki
fogjátok vívni az általános szavazatjogot, végre, hogy meg
togjátok alapítani a köztársaságot! és pedig azt a köztár
saságot, melyről még azok sem mertek álmodozni, kik ne
vét, mint valami bűnt, elrejtve tartották szivüknek rejtőké

278

ben ! És minő köztársaságot ? Nem olyat, mint a minő a
görögöké és a rómaiaké volt, melyben patríciusok és ple
bejusok, urak és rabszolgák voltak ! Nem olyat, miut a mi
nők az újabb kor aristokratikus respublikái, melyekben kü
lönbséget tesznek a polgárság és a köznép, a törvény előtti
kicsinyek és nagyok, nép és ur között; hanem tökéletes
egyenlőség elvére alapított köztársaságot, melyben nincs
sem aristocratia, sem oligarchia, sem nagy, sem kicsiny,
sem patrícius, sem plebejus, sem kényur, sem rabszolga a
törvény előtt; melyben csak az összes polgárságból álló
egy nép van, és melyben a törvény és közhatalom a nem
zetet képező egyesek szavazatán és jogán alapul, összefoglaltan egy összesített hatalommá, mely a köztársaság kor
mányának neveztetik, mely a nép irányában népszerű intéz
ményeiben és jó tettekben nyilatkozik.
„Ha mindezt valaki három nap előtt mondotta volna,
ti nem hittétek volna ! Három nap ? mondtátok volna : há
rom század kívántatik arra, hogy az emberiség javát célzó
ily nagy mü végrehajtassék ! (Helyeslés.)
„És ime ! amit ti lehetetlennek tartottatok, az most
megtörtént ! Itt a mi müvünk, e sokaság, e fegyverek, a ti
vértanúitok ezen hullái között, — és ti zúgolódtok az isten
ellen és ellenünk ?
„Nem, nem“ — kiáltották többen.
„Oh ti érdemetlenek lennétek ez erő feszítésre, — folytatá Lamartine — ha ezt nem bírnátok felfogni és elis
merni.
„S mit követelünk mi tőletek e mű befejezésére? tán
éveket ? — nem ; tán hónapokat ? — nem ; tán heteket ? —
nem; csak napokat, csak két vagy három napot, és a ti
győzelmetek meg lesz Írva, el lesz fogadva, biztosítva és
oly módon szervezve, hogy azt semmiféle zsarnokság - 9
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kivéve a ti tiirelmetlenségtek zsarnokságát — nem ragad
hatja ki kezeitek közül ! És ti megfoszttok benőnket ezen
napoktól, óráktól és percektől ! s ti megfojtanátok a ti vé
retekből született köztársaságot még bölcseiében !
„Kern, nem, — kiáltott ismét vagy száz torok ; bízunk,
bízunk bennetek ! rajta, nyugtassuk meg és világosítsuk fel
testvéreinket ! Éljen az ideiglenes kormány ! éljen a köz
társaság ! éljen Lamartine!"
„Polgárok ! — folytatá tovább, — eddig úgy beszéltem
hozzátok, mint polgár, most hallgassatok meg úgy, mint külügyministerteket. Ha elveszitek tőlem a háromsziníí zászlót,
akkor, tudjátok meg, elvettétek Franciaország kiilhatalmának felét! mert Európa csak a maga megveretésének és
arai diadalainknak zászlaját ismeri, — s ez a köztársaság és
császárság zászlaja. A piros zászlót csak egy párt zászla
jának fogná tekinteni. — Tehát Franciaország zászlaját, a
mi győzedelmes hadseregünk zászlaját, a mi diadalaink
zászlaját kell lobogtatnunk Európa előtt. Franciaország és
a háromszinü zászló ugyanazon gondolatot, ugyanazon dics
fényt, és ha kell, ellenségei előtt ugyanazon rémjelet
képez.
„0 te elnyomott s nyomorodban türelmes nép, mely e
szegény emberben tényleg bebizonyítottad (mi közben jobb
kezével átkarolta azon embert), hogy mennyi önzetlenség,
nemesség és értelmesség van a te lelkedben ! Oh, igen, ölel
jük meg egymást, szeressük egymást, mint testvérek, rend
és rangkülömbség nélkül, szegény és gazdag egyiránt. Va
lóban hálátlan volna azon kormány, melyet kiállítottatok
és mely megfeledkeznék arról, hogy az elnyomottakon se
gíteni első kötelessége ! Mi engem illet, én nem fogok ar
ról megfeledkezni soha; én szeretem a rendet s érette
kész vagyok életemet is feláldozni ; de gyűlölöm az auar-
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chiát, mert az a művelt társadalomnak felbomlását idézi
elő. Én irtózom a demagógiától, mert az a nép gyalázata
és a szabadság botránya. De jóllehet én kedvezőbb kö
rülmények között születtem, mint ti barátim, és talán épen
azért, mert kedvezőbb körülmények között születtem, mert
én kevesebbet fáradoztam és szenvedtem, mint ti, azért ma
radt több időm gondolkodni és tanulmányozni a ti elnyomatástokat; én mindig testvériesebb kormányt kivántam,
mely át legyen hatva a szeretet azon érzelmétől, mely
minket e pillanatban szó, könyek és ölelés között egye
sit, melynek ti oly nagy tanúbizonyságát adtátok és melyet
én érezek irántatok." — — — — — — — —

XXXI.
Éppen azon pillanatban, midőn Lamartine kitárta kar
jait, hogy a közelállókat átölelje s tovább akart beszélni,
egyszerre megállóit, a szó elakadt ajkain, tagjai megmere
vedtek s szemeit egy oly tárgyra függeszté, melyet a soka
ság nem látott.
Nehány pillanatig zavartan nézett egy álomszerű tüne
ményre, melyet a rögtönzés idézett a szónok szemei elé s
mely feléje közeledett, mint valami láttani csalódás s mint
a képzelet szemfényvesztő varázsa.
E tünemény egy ifjú mellképe volt, kékbe öltözve,
mely a tömeg felett lebegett, s feléje közeledett lépések és
ingadozás nélkül, mint a nap előtt elsuhanó fantom. Minél
inkább közeledett ez alak, Lamartine annál inkább csodál
kozott s szavai annál inkább elakadtak ajkain. Végre a
mellképben Blanc Lajos arcvonásait ismerte fel. Az arcnak
megvolt a színe, de a szemek nyitvák és meredtek voltak.
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Az alak valóban Blanc Lajos volt, ki forróság és kimerült
ség következtében a földszinten elájult, s kit barátai csen
desen és vigyázva hoztak a figyelő tömeg felé. E pillanat
ban a sebesült szegény ember, ki Lamartinet megmentette,
földre rogyott, utána dűlt a széke is. Lamartinet feltartotta a
nép. Blanc Lajos a fris levegőn magához tért. E jelenet
ugyan félbeszakította Lamartine beszédét, de nem rontotta
le hatását.

XXXII.
A nép, dacára e fordulatnak, érezte türelmetlenségé
nek szemrehányásait és annak fontosságát, hogy zászlajá
val önmaga lökné el saját dicsőségét. Különösen meg volt
pedig hatva azon őszinte nyilatkozat által, melyet klilügyministere tett imádott hazája érdekében. Most úgyszólván
önmaga ellen fordult ; sokan félretolva az előttök állóknak
fegyverét, előre siettek, hogy a szónoknak lábait átkarol
ják és kezeit megcsókolják. Könyek peregtek minden szem
ből ; a szegény ember is sirt, s könyei összevegyültek az
arcán folyó nemes vérével.
Ezen embernek több érdeme volt a háromszinü zászló
megmentésére és az 1793-ki köztársaság kikerülésére, mint
Lamartine szónoklatának és a kormány szilárdságának.
Diadala után elveszett a tömeg közé, mely már véglegesen
eloszlott a Gréve-piacról. Lamartine soha sem tudta meg
nevét s nem is látta többé soha ; pedig ő neki köszön
heti életét, valamint Franciaország is neki köszönheti zász
laját.
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XXXIII.

Azalatt a józanabb polgárság között, mely tudta, hogy
a kormány tizennyolc óra óta zaklattatik a tömeg rohamai
által, azon hir terjedt el, hogy a piros zászló már kitüzetett, hogy a kormány megbuktatva a terroristák hatalmába
került, hogy Lamartine golyó által megsebesittetett, s hogy
véres arccal és véres kezekkel látták az ablakon át, nem
tudván, hogy az a nemesszivii szegény embernek vére volt.
Ijedség uralkodott a város távolabbi részeiben, és zavar a
közelebbiekben.
A legbátrabbak csupa hazaíiságból személyesen jöttek
a Grève piacára és a nép közé vegyültek. Az összeesküvő
ket próbálták lebeszélni szándékaikról, a legvakmerőbb
csapatokat részint barátságos, részint szigorú szavakkal in
tették, hogy a rémzászlót tegyék félre. Ekkor a lépcsők
ről, az ablakokból és az udvarakból fölharsogott az: „éljen
a köztársaság !“ kiáltás, és az ostromlók utolsó csapata háromszinü zászlóval vonult ki a főkapun, mi bátorságot ön
tött a köztársaság tisztaságának védőibe.
Az egész piac megrendült a visszavonuló és oszladozó
tömeg ily kiáltásaitól : éljen a köztársaság ! „éljen az ideig
lenes kormány ! éljen Lamartine !u mi által a harag és csa
lódás kitörései elnyomattak. Rendetlen csapatokat lehetett
látni leeresztett piros zászlókkal vonulni mindazon utcákon,
melyek a Bastille felé, a partokon át a St.-Marceau külvá
ros és Bercy felé mennek. A hátramaradtak a háromszinü
zászló dicsőségére mintegy ezer hangon kezdették énekelni
a Marseillaiset. Aztán a tér majdnem egészen üres lett. A
rácsozat mellett csak két- vagy háromszáz egyenruhás nem
zetőr és nehány derék polgár állott, kik ruháik alatt fegy-
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vert tartva, készek voltak védeni a kormány és a haza
szent ügyét.
XXXIV.
Ezzel azonban még nem volt minden befejezve. A pi
ros zászlós bandák visszavonnltokban fenyegetőztek fegy
vereikkel , hogy másnap még nagyobb erővel fognak
visszatérni.
Mig Lamartine kivid harcolt és győzött a nép felett,
addig az ő tiszttársai, kiktől a néptömeg által el volt kü
lönítve, ép oly határozottsággal küzdöttek az erőszakos
rendszabályok követelői ellen, s szilárd ellentállásuk mel
lett erélyesen és gyorsan rendezték kormányügyeiket.
Garnier-Pagès, mint párisi maire, szervezte a városi
elöljáróságot, némely maireket a város különféle részeiben
megerősített, másokat letett vagy kinevezett. Ledru-Rollin
visszaállította a rábízott roppant belügyi ministeriumot, s
Caussidiére egyetértőleg intézkedett egy nagyobb számú
rendőrség felállításáról, mely annyira szükséges a rendet
lenséggel telt, kormány nélküli fővárosban. Subervie ifjúkori
republikánus tüzével dolgozott azon, hogy a hadsereg lefegyvereztetését megakadályozza. Ez hiba lett volna, mert
azzal maga az ország lett volna lefegyverezve
épen oly
*
időben, mikor forradalom dúl kebelében. Éjjel-nappal min
dig talpon vagy lóháton, vagy a tanácsteremben volt lát
ható ez egyenruhás öreg, ki katonái között elfeledő és
feledteté korát. Subervie telve lévén az első köztársaság
nagyszerű emlékeivel, semmi lehetetlenséget nem látott arra,
hogy a francia hazafiság ama nagy napjait visszaidézze,
melyekért ő annyira tudott lelkesedni.
Némelyek ürügyül vették korát, hogy a ministerium-
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tói eltávolítsák. Csalódtak. Csak születésének éve volt régi,
de sem az ö lelkesedése, sem az ő tevékenysége, sem az
ő szilárdsága nem öregedett meg. Subervie méltó utóda
volt Carnotnak.
Arago minden gondolatát a reábizott tengeri hatalom
fentartására fordította; erősen harcolt a kormány gépezeté
nek minden megrontása ellen. Goudcbaux, a pénzügyminister, az idegenkedést és érdeket feláldozta a hazafiságnak
s fentartotta a hitelt becsületessége és tudománya által.
Crémieux, Marie, Carnot, Bethmont, valamint Lamartine is
elhanyagolták kevésbé sürgős teendőiket, hogy az általános
szükségnek tegyenek eleget, hogy a városházán, a forrada
lom ezen főhelyén, eloltsák a zendülés tüzét. Az ép oly fáradhatlan, mint erélyes Marrast éjjel-nappal a tanácsasztal
nál volt ; ő szabatosan és világosan szerkesztette azon ren
deletetek benyitását, melyeket Crémieux és Marie bocsátot
tak, mig Lamartine a néphez, a hadsereghez és Európához
szóló kiáltványokat irta.

XXXV.
Uy fontos munkában találta társait Lamartine, midőn
a zendülőktől megszabadult tanácsterembe lépett. Most már
szabadabban kezdtek lélekzeni, nyugodt és reményteljes
tekintetet vetettek az ablakon át a városháza előtti üres
térre.
Délutáni négy óra volt. Egy a februári felhőkön
keresztültörő napsugár viiágitá meg a nedves kövezetét
és a vizpocsolyát, mely vegyítve volt azon lóhullák véré
vel, melyeket az imént takarítottak el az utcáról. A nem
zeti háromszinü zászló ismét elfoglalta helyét IV. Henrik
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emlékszobrán, és ott lobogott az épületnek minden ablakán.
Mindenki azon még kétes biztosságban élt, mely a néplá
zadásokat szokta követni, s melyben alig leket teljesen
bizni. Azonban a nép sokkal érzékenyebbnek és finomabb
nak mutatta magát, semhogy reményt nem támasztott volna
a kormány tagjainak kétkedő szivében. Dupont és Arago
mindjárt délután eljöttek, a mint megtudták, hogy társaik
veszélyben forognak. Az épületnek egy üres kis szobájá
ban összejöttek a többi jelenvolt kormánytagokkal és titok
ban tanácskoztak.
A csend, mely a lárma után, a biztosság, mely az
izgatás után bekövetkezett, a barátságos napsugár, a szi
vet emelő mozgalom, a mindenkit tápláló remény és a bá
mulat e nép fölött, mely nehány ismeretlen polgár szavára
önkényt letette fegyverét; mindez fölébresztette azon nagy
gondolatokat, melyek, a szivből forrván, v a l ó d i politikát
képeznek, mert természetes igazságon alapszanak. A ter
mészeti ösztön a legjobb törvényhozó ; ki azt a törvénybe
iija, az az isten sugallatára írja be.
Az ideiglenes kormánynak minden egyes tagja ezen
benyomás alatt állott. Nem lehetett alkalmasabb pillanat
arra, hogy nehány nagyobbszerü rendszabály által határoztassék meg a köztársaság jelleme. Az intézmények nagy
lelkűségének megfelelőnek kellett lennie a nép nagylelkűsé
géhez. Ezen pillanatban nem volt a kormányban senki
olyan, ki a köztársaságot egy bizonyos párt kizárólagos
birtokává akarta volna tenni, más pártok rettentésére, és
a ki ezen győzelmes és zsarnoki pártot proscriptiókkal,
vagyonelkobzásokkal és rémuralmi vérpadokkal fegyverez
hette volna fel. De a köztársaság neve régi emlékeinél
fogva népszerűtlen volt a nép előtt. Az 1793-ki köztársa
ság vérontása elhomályosította az 1848-kit. Ennek mind
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járt az első napon le kellett mosnia a foltokat, visszauta
sítania minden basonlitást a kettő között, és a forradalom
fegyverét össze kellett törnie magoknak a forradalmárok
nak keze által, hogy az esztelenek és gonoszok, kik a
népet meg akarták csalni, később kezökbe ne ragadhassák
azt, és a köztársaság nevét fel ne cserélhessék az annak
nevében elkövetett rémtettekkel és bűnökkel.

XXXVI.
A jelenvolt tagoknak mindenike saját szivéhez és
eszéhez folyamodott, hogy a teendő nagyszerű reformok,
törvényhozási, politikai és társadalmi javítások kezdeménye
zéséhez fogjon. Ily kezdeményezések képezik a forradal
mak bölcsészetét. Ezek azok, melyek helyreállítják egy nap
alatt az egyensúlyt, egy kornak előrehaladott eszméi és
egy kormánynak elmaradt tettei között.
Némelyek a rabszolgaság rögtöni megszüntetését ja
vasolták, mint a mely szenyfoltját képezi törvénykönyvünk
nek, és mely gyarmatainkat folyvást lázadással fenyegeti.
Mások a szeptemberi törvény eltörlését, mint a mely
a gondolatra az elkobzással egyenlő birságképen nehezül.
A harmadik ismét azt kívánta, hogy mondassék ki a
népek testvéresülésének elve, hogy ez által megszűnjék a
háború és hódítás.
A negyedik a választási censust, ezen politikai materialismust, mint melv a vagyon jogát felibe helyezi az
ember jogának.
Mindnyájon pedig nemcsak a jogegyenlőség, hanem
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a külömböző néposztályok közötti kölcsönös szeretet elvét
is, mely segélyezési, biztosítási és jótékonysági társulatok
intézménye által volna valósit ható, a mennyiben az a tőke
szabadságával és a tulajdon biztosságával összeegyeztethető,
mint a melyek nélkül társadalom és család nem létez
hetnék.
Mihelyt e nagy demokratikus igazságok, melyek in
kább gyorsan kimondattak mint hidegvértien megvitattak,
határozattá lettek, azonnal egy kormánytag, minister vagy
titkár keze alá kerültek néphez szóló kiáltvány alakjában.
Egy tova vihető s a tanácsterem előtti folyosón felállított
nyomda azonnal kinyomtatta a határozatokat, melyek az
ablakon át a sokaság közé szórattak s futárok által a departementekbe küldettek. Ez egy oly század rögtönzése volt,
melynek a forradalom nyitotta meg szavát ; természetes ki
törése mindazon keresztényi, bölcsészeti és demokratikus
igazságoknak, melyek egy félszázad óta éltek a felvilágosodottak szivében és a nemzet homályos óhajában. De
ezen félszazad tapasztalata megérlelte a haza és annak ne
vében határozó férfiak gondolatait. Ezen tapasztalat ott tilt
Duponttal, Aragoval, Mariéval és Carnottal azon asztalnál,
melynél ez igazságok valósulást és mértéket nyertek. Cso
dálatos dolog ! hogy egy ily lelkes és nagy horderejű ülés
ben semmiféle vakmerőséget és semmiféle túlzást nem kö
vetett el a lelkesült kormány sem szóval sem tettel ; egy
törvényhozó sem volt kénytelen később megsemmisíteni azon
kötelezettséget, melyet az ország és az utókor irányában
vállalt. Minden ily rendelet törvénynyé lehetett volna a nem
zetgyülés kezei alatt.
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XXXVII.

Midőn az ülés már majdnem be volt fejezve, és a
köztársaság programmja is majdnem tökéletesen megállapítva,
Lamartine nyugtalan akadozással kezdett szólani. Az utolsó
napok alatt egy gondolatot forgatott agyában, melyet megérlelése előtt félt napfényre hozni. 0 nem kételkedett tiszttársainak szivében ; de félt némelyiküknek előítéletes gon
dolkodásától. Magatartása és hang-hordozása elárulta, hogy
restellené veszélyeztetni az ily nagy politikai igazságot és
erényt az által, hogy rögtönözve adatik elő; ő elébb csak
kétség alakjában akarta előhozni, hogy az első pillanatban
tán elnapoltassék, és hogy aztán a fölötte való gondolko
dás által újra felhozassék.
„Uraim ! — mondá — a forradalmaknak is sokat
kell haladniok, hogy az emberiségnek a nagylelkűség diját
megfizessék. Én úgy vagyok meggyőződve, hogy e haladás
az isten által van rendelve s az emberek által áldás gya
nánt fog fogadtatni, és hogy, ha ezen forradalomnak én
volnék az egyedüli dictatora és kijelentője, nem kételkedném
a legelső rendelettel a köztársaságot jelenteni ki. Es ezen
egy rendelet által több szivet nyernék meg Franciaország
ban és Európában, mint száz meg száz büntető, száműző,
proscribáló vagyonelkobzó törvény által. Én eltörülném a
halálbüntetést.
Eltörülném pedig minden áron, mert arra az emberi
társadalomnak nincs szüksége; a halálos büntetés példája
inkább ront, mint rettent. A vér vért követel. Az emberi
élet szentségének elve jobban megvédelmeztetnék, ha a tár
sadalom maga még a gonosz irányában is elismerné az
élet sértbetlenséget. De ha már büntető törvényhozásunkr
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ban ezen nagy haladást a nemzeti gyűlésre mint a társa
dalmi törvények főalkotójára kell hagynunk, akkor most
legalább a politikai vétségek miatti halált törülném el. így
a népet oly fegyvertől fosztanám meg, melyet minden forra
dalomban folyvást önmaga ellen fordított; megnyugtatnám
azon képzelgőket, kik a köztársaságban uj proscriptióktél
tartanak ; eltávolitanám az embervér ontását. Ez által a
demokratia uralmát a legistenibb amnestia és legszerencsé
sebb bátorság által alapítanám meg, minő még soha nem
volt kihirdetve egy győzedelmes, de még vérben gázoló nép
által. Én a nagylelkűség ezen kihívását bátran odavetném
a demokratia ellenségeinek, és ha a köztársaság valaha
megbuknék, legalább nem buknék önbüne miatt, és föl
éledne azon bámulat által, melylyel a világ viseltetnék
iránta. “
XXXVIII.
Lamartine látta tiszttársainak arcáról, hogy az ő ja
vaslata, bármennyire meglepő volt is bátorsága által, helyeseltetett: mindnyájan kijelentették, hogy ez nézetökkel is
megegyező. Ellenvetéseket tettek ugyan időszerűtlensége el
len ; de nem mellőzték, hanem inkább uj meggondolás
tárgyává halasztották el.
Lamartine megelégedett avval, hogy megindította szi
veiket, ő belátott a s z í v fenekére; bízott a jövőben és nem
ellenkezett tovább. A következő nap meg fogja mutatni,
mint hatott ez igazság az igaz gondolkodású és nemes ér
zelmű emberekre.

Lam artine I.

19
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NYOLCADIK KÖNYV.

I.

Úgy látszott, hogy az egész éjen át csend leszen. Az
ülés nappal végződött. Mindamellett a közfigyelem a kő
vetkező napra volt fordítva, melyen a terroristák és commnnisták bandái uj támadásra készültek. Rendes véderő hi
ányában a kormány mindenik tagj i kifejtette egész sze
mélyes erélyét, felszólítván a józanabb polgárokat, miszerint
a városházát még a nap felkelte előtt szuronyos élőfal la
vegyék körül, hogy az összeesküvőket utolsó rohamuktó
elrettentsék. A napnak elhatározónak kellett lennie.
Lamartine elhagyta társait s az éjnek egy részét arra
fordította, hogy barátait maga köré gyűjtse és a városba
szétküldözze a végből, hogy házról házra járván, gyűjtse
nek oly bátor férfiakat, kik önkényt hajlandók jönni meg
védeni a zászlót és a köztársaság tisztaságát; különösen
pedig felszólittatta a St. Cyr iskola, a műegyetem, a jogi
és orvosi szak ifjúságát. 0 ismerte ezen ifjúságnak befolyá
sát a népre, mely benne jövőjének virágát tisztelte. A
küldöttek még hajnal hasadta előtt jelentették Lamartinenak, hogy az ifjúság mindenre kész, hogy önkényt keresi
fel társait, és hogy egy sincs közöttök, ki életét és vé
rét ne volna kész feláldozni a köztársaság megvédésében.

291

A nők férjeiket, az anyák fiaikat, a nővérek fitestvéreiket
buzdították ; ők magok is készek lettek volna a harcra, ha
nemök megengedi vala. így is legalább szivekkel harcoltak
a közjóért és a forradalom tisztaságáért. A köztársaság
alapításának egyik legkiválóbb jellemvonása az, hogy a ta
nuló ifjúság az első órától kezdve mindvégig bátran harcolt
a szabadságért és a túlkapások mérsékletéért. Éppen úgy
lelkesült ez a bölcseleti democratiáért, mint a hogy irtózott
a vérengző demagógiától. Lélekre nézve fiatal, de bölcseségre nézve öregnek is beillett volna. Lamartine ezt mind
járt kezdetben észrevette, midőn látta, mint harcol körülötte
ez ifjúság a rend fentartásáért ; és ezt jó jelnek vette a
köztársaságra nézve. A mérsékletnek győznie kellett ; mert
a hol az ifjúság szive, ott van a jövőnek szelleme.

II.
Öt vagy hatezer fegyveres polgár gyűlt össze a kö
vetkező nap (febr. 26) reggelén, egyedül a közjó iránti in
dulat által ösztönöztetve a városháza fő-bejárata előtt. Mi
dőn a vörös zászlós csoportok megérkeztek, oly ellentállásra
találtak, mely meghiúsította terveiket. A Grève piacát csak
hamar oly sokaság borította el, melynek nyugodt és lelkesült
tekintetén ki volt fejezve egy nép ujjászülemlésének komoly
gondolata, egy részeges és vérengző tömeg helyett, mely a
zendülésnek előjátékát szokta képezni. A kormány tagjai
mindnyájan állomásaikon voltak, a belügyministert kivéve,
ki éppen Páris biztonságáról gondoskodott és ki e miatt
csak késő este jelent meg. Valáhányszor Dupont, Arago,
Marie vagy Crémieux mutatkozott az ablaknál, mindannyi
szor százezer ember vette le fövegét, s eltávozásukkor ki19*
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áltás, taglejtés és tapsolás által kivánta a nép, hogy újra
megjelenjenek. A vörös zászlós kis számú csapatok egészen
elszigetelve látszottak e tömeg között. Lassanként tünedezni
kezdtek a vörös zászlók is a sokaság gáncsai következté
ben. A valódi nép foglalta vissza a tért, melyet az izgatók akartak kierőszakolni tőle.
A kormány tagjai és a ministerek a józanabb pol
gárság segedelmével újra megkezdték az általános szerve
zés nagy munkáját.
A titkos tanácsban a fölött tanácskoztak, hogy a köz
társaság minő állást foglaljon el a király és családja, mi
nisterei és az Algírban uralkodó fiai irányában. A kormány
környezetéből némelyek hitték, hogy a királyság nevében
ellenállhatnak, s a kormánynak azt tanácsolták, hogy a
menekültek iránt ne a szigor, hanem az óvatosság rendsza
bályait kövesse. Fölkeresni a volt ministereket, kik még
Párisban tartózkodnak, de kiket még könnyen föl lehet
találni; üldözni az Angolország felé futó királyt és király
nét, kiket szintén könnyen lehetne elfogni; letartóztatni az
orleansi hercegnőt és fiait, a kiknek már nyomán vannak
és kiknek menhelyével némely kormánytagok is gyanusittattak ; a királyság ezen két nemzetségét letartóztatni, mint
a köztársaság kezeseit ; roppant birtokaikat lefoglalni ; sze
mélyeiket elzárni; a ministereket, kik okai voltak a pilla
natnyi boszu miatt Párisban történt vérontásnak, pörbe
idézni ; — ezek voltak azon tanácsok, melyeket némely for
radalmi ügyes politikus ajánlott a diktátoroknak.
Azonban e tanácsok mind hajótörést szenvedtek a kor
mány józanságán és egyértelmű nemesszivüségén. Elfogni a
ministereket? hisz ez annyi lett volna, mint a szerencsét
lenséget súlyosbítani, mint a hibát bűnné változtatni, s mint
1830-ban a köztársaságot és a kormányt egy oly kétes ki
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meneteli! pörbe keverni, melyben az elitélés épen oly ve
szélyes, mint a feloldozás. Üldözni a királyt és családját?
ez annyi lett volna, mint visszakozni Párisba oly nép közé,
mely ma szelíd és igazságos, holnap ingerült és boszuvágyó : annyi lett volna, mint talán ismeretlen jövőt, rémural
mat és gyűlölt vérpadot idézni elő. Elfogni az orleansi her
cegnőt és gyermekeit ? ez annyi lett volna, mint börtönbe
vetni a szerencsétleneket és büntetni az ártatlanokat. Le
foglalni a királyi ház tulajdon vagyonát? ez annyi lett
volna, mint összetéveszteni a királyt és embert, a közva
gyont és magánvagyont ; annyi lett volna, mint megtámadni
a tulajdonjogot a legmagasabb tulajdonosnál, oly percben,
midőn a kormány és a társadalom a tulajdonban akarta
védelmezni a családok alapját és a jövendő nemzedék léte
iét. A politika és erkölcsi érzet egyiránt azt javasolták a
kormánynak, hogy őrizkedjék a köztársaságnak ily ve
szélybe való döntésétől és ily politikai kegyetlenségtől.
Méltó megbotránkozással utasitott vissza minden oly gondo
latot és tettet, mely nemzeti recriminatiókra vezet. A forra
dalom, melyet elfogadott, hogy azt megmentse és nagygyá
tegye, nem sülyeszthette a népet vissza az előbbeni forra
dalmak gyalázatába és bűnébe. E forradalom győzelem akart
lenni és nem boszuállás ; haladás a közszellemben és köz
érzelemben, de nem bizonyos pártok irigy és kegyetlen
indulatának kielégítése.
Némelyek azt óhajtották volna, hogy az üldözőknek
és a szétbomlott dynastia udvaroncainak megvetésében to
vább menjenek ; azt beszélték, hogy minden veszély nélkül
azonnal ki lehet békülni mindezen dynastiákkal, csak zá
rassanak ki bizonyos időre a respublika elnökségéből.
„Az igazi dynastia — mondá Lamartine, — az álta
lános szavazatjog. A nép soha sem fogja magát megfősz-
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tani souverainitása koronájától, hogy azt egy családnak
adja vissza. Az egyszer trónra jutott nemzetek nem monda
nak le. Szoktassuk őket arra, hogy az általok detronizáltak
ellenében ők sérthetetlenek . . . . “
III.

Ezen tanácsok, melyek kissé messze tértek el, csak
beszélgetés tárgyai voltak ; ellenben a titkos tanácsban ren
delkezés történt arra nézve, hogy a volt ministerek meg
mentessenek és hogy a királyi család tagjai biztosíttassa
nak a nemzet nagylelkűsége által. Hogy e határozat minél
nagyobb visszhangra találjon a közvéleményben és hogy a
nép megnyugtattassék, midőn a király élete és szabadsága
megtartatik ; a kormány kijelentette mindazon királyi csa
ládok királyi jogának eltörlését, melyek a koronát busz év
óta megnyerni óhajtották.
Lamartine a nép előtti személyes felelősségére magára
vállalta a ministerek megszöktetését, ha valahonnan előke
rülnének, úgyszintén a király, a királyné, a hercegnő és
gyermeiknek keresését, kiküldvén megbízható biztosokat,
hogy szükség esetén előmozdítsák a francia földről való
távozásukat, és hogy egész a határig nemcsak biztosságot,
hanem oly tiszteletet is szerezzenek nekik, mely a mint be
csületére váljék az őket védő népnek, úgy vigaszul szolgál
jon az emberi katastrófa által legyőzött menekülőknek.
A pénzügyminister felhatalmaztatott, hogy a titkos
alapból, Lamartine kívánságára, háromszázezer frankot tízessen a királyi család védelmére. 0 azonban csak ötvenezret
vett fel ez összegből, s azt is belügyi tárcája szükségleteire
fordította. A biztosíték felesleges volt; nem volt szükség ez
összegre.
//
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IV.
Ezen ülésben a tanács úgyszólván a nemzeti érzület
és a téren levő nép helyeslése között irta rendeletéit. A
nap tovább haladt, de a nép, mely reggel óta nagy mennyiségben csődült össze, folyvást jelen volt a kormány tevé
kenységénél. Az ablakok alatt, a partokon és hidakon dics
énekek, örömkiáltások és nagy moraj hangjai zendtiltek
meg s hatoltak egész a tanácsteremig. De az ülés titkos
volta és szabadsága ezúttal nem zavartatott meg.
A kormány tagjainak szeméből végre vidámság su
gárzott elő. Azon gondolatnak, melyet előtte való nap La
martine ébresztett sziveikben, ily pillanatban okvetlenül
szóba kellett jönnie. Blanc Lajos ekképen szólott róla:
„Uraim ! engem Lamartine eszméje tegnap igen meg
ragadott, ez eszme első tekintetre időelőttinek látszott je
len körülményeink között, de a nép nemeslelküsége huszon
négy óra alatt megérlelte azt, úgy hogy ma talán teljesen
felfoghatóva és elfogadhatóvá lett. Ezen eszme a halálbün
tetés megszüntetése, mint a mely megszomoritja a sziveket,,
megmérgezi a véleményeket s vérrel mocskolja be a győ
zelmeket, sőt magát a forradalmak főerényét is. Én azt
kívánom, hogy Lamartinenak ezen javaslatáról újra tanács
kozzunk. és hogy ajándékozzuk meg az emberiséget a demokratia örvendetes trónrajutásanak ezen ajándékával !“
Lamartine szives tekintettel köszönt ifjú tiszttársának
s megszorította kezét, melyet az eszméje elfogadásának je
léül nyújtott neki. A tanácskozás rövid helyeslő szóváltásból
és kölcsönös 3zerenc8ekivánaíokból állott. A szív elfojtotta
az értelem félénk ellenvetéseit. E tettnek nagysága, melylyel két nap előtt polgárvéren át koimányra jutott hét tér
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fiú merészelte örökre kicsavarni a nép kezéből a hóhérpallost, mindnyájok gondolatát és bátorságát fölemelte; a ha
tározók magatartásában valami emberfeletti behatás volt
észrevehető. Könyes szemekkel, reszkető ajakkal s lázas
kezekkel Írták le gondolataikat a papírra ; mindenki méltó
kifejezést keresett ezen a nép elé terjesztendő nagy eszmé
nek. Lamartine fogalmazása, Blanc Lajos egy javításával,
elfogadtatott. A jelenlevő tagok fel voltak villanyozva ; Du
pont, Lamartine, Arago, Marie, Crémieux és Pagnerre egy
más karjaiba dőltek, mint a kik az emberiséget vérözöntől
mentették meg. Háromszinü öveket vettek fel, mint a leg
főbb méltóság egyetlen jelvényét, és úgy mentek megerősittetni a nép által azon vakmerő határozatot, melyet annak
nevében merészeltek hozni. Lamartine lön megbízva, hogy
a sokaság szivére beszéljen.

Y.
A városházán összesereglett nép jelentette a lent vá
rakozó népnek, hogy az ideiglenes kormány le fog jönni.
Rendetlen környezettől kísértetve, fegyveres sorok között,
lobogó zászló alatt ment le a kormány egész a palota ktillépcsőz étéig.
Az erőtlen, de bátor Dupontot egyfelől Lamartine,
másfelől pedig Blanc vezette. A tömegben vallásos mély
csend uralkodott.
Lamartine egész a rácsozatig ment előre, az ágyuk
mellett készített emelvényre állott és hangjának teljes ere
jével kiáltott nehány üdvözlő és szerencsét óhajtó szót a
feléje fordult ezer meg ezer fedetlen főknek. A nap erősen
sütött; az arcok és félig nyitott ajkak lesték a szót, még

mielőtt az kimondatott; a szónokhoz legközelebb állók to
vább adták a távolabbiaknak. Lamartine lassan beszélt,
mint a tengerész, hogy szavainak időt engedjen elterjedni
a néphullámokon.
Ő a sokaságot meg akarta indítani és ünnepélyes
hangsúlyozás által úgyszólván megszentelni, hogy az elfo
gadandó határozat kellőleg legyen felbuzditva. Midőn már
lelkesedést vett észre az arcokon és megindulást a szemek
ben és helyeslést az ajkakon, akkor felolvasta a hatá
rozatot.
Némely csapatokban a megdöbbenés ingadozása mu
tatkozott. Egy morgás mindent elronthatott volna; de az
nem történt. A nép az élőbeszéd és a határozat mindenik
kifejezésében saját nagyságát érezvén a kormány gondola
tának nagyságában, tapssal és áldáskivánatokkal szakította
félbe az olvasást, melynek hatása tenger habjaiként terjedt
szét a tömegre. A határozatot úgy fogadta e nép, mint az
emberiség evangyeliomát. A kormány a nép engedelmessé
gének és tiszteletének tudatával tért vissza termébe.
A napnak hátralevő része az örömé volt. „Ha ezen
forradalomnak csak ezen napja volna, mondá Dupont, és
ha az én utolsó éveimnek csak ezen órája volna, nem
volna mit sajnálnom azon nyolcvan fáradalorateljes évből,
miket isten élnem engedett. “

VI.
Midőn Lamartine a városházát elhagyta, hogy a ki
rályi családra vonatkozó rendszabályokat érvényesítse, a
parton felismertetett nehány ember által. Az egész tömeg
egyszerre fölkerekedett, hogy őt kisérje. Hiába intett ke
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zével és hiába beszélt, hogy hagyják őt nienni magában;
egy különféle osztályhoz tartozó polgárokból és különösen
munkásokból álló hosszú csapat kisérte őt dallal és dicsé
rettel egész a tuilleriák közelségéig. E palota rácsozatáig
érkezvén, a nép élén állók erőnek erejével azt akarták,
hogy menjen be s mintegy birtokba vegye azt népszerű
királysága számára az uj kormánynak a királyi lakba
való beiktatása által. Lamartine e kivánatot határozottan
visszautasította.
„Azon polgároknak, kikre most a nép ráruházta saját
hatalmát, nem lehet más palotájok, mint saját házok.u
Kíséretének egy része elmaradt, más része pedig kí
sérte a hídon és a Bac-utcán keresztül egész házáig, hol
tiszteletteljes állást foglalt el. Lamartine a küszöbről ekképen szólt hozzájok : „Ti ma megmutattátok isten és embe
rek előtt, hogy semmi sincs e világon, mit egy ily nép
által el nem lehetne érni, ha erényeihez fordulunk. Ezen
nap be fog íratni a ti történelmetekbe nemzeti nagyságtok
legdicsőbb napjai mellé; mert a dicsőség, melyet ma kivív
tatok, nem fogja a legyőzőitek átkait vagy a nép haragját
hozni fejeitekre, hanem az utókor áldani fog titeket érette.
Ti a rémzászlót kivettétek a második köztársaság kezéből.
Ti eltörültétek a vérpadot ! Ez elég két napra ! Most men
jetek haza, nyugtassátok meg nejeiteket és gyermekeiteket
s mondjátok meg nekik, hogy ti érdemeket szereztetek ma
gatoknak nemcsak a történelem, hanem az emberi s z í v és
isten előtt is.“
VII.

Az éj beálltával Lamartine betakarőzva köpenyébe,
hogy tol ne ismertessék, egyedül és gyalog ment Montali-

vethez, a király meghitt barátjához. Lamartine biztosan
hitte, hogy Montalivet ismeri a királyi család terveit, útját
és menhelyét. Ő biztosította az egykori ministert, hogy a
kormány jobban fél a menekülők elfogatásától, mint ők
magok; elmondá bizalmasan az ő tiszttársainak pártfogó
szándékát, a rendelkezésére bocsátott összeget, melynek az
a célja, hogy megkönnyitse a francia területről való távo
zást, és hogy a száműzetés kenyerének első darabját
nyújtsa azoknak, kik két nap előtt még Franciaország fe
lett uralkodtak. Biztosította őt a maga hallgatagságáról és
a kormány jóindulatáról, mely el van határozva, még saját
népszerűségének árán is, megkimélni a köztársaságot a bűn
től, a szemrehányásoktól és a gyalázattól.
Montalivet meg lett hatva a kormánynak ezen loyalitásától és lélek nagyságától, mely oly jól értelmezi a nép
léleknagyságát : ő még semmit sem tudott egyebet, mint
a király menekülésének irányát.
A fejedelem, elhagyván Párist, egy tüzérezred fede
zete alatt St. Cloudba ment, s nehány percig ott maradt
azon hiszemben, hegy az ő lemondása elfojtotta a forradal
mat, és hogy eddig már az ő unokája foglalta el helyét.
0 irt Montalivetnek, hogy azon papírjait és tárgyait, melye
ket sietség miatt magával nem vihetett el a tuilleriákból,
Eu kastélyába küldje utána. St. Cloudból Eu felé folytatta
útját, melyet öreg napjainak nyughelyéül, özvegyének menhelyéül, a maga és előtte elhalt gyermekeinek temetkezési
helyéül jelölt volt ki.
Montalivet, ki nyugtalan volt, csak annyit tudott ki
rályi barátjának további sorsáról mondani, hogy az Eu-ban
való rövid tartózkodása után, mellékutakon, álruhában,
minden kiséret nélküli kocsiban ismét tovább utazott, és
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hogy valószínűleg vagy a tengerpart mellékén vagy a la
Manche csatornán bolyong. Lamartinenak azonban meg
ígérte, hogy további értesüléseit közölni fogja vele. Lamar
tine visszatérvén egv utazó-kocsit készíttetett elő, s meg
hagyta a biztosoknak, hogy készen legyenek első intésére
a menekülő király kíséretére elutazni, ugv amint azt a
kormány rendelte. Ezen megbízott biztosoknak egyike Lafayette unokája volt. Lamartine úgy gondolkodott, hogy
azon esetben, ha a király Rouen-ban, Havreban vagy bár
mely tengerparti városban letartóztatnék, Lafayette neve,
mely kedves volt a forradalomnak és mely elég biztosíté
kul szolgált a király iránti tiszteletnek, meg fogja védeni
a királyi családot, és biztosítani a személyes sérthetetlen
ség és illedelem rendszabályainak végrehajtását. A másik
két biztos Champeaux és Dargaud volt, mindakettő meg
hitt barátja Lamartinenak, értelmes és bátor férfiak,
kik testestiil-lelkestül igyekeztek küldetésüknek becsülettel
megfelelni.

VILI.

A következő (febr. 27.) nap volt a kormány által ki
tűzve arra, hogy a köztársaság a Bastille-téren ünne
pélyesen kihirdettessék. A népre nézve ez üres cerimonia
volt, de a kormányra nézve kettős politikai rendszabály:
először is ez ünnepély által ki akarta jelenteni, hogy a
piros zászló és az önkényes köztársaság pártja le van
győzve; másodszor meg akarta mutatni a párisi nemzetőr
séget s biztosítani arról, [hogy a józan polgárság szükség
esetén mily erőt kölcsönöz neki az összeesküvők ellenében.

—
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Az volt a kérdés, hogy minő gondolkodásúvá lett a párisi
nemzetőrség a kormány bukása őta : vajon, mint a polgár
ság túlnyomó részéből álló testület, legyőzve érzi-e magát
a trónnal? átengedi-e a kövezetei a háromnapos harcosok
nak ? vagy pedig a köztársasághoz fog-e csatlakozni, mint csat
lakozott a harc folyama alatt a forradalomhoz, és hogy a rend és
szabadság utáni törekvésben egyesülni fog-e a nép közakaratá
val? A kormány ezt nem csak tudni akarta, hanem mu
tatni is, hogy e nyilatkozat egyértelműsége és tömegessége
által megrettentse az izgatókat.
A kihirdetés és a júliusi oszlop előtti elvonulás, egy
nappal elébb, délutáni két órára volt kitűzve. Mig a külön
féle légiók helyet foglaltak a boulevardon, a nép pedig el
árasztotta a St. Antoine utcát és a Bastille-téren levő háza
kat, s mig a kormány kísérete elhelyezkedett a téren, ad
dig a városháza ablakai alatt és a termekben egy uj, nem
annyira haragból, mint inkább eltérő nézetből eredő zendü
lés kezdődött.
A két nappal elébb legyőzött terroristák, eommunisták
és izgatók e percben, úgy látszott, lemondtak uj támadások
ról; a józanabb polgárok erélyessége s a nép tömegének
okossága elnyomta őket számra és erőre nézve, az elvetett
piros zászlóból nem volt egyebök, mint piros kokárdájok
és kötőjök, miket még dicsekedve hordtak ruháikon.
De van ezek mellett Párisban még mintegy 50 ezer
oly munkás is, kiknek kézi munkájával szellemi képzettség
is párosúl, ilyenek : a nyomdászok, képmetszők, mechani
kusok, műfaragók, lakatosok, ácsok és más ilyenfélék.
Ezen művészek, mesterek és munkások többnyire Párisban
születtek, vagy ott telepedtek és házasok. Bizonyos időben,
midőn müveiknek jó kelete vau, sokat keresnek, máskor
hevernek. Szabad idejüket némelyek kihágásokra fordítják,
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melyeknek költségeit soha nem birják megkeresni ; nagyobb
része azonban mesterségök tanulmányozására, olvasásra, tu
dományos, bölcsészeti és vallási felolvások hallgatására, mi
által élesítik értelmöket a politikai és társadalmi viszonyok
felfogására. Ezek képezik a miveitek alsóbb rétegét, a
munkások értelmesebb részét.
Ezen emberek, mint válogatott kézművesek, tudo
mányukra, szokásukra és ruházatukra nézve a nemesebb
foglalkozású osztályokhoz hasonlítanak ; alapjokban tökéletes
proletárok, de már főkben polgárok. Vannak saját üzleteik,
társaságaik, fiókegyleteik, kölcsönös biztositó társulataik,
szónokaik, képviselőik, kik birják bizalmokat és kik
előmozdítják érdekeiket. Elég becsületesek arra, hogy
a vérontástól, rablástól és rendbontástól irtózzanak, elég
miveitek arra, hogy az álokoskodást elfogadják, de
nem eléggé képesek arra, hogy megcáfolhassák és eluta
síthassák.
Ezek között volt az 1830 óta Párisban, Lyonban,
Eouen-ben és Németországban virágzó socialista iskolának
legszámosabb hive. Az emberi viszonyok egyenetlensége, a
nagy nyomorúság mellett roppant vagyonosság, ezen eddig
megoldatlan probléma, főlháboritotta őket, mint hasztalanul
felháborította már minden kornak annyi bölcsészét és vallásós emberét. Ok azzal hizelegtek magoknak, hogy e kér
dést meg fogják oldani, némelyek Fourrier barátrendszeré
nek utánzása által, mások St. Simonnal az indiai durva
kasztrendszer utánzása által ; némelyek Leroux Péterrel
a földnek vallásos közbirtoklása, mások Proudhonnal *
pénznek, mint a vagyonosság jelének, eltörlése által ;
a legnagyobb rész pedig, felingerelve ezen tanok lehe
tetlensége, erőszakossága és ábrándos volta miatt, gya
ff
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korlati kiegyenlítést vélt találni Blanc Lajosnak , első
pillanatra értelmesebbnek és kevésbé zavartnak látszó rend
szerében.
Ezen rendszert, mely a társulás (association) ruganyos
nevén neveztetett, és mely bizonyos korlátok között való
ban helyesen volt alkalmazható, általában a m u n k a v i 
s z o n y o k r e n d e z é s e fogalmával határozták meg. A
munkaviszonyok rendezése nem más, mint a tőke elnyo
mása és a munkadijnak az állam általi meghatározása, a
tulajdonos szabadságának, a munkás munkaösztönének, s
következésképpen a tőkének, a díjnak és munkának meg
semmisítése. Ez a maximum, kiterjesztve az iparra és föld
birtokra; ekkép az állam istenné, a munkás rabbá tétetik.
A szabad közlekedés megöletik azon ürügy alatt, hogy a
verseny kinövései megszüntetnek. Ezen tan egyszerűen el
törli a tőkét és birhatási szabadságát, sőt mondhatni, hogy
közvetve eltörli a tulajdont, mint a többi hasonló rendsze
rek, s a tulajdonnal eltörölné a társadalmat, a családot és
az emberiséget.
Minthogy azonban ezen utóbbi rendszer tanai legalább
meggyőződéssel, mérséklettel és ékesszólással hirdettelek,
nem győzettek le oly hamar, sőt meglehetős sok munkást
vakítottak el. Blanc Lajos volt apostoluk ; ők hittek benne,
ha nem is mint isteni nyilatkozat hirdetőjében, de legalább
mint oly mesterben, ki e nagy probléma megoldását keresi.
A végső következmények nem bántották őket. Maga Blanc
Lajos sem látszott azokkal tisztában lenni ; ő azt hitte,
hogy javít, pedig rontott.
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IX.
A tömeg már több nap óta volt elfoglalva ezen ábrán
dos tanok által ; mesterét a legfőbb hatalom küszöbén szem
lélte, mint a kormány tagját és titkárát. Talán azon dics
vágy is lelkesítette, mely egy népszerű név mögé búvik;
fel akarta használni a forradalom által ujitások számára tört
rést, hogy tanát a köztársaságba foglalja és hogy oly szo
rosan kapcsolja vele össze, hogy attól többé el ne választathassék.
A nép reggel óta fegyveresen jelent meg a téren és
a városházán, s egyik küldöttséget a másik után menesz
tette a kormányhoz oly követeléssel, hogy Blanc Lajos a
haladás ministerének neveztessék ki, és hogy e szavak : a
m u n k a v i s z o n y o k r e n d e z é s e , a népnek Ígért bizto
sítékok sorába iktattassanak. Blanc maga is erősen aján
lotta kineveztetését ezen natározatlan haladási ministerségre ; úgy látszik, azt 1itte, hogy egyedül ez fogja lecsendesiteni a sokaságot.
A kormánynak minden tagja erélyesen tiltakozott öt
órán át azon követelések ellen, melyek az ipari socialismus
mindenféle formáiban megújultak. Dupont, Arago, Goudchaux és Marie újra meg újra visszautasították a munká
sok küldötteit, kik hiába újították meg kéréseiket.
Hiába bizonyítgatták nekik, hogy mihelyt a köztársa
ság ráteszi kezét a tőkére, az azonnal eltűnne, s vele együtt
a munkabér is elveszne ; hogy az alku szabadsága és biz
tossága képezi alapját minden iparnak és kereskedelemnek,
üogy az ő kívánságuk a munkások öngyilkossága, —
minden ellenvetésük elnyomatott a küldöltek kiabálása ál
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tál. Ezerféle módon próbálták őket megnyugtatni anélkül,
hogy a köztársaságot kivihetetlen sophismába ne keverjék. Né
melyek egész odáig mentek, hogy készek voltak elfogadni
e kifejezést : a munkaviszonyok rendezése, de csak gya
korlatilag kivihető értelemben, mint: a munkára való fel
ügyelet és a muukások segélyezése. De a kormány túl
nyomó része vonakodott kétértelmű szavakat aláírni ; a
munkások magok sem voltak evvel megelégedve.

X.
Az ingerültség ekkor tetőfokra hágott. Egy utolsó
küldöttség töltötte meg a termet s ököllel és kardokkal
verte a tanácsasztalt. Lamartine a legtüzesebbekkel szemközt
beszélni kezdett tiszttársainak nevében oly elhatározottság
gal, mint ki az összes társadalmat fedezi testével.. „Polgárok,
— mondá kimutatván kezével azon négy ágyúra, melyeket
társai őriztek a kapu előtt, — odavethettek ama négy ágyú
torka elé, még sem fogtok arra kényszeritei i, hogy e kétes
szavakat : munkaviszonyok rendezése, aláírjam.“
Erre a teremben némi megdöbbenés és harag táma
dott. Lamartinet cs társait egyedül a tanácsasztal válasz
totta el a felindult munkásoktól.
„Hadd beszéljek okosan okos emberekkel, — folytatáLa
martine. En elmondom nektek, hogy mért nem fogom azt
a követelést aláirni soha ; erre két okom van, polgárok ! Az
egyik az, hogy én nem hiszem magamat sem okosabbnak,
sem ostobábbnak, mint századunknak és hazánknak bármely
embere, és hogy már húsz év óta gondolkoztam az ipar
Lamartine. I.
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viszonyokról, de sehogy sem tudtam felfogni azon két szó
nak értelmét, melyek egymást kizárják. Én pedig olyas va
lamit nem irok alá, amit nem értek.
A második okom az, hogy ha mi megigérjük a mun
kaviszonyok rendezését, akkor olyasmit Ígérünk, amit semmiféle emberi hatalom nem képes megtenni. En pedig csak
azt irom alá, a mit a népért meg is lehet tenni.“
f

Ezen, a meggyőződés hangján mondott szavak hatottak
a munkások értelmesebb és mérsékeltebb részére. Lamar
tine ezt felhasználta s megígérte, hogy e kérdést velők
együtt szabadon és őszintén fogja megvitatni. 0 ezt meg is
tette részletesen és világosan. Kimutatta azon következ
mények képtelenségét és a tőke szabadságának eltörlését
célzó rendszer haszontalanságát és veszedelmes voltát. Meg
mutatta ezen egy szó által fanatisált embereknek, hogy tanuk kivihetetlen. 0 e szót tölfejtette szemeik előtt, s meg
mutatta ürességét, mely nehányok elnyomása által az egész
nek romlását idézné élő.
„Látjátok — folytatá — midőn azt kívánjátok, hogy a
tőke és munkadij felett az állam határozzon, az nem egyéb,
mint a tőkének, azaz minden munka forrásának megsemmi
sítése. Akkor azt kívánjátok, hogy éhezzetek és szomjazza
tok, hogy nyomort és szükséget szenvedjetek nejeitekkel
és gyermekeitekkel ! Minekünk bátorságunk lesz tőletek
elhárítani ezt a bajt, mit ti igazságnak tartotok s a mi
nem más, mint az önámitásnak és szerencsétlenségnek
csalfa képe! Igen, mi nem fogjuk előmozdítani azt a lázas
betegséget, mely a népnek legfigyelemreméltóbb, mert legelnyomottabb részét kínozza! Mi meg fogjuk tőletek tagadni
a romlást, melyet ki akartok tőlünk erőszakolni.
Avagy talán a munkaviszonyok rendezése alatt azt
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értitek, hogy a köztársaság nyílt szemmel és kézzel kisérje
a munkások viszonyait, hogy azokat folyvást emelje és ja
vitsa? (Igen, igen, kiálták a kiábrándítottak.) Azt értitek
alatta, hogy ipariskolák állíttassanak fel a munkások szel
lemi és anyagi felsegélésére ? hogy gyermekeitek ingyen
oktattassanak ? hogy egészségiekről gondoskodva legyen a
munkánál? hogy gyengeség vagy öregség esetén segélyeztessetek ? hogy az állam kedvezzen a ti egyleteiteknek,
melyeket a kényszeritett ünnepek megszüntetésére alakítot
tatok? Azt értitek alatta, hogy a teher méltányosabban és
keresztyénibb módon osztassék meg, hogy az adónak egy
része a munkás-osztály érdemesebb részének javára fordittassék, mint Angolországban, és hogy a teher és szorgalom
közti arány helyesebben osztassékel?u — „Igen, igen,
kiálták lelkesült hangon a küldöttek, — ezt kívánjuk mi
csak. Mi a kormánytól csak igazságot és részrehajlatlanságot követelünk, hogy biztosítva legyünk a mun
kapangástól és családunk a nyomorúságtól ! A többire
nézve készek a mi karjaink, melyeket még a hazának is
felajánljuk I-4
„Jó, — folytatá Lamartine, — ha ti ezt óhajtjátok, akkor
mi is azt óhajtjuk veletek, sőt még többet is, mert mi nem
tartozunk azon emberek közé, kik határt szabnak a közerkölesiség terjedésének, vagy a tulajdon és a kormány kö
telességeinek a köznép ellenében, melyben szintén polgár
társainkat szemléljük. Mi azt akarjuk, hogy ezen forradalom
használjon a népnek ; azt akarjuk, hogy elébb politikai jo
gok birtokába emelje, azután pedig munka által birtokhoz
juttassa. De mindezt úgy akarjuk, hogy ez mások kára
nélkül, társadalmi zűrzavar és rablás nélkül történjék s ne
essék oly agyrémnek áldozátává, mely mindenkinek, de leg
először magatoknak romlását idézné elő. A munkaviszonyok
20*

rendezése előttünk nem egyéb, mint a tőke elkobzása, a
raunkadijnak megszüntetése, a tulajdon egy részének és pe
dig leglényegesebb részének megsemmisítése, az állam lehe
tetlensége s a munkának közvetlen megszűnése, a köznép
nek és a birtokosoknak egyszerre való kiéheztetése ! Azért
még #egyszer mondom : én a ti saját nyomoruságtokat és
elitéltetésteket soha nem fogom aláírni !“ És ezzel eldobta
kezéből azon darab papirt, melyre a munkarendezés volt irva.
A munkások helyeselték és azon csapathoz csatlakoztak,
mely a kormánynyal tartott.

XI.
A számnélküli sokaság várta az uj kormányzókat. A
ministerek, a még Párisban maradt tábornagyok, a legfőbb
hivatalnokok és párisi mairek körülök csoportosultak; s
nehány nemzetőr, vegyítve fegyveres néppel, megindító a
menetet. Nagynehezen áthaladtak a tömegen. A kormány
tagjai gyalog, egyszerű polgárruhában voltak, csupán egy
háromszintt övvel jelölve. Ezen egyszerűség nem alázta meg,
sőt emelte a köztársaság nagyszerűségét. A nép örülni lát
szott a felett, hogy a kormány leereszkedik hozzá, megveti
a királyság fény vesztő pompáját és hogy hatalmát csak
akkor mutatja, ha a szükség és értelem kívánja, oly hét
férfiúban, kik hozzá hasonló ruhába öltözvék.
A partok, az utcák, erkélyek, ablakok és háztetők
tömve voltak nézőkkel. A St. Antoine utcán, melynek a
Bastille felé végződő része mint egy folyó torkolata kiszé
lesedik, néptenger hullámzott. Kimenve a városházából, még
egy pár piros zászló és piros kötő is volt látható. Minél
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tovább haladt a menet a nej) örömkiáltásai között,
inkább kezdtek eltünedezni a piros zászlók, annál
elhányt piros kötő lepte el a kövezetei a dictátorok
alatt. Azon kiáltás, hogy : é l j e n az i d e i g l e n e s
m á n y ! mindenütt fölhangzott, emelkedett emeletről
letre és elterjedt házról házra.

annál
több
lábai
kor
eme

Arago fedetlen fővel s a nap sugaraiban csillogó ősz
hajával Lamartine mellett haladt. Ezeknek nevét hangoz
tatták leginkább. Dupont neve, úgy látszik, több tiszteletet,
Ledru-Rolliné inkább szenvedélyt, Blanc Lajosé inkább
ritka, de dühös rajongást támasztott. Az arcokon remény és
vidámság sugárzott, mint a viharos nap után bekövetkezett
derület.
A kormány az emlékoszlop tövében foglalt helyet.
Dupont és Arago szemközt állottak az elvonulókkal ; ők
válaszoltak az üdvözlő szónoklatokra. A köztársaság a nép
és a nemzetőrség egyhangú helyeslése által lön megszentesitve ; a helyeslő fölkiáltások villámként terjedtek el vala
mennyi légió sorain az auszterlitzi hidtól egész a madeleineig. A nehányak által kezdeményezett köztársaság min
denkinek menhelyévé lett. A monarchia által elhagyatottak
a szabadság védszárnyai alá menekültek. Többé nem volt
kormányrendszer feletti vita, hanem volt értelemnek egysége.
A gyors elvonulás négy óráig tartott. Százhúszezer,
különféle sorsú és nézetű ember szuronya üdvözölte a köz
társaságot, emelkedvén az égnek annak bizonyságául, hogy
a kormány megvédése mellett készek a rendet is megvé
delmezni.
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XII.
A szemle alatt Lamartine folyvást hátul állott. Aztán
levette jelvényét és a tömeg közé veszett, hogy haza men
jen. Azonban a St. Antoine utca sarkán ismét felismerték,
mint azelőtt való napon, és utána mentek. E nép ismerte
őt a piros zászló-féle jelenet óta, s ellenkező nézete dacára
is tisztelte az ott tanusitott lelkes erélyességeért. Roppant
sokaság vette őt körül, mely elárasztotta az egész király
iért. Lamartine e diadalmenetből, mely egész Párisi fölza
varhatta volna, nem szabadulhatott meg másképen, mint
hogy a királytéren levő s Hugo által lakott házba ment.
Az örökkévaló népszerűség szelleme menhelyet adott egy
nap népszerűségének. Mig a sokaság a kaput ostromolta,
addig a házmester egy udvarajtót nyitott Lamartinenak,
mely egy üres utcára szolgált. Arcát köpenyébe húzva egy
bérkocsiba ült, mely őt csendes utcákon keresztül egész ha
záig vitte.
A csend helyreállott. Útközben a kocsis megmutatta
két nap előtt összetört ostornyelét és elbeszélte neki, hogy
az akkor történt, mikor a királynak egy futó ministerét
vitte ki Párisból. Lamartine meg volt lepve az emberi sors
ily véletlen játéka által, hogy kétnapi időközben egy azon
kocsiban két minister menekült, egyik az üldözők elől, má
sik a dicsőség elől.
Az erőnek és egyetértésnek nyilatkozata, mely a fegy
veres nép és nemzetőrség szemléjéből a köztársaság ünne
pélyes kikiáltásánál kitűnt, oly rendet és biztosságot állí
tott vissza Párisban, mintha semmi kormányváltozás nem
történt volna.
A köztársaság épen ily egyérteiemmel ion fogadva az
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egyes departementekben is. Harminchat millió ember kor
mányformája lett megváltoztatva, a nélkül, hogy egyetlen
ember életébe került volna. Párisban a vér a r e f o r m
miatt folyt ; köztársaság miatt Franciaországban egyetlen
csepp vér sem ontatott ki. Némelyeknek a szenvedély azt
mondotta : a köztársaság a ti vívmányotok ; másoknak : a
köztársaság üdvetek ; s mindeneknek : a köztársaság elke
rülhetetlen szükségesség.
Vége az első kötetnek.
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ÀZ 1848-KI FORRADALOM TÖRTÉNELME.
K IL E N C E D IK K Ö N YV.

I.

Lelkesedés ragadá meg az egész népet, mióta a kor
mány megszüntette a vérontást, oltalmat nyújtott a szemé
lyes szabadságnak, megmenté a tulajdont, kikiáltá a köz
társaságot és elutasitá magától a rémuralom és az anarchia
jelvényeit. Szavára visszatért a polgárok szivébe az egyet
értés ; öröm sugárzott az arcokról ; a testvériség nemcsak
szavakban, de tettekben nyilatkozott; a forradalom inkább
hasonlitott ünnepélyhez, mint katastrophához.
A kormányt a z emberi szív három leghatalmasabb szen
vedélye: a félelem, remény és lelkesedés támogatá rend
szabályaiban. A gazdagok, jómódúak, polgárok, birtokosok,
iparosok és kereskedők osztályai méltán féltek, hogy a
trón összeomlása és a köztársaság neve majd jelül szolgáland fosztogatásokra, öldöklésekre és vérpadok felállítására,
melyeket ötven év óta elválaszthatlanoknak képzeltek a köztársasági intézményektől. Ezen osztályok megilletődve csudálták az uj programmokat és rendeleteket, melyek a két
köztársaság között minden hasonlatosságot és rokonságot
nyiltan visszautasítottak; elfeledték egy pillanatra azon
előnyöket, monopóliumokat, nyilvános hivatalokat, mellékLamartine II
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jövedelmeket, kedvezéseket, melyeket a júliusi királyság
bukásával elvesztettek ; csak azon biztonság volt szemük
előtt, melyet a kormány cimeik és vagyonuk számára
nyújtott; úgy ragaszkodtak a kormányhoz, mint a hajó
törést szenvedő a hajó töredékeihez ; siettek a városházára,
felajánlották erszény őket, karjaikat és szivüket azon fér
fiaknak, kik a kormány rudját azért ragadták meg, hogy
a társadalmat megmentsék a végromlástól és végre meg
nyugodtak a köztársaságban oly reményben, hogy az mind
nyájok üdvére leend. A nép birtokos és iparos osztálya,
mely rendes körülmények közt csak a hitel, a kereskedés
és munka után él, ugyanazon aggodalmak közt volt; a
proletárok, munkások és napszámosok, kiknek tőkéje csak
két kezükben, jövedelme csak fizetésükben, társadalmi
öröksége csak jó erkölcsük- és takarékosságukban állott,
csupa hála és remény fejében lelkesültek az oly forradalom
iránt, mely őket polgári és társadalmi jogaikba s politikai
függetlenségük birtokába helyezi; érezték, hogy jövő sorsuk
önkezeikbe van letéve. A köztársaság az által, hogy a
törvényhozó testületbe általuk vagy néha közülök válasz
tott képviselőknek nyújtott helyet, az egyenlőség, igazság
és gondoskodás uj korszakával kecsegtette azon roppant
néposztályt, mely a törvényhozásból régóta ki volt zárva.
Mindazonáltal akkor még sem sérelmeiket, sem követelé
seiket nem hajtották túl; fennen hirdették a vagyon iránti
tiszteletet, a tőke sérthetetlenségét és a munkabérnek a
munkások és gyárosok általi szabad meghatározását. Mond
hatni, hogy maga a társadalom ismerte fel önmagát. Fél
század óta a józan értelemnek , felvilágosodásnak, óhajok
ban való mérsékeltségnek és vallásos erkölcsiségnek rop
pant mennyisége hatott be a népesség ezen főrészének min
den parányi résein. Nemcsak hogy a fegyvertelen kor
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mány szavára lecsillapodott és rendeződött, hanem még
fegyvert is fogott érette, időt engedett neki, türelmes volt
s féldijjal elégedett meg a magán-műhelyekben, vagy pedig
élelmezési segélylyel a párisi kerületekben felállított nem
zeti műhelyekben. Sőt nehányan önzetlenül visszautasiták
a segélyfizetést, csakhogy a köztársaság terheit ne sza
porítsák; mások még tovább mentek: a hazafiság érzetétől
ösztönöztetve céhekké alakultak, megadóztatták magokat, és
azon magoktól megvont önkény tes adót — verítéküknek
ezen dézsmáját — majdnem óránként vitték a kormánynak.
Mindezt kérkedés nélkül, szerényen és könyes szemekkel
cselekedték. A ki őket akkor látta, az soha nem fog két
ségbe esni egy ily nép fölött. Ez az ország szive ; elég
azt megérinteni, hogy belőle az önzetlenség, megadás és
bátorság kincsei fakadjanak. A remény kormányozta őket.
II.
Végre ama bátorság, melylyel néhány nagyra vágyás
nélküli férfiú életét kockáztatá, midőn a nép élén a város
házra rohant, hogy a fejetlenséget megelőzzék, és hogy a
forradalmat s egyszersmind a társadalmat megmentsék ;
ama kétségbeesett és győzelmes ellenszegülés, a vörös
zászló emberei, a rémuralom, kicsapongások ellen, melyekbe
vonni akarták, — mindez valódi tiszteletet ébresztett irántok a lakosság józanabb részénél. Azon drámai jelenetek
a városházán, melyeket ezer meg ezer tanú nagyítva hiresztelt el Párisban és a departementekben, megmutatták
a nemzetnek, hogy kormánya élén nem a lázadásnak
gyenge labdái, hanem oly férfiak állanak, a kik képesek
a lázadókkal bátran szembeszállani és azokat le is győzni.
Azon napok, melyeken nehány férfiú rendületlenül küzdött
1 *
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fegyveres tömegek ellen, bizalmat és véghetetlen tekintélyt
szereztek az ideiglenes kormánynak, melynek népszerűsége
éppen akkor erősödött legjobban, midőn kockára volt téveEleinte csak gyönge lehellet, de a városházán egész hata
lommá nőtte ki magát. Lamartine neve, mely eleinte ép
pen nem volt népszerű a párisi tömegnél, roppant mély
benyomást gyakorolt tettei és szavai által a nép képzeleletére, népszerűsége a helyett, hogy az ellenszegülés által
vesztett volna, még inkább növekedett 5 a nép előtt, mely
Őt mindig látta és hallotta, némileg sérthetlenné váltA nép szeretete, mely mindent kiegyenlit, kisegité a kor
mányt a nagy veszély közül. Minden önmagától látszott
visszatérni a törvényességre, észre, mérsékletre és rendre,,
azon titkos erőnél fogva, mely a nemzeteket, még ha buk
tak is, azonnal fölsegiti. Az emberi társadalomnak rendező
ösztöne, melyet a materialisták társadalmi szokásnak, a
történelem civilisátiónak, a bölcsész valódi nevén természe
tünk isteni törvényének, Isten ujjának nevez, soha sem
tűnt fel világosabban az emberi ész és vallásos ember
szemei előtt, mint e válságban, midőn egy nép kormány
nélkül önmagának volt ura, ereje és törvénye.
III.
Azonban mialatt a régi kormány elhagyta az országot,
az uj pedig megszilárdult, addig egész Európa szemei az
ideiglenes kormányon függtek ; ideje is volt, hogy vele
foglalkozzék. Eddig a forradalom, a köztársaság, a pol
gárháború elleni rendszabályok, az uj kormányformának
a megyék, a hajóhad, a hadsereg és Algír általi elismer
tetése, Párisban a rendnek nehéz helyreállítása, a főváros
élelmezése, a műhelyek felállítása, három millió kereset

f)

nélküli embernek segély eztetése, a ministeriumnak újra szer
vezése, az egész meghonosult népnek az uj nemzetőrségbe
való sorozásának előkészítése ; végre az egész közigazgatás
hálózatának megújítása és egy annyi millió lélekből álló
országra való kiterjesztése ; a kincstárnak naponkénti kiü
rítése és megtöltése, a hadseregnek kiegészítése, a kikötőknek
szemmel tartása, a szónoklatok, tanácskozások, zavargó
küldöttségek s a városházát folyvást ostromló lázadók fo
gadása vagy visszautasítása — mindezek éjjel-nappal
egészen igénybe vették a kormányt.

IV .

Lamartine csak a hatodik nap este hagyhatta el a
városházát, hogy a külügyi ministeriumot átvegye. A bel
ügyi és a többi ministerek, kik egyszersmind a kormány
tagjai voltak, el lévén halmozva a közigazgatás tömérdek
részleteivel és különböző siirgősb teendőikkel, még 24-kén
este vették át osztályaiknak igazgatását. A külügyek baj
nélkül várhattak, miután Franciaország belsőleg meg volt
szilárdítva. A néppel folytonos összeköttetésben lévő ministernek jelenléte szükségesebb volt a forradalom tűzhelyén,
mint az ő külügyi palotájának dolgozó-szobájában. Lamar
tine 27-kén Bastidet állami altitkárnak nevezte ki az ő ministeriumában ; ezt megkérte volt, hogy nevében ürittesse ki
a harcosok által elfoglalt és a nemzetőrség első légiójának
egyik osztálya által megszállt külügyi palotát. A polgárok
önkénytes buzgalma s a népnek az ő nemzeti szervezetének
legfőbb hatósága iránti ösztönszerü tisztelete győzött a me
nekült minister lakása iránti harag felett. A palota erősza
kosan foglaltatott el, de belseje tiszteletben tartatott. A sze
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mélyzet, a dolgozószoba, a levéltár érintetlenül maradtak.
Bastide hideg vérü és határozott jellemű férfiú volt ; neve
népszerűvé vált a „ N a t i o n a l * lapban folytatott hosszas
ellenzékeskedése által és becsületessége folytán. E népsze
rűséget ő megérdemelte. A nép ismerte, de Lamartine
24-dike előtt nem. Az első éjjel történt zavargások és a
másodnapi ostromok alkalmával feltűnt neki egy magas
termetű, szigorú tekintetű és katonás magatartásu férfiúnak
magaviseleté, józansága és részrehajlatlansága, ki önma
gától állott őrt. Azt gondolta, hogy e férfiú megbecsülhetlen
szolgálatokat fog tehetni egy oly forradalomban, mely talán
több hónapon át mindennapi harc leend a demagógia el
len, és melynek vezérei készek voltak életre-halálra. Azon
felül arra is számitott, hogy Bastide neve, mely pártjánál
mint régi republicanus volt ismeretes, fedezni fogja Lamartine-t, kinek tisztán bölcselmi republikánus szelleme eddig
nagyon is gyanús volt a néptömeg előtt. Bastide mellett
a köztársaságot semmiféle árulástól nem kellett félteni. A
ministernek lehetséges volt Európával szemben mérsékelni
a forradalmat, elfojtani a háborút, megmenteni Franciaor
szág és az emberiség vérét, a nélkül, hogy a forradalom
feladásával vádolhatták volna. Bastide szerénységgel fogadá
az állomást, mely neki erőfelettinek látszott ; nem volt
egyébb dicsvágya, mint hogy a köztársaság ügyét szolgálja
és áldozza fel nyugalmát és vérét. Szavai és jelleme meg
hatották Lamartinet, mintha a megvesztegethetlenség emlékszobrát találta volna meg a cselszövény, az elpuhultság és
romlottság korszakában.

i

y.
Lamartine a csatamezőn választá meg magánirodá
jának főnökét, Payert, ki a 24-ki este óta a legválságosabb
percben sem hagyta el a városházát, a tanácstermet és
Lamartinet. Lamartine ezen tevékeny, becsületes, bátor és
hü fiatal embert csak látásból ismerve választotta magának ;
de nem is bánta meg. Oly zavargós időben az órák évek
kel érnek föl, egy villámlás mutatja föl a képességet, mely
ben nem lehet csalódni, mivel jelleme tettekben nyilat
kozik.
Midőn Lamartine a külügyi ministeriumba lépett, a
palotát nemzetőrségi csapatokkal és harcosokkal megszállva
találta. Bastide a szolgálatba katonai rendet hozott be, úgy
hogy a ministeri helyiség inkább csatatérhez hasonlított ; az
udvarokon, az előszobákban, a termekben és lépcsőkön
valóságos táborok voltak. Az uj minister előtt megnyitot
ták Guizotnak lakó- és dolgozó-szobáját, kinek árnyéka
még itt volt. A szoba, az ágy, az asztalok, a bútorok, a
szétszórt iratok azon állapotban hevertek, melyben azokat
a monarchiának férfia 20-ának éjjelén elhagyta, tanúbi
zonyságot tevén azon minister véletlen, rögtöni elutazásáról,
a ki azt hitte, hogy csak egy percre ment el, pedig örökre
távozott.
Ezen lakosztály első megtekintése alkalmával Lamar
tinet a régi ministernek egy barátnéja kisérte, ki a szám
űzött anyja és gyermekei nevében visszakövetelé a családi
iratokat, a férj és apa drága ereklyéit, a tárgyakat, melyek
a minister személyes tulajdonai voltak és azon néhány
aranyat, melyet az hátrahagyott. Lamartine sértetlenül adta
vissza ezen szivbeli tulajdonokat annak, a ki Guizot esa-
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ládját képviselte; azután sietve elhagyá a szobát, melyben
oly kevés idő alatt két kormány találkozott, mondhatni
meglepte egymást. Lamartine a nélkül, hogy a trónjától
megfosztott családot gyűlölte volna, a nélkül, hogy nehez
telt volna azon kitűnő férfiúra, kinek bukása még az ellen
séges indulatot is elnémította volna, ezen leltározásban nem
látott egyebet, mint a politikai változások szomorú játékát,
a nép változékonyságát, egy nagy szerencsének és tehet
ségnek elhomályosodását, egy család gyászát és a minap
még teli háznak ürességét. 0 nem akarta elfoglalni azon lak
osztályt, mely nem régen szerencsétlenséget hozott lakóira ;
nem volt ugyan babonás, de sejtett valamit ; nem félt a
jövendöléstől, hanem a falaktól támasztható emlékektől.
Matracait a földszinti sötét és üres szobákba viteté s elha
tározta magában, hogy inkább a földön hál, sem hogy egy
oly palotában telepedjek meg, mely birtokosait felemésztette.

Y I.

Midőn Lamartine azon politikai iratokat vizsgálta,
melyeket a monarchia ministere dolgozó-szobájának aszta
lán felejtett, észrevette köztük saját nevét. Kíváncsian nézett
reá s látta, hogy az Guizotnak jegyzete volt a követek
házában tartott utolsó beszédéhez ! Tartalma következő volt :
„Minél tovább hallgatom Lamartinet, annál inkább érzem,
hogy soha meg nem érthetjük egymást.“ A forradalom félbeszakitá e tárgyalást és elboritá a szószéket, mielőtt a cá
folat következett volna. Különös játéka a véletlennek, hogy
Guizot ezen jegyzetét az asztalra veté és utódának felta
lálni engedé. Lamartine e miatt nem érzett diadalt, ő a ministerségben, melybe a forradalom hullámai vetették, nem
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látott zsákmányt, hanem fordulatot, fáradságot és áldozatot.
Az éjnek egy részét a fölötti gondolkodásában tölté el, hogy
minő állást foglaltasson el a köztársaság által a külfölddel
szemközt ?
VII.
A köztársaság Lamartine felfogása szerint nem volt
Franciaországnak és a világnak puszta felforgatása, hanem
egy véletlenül bekövetkezett forradalmi esemény, mely alak
jára nézve ugyan rögtöni, de a demokratia kifejlődésére
nézve szabályszerű volt; haladás volt az, a bölcsészet és
a humanitás utján, egy nagy népnek második és szerencsé
sebb kísérlete arra, hogy magát a dynastia gyámsága
alól fölszabadítsa, és önmagát kormányozni tanulja.
A háború távol a humanitásbani haladástól nem egyéb,
mint tömeges mészárlás, mely az emberiség haladását aka
dályozza, zavarja, megtizedeli és meggyalázza. Azon népek,
melyek a világon vérrel játszanak, nem az életnek, hanem
a romlásnak eszközei ; hatalmasakká lehetnek, de hatal
masakká az Isten akaratja ellen és végre az igazságszol
gáltatás napjának bekövetkezésével elveszitendik mindazt,
a mit az erőszak évei alatt szereztek. A gyilkosság nem ki
sebb bűn egy nemzetnél, mint egyes embernél : a hódítás
és dicsőség ékesítik ugyan, de nem teszik büntelenné, már
pedig a nemzeti bűn igen rósz alap, mely a civilisatiót
nem mozdítja elő, hanem elnyeli. Ezen bölcsészeti, erkölcsi
és vallási szompontból (a legmagasabb szempont pedig min
dig a legigazságosabb a politikában) nem akarta Lamartine
háborúba keverni az uj köztársaságot sem szándékosan, sem
más mellékes célból. A mellékes célokért való vérontás csak
zsarnokok vagy Machiavellik szokása.
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A köztársasági szempont nem kevésbé riasztotta viszsza Lamartinet a háborútól, mert sokkal jobban ismerte
azon népnek állhatatlanságát, melynek történelmét megírta,
sem hogy be ne látta volna, hogy a köztársaság a legelső
fényes győzelem után el fog veszni, mielőtt még ideje lett
volna gyökeret verni a nép erkölcseiben. Egy győzelmes
hadvezér, ki nevének népszerűségével és lelkesedett hü had
seregével térne vissza Párisba, okvetlenül vagy ostracismust
vagy dictaturát találna benne. Amaz a szabadság gyalázata,
ez pedig a szabadság vége lenne. Végre a politikai és nem
zeti szempontból Lamartine úgy tekintette a támadó hábo
rút, mint vészhozó csapást a köztársasági intézményekre és
a nemzetre.
VIII.
Európának helyzete a következő vala : Az 1815 ki
szerződések, melyek az európai közjog alapját képezték,
oly területi határok közé szorították Franciaországot, melyek
büszkeségének és tán cselekvőségének szttkek valának.
Ezen szerződések diplomatiailag is elszigetelték, annyira,
hogy minden szövetségestől megfosztatva, folyvást gyana
kodó és nyugtalan volt. A restauratio, ezen félig feltolt,
félig elfogadott kormány megújíthatta volna e szövetsége
ket és mind szárazon, mind vizen teremthetett volna egy
francia rendszert vagy az által, hogy Németországgal szö
vetkezik Orosz- és Angolország ellen, vagy pedig Oroszor
szággal Anglia és Austria ellen. Első esetben Franciaország
terjeszkedhetett volna Savoyában, Helvéciában és a porosz
rajnai tartományokban azon engedmények fejében, miket
Austriának tett volna Olaszországban, az alsó Dunánál és
Adria partjain.
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A második esetben agyonszorithatta volna Austriát
Franciaország és Oroszország között ; szabadon nyomult
volna elő Olaszországban, visszafoglalta volna Belgiumot és
a rajnai tartományokat és befolyást szerzett volna magának
Spanyolországban. Ha Konstantinápolyi, a fekete tengert, a
Dardanellákat és Adriát átengedi az orosz nagyravágyásnak, akkor ez által biztosította volna e foglalmányait. Az
orosz szövetséget a természet szózata, a földrajzi fekvés is
követeli; ez ama két nagy nemzet jövő céljainak hadi szö
vetsége és egyszersmind a béke egyensúlya, melyet a continens két szélső pontja tart fenn és mely Angliát, mint valami csatlóst, a tengerre és Ázsiába szorítja. A restauratio
monarchicus és ellenforradalmi természeténél fogva alkal
mas volt mind a két szövetségre; mert törvényes királyi
családból eredt, a többi trónokkal rokonságban állott, és
igy nem fenyegethette azokat a nélkül, hogy saját lényé
ből ki ne vetkezzék.
9

IX.
Az orleansi dynastia nagyon szeretett volna erkölcsi
biztosítékot nyújtani a többi uralkodó családoknak s ma
gát azok közé fölvétetni; de két oly hibája volt, melyek
nél fogva elismerték ugyan, de féltek is tőle, t. i. trónbitorlónak látszott és félforradalminak, mivel 1830-ban a
nép által választatott meg. Oroszország visszautasitá előzé
kenységét ; Ausztria drágán fizettette meg türelmét ; Poroszország fölvigyázott rá ; egyedül Anglia ismerte el, de csak
oly föltétel alatt, hogy aláveti és megalázza magát a britt
politikának. Az orleansi család gyűlöletes lévén a forrada
lom előtt, melyet kizsákmányolt, gyanús a népek előtt,
melyek mitsem vártak tőle, nyugtalanító a királyokra
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nézve, kik bitorlónak tekintették, csak elszigetelt, szemé
lyes és ideiglenes politikát űzhetett, fegyverszünetet kötött
az egész világgal, de senkivel nem kötött szövetséget. Még
bukása is. jóllehet zavarba hozta a királyokat, némi titkos
elégtételt nyújtott azoknak ellentétben érdekeikkel, de össz
hangban természetükkel. Az uralkodóházak örömében boszu
volt. A februári forradalmat úgy tekintették, mint bünhödést, melynél politikájúk szenved ugyan, de szivök meg
könnyebbült.
Oroszország, mely semmiféle összeköttetésben nem
állott Franciaországgal, nem sokat törődött a párisi forra
dalommal ; mert meg volt győződve, hogy Franciaország
nak teljes lehetetlenség Lengyelország mellett közbevetnie
- magát, a mig Németország nem nyitja meg számára az
utat s nem segitendi a lengyel függetlenséget.
Ausztriának volt oka a nyugtalanságra ; de Metternich
herceg, azon kitűnő államférfiu, ki harminchárom év óta
kormányozta az austriai birodalmat, már régóta öreges po
litikát űzött, mely maga körül mindent elaltatott, s megen
gedte, hogy ő helyette a monarchia végzete kormányozzon.
Mint tapasztalt, de kifáradt férfiú, már annyiszor látta
Austria szerencséjének sülyedését és emelkedését, hogy
többé nem is törődött mozgalmaival. Az ő kormánya alatt
gyors bomlásnak indult Magyarország, Horvátország, Galicia, Cseh- és Olaszország, s az austriai ház befolyása sülyedni kezdett. A forradalom megzavarta, de nem szüntette
meg ezt az álmosságot.
Ezen oldalról Poroszország volt az érzékeny s eleven
pont. Anglia a porosz udvarra támaszkodott szárazföldi po
litikájával. Ez által gyakorolt hatást Oroszország is Német
országra; de a porosz nép, nyugtalanittatva a britt befo
lyás által, megaláztatva az orosz mindenhatóság által, s

felingereltetve azon dics vágya által, hogy Németország urává
lehessen, és a rajnai tartomány által szabadelvű és alkot
mányos eszméktől áthatva, Franciaország felé hajlott s
államférfiait is a felé vonta. A köztársaság kettős érdekű
eseménynek látszott a poroszokra nézve, a mennyiben a
katonai monarchia helyett alkotmányos kormányformát és
Austria feletti elsőséget nyerhetett, azon másodrendű szerep
helyett, mely épen nem volt arányban hadseregével és ma
gas műveltségével. Ezen nemzeti dicsvágyból származott
örömét nem nyomta el a rajnai tartományok miatti aggo
dalom sem. Ha e tartományokat Franciaországhoz való csa
tolás által elvesztette volna is, kárpótlást nyerhetett érettök
Hannoverben, Holsteinban és másutt.

X.
A mi Angliát illeti, ez eleinte kedvező állást foglalt
el az orleansi dynastia irányában, mivel ez meg nem erő
södvén, Franciaországot sok ideig ingadozásban, Európát
határozatlan állapotban tartotta, mit a britt kormány a
maga hatalmának gyarapítására fordíthatott ; de a Thiersféle ministerium, mely 1840-ben hiába fenyegette Angliát,
meg akarván fosztani Indiába vezető természetes utjától s
Egyptomban szükséges hatalmától, elidegenítette Angolor
szágot, felingerelte a két nép nemzeti szellemét, felújította
a régi előítéleteket és a roszul palástolt régi gyűlöletet. Az
igaz, hogy e ministerium az utolsó percben okosan kitért a
háború elől, és a vitának végét szakította az okt. 8-án kelt
alázatos jegyzékével. De a kibékülésben megmaradt a bizal
matlanság.
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Anglia látta, hogy a király megerősítette Párist s szó
val és taglejtéssel biztatta, hogy énekeljék a M a r s e i l 
l a i s e t , ezen népies harcidalt ; azért inkább Oroszország
hoz csatlakozott. Guizot ministeriuma eleinte mindenféle
engedményeket tett, hogy a bizodalmát helyreállítsa. Ezen
minister, ki eleinte kedves volt Angliában, mivel a britt
államférfiak módját követte és mivel nagy ügyességgel és
képességgel a forradalom tory-jának szerepét játszotta, szin
tén elvesztette az angolok szeretetét.
Guizot, mint angol követ a harcias Thiers-féle ministerium korában, rendkívül kényes helyzetben volt, a mennyi
ben ő a békét óhajtotta s mégis haszontalan okból háború
val fenyegette barátait. Miután a király és a conservativek
által visszahivatott, hogy jóvá tegye azon hibákat, melye
ket mint a parlament tagja és Thiers londoni követe, ő
maga is elősegitett, helyzete igen roszszá lett Franciaor
szágban és még roszabbá Londonban. 0 egy bizonyos
pontig kénytelen volt állítani és egyszersmind eltagadni
azt, a mit a parlamentben mint ellenzéki szónok mondott
és Londonban, mint az 1840-ki követ, tett; és ugyanakkor
kénytelen volt megnyugtatni, simogatni és kibékíteni a conservativ pártot, melynek vezérévé lett. Nincs oly emberi
lángész, a ki hamis helyzetnek ura lehessen.
Midőn Guizot teljesen helyeselte Anglia magatartását
az egyptomi kérdésben, hogy népszerűségét némileg vissza
szerezhesse, kénytelen volt Angolország ellen is fellépni s
azt a Spanyolországra gyakorolt befolyás által nyugtalaní
tani; ez által hizelgett a királyi család dicsvágyának is, a
mennyiben kilátást nyújtott neki a madridi korona meg
szerzésére.
Montpensier hercegnek a spanyol király nővérével
való összeházasítása, mely cselszövénynek tekintetett s tőr
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vetésnek bizonyult be és végre diadalnak kiáltatott ki, na
gyon megsértette Angolországot. Angolországnak ezen elhidegülése kényszeritette a tuileriák cabinetjét arra, hogy
Austriához közeledjék az által, hogy ennek a svájci kérdés
ben Franciaország biztonságával, a népek függetlenségével,
sőt még a forradalmi szellemmel ellenkező engedményeket
tegyen. Montpensier herceg a spanyol hercegnővel való há
zasságának okvetlenül Angolországgal való trónkövetkezési
háborúba kellett kevernie az országot, a melyben Franciaországnak vére és pénze pusztán dynastikus érdekekért pa
zaroltatok volna. Ezen házasság Lajos Fülöp politikájára,
sőt magára trónjára nézve is a romlásnak oly magvait hordá
magában, hogy minden diplomata megütközött rajta. Azon
a napon, midőn az orleansi dynastiának ezen vélt diadala
tudomásra jutott, Lamartine több államférfiu előtt azt mondá :
„Az orleansi ház meg fog szűnni Franciaországban ural
kodni, mert Spanyolországban is uralkodni akar. Nem telik
el két esztendő s Párisban forradalom fog kiütni.“

XI.
Angolország tehát nem nézhette rósz szemmel azon
dynastiának bukását, mely sokáig tartó hízelgés után elébb
Egyptomban fenyegette, azután pedig Spanyolországban
csalta meg. A köztársaság Londonban minden ellenzés nél
kül fogadtatott. Az angol államférfiak elég részrehajlatlanok, okosak és a történelemben elég jártasok voltak arra,
hogy megértsék, miszerint a forradalomnak, a tapasztalás
nak, a szabadságnak és a közszellem haladásának ötven
éve oly különbséget tett az uj és a 93-ki köztársaság kö
zött, mint a minő van az ész és harag, a lázadás és alkot
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mány között. Egy oly nemzet, minő a francia, csak azt
hozza be forradalmába, a mi természetében van. A febr.
24-ki köztársaság nem lehetett egyéb, mint Franciaország
nak a múltból egy uj kormányformára való átmenetele.
A köztársaság békéje vagy háborúja Angolország
magatartásától függött. Semmiféle szövetség nem volt lehet
séges, ha Angolország nem támogatja. Az, ha fegyverben
áll, zsoldjában tartja az egész kontinenst. Angolország nél
kül minden európai háború esak részleges ; Franciaországot
pedig a részleges háború nem zavarhatta. A béke lehető
volt; de hogy bizonyossá legyen, arra két dolog kívántatott: először kímélni Belgiumot, melynek függetlensége An
golországnak és Poroszországnak egyiránt érdekében állott;
és másodszor kimélni Németországot, melynek megsértése
fegyverre szólította volna az Angliával szövetkezett s Orosz
országra támaszkodó Austriát.
Spanyolország az orleansi dynastia bukásával meg
szűnt versengés tárgya lenni Franciaország és Anglia
között.
Olaszország még nem mozgott. A nép fejedelmeitől
csak azt kívánta, hogy az alkotmányos szabadságnak, az
olasz függetlenségnek s a szétszórt nemzetek olasz szövet
ségének kezdeményezői legyenek.
De ha az államférfiak könnyen felfoghatták is Európa
ezen állapotát és a köztársaságnak az európai állapotokkal
szerencsés összetalálkozását, mi által lehetségessé vált az
európai béke fentartása, — annál nehezebb volt az uj s
csak nehány nap óta zajló forradalomnak felfoghatóvá tenni
azt, hogy saját határai között maradjon és hogy a népek
előtt úgy ragyogjon, hogy más államokat lángba ne borít
son. Az 1815-ki szerződések súlyos teherként nyomták
Franciaország emlékeit, Az 1813-ki, 1814-ki és 1815-ki
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csapások nagyon sértették a nép szivében élő dicsőséget.
Franciaország, mely kiválólag harcias ország, megunta volt
a békét, mely által megaláztatok. A forradalom, úgy lát
szott, önkényt kaput tár a háborúra. A katonaság óhajtotta
a háborút, a nép énekelt róla, a foglalkozás nélküli lakos
ság fölöslege javallta, a testvériség pedig megszentelni lát
szott azt, mint az elnyomott nemzetek felszabadításának
eszközét. A túlzó köztársaságiaknak a királyság iránti
gyűlölete szenvedélyesen követelte ; a heves államférfiak
szóval és taglejtéssel buzdították a népet; végre a tapasz
taltabb államférfiak a háborúban hatalmas eszközt láttak
arra, hogy a városokat a forradalmi néptől megszabadítsák,
hogy a belső izgalomnak más fordulatot adjanak, kifelé
vetvén a gyújtó üszköt, mely az országot belől lángbaboritással fenyegette. A forradalmaknak — mondák — csak
e g y kedvező órájuk van, t. i. a kitörés; — azért addig
kell oltani, a mig ég ; mert ha már elhamvadt a tűz, könnyű
azt egy lábbal is eltaposni. Erre a béke emberei azt felel
ték, hogy az ő r j ö n g ő forradalmaknak csakugyan csak
egy kedvező órája van, de emberséges, mérsékelt és higgadt forradalmaknak egész éveik és századaik vannak. Ok
a szabadság sorsát és a nép haladását nem teszik kockára
egy, gyakran erkölcstelen fölhevülésben ; ők csak biztosra
játszanak úgy hogy a jog, az értetem, az igazság, a nép
és az isten mellettök van.
ff

XII.
Lamartine meg volt győződve ezen igazságokról. Sőt
arról is meg volt győződve, hogy, ha Franciaország támad,
ez okvetlenül ürügyül és jelül szolgálna a fejedelmeknek
Lamartine. H.
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arra, hogy a köztársaság ellen szövetkezzenek. 0 nem ké
telkedett, hogy Franciaország minden erejének összeszedése
mellett sokáig ellentállhat e szövetkezésnek; de a történe
lem és a józan ész azt mondák neki, hogy egy nemzetnek
támadása valamennyi más nép ellen elébb-utóbb annak
leveretését vonja maga után, még akkor is, ha napóleoni
hadserege volna, s e hadseregnek maga Napoléon állana is
az élén. Ha a köztársaság invasiót idézne elő Franciaor
szágban, akkor a szabadság ismét ötven évvel löketnék
vissza. Lamartine a történelemből és a természetből azon
meggyőződést merítette, hogy egy népnek háborúja vala
mennyi ellen elkeseredett élethal ál-harc szokott lenni, hogy
minden elkeseredett és kétsegbeejtő háború rendivüli esz
közökhöz folyamodik, melyeket csak ép oly kétségbeesett
kormány használhat. Ilyen eszközök: a túlságos pénz- és
véradó, kényszerkölcsön, papírpénz, proscriptiók, forra
dalmi törvényszékek és vérpadok. A köztársaságnak ily
kormánynyal való fölállítása annyit jelentett volna, mint a
szabadság helyett zsarnokságot, az erkölcsiség helyett bűnt,
a közjóiét helyett a nép megrontását hozni be. Lamartine
és tiszttársai hajlandók voltak inkább életöket áldozni fel
a forradalomnak, mintsem hogy egy csepp vért ontsanak ki.
Azonfelül Lamartinenak feltétlen hite volt
a politiká//
ban a becsületesség és jog hatalma iránt. 0 tudta, hogy
majdnem minden háború csak a népek egymás iránt elkö
vetett igazságtalanságának büntetése. Meg volt győződve,
hogy azon igazság és tisztelet, melyet a köztársaság szom
szédai iránt tanúsít, fölér két hadsereggel, miáltal a hatá
rok jobban védvék, mint két millió katona által, s a de
mokratikus eszmék jobban terjesztetnek, mint az ágyúk vil
lámai által. Franciaországot szeretik a többi népek. Azon
vonzalom, melyet értelmisége, jelleme és szelleme által ger-
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ieszt maga iránt, egy részét mutatja azon hatalomnak,
melyet a világra gyakorol. Még lefegyverzetten is általában
szeretik. A vonzalomnak és szeretetnek ezen nemzeti vará
zsát fegyvereitől való félelemmé és rettegéssé változtatni
annyit jelentene, mint a nemzetet eltorzítani. Az egy pillanat
nyi félelem nem ér föl azon rokonszenv hatalmával, melyet
Isten által nyert.
Éppen igy bízott Lamartine a demokratiában, melynek
uj próbául kellett// szolgálnia a népek szellemére való erkölcsi hatásnak. 0 előre sejtette, hogy, ha a francia demokratia támadólag lép fel, és ha a hóditásvágytól elragad
tatva s nemzeti dicsvágya által megzavartatva, kivetkőznék
természetéből, akkor vonzalom helyett ellenszenvet fog maga
iránt gerjeszteni. A nemzetiségi elv többre becsültetik az
emberek által, mint a belső szabadság elve. A népek in
kább veszítik el szabad alkotmányaikat, mint nevöket és
országaikat. A trónok azonnal magokhoz csatolnák, mihelyt
egy francia szuronyt mutathatnának fel, mely jogtalanul
tört be országaikba. Különben minő volt a februári forra
dalom természete? vajon országok felforgatása, vagy eszmék
forradalma volt-e az ? Kétségen kívül az eszmék forradalma
s a belkormányzás kérdése volt. Ezt országok felforgatá
sává, katonai és hóditó forradalommá változtatni, annyit
jelentett volna, mint alapelvét meggyengiteni, elváltoztatni
és elárulni. Száz mértföldnyi területszaporitás egyetlen egy
eszmével sem gazdagította volna. Ennél fogva azt kellett
kinyilatkoztatnia, hogy a többi nemzetek iránt nem ellensé
ges, hanem testvéri indulattal viseltetik, legyen azoknak
kormánya akár zsarnoki, akár monarchiái, akár vegyes,
akár köztársasági.
Azonban ezen eszmék sokkal bölcsésziebbek valának,
semhogy magoktól terjedhetnének el az európai fölingerelt
2*
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és türelmetlen néptömegek között, ha azokat csak egy külügyminister vagy egy kormány hirdeti. Szerencsére minden
bölcsészi, sőt még a socialista pártnak legbefolyásosabb
emberei is támogatták ezen eszméket, mely utóbbi pártnak
a történelem kénytelen igazságot szolgáltatni abban, hogy
akkoriban biven szolgált a testvériség és béke eszméinek.
Magok a munkások, kik bátorságuknál fogva készek lettek
volna a háborúra, az ő tanaik által a békére voltak han
golva. A munka szervezésének eszméje elnyomta a tömeg
ben a háború gondolatát. A socialismus elfojtotta a hóditásvágyat. A nép eszére tért.

XIII.
Mielőtt Lamartine ezen eszméit az ideiglenes kormány
nak előterjesztette volna, irt röviden minden egyes diplomatiai ügynökhöz, hogy a francia köztársaság keletkezését
jelentsék be azon udvaroknak, melyeknél tartózkodnak.
„A köztársaság — mondá ügynökeinek — nem vál
toztatta meg Franciaország helyét Európában. Franciaor
szág kész a többi nemzetekkeli érintkezéseit megujitaui.“
Ezen szavak megnyugtatásul és tájékozásul voltak
adva a kormányok és népek számára, hogy felismerhessék
azon müveit magatartást, melyet az uj köztársaság akar
követni külpolitikájában. Lamartine összebivta a ministerium minden hivatalnokait. — Legyenek megnyugodva —
mondá nekik — én forradalom vagyok, de atyai forrada
lom; azok, kik önök közül becsületesen akarják szolgálni
a köztársaságot, megmaradnak hivatalaikban. A haza nem
veszett el a királysággal. A diplomaták olyanok, mint a
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katonák ; kénytelenek a zászlónál maradni, kötelességük
védeni a nemzet nagyságát kifelé.
Azonban a forradalom befejeztetése percében nem biz
hatja mindjárt titkait és javát azon emberekre, kik nehány
nap előtt még ellene harcoltak. Lamartine nem akarta a
külügyek központi igazgatásának mechanismusát megza
varni az által, hogy a már gyakorlott, tapasztalt és megbizható hivatalnokokat elbocsássa. Meghagyta őket állomása
ikon, hol csak alaki munkával foglalkoztatta őket ; a köz
társaságnak szellemi, titkos és diplomatikus részét az ő
szőkébb kabinetjének tartotta fenn.
De ^ezcn emberek, kiknek szive annál hazafiasabban
dobog, minél inkább kizárólág az ország érdekeire irányúi,
csakhamar egész lélekkel a köztársasághoz, mint a fran
cia rend képviselőjéhez, csatlakoztak. Még olyanok is, kiket
a becsületérzet visszavonulásra késztetett, minő volt Desages, a politikai ügyek kitűnő igazgatója, közölték a kor
mánynyal az ő hagyományos nézeteiket. Viel-Castel, Brennier, Cintra és Lesseps megmaradtak különféle munkájuk
nál s fáradhatatlanságukkal nagy szolgálatokat tettek a
küztársaságnak, azon időben, midőn a minister lakása még
valóságos tábor volt.
XIV.
Ellenben a külföldről lassankint visszahívta Lamar
tine majdnem valamennyi követet és teljhatalmú küldöttet,
mivel az ő jelenlétük a külömböző udvaroknál kétszeresen
lehetetlenné vált. A köztársaság nem volt még elismerve ; s
a határozatlan kormányoknál az ő megmaradásuk csak súr
lódásokra adott volna alkalmat, mi az uj érintkezést csak meg
nehezítette volna. Mi több, ezen követek általában személyes

barátai voltak a régi ministereknek és a megbukott király
ságnak. Ezekre bizni a köztársaság ügyeit azon percben,
midőn még harcban áll a királysággal, annyi lett volna,
mint rósz szolgálatot tenni. Ezeknek helyére a minister hi
vatalosan oly titkos vagy megbizható ügynököket küldött,
kikről tudta, hogy a köztársaság hívei, és hogy a menekült
királyi családnak nem lekötelezettei. Mindeniknek külömböző, az illető országokhoz mért szóbeli utasítást adott, mely
utasítások a következő szavakban foglalhatók össze : Vi
gyázzanak és világosítsanak fel minden fejedelmet, ministért és népet a'~ uj köztársaság valódi lényegéről, mely
kész a békére, ha felfogják, de rettenetes, ha ingerük.
Továbbá közölte a követek mindenikével azon diplomatiai
tervet, melyet követni akart, hogy a jövő bizonytalansága által
előidézendő határozatlanságban mindenikük tájékozhassa ma
gát küldetésében a köztársaság külföldi céljaira nézve, és
hogy mindeniknek szava és tette összhangzásban legyen ama
főtervvel.
Angolországot méltóságteljesen várni ; Poroszország
barátságát keresni; Oroszországra vigyázni; Lengyelországot
csendesíteni; Németországot cirógatni; Austriát kerülni;
Olaszországnak biztatás nélkül mosolyogni; Törökországot
biztositani ; Spanyolországot önmagára hagyni ; senkit meg
nem csalni, sem üres rémitéssel, sem üres biztatással; egy
oly szót sem ejteni, melyet később vissza kellene vonni ; a
repulikánus lélek becsületességéből dicsvágy és gyengeség
nélküli diplomatiát űzni : — ezek voltak Lamartine bizal
mas utasításai, hogy a köztársaság bármely bekövetkezhető
körülmények között is józannak ismertessék el.
Éppen igy beszélt a minister a különféle udvarok pá
risi követeihez is. A forradalomnak gyors lefolyása, azon
lelkesedés, melylyel azt egész Franciaország fogadta, anél
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kül hogy ily demokratia ellen csak egy hang is emelkedett
volna; a népnek nagylelkűsége, bátorsága a harc alatt, és
mérséklete, engedékenysége és szívessége a győzelem után ;
a fővárosnak tekintete, melyben hét férfin kormányozta a
harminchét milliónyi népet csupán szavának ereje által; a
hálálbüntetés eltörlése; a harcias szellem elfojtása; az utcá
kon oly könnyen visszaállított rend ; a vallás sértetlensége,
a külföldiek tisztelete ; a minden departementekbol, ható
ságoktól és a városházára özönlött néptől jövő küldöttsé
gek helyeslő nyilatkozatai; a népek és kormányok iránti
erélyes, de tiszteletteljes magatartás, azon beszédek, melyeket
Lamartine és tiszttársai mondtak válaszúi a népnek ; —
mindez nagy és kedvező benyomást gyakorolt e követekre.
A Franciaország melletti lelkesedés még a*fköztársaság elle
neire is rászállott.
Ezen diplomaták, anélkül hogy még az uj kormány
el lett volna ismerve, hivatalos érintkezésbe tették magokat
a külügyi ministerrel. Udvaraik aggodalmait megszüntették
azon férfiaknak szívélyes értekezletei, kik egyiránt meg
akarták menteni a világot a bajiól és az emberiséget a vér
ontástól. A jó szándéknak és bölcsességnek ezen előieges
összhangzata az ideiglenes kormány és a Párisban levő eu
rópai képviselők között, valóságos szerencse volt az embe
riségre nézve. Lord Normanby az angol követ, báró Araim
a porosz, Kisselef az orosz, Appony az osztrák, Brignole
a szardíniái, herceg Ligne a belga követ, a pápai követ és
az e korban Párisban levő minden kiválóbb diplomata az
előrelátás és béke embere volt. Az államférfiak jelleme
éppen oly hatással lehet az eseményekre, mint az ő esz
méik. Utasításaiknak magyarázója az ő jellemek. Ok han
golják udvaraikat igazságra és békére.
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A csendes de jóakarata érintkezések Páris és a kül
földi kabinetek között csakhamar helyre állottak.
Az uj francia kormánynyal való békés érintkezés vissza
állításának óhajtását legelőször is Wellington herceg fejezte
ki Lamartinenak egy nyilt szóbeli nyilatkozatára adott vá
laszában, melyet Lamartine azon államférfiu unokája által
izent volt neki. Lamartine e szavakra, amint illik, Írásban
felelt, s elismerését fejezte ki a harc emberének békés gon
dolkodásmódja felett. Angolország magatartásának első
polgára által kifejezett benyomása kedvező jósjel volt az
egész világra. Ha Franciaország és Anglia egyértelműben
békét adnak Európának, akkor azt semmiféle hatalom nem
zavarhatja föl büntetlenül.

XV.
Franciaország tett, Európa szemei Franciaországra vol
tak irányozva, az első szó Franciaországé volt. Európa és
maga Franciaország is feszülten várták a köztársaság első
szavát, melyet a világhoz vala intézendő. A okosság és a
méltóság azt követelte, hogy még nehány napig várakozzék.
A köztársaságnak nem volt szabad sietni a békenyilatko
zattal, mintha a háborútól félne. Neki azt kellett kinyilat
koztatnia, hogy a háború lehetséges, de nem kellett mint
szükségest kérnie. Neki a béke tanának hirdetése előtt ti
tokban meg kellett győződnie a felől, hogy e tanokat a
többi hatalmak nem fogják-e gúnyosan megvetni. Külömben
kiteszi magát, hogy békés hajlamai félremagy arázta tnak,
és érdemlett rokonszenv helyett kihivatik, mit okvetlenül meg
kellett volna boszulnia. Lamartine tehát nem sietett. A ne
hány nyugodt éji órában, melyeket a piaci zavargások közt

nyerhetett, szerkesztette a köztársaság manifestumát. Már
cius hatoclikán tiszttársainak és nehány meghivott köztársa
sági érzelmit kitünőbb államférfiunak tanácskozása alá
terjesztette.
Az ülés ünnepélyes vo’t. A nehány nap előtti vihar
ból kiemelkedett hét férfiú kezében tartotta a békét és a
háborút. Egy szó által összeütközésbe hozhatták az elveket
és az embereket az egész földön, vagy pedig a béke derű
jével világíthatták be a föld láthatárát. Lamartine el volt
tökélve, hogy a béke nyilatkozatát a kormányban való ma
radásának feltételévé teszi. Tiszttársainak legnagyobb része,
a ministerek ép úgy voltak elhatározva, mint ő. A manifestum lényege nem vétetett tárgyalás alá. E részben egyet
értettek. Csak egynéhány kifejezés ellen volt kifogás,
melyeket majdnem egyértelmüleg javítottak ki, t. i. hogy
mint értelmezi a köztársaság az 1815-ki szerződéseket.
Blanc Lajos maga is örömmel üdvözölte e manifestumot,
mint a mely az emberiség számára a testvériség korát nyitja
meg. Az elmaradt és türelmetlen pártok, melyek titokban
zúgolódták a kormánynak békés eltökélései ellen, oly biztos
nak hitték, hogy e szavak el fognak hangzani és hogy Eu
rópát maga a nép fogja elborítani, miszerint nem is vettek
magoknak annyi fáradságot, hogy a manifestum ellen kifo
gást tegyenek. A belga, német és lengyel bizottmányok már
körülvették titkos vezéreiket. Ezeknek fegyveres propaganda
pártja már készült, hogy a nemzeti bölcsészet ezen lapját
széttépje s invasióval fenyegesse.
Másnap a manifestum következő alakban jelent meg :
Ma ni f e s t um Eur ópá hoz.
Önök ismerik a párisi eseményeket, a nép győzedelmét, hősiességét, mérsékletét és lecsendesedését, a rendnek
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a polgárok általi helyreállítását, mintha a látható hatalom
hiányában egyedül az általános okosság kormányozta volna
Franciaországot.
A francia forradalom befejezésének utolsó korszakába
lépett. Franciaország köztársasággá lett; a francia köztár
saságnak nincs szüksége arra, hogy létezése elismertessék.
Ez természetes joga, ez nemzeti joga. Ez egy oly nagy
népnek akarata, mely cimét csak önmagától kéri. Minthogy
azonban a francia köztársaság, mint törvényes hatalom és
nem mint az európai rendet felforgató tünemény óhajt a
fennálló kormányok családjába lépni, illő, hogy azonnal meg
ismertesse önökkel azon kormányt, melyben önök megbíz
hatnak és azon elveket, melyek a francia kormány külpoli
tikáját vezérlendik.
A francia köztársaság kikiáltása nem jelent megtáma
dást semmiféle kormányforma ellen a világon. A kormány
formák kiilönfélesége ép oly jogosult, mint a jellem, föld
rajzi fekvés és a népek értelmi, erkölcsi és anyagi fejlődé
sének kiilönfélesége. A nemzeteknek épen úgy, mint egyes
embereknek, különféle életkora van. A kormányzó alap
elveknek megvannak az egymásra következő fázisaik. A
monarchiái, aristokratiai, alkotmányos, köztársasági kormá
nyok mutatják a nép szellemi érettségének különböző fo-*
kait. Ezek annál több szabadságot követelnek, minél elvi
selhetőbbeknek éreztetnek ; annál több egyenlőséget és demokratiát követelnek, minél több igazságot és szeretetet
tanúsítanak a nép iránt. Ez idő kérdése. A nép tönkre teszi
magát, ha az érettség óráját megelőzi, s meggyalázza ma
gát, ha azt használatlanul hagyja elrepülni. A monarchiát
és a köztársaságot az igazi államféríiu nem úgy tekinti,
mint egymás ellen halálharcot folytató két elvet, hanem
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mint oly tényeket, melyek ugyan különbözők, de azért bé
kén és kölcsönös tiszteletben élhetnek egymás mellett.
A háború most nem elve a francia köztársaságnak,
mint volt végzetes és dicső szükségessége 1792-ben. 1792
és 1848 között egy félszázad fekszik. Félszázad után vissza
térni az 1792-ki elvekhez vagy a császársági hóditások elvére,
azt jelentené, mint vissza és nem előre menni az időben.
A mostani forradalom egy hatalmas lépés előre, nem hátra.
A világ és vele mi is a testvériségre és békére törekszünk.
Ha az 1792-ki francia köztársaság helyzete érthetővé
tette a háborút, akkor azon különbség, mely történelmünk
azon és jelenlegi korszaka között van, igazolni fogja a bé
két. Ezen különbséget értsék és értessék meg magok körül.
1792-ben a nemzet nem volt egy. Két nép lakott
akkor egy országban. Borzasztó küzdelem folyt akkor még
az előjogaiktól megfosztott osztály és azok között, kik az
egyenlőséget és szabadságot óhajtották érvényre emelni. Az
előjogaitól megfosztott osztály egyesült a fogoly királyság
gal és a francia forradalom ellen agyarkodó külfölddel,
hogy betörés által kényszerítse az országra a monarchiát,
a nemesi és papi uralmat. Most nem léteznek különvált és
egyenlőtlen osztályok. A szabadság minden korlátokat meg
szüntetett. A törvény előtti egyenlőség mindent kiegyenlített.
A testvériség, melynek alkalmazását hirdetjük és melynek
jótéteményeit a nemzetgyűlésnek kell rendeznie, mindent
fog egyesíteni. Nincs Franciaországnak egy polgára sem,
bármely párthoz tartozzék is, a ki mindenekelőtt a haza
főelvéhez ne csatlakoznék és a ki azt együttesen ne védené
az ellenséges külbetörés kísérletei ellenében.
1792-ben még nem lépett az egész nép a kormány
birtokába; akkor csak a középosztály akarta gyakorolni és
élvezni a szabadságot. A középosztály győzelme önző volt,

mint minden oligarchia győzelme. Az csak magának akarta
megtartani a mindenki által kivívott jogokat. Kénytelen volt
a nép felülkerekedését az által akadályozni, hogy azt a
csatatérre küldé, hogy itthon he ne tolakodjék a kormányba.
A háború a m o n a r c h i s t á k és gi r o n d i s t á k gondo
lata volt, s nem az előrehaladott demokraták gondolata,
kik, mint mi, a népnek önmaga általi őszinte és teljes kor
mányzását akarják, értvén e név alatt minden osztályt, bár
melyiknek kizárása vagy előretolása nélkül.
1792-ben a nép csak eszköze, de nem célja volt a for
radalomnak. Most a forradalmat maga a nép önmagáért
csinálta : ő maga a forradalom. Midőn ezt tette, akkor a
munkának, iparnak, közoktatásnak, földmivelésnek, kereske
delemnek, erkölcsiségnek, jólétnek, vagyonnak, olcsó élet
nek, hajózásnak és végre a közműveltségnek egészen uj
szükségeit hozta létre, — mindezeknek főszüksége a béke!
A nép és a béke egyet jelent.
1792-ben Franciaország és Európa eszméi még nem
értek volt meg arra, hogy a nemzetek egymás közti békéjét
az emberi nem jótéteményének tekintették volDa. A vége
felé járó század ezen eszméje még csak nehány bölcsész
fejében élt. A bölcsészet ma már népszerűvé lett. A gon
dolat, irás és beszéd szabadsága ötven év alatt meghozta
gyümölcsét. A könyvek, a lapok és a szónokszékek az
európai értelmiségnek apostolaivá lettek. A népek határai
felett mindenfelől besugárzó világosság megteremtette ama
nagy szellemi nemzetiséget, mely a francia forradalomnak
és a föld népeinek egymás közti testvériségének alkotmányát
fogja képezni.
Végre 1792-ben a szabadság még újság, az egyenlő
ség botrány, a köztársaság pedig mese volt. A nép neve,
mely Feneion, Montesquieu és Rousseau által alig lett fel
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fedezve, annyira el volt fedve és profanizálva a régi feudal,
dynastikus és papi hagyományok által, hogy a népnek saját
ügyeiben való törvényes részvéte valóságos borzasztóságnak
tekintetett a régi iskola államférfiai előtt. A democratia
megrázkódtatta a trónokat és a társadalom alapjait. Mai
napság a trónok és a népek már megszokták a szabadság
szavát, formáit és rendes izgatásait, melyek bizonyos mér
tékben majdnem minden, még monarchikus államban is,
megvannak. Meg fogják ezek szokni a köztársaságot is,
mely annak a legérettebb népeknél legteljesebb alakja. El
fogják ismerni, hogy van conservativ szabadság; el fogják
ismerni, hogy a köztársaságban lehet rend, sőt hogy ezen
mindeneknek mindenek általi kormányzásában több igazi
rend van, mint egyeseknek egyesek miatti kormányában.
De eltekintve ezen önzetlen óhajoktól, a francia állam
férfiakat a köztársaság megerősödésének és tartósságának
tekintete is a békére ösztönzi. A háborúban nemcsak a haza
van kitéve a legnagyobb veszedelemnek, hanem a szabad
ság is. A háború majdnem mindig diktátorságot jelent. A
katonák elfeledik, hogy a nép alkotmányáért vannak. A
trónok kisértetbe hozzák a dicsvágyat. A dicsőség elfeled
teti a hazafiságot. Egy diadalmas név fénye eltakarja a
nemzet souverainitása elleni merényletet. A köztársaság
kétségen kivül szintén óhajtja a dicsőséget, de azt önmaga,
és nem Caesarok vagy Napóleonok számára akarja.
Azonban ne értsék ezt félre, mintha ezen eszmék, me
lyeket az ideiglenes kormány, mint az európai béke bizto
sítékait ajánl a hatalmaknak, bocsánatot akarnának kérni
a köztársaság azon bátorságáért, hogy elő mert állani ; s
még kevésbé gondolják, hogy ez által helyet akarunk
kérni egy nagy jognak és nagy népnek Európában. Célunk
sokkal magasabb : nevezetesen figyelmeztetni a fejedelme

két és a népeket, hogy tévedésbe ne jójenek a mi forra
dalmunk jellege iránt; az eseményeket valódi színükben
feltüntetni, s végre biztosítékot nyújtani az emberiségnek,
mielőtt ezt jogainkkal és becsületünkkel tennők azon eset
ben, ha netalán fenyegetve volnának.
A francia köztársaság tehát senkivel sem akar hábo
rúba keveredni. Nem szükség mondania, hogy a háborút
elfogadja, ha azt valaki a francia nép ellen kezdené. Azon
férfiaknak, kik Franciaországot ez idő szerint kormányoz
zák, az az elve, hogy: Franciaország szerencsés, hogy ha
háborút izennek neki, mérsékeltsége dacára, és ha arra
kényszerítik, hogy hatalmát és dicsőségét növeszsze ! De
borzasztó felelősség hárulna Franciaországra akkor, ha a
köztársaság, kihivás nélkül, maga kezdene háborút! Első
esetben harcias szelleme, tettvágya s a hosszas béke idején
szerzett hadi ereje legyőzhetlenné tenné itthon és tán ret
tenetessé határain kívül. Második esetben pedig felköltené
maga ellen a szomszéd nemzetiségekben régi hóditásainak
emlékeit és eljátszaná legelső és legáltalánosabb szövetsé
geseit, t. i. a népek érzületét és a mívelődés szellemét.
Ezen alapelvek után, uraim, melyeket a hidegvérű
Franciaország vall és melyeket félelem és kihivás nélkül
terjeszthet úgy ellenei, mint barátai elé, jól fogják megje
gyezni következő nyilatkozatainkat :
Az 1815-ki egyezkedés a francia köztársaság előtt
nem bir jogérvénynyel. Ezen egyezkedésen alapuló területi
viszonyok oly tények, melyeket a köztársaság más nemze
tekkel való érintkezése alapjául elfogad.
De ha az 1815-ki szerződés már csak mint oly tény
tekintetik, mely közmegegyezés által megváltoztatható, és
ha a köztársaság nyiltan kijelenti, hogy ezen megváltozta
tására törvényes és békés utón joga és hivatása van, ak
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kor a köztársaságnak érzülete, mérséklete, öntudata és
okossága nagyobb és tiszteletreméltóbb biztosítékot képes
Európának nyújtani, mint az annyiszor megsértett és vál
toztatott szerződés betűi.
Legyenek azon, bogy a köztársaságnak a 1815-ki szer
ződéstől való fölszabadítása jó értelemben fogassék föl, és
mutassák meg, hogy ezen őszinteségben nincs semmi, a mi
az európai békével össze nem férne.
Mi tehát nyíltan kijelentjük, hogy ha valamely euró
pai vagy azonkivüli elnyomott nemzetiségnek fölszabadulása
a gondviselés végzése szerint bekövetkeznék ; ha Svájc, első
Ferenc óta e hű szövetséges társunk, akadályoztatnék vagy
fenvegettetnék demokratikus belerejének és kormánylatának
kifejtésében; ha Italia független államaiba idegen hadsereg
törne be ; ha belső átalakulásuknak valaki határt vagy
akadályokat akarna vetni ; ha fegyveres kézzel vonnák két
ségbe azon jogukat, hogy egymással egy olasz hazává szö
vetkezzenek , — akkor a francia köztársaság feljogosítva
érzendi magát, hogy ezen népek nemzetiségi és növekedési
törvényes mozgalmait védelmezze.
A köztársaság, mint látják, mindjárt az első lépéssel
túlhaladta a proscriptiókat és a diktatúrát. El van hatá
rozva, hogy a belszabadságot soha sem fogja eltakarni. De
el van határozva arra i s , hogy kívülről sem engedje elta
karni demokrata elveit. Semmiféle kezet nem fog megtűrni
szabadságának békés sugarai és népek tekintete között.
Kinyilatkoztatja, hogy őszinte szellemi szövetséges társa
lesz mindazon haladásnak, mindazon jogoknak, mindazon
nemzeti törvényes alkotmány fejlesztéseknek, melyek ugyan
azon elvek szerint akarnak boldogulni, mint ő. Nem fog
titkos és gyújtogató propagandát képezni szomszédainál.
A köztársaság tudja, hogy egyedül csak azon szabadság
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tartós, mely saját földjén önmagától lett. De eszméinek vi
lágossága és a rendnek és békének azon példája által, me
lyet a világnak akar adni, gyakorolni fogja az egyedül
tisztességes térítést, a becsülés és rokonszenv szerzését. Ez
nem háború, hanem természetes dolog. Ez nem Európa fellázitása, hanem élet. Ez nem lángba bontása a világnak,
hanem ragyogás önhelyén a népek láthatára felett, hogy
azok kövessenek bennünket.
Mi az emberiség tekintetéből óhajtjuk, hogy a béke
fentartassék. Ezt reméljük is. Egy év óta háborukérdés léte
zett Franciaország és Anglia között. E kérdést nem a köztársasági Franciaország idézte elő, hanem a dynastia. A
dynastia idézte elő Európában a háború veszedelmét egyéni
hiúságból, hogy családját Spanyolországban is megerősitse.
A megbukott dynastiának ezen házi politikája, mely nem
zetünk becsületét tizenhét év óta aláásta, a madridi koro
nára való vágyódás által teherként súlyosodott szabadelvű
szövetségeseinkre és a békére. A köztársaságnak nincs
ilyen dicsvágya ; a köztársaságnak nincs nepotismusa. Az
nem örökli egy család igényeit. Vajha Spanyolország önma
gát kormányozná ; vajha Spanyolország független és szabad len
ne ! Franciaország ezen természetes szövetségben inkább számit
az elvek egyformaságára, mint a Bourbon-ház trónkövet
kezésére !
Ez, uraim, a köztársasági tanács határozatainak lé
nyege; ez leszen változhatatlanul azon őszinte, szilárd és
mérsékelt politikának jellege, melyet követni fog.
A köztársaság szülemlése alkalmával és a nép által
elő nem idézett harc közepeit három oly szót mondott ki,
melyek lelkét kifejezik és melyek az istennek és az embe
reknek áldását fogják lekönyörögni bölcsejére, t. i. : s z a 
b a d s á g , e g y e n l ő s é g , t e s t v é r i s é g ! Egy nappal
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későbben a politikai vétkesek halálbüntetésének eltörlése
által valódi magyarázatát adta bent e bárom szónak; adja
nak nekik valódi értelmet kint önök is. Külviszonyainkra
nézve e három szónak az az értelme: Franciaországnak
fölszabaditása azon bilincsektől, melyek elvét és méltóságát
terhelték ; visszaszerzése azon őt megillető rangnak, hogy
az európai nagyhatalmak színvonalára emeltessék; végre
minden népekkeli barátság és szövetség kinyilatkoztatása.
Ha Franciaország felfogta azon hivatását, hogy századunk
szabadságának és mivelődésének előmozdítója legyen, akkor
azon szavaknak egyine sem jelent h á b o r ú t . Ha Európa
okos és igazságos, akkor azon szavaknak mindenike b é k é t jelent.
Lamar t i ne.

XVI.
Ezen manifestum az egész Franciaország által tetszés
sel s Európa által tisztelettel fogadtatott. Ez adott a köz
társaságnak állást, a demokratának hangot, a netán bekö
vetkezendő háborúnak értelmet, a netán fenmaradandó béké
nek méltóságot. A democratiából ez egy különféle, de egé
szen ép európai rendszert alkotott, mely a nélkül, hogy a
más elven alapuló kormányokat fenyegetné, lassankint Fran
ciaországhoz fogja csatolni a szabadság különböző fokára
jutott népeket. Ez volt a forradalom értelme, mely a világ
előtt nyugodtan kijelentette magát, a helyett, hogy mint
1793-ban haragjával felbőszítené Európát. Ezen manifestum
nem idézett elő semmiféle háboiut a népjogon kívül. De el
hárított többet, nevezetesen elhárította a dicsvágyat és a hóditásvágyat.
Lamartine. II.

q
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A hatás, melyet Lamartine e magatartása után várt s
melyet a kormánynak Ígért, csakhamar mutatkozott egész
Európában. Majd át fogjuk ezt is tekinteni.

XVII.
Azonban a kormánynak ezen diplomatikai magatartása
szükségessé tette, hogy az eshetőségek figyelembevételével
megfelelő fegyveres állást foglaljon el. A kíilügyminister azt
kivánta, hogy a biztonság fentartására oly haderő állittassék, minőt e helyzetben a lehető veszély és az okosság
parancsol.
Spanyolország még nem nyilatkozott. A titkos tudósí
tások nem éppen barátságos hangulatot jeleztek Madridban.
Jelentve volt, hogy Franciaország határán a pyrenéi hegyek
alatt hadsereg gytijtetett össze. Montpensier hercegnek minapi
házassága a spanyol királyné testvérével, az elűzött fran
cia királyi ház és a spanyol kormány között oly kapcsot
és barátságot hozott létre, mely könnyen válhatott ellensé
geskedéssé. Jelentetett, hogy az orleansi hercegek Spanyolországban keresnek menedéket. Az ő jelenlétük a királyi
család fegyveres visszahelyezésének határozatlan gondolatát
jelentette e részről. A miniszter azonnal egy figyelő pyrenéi
— mintegy tizenöt — huszezernyi — hadtest felállítását kö
vetelte. Ez elrendeltetett.
Olaszország, a párisi forradalmat megelőzött nápolyi
forradalom által felizgatva, valószinüleg megérezte a köztár
saság lökését. A pápa mind szavai, mind tettei által kimu
tatta függetlenségi szellemét és Austria élleni gyűlöletét.
Ezen jóakaratú, de részint vakmerő, részint félénk főpap
már alig bírta korlátozni az ő általa megindított mozgal-
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mat. 0 csak fel akarta melegíteni Közép-Italia dermedt tes
tét; de oly iiszköt dobott belé, mely a párisi esemé
nyek vihara által élesztve, az egész világot tűzzel fenye
gette.
Toscana okvetlenül érezte hatását. Jóllehet tényleg
szabad és szerencsés volt Leopold utódainak atyai és rnunicipális kormánya alatt, mégis szerette volna e tényt törvénynyé és a szabadság megszokását alkotmánynyá változ
tatni.
Velence és Genua reszkettek a köztársaság nevére,
mely régi dicsőségükre emlékezteié őket.
Végre Piémont, Olaszország ezen egyetlen katonai ha
talma, már régóta készült háborúra. Királya dicsvágya két
cimet akart elérni : Italia megszabadító)a és védelmezője cí
mét. Régidőtől fogva az austriai szövetség, mely őt a
szolgaság csatlósává tette, és a francia szövetség között inga
dozva, mely a félsziget urává tehette volna ; ide-oda rángattatva
a papi befolyás által, mely őt a szabadelvüség üldözőjévé
és tömlöctartójává tette és saját népének szabad szelleme
által, mely őt újítóvá és alkotmányos fejedelemmé akarta
tenni, nem lehetett tudni, hogy melyik részre határozza el
magát. Ha a köztársaság ellenségévé lesz, és ha százezer
emberből álló hadserege, mint Austria előcsapata ellenünk
lesz, akkor Savoya bejáratánál és a partvidéki alpeseknél
várható. Ha pedig önmagától akarná lobogtatni az olasz
függetlenség zászlaját, akkor úgy leveretését mint győzedelmét előre kelie számba vennie. Mindakét esetben ön
kénytelenül Italiába kellene nyomulnunk. Egy alpesi had
sereg cim alatti figyelő-hadtest felállítását, mely minden le
hetőségre készen álljon, akár a Bártól egész Grenoble-ig ter
jedő Alpesek fedezésére, akár pedig azok áthágására, egyiránt ajánlotta a köztársaság okossága és erélyessége. A mi3*
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nister e végből azonnal hatvankét ezer emberből álló had
sereg alkotását követelte. A kormány nem tétovázott.
Ezen az Alpesek aljában és a Rhone völgyében felál
lítandó hadsereg jelenlétének megvolt benső jelentősége is.
A köztársaság fenyegetve lehetett részint a monarchia vissza
állítására irányzott merények által az idősb Bourbon-ház
javára részint az algiri hadsereg csapatainak megjelenése
által, mely a király fiaihoz való ragaszkodás következtében
megtámadhatta volna a déli részeket, részint anarchikus izgatá
sok által, melyek a déli városokban, Toulonban, Marseilleben,
Avignonban és Arlesben gyászba borították az első köztár
saságot, részint végre és különösen az oly socialista moz
galmak által, minők 1830-és 1832-ben az ipar fővárosában
Lyonban mutatkoztak. Egy erős, tekintélyes és fegyelme
zett hadseregre egyiránt szükség volt úgy külső, mint belső
bajok elhárítására.
Végre a Rajna vidékére is kivánt egy százezer em
berből álló hadsereget, melynek rendeltetése az volna, hogy
Németországra ügyeljen és egyesüljön a harmincezer emberberből álló éj szaki hadsereggel, hogy fedje vagy átlépje a
határt a szerint, amint Belgium vagy Poroszország vagy
Austria mozgalmai fogják szükségessé tenni az intézkedést.

XVIII.
Az ideiglenes kormány mindezen rendszabályokat el
fogadta. Március harmadikán alakított egy honvédelmi bi
zottságot, mely pártkülömbség nélkül a legjelesebb tábor
nokokból állott. A francia hadsereg minden gyanú felett áll.
Azon hálaérzet, mely némely hadvezérek lelkében a király
iránt élt, háttérbe szorittatott a hazafiság érzelme által. A

37

kormány nem kérdezte, hogy republikanusok-e. Tudta, hogy
franciák.
Bugeaud tábornok már az első napokban irt állásá
hoz és jelleméhez méltó hangon Lamartinenak, hogy ő a
köztársasághoz csatlakozik. Lamartine azt válaszolta, hogy
a köztársaság nem egyéb, mint Franciaország ; hogy az tel
jesen hízik minden fiaiban ; hogy reméli, miszerint nem kellend fegyvert1fognia, de ha valaki más emelne fegyvert ellene,
akkor a leglényegesebb pontot, a Rajna vidékét oly tábornokra
fogja bizni, kinek neve, bátorsága és tehetsége kedves a had
sereg és félelmes Európa előtt. A tábornok maga is
belátta, hogy az ó tevékenysége a jelenlegi kormány alatt
csak háború által igazoltathatnék. Azon ragaszkodása,
melyet nem régen a királyság iránt tanúsított, azon szolgá
latai, melyeket tett, sajnálkozásának katonás őszintesége s
végre a nép gyanúja és magának a kormánynak köteles
tartózkodása ' azt tanácsolták Bugeaud tábornoknak, hogy
mindaddig távol tartsa magát, mig a nemzetgyűlés által
megerősitett köztársaság biztosítva lesz a felől, hogy egy
tJbornok sem fogja Monk gyalázatos szerepét játszani. De
Lamoriciére, Oudinot és Bedeau tábornokok meghivattak a
kormány bizottságába. Ezen három tábornok egy pillanatig
sem tétovázott, hogy a köztársasághoz csatlakozzék, miután
a királyság iránti kötelességeiket becsülettel telj esitették.
A kormány többször vett részt ezen hadi bizottmány
tanácskozmányaiban, hogy eszméivel és erélyével hasson
reá. Lamartinenak az volt a nézete, hogy az afrikai száz
ezer emberből álló seregből negyven vagy ötven ezer azon
nal visszahivassék. Ö azt tartotta, hogy százezer ember tar
tása Afrikában egy majdnem néptelen gyarmat biztosítása
végett, nehány vezér nélküli törzs ellen, ily nagy európai
válság idején haszontalan és terhes fényűzés ; hogy ötven
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ezer ember tökéletesen elegendő e gyarmat biztosítására;
hogy ha háborúba elegyedünk Angliával, a hazájától elsza
kadt százezer embernek éppen olyan sorsa lesz, mint volt
az egyiptomi hadseregnek Bonaparte hazatérése után ; hogy
ha pedig béke lesz is, a béke idején ezen ötvenezer vissza
hívott ember által más ötvenezernek hadi készlete, fegyver
zeti költsége takarittatik meg; végre, hogy a már gyakor
lott és fegyelmezett afrikai sereg az Alpeseknél és a Rajnánál kétszerannyi újonccal is fölér.
A tábornokok, kik már voltak Afrikában, ellenezték
az algíri hadsereg csökkentését. Lamartine boszankodott
ezen ellenzésen, mely neki úgy tűnt fel, mint azon erőnek,
melynek összpontosítását a politikai okosság követeli, rend
szeres gyöngitése. Hogyha ötvenezer ember hiányában elvesz
tettünk egy csatát Belgiumban, a Rajnánál vagy Piemontban, akkor elvesztettük a köztársaságot. Nehány kisebbnagyobb csatának elvesztése által Algírban csak oly puszta
ság veszne el, melyet a béke után könnyű volna visszasze
rezni. A tárgyalások hevesek és hosszasak voltak. E tárgy
ban éles szavakat váltottak egymás között Lamoriciére tá
bornok és Lamartine. Lamartine nem bizott ekkor ezen fia
tal tábornokban. Kétségbe vonta nem ugyan őszinteségét,
de adatait. Azt hitte, hogy benső összeköttetésben áll a
forradalomellenes engesztelhetlen párttal. Később belátta,
hogy csalódott, és hogy ezen a harcban ép oly derék, mint
a tanácsban hasznos tábornok nem kevésbé kímélte vérét,
mint szavát és népszerűségét, hogy a kormányt megmentse.
Bedeau és Oudinot tábornokok, mindkettő a legfőbb
parancsnokságra méltó férfiú, hiába akarták társaikat iga
zolni és Lamartine előítéleteit eloszlatni. A kormány félig
igazat adott a külügyministernek, és kiadta a rendeletet,
hogy előbb húszezer, aztán pedig tizezer ember hivassék
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vissza Afrikából, és hogy az ottani hiány njak által pó
toltassák.
Ezen honvédelmi bizottmány elnöke a hadügyminister,
Subervie tábornok volt, jegyzője pedig egy fiatal táborkari
őrnagy — Charras. A bizottmány rendszabályait a kormány
nemcsak egyhangúlag elfogadta, hanem egész a türelmet
lenségig fokozódott lelkesedéssel követelte is. Franciaország
erejének ujonnani szervezése sürgetős volt. Algir elvont
mindent ; az előbbeni kormány egészen a békéért volt ala
kítva. Mi ezért nem vádoljuk. A köztársaság mindjárt szülemlésénél kénytelen volt a harcias Franciaországot fölsze
relni a háborúra és békére való kettős kilátása miatt. Hogy
oly fölszerelt legyen, mint az 1792-ki Franciaország, s oly
munkás, mint az 1847-ki Franciaország, arra nézve a meg
levő fizetett katonaságnak csak a fegyveres nép előcsapatául kellett szolgálnia. Ily értelemben követelt már Lamar
tine háromszáz mozgó őrseregi zászlóaljat a departementekben, melyek lakhelyeiken begyakoroltatva, fegyelmezve és
felfegyverkezve, határőri tartalékul, vagy a belső rend fentartására szolgálnának. Ezen eszméje csak lassan teljesült;
pedig ezen, a nemzetgyűlés által megszavazott, de az ideig
lenes kormány után következett kormány által elejtett esz
méje nagyon előmozdította a belső rendet és a külső biz
tonságot. Ez Lamartine felfogása szerint a departementek,
a tulajdon és a társadalom örökös szövetsége lett volna a
társadalomellenes és franciaellenes összeesküvések ellen.

XIX.
Március elsején a meglevő hadsereg háromszáz hetven
ezer főre rúgott, ezekből kilencven ezer Algirban volt, oda
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nem számítva a benszülötteket. Harcra készen csak háromszáz
harminchatezer állott, ezek közül nyolcvankétezer Afriká
ban volt. Ezen szám elegendőnek látszott a lehető szüksé
gek fedezésére oly kormánynál, melynek nincs szándéka
támadni. De midőn a kormány azt kérdezte a tábornokok
tól, hogy mily tényleges erővel rendelkezhetnék, ha akár a
Rajnánál, akár az Alpeseknél harcra kellene szállani, akkor
a fentebbi szám fedezet, partvidéki, gyarmatok és értéktelen
dolgok védelmére rendelt katonák levonásával oly csekélylyé
olvadt össze, hogy a külügyminister és társai elborzadtak az
ország gyengesége felett, ha az események által megelőztetnék. Időnyerés itt annyit jelentett, mind erőnyerés, bár
mit beszéltek is a támadó harc barátai; ez annyi volt, mint
Franciaország vérének és a köztársaság sorsának meg
mentése.
S midőn a kormány Európa ellenében időt nyert, nem
vesztett maga számára semmit. Eltökélte magát, hogy a
hadsereget ötszáz nyolcvanezerre emelje. Minden rendeletéi,
minden felszólitásai, minden lóvásárlásai, a honvédelmi bi
zottmány minden munkája, s az egymásután következett
két hadügyministernek Subervienek és Aragonak szünet
nélküli tevékenysége emelni akarta e számot. Minden hét és
nap arra ösztönzött bennünket. April 1 -jén volt háromszáz
harminc ezer harcosunk ; május 1 -jén háromszáz negyvennyolc ezer; jun. 1 -jén négyszáz ezer. Az ideiglenes kormány
által kiadott rendszabályok lehető gyors végrehajtása Arago,
Charras, Cavaignac és Lamoriciére tábornokok által tör
tént, s a hadsereg száma az év végéig több mint ötszáz
ezerre rúgott. A lovak száma, mely március 1-jén negyvenhatezeret tett, júliusban hatvanezerre, novemberben het
venötezerre emelkedett. Azonkívül volt még Párisban kö
rülbelül huszezernyi fegyveres, fegyelmezett és fölszerelt
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mozgó és köztársasági őrsereg, mely a népfelkelések al
kalmával jeles katonasággá lett.
A kormány Duvivier tábornokot, a harcias, gondol
kodó köztársasági férfiút bizta meg a mozgó őrsereg szer
vezésével és parancsnokságával. Egy tábornok sem szerve
zett még rendet csináló hadsereget ily forradalmi főváros
ban, mely teli van a legrendetlenebb és legzavartabb ele
mekkel. Senkisem teljesítette nehéz feladatát oly rövid idő
alatt, mint ő ; zászlóaljai többnyire a főváros utcai gyere
keiből állottak, kik, ámbár még rongyokba öltözve, óránkint katonákká változtak kezei alatt. Duvivier tábornok szí
vesen, a kormány bizalommal fogadta őket. Ezek önmaguktól szabadították meg Párisi. Páris bámulta és tisztelte
őket. Ezek voltak a köztársaság hős gyámgyermekei ; ezek
lettek később a társadalmi rend hőseivé és megmentőivé.
Duvivier és Damesne tábornokaik az ő élőkön haltak meg.
A három első hónap alatt egyedül ők voltak képesek a
zendüléseket elnyomni és féken tartani. April 16-kán az ő
zászlóaljaik képezték a kormány védseregét. A nemzetgyű
lést megjelenésekor ők vették körül, s máj. 15-kén ők méntették meg a nemzetőrséggel együtt. Ok ontották véröket
érette junius 23-kán. Ok nyitották meg a hadsereg előtt
Paris kapuit és dicsővé tették magokat az által, hogy ön
kényt alávetették magokat idősb baj társaiknak. Megérde
melték volna, hogy a nemzetgyűlés fiai gyanánt fogadja a
helyett, hogy letegye és elfeledje őket. De ha a jelen elfe
ledi is őket, a történelem megemlékezik rólok. A mozgó őr
sereg emléklapja az ő érdemeikkel és az ő vércseppjeikkel
leszen megírva.
//
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XX.
Mig Subervie és Duvivier tábornokok és a honvédelmi
bizottságban levő tábornokok segítették a kormányt az or
szág szárazföldi haderejének szervezésében: addig Arago,
kinek neve hizelgett a tengeri hadsereg büszkeségének, erős
kezekkel fogott a flotta fegyelmezéséhez, erődítette száza
dait, felfegyverezte a kikötőket s feltétlen bizalmat költött
a kormány iránt mindazon tisztekben, kiknek dicsvágya
biztosította a köztársaság iránti hűségüket. 0 épen oly haza
fiasán, mint békeszeretőn lobogtatta hajóink zászlait a föld
közi tenger partjain.
ff

XXI.
Azonban a nemzeti erőnek ily nagy kifejtése, oly
végből, hogy mind a szárazföldi, mind a tengeri megtámadtatás, úgy szintén a köztársaság véletlen megsértése, elhárittassék, megfelelő nagy költségeket is tett szükségessé.
A kormány oly állapotban találta a pénzügyet, mely
a rendes időkben is rósz lett volna és mely nehány hónap
alatt mintegy hatszáz milliónyi kölcsönt tett szükségessé. A
kölcsönhöz hitel kellett. A forradalmak a hitel csökkentői,
mivel nemcsak a kamatot, hanem a képzelő tehetséget is
megingatják. A képzelő tehetség megingatása elcsukja a
kezeket, melyek egy iparos országban az aranyat tartják.
A kormány bölcs férfiai mindenekelőtt a pénzkérdést vet
ték elő. Tudták, hogy minden forradalom azon önkényes
vagy mérsékelt első pénzügyi rendszabályok által jellemzi
magát, melyeket kormánya alkalmaz.
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Kimondták nyíltan, hogy csak két mód van arra,
hogy a köztársaság egy rögtöni forradalom örvényéből ki
meneküljön, anélkül, hogy a közjó veszélyestessék : a bírói
hatalommal felruházott dictatura és a hitel.
A birói hatalommal felruházott diktatúra bukást, assignatákat és maximumot csinálhat és ezen rendszabály ait
fentarthatja az által, hogy a szegényeket a gazdagok ellen
uszitja. A végrehajtáshoz szükségelt erő nem liiányzanék.
Azon tény, hogy a rögtöni és minden ellenállás nélküli
forradalom a proletárok által hajtatott végre ; hogy Párisban kétszázezer munkás van, kiket egy bizonyos ideig ép
pen úgy lehetett a gazdagok ellen tüzelni, mint az erényre
lelkesíteni ; hogy a köztársaság területén két millió koldus
botra jutott munkás van, kik iparosabb városokban kenye
ret követelnek, hol a műhelyek becsukattak vagy munkajókat kevesitették ; — ezek voltak a félelemnek azon ele
mei, melyekkel egy kétségbeesett kormány nyomást gyako
rolhatott a gazdagabb osztályokra. Az ideiglenes kormány
nak elég ereje volt a köztársaság két első hónapjában.
Háta megett egy forradalom nyomása volt, mely az örvény
felé taszitotta, úgy, hogy senki sem birt ellentállani. Hogy
nem nyúlt a zsarnoksághoz, az annak köszönhető, hogy
elég okossággal birt annak megvédéséhez, és elég politiká
val az attól való félelemre. Mindenkor több akadálya volt
megvetésére, mint elfogadására. Egyetlen szavára igába
görbülhetett volna az egész Franciaország. „Nekünk elég
hatalmunk van arra, hogy mindenféle roszat elkövethessünk,
monda Lamartine Duponthoz, a jóra nézve másképpen ál
lunk ; az nehezen megy mérték és szabály szerint.* Az
ideiglenes kormány nem volt szükiben a gazdagok ellen
alkalmazható végrehajtási eszközöknek.
Azonban mindezen eszközök, t. i. állambukás, as-
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signaták, kényszerkölcsön, a gazdagok rendkívüli megadóz
tatása, a tőke tizedelése, lefoglalások, elkobzások, a szegé
nyeknek kényszerítése a gazdagok ellen, erőszakosságok
voltak. A kormánynak higgadt és mérsékelt tagjai jól tud
ták, hogy az ezen dolgok elleni erőszakoskodásoktól a sze
mélyek ellen elkövethető önkényig csak annyi a távolság,
mint mától holnapig ; mindezen rendszabályok alkalmazásá
nak az lenne az eredménye, hogy az arany elásatnék, az
adó, a hitel és munka megsemmisittetnék. A törvény szi
gorát kellett volna használni az adókötelezettség visszaállitására. Az ellenállás pedig árulkodást, elitélést, bírságot és
börtönöztetést tett volna szükségessé. Ettől a vérpadig csak
egy lépés van. Ha e lépés megtétetik, folyik a vér. A for
radalom által a köztársaság nevében ontott első csepp vér
újra megnyitná a vérpatakokat. Az emberiség feláldoztatnék, a forradalom megrontatnék, a szabadság meggyaláztatnék, Franciaország bűnbe kevertetnék, a gazdag rette
gésnek, a szegény polgárháborúnak, a köztársaság pedig a
jövő átkának tétetnék ki.
Ezen gondolatok, melyek a kormány tagjainak mindig
eszében voltak és melyek a kormánytanácsban az államés pénzférfiak előtt gyakran ismételteitek, a többséget egy
percig sem engedték tétovázni a tanácsban. Mihelyt a leg
első ilynemű rendszabály elrendeltetett volna, a józanabb
férfiak azonnal visszavonultak volna, hogy a bűnnek és gya
lázatnak részesei ne legyenek. A visszavonulás pedig a köz
társaságot a véletlenségnek, Párist rögtöni szakadásra,
Franciaországot pedig a hóhérok kezébe adta volna. Erre
pedig mindenki borzadálylyal gondolt.
A költségek vizsgálata azonban kellemetlen dolog
volt. A pénztár nem telhetett meg oly mértékben, mint a
hogy kiürült, hacsak a napontai bevételek nem fedezik tel
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jesen a legszükségesebb kiadásokat. Február 25-kén 190
millió volt a pénztárban. Ezen összeg sokkal csekélyebb
volt, mint az, mely márc. végén rendesen szokott bent
lenn1', amikor az államadósság kamatai fizettetnek és a mikor
rendesen összetolul a jövedelem. Ha a pénztár legkisebb
ingadozást mutatott volna is kötelezettségének lerovásában,
akkor a b u k á s szó, mint hasonló értelmű a nép romlásá
val, szájról szájra terjedt volna, mindenkit rémülésbe hozott
volna, minden tökét elzárt, minden pénztárt elcsukott, min
den adót megtizedelt volna. Néhány nap alatt zátonyra ju
tottunk. Bizalmat kellett mutatnunk, hogy bizalmat keltsünk.
A pénzügyminister neve bizalmat költött a párisi tőkepén
zesekben és bankárokban. Goudchauxban volt annyi becsü
letesség, ellentállási nyakasság, egyenes őszintestg, hitclbeni tapasztalás és ellenkezési bátorság a rendszerpróbálgatók ellenében, amennyi szükséges volt arra, hogy a keres
kedelmi világban minden biztosítva legyen. A dolog úgy ál
lott, amint ily körülmények közt kellett állania, t. i. rendes
pénzügy politikai forradalomnak közepette. De a ministernek megvolt azon hibája, hogy nagyon féltette a hitelt. Túl
ságosan aggódott azoknak vakmerő tanai miatt, kik a kor
mány közelében állva, a tőke elleni zsarnokságban keresik
a munka rendezését. A luxenburgi iparos socialismus feletti
viták, melyek Franciaország józan értelmében és a munká
sok légkörében élénk visszhangra találtak, mint a kincstár
őrének sok álmatlan éjszakát okoztak neki.
Ezen viták kétségtelenül rósz befolyással voltak a ke
reskedelemre. A munkások eleinte el voltak ragadtatva azon
hangzatos beszédek által, melyek a tőkére vészthozóknak
látszottak. A gyárosok aggódni kezdtek azon elv hallatára,
hogy a munka diját az állam fogja megállapítani ; eleinte
ezek is nagyobbnak hitték a veszélyt, mint aminő volt. A
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félelem átment a kézművesekre; a készítmények előállítása
és fogyasztása kisebb lett; ezalatt megtörtént az, amit a
kormány nehány tagja előre jásolt: hogy a munkások
tömege érezni kezdte a luxenburgi tanoknak ürességét. A
munkadijnak egyformasága oly munkásoknál, kik erőre,
ügyességre és eredményre nézve annyira külömböznek egy
mástól, sértette az ő igazságérzetüket. A tőkének kénysze
rítései, hogy haszon és kamat nélkül a munka által költes
sék el, semmiképen nem tudták megérteni. A népvédő Blanc
Lajos ékesszólása vonzotta őket ; de valahányszor vissza
tértek előadásától, azt kérdezték egymástól, hogy a mun
kád ij ezen evangyéliomából mit lehetne körülményeik között
alkalmazni. Ha a szavak alapját vizsgálták, akkor nem ta
láltak egyebet, mint üres hangot. Ha következményeit néz
ték, akkor lehetetlennek találták. Fejeiket rázták és az ő
közönséges erős nyelvökön azt mondák:
„Ez a Luxenburg csak oly időtöltés, melyet a forra
dalom a dologtalanoknak nyújt. Szép szavakkal tartanak
bennünket, hogy elfelejtsük éhségünket. Térjünk vissza az
egyszerű észhez. Szabadság nélkül nincs tőke, nincs kereset,
nincs munka; ha mi megfosztjuk a gyárost szabadságától
sa gazdagot tőkéjétől, akkor mindnyájan egyformán nyomo
rultak leszünk. Az, amit nekünk hirdetnek, nem egyéb, mint
az éhség egyenlőséged
Blanc Lajosnak, a socialistáknak és economistáknak
tanai úgy összekeveredtek Luxenburgban, mint a nyelvek
Bábelben. Blanc szive teli volt testvéries érzelmekkel, be
széde képekkel, rendszere értelmetlenségekkel. 0 volt a
munkások O’ C o n n e 11j e, ki nagy problémákat állitott fel,
lehetetlenséget Ígért és oly eredményekkel kecsegtette őket,
melyek nem voltak képesek az ő szükségeiket kielégíteni.
A kormány többségének nehány tagja összegyűlt Cré-
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mieux igazságügyministernél oly végből, hogy tájékozzák
magukat a helyzet iránt és meghallgassák Goudchaux ag
gályait. Itten Marie, Bcthmont, Crémieux, Garnier-Pagès,
Duclerc, Pagnerre, Carnot és Lamartine jelenlétében Goudchaux visszavonhatlanul beadta lemondását. A kormány
jelenlevő tagjai és a ministerek nagy zavarba jöttek. Erez
ték, hogy a még meglevő kis hitel mily sokat fog veszteni,
ha visszalép egy oly általánosan tisztelt minister, a ki ké
pes volt bizalmat ébreszteni a tőkepénzesekben. Ez a kö
zönség előtt a kétségbeesés nyilatkozata lett volna. Dupont,
Garnier-Pagès, Lamartine és a kormány minden jelenvolt
tagja kérte Goudchauxot, hogy változtassa meg elhatározá
sát. Elénk szinekkel festették előtte a szomorú következmé
nyeket : a pénzes emberek rágalmaztatását, az adózók elcsüggedését, a pénz eltűnését, a műhelyek nagy számbani
becsukását s a foglalkozás nélküli munkásoknak tömeges
hullámzását Páris utcáin.
Goudchaux nem engedett. Komor csend állott be. Min
denki érezte, hogy ily válságos percben, midőn a pénzügy
től legtöbb függ, midőn a bukás következtében eltűnhet min
den készpénz, a pénzügyministernek leköszönése legsúlyo
sabb csapás a kormányra nézve.
Az aggodalom ezen percei bizonyosan mély nyomokat
hagytak mindazoknak szivében, a kik a köztársaság kihir
detése után oly gyorsan bekövetkezett ezen pénzügyi katasz
trófának horderejét felfogni képesek voltak.
Különösen Lamartine volt megijedve. 0 tudta, hogy a
bukás, a rémuralom és háború egyet jelentenek; de arról
is meg volt győződve, hogy a kormány nem vallhatja be
ezen pénzügyi baját a nélkül, hogy egészen meg ne bukjék.
„Inkább haljunk meg — mondá kétségbeesett hangon,
mintsem hogy bevalljuk tehetetlenségünket a pénztár
ff
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veszélyeinek [irányában, és hogy Franciaország ellenségei
azt mondhassák, hogy: a köztársaság pénzbukással kezdte
meg pályafutását. A pénzügyminister lemondása megzavart
bennünket, de azért ne csüggeszszen;el. Miután mindent elkö
vettünk a szerencsétlenség elhárítására, most kövessünk el
mindent, hogy jóvá tegyük.“
Éppen úgy gondolkoztak mindazok, akik ez értekez
leten jelen voltak. Garnier-Pagès, jóllehet gyenge és beteges
volt, megtartotta szivében a becsületes ember azon bátorságát, mely nem enged soha elcsüggedni. 0 elvállalta a terhet,
melynek súlyát bárki másnál jobban érezte, de a melynek
hazafisága képes volt megfelelni. Az ő vállalkozása meg
mentette a pénztárt, és a midőn a pénzügyet megmentette
azon kényszerült végső rendszabályoktól, melyeket kétségbeesés ajánlott volna, megmentette a köztársaságot is.
f
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T IZ E D IK K Ö N Y V .

I.

A kormánynak eddig még semmi biztos tudomása nem
volt a király, királyné és családja sorsáról. A menekülés
fedezése végett Lamartine által kinevezett biztosok hiába
várakoztak indulási parancsra. Az olvasó tudja, hogy a kor
mány a király, a hercegek és miniszterek sorsán enyhí
teni akart, a helyett, hogy akadályokat görditett volna utjokba. Eddig csak menekülési különböző irányukat tudta
hivatalosan. A főügyészség által kibocsátott rendelet, mely
a menekülő miniszterek és társaik elfogatását rendeli, a
kormány tudtán kívül adatott ki. A kormány egészen meg
volt lepetve ezen tett által. Ily pör teljesen ellenkezett a
kormány gondolataival ; az a fővárosban mozgalmat támasz
tott volna és ellenkezett volna a nagylelkűség és szelídség
azon jellemével, melyet a kormány akart adni a forradalom
nak. Lamartine a külügyi minisztériumba hivatá a fő
ügyészt, hogy erre figyelmeztesse ; ez hasonló nézetben volt
s azzal mentette magát, hogy ő azt felsőbb rendelet következ
tében cselekedte. Portalis megígérte Lamartinenak, hogy e
rendeletet csupa formalitásnak fogja tekinteni és hogy el
fogja feledtetni.
ny rendeletet ép oly kevéssé bocsátott ki a kormány,
Lamartine. II.

a
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mint a címek eltörlésére vonatkozót sem. E kérdés felett
ugyan folyt a tárgyalás febr. 27-én a városházán, de a ta
nács által félrevettetett. „Ne kezdjük a köztársaságot ne
vetséges dolgokkal — mondá Lamartine — a nemesség
ugyan eltöröltetett, de az emlékeket és a hiúságot nem lehet
eltörölni.u
A kormány tagjai meg voltak lepetve, midőn nehány
nappal később olvasták a címek használatának eltörlését,
holott ők azt akarták, hogy az magától menjen ki a divat
ból. A rendeleteknek roppant száma között, melyek a vá
rosházán a körülmények és szükség szerint adattak ki,
több ily hiba is megtörtént; több rendelet csak egy vagy
két név által volt aláírva, s igy ragadtatott el a tanácsasztalról s vitetett a nyomdába, a nélkül, hogy minden kor
mánytag hitelesítette volna.

II.
Láttuk fentebb, hogy a király, a királyné, a nemoursi
hercegnő és gyermekei két egy-lovas bérkocsiba szálltak
volt’ a Concordia-téren, és hogy Regnaud de Saint-Jean
d’ Angely tábornok vezetése alatti vasas-ezred fedezete
alatt St.-Cloud felé utaztak el. St.-Cloudban a király udvari
kocsit vett és Trianonba ment, hol egy kis ideig megálla
podott, mintha a szerencsének időt akart volna engedni,
hogy utólérje. Midőn Regnaud de St.-Jean d’ Angely tábornok
azt kördezte tőle, hogy miféle rendeletet adjon a seregnek,
hogy összevonja-e St.-Cloudban, azt felelte: „Az többé nem
az én gondom, hanem a nemoursi hercegé. “ A versaillesi
postamester huszomrynle lovat ajánlott fel a királynak,
hogy Trianonba vigyék. Ez nagyon elütött ama hírhedt

st.-menehouldi postamestertől, ki a szintén menekülő XVI.
Lajost feltartóztatta és családjával együtt a vérpadra jut
tatta. A Versaillesi azt rnondá a királynak : „Itt vannak a
legjobb lovaim, én magam választottam ki a legtüzesebbe
ket és legkitartóbbakat, hogy a király további utján meg
menekülhessen ; hajtsák mindaddig, a mig csak egy léleg
zet él bennök; ne gondoljanak velem, csak a király meg
legyen mentve !“
Este felé a király Dreuxuek vette útját, hová az éj
első óráiban meg is érkezett. Itt még semmit sem tudtak
a párisi eseményekről ; Maréchal, a dreuxi alprefectus, mi
dőn észrevette, hogy udvari kocsi jelent meg ily szokatlan
időben, azt hitte, hogy a királyi családnak nehány nőtagja
jött el, kik a tuilleriákban nyugtalanok voltak, s azért vo
nultak a király ezen csendes lakára. Fölsietett a kastélyba
s megismerte a királyt.
„Én már nem vagyok többé király, mondá neki a fe
jedelem ; én azt se tudom, hogy hol találok oltalmat életem
számára, Páris tűzben van ; lemondtam, hogy a legnagyobb
veszélyt kikerüljem ; szerencsétlenségemben önben van bi
zalmam, mint volt a szerencsében is ; tudakozódjék ön és
tudósítson engem is az események fejlődéséről, s tanácsol
jon az éjjel előállandó körülmények szerint/4
E szavak után belépett a dreuxi maire, hogy hódolatát
mutassa be a királynak. Ez még semmit sem tudott. A
király maga beszélte el neki saját szerencsétlenségét, rész
letesen és szenvedélyesen mondá el az utolsó napok viszon
tagságait egészen azon pillanatig, midőn a lázadók által
palotájában körülvétetett, roszul lévén tudósítva régi és roszul biztosítva uj ministerei által, roszul védve hű hadse
rege és elhagyatva a nemzetőrség által, a melyért uralko
dott, s igy puskaropogás alatti lemondás és menekülés ál4*
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tál keresett végső szabadulást. A király érzékeny, megha
tott és fölindult volt; haragudott a nemzetőrség vakságára,
ministereinek tétovázására s a nép hálátlanságára, mely
azért emelte a trónra, hogy a fejetlenségtől megszabaduljon
és most szeszélyből azon veszélybe dönti, melyből ő kisza
badította. Beszélt azon szolgálatok haszontalanságáról, me
lyeket ő sok embernek tett, a királyné sorsáról, ki öreg
napjaira száműzetik távol Paristól, melyet szeretett, távol a
kormánytól, melyet ő vezetett, távol a tanácstól, melyet ta
pasztalásával és élelmességével kisegitett.
A két hivatalnok könybe lábadt szemekkel hallgatta
a bukása felett kesergő öregnek kifakadásait sorsa és nem
zete ellen. A király félbeszakítván e szomorú tárgyat, át
tért unokájára, és azt sajnálta, hogy egy fél forradalom ál
tal tétetik a trónra, melyet egész bölcsességével sem birt
neki biztosítani. Úgy látszott, hogy sejtette szerencsétlen
ségét, s égre emelte kétségbeesett szemeit, hogy annak el
hárításáért könyörögjön.
A király még akkor azzal hizelgett magának, hogy az
ő visszalépése mindent lecsendesitett, s hogy lemondása
után fenmaradt a trón, az országgyűlés és a kormány. A
mairenek és az alprefectusnak azt mondá, hogy Dreuxben
négy napig szándékozik maradni, hogy bevárja az országgyűlés határozatát reá nézve, valamint a nemzet által neki
rendelt lakásra, évdijra nézve is. Egy kicsit evett és fáklya
fénynél megtekintette az ő általa elrendelt építést, mint
olyan, a ki jövőjéről egészen biztos.
Ezen kastélyban hiányoztak a legszükségesebb eszkö
zök is a király és családja számára; a királyi családhoz
ragaszkodó lakosság rögtön hozott oda bútort, ruhát és
ezüstszereket. A királynak kölcsönöztek e jó emberek
vagy száz darab aranyat ; az alprefectus megkérdezte, hogy
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ne rendelje-e oda a cliartresi ezredet? A király ezt el
lenezte ; a dreuyi nemzetőrség állította ki tisztelgő és őrtálló legényeit.
Evés után lassan irt háza ministerének, Montalivetnek,
hogy küldje el szükséges földabroszait, és toilette-tárgyait
és hogy előleges intézkedéseket tegyen vagyona iránt.
A levelet két órakor egy külön futár vitte el ; a ki
rály lefeküdt és mély álomba merült. Ezen alvása alatt ér
kezett meg Párisból Bethmontnak egy barátja s elbeszélte
az alprefectusnak, hogy a köztársaság ki van kiáltva.
Maréchal nem akarta zavarni a király álmát, hogy az
némiképen erőt szerezzen azon csapás elszenvedéséhez, me
lyet hallani fog. Hét órákor fölment a kastélyba s a tör
téntekről tudósította a király és Montpensier herceg hadse
gédeit. A király még aludt; családja felköltötte őt. A ki
rályné egész g3'öngédséggel mondá el neki az újságot. Azon
bátorság, melyet e hercegnő tanúsított a küzdelem alatt,
most megadássá változott. A király ágya mellett a család
tagjai és barátai tanácsot tartottak. Elhatározták, hogy a
királyi család tagjai el fognak válni egymástól, nehogy gya
nút keltsenek fel magok iránt az utón.
A király és királyné összejöveteli helyéül Períhuisnak
egy félre eső lakatlan falusi házát tűzték ki a Honfleur fo
kon ; innen gondollak legkönnyebben átmehetni az angol
partokra. Montpensier herceg, a nemoursi hercegnő és gyer
mekei Avranches felé vették utjokat, hogy onnét vagy Jer
sey vagy Guernesey szigetre mehessenek.
Az udvari kocsit elhagyták ; e helyett az al-prefectns
kévésbé feltűnő kocsikat vett kölcsön a dveuxi polgároktól.
A menekülők a legegyszerűbb ruhába voltak öltözködve.
Montpensier herceg és Nemours hercegnő egy hintóbán men
tek Avranches felé ; a király, királyné, egy szobaleány és
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egy legény és Kumigny hadsegéd zárt kocsiba szálltak. A
királyné, ki a kápolnában fiának bolttetemei felett reggelre
misét rendelt volt, még utolsó bucsúimáját sem mondhatta
el a hamvak felett; annyira kellett sietni. A dreuxi alprefectus a bakra ült és az utat Anet és Louviers felé vette.
A mint Anetbe, mint első állomásra megérkeztek, a ki
rály fölismertetett és tiszteletteljesen üdvözöltetett. Maréchal
szerzett neki nyolc-tizezer francot aranyban és álnév alatti
útlevelet.
St.-Andrében lovak után kellett várakozniok; a nép
hetivásáron volt összeseregelve s gyanús szemekkel nézte
távolról a kocsit ; azt hitték, hogy Guizot ül benne, s el
kezdtek kiabálni: itt van Guizot, itt van Guizot! A lárma
növekedett és fenyegetővé vált. Az alprefectus, kit némelyek
fölismertek, igyekezett felvilágositani a sokaságot, mely bi
zalmas szavait elértette és tisztelte.
Ezalatt három ember közeledett és benézett a kocsiba.
A király félig el volt takarva, homlokára fekete sipka volt
húzva, mely alól ősz haja és pápaszeme világolt. Eleinte
tétováztak, később két csendőrt hoztak magokkal, kik kö
vetelték az útlevelet. Maréchal előmutta azt, félrevonta az
egyik rendőrt és bizva nagylelkűségében, felfedezte előtte a
titkot. A csendőr úgy tett, mintha csak az útlevelet vizs
gálná, s azt rendben találta. A lovak befogattak s a király
tovább ment.
III.
A kocsi egész napon át tovább haladott, minden aka
dály nélkül ; csak az Evreuxn való átmenetei volt veszedel
mes. Maréchal félt, hogy a királyt Párishoz ily közel fekvő
városban fel fogják ismerni és a nép mozgalma következté
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ben le fogják tartóztatni. Már közel voltak a városhoz. Ag
godalma mindig nagyobb és nagyobb lett ; már látszottak a
város tornyai is. Akkor eszébe jutott, hogy egy barátjának
Evreux közelében tanyája van. Megállittatta a lovakat és
kérdezősködött utána az ut köveit egyengető szegény em
bertől. Az ember megmutatta neki a keresett tanya épületét
és a hozzá vezető utat. Maréchal arra hajtatott.
A ház ura azonban nem volt otthon. A haszonbérlő
és neje saját lakásukra fogadták az utasokat, a nélkül,
hogy ismerték volna. A király és királyné a konyha mel
letti szobát foglalták el, a hol fölmelegedtek a pusztai em
berek szivessége folytán, kik urok barátjaiként fogadták
őket.
Mialatt a király és királyné itt megpihentek, addig
Maréchal gyalog ment be Evreuxbe, hogy tudósitsa barátját
a dologról.
A város forrongott a párisi események miatt; s a vá
roson való átmenetei lehetetlen volt. Maréchal, miután ba
rátjával értekezett volna arról, hogy mint kerülje ki a
várost, visszatért a királyi családhoz.
A haszonbérlő, értesülvén ura által a vendégek rang
járól és szerencsétlenségéről, mindent elkövetett, hogy se
gítsen rajtok; ő ismerte jól a mellékutakat, befogatta saját
lovát és ő maga vezette a királyt.
Egy más megbizható ember más utón vezette a király
nét. Hét órakor indultak és egész éjen át utaztak. Hajnal
ban mind a király, mind a királyné megérkeztek saját utjokon Honfleur-fok közelében Perthuis házába, minden fel
tűnés nélkül. Ezen ház a várostól félórányi távolságra
egy magaslaton feküdt, eltakarva fáknak lombjai által.
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IV.
Ez február 26-kán történt. A ház ura nem lakott ott.
Értelmes és megbízható kertésze már előre be volt avatva
a titokba. Ez nejének és gyermekeinek hallgatást paran
csolva mindent elkövetett, hogy a király és a királyné meg
menekülését előmozdítsa. Az egész vidéken senki nem sej
tette, hogy azon elhagyatott házban azok tartózkodnak, kik
két nap előtt még Franciaország urai vajának és kiknek
annyi fényes palotája volt. Az ablakfüggönyök le voltak
eresztve; s még a kéményfüstnek is csak éjjel volt szabad
fölszállania. E zárkózottság kilenc napig tartott. Ezen kilenc
nap alatt Rumigny tábornok, Dumas tábornok és a király
nehány hu embere arról gondoskodtak, hogy a király biz
tosan mehessen át Angliába. A király és barátai nem tud
ták azt, hogy Lamartine az ideiglenes kormány által föl van
hatalmazva arra, miszerint a veszélyhez képest belátása sze
rint intézkedjék szerencsés menekülésükről.
A király attól tartott, hogy Havreban fölismerik és
elfogják, ha odamegy, hogy Angliába szállítsák, s egy éjjel
gyalog ment Trouvillebe. Egy Gueltier nevezetű kereskedő két
napig tartotta magánál, s azt tanácsolta, hogy a trouvillei
kikötőben egy ladikot béreljen ki, s azon vitesse magát ki
a nyílt tengerre valamely angol postahajóra. Az első hajós,
kihez ladikért fordult, valamit gyanított s rendkívüli árt kö
vetelt. Gueltier felhagyott vele, s egy másikhoz fordult, a ki
szintén észrevette, hogy menekülőket kellene vinnie s ingj en
ajánlotta fel kadikját csupa nagylelkűségből. Ezt elfogadta;
de az első, ki irigyelte társának vállalatát, zajt ütött e titokszem dologból A király értesülvén a városban szárnyaló
gyanús hírekről, félt, hogy a házat fölmotozzák, éjnek ide
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jén, ismeretlen utakon, esőben s a feletti aggodalomban, hogy
üldözik, visszasietett a kertész lakába, hol a királyné vára
kozott reá. Úgy látszott neki, hogy a part el van előle
zárva; hogy a köztársaság iránti lelkesedés, jóllehet nagy
lelkű, az egész országot a királyság iránti gyűlöletre
ragadta.
Egy Havreben tartózkodó tengerészeti tiszt, ki semmit
sem tudott a király közeli tartózkodásáról, de mégis gyaní
tani- kezdte, hogy a királyi család hiába keres menekülési
eszközöket, megkérdezte önmagától Pol angol hajókapitányt,
hogy felvenné-e hajójára a királyt azon esetben, ha az egy
halászbárkán hozzá menne. Pol kapitány erre azt felelte,
hogy utasítása ezt nem engedné meg; de Southamptonba
érkezvén, bizalmas kérdést tett az admirali hivatalban, hogy
fölveheti-e a postahajóra a francia királyt, ha az netalán
hozzá folyamodnék. Lord Palmerston azonnal kiadta ily ér
telmű rendeletéit a francia éj szaki partokon lévő augol consuloknak.
Az ifjú tiszt megtudta e rendeletet a havrei angol consulnál, fölkereste a menekülő királyt, hozzá vezette az alconsult, s abban állapodtak meg, hogy a király oly hajóra fog
szállani Havreben, mely a francia partokról marhát és élelmi
szereket visz át Angliába.
A hajó azonban öt napig volt akadályozva elmenetelé
ben a tengeri vihar által. A király majd fölemésztette magát
a nyugtalanság és türelmetlenség miatt. Töbször ment vissza
a zivatar alatt éjnek idején Havreből az ő menhelyére, s on
nét vissza Havrebe. Végre a legveszélyesebb lépésre hatá
rozta el magát, hogy Rouen közelében azon postahajóra fog
szállani, mely Rouenből Havrebe megy. Ezen hajón, mely
éjjel érkezett Havrebe, remélt ő megmenekülni a fölismerés
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tői, hogy aztán mint párisi utas átszálland azon tengeri ha
jóra, mely egyenesen Angliába viszi az utasokat.
A király álruhába öltözködött s Lebrun Tódor nevet
vett föl. A maire kedvezésből nem akarta észrevenni. Az
angol alconsul a királynét vezette ; midőn a hajóra léptek,
fölismerték benne azon hajót, melyet ezelőtt egy évvel Euban való tartózkodásuk alkalmával béreltek volt ki tengeri
kéj utazásra.
Nehány régi matróz még megvolt a hajón. Az ki az
utasoktól szedte a pénzt, egy lámpa fényénél fölismerte a
királyt. Hogy el ne árulja, azonnal elfordította lámpáját, s
tiszteletteljesen tudatá vele, hogy megismerte régi urát, de
nem árulja el.
A hajólegénység közt bizalmasan elterjedt a hir, hogy
ezen a hajón menekülnek Eu lakói ; de egy matróznak sem
jutott eszébe, a szerencsétlenek elárulása által tenni szolgá
latot a köztársaságnak. Úgy tettek, mintha semmit se tudná
nak és semmit se látnának. Csak midőn Havrebe érkezett a
hajó, állottak mindnyájan rendbe az utasok előtt, levették
süvegeiket, meghajtották magokat és egész tisztelettel és
halkan mondák nekik: „Isten mentse meg!“ Ugyanezt mon
dotta az ideiglenes kormány is, még mikor Párisban hang
zott a lövöldözés és a vér még fel nem száradt volt.

Y.

Az utasoknak csak egy part szélességnyire kellett keresztülmenniök, hogy a roueni postahajóról a southamptoni
hajóra szálljanak. A király és királyné, kik előtt Dumas
és Rumigny tábornokok haladtak, észrevétlenül mentek át
az angol hajóra. Abban a pillanatban, a mint a deszkára
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léptek, egy no közeledett hozzájok lámpával, mondván : „Ő
az, a király !“ Egy tiszt erre csupa kíváncsiságból hozzá
ment, bogy meggyőződjék, miszerint csakugyan az-e. „Már
késő!“ monda a hajóskapitány s a deszkát fölvétető.
Ezen esemény mély benyomást gyakorolt a király szol
gáira, kik azt hitték, bogy a menekülés a nő lármája és
a tiszt kíváncsisága által meghiúsult ; de senki sem lépett
fel, hogy a király elutazását megakadályozza, sőt ellenke
zőleg a kormány megbizottainak az volt az utasítása, hogy
azt előmozdítsák.
A hajó elutazott s egy zivataros éjjeli utazás után
Southamptonba hozta a királyt, hol veje, a belga király
fogadta és claremonti királyi kastélyába vezette.

VI.
A kormány jó szándékának és a nép nagylelkűségének
félreismerése hasonló viszontagságokba és bajokba sodorta
menekülésökben az orleansi hercegnőt és gyermekeit, a ncmoursi herceget gyermekeivel és a montpensieri hercegnőt.
Láttuk, hogy az orleansi hercegnő a nép másodszori
betörése következtében kénytelen volt az országgyűlés ter
méből menekülni a párisi gróffal, Mornay, Scheffer, Lasteyrie, Courtais és Clement fedezete alatt. Mornay bámulatos
lélekjelenléttel és bátorsággal egész a rokkantak házáig
vitte őket. A kocsi, melyben a hercegnő ült, szerencsésen
kikerülte a nép szemét; Molitor udvarnagy nehány órára
helyet adott lakásán a hercegnőnek, a párisi grófnak és
Nemours hercegnek, de a beteges öreg katona, félvén a kö
vetkezményektől, nagyon aggódott a rokkantak hangulata
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és a hely biztonsága miatt, mi a hercegnőt és társait igen
nyugtalanította.
Mig az udvarnagy ebédet készíttetett vendégei szá
mára, és azok tanácskoztak egymással, addig a hercegnő,
kinek szemei előtt folyvást a templei fogság s fiának egy
Simon cipészhez való adásának képe lebegett, arra hatá
rozta el magát, hogy egy órát sem fog tovább a rokkantak
házában tölteni. Még az éj beállta előtt elutazott fiával
Montesquieu Anatol kíséretében a Páristól nehány órányira
fekvő Ligny-i kastélyba.
Montesquieu, hajdan Napoléon császárnak hadsegéde,
később Amália királyné udvari embere, azon jellemű férfiak
közé tartozott, kik az udvariasságból csak az Hiedelmet
tudják, de kik a katona bátorságával, a költő lovagiassá
gával és a becsület emberének hűségével bírnak. A Montes
quieu által védett hercegnő óráról órára tudósittatott párisi
barátairól és mindarról, a mi anyai szivét érdekelte, a mi
az ő menekülésére kedvező vagy kedvezőtlen lehete ; több na
pot töltött a lignyi kastélyban ; sokat aggódott másik fiá
nak a chartresi hercegnek sorsa miatt.
Azon perctől fogva, hogy a hercegnő az országgyűlés
terméből megmenekült, cl volt szakítva gyermekeitől a nép
által, mely a termet, a folyosókat és a lépcsőket elözönlötte
volt. A chartresi herceg a tömeg között a földre esett, az
anyja hiába kiáltott utána, a nép hullámai, miként a ten
ger, siketek maradtak szavára.#
A követek és az országgyűlés ajtóőrei megígérték
neki, hogy fiát előhozzák ; s valóban két Lipmann testvér,
kik a ház ajtónállói s Elsassból valók voltak, és kik ra
gaszkodtak a hercegnőhöz, minden erejöket megfeszítették,
hogy az ifjú herceget fölkeressék s az agyontaposástól
vagy a fogságtól megmentsék. Mig egyikük, t. i. Lipmann
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Jakab, karjain fölemelte a szegény gyermeket, hogy lélekzctet vehessen ; addig a másik a folyosó végén nagy erővel
nyomta vissza a tömeget, mely elbontással fenyegette őket.
Lipmann a gyermeket az ország háza melletti lakására
vitte ; ott gondját viselte, lefektette és tudósította az ország
gyűlés péDztárnokát, Lespéet, hogy a herceg nála van.
Lespée, ki azt hitte, hogy az orleansi hercegnő a rok
kantak házában van, esti nyolc órakor jött Lipmannhoz,
hogy a gyermeket anyjához vezesse. Lipmann a paraszt ru
hába öltözött herceget karjára vette. A hercegnő azonban
már elutazott volt. La Valette és Elchingen Mornayra és ne
jére bízták a gyermeket, a ki két napig feküdt betegen egy
szegény asszony házában az egyetemutcán. De mihelyest
meggyőződtek a kormány jó indulatáról, azonnal magokhoz
vették, ápolták és kigyógyulva vitték anyja karjai közé.
A hercegnő álruhában utazott el Lignyből Versailles
felé; egy barátai által szerzett kocsin meg is érkezett Versaillesbe, onnét Aisnieresbe és vasúton Liliébe. Az éjjeket
álmatlanul gyermekei ágya fölötti virrasztással töltötte.
A forradalom rémképe mindenütt üldözte őt ; még
Franciaország küszöbén is folyvást attól remegett, hogy elfogatik és hogy fiai Mária Antónia fiainak sorsára jutnak.
De Franciaország ezúttal nem volt igazságtalan és könyör
telen, nem volt a börtön és vérpad hazája.
Baudrand tábornok, a párisi grófnak felügyelője és a
hercegnő tanácsnoka, jóllehet beteges volt, még a népmoz
galom előtt vitette volt magát a tuileriák palotájába. Midőn
a nép a hercegnő eltávozása után annak szobáiba tört, a
tábornok arra figyelmeztette, hogy az Orleansi herceg öz
vegyének szobáiban vannak. E szavakra mindnyájan levet
ték fövegeiket ; tiszteletet tanúsítottak a lak iránt, s az aj
tókhoz őröket állítottak, hogy védelmezzék a nő és anya
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emlékeit. Harcoltak a királyság ellen, de meghajoltak a ter
mészet törvénye előtt.
A hercegnőnek voltak barátai a lillei parancsnokok
között. A nagyszámú katonaság, mely ezen erősség őrségét
képezé, jelenléte által föllelkesedhelett a köztársaság iránt,
s egy nő és gyermeke iránt. Egy éjszaka az jutott eszébe,
hogy a katonaságnak megmutassa magát és hogy a trónt
követelje fia számára. Ezen gondolata és a trón közé a
polgárháború bűne lépett föl; azért lemondott róla és el
hagyta Lillet. Dreux grófné neve alatt a Rajna felé vette
útját, Emsben összejött anyjával ; átadta magát azon emlé
keknek, melyeket Franciaországban boldogul átélt és átgyá
szolt, hogy a mások hibája miatt elvesztette népszerűséget;
most megnyugodott második hazájának akaratában, melyben
az ő neve minden párthoz * tartozó emberekben csodálatot
és tiszteletet ébresztett.

VII.
A nemoursi herceg minden akadály nélkül hagyta el
Franciaországot, miután apja, sógornéja és unokaöccse
iránti kötelességét megtette volna. A szerencsétlenségben
sokkal érdemesebbnek mutatta magát a nép szeretetére,
mint a szerencse napjaiban. Rettenthetlenül és önzetlenül
küzdött s nem kímélte sem életét, sem kormányzósági jogát,
csakhogy bátyja fiának megtartsa a koronát. A történelem
igazságot szolgáltat neki, mit a közvélemény megtagadott
tőle.
A sietős menekülés pillanatában két hercegnő maradt
el a királytól és a királynétól, t. i. Clémentine a Száz-Coburg herceg neje és Montpensier hercegnő. Montpensier her-
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cég1, midőn atyját a Concorde-téren várakozó kocsira ki
sérte, azt hitte, hogy minden akadály nélkül térhet vissza
nejéhez, kit terhessége már több idő óta tartott a tuilleriák
palotájában. De a kert minden részén betoluló néptömeg
lehetetlenné tette a visszatérést; azért háza nehány barát
jára és Lasteyrie Gyula gondviselésére bizta azt, kinek loyalitása és népszerűsége minden körülmények között elég
biztositékot nyújtott neki; ő maga rögtön lóra ült és a ki
rály után ment St-Cloudba.
Midőn a tömeg a palotába tört, Lasteyrie karját
nyujtá a hercegnőnek s a zavart tömegen keresztül vezette
ki a kerten át, anélkül hogy észrevétetett volna.
Lasteyrie elég korán vélt a Tournant hídhoz érkezni,
hogy Montpensier hercegnő még a királyi családdal utaz
hassák el. De Crémieux éppen abban a pillanatban csapta
be a bérkocsi ajtaját, midőn ő a kertből kilépett, s a kocsi
oly sebesen robogott el, hogy Clémentine hercegnő is elma
radt, tétovázva idestova, mivel sem vissza, sem utána nem
mehetett. Szerencséjére találkozott Lasteyrievel és Montpen
sier hercegnővel, sógorasszonyával, s azokhoz csatlakozott.
Lasteyrie saját anyjához vezette a két fiatal nőt, a
nélkül, hogy az utón fölismertetett vagy kérdeztetett volna
valakitől. Ott Lafayette neve és annak leánya, Lasteyrie
asszony erényei elég biztos menhelyet nyújtottak nekik, hogy
a nép által nem fognak kerestetni. Néhány pillanat múlva
Clémentine hercegnő ismét tovább ment atyjához Trianonba ;
Montpensier hercegnő pedig egész 25-kéig Lasteyrie asszony
házában és gondviselése alatt maradt. Férje Dreuxból azt
izente neki Thierry tábornok hadsegéde által, hogy Euba
menjen, azt hívén, hogy a királyt is ott találandja. De a
szerencse már tovább vitte a királyt e menhelyéről ; már az
ott bolyongott a tengerparton.
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VIII.

Midőn az ifjú hercegnő Euba érkezett, a kastélyt már
üresen találta ; a hírből azt hallotta, hogy Rouenből egy
csoport munkás jön e királyi lak lerombolására. A neuilly
kastély, mint mondák, már le volt rontva. A hercegnő en
nek folytán elhagyta apja palotáját és Estancelinnél, a
müncheni követség egy hivatalnokánál keresett menedéket.
Az éj beálltával, Estancelin és Thierry tábornok kíséretében
Brüssel felé tovább utazott.
Abbevilleben ez utazó kocsi nagy népcsoportosulást
idézett elő; feltartóztatták a lovakat és kiabálták, hogy a
hercegek szökni akarnak. Estancelin, kit e vidéken jól is
mertek, kinézett az ajtón és azt állította, hogy a herczegnő
az ő neje, a kivel állomására utazik vissza. Hogy a gya
nút még inkább elháritsa, a postakocsival egyenesen egy
barátjához hajtatott be, kinek köztársasági érzülete elég biz
tosítékot nyújtott a népnek. Barátja kapuja előtt leszállóit
és felfedezte előtte bizalmasan az ifjú nő rangját és mene
külését. Ezen ember azonban vagy gyávaságból, vagy keményszivüségnél fogva attól tartott, hogy e titok, ha felfe
deztetik, népszerűségét vagy életét fogja veszélybe dönteni;
Thierry tábornok és Estancelin hiába kérték, hiába biztositották, hiába hozták fel előtte a szerencsétlennek korát,
nemét, terhes állapotát és menekülési tehetetlenségét ; a fé
lelem süketté, az önzés könyörtelenné tették őt.
Az utazók látván, hogy a nép csoportosulni kezd a kocsi
körül, leszálltak a kocsiról és üresen hagyták ott az utcán
s másutt kerestek menedéket. Estancelin oda utasította
Thierryt, hogy a hercegnővel menjen ki a város kapuján
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kiviil s ott várja őt, mig ő éjfél felé kocsival fog menni
utánuk a Belgium felé vezető országúton.
Addig Estancelin más barátjához fordult, hogy lova
kat szerezzen.
Thierry tábornok és az ifjú hercegnő hideg esőben és
sötétben bolyongtak az ismeretlen város utcáin ; a szél ki
oltotta a lámpákat ; végre a sötétben botorkálva a kijelölt
irányt megtalálták.
Sok bolyongás után egy épülőfélben levő kapu alá
jutottak, melynek kijárata deszkákkal volt elzárva. Innét
visszafordulva egy nyitott mellékajtón haladtak át, melyet
az építészek hagytak magoknak ; azt remélték, hogy ott ki
jutnak a városból.
De ezen rósz, vízzel és sárral, kövekkel és más épí
tési anyagokkal borított ut csak egy láthatlan kimenetelű
kőfejtő-bányához vezetett. Az ifjú nő egész bokáig sülyedt
a sárba s ott vesztette el cipőjét is. A tábornok már két
ségbeesett; félt, hogy e gyermek, mely egy más gyermeket
hord szive alatt, elvész a fáradság és hideg miatt. A her
cegnőt egy kőre ültette, betakarta saját köpenyébe és
meghagyta neki, hogy várja be, mig ő a városban valami
vezetőt vagy könyörületes házat talál.
A kapukon kopogni félt, nehogy olyanra találjon,
mely védelem helyett tőre lehet a hercegnőnek ; ekkor talál
kozott egy ismeretlen emberrel, kit Estancelin barátja épen
azért küldött volt, hogy fölkeresse és vezesse a menekülő
ket. A tábornok csakhamar megismertette magát vele s
azonnal sietett a hercegnőhöz, kivel aztán szerencsésen
kijutott a városból egy elhagyatott téglaégető szin alatt.
Itt a tábornok és a hercegnő csendesen várták a ko
csit, mely nem soká váratott magára, s mely a hercegnőt
Brüsselbe férjéhez szállitá.
Lamartine. II.
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A hercegnő ezen veszélyes és aggodalomteljes éjszakán
bátornak mutatta magát, mint egy hős, és gondtalannak,
mint egy gyermek. Mikor a cipőjét mezítláb hiába kereste
a sárban, Thierry helyzete regényességének felemlitése által
akarta bátorságát fentartani, mondván: „Mily ritka kaland
c borzasztó éjjel !“ — „Ó — felelt a hercegnő, — ezen ka
land sokkal jobban tetszik nekem, mint a kerek dolgozó
asztal egyhangúsága a tuilleriák meleg és pompás palotá
jáb an /

IX.
A würtembergi herceg, a meghalt Mária hercegnő
férje, kit az egész udvar siratott, legtovább maradt Párisban az egész családból. Lamartine egy ismeretlen név alatti
útlevelet adatott neki, melylyel bátran mehetett Németor
szágba.
így menekült a forradalom által fölemelt és ugyancsak
a forradalom által száműzött család, mely száműzetésből
lépett volt a trónra s erről ismét száműzetésbe ment. Sem
miféle átok nem követte őket Franciaország küszöbén ; sőt
tagjai közül többen tiszteletet, nagyrabecsülést és reményt
hagytak hátra sokak szivében. A nemzet igazságos és mél
tóságteljes volt fölszabadulásában. Az eszmékből és nem
haragból szülemlett köztársaság megelégedett azzal, hogy a
nemzetnek önuralmát visszaszerezte; nem proscribált sem
hercegeket, sem hercegnőket, csak a trónt törülte el. Már
a távolból előre látta azon pillanatot, midőn elég biztos és
elég erős lesz arra, hogy visszaadhassa a hazai jogot mind
azoknak, kik csak a francia polgár jogát igénylik ma
goknak.
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A király, a hercegek és hercegnők vagyonának elkoboztatását többször indítványozták azon esztelen republi
kánusok, kik az ideiglenes kormányt javaslataikkal és ta
nácsaikkal zaklatták. De ez egyértelmíileg visszautasította
tanácsaikat. Az ideiglenes kormány semmi szin alatt sem
akarta a köztársaságot lefoglalás és igazságtalanság által
erősíteni ; egyedül arról gondoskodott, hogy a királynak
fizettetni szokott nehány millió frank kenyérnélküli munkások
fölsegélésére fordittassék.
A királynak és gyermekeinek adandó pénzösszegről
Yaló gondoskodást a kormány egész odáig halasztotta, mi
kor a béke vissza fogja adni a népnek egész hidegvérüségét és méltányosságát. Egyelőre csak abban történt a meg
állapodás, hogy a király- és fiainak vagyona sérthetlenül
megmaradjon, 3 ha ez nem volna neki elegendő, akkor a
nemzet a száműzött király rangjához és háza szükségeihez
mért ellátásról fog gondoskodni. Ha pedig a francia terüle
ten lévő birtokuk elég nagy volna, akkor a nemzet uj al
kotmánya alapítása első éveiben védelme alá veszi; jöve
delmük egy részét a hercegeknek juttatja, s a megmaradt
Tészt tőkésítvén, mint tulajdonukat szintén átadja, mihelyt
lehetetlennek fogja látni, hogy azt polgárháború fizetésére
használják ; végre az orleansi hercegnőnek és fiainak azon
rangjukhoz méltó segélyt nyújt, melyet Franciaországban
elfoglaltak. Ezen javak kezelésére és számbavételére az
egykori képviselő, Lherbette neveztetett ki, a kinek neve
mind a nemzet, mind a király előtt elég jó hangzású volt.
Lherbette tiszteletre méltó okokból nem fogadta el e kineveztetését, s igy Yavin kéretett fel reá. Valahányszor e kér
dés a kormánynál előfordult, a tanács többsége mindig
ugyanazon értelemben fogta azt fel ; ily értelemben tartotta
fel a nemzetgyűlés rendelkezéséig, mely azt szintén elfo5*
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gadta, úgy, a mint azt egy nagy nemzet tekintélye és mél
tósága követelte.
Lamartine ily értelemben többször tanácskozott a her
cegek magánvagyona felett a spanyol és brasiliai ministe
rekkel. Mindaz, a mit a la Manche csatornán túl a köztár
saságnak a király, a hercegek, hercegnők és ministerek
iránti kegyetlenségéről és rablásairól beszéltek, valótlanság
volt. A fentebbiekből látni, hogy miből állottak a kormány
proscriptiói és foglalásai.

X.
A polgárháborútól való félelem, melyet az aumalei
hercegnek afrikai főparancsnoksága okozott, nem tartott
soká. A kormány Cavaignac tábornokot nevezte ki Algír
főkormányzójává. Cavaignac neve nagy tiszteletben állott a
köztársaságiak előtt, az ő bátyjának emléke folytán. Ca
vaignac Gotfrid neve a közvélemény előtt oly magasan ál
lott, mint Carrel neve; meghalt, mielőtt eszméje diadalra
jutott volna; az ő eszméje gyászt öltött miatta; s tisztelet
tárgya maradt testvére személyében, a ki szintén hires had
vezér volt. Ez önbátorsága által öntött bizalmat hadsere
gébe, s a nélkül, hogy bátyjának hagyományát s anyjának
köztársasági érzelmeit megtagadta volna, birta a hercegek
tiszteletét és bizalmát is. Szabadelvüsége fedezte őt; a szabadelvüség nem szokott összeesküdni. 0 képtelen volt az
árulásra. Az aumalei herceg, mihelyt megtudta atyja lemon
dását, azonnal egy oly kiáltványt bocsátott ki katonáihoz,
mely méltó lett volna az első köztársaság amaz első napjai
hoz, midőn az ember eltűnt a haza előtt.
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„Algir lakói! 1
Polgári és katonai kötelességeimhez hiven mindaddig
megmaradtam állomásomon, mig gondoltam, hogy az én
jelenlétem hasznára lehet a hazának. Ezen körülmény többé
nem létezik. Cavaignac tábornok Algir főkormányzójává ne
veztetett ki. Az ő megérkezéséig az algíri főkormányzóság
teendőit ideiglenesen Changarnier tábornok fogja végezni.
Én a nemzet akaratához képest eltávozom, de a szám
űzetés földjéről is folyvást a ti jólétetek és Franciaország
dicsőségére fogok törekedni, melynek minél tovább óhajtot
tam volna szolgálni.
O r l é a n s H.
Changarnier tábornok ideiglenesen teljesiteni fogja az
algíri főkormányzó kötelességeit, mig a kinevezett Cavaignac
tábornok megérkezik. Midőn oly hadseregtől kell búcsút
vennem, mely a becsületnek és bátorságnak példányképe
és a melyben életem legszebb napjait töltöttem, nem kíván
hatok neki egyebet, mint uj eredményeket; talán egy uj
pálya nyilik meg számára; én erősen hiszem, hogy dicső
ségesen fogja megfutni.
Tisztek, altisztek és katonák ! En reméltem, hogy még
veletek fogok a hazáért harcolni; ezen tisztelet meg van
tőlem tagadva; de még száműzetésben is veletek lesz szi
vem s figyelmeztetni fog a nemzet akaratára, mely ujjon
gani fog diadalaitok felett, s melynek akarata mindig Fran
ciaország jóléte és dicsősége leend.
O r l é a n s H.“
9

XI.
A közlemény e részről megnyugtatva lévén, annál in
kább aggódott a pénzügy miatt. Mindenki remegett a nap
számosok luxenburgi congressusa előtt. Ez mindenesetre
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veszélyes volt ; de a történelemnek el kell ismernie, hogy
Blanc Lajos közbenjáró szava, mely kétszázezer munkás
felett gyakaiolt hatalmat, ugyanekkor igen csillapitólag ha
tott a nép szenvedélyére. Ő rósz rendszerre, de nem rósz
érzelemre tanította őket; az ő rendszere tulfeszitett lázas
reményeket, de nem boszut keltett a nép szivében ; légvá
rakat Ígért, de sem rendetlenséget, sem erőszakot, sem vér
ontást nem idézett elő. Az ő vezetése alatti Luxenburg so
kat tett a tőkepénzesek megfélemlitésére, de sokat tett a
rend fentartására, az elsajátítás megakadályozására, a há
ború népszerütlenitésére és arra, hogy a tömegben az em
berséges indulat uralmát előmozditsa. Valamely hibás nézet
lehet becsületes, s a mi becsületes, az nem haszontalan
azért, bogy az ipar bajaival áll összeköttetésben. Ilyen volt
eleinte Blanc Lajos luxenburgi tanainak jelleme.

XII.
A kormány többi tagjai úgy tekintették ezen congressust, mint elkerülhetetlen roszat, mely több jót is eredmé
nyez. Blanc Lajos, ha kiszorittatik a kormányból, elüzetik
Luxenburgból, ezen üldözés által egy ékes szavú Masaniello,
bálványává lett volna a párisi két- vagy háromszázezer ra
jongó munkás előtt, és a zavargásnak sokkal veszedelme
sebb elemévé lett volna, mint a Luxenburgban prédikáló
Blanc Lajos, a ki a kormánynyali összeköttetésénél fogva
korlátozva volt, és a tömeget rajongása szűk körében féken
tartotta. Azon munkásoknak, kik a muoka nevében indított
ezen forradalom harcosai valának, nem lehetett kevesebb
bet engedni, mint szabadon és őszintén tanácskozhatni a
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munka kérdései felett, mely az ő politikájuk és életele
mük volt.
Azonban, hogy az óráról órára növekedő félelemnek
vége vettessék, rendelkezés történt a tőke, a munka és a
hitel biztosítására ; a képzeletben levő állambukásra egy oly
rendelet adott feleletet, mely az állam hitelezőinek a kamatot
nehány héttel elébb fizettette ki. Ezen tényleges felelet szét
oszlatta a bukás gyanúját ; ez a bizalmatlanság kihívása
volt. Ezen rendszabály azonban nem volt elegendő a képze
let szétoszlatására. A bankárok ezt oly kérkedésnek tekin
tették, mely alá a félelem rejtőzik ; ők kiszámították, hogy
a kamatok kifizetése után semmi sem fog maradni a kincstár
ban. A nyugtalanság terjedt, s a pénz eltűnt. Azon kétszáz
millió, melylyelaz állam a takarékpénztárnak, az értékpapírok
birtokosainak, a közhivatalnokoknak tartozott, nagyon
nyomta a pénzügyministert. Oly bal eshetőségeket jelezett
ez, melyeknek bekövetkezéséhez nevét borzadott csatolni.
Garnier-Pagès átvette a pénzügyministerség // terheit. Előtte
éppen nem volt titok a veszély nagysága. 0 nem annyira
az ő tiszttársai kérésének, mint inkább saját bátorsága ösz
tönének engedett. 0 egyike azon férfiaknak, kik a veszélyt
merénylik és kiknek nagysága a válsággal növekszik. Fel
áldozta önmagát, nevét és életét ; segédéül Duclercet vá
lasztotta, a ki éppen oly bátor és fáradhatatlan volt,
mint ő.

XIII.
Ezen két férfiú nehány óra alatt átpillantotta a pénz
ügy állapotát. Ok bizalmat tápláltak önmagokban, s bizal
mat költöttek a kormányban is. Garnier-Pagès még marc.
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8-ka előtt terjesztette elő a kormánytanácsnak a pénzügy
minden sebeit és gyógyeszközeit.
Franciaország tizenöt esztendei béke által jobban volt
terhelve, mint egy hosszú háború által lett volna. A pénz
ügy oly zavart volt, hogy az ország tetteinek szabadsága
azonnal megszűnt volna, ha véletlenül a szükségnek rendkivülisége következett volna be. A királyság saját nézete sze
rint rendezte pénzügyét ; minden a hosszú békének volt fel
áldozva. Ezen jószándékú rendszer az iparrészvényeket
hajtotta túl, melyek, mint képzelt érték, a magánzók és
bankárok tárcáit megtöltötték, melyek még csak bizonytalan
értéket képviseltek, semmi jövedelmet nem képeztek, és me
lyek a börze játékául szolgáltak. Ilyen volt legalább kétezer
millió értékű. Ezen részvények már veszni kezdtek, vagy
pedig az iparosok és nagyvállalkozók kezeibe szorultak.
Egy esztendő szükségleteinek fedezésére megállapított összeg
ezer hétszáz tizenkét millióra rúgott. A folyamatban levő
munkák fedezésére ötszáz tizennégy millió volt kivetve. A
hét év alatt 900 millióval szaporodott államadósság 5179
millióra ment. A királyság roszúl gondoskodott a jövőről. A
köztársaság oly fizetések felelősségét vállalta magára, me
lyeket nem ő csinált. Sem az adósságot, sem a forradalmat
nem azok csinálták, kik azok kellemetlenségeit viselték. A
királyság az adósságot, ministerei a forradalmat csinálták.
De ezen 1700 milliónyi szükségleten, az ötszáz millió
értékű megkezdett munkán, a 2000 millióra menő iparrész
vényeken kívül, melyeket a kormány a börzére vetett, és
az 5000 milliónyi adósságon kívül, a királyság még oly
960 milliónyi adósságot is csinált, mely csak rövid időre
vagy rögtöni fizetésre 325 millió értékpapír és takarékpénztári pénzül nála csak letéteményeztetett volt.
A kincstárnak pedig azonnal mintegy ezer milliónyi
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visszafizetése volt, továbbá március 22 kén több miut 73
millió kamatot kellett fizetnie, úgy szintén rendes szolgála
tokat és végre a forradalomban levő és nem soká talán
egész Európával háborúba keveredett ország rögtöni kiadá
sait fedeznie.
Mindezen szükségletek fedezésére a kormány csak
192 milliót talált a pénztárban; 250 milliónyi kölcsönt,
melynek kiszolgáltatását azonban az illetők megtagadták, és
végre az egyenes és rendkívüli adót, mely a tőkepénzesek
és fogyasztók általános félelme, és az arany és ezüst pénz
eltűnése miatt már-már fölakadt.
A francia bank, a hitelnek és a kormány ideig
lenes kisegítésének ezen független eszköze, maga is pénz
hiányban szenvedett nehány hónap előtt. Csak azon 50 mil
liónak bevétele által emelkedett fel, melyet Oroszországból
kapott. A váltók, melyek a magánzók közt roppant mennyi
séget képviseltek, egyszerre eltűntek vagy megsemmisültek
az általános liquidatio feletti aggodalom miatt. Ekképen
csak a készpénz, és pedig csak a kormány kezében levő
készpénz, volt képes az országos forgalmat és élénksé
get fentartani. Egy szerencsétlen összeütközés által e válság
még egész Európára is kiterjedhetett. Senki sem segíthe
tett másokon. A kereskedelem Pétervártól Londonig, Bécsig,
Berlinig és Párisig oly mértékben növekedett, mely nem ál
lott arányban a forgó tőkével. Az arany és ezüst hiányzott,
a papírnak pedig nem volt értéke.

XIV.
A szerencsétlenségek összetalálkozásából származott
feladata egy oly forradalmi kormánynak, melynek a munka
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sokat eltartani, hadsereget szerezni és szervezni, a hitelt, a
nyomort, a szegénységet, a belrendet fentartania, a külháborut elhárítania, a készpénzbeli fizetést, a hitelt, ipart és
munkát rendben tartania kellett, anélkül, hogy a forradalom
kényszerítéseihez és szigorához folyamodnék ; ez oly feladat
volt, mely a legszilárdabb férfiakat is megrettenthette és
visszalépésre birhatta volna.
Garnier-Pagès oly elhatározottsággal fogott e faladat meg
oldásához, mely csodákat mivel, mert olyat merészelt
remél//
leni, amit az egész világ lehetetlennek hitt. Őbenne, mint
tiszttársaiban, meg volt a becsületesség, s az isteni gondvi
selés megsegitette. Mintegy isteni sugallat folytán azon terv
hez fogott, mely egyedül volt képes a köztársaságot az ál
lambukástól megmenteni. Ha némely részletek hiányosak
voltak is, vagy ha némely rendszabályai a kivitelben nem
sikerültek is, az egész mégis épely logikai, mint bátor vala.
A kormánynak mindenek felett pénzre volt szüksége.
Ennek szerzésére csak három módja volt : hitel, papírpénz
és erőszak. Az erőszak annyit jelentett, mint vérontás a leg
első ellentállásnál. Ettől pedig a kormány minden áron
tiszta akart maradni. A papírpénznek kibocsátása az utolsó
ezüst eltűnését vonta volna maga után. Ennek kiadatására
pedig szintén szigort kellett alkalmazni. Forradalom alkalmá
val valakit büntetni annyit jelentett volna, mint proscribálni,
kobozni és gyilkolni. A kormány többsége eleitől fogva min
dig a papírpénz kibocsátása ellen nyilatkozott. Hátra volt
tehát a hitel ; ettől a forradalom fosztotta meg a kormányt.
Ezt attól függetlenül egy oly intézményben kellett keresni,
mely úgyszólván biztosítékot nyújtott volna Franciaország
előtt. Ezen intézmény, jóllehet még a neki szánt szerephez
képest igen gyenge volt, a francia bank felállításában állott.
Két utón lehetett hasznát venni : vagy ellenzés vagy támo

75

gatás által. Nehányan az ellenzés mellett szóltak ; de a tá
mogatás lett elfogadva.
Garnier-Pagès háromszor mentette meg a francia ban
kot. Először az által, hogy szilárdan ellenezte a párisi ke
reskedők három hónapi tartozásainak elengedését a bank
irányában ; azután, hogy határozottan ellene volt a papír
pénznek, mely a bankot elsülyesztette volna ; végre, hogy
szigorú rendszabályok által keresztülvitte, hogy a bank
papírjai ezüst gyanánt elfogadtassanak. Az ekkép megmen
tett bank viszont megmentette a kormányt, a mennyiben
230 milliót kölcsönzött neki. Bölcsessége és hazafisága által
a kormány szövetségesévé lett. Argoult, a bank igazgatója,
elfeledé a királysághoz való régi ragaszkodását, s kizárólag az ország pénzügyének javán dolgozott. 0 egyszerre a
bank és a kincstár embere volt. 0 valódi hazafinak és ál
lamférfiúnak bizonyította be magát azon bátorsága által,
melyet a szükségben és azon készsége által, melyet a ne
hézségek között tanúsított. A bank mindeddig csak a keres
kedelemnek használt, most az egész ország hasznára vált,
s a nemzet elismerésére tette magát érdemessé. Az ideigle
nes kormány Garnier-Pagès ajánlata folytán nem késett
összeolvasztani és nemzetiesiteni a többi bankokat is, a
francia bank központi hitele körül.
ff

ff

XV.
Hogy azonban az igy támogatott és központosított
bank milliókat kölcsönözhessen a kormánynak, arra erköl
csi a’apnak kellett lennie. Ezen alap azon bizonyosságban
állott, hogy a kiürült kincstár újra meg fog telni. A földadó
jól foly be. Az adózók lelkesedésökben előre is fizettek.
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Mindenki szívesen segítette a kormány jó szándékát,
hogy a legvégsőbb forradalmi eszközökhöz ne kelljen nyúl
nia. A papok polgári erény gyanánt hirdették az adózást.
A gazdagok egész évre előre fizettek. A szegényebbek havi
részleteiket hordták be. Az adószedő-hivatalhoz úgy tolult
a nép, mintha ott fizettek volna neki. A fizetésben való ver
senyzés mutatta, hogy érezték általában a kincstár üressé
gének veszélyét.
A közlelkesedés folytán lehetővé vált a nemzeti kölcsön,
mely első pillanatban igen bőven sikerült volna. A kor
mány több tagja sürgetőleg kérte Garnier-Pagést, hogy a
szerencsés pillanatot ne hagyja elrepülni. De a hitel tekintetei akadályozták őt e rendszabály általános kiterjesztésé
ben. A pillanat elrepült, a tűz lelohadt. A kormány csak
az adó befizetésére szorítkozott, mi által hibát követett el.
Azonban a közvetett adó, melynek a fogyasztók és
termelők részéről folyvást kellett volna befolynia, felakadt.
A hadsereget rögtön és nagy költséggel kellett szervezni, a
kincstár alig volt képes a haza folyó szükségeit fedezni.
A kenyér nélküli munkások segélyezésének mindig növe
kedő követelése, a mozgó őrsereg díjazása és fölszerelése,
a minden gyárvárosban felállítandó leszámitolási pénztárak,
az ipar nagyobb központjainak nyújtandó kölcsön, a departementekben megkezdett közmunkák befejezése, a dologtalanok számának kikerülése végett ; a tengeri haderő, a kültigyek, választások, az igazság kiszolgáltatása, végre a
belső kormányzás, melynek hivatalnokait nem lehet fizetetlenül hagyni, — mindezek előre mutatták a kincstár üres
ségének balkövetkezményeit. A fizetések megakadásának
egy napja oka lehet egy általános katasztrófának. A hiva
talnokok és a tőkepénzesek csak várhattak, de a kenyér
nélküliek nem. Hat millió munkás országos segélyben része

sült. Ha ezeknek napi dija csak egyszer maradt volna el,
akkor az éhség és kétségbeesés nagy lázadást támasztandott közöttök. Itt előrelátásra volt szükség.
A kormány, el lévén határozva arra, hogy az állambu
kást minden áron kikerülje, nem választhatott más módot,
mint hogy vagy tij papírpénzt bocsásson ki, vagy rendkí
vüli adót vessen ki, mint 1815. és 1830-ban. Meg kellett
mentenie a tulajdont. A tulajdonnak magamagát kelle meg
mentenie. A papírpénz kibocsátása utáni napon talán fele
értékre sülyedne le. Az ezüst, melyért be kellene váltatnia,
eltűnnék. Az árucikkek ára oly arányban növekednék, ami
nőben az assignaták becse fogyna. Hogy pedig ily ár mel
lett a szegény is vehessen, arra nézve be kellett volna
hozni a maximumot. A maximum az élelmi szerek hiányát,
az élelmi szerek hiánya kétségbeesést, a kétségbeesés biint
szokott előidézni. Két hét alatt bekövetkezhetett a gyilok
és a vérpad.
Kern volt tehát egyéb hátra, mint a telekadó, mely
minden terhet és minden vagyont magában foglal oly pilla
natban, midőn minden szerződési (conventionell) érték szünőben van.
Garnier-Pagès és a kormány a telek-adó minden
frankja után 45 centime pótadót vetett ki. Ezen adó zúgo
lódást okozott a tulajdonosok közt, de használt a tulajdon
nak; mert megmentette a proletár népet az éhségtől, a
munkát a pangástól, a kincstárt a deficittől, a nagyobb ipa
ros városokat a lázadástól, végre a hazát a legnagyobb ve
szedelemtől, a mennyiben a kormánynak lehetővé tette,
hogy a hitelt fentartsa, a fizetéseket folyóvá tegye, mindenütt,
hol a nagyobb városok kívánták, hogy a párisi lakosság
legnyugtalanabb részét, az ifjúságot, a mozgó őrségbe so
rozza, a hadsereget erősítse, rendesen fizesse, egy milliónyi
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szegény munkást segélyezzen, a gazdagok elleni lázadást
és a birtokosoknak önérdekből származott zúgolódását lecsil
lapítsa, a gondolatra vetett stempliadót eltörölje, a sóadót
majdnem közvetlenül megszüntesse, a Párisba hozott hús
adóját enyhitse és ugyanott a borra vetett adót egész felényire leszállítsa. Ezen pótadó 190 millióval szaporította
volna a kincstárt, ha részrehajlatlanul osztatott volna fel,
és minden adókötelestől behajtatott volna. A kormány föl
hatalmazta a pénztárnokokat, hogy a kisebb birtokosoknál
elnézők legyenek és csak a gazdagoktól követeljék a befize
tést. Ezen az okosság és politika által egyiránt javaslott
eljárás 160 vagy 150 millióra apasztotta a bevételt. Ezen
150 millió és az államerdők elzálogosítása mellett a bank
tól nyert 230 millió mindenre elegendő volt, sőt a pénztár
ban maradt is annyi, amennyi szükséges volt az 1848-ki év
rendes és rendkívüli kiadásainak fedezésére, mi mellett egy
millió naponkint a foglalkozás nélküli kezek elfoglaltatására fordittatott. Ennyibe került a forradalom. Olcsóbba
még egy népnek sem került az ; és ezen az okosság, a
közjóiét, a hitel, a munka és a szegény nép felsegélése ál
tal javasolt pótadó, mely közvetitő volt a köztársaság és
állambukás között, a tulajdon és proletariátus között, a
haza és külföld között, a polgárság élete és a szükség erő
szakosságai között, későbben oly zúgolódást idézett elő,
mintha a kormány erőszakot követett volna el a vagyon
és birtok felett ! A gazdagok, kik ez által meg voltak
mentve, a szegények, kiken könnyítve volt, a proletárok, kik
azt fölemésztették, mind egyesültek a kormány káromlá
sában. Maga a párisi nép is zúgolódott, nem túlterhelés,
hanem a hús- és boradó megkönnyítése miatt. A történelem
Ítélni fog a birtokosok önzése és a proletárok hálátlansága
felett. Az ki fogja szolgáltatni az igazságot: hogy az okos
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ság és szükség által javasolt 45 centime-nyi pótadóból bejött
160 millió megmentette a békét és a köztársaságot. Fran
ciaország el fog pirulni, ha ezen árt össze fogja hasonlí
tani azon vér- és arany-pazarlással, melybe az első köztár
saság, a császárság, a restauratio, Napóleonnak 1815-ki
visszajövetele, a második restauratio és az 1830-ki forra
dalom került.
XVI.
Garnier-Pagès az által akarta pénzügyi tervét megko
ronázni, hogy az állam számára megvegye a nagyobb vas
utakat. Ezen vasutak részvényeinek értéke annyira alászállott, hogy birtokosaik egészen tönkre jutottak. Megvételük
által a köztársaság azonnal visszaállítja értéküket az állami
biztosíték által, s azonnal forgalomba hoz egy holt és hitel
vesztett vagyont ; az egyesek képzelt vagyon helyett valódi
értékre tesznek szert; kiegészíti a vonalokat, biztosítja hasz
nálatukat és oly ezermilliónyi kölcsönt eszközöl, melynek
alapbiztositékát három- vagy négyezer millió képezi.
A vasúti társulatok maguk is követelték a kormány
tól ezen rendszabályt saját érdekükben, mialatt másfelől az
ár fölcsigázása céljából oly vádak emelkedtek, hogy az fog
lalás. Lamartine egész erejével azon dolgozott, hogy e rend
szabály, melylyel a társulatok már régóta foglalkoztak,
foganatba vétessék. Ő előre látta, hogy a társulatok és
állam közt kötendő alku, mely egy összpontosított és diktátori kormány által megtörténhetik, nem jöhetend létre egy
teljhatalmú nemzetgyűlés által, mely a társulatok befolyása
által különféle nézetekre szakgattathatik. Ezen alku elha
lasztása oly hiba volt, melyet Lamartine folyvást szemére
hányt a pénzügyministernek.
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De a kormány, mely ugyan képes volt a kamatok és
a közszolgálat fizetésére, papírpénz kibocsátása nélkül nem
tudta fizetni a 700 milliónyi függő adósságot. A kincstári
papírok beváltása és a takarékpénztár kielégitése elmaradt.
Ezen szomorú, de szükséges rendszabály enyhittetett a ka
matok növekedése által és a szegény betevők részletes
visszafizetései által.

XVII.
Mialatt az ideiglenes kormány ily módon megmentette
a köztársaságot az állambukás megmérketlen következmé
nyeitől, addig a hadügyminister a közkincstár által rendel
kezésére bocsátott minden eszközt arra használt föl, hogy
a hadsereget a kívülről fenyegethető veszélylyel arányba
hozza.
A forradalom következtében Párisban egy időre tá
madt fejetlenség nem maradhatott befolyás nélkül a katonai
fegyelemre. A zászlóiktól megszökött katonák visszatértek
hadcsapataikhoz és önkényt fölvették a fegyelmi rend azon
igáját, melynek viselését a hazafiság kötelességgé, a becsü
letérzés erénynyé tette. Franciaország szelleme ki volt íejezve
hadseregében. A forradalmi izgatás nem' lépett át a katonai
laktanyák küszöbén. A társadalom érezte, hogy szüksége
van erejére. A hadsereg ezt fentartotta számára illetetlenül.
Alig egy-két lovas és gyalog csapatoknál támadt, de azon
nal elnyomott lázadás szomoritotta meg a kormányt. Nehány
altiszt akart csak a clubbok izgatásai által fegyelmetlenséget terjeszteni. De a katonaság józan nézetei, a tisztek hig
gadtsága és a minister erélyessége azonnal elfojtották a
katonai fegyelmetlenség csiráit. Soha egy nemzet katonasága
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sem tanúsított az általános zavar közepeit nagyobb higgadt
ságot, vezérei iránt több engedelmességet, zászlóihoz való
nagyobb hűséget és a központi hatalomhoz való ragaszko
dást. A hazafiság ösztöne volt benne A francia hadsereg
nek négyhónapi rendetlenség alatti romlatlansága, a Páristól erőszakos eltávolításában való resignatiója, tisztjei iránti
tisztelete, a határokon tanúsított türelme, a nép iránti mér
séklete, fölér a történelem legdicsőbb csatáival. Bebizonyí
totta, hogy a szabadság és közmivelődés mennyire megvál
toztatták a köznép gondolkodásmódját a császárság utolsó
csatái óta, mert a katonaság mindig biztos mutatója a nép
valódi állapotának. Midőn a katona egy belmozgalom után
is katona marad, akkor bizonyos, hogy a forradalom nem
fog fejetlenséggé elfajulni.
Csak e g y fájdalmas esemény szomorította el az or
szág szivét s idézte fel az első francia forradalom gyűlöle
tes jeleneteit. De ez sem a szolgálatban álló katonák közt
történt, hanem a XIV. Lajos által felállított rokkantak
épületében a foglalkozás nélküli vén katonák között. Min
denesetre igazságos s egy nemzetre nézve dicsőséges dolog
is, ha azok utolsó napjainak nyugalmáról gondoskodik, kik
érette véröket ontották vagy testtagjaikat veszítették el. De
ezen nyugalmat és nyugdijat a rokkantaknak saját családjaik
nál kellene elkölteniök. Három- vagy négyezer foglalkozás nél
küli katonának együttlétele, kik között már a fegyelem sem
lehet oly szigeru, rendetlenséggel és bűnökkel teljes főváros
ban, az országra nézve szép dolog, de veszélyes az erkölcsiségre, a rendre és a katonai fegyelemre nézve. Egy sze
rényebb kormányzás, de a katonai erényeknek jobb díja
zása is azt tanácsolta volna, hogy a dologtalanság ezen
gyülekezete feloszlattassék s a palotájokra fordított pénz a
kunyhókba folyt volna számukra
Lamar'ine II.
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A rokkantak épületében már régóta merültek fel pa
naszok a katonák ételei körül. A lázadást megelőző zúgoló
dás a belkormányt vádolta.
Március utolsó napjainak valamelyik estéjén Lamar
tine haza jött a városházáról egy kilenc óráig tartó gyűlés
után. Ott neki jelentették, hogy a rokkantak részéről egy
nagyszámú, haragtól és bortól fölhevült küldöttség kereste
távolléte alatt, és hogy illetlen módon oly dolgokat köve
telt, a melyek a ház rendjével össze nem férnek. De mivel
nem találták honn, visszatértek.
Alig értesült Lamartine e fenyegetésekről és zúgoló
dúsról, midőn jelentették neki, hogy a rokkantak föllázad
tak. Nehányan megtámadták Petit tábornok lakát. Petit tá
bornok, mint a ház alkormányzója, jeles és loyalis tiszt,
a régi francia katonák büszke ereklyéje, történeti nevezetes
ségre tett szert Napoléon császár azon tragikus ölelése ál
tál, midőn Fontenaibleauból búcsúzott. A lázadók csoportja
tekintet nélkül ezen emlékre, ősz hajára és rangjára, három
ezer társuk szeme láttára kihurcolta ezen ősz tábornokot
lakáról, s mint valami gonosztevőt egy kocsira kötözték s
roppant nép kíséretében tovább vitték. Két vagy három
rokkant kivont karddal állott háta megett, káromkodva és
a nép felé kiabálva, hogy ők a kormánynál keresnek igaz
Ságot parancsnokuk ellenében. A Seine mentében haladtak,
s attól lehetett tartani, hogy a vakmerők éjjel a vízbe fog
ják dobui a tábornokot.

XVIII.
E hírre Lamartine, ki épen asztalnál ült, azonnal föl
kelt; nem kerestetett kocsit, hanem titkára kíséretében csak

gyalog sietett a folyópart felé, a liol a gyalázatos menet
vonult. El volt határozva, hogy a lázadók közé veti magát
és testével fogja fedezni a szerencsétlen tábornokot, mert
felt egy ily merénylet balkövetkezményeitől. Botránkozott a
szolgált katonák ezen kihágási példáján, melyet az eddig
csendes és emberséges népnek adtak ; minden állomáson és
minden elmenőtől kérdezősködött a kocsi és tömeg irányá
ról ; tudósittatta a mozgó őrsereg parancsnokát, Duvivicr
tábornokot és a nemzetőrség táborkarát, s nagy záporeső
ben tovább folytatta útját a kocsi után, melyet zavart tudó
sítások folytán majd elvesztett, majd megtalált. A város
házára érkezve, hiába kérdezte Marrastot ; onnét a rendőrfőnökséghez sietett. Caussidiére semmit sem tudott az egész
ről. Kimondhatatlan aggodalom közt ment tovább a part
felé, mig végre megtudta, hogy a szerencsétlen tábornokot
a városháza felé menő utón Courtais kiszabaditotta a láza
dók kezei közűi és hogy éjszakára a térparancsnokságnál
talált menedéket, hol teljes biztonságban van.
A kormány még ez éjjel ült össze, hogy tanácskozzék,
mitévő legyen ily merényck ellenében. A nemzetőrség, várva
szerveztetését, csak táborkarból, törzstisztekből és egy né
hány józanabb polgárból állott, kik önkényt siettek a ve
szély színhelyére ; katonaság épen nem volt Párisban. Hogy
ha ily merénylet büntetlenül hagyatnék, ez által szabad tér
nyittatott volna a féktelenségnek, fegyelmetlenség- és láza
dásnak. A vétkeseknek elfogatása háromezer fegyveres em
ber között, kiknek ágyujok is volt, lehetetlennek látszott ;
mindazáltal a kormány megkisérlettc, habár tudta, hogy sikeretlenség esetében egész tekintélyét eljátsza. A kormány
nak ezt tennie becsületbeli kötelessége volt.
A végrehajtással Arago hadügyminister s Courtais tá
bornok és Guinard nemzetőrségi táborkari főnök bízattak
6*
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meg. Ezek másnap összegyűjtöttek magok körül nehány em
bert, magokhoz vették Petit tábornokot és kimentek vele a
Mars mezejére, hol két- vagy háromezer nemzeti munkás
dolgozott. Arago és Courtais tábornok beszédet tartottak
hozzájok, lefestették előttök azon gyalázatot, melyet a fék
telen rokkantak a francia dicsőség egyik élő tagján elkö
vettek, elmondák nekik a szükségességet, melynél fogva a
kormány kénytelen föllépni azok ellen, kik merényök
által megbecstelenitik a nemzetet és megsemmisítik a had
sereget. Az érzelem és értelem nagy hatással volt a nép
lelkére,. A munkások felkiáltottak : „Éljen a tábornok! éljen
Arago! éljen Courtais !“ és önkényt ajánlkoztak arra, hogy
a kiszolgált katonákat engedelmességre fogják kényszerí
teni. Arago, Courtais és G-uinard velük együtt vonultak a
rokkantak épületének udvarára, előhivták a rokkantakat,
figyelmeztették az ő általok elkövetett bűn gyalázatossá
gára, minden ellentállás nélkül elfogatták a főbünösöket, s
Petit tábornokot tetszés és megbánás nyilatkozatai mellett
helyezték vissza.
Subervie tábornok és Arago részéről tanúsított ezen
és ehez hasonló éberségi tények minden merényi elhárítottak,
mely a hadsereg fegyelme ellen volt intézve. Midőn e két minister nem kételkedett tekintélyében, ezutánra kétségtelenné vált
az. A hadsereg igazat adott a kormánynak, mely nem ku
tatta a tisztek politikai véleményét, s a köztársaság nevé
ben mindazt örömmel fogadta, a mi a hazának javára
szolgált.
A hadügyministerium és a tengerészeti ministerium
egyesittetett Arago kezében. A kormánynak ezen tette bizalomnyilváuitás volt Arago iránt, de igazságtalanság Subervie
iránt és csalódás a kormány néhány tagja részéről. E vál
tozás igy történt.
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Nehány nap óta panaszok emeltettek a hadügyminister ellen; azt hozták fel, hogy Subervie idős kora miatt nem
eléggé tevékeny. De ezt csak gondolták, mert Suhervie tá
bornok a köztársaság szolgálatában fiatalkori rugékonyságot
tanúsított. Az igazi ok inkább az volt, hogy az uj hadse
reg nem szívesen tűrte a régi hadvezért, a fiatal afrikai ve
zérek azt óhajtották, hogy a hadügyministeri tanácsban
döntő vagy kizárólagas befolyást nyerjenek, s ezt sokkal in
kább hitték elérni oly minister alatt, a ki nem katona,
mint a köztársaság és császárság régi tábornoka alatt.
A honvédelmi bizottmányban működő tábornokok egy
idő óta a hadügyminister nélkül tanácskoztak s az ő köz
vetítése nélkül közlekedtek a kormánynyal. Nehány hírlapi
cikk a Nationalban, melyet hibásan tartottak a kormány
közlönyének, azonnal megtámadta a hadügyministert és úgy
tüntette fel, mint a ki az ő korához nem mért nagy teher
alatt egészen kimerült, ügy látszott, mintha e cikkekben
egy a kormány kebelében Subervie tábornok ellen támadt
szövetkezés foglaltatnék. Ez azonban nem létezett; de a
minister állása már ezen gyanú által is meg lett ingatva.
Subervie valóban sértve érezte magát oly ellenzék által,
melynek társai magában a kormányban vannak. Egynéhány
szor panaszkodott Lamartine előtt, a ki őt meg akarta
nyugtatni, és a ki el volt határozva, hogy fel fogja tartani.
A kormánynak egy nem teljes ülése, melyben sem Lamar
tine, sem Flocon, sem Ledru-Rollin nem volt jelen, felhozta
a National és Subervie katonai ellenségeinek eszméit; a tá
bornokot letette s a hadügyministerséget ideiglenesen Ara
gora ruházta. Ez nem óhajtotta azt ; sőt sokáig vonakodott
a kettős teher felelősségétől.
Subervie hat órakor este meglátogatta Lamartinct, a
ki egész nap a városházán volt elfoglalva. A tábornok el
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beszélte neki a Luxemburgban történteket. „Lássa, hogy az
én gyanúm alapos volt — monda neki — és hogy csak
önnek és néhány más tiszttársának távollétét várták, hogy
a National és társainak kárhoztatását kimondják és végre
hajtsák/1 — „Az ügy nincs befejezve válaszolt Lamartine,
oly fontos ügyet, minő a hadügyminister letétele és kineve
zése, nem lehet a külügyminister háta megett, s több kor
mánytag távollétében eldönteni. Én megigértem önnek, hogy
teljes erőmből fogom támogatni. Most beváltom szavamat,
vagy pedig szakitok a kormánynyal ; holnap uj gyűlést fogok
követelni s ellene mondok azon határozatnak, mely önt le
teszi, s a kérdés felett az egész kormányt megszavaztatom.
Én reméltem, hogy a köztársaság nem fog megfosztatni
azon fáradhatatlan szolgálatoktól, melyeket ön tett neki az
első órától kezdve/' -- „Nem — felelt a tábornok — elég
tudnom azt, hogy ön megtartotta volna szavát és hogy ön
nek jelenléte nélkül estem áldozatául elleneim dicsvágyá
nak. Én nem kívánom azt az elégtételt, melyet ön akar
nekem adatni ; szerencsétlennek érezném magamat, ha az
én nevem adna ürügyet a kormány szakadására. Látom,
hogy a kormányban, vagy annak közelében ellenségeim
vannak, kik nem engedték meg, hogy győzedelmeskedjem fe
lettük, és kik — midőn nekem akarnak ártani — a hazá
nak fognak ártani. Én azon kornak katonáihoz tartozom,
a kik magokat semminek sem tartják és akik a hazáért fel
áldozzák magokat. Én az én koromhoz méltó akarok ma
radni/' Ezzel Lamartinet megölelte és eltávozott.
Mihelyt Arago átvette a hadügyministerséget, a hon
védelmi tanács tábornokai az ő elnöklete alatt azonnal a
hadseregnek azon elvek szerinti szervezetéről kezdtek tanács
kozni, melyeket Lamartine, mint külügyminister ajánlott.
Azon ellentét, mely az Afrikából visszahívandó 40 ezer em-
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bei* illetőleg*, közte és a tábornokok között létezett, még
több éles szóváltásba került, és a honvédelmi tanács azon
titkos tanácskozásaiban veszett el, melyek a kormány rész
vétele nélkül a hadügy mini ster felelőssége alatt tartattak.
Különben e tanács tevékenysége és erélyessége egészen
megfelelt a kormány nézeteinek. Arago követte Subervie
terveit, és az őt támogató tábornokokkal a hadsereget rö
vid idő alatt 370 ezerről 465 ezerre, a lovak számát pedig
46 ezerről 75 ezerre emelte. Hasonló arányban szaporodtak
a fegyverek, a hadi készletek, a ruha, a partvidéki és az
erősségekben elhelyezett katonák. A köztársaságnak még ok
tóber előtt 580 ezernyi hadsereggel kellett bírnia, bele szá
mítván a mozgó őrsereget és a tengeri erőt, de nem szá
mítva oda a departementek által kiállított 300 ezerre menő
mozgó őrsereget, melyet Lamartine későbben tartalékul kö
vetelt, melyet az ideiglenes kormány elfogadott s a nem
zetgyűlés szintén megszavazott. Ennek előteremtési indokaira
még vissza fogok térni, mint Lamartinenak oly eszméjére,
mely által ő külmegtámadás elleni erőt és belsz övetséget
akart alkotni a társadalom minden megtámadásai ellenében.

XIX.
Bethmont, a kereskedelem és földmivelés ministere,
azt tűzte ki feladatául, hogy e percben, midőn minden ke
reskedelem felakadt, az iparos osztály terhein enyhítsen. Erre
senkiben sem volt annyi képesség, mint ő benne. Mint tü
relmes, vidor, elszánt, figyelmes, ékesszóló és embertársai
nak szükségei iránt érdekkel viseltető férfiú, Bethmont éppen
oly becsületes és gondoskodó jellemet kölcsönzött a köztár
saságnak, mint a minő maga volt. Folyvást figyelemmel ki-

sérve az üléseket, minden üres idejét arra használta, hogy
a kormánynak segítségére legyen ; ő mindig a mérséklet,
törvényesség és köztársasági rend mellett volt, mint// az
1790-ki nemzetgyűlés nagy törvény tudóinak typusa. 0 az
igazságügy élén lett volna helyén.
Marie, habár természetileg cselekvöbb, eszmeileg gaz
dagabb és igen sokoldalú volt, mégis nagyon késedelmes volt
a közmunka rendezésében. A válság politikai és társadalmi
megoldásának egyik módja az lett volna, hogy — miként azt
a kormány néhány tagja óhajtá, a foglalkozás nélküli kezek
a francia puszta földek mivelése által azonnal elfog
laltassanak Lamartine e tekintetben egyetértett a kormány
ama nehány tagjaival ; egypár azelőtt okos és mérsékelt, de az
óta fölizgatott és összeesküvő socialista ez értelemben követelte a
kormánytól a kezdeményezést. Egy nagy belországi hadjárat,
melyben mint hajdan a rómaiaknál és egyptomiaknál, fegy
ver helyett szerszámmal mentek csatornák ásására és a pontini mocsarak lecsapolására, látszott egyedüli mentő eszköz
nek a köztársaság számára, mely békében akart maradni,
mely meg akarta menteni a tulajdont, segiteni a szegény
séget. Ez az időhöz mért eszme volt; a közmunka nagy
ministerségének a helyzethez mért politika főrészének kel
lett volna lennie. A kormány nagy hibát követett el az által,
hogy ezen eszme valósitásával késett. Ezen késedelem alatt
a nemzeti műhelyek a nyomor és munkátlanság által mindin
kább haszontalanabbakká és a közrendre nézve fenyegetőb
bekké lettek.
Ez idő szerint még nem voltak veszélyesek ; sőt a rend
fenntartására szükséges eszközül szolgáltak. De a forradalom
után z. kormány kénytelen volt a nép segélyezéséről gon
doskodni ; emellett a népet sem akarta dologtalanul hagyni, tud
ván, hogy a munkátlanság rendetlenségre vezet. Marie he-
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Ívesen szervezte a munkások ügyét, de nem tudta hasznos!
tani. 0 csapatokra osztotta őket, főnököket rendelt nekik s
fegyelemre és rendre szoktatta őket. Négy hónap alatt oly
erőt képezett belőlök, mely a socialistáktól és zavargóktól clvo
natva, a kormány kezében kész, de munkátlan véderő volt.
Ezen nemzeti műhelyek a kormány socialista-ellenes pártjának
eszméi szerint kormányoztatva és vezetve, egész a nemzet
gyűlés összeilléséig ellensúlyozói voltak a luxemburgi párto
soknak és a clubbok lázadásainak. Tömcgök és munkáik haszontalansága miatt ugyan botrányul szolgáltak a párisi
népnek : de azért számtalanszor megmentették Párist anél
kül, hogy az tudta volna. Távol attól, hogy — mint mon
dák — Blanc Lajos zsoldjában állottak volna, ők inkább
ennek ellenesei által lelkesítettek.
Eleinte csak húszezerén voltak ; de a nyomor és munkátlanság minden nap szaporította számukat. Páris elsietett
erődítése negyvenezer munkást hozott össze, kik a főváros
ban megfészkelvén magukat, többénem akartak onnan eltá
vozni. Ezen földmunkások és kőmivcsek nem bírtak egé
szen meghonosodni. A monarchia oktalanságáért a köztár
saság bűnhődött. A fényüzési cikkek készítői, kiket a vál
ság legelébb sújtott, megszűntek dolgozni minden párisi
gyárakban ; keresményük elfogyott s családjaik a leg
nagyobb szükségbe jutottak. A gazdagabb és nagyobb lelkű
gyárosok megtartották a munkások egyrészét fél napszámra ;
némely műhelyekben a munkások fele négy napig dolgozott
egy héten, mig a másik fele szünetelt, mig társaik ismét
helyet adtak nekik a munkában. Azonban hétről hétre min
dig több műhely záratott be, és a Parisban dolgozó 200 ezer
muLkás lassankint mind a nemzeti műhelyekbe ment.
Ezen kézművesekhez csatlakoztak aztán a finom ibb
munkával foglalkozók is, kik szintén elfogyasztották utolsó
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keresményüket. Művészek, rajzolók, nyomdai javitnokok,
könyvárusi segédek, kereskedősegédek, irók, Írnokok,
színészek s oly emberek, kiknek sohasem volt más eszköz
kezében, mint toll, véső és nyomda, egész bátorsággal ásót
és kapát kértek magoknak a műhelyekben, hogy a Mars
mezőn földet ássanak és hordjanak a kitűzött helyre.
A boulcvardokon, az elyseéi mezőkön és minden kül
városban reggelenkint húsz—száz különböző korú és öltözetti
emberből álló csapatokat lehetett látni, kik zászlójok
alatt a munkára siettek. Ezen emberek szomorúak, de még
akkor nyugodtak és türelmesek valának. Látszott rajtok,
hogy érzik fájdalmas kötelességüket családjaik iránt és
hogy a kormány is telje siti kötelességét midőn munkáról
gondoskodik számukra. Fájdalom azonban e rosszul szerve
zett munka nem volt egyéb, mint ürügy a közsegélyezésre
és szükségparaucsolta kisegítő a nyomor és kétségbeesés
elhárítására. Este ugyanazon rendben mentek vissza laká
saikra a munkások. A fegyelmet és rendet ők magok tar
tották fen egymás között. Fizetésüket minden szombaton kap
ták ki. Ezen egész ügy szervezete nem a kormánytól eredt,
mint későbben el akarták hitetni. Ez nem volt más, mint
az állam által nyújtott alamizsna a munkának tisztességes
látszata alatt. Ily műhelyek a közszükség folytán más ipa
ros városokban is állíttattak ; s ezek valóban sok munkást
szoktattak el komoly munkától, de a tömeget megmentették
az éhségtől és a kétségbeeséstől, a társadalmat a fölforga
tástól, a tulajdont pedig a pusztítástól.
A kormány csak egy dolgot hibázott el e mellett, s ez
az, hogy a munkásokat nem alkalmazta hasznosabb mun
kára és hogy nem távolította őket el Páristól és a többi
nagy városokból, mint a lázadások fészkeiből. Midőn ezt
tenni akarta, akkor már késő volt. A munkások tömege
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80—100 ezernyi hadsereggé növekedett Parisban; arra,
hogy őket a fővárosból eltávolítsa, még egy ekkora hadse
regre volt szüksége. Ezért és emberiségi tekinteteknél fogva
meg kellett tűrnie mindaddig, mig a forradalmi korszak el
múltával magánmunkára leliet őket alkalmazni, és mig az
átalakított közhatalom elég erős lesz féken tartásukra.
Ilyenek voltak a nemzeti műhelyek, melyeket rend
szer gyanánt tüntettek fel, holott azok nem voltak egyebek
mint mulékony, szükség által parancsolt kisegítő intézkedés.
A kormánynak előrelátóbb férfiai mindig remegve gondol
tak azon percre, midőn a nyomor és dologtalanság ezen
tömegében lázadás fog kiütni és midőn azt okosság vagy
erőhatalom által szét kellend oszlatni. A lázadás nem ütött
ki egész a nemzetgyűlés összejöveteléig; de a köztársaságelső rendes kormánya nem kerülhette ki. Későbben látni
fogjuk, hogy milyen baja volt vele.

XX.
A körtársaság minden intézménye között legfontosabb
volt a közoktatás ügye és a népnek ingyeniskoláztatása. A
nép mivelődésének magva oktatási intézményeiben áll ;
mig egy nemzedék növekszik és elhal, addig egy másik
születik és halad annak nyomain. Az elsőnek hagyományai
örökségévé lesznek a másiknak. Az emberiségnek eszerint
egy örökké tartó gyermeket kell nevelnie.
A kormánynak, túl lévén terhelve a belső és külső küz
delmek által, nem volt elegendő ideje arra, hogy a piaci
zavargások néhány na;>ja és éjjele alatt egy teljes népne
velési tervet készítsen ; de meg akarta tartani a köztársaság
Ígéretét s utat akart törni a nemzetgyűlés számáráé részben is.
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Ezen munka Carnotra bízatott, ezen régi, római jellemű,
nemes szivii és buzgó lelkű férfiúra, akit azóta félreismer
tek és rágalmaztak a munka sokaságában vigyázatlanul
kiejtett némely szavai miatt, melyeket a pártszellem az ő
egész élete és természete által megcáfolt rósz értelemben
magyarázott. A forradalomnak nézete az volt, s annak is
kellett lennie, bogy a népoktatás magától a köztársaságtól
eredő intézmény által emeltessék, hogy az elemi oktatás
kötelezővé tétessék mindenkire nézve legalább oly fokig,
hogy a nép az erkölcsi társadalom által szükségelt értelmi
világosságra vezettessék, hogy a gyermek lelke ne legyen
a test szolgája, hogy a társadalomnak megadassék az, ami
a társadalomé, a családnak, ami a családé, az istennek, ami
az istené. A köztársasági közoktatás mindezt egyesítheti
az egyetem szervezetében és a tökéletes tanszabadságban
úgy, hogy az állami intézetekkel versenyezzenek a többi
intézetek.
A köztársaság józanul sem a mivelődést és lclkiismerctet nem adhatta a papság kezébe, sem pedig nem akar
hatott belenyúlni szentségtelen kézzel a szülők vallása és
a gyermek lelke közé ; neki éppen úgy fel kellett szabadí
tania a vallásos meggyőződést az állam zsarnokságától,
mint a nép értelmét a dogmák uralmától. Gondolata —
mint a jövő gondolata — ép úgy az értelem szabadsága,
mint a cnltus szabadsága volt, egyenitve az egyes emberek
ben, az istennek szabad nyilatkozata a mindig tökéletesedő
emberi szellem előtt, a vallásos érzelemnek tisztelete, gya
korlata és emelése, mint általános dogmája minden hitfelekezetnek.
Carnot ily értelemben gondolkodott és cselekedett ; Reynaud államtitkára személyében mellette voltak a bölcsészi
korszak hagyományai, igazitva a vallásos érzelem, és al
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kalmazva a demokrata érzület által. Az alkotmányozó nem
zetgyűlés felvilágosodása, az igazi köztársaság testvéries
gondolkodásmódja, ami korunk ttirelmessége, szabadsága
és mérséklete mind egyesültek e ministől* szellemében ; töb
bet senkisem tehetett volna nálánál azok közül, kiknek leg
több ideje volt a közjóiét előmozditása felett gondolkodni.
Carnot első tette volt egy körrendelet kibocsátása a
papsághoz, melyben kijelenti; hogy a köztársaság vallásos
akar lenni, és a melyben bátorítja, hogy bátran térjen a
nép által tisztelt s a kormány által védett templomokba.
Aztán két törvényjavaslatot készített. Az első szólt az
elemi oktatásról, a melyben ezen három elv van kiemelve :
tankötelezettség, ingyeniskola és tanszabadság. E szerint a
néptanító a közerkölcsiség és értelmiség terjesztőjévé lett.
Állított kormánylati' iskolát, melynek az volt a hibája, hogy
csak egy volt ahelyett, hogy a kormánylat minden egyes
ágaira szólott volna. Felemelte a tanítók fizetését. Alapított
anyaiskolát a lelencházban tanítandó nők nevelése végett.
Az elemi iskolák tantervébe fölvette a földmivelést is. Azt
ajánlotta, hogy a nagyobb hivatalokra készülő ifjak az ál
lam által neveltessenek ; visszaállította a lyceumokat és a
francia forradalom történetét tantárgygyá tette. Erélyesen
lépett fel azon fegyelmetlenség ellen, melyet a februári vál
ság hatása okozhatott az iskolákban. A magasabb tudomá
nyok előmozditása végett egy Atheneum felállítását indítvá
nyozta, hol az ifjúság a bölcsészetben oktattassék. Gondos
kodott népszerű felolvasásokról, melyekben a nép szabad
óráiban részt vehessen. Emelte a népies irodalmat, mely
Francziaországban majdnem egészen hiányzott ; c végből
pályadijakat tűzött ki ilynemű munkákra.
De az ily népszerű müvek terjesztése roszul ütött ki;
azzal vádolták, hogy szándékosan terjeszti a rósz elveket,
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holott csak a censurât felejtette el alkalmazni. Mint hajdan
a régiek, úgy ő is tantárgyul tette a zenét, hogy ez által
mivelje és szeliditse a nép erkölcsét. Bölcsészi és nevelési
tanácsképen maga köré gyűjtötte a köztársasági bölcse
lők és költők legkiválóbb embereit, ezek között a nép ked
vencét Bérangert is.
Carnotnak egy körlevelében előforduló roszul szerkesz
tett és félremagyarázott kifejezése éles megtámadásoknak
tette ki működését,
a z ő szándéka az volt, h
velés teljesebben legyen képviselve, midőn azt mondá, hogy
a földmivelőknek jobban kell érteniük a magok érdekét,
mint a földmiveléssel nem foglalkozó tudományos képvise
lőknek. Mihelyt Carnot észrevette e tételnek hibáját, azon
nal kijavitotta azt, úgy hogy egy őszinte olvasója sem ma
radhatott bizonytalanságban valódi nézete felett.
„Március G-kán kelt körlevelem — mondá Carnot —
úgy tüntettetett föl, mint a belügyminiszter által kiadott
rendeletnek kiegészítő része. Kell tehát, hogy kimagyarázzam magamat. A közönség szemei előtt két egymással el
lenkező irány van személyesítve Lamartineban és a beliigyministerben. Nem szükség mondanom, hogy én az elsőhöz
hajlok inkább.
uValóban Carnot épen nem tartoz
emberek közé, kiket önkénykedéssel vagy felforgatási izga
tással lehet vádolni. Ha az uj köztársaság az értelmi és
erkölcsi republikánusságnak példány képét akarta volna fel
mutatni barátainak vagy // ellenségeinek, akkor csak ő reá
kellett volna mutatnia. 0 bűnhődött szavaiért, s emellett
elfeledték gondolatait és tetteit. De ő feddhetetlen volt s a
köztársaságnak elébb-utóbb még nagy szüksége lesz reá.
A belügyi és hadügyi ministereken kiviil az igazságügyministernek volt legtágasabb hatásköre. Azon nagy
kérdéseket, melyek itt előfordultak, Crémieux oly ügyesség-
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gel oldotta meg, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés majd
nem minden rendeletéit törvénybe foglalta.
A beliigyminister rendszabályai leginkább abból állot
tak, hogy a departementekbe biztosokat és albiztosokat kül
dött ki a prefectusok és alprefectusok helyettesítésére. Majd
nem minden megye önmagától változtatta át monarchikus
intézményeit köztársaságiakká. Egyetlen egy prefectus, tábor
nok vagy katona nem ellenkezett. Azt lehet mondani, hogy
a forradalmat, mely már a nép lelkében végre volt hajtva,
csak meg kellett nevezni, hogy mindenkitől elismertessék. Az
ellenzéki előkelő polgárok mindenütt minden ellentállás nél
kül jöttek össze polgártársaikkal a párisi események hal
latára; fölmentek a prefecturai hivatalra s egész csendes
séggel vették át az eddigi hivatalnokok kezéből a közigaz
gatás gyeplőit. Ugyan ily csendben változtattak meg a vá
rosi elöljáróságok, tanácsok és ideiglenes helyhatóságok,
vagy pedig oly emberekkel egészítettek ki, kikben a nép
nek legtöbb bizalma volt. A fejetlenségnek egy percznyi
ideje sem volt arra, hogy e két kormány forma közé tolja
magát.
Az uj hatóságoknak szívesebben engdelmeskedtck még
mint a régieknek; azt lehet mondani, hogy az egész Fran
ciaország forradalmi szellemű volt s a monarchiái rend
oly teljesen átváltozott köztársasági renddé, mintha egy fe
gyelmezett hadsereg tette volna meg. Ez volt gyümöl
cse azon harminc éves alkotmányos szabadságnak, me
lyet Franciaország 1814 óta élvezett. A szabadság és
az értelmesség egyformán haladnak a népek között.
Ledru-Rollin, a belügyminister többször megerősítette
a nép által választott első megyei biztosokat; más depar
tementekbe Párisból küldött ilyeneket. E választások ta
núbizonyságai voltak azon szabadelvű engesztelődésnek,
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melyet a kormány többsége s maga a belügyminister is
akart terjeszteni a dopartemcntekbe, mint a köztársasági közigazgatás alapelvét.
A departementeknek a választások körül tanúsított jó
szellemét követni, nem kényszeríteni, hanem bizalomra ger
jeszteni őket azon tisztelet által, melylyel hivatalnokaik
iránt viseltetnek ; mérsékelni azokat, akik túlbuzgalmukban
kihágnak; fölheviteni azoknt, akik közönyösek ; a kormány
gyeplőit józan polgárok kezébe adni ; a fölizgatott népség
nek nem engedni időt a törvényes rend kijátszására; min
den áron kikerülni a polgárháborút és a vérontást ; a legyő
zőiteket szánni, vigasztalni és védelmezni; a győzők lelke
sedését saját nagylelkttségök által nemesiteni ; a pártok
kölcsönös sérelmeit elfelejteni, s egy nemzet gyermekeiül
tekinteni mindazokat, kik egyesültek a haza szeretetében
és a társadalom védelmében — ezek voltak azon célok,
melyeket a kormány tanács egyértelmüleg kifejezett, s me
lyeket Lamartine a küldöttségekhez, a városházán és köztéreken tartott szónoklataiban magyarázott, s melyek a bel
ügyminister által a biztosoknak adott utasításokban is ki
voltak fejezve.
Az első biztosok nagyobb része tagja volt az ország
gyűlésnek, s úgy ismerve, mint a mérsékelt ellenzék tagjai
s a kormány emberei ; mint a democraticus lapoknak kü
lönösen a N a t i o n a 1-nak tiszteletreméltó munkatársai és
védencei. Ezekhez a belügyminister a monarchiaellenes
összeesküvők legforradalmibb lapja, a R e f o r m embereiből
is csatolt egynéhányat, és végre egy párt a sociálisták is
kolájából, kik ekkor ép oly higgadtak voltak magatartá
sukban, mint kalandosak elveikben.
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XXL
Ezen gyors és úgyszólván a külömböző pártok sürge
tésére és jelölésére tett választások ellen az első pillanat
ban senki sem szólalt fel. A miniszter március 8-án kelt első
levelében közölte kormánylati nézeteit az ő ügynökeivel.
Ezen körlevél igy hangzott :
„Az egész Franciaországnak csak egy szava volt, mi
vel csak egy lelke volt. Mindnyájunknak egyesülése egy
azon gondolatban képezi legbiztosabb zálogát a köztársaság
feninaradásának ; ebből kell fakadnia a mérsékletnek is a
győzelem után. Önöknek legelső kötelessége az, hogy meg
magyarázzák a népnek, hogy a köztársaság távol van a
boszu és reactio minden gondolatától. De e nagylelkűségnek
nem szabad gyengeséggé fajulnia. Midőn önöknek egyrész
ről tartózkodniok kell minden azelőtti nézetek cs tettek
kutatásától, másrészről főszabályul kell tekinteniök azt,
hogy a politikai hivatalok, bármily ranguak legyenek is,
csak kipróbált republikánusokra ruházandók, szóval akik
nek már vannak s nem a kiknek csak lesznek érdemeik.*
Az utasitás első szavai egészen a kormány szellemében
voltak irva ; de az utolsók már Francziaországot válogatóvá
tették. Kiválogatni azokat, kik a forradalom előtt is repub
likánusok voltak, annyit jelentett, mint a többieket elidegeniteni a köztársaságtól. S ha a köztársaság elidegeníti ma
gától az ország többségét, akkor a kormány a kisebbség
kormánya. Egy kisebbségi kormány kénytelen a többséget,
azaz : a nemzetet, rettegtetni, hogy feltarthassa magát. Ily
módon a február 24-ki köztársaság el lett ferdítve.
Azon lényeges külömbség, mely a kormány tagjai kö
zött az uj köztársaság felfogása és életbeléptetése körül léLamartine. II-
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tezett, elég szerencsétlenül nyilatkozott e szavakban. Vilá
gosan kitűnt ezekből az, hogy a Reform embereinek idét
len és dictátorságra hajló szelleme a belpolitikát vissza
akarja vezetni a forradalmi válogatás és rettegtetés útjára.
Cselekedeteik ugyan szelídek, de szavaik élesek voltak, s
e szavak elegendők voltak az ország nyugalmának megza
varására oly pillanatban, midőn bátorítani és mindenkit a
köztársaság felé hajlítani kellett volna.
Ezen időszerűtlen kihivás azok ellenében, kik a köz
társaságot azon feltétel alatt voltak hajlandók elfogadni,
hogy becsületök és jogaik teljes épségben fognak fentartatni, aggodalmat támasztott mindenfelé. Különben a bel
ügyminiszter és a biztosok többsége nem követte e
rendszabályt. Úgy látszik, hogy e szavak csak egy erősza
kos párt kedvéért mondattak, hogy visszatartsák az erősza
koskodástól. Azok azonban elcsúsztak anélkül, hogy a kor
mány szükségesnek látta volna őket leleplezni vagy meg
hazudtolni. A belügyminiszter igénybe lévén véve az ő fel
adatának részletei által, nem lehetett felelős mindazért, ami
az ő erkölcsi felelőssége alatt történt; ő ritkán vett részt
azon tanácsülésekben, amelyek a városházán a nép folytonos zajongása között tartattak. 0 külön, maga kormányozta
a rábízott ügyeket.
Lamartine hasonlókép teljesen függetlenül vitte a küliigyet, és a maga belátása szerint intézkedett abban. Min
den miniszter korlátlanul járt el a maga hatáskörében.
Köztanácskozmány alá csak oly fontos kérdések vétettek,
melyek a kormány összpolitikájára vonatkoztak.
Blanc Lajos és Albert, kik azelőtt a Reform pártjához
tartoztak, e pártnak oly tevékeny embereihez csatlakoztak,
kik az ő socialista nézeteiket érvényre akarták emelni. Flo
con, ki inkább politikus, mint gondolkodó volt, azon tőreff
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kedctt, hogy a socialisíák és a túlzó republicanusok köve
teléseit illő mértékre szállítsa le. Az ő ügyességének sokat
lehet köszönni a tekintetben, hogy a kormányban létező
két párt okos elnézést tanúsított egymás iránt, hogy szét
nem bomlott azon látszólagos egység, melv megakadályozta
az ország szakadását.
Caussidiére, ezen kedves és tinóm szellem durva és
mivcletlen burokban, látszólag a belügyminiszter politikájá
hoz szitott ; de ő sokkal inkább szolgáltatta magát saját
érdekében barátai által, semhogy ő tett volna nekik szol
gálatot. 0 a tettek embere volt, a néppel való érintkezésben,
körülvétetve mindenre kész katonaság által, úgy hogy ba
rátai semmit sem tehettek nélküle. Oly függetlenséget tu
dott mutatni, mely őt néha gyanússá s mindig rettenetessé
tette. A National pártja meghasonlásbán élt Caussidiérerel ; e párt azt hitte, hogy e rendőrfőnök a belügyminisz
ter ügynöke és drabantja ő ellene.
Lamartine első pillanatra átlátta, hogy Caussidiére-nek
igen nagy hasznát lehet venni a rend visszaállítása körül,
és hogy azt nagygyá kell tenni a veszélyesebb ellenség
ellenében. Bizalmas volt iránta; fölszólította, hogy a kor
mánytól szélesebb rendőri hatáskört és nagyobb pénzössze
get kérjen. Kedvéért kormány tanácsban ő indítványozta,
hogy a helyhatósági őrök helyett köztársasági őrség állittassék fel a párisi rendőrfőnök közvetlen hatósága alatt.
Néha külön is társalkodott vele és egész őszinteséggel beszélgetett vele a kül- és belpolitikáról. 0 igen jól ismerte
Caussidiére pályájának kétes állapotát és dicsvágyát; de
e finom dicsvágya alatt becsületes loyalitást ismert föl. Caussidiérenek volt szive. E szív őszinte és becsületes volt, mely
ben bizni lehetett, akkor is, midőn nézeteiben kételkedni
kellett. Ő gondolkodhatott nagy forradalmi tettekről, de
7*
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soha nem gonosztettekről. Ő a harc, de nem a fejetlenség
embere volt ; azon törekedett, hogy a győzelmet rögtön szabá
lyozza, hogy egykori barátainak és bajtársainak bizalmát meg
őrizze, hogy a legyőzötteknek becsülését, Páris elismerését
elnyerje, hódításait szolgálata által törvényesítse és hogy
összeesküvőből hivatalnokká lehessen. Szerette a népet, de
nem hizelgett neki kihágásaiban, sem ábrándozásaiban.
Lamartine ' gyakran beszélt előtte a communisták, az
ő luxemburgi barátainak veszélyes voltáról és azon szük
ségről, hogy ezen felforgatási tan segélyezési, tanítási, biz
tosítási és munka-intézményekké s a szegény nép vagyon
szerzésévé alakittassék Caussidiére tökéletesen egyetértett
vele. „A socialismus — mondá — előttem valóságos disznóság. Rend, munka és tettekben nyilatkozó testvériség kell
nekünk, nem pedig rögeszméké
0 erősen támogatta Lamartinet abban, hogy a lengyel,
német, belga és olasz menekültek, kik a köztársaságot erő
vel a külföldi összeesküvők elleni háborúba akarják keverni,
visszatartóztassanak. Ezeknek titkos törekvéseit eleinte el
nézték, sőt a kormányhoz igen közel álló férfiak nemcsak
tűrték, hanem elő is segítették. Lamartine figyelmeztette
Caussidiéret e merényletek veszélyes következményeire,
mellek az egész Európát ellenséges szövetkezésre bírhatják
a köztársaság ellen. Loyalisabb és loyalitásában ügyesebb
politika lehetetlenné tenné a szövetkezést.
ff

XXII.
A belügyminister politikáját ezen időben rgy kiválóirályu
nő, Sand asszony, és egy kitűnő szónok, Favre Gyula, te
hetségei támogatták.
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Sand asszony a forradalom viharára Parisba jött s
meglátogatta Lamartine!. A külügyminister a maga néze
tére akarta bírni ezen alakjára nézve férfias, meggyőződésé
nek változékonyságára nézve asszonyias nőt. Több órán
keresztül beszélgetett e nővel, a ki igen fontossá lett ezen
válságos időben, midőn a népmozgalom csak azon szelek ál
tal volt kormányozható, melyek hullámait fölháborgatták. Meg
győzte őt a felől, hogy az uj alkotmány üdve csak azon
bűnök és kihágások gyors és erélyes megakadályozásában
van, melyek az első forradalmat meggyalázták és megbuk
tatták. Fölkérte őt, hogy istentől nyert tehetségeit a rend
és a nép erkölcsiségének fen tartására fordítsa. Sand aszszony ezt oly lelkesült hangon Ígérte meg, mely a meggyő
ződés őszinteségét fejezte ki ; csak egynéhány napot kért
magának, hogy Berryben elintézhesse ügyeit, azután pedig
visszatérve, azonnal egy néplap kiadását tervelte, melynek
főfeladata lenne a néptömeg szivébe a béke, fegyelem és
testvériség magvait szórni, amennyire ezt tollának és nevé
nek népszerűsége teheti.
Ily szándékkal utazott el. De visszatérése után régi
kedvenc-eszméi szerint a kalandos socialista tanokhoz ha
jolva, Blanc Lajoshoz s egészen ellenkező politikához csat
lakozott. Lamartine meghallotta, hogy a belügyministeriumnál egy „ B u l l e t i n de l a R é p u b l i q u e 44 ciíntt la
pot szerkeszt. Ezen lap a communisták szellemétől áthatva
heveskedése által az első köztársaság szomorú emlékeit
idézte fel ; némelyeket türelmetlenségre izgatott, másokat ré
mülettel töltött el.
A kormány tanács többsége, amint e lap létezéséről tu
domást vett, sóhajtott sajnálatában a felett, hogy egy első
rendű tehetség ennyire eltévedt, és hogy még a kormány
felelőssége alatt hirdet oly tanokat, melyek nyilt ellentét
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ben állanak a kormány szellemével. A belügyministernek
nem volt annyi ideje, hogy az ő irodájából kikerült sza
vakra vigyázzon, s nem is védelmezte a roszhatásu túl
zásokat. Abban törlént tehát megállapodás, hogy e lapnak
egy száma sem jelenhessék meg, mielőtt egy kormánytag
át nem nézte. Ezen átnézés a hét napjai szerint osztatott
fel közöttök. De a számtalan elfoglaltatás és a naponkint
előjövő sürgős teendők miatt e kötelesség teljesítése gyak
ran elmulasztatoft. Ennek következtében még ezután is át
csúszott néhány oly lap, melyeken a departementek közvé
leménye botránkozott. Némely biztosok elég okosak voltak,
hogy a lap megjelenését a községekben eltiltották.
XXIII.
Ezalatt Páris, bár talpon, de nyugodt volt. A kormány
april 24-kére az egész Franciaországot választásokra hívta
össze. Valóban az idő már szükségessé tette, hogy az álta
lános szavazatjogra nézve előkészületek történjenek.
A népfenség ezen nagy cselekményének várázsa meg
nyugtatóig hatott a tömeg lelkületére, másokat nyugtala
nított. A forradalom és a dictatorság két hónapja oly hoszszunak látszott nekik, mint két század. A túlzott forra
dalmi párt pedig azzal hizelgett magának, hogy ezen eseménydus, különféle összeesküvésekkel, külháboru fenyege
téseivel, belzavarral és nyomorral teljes két hónap nem
fogja engedni a kormánynak, hogy e nagy cselekményt
végrehajtsa. A kormány és april 24-ke között oly örvényt
láttak, a melybe az el fog sodortatni, mielőtt a nemzeti
hatalom visszaállítására kitűzött nap megérkeznék.

T IZ E N N E G Y E D IK KÖNYV.

I.
A kormány mérsékelt pártja, a mely ekkor majdnem
egy értelemben volt, reménynyel tekintett azon pillanat felé,
midőn a nemzet önkebeléből merítvén jogait és erejét, maga
fog saját biztonságáról gondoskodni s urává lesz forradal
mának. A terroristák fejetlen pártja pedig remegve várta
azon órát, mely uralma és felforgatása meghoszabbitásának
véget fog vetni. Ezen az első napok alatt a városházán a
rend és mérséklet mellett föllelkesült lakosság által levert
párt most a clubbokban kezdett a köztársaság megrontására
dolgozni.
A clubbok, a forradalom ezen intézményei vagyis in
kább következményei, nem egyebek, mint rendes összecsődülések, egy kis helyre összeszoritott, de ugyanazon szen
vedélytől hevített s ugyanazon haragtól tomboló nyilvános
összejövetelek. Ezek veszélyesebbek, mint más nyilvános
összejövetelek, amennyiben pártszellem által fegyelmezettek.
Mihelyt a rend a nép ösztönszerü józansága vagy újonnan
felállított kormány szenvessége által az utcákon helyreáll ittatott, azonnal clubbok alakultak Páris minden részében.
A kormány nem léphetett fel ellenük anélkül, hogy erede
tét meg ne tagadja és a helyzetet félre ne ismerje. Ilyen-
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kor a clubbok nem voltak egyebek, mint a közvélemény
tolmácsai, a forradalom tanácskozó testületéi.
Némely emberek, kik elrémültek a jakobinus clubbok
hasonlatosságától, azt hitték, hogy a köztársaság azounal
elvész, s a kormány azonnal leigáztatik, mihelyt az első
clubb megalakul ; mások fölfogták a különbséget, mely van
egy forradalmi jakobinus clubb között, mely az egész
forradalom szellemét kezébe keriti s még az összeeskü
vések felett is uralkodik, és oly clubbok sokasága kö
zött, melyeknek különböző nézete, tana és célja van, me
lyek egymást ellensúlyozzák és az 1793-ki szomorú emlé
kek folytán népszerűtlenek a polgárság előtt. Ezek egy
ügyes és buzgó kormánynak inkább támaszaivá és segítsé
geivé lesznek egy összeesküvés veszélyes egysége ellenében.
Ezért az ideiglenes kormány nem osztotta azon aggodalma
kat, melyeket benne támasztani akartak. „Én csak akkor
félnék — mondá Lamartine a rémülteknek, — ha csak
e g y jakobinus clubb léteznék, s egy ilyen ellen csak a
departamentek felkelésével mernék harcra kelni. Különben
neki engedném át a győzelmet és az uralmat. De minden
előjog nélküli sok szabad clubboktól nem tartok semmit,
legfeljebb nehány elkülönített zavargástól, mely ellen a köz
szellem és a többi clubbok fognak segíteni. Engem megidéz
hetnek ! én szívesen megjelenek előttök, mint 1792-ben
Dumouriez, és rábízom magamat az ő szónokaik vádbe
szédeire. “
II.

Lamartine maga is támogatta a józan polgárokat, hogy
termeket béreljenek s Páris különböző részeiben jó szellemű
clubbokat alakítsanak, hogy a nép a veszélyes üres idejé
ben esténkint elfoglaltassék és az ő politikai nézetei szerint
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vezettessék. Ő közvetve még- a legveszélyesebb és a legros
szabb szellemű clubbokkal is érintkezésbe tette magát, hogy
vigyázhasson lázadásaikra, és hogy fölizgatott kedélyei
ket mérséklő szónokaik által lecsillapittassa. Néhány őr
jöngök kivételével, kik a Palais-Nationalban koronkint La
martine ellen dühöngtek s annak fejét kivánták, de kik a
szószékről csúfosan elüzettek, a clubbok szelleme kitűnő, s ha
tásuk általában hasznos volt. A jó közszellem elnyomta a
rósz polgárokat, s az egyetértés érzete erősítette a jókat
A párisi maire összejöveteleik számára átengedett nekik
több középületet, védhelyet, színházat. A clubbok nagyobb
része egyetértett a kormánynyal és avval a rend, a hazafiság, megpróbáltatás és engesztelődés előmozdítására célzó
eszméit terjesztették a tömegben. Egy esemény egészen uj
formát és jelleget kölcsönzött nekik.
A kormány megnyittatta azon börtöneket, melyekben
több év óta a köztársaság úttörői, mint a monarchia meg
buktatására törekvő összeesküvők, voltak elzárva. A democratia ügyének két elő harcosa is kiszabadult fogságából,
t. i. B la n q u i és B a r b é s . Lamartine nem ismerte Blanquit 5 Barbést pedig igy ismerte meg :
Barbés az előbbi kormány alatt a pairek kamarája
által halálra volt ítélve. A halálos Ítélet végrehajtására
rendelt nap reggelén négy óra tájban egy fiatal nő jött
Lamartine lakára és kívánt vele beszélni. Lamartine felkelt
és fogadta őt. A fiatal nő könyes szemekkel lábaihoz bo
rult és kérte, hogy szabadítsa meg testvérét Barbèst. La
martine semmi összeköttetésben nem állott az udvarraL
Visszaemlékezett arra, hogy Monlalivet ministerrel, a király
barátjával már volt Ugye s elment hozzá. A nemeskeblii
Montalivet nagyon beteg volt ; de nem gondolt bajával és
gyengeségével ; felkelt és a királyhoz ment Neuillybe. A
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király, kinek e részbeni gondolata megelőzte a ministert,
megkegyelmezett az elitéltnek.
De a neuilly-i beszélgetés alatt nőtt a párisi áprilisi
mozgalom ; az utcákon lövöldöztek, s a képviselők háza
ágyukkal és sereggel volt körülvéve. Ily körülmények kö
zött Lamarine remegett, hogy a kormány az Ítéletet végre
fogja hajtani, nehogy elnézése gyengeségnek magyaráztassék a zendülők által. Montalivet második küldötte megnyug
tatta őt. A király kimélni akarta a vérontást. Barbés meg
Ion mentve. Az elítéltnek nővére a képviselőház egy mel
léktermében várta az eredményt. Lamartine, midőn a test
vér életét visszaadta neki, az övét vette el. A fiatal nő ke
zét csókolva eszmélet nélkül összerogyott.
Hét esztendő múlt el a jelenet után, midőn Lamartine
a februári forradalom előtt néhány hónappal két levelet ka
pott Barbéstől, ki ezeket titokban küldte volt el nimesi fog
ságából. Ezekben Írja: „Önnek köszönöm életemet; isten
után ön az én megmentőm. Ha ezen, a köztársaság bizo
nyos győzelme által feltörendő falak közül valaha megsza
badulok, akkor legelőször is azokat fogom meglátogatni,
kiknek legtöbb hálával tartozom, és én hiszem, hogy az,
ki az én éltemet megmentette, a hazát is meg fogja
mentenie
Barbés megtartotta szavát. Párisba érkezése utáni na
pon azonnal Lamartine karjaiba sietett. „Én kétszeresen
örülök az ön kiszabadulásának — mondá neki a külügy
miniszter. — Ön szabad, s e szabadságát az ön szeretető
tárgyának, a köztársaságnak köszönheti. Ennek ön most
nagy hasznára válhatik. A népnek, melyet csak szavak ál
tal fékeztünk, szüksége van vezetőre és mérséklőre. Önre
hallgatni fog. Ön a nép vértanúja. Önnek szavait isteni
nyilatkozatként fogja fogadni. Tanácsoljon neki, nem egy
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harcos haragjával, hanem a győző nagylelkűségével és az
államfértiu hidegvérűségével. A köztársaságra nézve nincs
nagyobb veszély, mint a túlzás. Mutasson a nép előtt annyi
hősiességet a mérséklésben, mint a mennyi türelmetlensé
get és bátorságot tanúsított a megelőzésben. Az eszmék csak
azon feltétel alatt jöhetnek uralomra, ha rend és erő által
szabályoztatnak. Feledje el az első köztársaság hagyomá
nyait és segítsen nekünk olyat alapítani, mi sem fejet
lenség, sem vérpad által nem mocskoltatik be, és a mi
lassankint minden jogsértéseket meg fog szüntetni/'
így szólott Lamartine. Barbés pedig a helyeslés jelei
között hallgatta őt egész figyelemmel.
„Ezek ugyanazon eszmék, melyeket én fogságom alatt
politikai hitvallásomként érleltem magamban, — válaszolt
ez. — Csak ily értelemben kívánom használni befolyásomat,
melyet az én nevem gyakorolhat a népre. De én már évek
óta nem foglalkoztam politikával. Még fiatal voltam, mikor
a fogságba vetettek. Most nem ismerem sem az ügyet, sem
az embereket. Meg fog nekem bocsátani, ha időről időre
önhöz jövök tanácsért, hogy eltaláljam az igazi utat, ha
tudatlanságom következtében el találnék tévedni."
Lamartine megígérte neki, hogy a hányszor kivánandja,
mindig őszintén fog vele beszélni ; figyelmeztette, hogy ne
szövetkezzék azokkal, kik a democratiát és a demagógiát
összecserélik, vagy kik az által kívánnak segíteni a sze
gény nép állapotán, hogy a tulajdont, mindennek ezen alap
ját, mely nélkül úgy a birtokosok, mint a szegények egyiránt tönkre jutnak, felforgassák.
Lamartine Barbésben egy túlzásra hajlandó, de becsü
letes lelket talált, mely hajlandó a mérsékletre és a nép
osztályok egymásközti kiengesztelésére. Ezen hajlama azon
ban csak bizonyos ideig tartott. Megmaradt volna ez benne
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mindenkorra, hogy ha más véleményű pártokkal nem jött
volna érintkezésbe. De azonnal visszaesett a vagyon egyen
lőségének eszméjéhez, azon örök ábrándhoz, melj’et az első
keresztyének és a Grachusok óta Babeuf és Maratig sokan
megújítottak, mely elvben erény, alkotmányban testvériség,
de forradalmi gyakorlatban őrültség és bűn.
Barbés csakhamar kineveztetett
a 12-dik párisi kerület
//
légiójának csapatvezérévé. 0 saját nevéről egy clubbot ala
pított, melyben a socialismus tanai a republicanismus erélyességével egyesültek. Barbés neve úgy hangzott a nép
fülének, mint a monarchia ellen és a polgárság ellen szóló
vészharang. Barbés keveset és csin nélkül beszélt : de birt
a katona hangjával és a vértanú hitével. 0 a börtönből
kiszabadult Spartacus volt. Hasonlított a szolgaság ama boszulójához, amennyiben szép termetű, de a fogság által
megtört s kiolthatlan forradalmi tüze által emésztett lel
kű volt.
Barbés többször keserűséggel beszélt Lamartine előtt
egy más emberről, aki összeesküvési és fogolytársa volt,
aki szinte véletlenség által szabadult ki fogságából, de az
óta gyanússá lett előtte. Ez Blanqui volt.

III.
Azon időben, midőn Lamartine még folyvást a város- házán tartózkodott, egy ismeretlen kéz, a compromittált em
berek javáért, ellopta a ministernek nehány titkos iratát.
Ezek közt volt a királyi kormánynak tett egy névtelen föl
fedezés a titkos társulatok tizeiméiről. E felfedezés valószinüleg e társulatok valamely értelmes főnökének müve volt.
Ezen irat elég oktalanul egy adatgyűjtőnek adatott át hasz
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nálat végett, aki azt köröztette. Erre azonnal nagy zúgoló
dás támadt s Blanquit kezdek vádolni.
Blanqui nem rég alakított egy clubbot, amelyben eddig
értelmesen és mérsékelten beszélt. Ezt ő egy fáradhatlan
összeesküvő ügyességével vezérelte. 0 hirt és népszerűsé
get hajkászott, hogy a legtúlzottabb emberekből álló hadat
teremtsen magának.
A zúgolódás egészen hozzája elhatott, kétséget támasztott
iránta, szétoszlatta nevének dicsfényét, s az ő clubbja rit
kulni kezdett. Egykori szövetséges társai, különösen pedig
Barbés, felszólították őt, hogy igazolja magát, és elitélték.
Blanqui néhány nap alatt eltűnt a clubból, mint gyanús
egyén, s egy vádiratot bocsátott közre, melyet terjesztett Párisban.
Ezen védelem, jóllehet nem tisztázta ki egészen azon
gyanútól, hogy, ha személyekről nem is, de az ügyről tett
némi felfedezést, legalább annyiban igazolta őt, hogy újra
fölléphetett a clubban, mely az ő párthiveiből állott. Viszszajövetele örömmel fogadtatott. Azon szennyfolt, mely őt
érte, arra ösztönözte, hogy most már annál túlzóbb re
publikánus legyen és hogy annál szenvedélyesebben szóno
koljon. Az ő clubbja központja volt minden demagogikus
túlzásoknak és dühösségeknek. Minthogy pedig e túlzó dühösségek csak szójátékok és visszaemlékezésekből állottak a
nélkül, hogy a nép természetére, a forradalomra és a korra
vonatkoztak volna, azért az ő clubbjába úgy ment a nép,
mint valami történelmi színházba, melyben a színészek a
régi kor ruhájában adják elő egy más korszaknak szomorú
vagy torz darabjait. Az e clubb szónokai által fenyegetett
és bántalmazott előkelő polgárok csupa kíváncsiságból men
tek oda hallgatni, hogy mint veszi ki magát Babeuf és Ma
rat ordítása.
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Blanqui maga örült azon félelemnek, melyet az ő neve
okozott s több dühösséget mutatott, mint a mennyit a nép
nél akart előidézni. Taglejtésével és tekintetével
hizelgett
//
azoknak, kiket szavával megfenyegetett. 0 oly néptribun
volt, kiben több politika látszott, mint meggyőződés. Tapin
tat, szellem és diplomatiai fogások által minden akkoriban
szereplő népvezéreket felülmulváü, zavarba hozta azokat
azzal, hogy túlhaladta őket s folyvást arra ösztönözte, hogy
azok meg őt szárnyalják túl.
Ha a clubból eltávozott, azonnal eltűnt fénye. 0 éppen
nem keveredett a kormány vagy a néptömeg mozgalmaiba,
elvonultan élt egy padlásszobában, lakását csak egy pár
barátja ismerte, minő volt Lacambre és Flotte, nem mutatta
magát, csak éjjel, akkor is szegényes ruhában, hogy a sze
gény népben annál nagyobb érdeket költsön személye iránt.
Beszédje nem volt szép, de beható, ügyes és gondolattel
jes; érezni lehetett belőle a tervet, az eszközöket és a célt.
Az ő clubbja nem volt csak a tomboló szenvedély vissz
hangja, mint a többi társadalomellenes clubb, hanem egy
forradalmi zongora, melynek billentyűit ő mozgatta, hogy
a néptömeg szenvedélyét fölkorbácsolja és irányozza. De a
jó szellem és a nép józan gondolkodása még akkor anynyira túlnyomó volt, miszerint Blanqui clubbja legkisebb
nyugtalanságot sem okozott a kormány higgadt férfiainak.
Az ott előfordult botrányos beszédek a köztársasági rendre
nézve inkább hasznos, mint káros befolyással bírtak. Az
ott szereplő szónokok hasonlítottak azon részeg helotákhoz, kiket Spartában azért mutattak, hogy megutáltassák
a részegséget.
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IV.
Raspail, aki kevésbé politikus, de pártosabb volt Blanquinál, neve, lapja és clubbja által mérséklőbb, de nagyobb
hatást gyakorolt a külvárosokban. Tizenöt—húszezer ember
jött hozzá a külvárosokból, Páris ezen igazi Aventin he
gyéről, kik az ő személyén és szaván függtek. Raspail be
szédjében a communismus tanai felé hajlott, de az ő ér
zelmi communismusának célja nem felforgatás, hanem sértés
nélküli bölcselkedés és minden erőszakoskodás nélküli sza
bad kiegyenlités volt. 0 a népben reményt, de nem gyűlö
letet költött a gazdagok iránt. Az ő társadalmi bölcsészeié
nem gyalázta a társadalmat, sem a kormányt, hanem türel
met, rendet és békét hirdetett. Csak az volt a baj, hogy
többet ígért, mint a mennyit a köztársaság nyújthatott. Az
ő határozatlan és aranyozott tanai olyanok voltak, mint a
felhők, melyekből a képzelem különféle alakokat képezhet
magának, de melyeket csak szemmel lehet elérni.

V.
Cabet, egy más pártalapitó, Páris közepén a SaintHonoré utcában nyitott egy clubbot,
ahol hét vagy nyolc//
ezer
ember felett uralkodott. 0 a communismus költője volt.
//
0 egy képzeleti Eldorádóról beszélt, melyet Icai* i á n a k
nevezett el. Ott minden egyenlőtlenség, minden fáradság,
sőt még a munka is megszűnik egy fantastikus rendszer
által, melynek elemei csupa összefüggés nélküli s a leggaz
dagabb képzelő tehetség által gondolt föltételekből állanak.
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Cabet, egy dijoni mesterember fia, jogot végzett, s
J 830-ban szülővárosának követe volt, 1834-ben a követség
től s igy a politikai pályától is megfosztatván, Belgiumba
száműzetett ; alig hogy visszatért Párisba, azonnal a prole
tárok karjaiba vetette magát, mint a honnan származott,
hogy az ő eszméinek és tetteinek ott keressen követőket
A párisi munkások legszegényebb és legtudatlanabb része
az ő tanához szitott. A bolondság vigasztalója a legnagyobb
szegénységnek. Cabet a jólét vallásának bölcsésze és fő
papja volt, de e vallásnak nem volt istene. Az ő egész
rendszere az anyagias ösztön kielégitésén alapult, mely meg
fordított viszonyban állott minden eddig ismert társadalmi
renddel. Ez vér nélküli, de durva hastisztelet volt. Hiányzott
benne az eszme és az istenség. Cabet a februári forradalom
előtt gyakran elment Lamartineliez beszélgetni a maga utó
piájáról. Lamartine egyenesen megmondotta neki, hogy Fran
ciaország önmagától fog e rögeszmék ellen felkelni, és
hogy a communismus a legelső barázdán fog megbukni,
melyet elfoglalni fog akarni ; tanácsolta neki, hogy ne
várja be a lehetetlenség elleni lázadást és hogy gondolatait
az uj világ (Amerika) erdőségei mivelhetésének rendes és
törvényes alakjába foglalja össze.
„Ön egy tulajdonjogra alapitott civilisatio védelme
alatti ültetvényes társulatot alapíthat, mely saját fejetlen
sége ellen védelmezné önöket, mint védelmezte a quákereket, és akkor a tulajdon önmagától fog az ön gyarmatá
ra menni, és ha rögeszméjében csalódik, legalább a föld
táplálni fogja az ön szerencsétlen követőit !w
Cabet felfogta ez eszmét s Amerikába akarta rendsze
rét átültetni, hol engedélyért is folyamodott. De a köztár
saság még Párisban találta. Párthívei azt hitték, hogy
gondolataikat a haza földjén valósíthatják. Cabet élesztette
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bennök ezen reményt, de amellett a személy és vagyon
tiszteletét is fenntartotta közöttök. Távol attól, hogy köve
tőit lázadásra ösztönözte volna, inkább türelmet és az anar
chiától való tartózkodást hirdette nekik. 0 azzal hizelgett
magának, hogy mint mondák, a nép ezen részére oly dictatori befolyást gyakorolt, melyet a forradalomban mindenki
elérhet.
VI.
A többi clubbok, • melyeket eddig kevésbé ismeretes
emberek vezettek, minden este összegyülekeztek, tanakodtak,
és foglalkoztak Páris népes városrészeiben. A kormány férfiainak figyelmét leginkább a Quinze-Vigts és a Sorbonne club
bök vonták magokra. Ezekben volt összegyülekezve a mun
kás osztály legnagyobb, legdologtalanabb és legbeszámitbatlanabb része. A belügyministernek voltak olyan ügynökei, akik
naponta tudósították őt az azon clubbokban összegyülekezett nép hangulátáról. Lamartine a maga részéről szintén
felügyeltetett reájok. Gonosz szándékaikat az által ellensú
lyozta, hogy aző szónokai által ellenkező nézeteket terjesz
tetett közöttök az anarchia, a communisták és külső izga
tok törekvései ellen.
A külföldi izgatok legtöbb aggodalmat okoztak a kor
mánynak. Páris tele lett lengyel menekültekkel, belga öszszeesküvőkkel, német izgatókkal, olasz hazafiakkal, kik a
forradalom kiütése folytán ide csődültek oly reményben, hogy
innét az egész európai continenst lángba boríthatják. A feb
ruári forradalom után több mint tizenötezer volt ilyen Párisban. Az olaszok, mint értelmes és természetileg politikai
nép, semmi kellemetlenséget nem okoztak a kormánynak.
Lamartine. II.

Q
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Ok egy újonnan keletkezett köztársaságban, melynek bölcső
jénél reményt merítettek, nem akartak az ő természetűkkel
ellenkező fejetlenséget idézni elő. Ezen köztársaságnak, ha
jól kormányoztatik, elébb-utóbb az ő hasznokra kellett len
nie s rájok jó hatást és törvényes védelmet gyakorolnia.
De a belgák forrongtak. Az ő emissariusaik az előbbi
szövetkezés folytán összeköttetésben állottak a kormány kö
rüli másodrendű emberekkel. Ezekkel koholtak Ők titokban
terveket egy köztársasági mozgalom előidézésére Belgiumban.
Föltették magokban, hogy Franciaországot akarata ellenére
egy Brüsselben történendő beütésbe bonyolítják, s miután
az általános háború a Bajna vidékére is kiterjesztetett, a
demagógiának magában Franciaországban is győzelmet fog
nak szerezni.
Az irlandiak egyesülten az angol chartistákkal siettek
a szárazföldi kontinensre és Franciaországban kerestek for
radalmi szövetséges társakat, és pedig az izgatók között a
szabadság nevében és a katholikus főemberek között a
katholicismus nevében.
A német menekültek a rajnai tartományokból, Würternbergiából, Bajorországból, a bádeni nagyherczegségből töme
gesen szólitották fel honfitársaikat, kik velük összeesküdtek,
hogy Párisban és Strassburgban egy köztársasági emigratiót alakítsanak, mely a francia név tekintélye és pártfo
gása alatt a köztársaságot propaganda-bábomba keverje az
alkotmányos Németországgal.
Végre a lengyelek, ezen hazájától megfosztott nép,
mely az egész világot hazájának tekinti, és mely minden
hová magával viszi e nagy és szerencsétlen nemzet erényeit
és vétkeit, hősiességökkel és rendzavarásaikkal a párisi la
kosságot egész az őrjöngésig izgatták. Franciaország csak
ugyan le volt kötelezve ezen felbomlott nemzet iránt, de
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avval még sem tartozott neki, hogy politikáját és a világ
békéjét feláldozza neki.
A lengyelek pedig ezt követelték a kormánytól, és
minthogy ezt a kormánytól nem nyerhették el, a néptől akar
ták kierőszakolni. Tizennyolc év óta a francia országgyűlé
sek inkább szükségből mint meggyőződésből, minden megnyi
táskor kifejezték óhajtásaikat Lengyelország iránt. Vala
mely nagy nemzet iránt kifejezett óhajtások azonban csak
gúny, ha a szó mellett nincs tett. Franciaorszag csak Né
metországon keresztül s a kontinens általános átalakítása
folytán férhetne Lengyelországhoz. Lengyel bizottmányok
alakultak, részint a szabadság számüzöttei iránti részvétből,
részint, hogy a lengyel névhez kapcsolt népszerűséget ki
zsákmányolhassák.
VII.
Erre támaszkodván a lengyel menekültek, háborúra
tüzelték a clubbokat s ők magok is alakítottak clubbokat,
melyek még izgágábbak voltak, mint a franciák. Némelyek
visszaéltek a vendégszeretettel, és tüzet támasztottak azon
menhelyeken, melyeket Franciaország nyújtott nekik ; s a
Franciaországtól kapott segélyezést arra használták, hogy
fejetlenségi mozgalmat támaszszanak. Azon titkos lengyel
társulat, melybe a kormány rendőrsége is bele pillantott, az
1793-ki nyelvet és hagyományokat vette fel Párisban. La
martine nevét minden éjjel szidták és gyilokkal fenyegették,
mint oly férfiúét, aki leghajthatatlanabbul állott ellent a kül
földi izgatók az uj köztársaság elleni törekvéseinek. Már
az első hetekben látszott a május 15-kén bekövetkezett bot
rány terve.
Azon lengyel menekültek, kik Czartorisky herceg és
8*
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más kiválóbb tábornokok hazafias nézeteire hallgattak, úgy
viselték magokat, mint az ügyük és Franciaország iránti
tisztelet megkívánja. Ezek megelégedtek avval, hogy vissza
térhessenek hazájokba, és hogy aztán újra harcolhassanak
annak függetlenségéért, ha a visszatérhetésnck útja megnvilt előttök.
Ezalatt Európa ingadozni látszott azon rettegés között,
melylyel a párisi forradalom eltöltötte, és azon remény kö
zött, melyet az ideiglenes kormány által kiadott manifestum
keltett a béke fenntartása iráut. A francia köztársaságot leg
először az amerikai követ ismerte el, be sem várva kormá
nya rendeletéit, csupán az alkotmány egyformasága miatt.
Svájc, mely a francia forradalom által nagy erőt nyert az
osztrák nyomás ellenében, nem mutatott oly kedvező han
gulatot. A külügyi minister csodálkozott, midőn látta, hogy
a francia köztársaság Bernben nem üdvözöltetett oly öröm
mel, mint Berlinben. Svájcnak ezen hidegségét, mely iránt
Franciaország legutóbbi gyűléseiben annyi melegséget tanú
sított, azon kereskedői demokratának önzésében kereste,
mely inkább számit, mint érez. Látszott, hogy Svájc, mely
földrajzi helyzeténél fogva Német- és Olaszország között
fekszik, félt, hogy oly mozgalomba fog bevonatni, melybeü
békéjét, pénzét és vérét kell áldoznia más nemzet függet
lenségéért. Lamartine, aki egy hármas szövetséget terveit a
köztársasági Franciaország, alkotmányos Olaszország és
szövetségi Helvetia között, az éjszaki hatalmak ellenében,
nagyon meg volt szégyenitve Svájcnak ezen magatartása ál
tal. Különben semmi ellenséges indulatot nem tanúsított
Franciaország iránt, és hivatalosan elismerte a köztársaságot.
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V ili.

Az Európa minden részéről lassankint érkező tudósí
tások jelenték, hogy a manifestum mint feddhetlen politiká
nak alapja, mint az uj francia köztársaságnak leendő jel
leme, mindenütt kedvezően fogadtatott. Minden hatalmak
követei és ministerei oda lettek utasítva kormányaik által,
hogy párisi helyeiket megtartsák, és hogy hivatalos és ba
rátságos érintkezésbe tegyék magokat a köztársaság külUgyministerével. Ezen érintkezés, mely a körülményeknél
fogva igen gyakorivá lett, elegendő alkalmat nyújtott a
külíigyministernek arra, hogy a külföldi követek és ministerek előtt egész őszinteséggel és minden hátgondolat nél
kül kifejtse a kormánynak határozottan köztársasági, de
loyalis magatartását és nézeteit a béke fenntartására nézve.
A külügyi ministerium cabinetje állandó előkészítő congressus volt, egy jegyzék nélküli tanácskozás minden hatalmak
között, melyben a követek közvetlenül kicserélték nézeteiket
és utasításaikat a köztársasági ministerrel. Ily élőszóvali
tanácskozások oly férfiak között, kik megkérdik egymást
és kiknek szive az események láttára megnyílik, többet len
dítenek az ügyön pár napon át, mint a távolról váltott jegy
zékek éveken keresztül. A papirosnak nincs szive, a szónak
van. A szív nagy szerepet játszik még a legnagyobb biro
dalmak ügyei feletti tanácskozmányokban is.
IX.
Mihelyt a külügyminister meggyőződött a kormányok
jó indulatáról, azonnal kinevezte a köztársaság követeit is.
Franciaország régi paireje Harcourt, kinek személyes mél
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tósága egészen megfelelt nagy nevének, római követnek ne
veztetett ki. E választás, ámbár szabadelvű, de nem volt
forradalmias ; a régi francia aristokratiának, a hívőknek
és a római főpapnak azt adta tudtára, hogy a francia köz
társaság oly tisztelettel akar bánni a katholikus világ egy
házi fejével, mint a minő a számtalan lelkiismeret képviselő
iét megilleti. A pápa a maga részéről követe által biztosította
a párisi kormányt a felől, hogy ő nem tesz különbséget
kormányformák között ; az ő szavai átok helyett áldást
terjesztettek a köztársaságra. A francia kormány e kezde
ményre szabadelvűén válaszolt, kijelentvén, hogy a köztársaság
gondja oda irányul, hogy a világi és egyházi hatalom e’ébb
utóbb elválasztassék egymástól és hogy az állam beavatko
zása a cultus igazgatásában és fizetésében megszűnjék; de
egy szermind biztosította arról, hogy a köztársaság, mely át
van hatva a vallásosság által, ezen nagy és szükséges át
alakítást nem fogja elébb életbe léptetni, mig a papság és
az isteni tisztelet fennállása a gyülekezetek vallásos szükség
leteik szabad rendezése által nem biztosittatik. Az állami fi
zetésnek a szabad gyülekezetek fizetésévé való változtatása
csak az államtól fizetettek kihalása után történhetik meg.
Addig a hitnek gyarapodnia kell a tisztaságban, az egyéni
meggyőződésnek a szabadságban, a lelkiismeret kezelőinek
a nagyságban és tiszteletben. Ez a forradalom zárköve, mert
az egyháznak szabályszerű fölszabadulása istennek szabad
sága a lelkekben.
Úgy látszott, hogy Róma és a papság legkiválóbb em
berei éppen nem ijedtek meg az uj köztársaságnak ezen
bölcsészeti irányától ; ők abban az egyház boldogságát és
méltóságát látták erősittetni, de egyszersmind az őket meg
illető lelki uralmukat is.
A külügyminiszter éppen ily értelemben beszélt a pá
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risi érsekkel is, a ki valóban kegyes és képes férfiú volt
arra, bogy az ő egyházának magasabb rendeltetését felfog
ja, sem hogy az a zsarnokságban és szolgaságban legyen
szövetségese az államoknak.
X.
Konstantinápolyi követnek Auspick tábornok nevezte
tett ki. Ez sokáig működött a király mellett, de a kormány
s maga a beltigyminister is elég megbízhatónak találta ar
ra, hogy a köztársaságot oly fontos helyen képviselje. Au
spick a haza iránti hűséget első kötelességnek tartotta; az
ő katonai nagy tehetsége, nyugodt és biztos Ítélete igen al
kalmassá tették őt oly állomásra, hol kilátás van diplomatiai
összekoccanásokra.
A londoni állomást eleinte csak egy ügynök foglalta
el, nehogy egy magasabb rangú követ súrlódást idézzen elő
a két nagy kormány között, melyek őszintén óhajtották a
világ békéjét, s melyeket a fondorlatok elidegenítettek volna
egymástól. Lamartine későbben Tallenayt, a hamburgi kö
vetet küldötte oda, ki mint régi diplomata ismerős volt
Angliában, külömben nyílt jellemű, engesztelékeny férfiú, ki
igen alkalmas volt a monarchikus államférfiakkal való bi
zalmas tanácskozásokra és oly hivatalos dolgok előkészíté
sére, melyeket csak a köztársaság elismerése után lehetett
megindítani.
Azonban a külügyministernek minden napi tanácsko
zása, Normanby angol követtel, s az ő tartalék nélküli őszin
teségük egészen feleslegessé tették a londoni francia követ
séget. Lord Palmerston és az angol kabinet, úgy látszik,
felfogták a köztársaság békítő, mérséklő és civilisaló jelle
mét, mely a külföldi népek sérthetlenségén alapult. Az an-
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goi kormánynak ellenkező magatartása megerősítette volna
azon angolellenes előítéletet, melynek kiirtásán és Franciaország hasznára fordításán annyira dolgozott Lamartine, mint
hajdan Mirabeau, Lafayette, és Talleyrand. Anglia nagy ér
demeket szerzett magának az emberiség iránt, midőn test
véries indulatot tanusiott a köztársaság iránt. Palmerston
ministeriuma el fogja ezért nyerni jutalmát a történelemtől.
A köztársaság ministere tudta, hogy Angolország segítsége
és hozzájárulása nélkül Európában semmiféle szövetség nem
keletkezhetik Franciaország ellen ; s azért az angol aristokratiának semmi ürügyet nem akart szolgáltatni, hogy kormáuya kereszteshadat indítson a köztársaság ellen. Időt
nyerni, Lamartine előtt annyi volt, mint erőt nyerni Franciaország számára. 0 azt akarta, hogy ha netán később súrló
dás vagy háború fejlődnék ki, e háború már teljes jogában
és fegyverben találja a köztársaságot. l)e ez ekkor még
annyira lehetlen volt, hogy ha szövetség támad ellene, talán
egészen tönkre tette volna.
Ez volt egyik főoka annak, hogy a köztársaság ministere oly hajthatatlan
erélylyel ellenezte a Belgium határain
//
való betörést. 0 visszautasitotta a Párisba jött belgákkal va
ló érintkezést, kik a régi francia republikánusokkal egyet
értettek. Ő többször küldött Brüsselbe hű ügynököket, hogy
a valódi közhangulatról tudomást szerezzen magának és
hogy az izgatás tüzét inkább lohaszsza mint éleszsze ama
fővárosban. Ezen ügynökök legelsőbbike, aki igen buzgó,
de az európai viszonyok ismeretében újonc volt, aggodalmat
költött Brüsselben. Lamartine azonnal visszahívta őt, s he
lyébe a nagy tapasztalásu Bellocgot küldötte, a ki mint ré
gi diplomata gyakorlott volt a legkényesebb ügyek elintézé
sében is.
Az, hogy a francia köztársaság a megbukott francia dy-
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nastiával vérrokon belga királynak kellemetlenséget okozzon,
méltatlan lett volna a köztársasághoz. Belgiumnak fellázitása és Franciaországhoz való csatolása elsietett és esztelen
hadizenés lett volna Angolország ellen. Ily tett megbuktatta
volna rögtön az angol szabadelvű ministeriumot, s ezzel An
gliát szövetkezésre kény szeritette volna. Franciaország sem
erősebb sem gyengébb nem lett volna Belgiumnál; függet
lensége iránt tanúsított tisztelete pedig bisztositotta neki An
glia mozdulatlanságát, Németország hallgatását és az egész
világ tiszteletét.
A minister éber szemmel kisérte azon törekvéseket,
melyek Párisban idő előtt a két ügy egyesítésére voltak irá
nyozva. Az ő Ligne herceggel való beszélgetései, melyekben
az okosság és loyalitás fentebbi érzelmeit kijelentette, s
azon bizalom, melyet a belga király követe tanúsított iránta,
igen sokat tettek arra nézve, hogy a propaganda megszűnjék,
mely mind a két népnek, sőt az európai békének és a köz
társaságnak is csak kárára lehetne.
Hollandi követül Lurdet nevezte ki, aki jártas volt az
éj szaki diplomatiában és aki ismerte azon kettős befolyást,
melyért Pétervár és London versenyez a haagai udvarban.
Bernbe Thiardot küldötte, aki aristokratiai nevével,
nagy szellemével és gyakorlott tekintetével az emigratio vé
gétől és a császárság bukásától mindig a szabadelvű ellen
zékhez tartozott. A National pártjának veteránjai úgy tekin
tették Thiard követségét, mint az ő nézeteiknek való hódolást. A külügyminister alkalmasnak találta arra, hogy a
maga republikánus, de demagógia-ellenes nézeteinek érvényt
szerezzen. Azt ajánlotta neki, hogy minél kíméletesebb le
gyen Svájc iránt, hogy az hajlandó legyen szövetkezni az
uj köztársasággal. Ez szerencsétlenséggé lett a két népre és
különösen Olaszországra nézve. A békés szövetség rendszeré-
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nek gondolata akadályra talált Svájc hidegségében s egé
szen lehetetlenné vált a Groito és Novara melletti ütközetek
által. Értelme sebb és jobban értesült kormányok alatt a do
log természetéből fog az kifejlődni. Svájc meg fogja bánni
ingadozását és késedelmezését.
Bixio turini ügynökké lett. Azon bizonytalanság, mely
ezen eddigelé papi és absolut hatalom alatt nyögő udvar
és a francia köztársaság között létezett, nem engedte meg,
hogy egy követ küldessék Turinba.
Bixio az ő értelmének, hazafiságának nagyságával emelte
hivatalát. A közügyekben újonc lévén, bebizonyitotta, hogy
a diplomatának születnie kell. Az ő küldetése igen kényes
volt, éppen mivel loyalis volt : neki kedvező hangulatot kel
lett teremtenie Turinban Franciaország iránt, anélkül azon
ban, hogy legkisebb jel által ösztönözze Ausztria elleni hábo
rúra, melyre az ő türelmetlen dicsvágya vakmerőén vonzotta.
Neki bizalmat és bátorságot kellett ébresztenie Italiában
a szabadelvű alkotmányos párt iránt, anélkül, hogy a köztár
sasági párttal kacérkodjék, mint amely még időelőtti és
Olaszország fölszabadulására nézve vészthozó volt.
A Piemontban és Lombardiában előjött és előre nem
látható események nehéz próbának tették ki a fiatal diplo
mata tapintatosságát. 0 egy hibát sem követettel, oly helyzet
ben, melyben a legtapasztaltabb tanácsosok is könnyen téved
hettek volna. Franciaország diplomatiája egyetlen egy csepp
vér kiontásának sem volt oka sem Piemontban, sem Lombar
diában. Olaszország egy oly tanácsot sem kapott, melyért
jogos szemrehányást tehetne Franciaországnak. Bixio, ki ere
detére nézve olasz, szive szerint pedig francia volt, e két
haza iránti szeretet által volt lelkesítve magatartásában. A
minister éppen magasabb hivatalra akarta őt emelni, midőn
a nemzetgyűlés megnyílt. Bixio tagjává lett s a júliusi na
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pok alatt, mint előőrs, vérét ontotta a köztársaságért. Az
elnökválasztás után ministerré lett, de nehány nap múlva
kevésbé felfogható érzékenység miatt lemondott. Alkudozá
sokban tanúsított ügyességénél fogva pedig oly hivatalra lett
volna való.
A florenci követségre Boissy neveztetett ki. Mint régi
diplomata Toscanát jól ismerte. Neje, ki Ravennában szüle
tett, hires volt szépsége és hazafias lelkesedése által. Ennek
neve Közép-Itália minden szabadelvű embere előtt ismeretes
volt s baráti összeköttetésben állott Roma, Pisa, Velence és
Florenc legkitűnőbb államférfiaival. A vakmerő Boissy ha
tározottan a köztársasághoz csatlakozott; Párisban is ép oly
bátornak bizonyította magát a demagógia elleni harcban,
mint amily alkalmas volt gazdagsága és aristokratikus neve
által arra, hogy külföldön tegyen szolgálatokat. Ez is in
kább a képviselőséget vállalta el, semhogy udvari követ le
gyen. Helyébe Champy a hires és népszerű Lamennais ro
kona küldetett Toscanába. Ezen választás is szerencsés volt.
E férfiú méltó volt azon értelmes és szabadelvű nagyherceg
hez, ki Toscanából köztársaságot vagyis inkább egy csa
ládot alkotott, az által, hogy elődeinek szabadelvű nyomdo
kain járt. Champy megszerettette e herceggel a francia köz
társaságot, melynek visszahatása folytán nehány nap múlva
elvesztette saját államát. Ha Champy tanácsait erélyesebben
követte volna, akkor Toscana kikerülte volna a reactio
gyászos következményeit.
XI.
Madrid egyike volt azon udvaroknak, a melyekbe leg
nehezebb volt alkalmas követet küldeni. Narvaez tábornok
épen nem csupán katona, mint aminőnek külföldön ismer
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ték, hanem Spanyolországra nézve egy másodrendű katonai Ri
chelieu volt. Narvaez meghasonlott és élvezetekbe merült udva
rában eleinte gyanús szemekkel nézte a francia forradalom
jellemét. Azt hitte, hogy Franciaországban, mint elébb Spa
nyolországban, polgárháború fog kiütni az orleansi uralkodó
ház hercegei és tábornokai vezetése alatt. Ezen előre képzelt
események folytán, melyekben Spanyolország családi össze
köttetéseknél fogva a júliusi dynastia mellett játszhatott
szerepet, nyugtalanító kétértelműséggel fejezte ki magát s a
Pyrenei hegyekhez hadat kezdett gyűjteni. A kormány manifestuma és Lamartinnak a párisi spanyol követtel való
értekezései más nézetre bírták Narvaezt. Franciaországi és
angol cselszövényck Madridban izgatottságban tartották Spa
nyolországot és a tábornokot folyvást nyugtalanították ural
ma tartóssága miatt. Midőn Lamartine elvonta Franciaország
kezeit ezen cselszö vény ékből és Spanyolország belső függet
lenségét érintetlenül hagyta, a spanyol kormány kibékült.
Narvaezt csak az angolok háborgatták. Ezen politikának kí
vánt eredménye lett, t. i. hogy Franciaország annál kereset
tebbé lett, minél kevésbé fenyegetett másokat.
Hogy ez utón megmaradhasson, a köztársaságnak sem
túlbuzgó republikánust nem lehetett küldenie Madridba, aki
az akotmányt veszélyeztesse és támogassa a tehetetlen catalauniai köztársasági mozgalmakat ; sem valami katonát, a ki
a függetlenségi harcnak emlékeit fölélesztené ; sem pedig a
köztársaság iránt közönyös júliusi diplomatát, akit az orle
ansi házhoz való ragaszkodása vakká tenné a dynastia vis
szaállítására célzó törekvések iránt, melyek talán Madridban
vagy Sevillában Montpensier herceg lakásán forraltatnak. A
küliigyminister Lessepsben, a barcelonai főconsulban, oly fér
fiút talált, aki ismerte a spanyol jellemet, aki kedves volt
Narvaez előtt és szigorúan ragaszkodott utasításaihoz. Ezt
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nevezte ki madridi követnek. A titkos bizalmatlanság ezzel
megszűnt : s a két nép jól értett érdekei előtt eltűnt az ide
genkedés. Franciaország és Spanyolország soha nem élhetett
természetesebb viszonyban egymással, hacsak a rósz politika
nem távolitotta el egymástól. Navarez tábornok felfogta Fran
ciaország gondolatát. A két nép szabadon fejlődhetett egy
más mellett. Az ideiglenes kormány ez által nem volt kény
telen hadat vonnni össze a Pyrenéknél, mután a kölcsönös
bizalom nagyobb biztosítékot nyújtott mint a katonai erő.
XII.
Olaszország állapota még nem volt eléggé világos. A
köztársaság ministere előre sejtette azt. Franciaországnak
ebből folyólag nem volt szabad bizalmas lábon állania
Ausztriával.
Metternich herceg még uralkodott Bécsben, anélkül,
hogy gyanította volna a lábai alatt kitörendő vulkánt. Ezen
nagy minister szelleme még nem volt öreg, de jelleme a birodalom hosszas szerencséje által egészen elgyengtilt. 0 hitt
a német aristokratia örökkévalóságában és bízott a maga
tehetségében. Mint vig kedélyű, szerencsés és hatalmas em
ber nehány év óta mindent a véletlen szerencsére bízott. A
sok ideig tartó szerencse kelepcébe vezette őt. Lamartine ezt
érezte. A bécsi kabinetből nehány év óta a romlás szellője
fújt. Magyarország, Galícia, Lengyelország, Csehország, Lom
bardia és Velence, a birodalomnak ezen rosszul összeragasz
tott részei mind a birodalom felbomlását mutatták. Franciaország, mely e részről semmit sem akart erőszakolni, min
dent a szerencsétől várt.
A francia köztársasággal való első súrlódásnak vagy
Olaszországban vagy Svájcban kellett kezdődnie. Bécs és
ff
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Páris között elvi különbség létezett, lia nem volt is kimond
va ; vagyis inkább ez béke és háború közti vegyes állapot
volt. A kormány ezt az állapotot nem akarta takarni ; őszin
teség nélküli mentegetőzések által sem Metternichet, sem ön
magát nem akarta ámitani. A köztársaság ezen elhatározását
Lamartine őszintén elmondá Apponyi párisi osztrák követnek.
Mint lovagias és loyalis férfiú megelégedett avval, hogy egy
Németországban és az udvarnál kedvelt ügynököt küldött
Bécsbe oly utasítással, hogy észleljen, de ne cselekedjék,
mert cselekedni annyit jelentett volna, mint csalni. A köz
társaság diplomatiája senkit sem akart megcsalni, még ter
mészetes ellenét Ausztriát sem.
Kevésbé szerencsés volt a N a t i o n a l pártja ajánlata
folytán történt választás Nápolyban. Ezen pártnak tehetségeit
alkalmazni és dicsvágyát kielégíteni kellett. A nápolyi
követség kinevezett titkára, kinek Lamartine a maga nézetei
szerinti utasitást adott volt az olasz szövetségre nézve, mely
nem zárjaki a trónokat, egészen eltért a miniszter utasításai
tól. Ezek helyett a párisi radikális propaganda vagy a ná
polyi túlzó párt nézeteit követve, mind szavaiban, mind ma
gatartásában a conventio küldötteit utánozta, kiknek az
volt a feladatuk, hogy a királyok iránt erőszakoskodjanak és
a népet izgassák. Baudin tengernagy, ki a Nápoly előtti
flottát vezérelte, jobban fogta fel a köztársaság méltóságát,
és amennyire tehette, mérsékelte a túlbuzgóságból eredeti ki
hágásokat. A kormány ügynöke visszahivatott, s helyébe
egy mérsékeltebb okos férfiú — Bois-le-Comte — küldetett. Ez
Buchernek munkatársa volt az első francia forradalom tör
ténelmének megírásában. Február 24-ke óta a külügyminister kabinetjében foglalkozott s a nehéz részleteket valódi
köztársasági diplomatiával végezte. Később Turinba kül
detett.

Lamartine óhajtotta, hogy a köztársaság összeköttetésben álljon a pétervári udvarral. 0 meg volt győződve,
hogy e két hatalom között csak Lengyelország miatt történ
hetik egyenetlenség. Nem területi érdekek, hanem erkölcsi
ellenszenvek támaszthattak egyedül ellenségeskedést e két
nép között. A bécsi békekötésnek keresztülvitele és a len
gyel királyság szabadelvű alkotmányának az orosz cár ál
tali visszaállítása lehetővé tették, hogy becsülettel és bizto
san kibékitsék egymással a két ország politikáját. De erre
idő és meggondolás kellett. Lamartine nem kockáztathatta
gondolatait és a köztársaság méltóságát oly követ küldése
által, kit a pétervári udvar talán hidegen fogadna. 0 tehát
egyszerűen ott hagyta a monarchiái ministerelődje által ki
nevezett titkárt, minden politikai utasítás nélkül. Az orosz
császárság párisi követében elég ügyes és jóakaró közben
járóra talált Franciaország és Oroszország ügyei között. A
hideg és ritkán előforduló értekezésekbe soha egy éles szó
sem vegyült. Ily távolról nem történik összeütközés, hacsak
a rendszer iránti gyűlöletből szándékosan nem. A császár
sokkal igazságosabb, a köztársaság pedig sokkal okosabb
volt, semhogy elvesztették volna hidegvérüségüket.
De a minister ez idő szerint legnagyobb súlyt fekte
tett a berlini állomásra. Az európai egyensúly mint 1791-ben,
úgy most is, ezen kabinettől függött. Oroszország, Anglia és
éjszaki Németország találkoztak és versenyeztek a kato
nai hatalom és túlnyomóiig szelJeindús monarchia kedvke
resése felett, melynek böleselkedő, kalandszerető, mozgékony,
kezdeményező és újtól nem rettegő királya képes mindent
felfogni, mindent kockáztatni és mindent merényiem. Az eu
rópai békének és háborúnak, Németország fölszabadulásának
és uj szervezésének, Lengyelország békés és részleges ujjászülemlésének csomója mind Berlinben volt. A porosz királyff
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nak a francia köztársaságról mondott első szava az egész
európai continens szava volt. Ha ő békét mondott, akkor
scnkisem merészelt volna háborút mondani. Innét tudható,
mily nagy érdeke volt Lamartinenak, ki a békét akarta,
hogy a porosz királynak ajkaira a béke szót adja az em
beriség őrszellemc és a párisi forradalom kedvező feltünte
tése által.
XIII.
Lamartine keresett és a legelső fogással talált is oly
férfiút, kinek egyénisége épen alkalmas volt arra, hogy Ber
linben előbb bizalmasan, utóbb hivatalosan képviselje a bölcsészi irányt, a német tudományosságot és az uj franczia
köztársaság diplomatiai nezeteit.
Ezen, az aristokratiai és irodalmi körökön kivül ed
dig alig ismert férfiú Circourt volt. A restauratio korában
diplomatikus hivatalt viselt. A júliusi forradalom által in
kább a legitimismushoz mint a democratiáboz hajló ellenzék
hez sodortatott. Ezen idő óta oly kutatásokra fordította
éveit, melyek több életet vehettek volna igénybe, de neki
csak időtöltésül szolgáltak. Nyelvek, emberfajok, földrajz,
történelem, bölcsészet, utazások, alkotmányok és népvallá
sok a világ kezdetétől fogva napjainkig, Tibettől fogva az
Alpokig mind össze volt foglalva és átdolgozva benne. Le
hetett tőle kérdezni bármit a világon, ő mindenre tudott vá
laszolni, anélkül, hogy emlékezetén kivül egyéb könyvet
( használt volna. Ismeretei oly kiterjedtek és mélyek valának,
hogy sem partjait, sem mélységeit nem lehetett belátni. Ő
az emberi ismereteknek élő világabrosza volt, az egész em
ber csupa fej volt, de ezen fej az igazság színvonalán állott.
Részrehajlatlan és közönyös volt a kormányformák iránt,
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mint a lényeg, mely csak az értelemre és az emberi termé
szetre fordítja vizsgáló tekintetét.
Circourt egy orosz aristokrata származású és európai
szellemű fiatal nőt vett feleségül. Ez által összeköttetésben
állott Németország és éjszak irodalmának és udvarainak leg
kiválóbb férfiaival. Ő maga Berlinben lakott, s ott az állam
férfiakhoz csatlakozott. Az irodalommal foglalkozó szabad
elvű porosz király barátságával tisztelte őt meg az udvar
nál. Circourt anélkül, bogy szivével republicanus lett volna,
belátta, hogy a francia nemzet haladási békés ösztönéből
származott köztársaság uj utat nyithat az emberi szellem
számára, s ez elég ok volt arra, hogy ahoz csatlakozzék
és azt szolgálja. 0 éppen úgy, mint Lamartine, tudta, hogy
a szabadságnak békére van szüksége, és hogy a béke Ber
linben és Londonban van.
Lamartine Írásban adta neki utasításul, hogy mit
mondjon a porosz királynak és ministereinek. Ez utasítások
nem voltak egyebek, mint az isteni világosságtól megvilágitott lelkek által óhajtott közbéke philosophiája, mely egy
király eszméinek és ministerei szellemének összhangzása
folytán egy szülendő demokratia politikájává lett. Circourt
képes volt ez utasítást magyarázni és használni az udvar
hangulata és Németország eseményei szerint. Hallgatag szö
vetség legalább Németország és Franciország között, a te
rület sérthetlensége, Németország erkölcsi egysége utáni tö
rekvés, mely a kisebb államokat elvonná Ausztria kizáróla
gos befolyásának központjától ; Poroszország erős állása a
német függetlenség és az orosz nyomás között; a még lé
tező Lengyelország alkotmányos nemzetisége egy erkölcsi
részének visszaállítása — ezek voltak azon alig érintett uta
sításai.
Circourt elutazott, és a külügyministerrel barátságos
Lamartine H .
9
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értekezletet tartott az éj szaki tartományok felett. 0 egy sej
telmében sem csalódott. A porosz királynak szivét és eszét
az engesztelődés és egyensúly azon eszméi felé hajlította,
melyek mindakét államnak érdekében állottak. Midón Ber
linben kiütött a forradalom, akkor már a francia köztársa
ságnak nem volt szüksége berlini forradalomra, hogy a béke
és emberiség szent ügyének diadalt szerezhessen, melynek
biztosításáért Circourt odasietett. Lamartine és az ő porosz
követe inkább szomorkodtak mint örültek azon forradalom
felett, mely midőn királyát gondolatain túl hajtja, később
talán Oroszország karjaiba meneszti.

T IZ E N K E T T E D IK KÖNYV.

I.

Mialatt ezen titkos, de loyalis tárgyalások és uta
sítások felvilágosították a külországokat azon térre néz
ve, melyet a köztársaság Európában anélkül, hogy más
nemzetek által rettegtetné magát, elfoglalni akar ; mialatt a
francia diplomatia feszültségben tartotta a világot, s igy
időt engedett a nemzetnek, hogy magát szervezze és fegy
verezze : Páris még folyvást élénk lelkesedéssel és egyhan
gú reménynyel volt eltöltve a forradalom iránt. A köztársa
ságnak nem voltak ellenségei. Azon nehány hitetlen ember,
ki első pillanatban rettegett nevétől, meg volt lepve nagy
lelkűsége, nyugodtsága és összhangja által. A kormánynak
első programmjai, a népnek önkénytes tisztelete a véletlen
által teremtett kormány iránt, a munkások türelmessége, a
gazdagok nagylelkűsége, s mindeneknek derültsége árny
nélküli fényt derítettek a köztársaság első heteire. A szeren
csétlenek vártak, a szerencsések pedig örültek biztosításuk
nak; még a legeltérőbb nézetek is kiengesztelődtek egymás
sal a szabadságnak ezen tág terén, mely az egész világnak
közös menhelyül szolgál. A hatalom tetőpontjáról lebukott
és a bukásuk felett megdöbbent pártok hálával tartoztak a
kormány azon nagylelkűségéért, melynélfogva az előbbi po9*
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litikai tetteikért minden rekriminatiót, minden üldözést meg
tiltott.
A departementek békében szervezkedtek hazafias gyű
léseiken, hogy egyértelemmel ne pártembereket, hanem rang
különbség nélkül a legderekabb polgárokat válaszszák ki,
akik a nemzetgyűlésben a köztársasági pártokkal egyezni
tudjanak. Ha a szabadságban nem bízóknak szükségök volna
arra, miszerint a nemeslelküség hatalmáról s egy nép kü
lönböző nézeteinek kibéküléséről meggyőződhessenek, akkor
az egyetértés és szivbeli öröm ezen két hónapját kellene
példány képül felmutatni előttük. Kivéve nehány piszkos clubb
itt-ott előforduló lázitásait, melyeket a kormány közönyös
megvetéssel elnézett, az egész országban sem polgárok közti
civódás, sem véleménykülönbség miatt veszekedés, sem ön
kénykedés nem lordult elő. Harminchat millió szenvedélyes
lélek nehány embernek szavára egész rendben ment át egyik
kormányformából a másikra. A vérpad eltörültetett, a foghá
zak csak gonosztevők számára léteztek, a törvényeknek
mindenki engedelmeskedett, még ha a szegénytől adót kö
veteltek is ; szó és meggyőződés törvénynek tartatott, a hóditásvágy elnyomatott, a háború, melyre a francia nemzet
annyira termett, megakadályoztatott csupán a közügyek böl
csészeié által. Látni és érezni lehetett e népben az istennek
lelkét.
II.
Ezen állapot mindvégig megmaradt volna, ha az érte
lem, az igazság és a testvériség igaz szelleme magában a
kormányban nem talált volna ellenzőkre azon kevésbé bol
dog elmúlt idők szellemének fölidézése által, mely semmiben
sem hasonlított ezen időhöz. Az első köztársaságnak szomorú
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paródiája, a kiválogatásról és kizárásról való beszédek, a
goromba fenyegetőzések oly népnél, mely nem hagyja ma
gát ijeszteni, s oly pillanatban, midőn mindenki egyertélemmel békés köztársaságot, óhajt, csak rósz vért szülhettek. A
kormány egy részének ezen hibája március 15 kén nyilatko
zott legelőször.
A belügyministeriumban majdnem korlátlan hatalom
mal intézkedett Ledru-Rollin. Ezen ministerium nagy hatás
körénél fogva mindenbe beleavatkozott s nagy fontosságot
nyert azon férfiúnak neve, tehetsége és democrata népszerű
sége által, aki annak főnöke volt. A közvéleménynek ve
zetése, a választások szervezése ennek hatásköréhez tarto
zott. Nem tudni, hogy a belügyminister által a departemente£ hatóságaihoz intézett első körlevelet ki szerkesztette. A
kíilügyminister éppen oly kevéssé tudhatta, hogy mi törté
nik az ő kollegája irodájában, mint ez az ő ministeriumában történtekről. Egyek lévén a köztársasági rend fenntar
tásának fő céljában, a részletekben el is térhettek egymástól ';
mindenki saját nézetét követte és csak saját lelkiismereté
nek s a hazának tartozott felelősséggel.
A köztársasági kör, melyben a belügyminister mozgott,
nem volt Lamartine és a kormány többségének köre. Gyak
ran fordult elő vitatkozás, de nem gyanúsították egymást,
mivel mindenki nyíltan mondá el eltérő nézetét.
Ezen különböző republicanismus közötti ellentét, mely
a kormánytaoácsban gyakran fölmerült, módosult és kiegyenlittetett, kihatott a kormány tanácskozásain kívül is.
Az ország többsége a mérséklet és szabadság férfiaihoz csat
lakozott. A tüzesebb és élesebb kisebbség a belügyminister
pártjához állott. Ezen párt emberei — mint mondák — os
tromolták a belügyministert az ő türelmetlen köztársasági
tanácsaikkal, hogy az egyetértés útjáról, melyen ő és tiszt
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társai akarták a közszellemet fentartani, eltérítsék. Ezen túl
buzgó emberek voltak irodájában a tollvivők s kétértelmű s
rósz hangzású szavakban a kormány nézete helyett saját néze
teiket terjesztették. A kormányban tehát érezni lehetett a két
ellenkező szellemet, melyek közül az egyik békit, a másik izgat.
III.
A belügyministernek legelső fontos körirata a választá
sokat illetőleg március 12 -kén kelt.
Ezen körirat, mint a vészharang hangja, költötte fel a
kormány által fenntartatni óhajtott egyetértés és béke álmá
ban szendergő országot. Sok hasznos tanács mellett voltak
ez iratban olyan kifejezések, melyek a közvéleményben nagy
ellenhatást voltak képesek előidézni.
„A ti hatalmatok korlátlanu — mondá a minister ügy
nökeinek. — Ez a conventio biztosainak diktatori rendele
téire emlékeztetett ; s ilyféle emlékek rettegést költöttek
az országban. „Mi azt akarjuk, hogy a nemzetgyűlésben
régi és nem uj emberek foglaljanak helyet. “ Ez által proscribálta magának a közvéleménynek souverainitását, s el
itélte majdnem az egész nemzetet ; mert ha az értelmes re
publikánusok száma nagy volt, az összeesküvő republikánu
soké igen csekély volt. Szóval, ez szavakban kifejezett 18-dik
fructidor volt Franciaország ellen. A benyomás sokkal roszabb volt mint a szándék.
E körirat, melynek, mint igen fontos ténynek, a kor
mány nézetét kellett volna képviselnie a nemzet előtt, nem
volt előterjesztve a kormány tanácsnak. Ez a belügyministerium irodájának a hatalommali visszaélése volt. Lamartinenak
az elintézendő ügyek sokasága s az események zajlásai között,
melyek a kormány tagjait éjjel-nappal elfoglalva tartották a
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városházán, a nyilvános téreken, a népcsoportokkal és a
vidéki vagy külföldi küldöttségekkel való beszélgetésekkel, nem volt tudomása e köriratról. 0 csak az ál
tala Párisban előidézett zavargások folytán tudta meg léte
iét. Érezte, hogy ha ezt a kormány nem hazudtolja meg, a
köztársaság megváltoztatva alapelveit, intézkedéseit is kény
telen lesz megváltoztatni; érezte, hogy a szabadság közös
talapzata helyett a kisebbség zsarnokoskodásává kellend len
nie, hogy e kisebbség zsarnokságának megtörése annyit
jelent, mint kívül rettegés, belül háború, s mindenütt zavar,
üldözés és forradalmi kegyetlenkedés. 0 tiszttársaival együtt
el volt határozva ezerszer inkább meghalni, semhogy ily
kormányért felelősséget vállaljon el az isten, a történelem
és saját maga előtt.
Mint politikus férfiú jól tudta, hogy ily kormány há
rom hónap lefolyása előtt polgárháborút, a polgárháború pe
dig a köztársaság halálát fogja előidézni.
Ennek következtében kívánta, hogy március 16-dikán a
városházán teljes titkos kormánytanács tartassék, el lévén
tökélve, hogy társai elé fogja terjeszteni a kormány két el
vének kérdését, mely most felmerült, és hogy inkább bomoljon// fel a kormány, semhogy alapelveit megtagadja.
0 előre látta az ily veszélyes időben történhető bom
lás következményeit. Tudta, hogy a nép józanabb része, a
nemzetőrség és a párisi polgárság erősen ragaszkodik ő
hozzá, és hogy a túlzó forradalmi, socialista, terrorista tevé
keny és felfegyverzett párt határozottan az ellenkező pár
ton áll ; hogy az ő visszalépése a kormányból jeladás lenne
oly háborúra, melyben a szerencse ellene volna, mivel ha
rendelkeznék is a közvéleménynyel, de nem rendelkeznék
fegyverrel. Ő azonban azon férfiak közé tartozott, kik nem
juavkat, de kötelességöket nézik.
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Március 17-kén este interpelláltatván a városházán a
nemzetőrs 5gi clubb küldöttsége által, melyet Lépine százados
és nagy befolyású polgár vezetett, Lamartine felhasználta
ezen alkalmat arra, hogy kifejezze Páris előtt botránkozását azon körirat felett, és más napra tervezett harcát ellene.
„Polgárok ! — mondá válaszul a küldöttségnek, mely
a kormány irányzatáról tudakozódott — ily nagy és fontos
kérdésben nem volna illő megelőzőleg nyilvánítani összegyűlt
társaimnak nézetét. Mindazáltal annyit mondhatok önöknek,
miszerint mélyen meg lesznek hatva azon tettök következ
tében, hogy itt megjelentek és azon szavaik által, melyeket
mondottak.
Az ideiglenes kormány senkit sem bízott meg avval,
hogy nevében szóljon a nemzethez, legkevésbé pedig oly
nyelven, mely a törvényen túl teszi magát. (Bravo ! bravo !)
Erre senkinek sem adott jogot, mert ily joggal maga sem
akart élni oly pillanatban, midőn mintegy a nép által kikiáltatva, csak rövid időre foglalta el e terhes hivatalt. Ezt
nem akarta, nem tette és nem fogja tenni soha. E tekin
tetben bizzanak azon férfiak nevében, kik a kormányt teszik.
(Helyes !)
Legyenek meggyőződve, hogy nehány nap múlva maga
az ideiglenes kormány fog nyilatkozni, hogy mindazt, mi amaz
irat kifejezéseiben, s bizonyára nem irányzatában az ország
szabadságát és önérzetét sérti és nyugtalanitja, az egész
kormány szava meg fogj a magyarázni és javítani (Fölkiáltá
sok : éljen Lamartine ! éljen Lamartine !)
Mondják inkább, hogy éljen az egész kormány! —
folytatá Lamartine; mert e gondolat nemcsak az enyim,
hanem az egész kormányé, sőt magáé a belügyministeré is.“
Erre a küldöttségnek egy tagja felkiáltott : „Mi ilyenül
fogadjuk. “
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Lamartine tovább beszélt : „Polgárok ! Mindazon tanok
közül, melyeket egy félszázad alatt a trónok és birodalmak
nagy bukásainál tapasztaltunk, csak egy dogma mutatkozik
állandónak, s ez a nemzet fensége. (Helyeslés ; éljen !) Ez
ama nemzetfenség, melyet mi magunk soha nem fogunk
megsérteni, s melyet mi nevünk alatt megsérteni másnak
sem fogjuk engedni soha.
Az ideiglenes kormány szerencsésnek fogja magát val
lani, látván, hogy önök mint igazi republikánusok, azaz sza
bad véleménynek előérzői, magyarázatot kívánnak tőle azon
magatartás iránt, melyet azon választásoknál akar követni,
melyekből Franciaország köztársasági kormánya fog kifolyni.
A kormány sem egyenesen, sem közvetve nem akar befolyni,
s nem is szabad befolynia a választásokra. Mint a közha
talomnak egy részével felruházott kormány, önmaga előtt
volna kénytelen pirulni, ha azon vesztegetések helyett, me
lyeket az előbbi kormánynak szemére hányt, s melyeknek
botrányai idézték elő a jelen forradalmat és e köztársasá
got, most azon más valamennyi közt legroszabb vesztegetés
hez nyúlna, hogy erkölcsi nyomást és ijesztést gyakoroljon
a polgárok meggyőződésére. (Helyes ; éljen !)
Nem, a köztársaságnak csak tiszta és szabad forrásból
kell erednie ! Legyenek önök megnyugodva, polgárok, s mond
ják el e szavakat polgártársaiknak is. ^Többször kiáltják :
igen, igen, szívesen elmondjuk !)
Lamartine folytatja beszédét: „Ohjatom, és mindnyá
jan óhajtjuk, hogy azok Páris
és Franciaország közvélemé»
nyében visszhangozzanak. Óhajtjuk, hogy e szavak megnyug
tassák azon félreértett kifejezések fölött, melyeknek épen
nem az az értelme, amelyet tulajdonítanak nekik. Jegyezzék
ezt meg magoknak és mondják el azoknak, akik önökre vá
rakoznak. A köztársasági kormány szükségesnek látja, hogy
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a közvéleményt kétszeresen megnyugtassa, először ezen be
szélgetés, másodszor egy Franciaország összes polgáraihoz
intézendő kiáltvány által. (Sokáig tartó tetszés.)
Önök és mi azt akarjuk, hogy a köztársaság és a
szabadság egyet jelentsen. (Igen! igen!) Máskülönben a
köztársaság hazugság lenne, mi pedig azt akarjuk, bogy
igazság legyen ! (Éljen !) Mi oly köztársaságot akarunk,
mely mindazoknak szeretetét és tiszteletét megnyerje, akik
senkit nem rettegtetnek, kivéve a haza és az alkotmány el
lenségeit (Éljen !) Mi oly köztársaságot akarunk, mely a
mérsékelt kormányzatnak példányképe legyen, ne pedig egy
más idő hibáinak és szerencsétlenségeinek utánzója, mely
nek dicsőségét ugyan elfogadjuk, de anarchiáját és jogta
lanságait elutasítjuk magunktól ! Segítsenek önök ennek
megalapításában és védelmében; szavazzanak meggyőződé
sük szerint, és ha ez — amiben nem kételkedem — a józan pol
gárok meggyőződése leend, akkor a köztársaság önök sza
vazatai által lesz megállapítva, amint van jelenleg a párisi
nép karjai által.“ (Éljen !)
A küldöttség erre „éljen Lamartine! éljen az ideigle
nes kormány! éljen a köztársaság!“ kiáltások között eltá
vozott.
IV.

Ezen szavak, melyeket e küldöttség és azon más kül
döttségek nagy sokasága, melyeknek Lamartine a városhá
zán egész késő éjszakáig beszélt, nagy örömmel fogadott,
oly gyorsan terjedtek el megnyugtatólag egyik kerületből a
másikba, mint a gondolat. Bátorságot öntöttek azon polgá
rok szivébe, kik államcsínytől rettegtek. Tudtára adták az
önkénykedő pártnak, hogy a kormány nem fog vele szövet-
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kezni, és hogy a következő napon vagy harcolnia kell a
kormány ellen, vagy visszalépnie.
Lamartine az éjnek egy részét arra forditotta, hogy
sajátkezüleg szerkesztett egy a kormány részéről kibocsá
tandó kiáltványt, melyben a szabad-képviseleti, mérsékelt
és nemzeti köztársaság alapelvei foglaltattak, s melyben a
belügyminister által kibocsátott körlevélben foglalt nézetek
és kifejezések meg voltak hazudtolva. Mindenre, még a leg
végsőre is, el lévén tökélve, s a lázadók elleni védelemre
fegyverkezve, a kitűzött órában gyalog ment fel a város
házára.
A kormány tagjai már mindnyájan össze voltak gyü
lekezve. A Grève piacára érkezvén egész csodálkozással
látta, hogy a tér húsz- vagy harmincezer nemzetőrrel van
ellepve. A nép fölismerte őt, és élénk kiáltásokkal üdvö
zölte. Az „éljen Lamartine !“ fe’kiáltások egész a teremig
kísérték s növekedő hangon mindannyiszor megújultak, vala
hányszor az ablakon keresztül látták, vagy legalább látni
gondolták.
//
0 kérdezte az okát, hogy miért gyülekezett össze ily
nagy számú nemzetőrség ? Feleletül azt kapta, hogy azok a
nemzetőrök granatéros csapatai, kik a kormánynak azon
rendelete ellen szólalnak fel, melyben az megszünteti egyenrub áj okban a drága medvebőr süveget, hogy úgy szegé
nyebb polgárok is beléphessenek soraikba. Lamartine boszankodott e gyerekség felett oly komoly pillanatban. Be
szédet tartott hozzájok s felszólította, hogy mondjanak le
oly jelvényről, mely nem egyébb katonai hiúságnál, holott
jelenleg minden hiúságnak hazaíisággá kellene változnia.
Ezen beszéd alatt megérkezett Courtais tábornok, a
nemzetőrök parancsnoka táborkarával együtt, s lóháton a
zavargó tömeg közé ment, de ott szidalmaztatott és fényé-
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gettetett. Az e csoportosulás miatt boszankodó nép a par
tok felől és az utcákról a tér felé tolakodott s gúnyolódva
kiáltotta: az aristokratia, az előjog ellen! A fegyvertelen
granatérosok mozdulatlanul állottak összeszoritva a téren,
várva a történendő két.
V.

Ily körülmények között nyittatott meg a titkos kor
mánytanács. Mind a két párt jelen volt kiviil és belül, kint
a véletlenség által, bent Lamartine követelésére. Az arcok
felhősek és komolyak voltak, mint a csata előtti pilla
natban.
Lamartine a tanács asztalára tette azon kiáltványt,
melyet az éjjel szerkesztett s melyet még senkivel sem kö
zölt volt.
„Uraim ! — monda — mindeddig egy érzelemben és
értelemben egyesültünk azon nagy forradalmi mozgalmak
tüze által, a melybe azért rohantunk, hogy azt eloltsuk és
egy erőteljes, egyetértő és szabályszerű köztársasági kormánynyá változtassuk. Most azonban többé nem titkolhat
juk, hogy a belügyminister tettei és szavai, ellenkezőleg
azon iránynyal, melyet ami diktatúránknak egyértelműen
szabni óhajtottunk, két dolgot tüntetnek elő világosan. Elő
ször azt, hogy e minister az (T egyéni tettei által az egész
kormányt teszi felelőssé, oly dolgokban, amiket fontosságuk
nál fogva együttesen kellett volna elhatároznunk; másod
szor, hogy e minister oly szellemben akar kormányozni,
mely nem lehet a köztársaság és az egész kormány szelleme,
és amely semmiesetre sem az én irányom. Nekünk itt ez
ülésben még ez órában meg kell győződnünk arról, hogy a
kormányban valóban kétféle szellem van-e ; és ha csak-
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agyán kettő van, akkor az egyiknek vissza kell lépnie, s
átengednie a kormányt annak, amely győzedelmeskedik.
Mert az egyik nem vállalhat felelősséget a másikért, és a
köztársaságot ily kétes, veszélyes és izgatott korszakban
nem lehet két ellenkező politika által vezérelni. Egyszermindenkorra tisztába kell jönnünk a felől, hogy összeegyeztethetlen két politika létezik-e közöttünk, és hogy a kettő
közül melyikhez csatlakoznak önök. Nekünk ezt tudnunk
kell, s tudatnunk az országgal is, mert azon politika, mely
a beliigyminister iratában szemérmetlenül nyilatkozik, fel
háborítja a közérzületet. Kell, hogy vagy igazoltassék, vagy
közmegállapodásunk szerint magyaráztassék, vagy pedig,
hogy egyeztetés lehetősége nélkül váljunk meg egymástól,
íme itt van azon kiáltvány, melyet én teijesztek elő a kor
mánynak, mint amely nézetem szerint kifejezi az ország és
a kormány véleményét. Felolvasom; a felette hozandó hatá
rozat el fogja dönteni a két politika kérdését, fog utasításul
szolgálni biztosainknak, fogja megnyugtatni vagy ketté sza
kítani a nemzetet. “
Erre következő kiáltványi javaslatot olvasott fel :
„Polgárok !
A kormánynak kötelessége, hogy a népnek minden
nagyobbszerű életváltozásában hallassa a nemzethez intézett
szavát.
Önök a nép életének legnagyobbszerü cselekményét
akarják most végrehajtani, megválasztani a nemzet képvise
lőit és meggyőződésök szerinti szavazataik által nemcsak
kormányt, hanem társadalmi hatalmat s egy egész alkot
mányt fognak megalapítani ! Szervezni fogják a köztársa
ságot.
Mi nem tettünk egyebet, mint hogy kikiáltottuk azt.
Kormány nélküli időben kikiáltás által jutván a kormány
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ra, mi egyedül a szükség által parancsolt diktatorságot
akartuk elvállalni. Ha e veszélyes állást el nem vállaljuk,
akkor gyávák lettünk volna; ha pedig tovább maradnánk
benne, mint a szükség kívánja, akkor bitorlók lennénk.
A hatalom egyedül a tiétek.
Mi számláljuk a napokat. Azon vagyunk, hogy a köz
társaságot a nemzetnek adjuk által.
Azon ideiglenes választási törvény, melyet mi készí
tettünk, tágabb, mint aminő e földön valaha egy népnél léte
zett, hogy a legfőbb emberi jog, saját souverainitásának jo
ga, gyakoroltathassék.
A választáshoz kivétel nélkül mindenkinek joga van.
Ezen törvény keletkezése óta Franciaországban nem
létezik többé proletár nép.
Minden teljeskoru francia állampolgár, minden polgár
választó. Minden választó független. A jog átalában minden
ki számára van. Egy polgár sem mondhatja a másiknak :
te függetlenebb vagy, mint én ! Vizsgálják meg erejüket,
készüljenek elő e jog gyakorlatára, s legyenek méltók ha
talmuk birtokára.
A nép uralma köztársaságnak neveztetik.
Ha azt kérdik tőlünk, hogy minő köztársaságot ér
tünk ez alatt s mily elveket, mily politikát és erényeket
óhajtunk a republikánusoknak, akkor azt feleljük önöknek:
„nézzétek Páris és Franciaország népét a köztársaság kiki
áltása óta!“
A nép hősiesen harcolt.
A nép emberségesen győzött.
A nép elnyomta a fejetlenséget az első órában.
A nép önmaga törte szét fegyverét jogosult haragja
után. Megégette a vérpadot. Kimondta ellenségei irányában
a halálbüntetés eltörlését.
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Tiszteletben tartotta a személyes szabadságot, a meny
nyiben senkit sem proscribált ; tiszteletben tartotta a vallá
sos meggyőződést, melyet szabadnak, és pedig klilömbség és
előjog nélkül szabadnak óhajt.
Tiszteletben tartotta a tulajdont. A becsületességet
egész az önzéstelenségig vitte, mi a történelemnek legdcsőbb
lapját képezi.
Vezéreiül a legbecsületesebb és leghiggadtabb fé rfiaka
választá, azok közül, akiket talált. A gyűlöletnek vagy
irigységnek egy szavát sem lehetett hallani a gazdagok el
len, sem pedig boszut egyes személyek ellen. Szóval : a nép
nevét egyértelművé tette a bátorsággal, szelídséggel és az
erénynyel.
Mi csak azon egy utasítást adhatjuk : Legyenek olya
nok mint e nép ! kövessék azt, gondolkodjanak, érezzenek,
szavazzanak és cselekedjenek úgy mint az !
Az ideiglenes kormány nem fogja utánozni a népfen
séget bitorló azon kormányokat, melyek a választókat meg
vesztegetik, és amelyek erkölcstelen áron vásárolják meg az
ország meggyőződését.
Minek kövessük az ily kormányokat, hogy hasonlók
legyünk? minek alapítsuk és tiszteljük a köztársaságot,
hogy ha a köztársaság mindjárt az első órától kezdve az
eltörült királyság1 nyomain akar indulni ? Az ideiglenes kor
mány kötelességének tartja a választásokra oly fényt deríteni,
mely a meggyőződést megvilágítja a nélkül, hogy megvakitsa.
Megelégszik azzal, hogy a régi közigazgatás ellenséges be
folyását, mely a választást kiforgatta lényegéből, lehetlenné
tegye.
Az ideiglenes kormány azt akarja, hogy a közmegyőződés uralkodjék. A régi pártok nem nyugtalanítják. A régi pártok
[három nap alatt egy századdal lettek öregebbekké. A köztársa
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s ág-meg* fogja őket győzni arról, ha vajon biztos és igazságos-e
irántok.A szükség nagy mester. A köztársaságnak — tudják
jól — szerencséje van aszükség kormányául lenni. Ha gondolko
dunk, azt találjuk, hogy a lehetetlen királysághoz többé nem tér
hetünk, hogy az ismeretlen anarchiához sülyedni nem aka
runk, és hogy maga az ész parancsolja, hogy republikánu
sok legyünk. Adjanak csak mindenkinek biztosságot, sza
badságot és tiszteletet; biztosítsák másoknak is azon sza
vazati függetlenséget, melyet magok számára követelnek ; ne
tekintsék azt, hogy vélt ellenségeik minő nevet Írtak fel cé
duláikra, s legyenek biztosítva, hogy azok oly nevet írtak
fel, mely segíthet rajtok, vagyis egy becsületesés képes re
publikánus nevet.
Minden választó polgár biztonsága, szabadsága és tisz
telete — ez a kormánynak célja, ez az ő és az önök kö
telessége ! ebben van a nép üdve ! Bizzanak az ország jó
zanságában, s az is bízni fog önökbe ; adjanak neki sza
badságot, s az köztársaságot fog önöknek érette adni.
IPolgárok ! Franciaország e pillanatban a királyság ál
tal előidézett rósz pénzviszonyok között, de különben jó ki
látás mellett az újabbkor legnagyobb munkáját kísérli meg,
t. i. az egész nép, kormányának megalapítását, a democratiának szervezését, minden jogok, minden érdekek, minden
ismeretek és minden erények köztársaságát !
A körülmények kedvezők. A béke lehetséges. Az uj
eszme elfoglalhatja helyét Európában minden más zavar nél
kül, mint azon előítéletekben, melyek ellene támadnak. A
nép lelkében nincs harag. Ha a menekülő királyság nem
vitte magával a köztársaság minden ellenét, akkor azok te
hetetlenül maradtak itt, és jóllehet ezek is fel vannak ruházva
mindazon jogokkal, melyeket a köztársaság a kisebbségnek
nyújt, az ő érdekük és okosságuk biztosit bennünket a felől,
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hogy a nép alkotmányának megalapítását nem fogják meg
zavarni.
Ezen munka, melyet a messze távolba véltek elodáz
hatni, három nap alatt lett befejezve anélkül, hogy egyetlen
egy csepp vér ontatott volna ki, anélkül hogy a csodálat
szaván kívül más hangzott volna a departementekben és a
határokon. Ne veszítsük el ezen a történelemben egyetlen
alkalmat; ne mondjunk le az uj eszmének legnagyobb ha
talmáról, a biztosságról, melyet a polgároknak, és a bámu
latról, melyet a világnak okoz.
Még csak egynéhány napig tartson a nagylelkűség, az
áldozatkészség, a türelem — s a születő köztársaságot a
nemzetgyűlés fogja átvenni kezeinkből. Azon időtől fogva
minden meg lesz mentve ! ha a nemzet, képviselői által ura
lesz a köztársaságnak, akkor a köztársaság oly nagygyá és
hatalmassá lesz, mint a nemzet, oly szentté, mint a nép esz
méje, oly maradandóvá, mint a haza.“

VI.
A kormányban levő két nézet feletti tanácskozmány
nyíltan, erélyesen és minden tartózkodás nélkül folyt. A be
szédek a gondolat mélyéig, a viták a s z í v fenekéig hatottak.
Az ellenkező nézetű szónokok szavaiba értelem és szenve
dély vegyült. A túlnyomó többség: Marrast, Marie, Lamar
tine, Garnier-Pagès, Arago, Cremieux, Dupont de l’Eure ki
tárta szivét e tárgyalásnál. A kisebbség igazolta a körira
tot, habár annak kifejezéseit nem védelmezte ; a vélemények
közeledtek egymáshoz, az érzelmek összeolvadtak, s a mcghazudtolás szükséges volta túlnyomó szavazattal elfogadtatott ;
a kormánynak a kiáltványi javaslatban foglalt szabadelvű
L am artine II.
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és nagylelkű szellemét mindenki helyeselte. Lamartine meg'
változtatott nehány szót a maga javaslatában Blanc Lajos
megjegyzései folytán. Maga a kisebbség is aláirta a többség
programmját. E programm kinyomatott, Párisban kiragasztatott s egész Franciaországba szétktildetett. Le is csendesí
tette a kedélyeket ; de mégis elárulta azt, ami létezett ; a
kormányban levő roszul takart harcot.
Azon két óra alatt, mig bent a tanácskozás folyt, a
tért ellepett nemzetőrök lármája fölbatott az ablakokig, s
ngy látszott, mintha a többség nézetét erősítette volna. De a
nyomás csak látszólagos volt. Lamartine és társai sajnál
ták ezen véletlen és időelőtti nyilatkozatokat, mert azok el
lenkező nyilatkozatokra adhattak volna alkalmat, melyek
aztán egyik osztályt a másik ellen, a népet a nép ellen lázitják. S már ezen inkább gyerekes mint aristokratikus föl
lépésnek hire valóban elterjedt a külvárosokban ; a munká
sok tömegesen jöttek s a fegyvertelen nemzetőrök közé
tolakodtak, szemökre hányták nevetséges ragaszkodásukat az
egyenruha előjogához, s gúnynyal és szitkolódással kisérték
a piacról egymásután távozó csapataikat.
Lamartine és Cremieux együtt mentek ki a város
házáról egy hátsó ajtón, a nép felismerte őket a parton és
nagy csoportban lelkesedett kiáltások között kisérte egész
a Louvre palotáig. Itt bemenekültek egy szomszéd házba,
melynek kapuját bezáratták magok után, hogy elejét ve
gyék ez önkénytelen diadalra támadható zavarnak.
VII.
Másnap a kibocsátott kiáltvány olvasása örömmel töl
tötte el a francia népet látván, mily erélyesen van kifejezve
a köztársaság igazi szabadelvű értelme. A mérsékelt párt
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nak ezen győzelme minden józan polgár győzelmének lát
szott lenni. A megijedt departementekben még nagyobb
volt az öröm. Ezek attól féltek, hogy Franciaországban kor
látlan hatalmú fegyveres proconsulok fognak kormányozni,
a conventiónak önkényes és kegyetlen proconsulatusa
módjára.
De az önkénykedésre hajló párt, mely nehány klub
ban már lázitani kezdett, legyőzve érezte magát s azt hitte,
hogy titkos utón ismét uralomra vergődhetik.
Úgy is cselekedett-, talán azt hitte, hogy a nemzet
őrség véletlen tüntetése a tanácskozás folyama alatt Lamar
tine és társai által rendeztetett oly végből, hogy a kormány
kisebbségét megijeszszék ; talán maga a kisebbség is azt hit
te. Elég az hozzá, hogy e hir mesterségesen terjesztetett
Párisban. A népnek azt mondták, hogy a nemzetőrség kö
rülfogta és fenyegette a kormányt, s hogy annak legked
veltebb tagjai ellen aristok ratikus államcsínyt akar elkövet
ni. A rendőrfőnökség számtalan ügynöke és az udvarában
lévő fegyveres nép e hir terjesztésére használtatott fel. A
munkások és a clubbok az elyséei mezőkre hivattak össze,
hogy állítólagos ellenségeiktől elválasztva fegyveresen vo
nuljanak el a városháza előtt és megvédelmezzék a kor
mányt.
Úgy látszott, hogy e nép összecsőditésének tiszta szán
dékú főinditója maga Caussidiére volt ; ő tartotta fel a ren
det és fegyelmet a nép között, mely a fővárost bámulattal és
rémülettel töltötte el. A néptömegnek tulajdonképen csak az
volt a szándéka, hogy a kormány iránti ragaszkodását s a
rendelkezésére álló hatalmát megmutassa. E példátlan sokaságu és béké természetű népösszejövetelben semmi nyoma
sem volt a lázadásnak. Legfeljebb az egyes vezetőknek volt
titokban utasításul adva, hogy a kormány kisebbségének
10*
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külön éljenzések által adjanak elégtételt Lamartine győ
zelméért.
VIII.
Azonban a mig a nép csoportokban vonult ki külvá
rosaiból és műhelyeiből, hogy a nézete szerint loyalis és
polgári tüntetésben részt vegyen, addig némely pártosok,
clubbisták, mint rajongó izgatók fel akarták használni a
fegyveres nép tiszta szándékú összejövetelét arra, hogy go
nosz és dicsvágyó céljaikat valósíthassák. Szerencsére azon
ban ezen emberek magokban a clubbokban is kisebbségben
voltak ; de számuknak kicsiségét kétségbeesett vakmerőség
által pótolták.
A clubbok elöljárói, mihelyt tudomást szereztek magok
nak a március 17-én leendő összejövetelről, elhatározták ma
gok között, hogy a néptömeg élére állanak s annak nevé
ben fogják vinni a szót. E clubbfőnökök némelyei, nem
lévén megelégedve elszigeteltségökkel, azt a tervet koholták
legbizalmasabb barátaikkal, hogy a kormány néhány tag
ját, különösen pedig Lamartinet, ki fogják taszítani a kor
mányból, helyökbe önmagokat vagy barátaikat helyezendik
8 igy a kormány nézetét az ő értelmök vagy a magok
dicsvágyó érdekeik szerint változtatandják. A vakmerő, ura
lomvágyó és fegyveres emberek, ha nem is ruháik alatti
fegyverrel, legalább a rendelkezésökre álló sokasággal és
az összecsoportosulásban lehető véletlenség által gyakorol
hattak nyomást a kormányra, hogy engedelmeskedjék ne
kik. Ellentállás esetében veszélybe dönthetik a kormányt.
Ily emberek pedig léteztek ; minden arra mutatott,
hogy ilyen tervet forralnak magokban. De a többi tekinté
lyesebb clubbok vezetői, kik a belügyministerhez, Blanc
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Lajoshoz csatlakoztak és kik még Lamartineről is jó véle
ménnyel voltak, mint Barbés, Sobrier és Suau, végre má
sok, kik kizárólag az ő pártjok érdekeinek és tanok való
sításának szentelték magukat, mint Cabet, Raspail körül
vették ezen összeesküvőket, felügyeltek rájok, s hitelük és
számuk tulnyomósága által egészen ellensúlyozhatták azok
nak túlzott törekvéseiket. A tömeg élén Blanquinak, Laeamhre és Flotte barátainak kellett volna menniük ; ez a
nép, az eszmék, az ábrándok, a jó, a rósz, a nyomor, a
hazafiság, az erények, a bűnök és az összeesküvők szem
léje volt.
IX.
A kormány többsége tudósittatván reggel az elyséei
mezőn összegyülekezett nép sokaságáról, mely a főváros
műhelyeiből és a városi határszélről gyülekezők által foly
vást növekszik, épen nem titkolta maga előtt a veszélyt
melyet ily ismeretlen szellemű csoportulás neki és a forra
dalomnak okozhat. Arago hadügyministernek nem volt ele
gendő hadereje, hogy ellentállhasson a népnek. A nemzetőr
ség az előző napon tett követelése által oly népszerűtlenné
vált, hogy annak alkalmazása csak haragot idézett volna
elő. A kormány kénytelen volt magát a véletlenre bizni, s
a népnek lehető zavargásai ellenében egyedül a nép jó in
dulatában keresni védelmet.
A kormánynak minden tagja felhasználta a maga és
barátainak személyes befolyását. Marie nagy befolyást gya
korolhatott a nemzeti műhelyekre. Lamartine több mint
ezer jó szellemű és szándékú ügynököt küldött ki a nép
közé, hogy azt egyetértésre intsék s visszatartsák a rósz
befolyásoktól. Blanc Lajos hasonló szellemben igyekezett
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hatni a luxenburgi munkások küldötteire ; s habár téves
nézeteket terjesztett is, de soha nem izgatott lázadásra.
Déltájban a kormány valamennyi tagja a városházán
volt, kivéve a belügyi és hadügyi minis tereket, kik vala
mivel későbben együtt érkeztek meg. Egy titkos hir terjedt
el a partokon és az utcákon. Majdnem az összes párisi la
kosság az elyséei mezőkre vonult, hogy a nép tüntetésének
kísérője legyen. A város üressé lett, mintha csak helyet
csináltak volna a nép számára. A kapukban, ablakokban
és a háztetőkön nyugtalan polgárokat lehetett látni, kik za
varodottan várták a történendőket.
ügy látszott, mintha a város lélekzete megakadt volna.
A kormány tagjai percről percre kimentek az erkélyre meg
nézni, hogy a csoportnak eleje nem látszik-e még a hidon.
Végre megérkezett, Páris minden clubbjából összeválogatott
mintegy öt—hat ezer emberből álló csapat, mely rendben és
csendben haladt szónokai és vezérei után. Ezen emberek
30 —40-kint jöttek többnyire karonfogva, lassú léptekkel
mint valami vallási járdalat alkalmával ; mások roppant
nagy vörös vagy háromszinű szalagokkal voltak övezve de
rekaik körül. Minden clubb előtt egy zászló lobogott. Egy
pár férfiúnak és asszonynak fején vörös sipka is volt, mint
a rémuralom jelvénye, ügy látszik azonban, hogy e gyűlö
letes jelvény indignatiót és botránkozást szült a sokaság
előtt; a munkások magok tépték le azok fejéről e sipká
kat. A munkások, úgy látszik, magok is érezték, hogy az
1848-ki köztársaság sokkal komolyabb és emberiségesebb
tény, semhogy azt az 1790-ki emlékek által szabadna meg
gyalázni.
A clubbok menete után következtek a többi csapatok
rendben tiz-tiz ember együtt a népből és különféle foglal
kozású munkásokból, kik tisztességesen öltözve, méltóságosan,
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szerényen, kihágás nélkül és csendesen vonultak. Szigorúan
el volt tiltva minden kiabálás, minden taglejtés, minden
fenyegetőzés, mely a többi polgárokat nyugtalaníthatná ;
látszott rajtok, hogy oly emberek, kik a hazafiság nyugodt
és szent tényét akarják végrehajtani, és akik egymásra vi
gyáznak, hogy az országra jótékony hatást gyakoroljanak.
Ezen népcsapat, vagyis inkább hadsereg elözönlötte az
egész Grève piacot, kiterjedt egész az elyséei mezőkig. Ál
lóit pedig mintegy 100 vagy 140 ezer emberből. Minthogy
a térre nem fért el egyszerre, kiterjeszkedett a partokra,
várva az elvonulást. A clubbok főnökei és főbb emberei a
városháza előtti rácsozatnál foglaltak helyet. A kormány
meghagyta Rey őrnagynak, hogy a rácskaput elzárja, és
mintegy két—háromezer bátor, de íongyos és fegyelmeden
februári önkénytessel megvédelmezze. A lázadás leverése
csak uj lázadási elemekké válhatott. De a csapat hasonló
sága a zavargó forradalmi tömegekhez nagyon alkalmassá
tette arra, hogy a lázadásnak ellentálljon.
Körülbelől egy óra telt el a kölcsönös várakozásban,
a kormány mozdulatlanul várta a nép tettét, a nép pedig
várta a kormány határozatát. A néptömeg, hogy unalmát
elűzze, koronként a Marseillaiset és a Girondiak dalát éne
kelte el, mialatt folyvást a városház ablakai felé fordította
figyelmét. Az „éljen az ideiglenes kormány! éljen LedruRollin! éljen Blanc Lajos !“ kiáltások, melyek közé néha
Lamartine éljeneztetése is vegyült, világosan mutatták az
összecsoportosulás és a kisebbség vezéreinek célját a Lamartinenak tulajdonított kiáltvány ellenében elégtételt nyúj
tani a kormány kisebbségének, melyet megalázódnak hitt,
és megmutatni a kormánynak, különösen Lamartinenak azt,
hogy a nép a kisebbség mellett szavaz.
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Végre a sokaság megunván a hosszas várakozást, tü
relmetlenül követelte a clubbok vezéreitől, hogy menjenek
föl a városházára s jelentsék ki a kormányhoz való ragasz
kodását és az ő rendeletéi iránti hódolatát. Cabet Lamar
tine rendelete folytán bebocsáttatott, s miután a főlépcsőn
biztosította őt a felől, hogy a clubboknak semmi rósz szán
dékuk nincs, a kormány azonnal meghagyta Rey őrnagynak,
hogy a küldötteket bocsássa be s aztán újra csukja el a
kaput. A nép tisztelettel hajolt meg e rendelet előtt. A
clubbok vezérei és a nép küldöttei közül mintegy százan bo
csáttattak be a palotába, a kik tulajdonképen nem voltak
mások, mint a clubbok legtúlzottabb emberei. A kormány a
legtágasabb termekben fogadta őket.
Az ideiglenes kormánynak nyolcvan éves, megtört testű
de rettenthetlen lelkű és derült tekintetű elnöke, Dupont a
nagy terem fala mellett foglalt helyet. Jobbfelől Arago, Al
bert, Blanc Lajos és Ledru-Rollin, balfelől Lamartine, Marrast, Crémieux, Pagnerre és Garnier-Pagès állottak mellette;
mindnyájan egyiránt el voltak határozva, hogy a kormány
méltóságát, erkölcsi függetlenségét és épségét mind halálig
védelmezni fogják.
A megjelent clubb-főnökök többnyire ismeretlenek vol
tak a kormány tagjai előtt; néhányat közülök Lamartine
már fogadott, mint clubbjaik képviselőit. A belépők közt leg
ismeretesebbek voltak : Blanqui, Lacambre, Flotte, ki
tengerészeti tárcára vágyott s Blanquinak csatlósa volt ; Bar
bés, Sobrier, Cabet, Raspail, Lucien, Michelot, Longepied,
Lebreton, Laugier, Danse és mintegy ötven más oly szónok
és népvezér, kiknek neve és arca egészen uj volt a kormány
előtt. A nép küldötteinek nehány csapata, mint drámai kisé-
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rét, a háttérben foglalt helyet a termekben és a lépcsőkön.
A kormánynyal szemközt foglalván helyet, az elnök széke
előtt egy pár lépésnyi térséget hagytak.
Dupont erőteljes hangon szólitá meg őket: „Polgárok,
mit kívántok ?“
Erre Blanqui ragadta meg a szót és valamennyinek
nevében egy mérsékelt alakú, de parancsoló tartalmú be
szédben előadta a kormánynak a nép azon állítólagos hatá
rozatait, melyekről az semmit sem tudott. Ezek voltak : a
választások elhalasztása, a jövő nemzetgyűlésnek gyanússá
tétele, a hadseregnek Párisból való elvileges és örökre való
eltávolítása, a clubbokban kifejezett sokaság akaratának való
engedelmesség, szóval a kormány megigázása, a nemzetnek,
mely nem tartozik a párisi néphez, törvényen kívül való he
lyezése, a kormánynak határozatlan időre kiterjesztett diktátorsága, oly feltétel alatt, hogy az magát alávesse a telj
hatalmú demogogia diktatorságának.
Blanquinak beszéde alatt a kormány tagjainak arcán
botránkozás és szégyen volt kifejezve. A clubbok legőrül
tebb és legpártosabb tagjai pedig minden jelentékenyebb
szavát erősítették tekintetűkkel és taglejtéseikkel. Blanqui
végre a nép nevében arra szólította fel a kormányt, hogy
e tárgyban minél hamarabb tanácskozzék, és tanácskozásá
nak eredményét közhírré tegye.
Lamartine épen nem ringatta magát csalódásban ezen
népmozgalom titkos célja fölött; nem kételkedett abban^
hogy ez tulajdonképen ő ellene van irányozva. A clubbok
programmjában világosan felismerte ellenkezőjét annak, a
mit ő a francia nemzethez intézendő kiáltványában egy
nap előtt a kormánynyal elfogadtatott. Az ily felkiáltások :
„le Lamartineval, és éljen a kormány kisebbsége !“ eléggé
mutatták neki a népszemle tulajdonképeni célját. De La-
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martiné azt is észrevette, hogy e tüntetés a clubbisták, kü
lönösen Blanqui által nagyon is tulbajtatott azon célon, me
lyet annak rendezői akartak elérni. Jóllehet a clubbisták
programmja által leginkább ő volt érdekelve, s szónokuk
leginkább őt érintette, mindazáltal kötelességének ismerte
a hallgatást, s az ő népszerűbb tiszttársainak engedni át a
szót, kik nem voltak annyira gyanúsak a demagógok előtt,
hogy azok védelmezzék vagy áldozzák fel a kormány füg
getlenségét. Ha megvédelmezték, akkor ő megelégedhetett ;
ha pedig föláldozták, akkor a maga és barátainak nevében
neki kellett azt visszaszereznie.
Tiszttársai nem hagyták soká zavarban. Megvédelmez
ték azt ép oly szépen, mint erélyesen.
Blanc Lajos úgy beszélt, mint a kinek nézetei teljesen
egyeznek a kormány nézeteivel, és aki annak nevében tilta
kozik minden nyomás ellen, még ha az talán az ő gondola
taival egyeznék is. Az ő beszéde láthatólag lehangolta a
nép izgatóit.
Ledru-Rollin kijelentette, miszerint ő, mint a kormány
tagja, a maga függetlenségét és erkölcsi szabadságát senki
nek, még barátjának sem fogja alávetni. Védelmezte az egy
időre Párisból eltávolított katonaság kiengesztelődését a nem
zettel, mint a melynek ereje és jogai csak abban lehetnek
biztosítva. A választásokban és a képviselet souverainitásában egy hajszálat sem engedett. Nyugodtságában ügyesen
viselte magát. Ezen két férfiúnak felelete, a kiktől a lázitók talán azt várták, hogy hozzájuk csatlakoznak vagy leg
alább bátorítani fogják, azonnal mozdulatlanná és némává
tette őket. Soraikban ingadozást lehetett észrevenni, mint a
legyőzött hadseregben. Az okosabbak azon voltak, hogy
visszavonuljanak, de egy hét vagy nyolc emberből álló cso
port, mely Blanqui körül a kormánynyal szemközt állott,
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úgy átszik, a legvégsőre volt elszánva. Ezek Blanqui bará
tai voltak. Különösen egy fiatal ember tűnt ki közöttük,
a ki — mint mondák — egész rajongásig ragaszkodott meste
re személyéhez és tanaihoz; halvány arcán, erős testállásán
a meggyőződés változhatatlansága volt kifejezve; egyenes,
mozdulatlan, taglejtés nélküli alakja, jobb karja, mely egész
áliáig begombolt kabátja alá volt dugva, rideg, hajthatatlan
és a kormány egyik tagjára meresztett tekintete, egy Brutus
szobrára emlékeztették az embert, aki a szabadság elleni
utolsó összeesküvésben tőrt tart kezében tógája alatt.
Amint észrevette, hogy a többiek ingadozni kezdenek,
habár neki sem volt szándéka szólani, egyszerre előlépett
a többiek közül s néhány lépéssel a kormány előtt szólani
kezdett.
„Mindezek csak szép szavak — mondá Blanc és Ledru-Rollin beszédeire vonatkozólag — de nekünk nem
szavak, hanem tettek kellenek, és pedig azonnal. Mi addig
nem fogunk innét távozni, amig önök előttünk nem hoznak
határozatot/*
E szavakra a helyeslés zúgása hallatszott a körülállók
közfii, és botránkozás hangja a kormány részéről. Blanc La
jos és Ledru-Rollin indignatióval feleltek. Crémieux, Marie,
Dupont és minden jelenlevő kormánytagok bátran utasítot
ták vissza ezen néhány lázadó embernek és szónoknak köve
telését. Zavartan kezdték magyarázni a programnak egyes
tételeit, némelyekben megegyeztek, másokban eltértek : ki
jelentették, hogy az egész fölött még fognak tanácskozni,
de a lázitó vezérek nyomása nélkül, szabadon, méltóságtel
jesen, a maga idején, anélkül azonban, hogy valamit Ígérné
nek, vagy hogy a kormány határozataira befolyást engedné
nek A clubbok ezen óhajtásait csak kérvénynek fogják te
kinteni.
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Belátás és a küldöttek egy részének mérséklete által
segittetve megnyugodtak rrolna, csak Blanquinak néhány em
bere rázta még fejét nyakasam Sobrier, ki akkor szerette
Lamartinet, és aki rettegett a vértől, hiába igyekezett őket
lecsillapitani. „Jól van, jól, — kiáltott végre a szónok — ezt
csak elfogadhatjuk, de mindnyájan akarják-e azt? nincs-e
önök közt áruló? nincs-e önök közt oly ember, ki a nép
ezen akaratával ellenkező beszédeket tart? Nincs-e például
önök közt Lamartine ?
. hadd nyilatkozzék ! hadd nyi
latkozzék ! kiálták fenyegetőleg a clubbok főnökei. Nem kell,
nem kell, — mondák viszont : Sobrier, Cabet, Raspail és
Barbés. A kormány tagjai mindnyájan együtt vannak, ami
bizalmunk oszthatatlan !“ De az ifjú szónok és társai foly
vástinterpellálták Lamartinet tekinteteikkel és taglejtéseikkel
hogy nyilatkozzék. Lamartine erre pár lépéssel elébök ál
lott, jelt adott, hogy beszélni akar, és a fenyegetőkkel szem
közt igy kezdett szólani :
„Polgárok ! — mondá — minthogy nevemet emlegetik,
itt vagyok. Nekem semmit sem kell adnom ahoz, amit az
imént Blanc tiszttársunk ép oly méltóságteljesen mint meggyőzőleg mondott el. Önök épen úgy éreznek, mint mi,
kikben a nép bizalma összpontosult és kikben az a harc és győ
zelem napjaiban személyesítve volt ; a kormány csak
oly feltétel alatt lehetséges, ha annak erkölcsi tekintélyét
önök jó érzelmei is fentartani segitik. A kormány erkölcsi
tekintélye pedig nem áll másban, mint minden külbefolyástól való függetlenségben, mely nélkül sem önmaga, sem a
departementek, sem pedig Európa előtt nem ér semmit. Eb
ben áll a kormány függetlensége, méltósága és erkölcsi ereje.
Mik vagyunk mi itten? Tekintsenek a mi tiszteletteljes el
nökünkre, aki nyolcvan évnek súlyát és dicsőségét viseli
és aki életének utolsó napjait arra szentelte, hogy élünkön
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a köztársaságot megalapítsa, (Éljen, éljen!) és pedig függet
lenül, méltóságteljesen és szabadon. Dupontnak nevét egy
francia polgár sem fogja elválaszthatni a szabadság és füg
getlenség eszméjétől. És mit látnak önök környezetében?
néhány férfiút fegyver nélkül, anyagi támasz nélkül, katona
ság nélkül és védelem nélkül, kiknek nincs egyéb tekinté
lyük, mint hogy a nép tiszteli őket, s nem is keresnek más
tekintélyt, mint hogy egészen azon népbe olvadjanak, amely
ből kiemelkedtek, és kik a köztársaságban csak azért vál
laltak el oly nagy és veszélyes szerepet, hogy biztosítsák
az emberiség legszentebb érdekeit, melyek idáig a monar
chia, az aristokratia és az átélt oligarchia alatt fel voltak
szentelve.
Hogy azonban ez érzelmek tetté válhassanak, hogy
ezen népszerű alapelvek életbe léptethessenek a nép jogai
nak javára, arra nézve nagy szükségünk van, hogy az önök
által nyújtott bizalmat nyugodtan és rendben tovább élvez
hessük. Mit vethetünk mi önöknek ellent ? Semmit egye
bet, mint önöknek saját értelmét! az általános értelem ezen
hatalmát, mely egyedül áll most is önök és mi közöttünk,
mely minket lelkesít és önöket visszatart. Ez azon erkölcsi
erő és íőhatalom, mely minket lelkesít és önöket visszatart.
Ez azon erkölcsi erő és főhatalora, mely nekünk nyugodt
ságot, függetlenséget és méltóságot kölcsönöz ezen tömeg
ellenében, mely a népnek e sérthetlen palotáját körül fogta.
(Helyes ! kiabálták a mérsékeltebb clubbisták.)
Függetlenségünknek ezen utolsó védfalát — folytatá
Lamartine — mint emberek és kormányférfiak mind ha
lálig fogjuk védelmezni, hogy ha a tömeg nyomása le akarná
rombolni ! Ennek védelmében nem önmagunkért, hanem
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önökért fogunk elveszni! Mi lenne egy kormány nélküli
népből ? és mi lenne a népre nézve egy lealázott kormány ?
(Igen helyes !)
Most azonban három kérdésre megyek át, melyeket
önök vetettek föl: az egyik a nemzetőrség választása, me
lyet önök tiz nappal későbbre akarnak halasztani.
E tekintetben épen mostani tanácskozásunkban gon
doltuk megelőzni az önök és a nép törvényes óhajtásait.
Azt mondották nekünk, hogy e roppant csendes, hazafias
és republicanus néptömegnek, melynek nagy részét a párisi
népség képezi, tán nem lesz elegendő ideje arra, hogy ma
gát beírassa és hogy belépjen ezen széles kiterjedésű haza
fias hadseregbe. Ennél fogva az időt nyolc nappal — tehát
egész márc. 25 éig megbosszabbitottuk. Én nem nyilatkozhatom, s e pillanatban nem is akarok szólani azon újabb
tanácskozások eredményéről, melyek e tárgyban tartatni
fognak; de önöknek egészben véve még két he tök van a
beiratásra.
A mi a hadsereget illeti, erre nézve már tegnapelőtt
nyilatkoztam azon hazafias egylet előtt, melyhez önök is
tartoznak. Ezen kérdés nem létezik. Párisban talán csak
ezerötszáz vagy kétezer katona van elhelyezve külállomásokon a kapuk és a vasutak őrizetére, és az nem igaz, hogy
a kormány uj haderőt akart volna Páris közelébe vonni. A
kormánynak őrültnek kellene lennie, hogyha az elmúlt ese
mények folytán, midőn a párisi fegyvertelen nép nyolcvan
ezer katonát szórt szét, most egy maroknyi republikánus
érzelmű katonával akarná a maga nézetét feltolni önök aka
rata és függetlensége ellenében ! Mi ezt nem akartuk, nem
akarjuk, s nem fogjuk akarni soha. íme, ennyi az igazság,
mondják ezt meg a népnek is. Szabadsága az övé, mert ő
vivta ki magának; az övé, mert meg fogja védeni minden
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rendetlenségektől ! A köztársaságnak bent nincs más védelemre szüksége, mint a felfegyverzett népre.
De jóllehet ez ma igaz, s jóllehet mi kinyilatkoztattuk,
hogy a felfegyverzett népen kivül nem akarunk más véd
erőt használni a nép alkotmányának védelmére ; mindazáltal ebből ne következtessék azt, hogy mi valaha hajlandók
lennénk a francia katonaságot megalázni. (Nem, nem, él
jen !) Ne következtessék azt, hogy a mi derék katonasá
gunkat gyanúsítjuk és bogy bent, sőt még Párisban is föl
nem szólitanók, ha a háborús körülmények azt kivánnák,
hogy erőnket igy használjuk a haza biztonságának meg
őrzésére.
A katona, ki csak tegnap katona volt, ma oly polgár,
mint önök és mi. (Igen, igen !) Mi felruháztuk azon joggal,
hogy szavazatával a nemzeti képviselet és szabadság ré
szese legyen, melyeket ő ép úgy fogja védelmezni, mint a
népnek bármely más része !
Mi a harmadik és főkérdést, t. i. a nemzeti gyűlés
összehívásának hosszabb időre való elhalasztását illeti, e
tekintetben én sem tiszttársaim sem a magam véleményét
nem akarom lekötni, oly nagy fontosságú kérdésben, mely
nézetem szerint, az egész ország jogát illeti. Függetlensé
günk iránti tiszteletből nem akarok egyetlen szót sem kiej
teni azon határozat felett, mely ki fogja jelenteni a nem
zetnek, hogy Páris a szabadság és a köztársaság előjogával
akar bírni, és hogy mi csak a főváros nevében, a tömeg
nek jó szándékú, de már számánál fogva parancsoló nyo
mása alatt fogadtuk el a szabadság diktatorságát, mely itt
mindenki által, nem egyes polgárok, hárem az egész Fran
ciaország számára vivatott ki ! Ha nekem önök azt taná
csolnák, hogy nyomás alatt tanácskozzam és hogy Párison
kivül az egész nemzet jogának elvesztését hirdessem ki, és

160

hogy az három, hat vagy isten tudja hány hónapra legyen
megfosztva a maga képviseletétől és alkotmányától: akkor
önöknek azt mondanám, amit néhány nap előtt egy más
kormánynak mondottam : hogy ebbeli megegyezésemet
nem fogják előbb megnyerni, mig egy golyó nem fúródik
keresztül mellemen. (Tetszés !)
Nem, inkább vegyék el ezerszer cimünket, mint hogy
szabad meggyőződésünket, méltóságunkat és sérthetetlensé
günket elvegyék, mely — tudják meg, ép oly kétségbevoühatlan kint, mint bent ; mert, hogy egy kormány tisztelt
legyen, arra nemcsak az kívántatik, hogy szabad le
gyen, hanem hogy annak is látszassék. (Igen helyes, igen
helyes !)
Ismerjék el tehát saját hatalmukat a mienkben, mél
tóságukat a miénkben és függetlenségüket a mienkben, és
engedjék meg, hogy épen e nép érdekében hidegvérrel gon
dolkodhassunk és határozhassunk, s azon óhajtásokat, me
lyeket itt önök kifejeztek vagy elfogadhassuk, vagy elvet
hessük. Mi nem ígérünk, vagy legalább én nem Ígé
rek olyat, ami meggyőződésünket, félelem és előítélet nélkül
akadályozná annak végzésében, amit mi nemcsak a párisi
nép akaratjául, hanem mint az egész köztársaság jogául és
akaratjául fogunk tekinteni/* (Helyes.)
A küldöttség tapsolt ! némely tagjai pedig kezet szo
rítottak Lamartine-nal.
Az egyik azt mondá: „Legyen meggyőződve arról,
hogy a nép csak azért van itt, hogy az ideiglenes kormányt
támogassa. “
Erre Lamartine azt válaszolta: „Arról meg vagyok
győződve ; de a nemzet másra magyarázhatja. Vigyázzanak
jól az ilyen összejövetelekre, bármily szépek legyenek is
azok; mert a nép tizennyolcadik b r u m a i r e j e könnyen
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a despotismus b r u m a i r e j é v é lehet, azt pedig sem önök
sem mi nem akarjuk."
E szavakra a túlzott clubbok tagjai között csend ál
lót be, a mérsékeltek pedig örömükben tapsoltak. De a
legnyakasabbak nem nyugodtak meg, hanem világosan ki
fejezték, hogy Lamartinet ki akarják zárni a kormányból.
„Mi nem bizunk a kormány mindenik tagjában— mondák.
De igen, valamennyiben bizunk ! feleleltek rá Suau, Sobrier,
Barbés és nehány barátjuk.— Nem nem! — De igen, igen!
Kényszeríteni kell őket. — Tisztelni kell őket ! — “ És
ezer ellenkező hang emelkedett a csoportban. A túlzottak
ajkán, hangjában és tekintetében fenyegetés volt kifejezve.
A kormány tagjai nyugodtan nézték az egészet. Barbés, ki
akkor még Lamartine mellett volt, Sobrier, Raspail és Cabet a két fél közé állottak. Blanqui mozdulatlanul állott,
s úgy látszott, hogy társait inkább csillapitja, mintsem hogy
helyeselné követeléseiket.
Cabet megragadta a szót, s beszéde jótékony hatással
volt a sokasságra. Barbés, Raspail és mások támogatták
szaait és védelmezték a kormány függetlenségét. A cso
portban zavar támadt, a piacon felhangzó „éljen az ideig
lenes kormány" kiáltások bizonyították, hogy a nép ragasz
kodik a kormányhoz, — és ez gondolkodóba ejtette a
túlzókat. A nép üdvözlő kiáltása azt jelentette, hogy a nép
boszút fogna állani, azonnal, ha valaki a kormányt megtá
madni merészelné. Barbés, Sobrier, Suau és Cabet e jelenetet
arra használták fel, hogy a kormányt megszabadítsák az
erőszakoskodástól. A clubbok kiürítették a termeket s a
lépcsőket s elfoglalták előbbi helyeiket a városháza előtti
kerítésnél. A kormány a nép kihívásai következtében az
elnök vezetése mellett leszállt a külső lépcsőkre, hogy ma
gát megmutassa. Az őrjöngő tidvkiáltások között legjobban
Lamartine. II.

U
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kihallatszott Ledru-Kollin és Blanc Lajos neve. Lamartine,
kinek nevét csak igen ritkán kiáltották, előre tolta őket, s
az ő népszerűségük megé vonult.
Blanc Lajos beszédet tartott a néphez, melyben meg
köszönte a népnek ellenállhatlan erejének kifejtését, melylyel
diktátorait körülvette. Ezen köszönetnyilvánitás folytán a
nép azon hiszemben volt, hogy hazafias tettet hajtott végre
és hogy az összeesküvők ellenében államcsínyt követett el,
holott egy lázadás nyomását segítette elő a kormány közelé
ben levő kisebség, a clubbok és a párisi kisebbség
javára.
A kormány többségének tagjai okosan úgy tettek,
mintha e tüntetést annak vennék, a mit a nagy többség
célzott általa ; de nem titkolta maga előtt e nap fontosságát
és kezdte hitét veszíteni azon befolyásban, mely mindent
tehet. Az ő arcuk megelégedést és hálát mutatott akkor,
midőn lelkűkben mélyen meg voltak illetodve némely za
vargók vakmerősége és szerencséje által. Páris maga sem
ámította magát. A főváros délutáni két órától fogva egész
esti kilenc óráig látta vonulni a boulevardokon és a főváros
részeiben e fegvertelen nép tömeget, mely mint a hajdankori
népek vándorlása hullámzott a folyónak egyik partjától a
másikig. Minél nyugodtabb, józanabb, csendesebb, fegyelme
zettebb volt ez ismeretlen parancsszó által vezérelt engedel
mes fegyvertelen sereg, annál nagyobb hatással volt a
fővárosra nézve, a nélkül hogy valaki fenyegetve lett vol
na ; annál ellenállhatlanabbúl fejezte ki azon gondolatot,
hogy Paris majdnem egészen a proletár nép kezében van.
De kifejezte azt is, hogy e győzelmében nyugodt, erejében
nagylelkű és miveit proletár nép, mely a rend lelke által
lelkesittetve fölkelt az ellen, amit anarchiának gondolt,
hogy a szerinte fenyegetett kormányt fentartsa, nem az
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1790-ki nyers nép, hanem 1848-ki nép volt, mely más
civilisatiot Ígért.
Lamartine az éj beálltával gyalog és egyedül távozott
el a városházáról. A sokaság közé vegyülve ismeretlenül
haladt a Sz.-Honoré utca végén a Vendôme térre, s nézte
a néma sokaság elvonulását.
Ezen emberek öltözete tisztességes, arcok az erő és
béke kifejezése volt. Látszott, hogy a polgárokat és a nő
ket nem akarják rettegtetni. Száma rettenetes, de szelleme
megnyugtató volt. Páris rengett lábai alatt. Tizenkét óra
alatt a demagógiának egy hangja, a rémületnek egy jele,
semmi bántalom, semmi erőszak és semmi sajnos kihágás
nem fordult elő e tömeg között. Tisztelt az mindent és tisz
telte önmagát.
X.
Lamartine visszatért a maga ministeriumába bizonyta
lan lévén abban, hogy a közvélemény minő jelentőséget
fog tulajdonitani holnap ezen eseménynek. A szándékkal
tisztában volt. 0 ebben a kormány mérsékelt többségének
leveretését látta és a köztársaság tiszteletének ürügye alatt
föllépett nehány embernek hallatlan erőszakosságát ; a pári
si túlzott forradalmárok kisebbségének hadi szemléjét vezetve
oly emberek által, kik a köztársaság felett a nép hazafias
lelkesedésének kizsákmányolásával rémités által akarnak
hatalmat gyakorolni.
Elhatározta tehát magát, hogy úgy fog tenni, mintha
erőnek tartaná azt, amit tulajdonképen zsarnokságnak nézett.
Ez volt az egyetlen eszköz arra, hogy Páris és Francziaország el ne rémüljön és kétségbe ne essék a közrend fentarthatása fölött. De ezen órától kezdve érezte, hogy a
11 *
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kormány közelében levő két ellenkező s nehezen kibékithető irány egész a diktatúra végéig fen fogja magát tartani.
A clubbok programmja, mely a dictatorság állandósitását,
a választások elnapolását, Franciaországnak a törvényen
kivüli helyezését ' s egy városnak, vagyis inkább e város
iakossága egy bizonyos osztályának uralkodását óhajtotta
megalapítani, a kormány körében is visszhangra találhatott.
Úgy látszott, hogy a clubbisták, a luxenburgi követek, a club
bok clubbjának küldöttei, kik mintegy hivatalos közbenjárók
voltak a belügyminiszter és a közvélemény között, arról
voltak meggyőződve, hogy Franciaország még nem érett
ily szabadságra, minőt ők értettek, és hogy az országra
nem lehet bizni saját kormányoztatását ; hogy a köztársa
ság a kezdeményezés és democratikus felsőbbség jogánál
fogva kizárólag az övéké ; hogy a köztársaságért és annak
nevében keli kormányozni, és hogy a nemzet engedelmes
ségre birassék, arra nézve a közjóléti bizottság nyelvét
és taglejtését kell használni.
Lamartine és a kormány többsége ellenben arról volt
meggyőződve, hogy a szabadságnak néhány ember általi
monopolizálása az egész ország szolgasága és meggyaláztatásává lesz ; hogy a választások elnapolása és a nemzet
gyűlésnek törvényen kivül való helyezése a departementek
fellázadását és polgárháborút vonna maga után, hogy a
democraticus felsőbbség jogánál fogva elsőbbséget követelő
republicanusok diktatorsága nem lehetne más, mint az erő
szakoskodásban és bűnök által nyert népszerűség diktator
sága; hogy minden héten uj meg uj ily követelő diktátor
fogna feltűnni és megbukni; hogy Páris újonnan vérontás és
fejetlenség színhelyévé lenne, és hogy a köztársaság neve
másodszor is elátkoztatnék a jelenés rettegtetnék a jövő
nemzedék által. Ennélfogva elhatározta magát, hogy minden
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törvényes eszközökkel harcolni fog a diktatorság tervezői
és a közjóléti bizottság ellen, és ha kell, önmagát is föláldoz
za, hogy Franciaország és a kormány souverainitását mi
nél hamarább é's minél teljesebben adhassa át a nemzeti
képviseletnek.
XI.
De előtte a fejetlenségnek és despotismusnak mély
-örvénye tátongott, melynek átlépését a nemzetgyűlésig lehe
tetlennek tartotta. E részben a legbölcsebb és a politikában
legjártasabb férfiak is hitetlenek voltak. Ezek nem szűntek
meg Lamartinenak ismételni, hogy az ő vállalata ábrándos,
hogy el fog veszni, és hogy a túlzott republikánus összees
küvő párt, mely a kormányba is beleér, mely kétszázezer
ember felett uralkodik Párisban és a katonaság eltávolitása
következtében befolyást gyakorol a departementekben az
iparosokra, a politikára, Luxemburgra és a közhelyekre, a
külvárosok fölfegyvei zése által a nemzetőrség egy részére
és végre a nemzeti műhelyekre — soha nem fogja engedni
kezéből kiragadtatni a hatalmat a választások által anél
kül, hogy előbb vérengző szakadást ne idézne elő a nem
zetben.
Lamartine mindezen veszélyeket jobban ismerte mint
ők ; de ő bizott tiszttársaiban és ügye igazságában. Igaz,
hogy ő az embereket bizonyos jóakarattal Ítélte meg, de
azért biztosan és gyorsan; tudta, hogy csak kettő közül
lehet választani : vagy győzni, vagy pedig dicsőségesen és
becsülettel meghalni, ö számot vetett sorsával, kész volt
meghalni azon meggyőződésben, hogy az ő halála jel lesz
az ország általános fölkelésére a demagóg dictatorok zsar
noksága ellen. Ő tehát öncsalódás nélkül haladt célja felé,
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de nem minden remény nélkül. El volt határozva az alku
dozásra és a harcra, azon esetre, ha e két fő kérdésben
győzedelmet arathat, t. i. hogy elkerülje a külháborut és
összehívja a nemzeti képviseletet.
XII.

A marc' 17-ki tüntetés és a clubbok parancsoló programmja eléggé világosan kitüntette az ezen mozgalomban
részt vett látható és láthatatlan vezetők diktatori gondolko
dásmódját. Ezt hirdették ki a nép hamis szavazata által
a városházán. Ezen naptól fogva a forradalmi lapok, a club
bok esti tervei, a vándor szónokok beszédei a népcsoporto
sulások alkalmával, némely vidéki túlzó biztosok tettei, sza
vai és köriratai, a clubbok és összeesküvőkkel belső vi
szonyban élő emberek ajkairól elszalasztott szavak, a bizal
maskodások, nyilatkozatok és kiragasztott cédulák mindazt
mutatták Lamartinenak, hogy a választások elhalasztása, a
diktatorságnak határozatlan időre való meghosszabbitása a
túlzó republikánusok titkos társulatainak jelszava lett. Ha
ezen eszme, mely a zavargó és uralkodni szerető párisi nép
hiúságának hizelgett, időt nyer arra, hogy a tömeg szenve
délyének dogmájává lesz, akkor megbuktatja a köztársasá
got, s nem irtható ki máskép, mint fegyver által. Franciaország kénytelen lett volna saját fővárosát vérrel foglalni
vissza. Ezen nyugtalan és kizárólagos néppárt uralma,
melyet egynéhány a Marat diktatorságára emlékeztető néptribun bitorolt volna, okvetlenül a hóhér uralmává fajult
volna, melyben a legyőzőitek helyét mindig más-más hóhér
foglalná el. Lamartine ettől nagyon féltette hazáját, s ál
matlan éjjelein azon töprenkedett, mint lehetne a forrada
lomnak ily siralmas kimenetelét megakadályozni.
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Két eszköz állott rendelkezésére : fegyveres erő és al
kudozás. Elhatározta magában, hogy mind a kettőt egyesí
teni fogja és hogy a személyekhez és körülményekhez ké
pest minden áron alkalmazni fogja.
Az északi hadseregnek parancsnoka Negrier volt egy
igen derék tábornok, rettenthetlen katona, őskori jellem, kit
katonái igen tiszteltek, de ki már azóta meghalt hazájáért.
Ezen 26 ezer emberből álló hadsereget Ő oly figyelemmel és
szeretettel vezérelte, hogy az inkább önkéntes akarata, mint
fegyelem által ragaszkodott hozzá. Negrier ellen többször
hoztak volt fel panazt a tanácsban a demagóg biztosok, kik
— mivel a király fia alatt szolgált — gyanúsították a köz
társaság iránti hűségét. A gyanúsításoknak nem volt semmi
alapjok. Ő háladatos lehetett, de a haza iránti kötelessé
gét nem mulasztotta el. Arago hadügyminister mindig és
erélyesen védelmezte a gyanúsított hadvezéreket, s vissza
utasította a rendetlenséget okozó biztosok efféle vádjait. La
martine hasonlóképen védte a tábornokokat a proconsulok
forradalmi mindenhatósága ellenében, különösen pedig
Negriert. Mint külügyminister azt akarta, hogy Belgium ha
tárán egy megbízható s a factióktól ment hadsereg legyen.
Belgium most is, mint 1792-ben, minden pillanatban Európa
csatahelyévé válhatott, amennyiben Franciaországnak leg
nagyobb rését képezi. Mint államférfim azt akarta, hogy a
hadseregnek magva Lille-ben legyen, hogy azon esetben,
ha Párisban a fejetlen és vérengző demagógia győzne, a ki
űzött mérsékelt republikánusoknak biztos menhelyök legyen
az északi megyékben. Ezen tartalék-sereg Negrier alatt egye
sülne ezen kitűnő megyék nemzetőrségével, hogy Párist és
a köztársaságot megszabadítsák a demagógok zsarnok
ságától.
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XIII.

Negrier tábornok anélkül, hogy Lamartinet személye
sen ismerte volna, annak szavaiból és tetteiből azt látta,
hogy a külügyminister az ő szive szerinti férfiú. A tábor
noknak egy barátja D**** a párisi nemzetőrség ezredese,
ki tevékenységével sokat segített Lamartinenak a forradalmi
rend fentartása körül, többször utazott az északi hadsereg
hez, és közbenjáró szerepet vitt Lamartine és Négrier kö
zött. A tábornok késznek nyilatkozott arra, hogy a kor
mányt, ha Párisból elüzetnék, Liliébe fogadja, vagy hogy
a kormány felszólítására Amiens vagy Abeville felé nyomul
jon. Az északi hadseregnek ezen elhatározott és hű tábor
nok vezetése alatti tartaléka képezte Lamartine legutolsó
menedékét. Ezt pedig nem a maga biztosítására, hanem Páris és Franciaország javára rendezte igy ; mert ő igen jól
tudta, hogy ha a pártosok győznek a józan polgárság fe'
lett, akkor ő lesz a legelső áldozat, de a jövővel nem törő
dött. Az északi hadsereg tíz nap alatt húszezer embert nyer
hetett a Rajna vidékéről és ötszázezer nemzetőrt az északi
megyékből, nyugatról és keletről, kik az 1793-ki zsarnok
ságokat visszaidéző dictatorokat és közjóléti bizottságokat
saját vérökbe fullaszthatták. Ezen eszmékhez azonban La
martine csak a kormánynak legvégsőbb veszélyében akart
folyamodni ; Negrier neve úgy hangzott titokban az ő fülei
nek, mint utolsó remény, vagy legalább mint a felforgatott
társadalomnak biztos boszuállója. E gondolatát nem közölte
senkivel, nehogy Negriert a demagógok gyanújának és vád
jainak tegye ki.
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XIV.
Biztosítva lévén ezen oldalról, most már arra fordította
törekvését, hogy a pártosok, a clubbok és túlzó lapok leg
főbb embereinek gondolkodására és hazafias érzelmére hasson,
mint a kik akkor egyedül voltak képesek Párisban mozgal
mat idézni elő, és a kiknek támogatása nélkül még a
legvakmerőbb összeesküvők sem voltak képesek a népet fel
lázítani. Ha nem sikerül neki őket türelemre és mérsékletre
bírni az átalános választásokig, akkor a kormányban levő
barátaival akart tanácsot tartani s készülni a Párisban levő
két köztársaság közötti harcra. Ha pedig sikerült neki cél
ját elérnie, akkor a forradalomban legmozgékonyabb erő
urává lett s az által ellensúlyozta a communista, terrorista,
//
a diktatúrát és háborút akaró pártok törekvéseit. 0 hitte,
hogy még a legrajongóbb embereknek is jó szándékuk le
het és hogy a diplomatiának őszintének és nyíltnak kell
lennie irányukban. Ez mentette meg ez alkalommal Párist
és Franciaországot a legnagyobb veszedelemtől. Hogy ha
Lamartine nem lett volna őszinte az ő ellene törekvők irá
nyában, és ha nem olvasott volna az ő leikeikben, akkor
ezek az emberek azt hitték volna, hogy csak azért pártolja
a köztársaságot, hogy őket elárulja ; hogy egy ellenforrada
lomra gondol, hogy Monknak régi példáját akarja követni.
Ezek az emberek szövetkeztek volna ellene azzal a párttal,
mely a háborút, a diktatúrát és a kormány kiválogatását
akarta s Franciaországot okvetlenül az összeesküvők kormá
nyának harcaiba döntötték volna.
XV.
Lamartine ismert egynéhányat közülök, s azon volt,
hogy értekezhessék velők.
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Ez időben egyik legkitűnőbb politikai iró Lamennais
volt. Lamennais, egykor a katholicismus apostola,^megváltoz
tatta hitét és szerepét s lett a proletárság apostolává. Az
ő szive megesett ennek nyomorúságán. Irálya ennek harag
ját fejezte ki keménységével ; tizenkét év óta a szegénység
sérelmeit és néha boszuját is hirdette. A köztársaság ki
kiáltása csodálatos módon egyszerre lecsillapította őt. Ez a
győzelem hatása a nemes szivekre. 0 azonnal a terroristák
és socialisták által fenyegetett társadalom részére állott.
Szerkesztett egy lapot, mely az ő szellemi tehetsége által
nagy hatást gyakorolt a népre, „Le P e u p l e c o n s t i 
t u a n t ^ (az alkotmányozó nép) cim alatt. Lamartine, aki
Lamennaisban eddig csakirót látott, elcsodálkozott, midőn e
férfiúnak mérsékletét, nyugodtságát és államférfiunak mér
sékletét, nyugodtságát és államférfim jellemét tapasztalta.
Lapja a háború, a demagógia és a társadalomellenes tanok
ellen volt irányozva. Ha Lamennais kitartó lett volna, ak
kor Franciaországnak egyik kiváló államférfiévá lesz. Lamar
tine ez időben gyakran látta őt egy szelleme és szabadelvüsége által hires nőnél. Lamennais egy alkotmánytervet ké
szített, melyben a kormányhatalomnak hiányzott a központja.
A mérsékelt Lamennais neve korlátozta a kihágásokat és
ostorozta a rögeszméket. Mint nemzetgyűlési tag, a reactiótól való túlságos félelemből más útra tért vissza, s az ár
nyék-pályán haladott. Ez nagy csapás a gyakorlati köztár
saságra nézve, ha nagy szellemek elhagyják zászlóikat, ak
kor a közügy szenved, a század pedig gyászol.
Raspail, aki nagy hatalmat gyakorolt a párisi külvá
rosok felett, hajlandó volt Lamartine-nal értekezni. Az érte
kezlet hosszú s mindkét részről tartózkodás nélküli volt.
Lamartine azelőtt hallotta Raspail védbeszédét a pairek tör
vényszéke előtt, s meg volt lepve azon eredeti, festői hatá
//
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rozott és bátor ékesszólása által. Raspail politikája, úgy lát
szott, vallásos, népies, egyenlőségi törekvésekből állott, mely
inkább éreztetett, mintsem hogy az ész előtt rendezve lett
volna. A türelmetlenség elragadta őt ; lapjában és clubbjában arra ösztönözte a népet, hogy a választások elnapolását
és népdiktaturát követeljen. Lamartine lecsillapította őt az
által, hogy kimutatta neki, mily veszély támadhat ily türel
metlen bitorlásból a köztársaságra nézve ; kilátást nyitott
előtte az előremenetelre és társadalmi gondoskodásra a
köztársasági intézményekben a társadalom értelmi és erkölcsi
fejlődéséhez képest; meggyőzte a tulajdon alapja erőszakos
megváltoztatásának kivihetlenségéről ; kérte, hogy bizzon
a nemzetben és a'ljon neki időt az által, hogy az egész
ország souverainitását érintetlenül hagyja. Raspail, ki in
kább gondolkodó, mint nagyravágyó volt, el lett ragadtatva
Lamartine okai és lelkesedése által; megígérte, hogy más
útra fog térni, hogy a diktatorságra törekvő összeesküvők
ellen fog harcolni, hogy bevárja a nemzetgyűlést és csak a
szószéken fog összeesküdni. Azon majdnem varázshatalom,
melyet a tömegre gyakorolt, sokat tett ezen időszak alatt,
az összeesküvők fékezésére és a külvárosi népnek csendben
való tartására.
Cabet, kinek kevésbé élénk képzelődése sokkal haj
landóbb volt korlátlan dicsvágyó álmodozásra, nem fogadta
el oly könnyen az ész okait ; látszott, hogy az ő communistikus ábrándképe mindig az ő ellenmondói és ő közötte
ingadoz. Azonban Lamartine, mint polgár, meg lehetett elé
gedve Cabet vei való beszélgetésével. Ezen pártfőnök nem
szívesen látta a diktatori törekvéseket, melyek az ő socialista rendszerének és népszerűségének vetélytársai voltak.
Ő az ő pártjabeli communistákat s általok a népnek egy

17 2

nagy részét várakozásban tartotta, amit Lamartine kívánt
minden párttól.
Ezen időben egy fiatal ember, Alton-Shée, tüntette ki
magát a népösszejöveteleknél, a ki egyszer a pairek kam
rájában sokat Ígérő tehetséget tannsitott. Ez egész lelkesedés
sel és önzetlenséggel harcolt a fejetlenségre és kihágásra
vezető tanok ellen. Később más útra térve elvesztette a köz
társaság nyomát. Lamartine, ki az ő tevékenységétől, bá
torságától és tehetségétől sokat remélt, nem tudta, hová
lett.
Barbés még ezen korban néha-néha eljárt Lamartinehez. Ennek céljai jók, de zavartak voltak : akaratlanul és
tudtán kívül régi fogolytársainak sugalmait kezdte követni.
M;nt tevékeny férfiút azok az Ő ügyük részére vonták, 0
kész volt harcolni a lehetetlenért és csakhamar a kétségbe
esett demokratákhoz csapott át.
De jóllehet Barbés képes volt összeesküvésekre, de
nem volt képes az árulásra. Az ő jelenléte a fejetlenkedők
között nem nyugtalanította Lamartinet. Hitte, hogy elragadtathatik, de loyalitásában biztos volt.
Barbésnek egyik barátja és fogolytársa, az ifjú Lamieussens, igen szerencsés befolyást gyakorolt a forradalmi
csatatér ezen túlzó republikánusaira. Lamartine ez észre
vette és föltette magában, hogy fel fogja használni tehetsé
geit. 0 ez időtájban igen sok fiatal republikánust alkalma
zott a külföldi követségi irodákban, és az ő ministeriumától függő consulságokban. Ezen, később roszallott, kineve
zések politikai szempontból történtek ; mert nem lehetett
engedni, hogy oly férfiak, kik a köztársaságnak a párisi
nép mérséklése által nagy szolgálatokat tettek, a párisi
factiók sértéseinek legyenek kitéve.
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XYI.
Sobrier szorgalmas látogatója volt Lamartinenak ; több
lelkesedés lévén benne mint dicsvágy, napról napra nagyobb
hatással volt a Páris központjában levő forradalmi ifjúság
ra. Ezen befolyását akkor a rend és mérséklet eszméinek
terjesztésére használta fel. Lapjával és clubbjával ellensú
lyozta a kihágó dictatori párt többi lapjait és tanácskozá
sait. A kormány sérthetetlenségét még fegyveres erővel is
kész védelmezni. Az ő lapja „La C o m m u n e d e P a r i s “
(Párisi község) gyakran rósz időkből származott hymnusokat és tanokat közlött; de azért hirdette a polgári osztályok
rendét és testvériségét, a tulajdon iránti tiszteletet, a meg
győződés sérthetetlenségét, a külhatalmakkali békét és a
várakozást, mig a minden jog és törvény képiselője — a
nemzetgyűlés — össze nem ül. Sobrier ezen tanai annál
nagyobb hitelre találtak a tömegnél, minthogy nálánál sen
kinek sem voltak túlzottabb reményei. Az ő rajongása
elméleti, s az ő reményei türelmesek valának ; de a mellett
bírt nagy személyes bátorsággal. Midőn a túlzó republicanusok azon mindennapi terveiről értesült, hogy a kormányt
megritkitják, a pénzügyi és külügyi ministereket megbuk
tatják s helyükbe más túlzott embereket állítanak, akkor
Sobrier mintegy öt—hatszáz embert gyűjtött össze s szá
mukra Caussidiéretől fegyvert kapott, hogy loyalis célzatát
elérhesse. Főhadi szállása a Rivoli utcában volt. Lamartine,
akit Sobrier minden körülményekről tudósított volt, szintén
segített neki, a mennyiben a tuilleriákkal szemközt elhelye
zett számvevőség embereit neki engedte át. Valahányszor
Lamartine a közbéke elleni törekvésről, a kormány vagy
személye elleni összeesküvésről lett tudósítva, mindannyiszor
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tudósította Sobriert is, aki az ő parancsait elfogadta, em
bereit a zavargók közé osztotta és a fenyegetett minisztéri
um köré állította.
Páris akkoriban egészen meg volt fosztva katonaságtól
és nemzetőrségtől ; a pártok gyanakodtak egymásra ; mindeniknek megvolt a maga rendőrsége és hadserege. Sobrier
Páris egyik felének Caussidiéreje volt. Lamartine megelé
gedhetett a közbéke fentartására fordított buzgóságával egész
a választások idejéig. Ekkor azonban rósz sugalmak által
félre vezettette magát, belekeveredett a legkizárólagosabb
socialisták választási féktelenségeibe, lapjának iránya meg
változott, és gyerekes nyakassággal szövetkezett a fegyveres
összeesküvőkkel. Minderről Courtais tábornok tudósította
Lamartinet. Lamartine, ki ezen botrányok óta nem talál
kozott többé Sobrierrel, kétszer megüzente neki, hogy bo
csássa szét fegyveres embereit s térjen a törvényes útra,
külömben a kormány erélyesen fog ellene föllépni. Sobrier
engedelmeskedett, de nem egészen. Május 15-kén újra
találkozunk vele.
XVII.
Lamartine hasonló összeköttetésbe lépett a legbefolyá
sosabb emberekkel és legkedveltebb szónokokkal valamenynyi párisi és külvárosi mozgékonyabb demokrata clubbokban. Magához hivatta őket, és a legnépesebb városrészek,
mint a Bastille, St.-Marceau és St.-Antoine külvárosok
legfőbb vezéreit maga részére nyerte. Gyakran egész éjeken
át beszélgetett ezen emberekkel a köztársaság bel- és külállapotáról, a szerint amint az akkori viszonyok nyújtottak
tárgyat az elégületleneknek. Néha nyakasaknak, de több
ször szófogadóknak találta őket. Arról mindig meggyőzte
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őket, hogy a köztársaságot polgári egyenetlenségek által
nem szabad meghasonlásba hozni, mi által a társadalmi
haladásnak minden gondolata elvész, s hogy inkább harcolni
kell a diktatorságra törekvő túlzó pártok ellen, csendesíteni
a népet s alávetni saját fenségének a nemzetgyűlésben.
Lamartine őszinte és gyakran szenvedélyes beszédei
folytán engedtek kívánságainak, ragaszkodván némely dol
gokban a magok nézeteihez, de a legfőbb kérdésekre nézve
egyetértettek vele. Koronkint tudósításokat hoztak neki az
ő összejöveteleik hangulatáról. Ezen nyiltszivü rendőrség,
vagyis inkább a kormány egyik tagjának folytonos és Ioyális
közlekedése a clubbok főnökeivel elhárította a félreértéseket,
napfényre hozta az összeesküvéseket, megmentette Párisi s
egyengette a nemzetgyűlésnek útját. Ez a becsületes emberek
összeesküvése volt a gonoszok összeesküvése ellenében. Lamar
tine különösen a fiatal és őszinte emberekhez csatlakozott, még
ha azok forradalmi tüzükben túlcsaptak is. 0 nem vezettette ma
gát félre azon nevek által, melyek akkor Párisban leggyanusabbak és legnépszerütlenebbek voltak. Tudta, hogy az
emberek gyakran rágalmaznak olyanokat, kiknek csak
nevét ismerik. 0 azt hitte, hogy sok árnyék eltűnik, ha a
sz ív napvilága feljön ; annak pedig nem szabad ellenszenv
vel gondolnia, aki hazáját meg akarja menteni.
Ily módon kötött ő ismeretséget és érintkezett a
Sorbonne izgató clubbjának főembereivel, kik a Panthéon
kerületben negyvenezer proletár felett gyakorolták hatalmu
kat ; a luxenburgi munkások küldötteivel, kik Blanc Lajos
ipari és gazdászati sophismái által már nagyon eiősen
ellentállottak a jobb nézeteknek; egy ifjú m u l a t t a l ,
kinek déli hevessegű szónoklatai a tömeget egyik clubból
a másikba vonták és Blanquinak és Flotténak egy hü
követőjével.
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Ezen ifjú mulat — Servien — a szószéken lelkes és
elragadó, négy szem közt pedig szelid, félénk s majdnem
néma volt. Ez bevallotta Lamartine előtt, hogy ő azon sociálista tanok mellett, melyek iránt a hallgatóságot lelkesíti,
inkább rajong, semhogy értené azokat. Lamartine közlötte
vele a maga tapasztalatainak eredményét és az érzelmek socialismusát sugalta beléje, mely a polgárság külön osztályait test
vérekül teszi, anélkül, hogy valakit megkárosítana. Megma
gyarázta neki, hogy az igazi socialismus nem egyéb, mint
vallás-kérdés a szivekben és méltányosság a törvényekben.
Servien lecsendesitette és kiengesztelte az ő szaván csüggő
tömeget. Lamartine ezután a feketékhez küldötte őt, hogy
előkészitse őket a gyarmatosokkal való béke által a föl szabadu
lásra; azt remélte, hogy a gyarmatok e kitűnő tehetséget
a nemzeti gyűlésbe fogják küldeni.
Az ifjú Flotte, előkelő származású, szorgalmas és be
csületes tengerész tiszt, de rajongó hive volt a társadalom
gyökeres át javításának. 0 Blanquihoz, mint legszabadelvtibb
forradalmárhoz csatlakozott, de amellett nagy befolyást
gyakorolt mesterére magasabb miveltsége által. Lamartine
alapos vizsgálat után nem talált lelkében semmi bűnt,
semmi vétket, semmi oly előítéletet, mely összeegyezhetlen
lett volna a köztársasági kormány által biztosított megtartó
és haladó társadalmi renddel ; érezte, hogy ezen fiatal em
ber, ki eddig lázadó volt, hasznos tagjává lehet a köztár
saságnak ; föltette magában, hogy alkalmilag gondja lesz
reá. Azután megtudta, hogy Flotte, ámbár nem vett részt
a május 15-ki mozgalomban, de mivel összeköttetésben volt
Blanquival, elfogatott és vasra vere tett, ezért közbevetette
magát érte. Flotte által tudtára adta Lamartine Blanquinak,
hogy szeretne vele értekezni, ami talán a köztársaság ja 
vára lenne.
//
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XYIII.
Blanqui ekkor gyanúban állott mind a kormány, mind
a szélső párt előtt. Azon clubbok, melyek felett önkénye és
tehetsége által uralkodott, irigykedtek rá; a dictatura szó
szólói, kik benne vetélytársukat vagy ellenségüket szemlél
ték, tartottak tőle s nem szűntek őt a közvéleménynek úgy
mutatni be, mint egyedüli veszélyes lázitót, hogy annál job
ban eltakarhassák saját, pártütéseiket. Blanqui, kit ezen em
berek meg akartak gvalázni, megvetette őket, s távol tartotta
magát tőlök; ő azon volt, hogy túl tegyen rajtok a szabadelvüségben, avégből, hogy ekképen a népszerűségben is felettök álljon. Ő dicsvagyó népcsalóknak nevezte őket. Sza
vainak visszhangja minden este rémülésbe hozta őket, tud
ták, hogy Blanquinak oldala mellett mindig van egynéhány
oly rajongó, ki mesteréért lüzzel-vassal kész boszut állani. Blanquinak ezen veszélyes tekintélye folyvást ott
lebegett közte és az ő dicsvágyuk között; nem szűntek meg
róla és pártjáról a legfenyegetőbb bireket terjeszteni. Olya
nokat is mondtak, amit magok sem hittek. Valóságos Catilinává tették. Majd a Luxenburgban levő kormányt kellett
meghóditania éjnek idején és Vincennesbe hurcolnia, majd
Párist fölgyujtania, hogy a közzavarban a nép nevében
kényurrá lehessen, majd ismét nehány társával a külügvministeriumot kellett megrohannia s Lamartinet meggyilkol
nia. A hiszékeny nép utánok fecsegte e hireket. Lamartine
nem hitte azt, csak botránkozolt a lázitók ily mendemon
dáin ; de épenséggel nem félt azon vádaktól és halálos fe
nyegetésektől, melyeket e pártütők éjjeli clubjai koholtak.
Ő tudta, hogy a kormányra és Franciaországra nézve a ve
szély a kevésbé hírhedt lázitókban van ; s nem épen kedLamartine II.
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vétlenül nézte, hogy ezen lármás összeesküvő tehetetlen párt
ütése egyensnlyban és félelemben tartja a többi pártütő két. Ő többször ellenkezett abban, hogy Caussidière el
fogja Blanquit, anélkül, hogy ministertársai tudták volua az
indokot. Ezalatt ez uj tribünről szóló rémhírek egész Párisban elterjedtek.
A közijedség egész rémületté lett, midőn március vé
gének vagy april elejének valamely napján délutáni hat
órakor egy proletár kinézésű ember, ki vagy három isme
retlen és gyanús ember kíséretében ment a külügyi minisz
térium udvarába, s magát megnevezvén, a ministerrel kivánt
szólani. Lamartine épen akkor kelt fel. A nap forrósága
miatt félig levetkezve dolgozott szobájában. Rend eletet adott,
hogy Blanqui bevezettessék. Fedetlen mellel közeledett fe
léje s kezét nyujtá neki :
„Tehát Blanqui ur — mondá neki mosolyogva — ön
azért jön, hogy engem meggyilkoljon ? Az óra kedvező, az
alkalom jó; lássa, még mellvértem sincs.“
Aközben Blanquival szembe leült, s igy folytatá be
szédét : „Beszéljünk komolyan. Óhajtottam önt látni, s ön
beleegyezett, hogy velem találkozzék. Ez jele annak, hogy
ami nézeteink a köztársaság felett talán még sem oly egyeztethetlenek, mint azt a közönség gondolni látszik. Beszélges
sünk tehát alaposan. Én minden gondolataimat őszintén
akarom kitárni, mint oly férfiú, kinek nincs oka eltit
kolni semmit, még ellenségei előtt sem. Ön meg fog győ
ződni, ha az én politikai látköröm elég tág és elég vilá
gos-e arra, hogy a demokratiának minden barátja feltalál
hassa benne a törvényes cselekvés helyét és törvényes előretörekvésének elégtételét. Szakítson félbe ott, hol ellenve
tései lesznek s én fel fogom világosítani azt, ami ön előtt
homályos. “
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Lamartine aztán kifejtette Blanqui előtt a köztársaság
eszméjét úgy, amint azt ő fogta fel egy oly európai népnél,
mely régóta megszokta az egyeduralom igáját, és melyben
a műiparból, fényűzésből és nyomorból eredő socialismus
kérdése már tizenöt év óta tartja mozgásban az alsóbb
néprétegeket. Kimutatta azon biztosítékokat, melyeket a tu
lajdonnak kell nyújtani, azon segedelmet, melyet az alkot
mány által lehet adni a proletároknak. Épen odáig ment,
meddig a gondolata ért, és nem tovább, mint a mennyit
az ész és az alkalmazás megengednek. Végül egy erős kor
mány szükségét emlité, mely mint a nemzeti közakaratnak
kifolyása, okvetlenül a népből származzék. Kimutatta a há
ború veszélyes voltát úgy a demokratikus eszmére, mint a
francia nemzetiségre nézve; kijelentette, hogy engesztelhetet
len ellensége minden oly pártütésnek, mely a hatalmat dik
tatúrában egyesíteni, a gyűlésekben vérrel bemocskolni s
az anarchiában szétfoszlatni akarja. Elismerte a nemzet több
ségének souverainitását egyes osztály zsarnoksága ellenében,
még akkor is, ha ezen osztály a nép nevét bitorolná is.
Kifejezte a nép dicsvágyó rontói iránti gyűlöletét és sajná
latát azon álokoskodók felett, kik, midőn szabadelvű ábrán
dokkal bolonditják, kétségbeejtő kiábrándításra vezetik a népet.
Blanqui egyetlen egyszer sem szakitotta félbe beszé
dét. Kifejezésteli asketicus arca csupa hallgatás volt. Úgy
látszott, mintha mélyen beeső szemével a beszélő lelkének
fenekére akart volna pillantani, hogy a jégrevivés vagycsalás szándékát kipuhatolja. 0 sokkal gyakorlottabb volt, sem
hogy észre ne vette volna Lamartine szavainak és kézlejté
sének őszinteségét. Neki semmi lényeges ellenvetése nem
volt azon gondolatok ellen, melyeket hallott; némi gunynyal
beszélt azon emberekről, kik a socialismus és terrorismus pró
fétáinak tartják magokat, elismerte ugyan ezen elméleteket,
//
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mint elméletet, vagy törekvést, de elismerte azt is, hogy
közvetlenül csak a vagyonbiztonság és jog elmélete valósitbató.
A kormányt illetőleg szintén elismerte az anarchia
ellenében alkalmazandó erő szükségességét és feltételeit;
igazat adott Lamartinenak abban is, hogy a dictaturának
dicsvágyó lármás pártját meg kell félemliteni a nemzeti
gyűlés összehívása által ; ily értelemben beszélt aztán saját
clubbjában is, s azáltal megtérítette azon pártütőket, kik a
választások ellen kezdtek harcolni.
Lamartine ezen politikai párbeszéd után, melyben el
érte mindazt, amit óhajtott — t. i. a nemzetgyűlés összehí
vásába való beleegyezést, és a dictaturai törekvések elleni
harcolás Ígéretét — egy más, egészen családias tartalmú
beszélgetésre ment át. Blanqui egy oly férfiú őszinteségével
ömlengett, kinek szive hosszas üldöztetés következtében el
vala zárva, és most egyszerre megnyilt. Elbeszélte Lamarti
nenak a maga élettörténetét, mely nem volt egyéb, mint
folytonos összeesküvés a kormány ellen; elbeszélte egy nő
iránti szerelmét, aki fogsága idején hfí maradt hozzá, és
végre a szomorúság következtében meghalt ; elmondá hoszszu fogságait, melyeknek magányában sokat gondolkodott
az istenségről, továbbá vérontás iránti ellenszenvét, de egy
szersmind majdnem ellenállhatlan hajlamát az összeesküvé
sekre, mely már mintegy második természetévé vált. Egy
szerű, természetes, emelkedett, néha fellelkesült volt. Lamar
tine föltalálta benne mindazon ügyességet és tapintatot,
mely az alkudozásra termett férfiúban szükséges. Megkér
dezte tőle, hogy nem volna-e kedve az ő nézete szerinti köz
társaság szolgálatába lépni, akár a hazában, akár azon kí
vül ? hogy a hazája intézményei elleni örökös áskálódás
szerepe nem iátszik-e neki unalmasnak, haszontalannak,
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hálátlannak s a köztársaságra nézve károsnak ? Blanqui
ezt beismerte ; nem látszott idegenkedni azon eszmétől, hogy
külföldön a köztársaság szolgálatába lépjen, melynek minis
tereit tiszteli s nézeteiket osztja. Ily hosszasabb beszélgetés
után Blanqui és Lamartine elváltak egymástél, látszólag
meg lévén egymással elégedve, készek voltak uj találko
zásra is, ha épen a körülmények kívánni fognák.
XIX.
Lamartine ezen naptól fogva folyvást érintkezett, min
den érdek és hátgondolat nélkül, a különféle pártok oly
embereivel, kik vetélkedtek a népvezérség felett. Az ő sugalmazásainak mindig csak azon egyedüli értelme volt, hogy
a nemzetgyűlés összehivassék a párisi nép ellenzése nélkül.
Megegyezvén e tárgyban a különféle pártok főnökeivel, tiszt
társaival csak azon lázitó mozgalmakra kellett ügyelnie,
melyek a kormányt véletlenül megbuktathatták volna.
Ily veszélytől minden órában lehetett tartani. A mozgó
sereg még csak egy nehány egyenruha nélküli zászlóaljból
állott ; a luxenburgi küldöttek görbe szemmel néztek ezen
uj teremtményekre, s ezer akadályt görditettek a fiatal ka
tonák fölszerelése ellen. Duvivier tábornok teljes joggal tü
relmetlenkedett e halogatás miatt, seregének jókedvét csak
folytonos lelkesítés és gondoskodás által bírta föntartani. A
nemzetőrség tábornoka és táborkari főnöke, Guinard indí
tása folytán szerveztetett és fölszereltetett számszerint száz
kilencvenezer ember; de mivel még nem voltak megválasztva
vezérei, ez is csak eszmében volt meg. A kormány igen he
lyesen nem akart addig a választáshoz fogni, mig nem volt
egyenruhájok, nehogy egynek szegénysége, másnak gazdag
sága valami aristokratikus különböztetésre adjon alkalmat
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épen ott, bol a szívnek és kéznek egysége céloztatott. A
külföldi menekültek száma és bátorsága egyre növekedett
Párisban ; ezek arra akarták kényszeríteni a kormányt,
hogy fegyvert fogjon az ö ügyök mellett. A belga menekül
tek mindig a külügyi és belügyi ministerium nyakán ültek;
de a kormány hajthatatlanul el volt tökélve az ő politikátlan és méltatlan követeléseiknek nem engedni. Azonban
gyülekezéseik és betörési terveik ellen csak erkölcsi tekin
télyét vethette.
A külügyek ministere már többször meghiusitá tervei
ket s Ligne hercegnél kieszközölte, hogy bántatlanul tér
hessenek vissza hazájokba. Nehány százan csakugyan el is
távoztak Parisból, de mindazáltal maradt egypár ezer úgy
Párisban, mint a Nord departementben. Úgy látszott, hogy a
kormányhoz közel álló nehány férfiú megunta a belgák to
lakodását és szemrehányásait s annyira ment a szivességben — majdnem bűnrészességben — hogy számukra Fran
ciaország határán kocsikat és fegyvert rendeltek. Liliébe
érkezvén a belga csapat, fegyvert kért Negrier tábornoktól.
Negrier, Lamartine által megintetve, megtagadta. Ezalatt
Lamartine tudósítva lévén a tervről, hivatalosan irt a bel
ügyi ministernek, hogy a rendelkezésére álló ügynökökkel
minden áron megakadályozza a belgák felíegyverkezését és
betörését. A belügyminister teljesítette e kívánságot, s ily
értelemben adta ki rendeletéit a határszéleken.
A lillei biztos, ki azt hitte, hogy talán a kormány né
zete szerint cselekszik, ha a menekültek felfegyverkezését
előmozdítja, másképen cselekedett. 0 azon volt, hogy a
belgák békén térhessenek vissza hazájokba. A belgák látván,
hogy három technikus tanuló van köztük és hogy ezek
fegyvert és kocsit szereznek számokra, azt hitték, hogy a
kormány velők tart. Fegyveresen menvén át hazájokba, a
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király katonái lövéssel fogadták, mire ők árulást kiáltozva
Franciaorsi ágba futottak vissza. Ezen kiáltások egész Párisig hatottak, s a németek, lengyelek és a clubbok lázongani kezdtek. Ezt nevezték el r i q u o n s - t o u t i betörésnek,
azon falutól, mely mellett az összeütközés történt. De az
egész dologban nem volt árulás. Nehány demokrata egyet
értett a belga menekültekkel. A kormánynak gyors ellenrendeletei megsemmisítették az alárendelt személy által
adott rendeletet. A külhatalmak joggal, de mérséklettel emel
tek panaszt ; de kénytelenek voltak elismerni, hogy a külügyminister erélyesen akarta a benyomulást megakadá
lyozni.
XX.
Hasonló zavargási kísérletek történtek a francia földön
Strassburgban és a Rajna vidékén dacára a francia kormány
erélyes ellenállásának. Lyonból egy savojai önkénytesek bői
álló csapat kelt át a Rhóne folyón és megtámadta Charnberyt (Szardíniában), de honnét már másnap elüzetett a he
gyi lakók által. AragotEmanuel, ki nagy ügygyel-bajjal kor
mányzott Lyonban és küzdött az iparosok anarchiája ellen,
irt Lamartinenak, hogy meg kellene akadályozni a fegyveres
erőszakot, de nem volt fegyveres ereje. Ledru-Rollin tudósittatván a külügyi minister által, azonnal küldött biztoso
kat és rendeletet, hogy a zavargókat szétoszlassák. Lamar
tine azt javasolta, hogy a chambéry-i rend helyreállítására
és a Savója ellen tört menekültek, valamint a velők ment
franciák elnyomására az alpesi hadsereg küldessék ki. A
kormány épen úgy nem helyeselte e megtámadást, mint az
előbbi kormány az olaszok betörését Savójába. Kiadott egy
kiáltványt, mely által a határszéli menekülteket szétoszlatja.
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Lamartine és a belügyminister szövetkeztek egymással az
cféle zavargások megakadályozására. Flocon jelentékeny
haderőt fordított arra, hogy a menekültek ezreit szétoszlassa,
szétkergesse és belebbezze.

XXI.
De a legnyugtalanabbak Párisban maradtak. Ezek a
lengyelek voltak. A lengyelek Európa lázitói. Bátrak a csa
tatéren, zavargók a köztéreken, Ők a continens forradalmá
rai. Mindenütt otthon érzik magokat, ha izgathatnak; fellá
zították Párist és fenyegették a kormányt. Meghonosittatva
a francia vendégszeretet által, fentartatva a francia egyletek
által s megáldatva oly fáradhatlan pártfogókkal mint Montalerabert, Vavin, ők mindig készek voltak igényekkel lépni
fel a hatalom irányában s különösen a külügyi ministernek állását nehezítették. Lengyel dandár szerveztetek szá
mukra, hol francia zsoldot húztak ; többet tenni értök a
nemzetközi jog sem engedett meg. Háborút üzenni miattok
Poroszországnak, Ausztriának és Oroszországnak annyi lett
volna, mint keresztes hadat indítani egy sir elfoglalásáért.
Megtagadni pedig annyit tett, mint népszerűtlenné lenni s
az ő érdekükben támasztott lázadásoknak tenni ki magát.
Az ő szavok minden clubban, az ő lármájok minden moz//
galomban, az ő kezeik minden csődülésben ott voltak. Ok
nyíltan szereztek rokonszenvezőket a nemzeti műhelyekben.
Egész vakmerőséggel hirdettek lengyel nyilatkozatokat, hogy
a kormányt megijeszszék. A jobb gondolkodású honfitársaik
hiába akarták Őket visszatartani. A frauda demagógok
Lengyelország nevét használták Franciaország fellázitására.
Lamartine, ki figyelemmel kisérte iizelmeiket, botránkozott
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felette, látván hogy Franciaországnak ezen vendégei több
bajt okoznak neki, mint maga Franciaország.
Egy este, midőn a városházi mindennapi küzdelmek
ből hazatért és midőn egy pár órára le akart feküdni, hogy
— ami ritkán volt lehetséges — kipihenje magát, egy számos
tagból álló democrata lengyel küldöttség jelentette magát
nála, mely egész Lengyelországot kivánta képviselni. Amaz
öt vagy hat, a külföldön is anarchikus s egymásra agyarkodó lengyel pártok mindenike az egész nemzet nevében
mert szólani. A küliigyministerrel szemben két csoportban
foglaltak helyet a teremben. Egy szónokuk tisztességesen,
de mégis parancsolóbb hangon beszélt, mint illenék egy
külországi gyarmathoz. Lamartine oly figyelemmel válaszolt,
mint minőt a hontalanság szerencsétlensége követel, midőn a
másik csoportban tiltakozások emelkedtek az első szónok
mérsékeltsége ellen.
Az elégületlenek sorából egy más szónok lépett elő,
ki egészen illetlen módon támadta meg a ministert s annak
személyében a nemzetet ; lázitó beszédét azon kijelentéssel
végezé, hogy a lengyelek nagyobb urak Párisban, mint La
martine, hogy ők majd számolni fognak a kormánynyal is,
hogy ők már negyvenezer embert szereztek a műhelyekben,
kik a következő napon velők együtt fogják megtámadni
a városházát, és ha a kormány nem enged, ők elég erő
sek lesznek megbuktatására és megváltoztatására.
E szavakra, c fenyegetőzésekre a kormány szabadsá
gának és a nemzet méltóságának ily sértegetéseire, Lamar
tine is hevesen válaszolt, s következőleg végezte szavait :
ha Franciaország megengedné buktatni kormányát egy ma
roknyi külföldi által, akik neki törvényt akarnak szabni,
akkor oly nemzet polcára sülyedne, melynek nincs hazája.
A civakodás tovább tartott, a beszédek élesek, az ar

186

cok tüzesek valának. Végre az értelmesebb hazafiak, kik
többségben voltak, közbevetették magokat, lecsendesitették a
sértő szónokot és végre bocsánatot kértek számára. Kijelen
tették, hogy másnap a városházán fognak megjelenni. A
minister pedig távozásukkor megmondta nekik, hogy ha az
ő küldöttségük tüntetéssé fajul és ha csak egyetlen eg y
franciát merészelnek magokkal vinni, akkor nem fogja többé
vendégeknek, hanem Franciaország békezavaróinak tekinteni.
XXII.
Más nap csakugyan nagy számmal, de illő csendben
jelentek meg a Gréve-piacon. Franciaország és Európa fe
szülten várta a feleletet, melyet Lamartine volt adandó ne
kik, mert ezen felelettől függött az egész kontinens békéje
vagy háborúja. Lamartine a M o n i t e u r gyorsírói szerint
eképen szólott :
„Lengyelek !
„A francia köztársaság kedvező jósjelül és vendégsze
retete hálájául veszi azt, hogy ti hozzája csatlakoztatok.
Nem szükség annak érzelmeit ecsetelnem Lengyelország
fiai iránt. Franciaország minden évben kijelentette érzelmét
irántatok, még akkor is, midőn szava a monarchia által el
nyomatott. A köztársaság szava még sokkal szabadabb és
rokonszenvesebb. Ismételni fogja az testvéries érzelmeit, s ki
fogja azokat mutatni minden módon, mely megegyező leszen
az igazság politikájával, a mérséklettel és azon békével, me
lyet a világ előtt hirdetett.
Igen, a ti utolsó szerencsétlenségtek óta, a midőn a
kard kitörülte a nemzetek sorából a ti nemzeti létetek bi
zonyságát, Lengyelország nemcsak szemrehányás, hanem
iszonyú vád is volt egész Európa ellen. Franciaország nem
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csak jó kivánatokkal és könyekkel tartozik nektek, hanem
erkölcsi támogatással, sőt adandó alkalommal tettel is, vi
szonzásul azon lengyel vérért, melyet ti öntöttetek ami nagy
háborúinkban Európa minden csatatéréin.
Franciaország le fogja róni tartozását, bízzatok harminc
hat millió francia szivében. De egyedül Franciaországra bíz
zátok azt is, a mi egyedül őt illeti, az órának, az alkalom
nak és azon formának megválasztását, melyet az isteni
gondviselés és körülmények nyujtandanak arra nézve, hogy
visszaszerezzük számotokra, zavar és vérontás nélkül azon
helyet, mely a nap alatt a többi nemzetek sorában nektek
kijelölve van.
Ismeritek azon alapeszméket, melyeket az ideiglenes
kormány külpolitikájára nézve változhatlan zsinórmértékül
elfogadott? ha nem ismernétek^ akkor halljátok a következő
szavakban :
A köztársaság kétségen felül republikánus, ezt az egész
világ előtt nyíltan bevallja, de a köztársaság sem nyílt, sem
titkos háborút nem jelent semmiféle nemzettel, semmiféle fenn
álló kormánynyal, amig csak ama nemzetek vagy kormányok
háborút nem üzennek neki. Nem fog elkövetni és nem
fog megtűrni semmi megtámadást a német nemzetek ellen ;
ezen nemzetek jelenleg oda törekednek, hogy önmagok mó
dosíthassák benső szövetségöket és megállapítsák azon népek
egységét és jogát, melyeknek benne lakások van. Oktalan
ság, sőt a világ szabadsága elleni árulás lenne őket ezen
munkában harcias tüntetésekkel zavarni, s ellenségeske
déssé, sértegetéssé és gyűlöletté változtatni az ő szabadságra
való törekvésöket, miáltal szivök felénk és felétek hajlik. ■
És mi alkalomból akarjátok e támadást elkövetni a
törvény, a politika és a szabadság ellen? Talán megint
pilnitzi szövetséget kötnek ellenünk? Talán a korlátlan ha-
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talmu fejedelmek coalitiója készül ismét a mi és a ti hatá
raitokon ? Nem. Látjátok, minden posta a népeknek uj győ
zelmi üdvözletét hozza számunkra, melyek ami alapelveinket
helyeslik és melyek ügyünket támogatják éppen azért, mi
vel kijelentettük, hogy elvünk : tisztelni a népek jogát, aka
ratát, kormány formáját és országterületét. Oly gyengén áll-e
tehát az ideiglenes kormány külpolitikája, hogy azt erő
szakkal kell kényszeriteni annak megváltoztatására, és mi
szuronyt mutassunk szomszédainknak határán béke és sza
badság helyett?
Nem, ezen biztos és békés politika sokkal jobb szol
gálatokat tesz a köztársaságnak, semhogy változtatni
akarná mindaddig, mig a kíiibatalmak magok nem változ
tatják. Tekintsetek Belgiumra ! tekintsetek Svájcra, Itáliára,
egész déli Németországra, tekintsetek Bécsre és Berlinre ! s
mi kell több? Magok a ti országtok birtokosai is megnyiták
a visszatérhetés útját és hivnak benneteket, hogy békéssé*
ges utón építsétek fel alapjait. Ne legyetek igazságtalanok
az isten ellen, a köztársaság ellen és ellenünk ! Ott vannak
Németország barátságos nemzetei, ott a porosz király, ki
megnyitotta palotáit a ti vértanúitok és raenekülteitek szá
mára, ott a fölszabadult Krakkó, az ismét lengyellé vált
pózeni nagyhercegség — ezek azon fegyverek, melyeket
egy politikai hónap alatt nektek adhattunk.
Ne kívánjatok tőlünk egyebet ; az ideiglenes kormány
nem fogja magát zavartatni politikájában egy idegen nemzet által, bármily szeretettel viseltessék is iránta. Mi szeretjük Len
gyelországot, szeretjük Olaszországot, szeretünk minden elnyo
mott népet, de mindenek előtt szeretjük Franciaországot, en
nek sorsáért mi vagyunk felelősek, sőt e pillanatban talán
egész Európáért !
Ezen felelősséget senkinek nem engedjük oda, csak
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magának a nemzetnek ! bízzatok ebben, bízzatok a jövőben,
bízzatok a lefolyt harminc nap múltjában, mely a francia
demokratia ügyének máris több tért nyitott, mint harminc
nagy csata, és ne csináljatok zavart sem fegyverrel, sem
izgatással, ami közös ügyünknek csak ártalmára szolgál;
az isteni gondviselés végre fogja azt hajtani fegyver nélkül
is csupán az eszmék fegyverével — a népek ujjászülemlését
és az emberi nem testvérülését!
Ti dicsőén beszéltetek mint lengyelek ; nekünk köte
lességünk úgy beszélni, mint franciáknak. Mindkettőnknek
kötelességünk saját szerepünk mellett maradni. Ti mint
lengyelek méltán türemetlenkedtek, hogy apáitok házába re
pülhessetek és megfelelhessetek azon hívásnak, melyet Len
gyelországnak egy már szabad része intéz nemes fiaihoz.
Ily érzületnek mi csak örülhetünk, s ki fogjuk eszközölni
az óhajtott békefeltételeket, hogy visszatérhessetek hazá
tokba és örülhessetek a pózeni függetlenség kezdetének.
Mi, mint franciák, nem tekinthetjük csupán Lengyelországot, hanem az európai politika egyetemét, mely egész
látkörét magában foglalja, Franciaországnak és a szabadság
érdekének, melynek a francia köztársaság második s — re
méljük utolsó -- dicső fellobanását képezi Európában. Ezen
érdek fontossága, ezen elhatározás jelentősége az, melyről
az ideiglenes kormány nem mondhat le semmiféle nemzeti
ség és semmiféle nemzeti párt számára, bármily szent le
gyen is ezen nemzet ügye.
A politika, melyet a monarchia korában követtünk
Lengyelország irányában, egészen más, mint melyet a köz
társaságnak követnie kell ; ez utóbbi szavát adta a világnak,
k annak ura is akar lenni. Nem akarja, hogy bármi földi
hatalom azt mondhassa neki : „lám ilyen a beszédje és
minő a tette !“
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A köztársaságnak nem szabad— s nem is akar —
oly tettet követni el, mely ellentétben áll szavaival; ettől
függ szavainak tisztelete, s azt nem is fogja csökkenteni
megszegés által soha. Mit mondott a köztársaság a külhatalmaknak? Rátok vonatkozólag ezt: azon a napon, melyen
látni fogjuk, hogy az isteni gondviselés órája ütött egy igaztalanul eltörült nemzet föltámasztására, mi segitni akarunk
nekik. De méltán fentartottuk maguknak azt, ami Francior
szágot illeti, t. i. : az órának, a pillanatnak az ügy igazsá
gos voltának és azon eszközöknek megválasztását, melyek
kel közbevethetnők magunkat.
Igaz, eddig csak békés eszközöket választottunk ma
gunknak, és higyjétek el, hogy Franciaország és Európa
meg tudják Ítélni, vajon ezen békés eszközök helyesek voltak-e
ránk és magatokra nézve.
A béke és testvériség rendszerének ezen természetes
és békés eredményei harmincegy nap alatt, többet használ
tak Franciaországnak, a szabadságnak és magának Lengyelország ügyének, mint tiz csata és mint a kiontott vérnek
patakjai !
Bécs, Berlin, Olaszország, Milano, Genua , déli Német
ország, München, mindezen alkotmányok, mindezen önkény
telen, senki által elő nem idézett kitörések a népek lelkében,
a ti saját határaitoknak számatokra való megnyilása Német
ország üdvkiáltásai között, mely saját alakját megújítja
azon sérthetlenség következtében, melyet mi biztosítottunk
kormányainak és országainak. — íme ezek azon haladások,
miket a köztársaság tett azáltal, hogy tiszteletben tartja
mások szabadságát, földjét és retteg a vérontástól ! Mi nem
fogunk más rendszert követni, jegyezzétek ezt meg jól ! az
egyenes ut sokkal biztosabban fog bennünket az óhajtott
érdeknélküli célhoz vezetni, mint a diplomatia tekervényes
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utjai ! ne próbáljatok minket ettől eltéríteni. Van ami a
lengyelek iránti érzelmeinket korlátozza és világosítja, — s
az az ész ; engedjétek, hogy egészen szabadon fejthessük ki
gondolatainkat és meg lehettek győződve, hogy e gondolatok
nem fogják egymástól elszakítani azon két népet, melynek
vére oly gyakran összefolyt a csaták mezején.
Ami gondoskodásunk, mint vendégszeretetünk, addig ter
jed ki irántatok, meddig ami határaink ; szemünk egész
hazátokig fog elkísérni benneteket; vigyétek el oda az újjá
születés reményét, melynek hajnala már felderült Poroszor
szágban, hol — Berlinben — már a ti zászlótok lobog.
Franciaország nem követel más jutalmat a nyújtott menhelyért,
mint, hogy ati nemzeti sorsotok javuljon és hogy az emlék
fenmaradjon, melyet Franciaországból hazavisztek.
Ne feledjétek, hogy a hazátokba való visszatérhetés
első lépését a köztársaságnak köszönhetitek.“
Ezen beszéd megnyugtatta Európát és megfékezte a
menekültek vakmerőségét.
XXIII.
Anglia nem kis feszültséggel várta, hogy miképen
fogja Lamartine fogadni az irlandi zendülőket, kik Dublinból
avégett mentek hozzá, hogy a írancia köztársaságtól báto
rítást és fegyvert nyerjenek. A Franciaország és Anglia közt
régen fenálló nemzeti gyűlölet kedvezett nekik ; a dema
gógok pártja, a harcias és katholikus párt egyesült Fran
ciaországban, hogy az irlandi zendüiők ügyét úgy tüntessék
fel, mint a szabadság, az egyház és Franciaország ügyét.
Lamartine igen jól tudta, hogy e három párt mily lármát
fog csapni ellene, ha meg meri tagadni a köztársaság se
gítségét egy Anglia elleni polgárháborútól. De ő mégis meg-
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tagadta, támaszkodva a köztársaság kvalitására. 0 nem
hitte, hogy akármiféle fegyver jó egy nélktilözhctlen ver
senytárs megtámadására, a kit meg akart nyerni a szabad
Franciaország számára.
„Irlandi polgárok ! — igy válaszolt nekik — ha
szükségünk volna egy uj bizonyítékra, mely a demokratiai
nagy elv kimondásának békés befolyásáról tanúskodnék,
mely mint hajdan a kereszténység, két részre, u. m. a
pogány és keresztyén részre szakította a világot, akkor
legszebb bizonyítékot találnánk az eszmék hatalmában és
azon látogatásokban, melyekben nemzetek és nemzettöredé
kek részesítik Franciaország köztársaságát ! Mi csodálkozunk
azon, hogy ma Irland egy részét szemléljük itt. Irland igen
jól tudja, hogy vallási szabadsága, egysége és az egyesült
ország többi részeivel alkotmányos egyenlősége érdekében tűrt
szenvedései és folytonos haladása mindig részvéttel töltötte el
Európa szivét. Elmondottuk mi már ezt nehány nap előtt
a ti polgártársaitoknak, és el fogjuk mondani ama dicső
Erin sziget minden gyermekének, mely lakosságának termé
szetes genialitása s történelmének fejlődése által az éjszaki
nemzetek költészetévé és hősévé lett.
Meg lehettek róla győződve, hogy Franciaországban
a köztársaság alatt ugyanazon érzelmekkel fogtok találkozni,
aminőkkel ti jöttetek. Mondjátok meg polgártársaitoknak,
hogy Irland neve és a kiváltságok ellen bátran védett sza
badság neve egy minden francia polgár előtt. Mondjátok
meg nekik, hogy a köztársaság mindig büszke lesz arra, ha
a kívánt viszonosságot és a régi vendégszeretetet gyakorol
hatja az irlandiak iránt; mondjátok meg nekik különösen azt,
hogy a francia köztársaság nem és nem is lesz aristokratikus, melyben a szabadság az előjogok álarca, hanem oly
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köztársaság, mely ugyanazon jogokkal és ugyanazon kedvez
ményekkel öleli össze az egész népet.
Más bátorítást adni époly illetlenség volna részünkről,
mint részetekről elfogadni. Én ezt már elmondtam Svájcra,
Németországra, Belgiumra és Olaszországra nézve. És ismé
telni fogom minden oly nemzet irányában, mely önmagával
vagy kormányával egyenetlenségben él. A kinek nincs vére
valamely nép között, annak nem szabad annak ügyeibe
avatkozni. Mi Irlandban semmi más párthoz nem tartozunk
mint egyedül az igazság, a szabadság és a nép jólétének
pártjához. Béke idején semmi szerepet nem vállalhatunk ide
gen nemzet ügyeiben. Franciaország szabad kezet kíván
magának hagyni minden jogokra nézve.
Mi békében élünk, és az egyenlőség alapján jó vi
szonyban akarunk élni Brittaniának nemcsak egyes részei
vel, hanem az egész Nagy-Brittaniával. Azt hiszszük, hogy
ezen béke tisztességes és hasznos nemcsak N.-Bríttaniára
és a francia köztársaságra nézve, hanem az egész
emberiségre nézve is. Mi nem fogunk semmi oly
tettet elkövetni, semmi oly szót kimondani és semmi
cly jelt adni, mely ellenkeznék a népek kölcsönös sérthetet
lenségének azon elvével, melyet kimondottunk, és melynek
gyümölcseit már is élvezi Európa. A megbukott mon archiának voltak szerződései és diplomatái. Nekünk diplomaták
helyett vannak népeink, szerződések helyett rokonszenvezőink. Bolondok lennénk, ha e diplomatiát most titkos és
töredékes szövetségek ellen felváltanók azon — meglehet
legtörvényesebb — pártokkal, melyek a szomszédos orszá
gokban léteznek. Mi nem vagyunk képesek őket sem meg
ítélni, sem egymás fölé helyezni. Mihelyt az egyiknek bnrátjául nyilvánitanók magunkat, a többik ellenségeivé len
nénk. Mi nem akarunk ellenségeivé lenni a ti polgártársaiLamartine II.
13
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toknak ; sőt inkább a republikánus szó loyalitásával akar
juk megszüntetni ama nehézségeket és előítéleteket, melyek
köztünk és szomszédaink között léteznek.
Ezen magatartást, bármily fájdalmas legyen is rátok
nézve, egyiránt parancsolja nekünk a népek joga és ami
történelmi múltúnk.
Tudjátok-e, mi ingerelte fel leginkább Angliát Fran
ciaország ellen az első köztársaság alatt? Ama polgárhá
ború, melyet Pitt szított és előmozdított országunk egyik tar
tományában. Ama bátorítás és fegyveres segély, melyet Pitt
adott Vendée-ban az ép oly bátor franciáknak, mint aminők
ti vagytok, csakhogy francia harcolt francia ellen ! Az nem
volt loyalis háború; az royalistikus propaganda volt, szö
vetkezve francia vérrel, a köztársaság ellen. Az ellenséges
kedésnek ily módját nem akarjuk többé visszaidézni N.
Brittania és Franciaország között. Mi elismerőleg fogadjuk a
barátság azon nyilatkozatait, melyeket az összes britt bi
rodalom különféle nemzetiségei tanúsítottak irántunk. Mi
azon leszünk, hogy az igazság szorosabban fűzze össze a
népeket az egyenlőség alapján ; de midőn a testvériség ezen
szent dogmáját veletek és a többiekkel együttt hirdetjük,
elveinkhez hiven, tetteinkkel is csak testvériességet akarunk
gyakorolni.
E beszédre az irlandiak körül álló roppant néptömeg
.közül „éljen a köztársaság! éljen Lamartine!" kiáltások
hangzottak fel. Ebből kiérthették, hogy a minister okadatolt
tagadó válasza népszerűbb volt, mint az ő ügyük. Nem is
követeltek többet, hanem belenyugodtak. Vezéreik másnap
a miuisternél ebédeltek, de a végbe ment jelenetről egy szót
sem szólották.

T IZ E N H A R M A D IK KÖNYV.

I.
Azalatt Fanciaország a külföldi népekhez és kormá
nyokhoz szóló manifestuma megtette hatását Európában. A
népek, ki lévén elégítve a köztársaság dicsősége által, át
adták magokat a szabadság felé vonzó hajlamaiknak. Az
igy magyarázott párisi forradalom visszahatása jobban meg
rázta a világot, mint Marengó vagy Austerlitz ágyúi.
Az első lökés egészen váratlanul Bécsben nyilatkozott
márc. 14-kén. Metternich herceg, kinek kormánya már rég
óta nem volt egyéb, mint a nemesség akaratának teljesítése
és a mindig gyermekes császárt környező három nőnek
bálványozása, oly mozgalom által lepetett meg, mely ellenállhatlanúl buktatta meg a papuralmat, az udvart, az *aristokratiát és a kormányt. A császári család a forradalomnak
hagyta Bécset ; a herceg maga is elhagyta a birodalmi fő
várost és Tyrolba menekült.
A bécsi események márc. 18-kán visszhangra találtak
Berlinben. Első napon a király, seregének élén győzelme
sen ellentállott. Győzelme által elragadatva, zavarba jött s
kardját a legyőzött nép kezébe adta. A berlini börtönökből
kiszabadult lengyelek márc. 20-kán urai voltak a monarchiá
nak. Ezek a népet köztársaságra vezették. A király, egy
ministere tanácsára, ki egyedül tartotta meg hidegvérüségét,
13*
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az által előzte meg e mozgalmat, hogy Machiavelli-módon
hizelgett a német érzelemnek. A szükségből becsvágyó ministér azonnal elfogadtatta a királylyal Németország egységének
szineit, melyekért a másodrendű német államok népei lel
kesedtek. Ily módon Frigyes Vilmos ismét népszerűségre
tett szert a forradalmi Németországban épen azon pilla
natban, mikor az ő saját koronája kockán állott.
II.
Nehány nappal később egy második mozgalom ütött
ki Bécsben, mely még demokratikusabb volt mint az első.
Itt megint lengyelek vegyültek a tanulóság közé, mely azt
végrehajtá. Ezen harmadik forradalom jelszava a köztársa
ság volt. A császár által márc. 16-kán kiadott alkotmány
iratot széttépték, s egy általános szavazatjog alapján vá
lasztott alkotmányozó gyűlés tilt össze. A harminc millióból
álló Magyarország, megunván az osztrák igát, fölhasználta
a bécsi forradalmat, hogy fölszabadítsa magát s független
kormányt állítson magának. Ezen fölszabadítás, mely a horvátok és magyarok nemzetiségi polgárharca által bonyolittatott össze, fegyverre szólitá az egész Magyarországot. Ezen
háború, mely változó szerencsével foly Ausztria ellen, még
most is (1849 júniusában) tart s Magyarország függetlensé
gének és Ausztria forradalmának sorsa még eldöntetlenül áll.
Az Alpokon túl Lombardia is érezni kezdte, hogy az
ő fölszabadításának órája ütött Párisban s márc. 14-kén
Bécsben ismétlődvén megjelent. Milano, a főváros, márc.
20-kán fölkelt s kiűzte falai közül az osztrákokat.
Milánót követte Velencze, melynek a szolgaságban
elnyomoritott népe újra visszanyerte az ősi jólétében kialudt
hősiességét.
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April elején Panna és Modena is elűzte hercegeit, kik
nem voltak egyebek, mint Ausztria alkirályai. Ezen herceg
ségek ideiglenesen köztársaságoknak nyilvánították mago
kat, várván, hogy a kard szerencséje mit határozand éj
szaki Olaszország egysége felett.
Toscana, melynek népszerű és szabadelvű fejedelme
megelőzte óhajtásait, alkotmányt kapott. Róma egy inkább
vakmerő, mint politikus pápa által szabadságra és független
ségre vezetve, türelmetlenül fölkelt, s Pius által majd fellázittatott, majd visszatartatott.
Nápoly alkotmányt erőszakolt ki királyától. A hadse
reg a király mellett maradt s harcolt a köztársasági törek
vések ellen. Sicilia kikiáltotta függetlenségét és vérét ontotta
annak fentartásáért.
Végre Károly Albert, Sardinia királya, követvén a po
rosz királyt, százezer ember élén kitűzte Olaszország füg
getlenségének zászlóját. Azelőtt szövetséges társa, sőt majd
nem szolgája volt az ausztriai politikának, most felhasználta
Ausztria szerencsétlenségét, hogy Lombardiára törjön. Elra
gadtatva régi dicsvágyától, kényszerittetve saját népétől,
visszatartva szabadságellenes elvei által, ócsároltatva saját
udvara és papsága által, üdvözöltetve és fenyegettetve a
republikánusok által, minden előrelátás és logika nélkül a
következetlenségek, hibák és nehézségek örvényébe sodor
tatta magát. Ő azt hitte, hogy hódítások által kike
rüli a köztársaságot. De ezzel csak országa pusztulását és
száműzetését érte el. Mint jó katona, rósz vezér, állhatatlan
ember olykor forradalmi, olykor pedig zsarnoki fejedelem,
arra látszott születve lenni, hogy az uralkodó pártnak szen
vedőleges és szerencsétlen eszköze legyen. Személyes hősies
sége által pótolta értelmi és jellembeli tökéletlenségeit. A
történelem sajnálni és tisztelni fogja őt.

198

III.
Ezen mozgalmak mindenikének Ilire csakhamar elér
kezett Párisba s örömrivalgással üdvözöltelek. A köztársa
ságra nézve legveszélyesebb volt egy ellene alakult szövet
ség. A félelem kegyetlen, mindjárt á r u l á s t kiált, máglyát
rak, diktatúrát akar, s a kormányt a legszélsőbb párt ke
zébe adja. Lamartine attól tartott, hogy e szövetség követ
keztében oly félelem támad, mely Franciaországot felfor
gatás és vérontás színhelyévé teheti. Az Európában bekövet
kezett szakadások, a fejedelmek elüzetése, a nép fölszaba
dulása, melyeket ő előre megjósolt volt tiszttársainak, napról
napra mindinkább megerősítették őt békerendszerében. A
látkör mindenfelé kitisztult. A demokratia politikájába a í
Dunától egész a Tiberisig barátságot kötött. A légkör kitisz
tult s biztosság szállott a párisi közönség szivébe. A féle
lem eltűnt az aggódó keblekből. A kormány közelében iz
gató legvakmerőbb pártosoknak nem volt semmi ürügyök.
„ Magok a clubbok is hirdették a béke jótéteményeit. Azon
hű ügynökök, kiket a külügyminister Európa minden fővá
rosába küldött volt, minden postával jelentették neki, hogy
minő jó hatása volt az ő — a nemzetek iránt békés, a
kormányok iránt feddhetetlen — diplomatájának.
A külügyek tárgyalása még a kormány kebelében is
megszűnt. A minister minden ellenmondás nélkül maga ve
zette a külügyi politikát. A siker igazolta tetteinek helyességét. 0 csak azért járt a ministeri tanácsba, hogy a köz
társaságnak uj meg uj győzelmeitjelentse. Tiszttársai együtt *
örültek vele. A belügyek azonban zavartak valának, s nem
kedvező kilátást nyújtottak.
„Valahányszor egy-egy posta érkezik — mondá La-
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martiné a kormánynak — s valahányszor idejövök, hogy
önöket tudósítsam az ország külügyeiről, mindannyiszor egy
uj foszlányt mutatok fel Európából !“ S valóban Európa a
párisi köztársaság lökése folytán bomlani kezdett, mert e
köztársaság elég okos volt Európát semmire sem kénysze
ríteni.
Lamartine előre tudta, hogy Európa ezen felbomlási
mozgalma után a régi monarchiák //erőszakos visszaállitásának mozgalma fog bekövetkezni. 0 nem hitte, de nem is
óhajtotta, hogy a roszul előkészített népek egy ugrással ér
jék el a köztársaságot. Franciaországnak elég volt az, hogy
a szomszédságában lakó népek szelleme alkotmányos utón
rendezi kormányát, mint a Franciaországgali testvériség
egyetértés és béke elemét. Ez volt az ő igazi gondolata.

IV.
Éhez képest minden külligynök, kivétel nélkül, oda
volt utasítva, hogy a kormányok elleni fondorlatokba ne
bocsátkozzék, semmiféle köztársasági zavarokba ne keve
redjék, és hogy egy népet sem
ingereljen lázadásra, egy
//
fejedelmet sem a háborúra. 0 a köztársaságot egyátalában
semmi oly bajba nem akarta bonyolítani, melyet később
meg kellett volna bánnia. E tekintetben annyira vitte a lel
kiismeretességet, hogy még a roszalásnak vagy bátorításnak
jeleit is kerülte. Midőn Károly Albert király tudtul adta
neki Ausztria megtámadtatását, az olasz követ Brignote
marquis,?' ki Lamartinet naponta látta, semrniképen nem
bírta kitudni, hogy a francia kormány helyesli-e vagy roszalja ezen háború megkezdését. Helyeselni? ez annyi lett
volna, mint hallgatagul kötelezni magát a háború esélyeinek
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követésére s közvetve hadat üzenni Ausztriának. Roszallani ?
annyi lett volna, mint az olaszokat Olaszország független
ségének kivívásában lehangolni. Lamartine hallgatott és
sürgette az alpesi hadsereg szervezését, mert a piemontiosztrák háborúban, akár sikerüljön, akár nem, a francia
hadseregnek okvetlenül az alpesekre kellett mennie, vagy
hogy harcoljon, vagy hogy karddal kezében alkudozzék.
Ezen terv, mely Lamartinenak Olaszország iránti egész
politikáját magában foglalta, a júniusi események folytán
fel lett adva az utána következett kormány által. Lamartine
a köztársaság második // kormányának sem szükségeit, sem
indokait nem ismerte. 0 nem ítél, csak elbeszél.

V.
Németországot illetőleg az ideiglenes kormánynak csak
e g y t e r v e volt, t. i. tiszteletteljes és jóakaró semlegesség
minden német hatalom iránt. Németország barátságát min
den áron elnyerni az által, hogy lemondunk minden hódí
tásról s ügyeibe való avatkozásról ; kétszázezer emberből álló
hadsereget állítani, mely hat héten át fedje a rajnai határt,
és mely érdektelen segítségül szolgáljon, ha Németország
által külföldi elnyomás ellen felszólittatnék.
Ebben foglaltatott össze a franciáknak minden német,
magyar és lengyel politikája. E részben semmi változás
sem történt; de egy olasz szövetség megkötésére elvesztet
tük az alkalmat. A közbenjárásnak csak az Alpok túlsó
részén lehetett hatása. A francia demokratia csak önma
gát vádolhatja mulasztással, hogy az ideiglenes kormány
nak Olaszországot illető gondolata nem sikerült. Az izgató
socialista lázadások júniusban kétségen kívül akadályozták
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a Cavaignac kormánya alatti alpesi sereg működését, s vég
zetszerű következetességgel idézték elő ama gyűlöletes fran
cia háborút Róma ellen. De azért Franciaország és Itália
nem hagyja magát elszakasztaui egymástól a kormány téve
dései miatt. Ők természetes szövetségesek maradnak.

VI.
így állottak Franciaország kiilügyei april elején. An
golországnak, mely az ideiglenes kormány bölcs mérséklete
folytán tisztelettel és bámulattal telt el egy anarchia és
háború nélküli demokratia iránt, semmi ürügye nem volt
neheztelésre és ellenségeskedésre. A francia uj köztársaság
népszerű volt Londonban.
Egész N.-Brittaniában csak egy férfiú rágalmazta szóval
és írással. Ez lord Broagham volt, kitűnő tehetségű, de
nyakas és civakodó ember. Ez mindenről irt, de felületesen;
eleven, de nem genialis szónok volt, ő maga is a demokra
tia által emelkedett fel. Lord Brougham B ü r k e szerepét
negélyezte oly köztársaság ellen, mely semmiféle fejede
lemnek, sem polgárnak vérét nem ontotta ki. Gúnyiratai
tehetetlenségökben vesztek el, és saját fejére estek vissza,
mert ő, mint lord Brougham, utánozván Klootz Anacharsist,
köztársasági polgári cimért folyamodott az ideiglenes kor
mányhoz.
A parlament és lord Palmerston áthatottaknak mu
tatták magokat azon gondolattól, hogy a népek saját benső
átalakulásaikban sérthetetlenek. Ezek épen úgy, mint lord
Normanby, a párisi angol követ, kevesebb politikai fontos
ságot tulajdonítottak a köztársaság némely szavainak és
tényeinek, mint a mennyit tulajdonítottak volna talán egy
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erős monarchiái kormánynak. Látszott, hogy számításba ve
szik azon nehéz körülményeket, melyekkel a köztársaságnak
harcolnia kell, hogy fentartsa a békét. Időt engedtek a
francia politika megszilárdulására. E tekintetben a Palmerston-kormány nagy érdemeket szerzett magának az embe
riség iránt. A demokratiák gyanakodók. Lamartinenak igen
sokat kellett küzdenie az angolok iránti régi előítéletekkel.
Lord Palmerstonnak egy türelmetlensége mindent elrontott
volna. Politikai életének ezen szakában mutatta magát leg
nagyobb államférfiunak, mivel legtöbb philosophikus nyu
godtságot tanúsított.
VII.
A lombardiai fölkelés és Károly Albert első szeren
cséje, a cseh izgatások, Magyarország függetlensége, a frank
furti birodalmi gyűlésnek Összehívása, hol a német egységet
egy német szövetség alakjában akarták létrehozni, annyira
széttagolta és zavarba hozta Austriát, hogy először is Ang
liában és Franciaországban tette az első hivatalos lépést ;
némi engedmények Olaszországban, miáltal Sardinia, Franciaország, Anglia és éjszaki Olaszország függetlensége is
kielégittetnék.
Egy roszúl értesült államférfiu — Thiers — egy ké
sőbbi szónoklatában rósz színben mutatta be az ideiglenes
kormány külpolitikáját és azt állította, hogy a kormány
visszautasította Austria ajánlatát. Pedig épen az ellenkező
volt igaz. Lamartine sokkal nagyobb barátja volt a bé
kének és Olaszországnak, semhogy visszautasította volua az
oly ajánlatot, mely a békét és az olasz függetlenséget bizto
sította. Az osztrák követek hivatalos Ítélet alá vetették azon
ajánlatokat, miket a császár tett Sardiniának. Le akart
mondani Lombardiáról és a parmai hercegségről s alkot
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mányt akart adni Velencének, mint független alkirály
Ságnak egy osztrák herceg kormánya alatt. Lamartine el
ismerte, hogy ezen ajánlatok bőven ki fogják elégíteni
Olaszország törvényes függetlenségi óhajait és bátorította
az osztrák udvart, hogy ezen az alapon tovább folytassa
az alkudozást. Kétszer volt ez ügy félhivatalosan közölve
vele, s mind a kétszer ugyanazt mondá el. S nem lett
volna sem államférfi, sem hazafi, ha ezt visszautasította
volna. Mert az ilyen egy esség megkötése alkalmat adott
volna a köztársaságnak arra, hogy visszaszerezze azon hatá
rait, melyeket a száz nap utáni 1815-ki második béke által
elvesztett; s erre távolról gondolt.

V ili.

Franciaország bensőleg békén gondolkodott az álta
lános választásokról. A követjelölteket előitéletek és kizáróla
gosság nélkül itélgették. Csak a párisi utcákon volt egy
kis izgalom. Két vagy háromszáz ezernyi vidor, de foglal
kozás nélküli ember a nemzeti gyűléstől várta sorsa eldön
tését. A köztársaság állandóságában mindaddig nem lehe
tett bízni, mig a nemzeti képviselet el nem ismerte. A
bizalom és a hitel, mely a munkát mozgatja, csak alkotmá
nyosan választott kormány alatt szilárdulhat meg. Mindaddig
bizonytalanságban ingadozott.
A kormány célzatai nem voltak ismeretesek a nép
előtt. Észrevették benne némi ellenmondásokat s azt hitték,
hogy tagjai között nézetkülönbség létezik. A nemzet nagy
többsége a nehány névben képviselt mérsékelt férfiakhoz
csatlakozott. A megdöbbent párisi és kerületi clubbokban
nyilatkozó kisebbség más nevekhez ragaszkodott. Azt hit
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ték, hogy különböző két pártnak főhelye a belügyi és kül
ügyi ministerium, melyek — amint mondák — nem sokára
egymás ellen fognak harcolni. Ezen hit annyira el volt ter
jedve a nép között, hogy a külvárosokból és Páris belsejéből
többször százankint jöttek oda, s Lamartine tudtán kivül
egész éjeken át ott őrködtek kapuja előtt és a közel fekvő
utcákon, hogy valami megrohanástól megvédjék. A belügyministernek — mint mondák — szintén voltak saját védői, a
Barbés clubb tagjai, Blanc és Albert tanítványai és az úgy
nevezett clubbok clubbjának főnökei, kik a democratikus
izgatásokat összpontosították. Ezen emberek tudósították a
beltigyministert mindarról ami Páris legalsóbb köreiben ké
szült ; azok alkudoztak minden pártokkal, hogy felettük
és a kormány felett túlnyomó befolyást szerezzenek magok
nak. Ezen befolyásukat rendesen a nép csendesitésére hasz
nálták fel, de ők a tömeg nevében beszéltek, s oly követelé
sekkel állottak elő s oly tekintélyt követeltek, melyhez nem
volt joguk. A clubbok clubbjának ezen tagjai egynéhány
szor követségben jártak a külügyminisíernél. Lamartine
őszintén beszélt // velők s bátorította, hogy bízzanak a nemzetgyűlésben. 0 kereken megmondotta nekik, hogy a dik
tatúra meghoszabbitásába senkinek tanácsára sem fog bele
egyezni ; hogy ő február
24kén
cs
magát, hogy az országot megmentse az anarchiától, és hogy
köztársaság által rendes kormányt adjon Franciaországnak;
de mihelyt a nép souveránitása a nemzetgyűlésben ismét
helyreáll, őt semmiféle hízelgés és semmiféle hatalom nem
fogja arra bírni, hogy forradalmi kormányban vegyen részt.
ITgy látszott, hogy ez emberek tüzesek, de jóakarók voltak.
Nehány jelentéktelen rendetlenség, de mely könnyen
fajulhatott volna el botrányos összeütközéssé, zavarta meg
tavasz kezdetén Páris lakosait. Ezen rendetlenkedésnek
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egyedüli oka a párisi munkások elfoglalatlansága volt. Ezek
szabadsági fákat tűztek ki Páris minden piacára és minden
közemlékeire. A dologtalan kóbor fiatalság kiment a szomszéd
falvakba s onnét fiatal nyárfákat hordtak be a városba s
tetszésök szerint füzögették be a földbe, röppentyűket bo
csátották a levegőbe, lármáztak, néhol a papokat kénysze
ri tették, hogy fáikat szenteljék meg, a szomszéd házakban
pénzt gyűjtögettek, hogy fáiknak gyökerét borral locsolgassák. A hadügyminister, Arago, fegyveres hatalommal űzte
szét e csapatokat a tengerészeti ministerium udvaráról. Caussidiére, attól való félelmében, hogy a bajt nagyobbá ne tegye,
nem mert ellenök fellépni. Ezen tüntetések apr. 16-ig oly
lármás koldulássá fajultak, melyet többé nem lehetett tűrni.
A fegyveres erő még nem volt oly számos, hogy meggon
dolatlanul fel lehetett volna használni egy kenyér nélküli
szegény és pajkos nép zavargásai ellen.

IX.
Ilyféle zavargási jelenetek még kétszer vagy háromszor
ismétlődtek.
Egy csapat, a német menekültektől felizgatva, felke
rekedett, s azon okból, hogy Austria megveretett, az osztrák
követet ment boszantani. Lamartine ezt meghallotta, s mivel
semmiféle fegyveres erő nem
volt kezénél, egyedül az ész
//
hatalmára támaszkodott. 0 egyedül ment az osztrák követ
lakására s két óra hosszat várakozott kapuja előtt a lázongókra, mialatt nehány ügyes embert küldött hozzájok, hogy
beszéljék őket le ezen minden népjog elleni merényletről.
Ezek más útra tértek s a Mars-mezőn keresztül a belügyministeriumhoz mentek. A minister ékesen és melegen be-
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szélt hozzájok. Beszédjében arra akarta őnet bírni, hogy ne
idegenkedjenek a katonaságtól ez által óhajtván előkészíteni
a katonaság útját Párisba.
Ezen visszatérésnek türelemmel és okossággal párosult
eszközlése régi gondolata volt Aragonak és a kormány több
ségének. De ezt csak a nemzetőrség indítására, illetőleg óhaj
tására lehetett megcselekedni. A katonaság visszatérése,
mielőtt a nép indulataAecsendesült, kétségen kívül uj össze
ütközés és egy második polgárháború jelének tekintetett
t volna. De most viszsza kezdték óhajtani a hadsereget. Csak
a sociálisták és demagógok pártja csapott lármát s akart
lázadást csinálni valahányszor a katonaság visszatérése szó
ba jött.
X.
Minél inkább közeledtek az april elejére kitűzött vá
lasztások, annál jobban zúgolódtak és fenyegetőztek Párisban azon pártok, melyek féltették korlátlan hatalmukat. A
clubbok, melyeknek főbb embereire Lamartine nagy befolyást
gyakorolt, saját főnökeik ellen lázadtak fel, valahányszor
azok a nemzetgyűlés souverainitását hozták fel. Lázadásokat
terveitek előre, tiltakoztak s egymást biztatták, hogy fegy
verben maradjanak s ügyeljenek az országgyűlésre, s ellen
őrizzék a nemzetőrségi tisztségre kijelölteknek esküjét, és
ha kell, támadják meg magát a nemzetgyűlést is, mihelyt
az a köztársaságot megszüntetné vagy elárulná ; ők világosan
kijelentették, hogy, a párisin kívül semmi más souverainitást el nem ismernek. Látszott, hogy Páris erőszak nélkül
nem fog akarni lemondani azon absolut dictátori hatalomról,
melylyel a forradalom felruházta.
Magában a kormány kebelében is eltérő nézet uralkodott
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nem ugyan a nemzetgyűlés összehívásának törvényessége, ha
nem annak összeülési i d e j e felett. A többség minél hama
rább túl akart esni a választásokon, a kisebbség habozni
látszott a határnap felett. A munkások és a luxenburgi kö
vetek kérvényei különféle ürügyek alatt sürgették a válasz
tások elnapolását. Majd azt hozták fel, hogy még nincsenek
kellőleg elkészülve ezen uj polgárjogaik gyakorlatára; majd
hogy nincs elegendő idejök tanácskozni követjelöltjeik felett,
majd ismét, hogy a választási törvényben még járatlanok s
igy még előkészítő gyűlésekre volna szükségük. Ezen kü
lönféle ürügyek üressége bizonyította, hogy az ellenkezésnek
egészen más okai voltak.
Másfelől a belügyminister be akarta várni az ő kerü
leti biztosainak minden jelentéseit, mielőtt a kormánytanács
végleges határozatot hozna. Ezen jelentések csak lassan-lassan érkeztek be : némelyekben nagy zajt ütöttek a biztosok.
Ezek minden legkisebb szabadvélemény nyilvánitást a ke
rületekben és az elégületlenek függetlenségi és :>edig igenis
törvényes törekvéseit az ő mindenható kormányuk ellen, úgy
tüntették fel, mint a köztársaság elleni visszahatást. Ezt
azon emberek, kik Párisban határozatlan időre akarták nyúj
tani a diktatúrát, arra használták fel, hogy árulóknak ne
vezték mindazokat, akik vissza akarták állítani a rendes
kormányt azon hatalom helyett, mely eddig ugyan szeren
csésnek bizonyult be, de mely állandósítva könnyen zsar
noksággá és anarchiává fajulhat vala. A gyanuskodás kéttelől történt.
À választások elhalasztásának szószólói avval gyanú
sították elleneiket, hogy egyetértenek a leendő restauratióval
és hogy a legrövidebb jjutat készítik elő a j régi monarchia
embereinek és állapotának visszaállítására. Az azonnali vá
lasztások szószólói pedig nem láttak egyebet elleneiknél, mint a

208

hatalomra jutottak dicsvágyát, kik féltik azon hatalmat, melyet
a véletlen kezeikbe játszott, s úgy adják ki magokat, mint a
köztársaság egyedüli megvédői, hogy annak nevében urai
lehessenek az országnak s talán hogy szakadást idézhesse
nek elő.
Végre a socialisták vezérei és az iparosok szónokai
attól féltek, hogy szószékeik és hatalmuk meg fog szűnni, ha
a vidék képviselői megjelennek Párisban. A nemzeti hatalom
felállítása elleni ily közös ellenkezés, úgy látszik, összébb
hozta a socialisták és a gyüléskedők két pártját, melyeknek
ugyan már régen egyesülniük kellett volna, de melyek mind
ez ideig gyűlölték egymást.
Ezen két szélső párt befolyását még a kormány tanácskozmányaiban is észre lehetett venni. E tanácskozmányok ritkán fordultak elő, rövidek, de gyakran hevesek vol
tak. A többség el volt határozva, hogy e kérdéshez csatolja
a kormány teljes egyetértését vagy szakadását. A nap már
ki volt tűzve, melyen e fontos tárgynak el kellett dőlnie.
Az ülés hosszas, de elég nyugodt volt. Ledru-Rollin felol
vasta az ő biztosai jelentéseinek kivonatát, s világosan ki
mutatta azoknak adataiból s az előkészületek természetéből,
hogy az előkészületekre még hét vagy nyolc nappal több
kívántatik, mint a mennyit az első határozatukban kijelöltek.
Egyhangúlag elismerték azt, hogy a nemzetgyűlés biztossá
gának érdekében okvetlenül be kell várni a párisi nemzet
őrség szervezését felruházását és fölfegyverkezésót, hogy :
polgári katonság képes legyen fentartani az ország kép
viseletének biztosságát és tekintélyét. Erre pedig szintén
szükséges volt egy pár nap. Ennélfogva az általános válasz
tás napjául a husvétot vagyis april 24-két, a nemzetgyűlés
megnyitási napjául máj 4-két tűzték ki.
Ezen loyalis közakarattal elfogadott határozat egészen
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eloszlatta az egymás elleni gyanuskodást s lecsillapította a
titkos izgatottságot, mely a szivekben élt. A kormány több
sége látta, hogy a kisebbség hozzácsatlakozik, és hogy ha
tán kevesebb bizalommal is, de ugyanoly őszinteséggel mű
ködik a haza javán. Ezen naptól fogva közeledtek egymás
hoz az eltérő nézetű férfiak. A többség elérte azt, amit óhaj
tott, a mennyiben a diktatúra fentartásáról minden párt le
mondott.
Némi civakodásra adott még alkalmat a választások
előtt a belügyministernek egy körrendeleté. Ennek nem szel
lemét, hanem kifejezéseit használták fel. Forradalmi rend
szabályokat folyvást nem Ledru-Rollin követelt, hanem a luxenburgi követek és a párisi munkások clubbjai. Ezen rend
szabály abból állott volna, hogy minden departementbe kül
dessék ki a fővárosi munkások különféle osztályaiból válasz
tandó két vagy három ember, akik, mint a köztársaság biz
tosítói, a belügyministerium által fizettessenek. Ezen bizto
sítás mintegy 100—120,000 frankra rúgott volna. LedruKollin vonakodott ily nagy összeg kifizetésének felelősségét
magára vállalni, mig erre a kormánytanácstól egyenes uta
sítást nem kap. A kormánytanács beleegyezett e rendsza
bályba; de meghagyta a ministernek, hogy a kiküldendők
választására szigorúan ügyeljen, hogy csak tapasztalt, be
csületes és mérsékelt férfiak, ne pedig lázitók választas
sanak, és hogy küldetésükben a józan köztársasági elvek
terjesztésére szorítkozzanak s a választási törvény helyes al
kalmazását segítsék elő. Ezen kiküldötteknek a kormány
nevében való minden beavatkozásuk a követjelöltek ajánlá
sában szigorúan megtiltatott. Ezen kikötések mellett helybenhagyatott e rendszabály, még azok által is, kik ellene
voltak és féltek az ebből következhető visszaélésektől, mert
látták, hogy húszezer párisi munkást kell még arra bírni,
Lamartine II.
14
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hogy békén fogadja a választás határnapját. Ez a szorultság
engedménye s az egyetértés megszentelése volt. Húszezer
párisi munkásnak lázadása több pénzbe és még több vérbe
került volna. Ez volt az engedmény értelme, mely magában
véve hiba volt. A külügyminiszter érezte ezt akkor is, midőn
beleegyezett. A küldöttek közül némelyek botrányt követtek
el az ő tetteik és jelentéseik által. Az ő, némelyektől óhaj
tott, másoktól tűrt és szükségesnek ismert küldetésüknek
nem volt má^s célja, mint a választások akadályait elkáritani.

XI.
Lamartine látván, hogy a nemzetgyűlés összeülése
után kikerülhetlen az izgatás és igy a katonai erő használata,
csendesen azon működött egész erejével, hogy Páris közelé
ben egy tekintélyes haderő szerveztessék, melynek élére
egy buzgó, népszerű republikánus vezér állittassék. Hogy pe
dig a hadsereg népszerűvé váljék, arra nemcsak az kivántatott, hogy a leendő hadvezér a katonaság előtt kedves
legyen, hanem egyszersmind oly államféríiu, ki a köztársaság
elárulásának minden gyanújától ment.
Arago, ki egyszerre hadügyi és tengerészeti minister
volt, az ő tevékenysége és szelleme által éppen alkalmas
volt e két nagy követelmény teljesítésére. Az ő neve eddig
is elegendő volt azon versengés elnyomására, mely a tábor
nagyok közt könnyen kiüthetett volna, ha a kormány egyik
nek elsőbbséget adott volna a többiek felett. Egy polgári név
közönyössé tette a hadvezérséget. Arago a katonák előtt
úgy becsültetett, mint a törvény, még inkább, mint minister.
Az ő részrehajlás nélküli erélye helyreállította és fentartotta
a fegyelmet. A hadsereg kiegészíttetett és jobban engedel
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meskedett, mint bármikor. Azonban a nemzetgyűlés közele
dett. Hát ha Arago képviselőnek választatik ? A nemzetgyű
lésnek nagy szüksége volt haderőre úgy Párisban, mint
Páris környékén ; oly minister kellett, aki képes legyen nem
csak szervezni, hanem harcolni is.
//
Lamartine nem ámította magát a jövőre nézve. 0 tudta
a történelemből, hogy egy uj kormányforma több évi megtámadtatásnak van kitéve, és hogy az ily kormány bölcső
jét, legyen az monarchiái vagy respublikái, szuronyokkal
kell védelmezni. A demokratiának igen erősnek kell lennie,
és pedig annál erősebbnek, mennél közelebb áll a demagó
giához. Az anarchiának minden bűne a gyengeségből szár
mazik. A socialismus és pauperismus, a túlhajtott ipari miveltségnek e sajátszerü] veszélyei, még világosabbá tették a
köztársaságot védő hadsereg szükségességét.
Lamartine már régóta három gondolattal volt elfog
lalva. Első volt az, hogy egy hatalmas hadsereg szerez
tessék és helyeztessék el bárom nagy hadcsapatban, melyek
egymást segítvén, nagy és gyors mozdulataikkal nemcsak az
itt-ott keletkezett mozgalmakat bírják elnyomni, hanem nagy
bán az egész francia területen tegyenek hadmozdulatokat törzshe
lyeik körül, mint az hajdan a római nagy polgárh áborukban tör
tént. A három főseregnek három vezér kellene, az egyik volna Párisban és Páris közvetlen vidékén ; a másik Bourgesben és a
szomszéd tartományokban ; a harmadik pedig Lyon és Mar
seille között.
A második gondolata háromszáz megyei mozgó tartalék
zászlóaljnak felállítása, melyek felfegyverezve, fegyelmezve,
felszerelve és gyakorolva lennének, de csak otthon marad
nának és csakis a megyei tanács és a kormány főhivatal
noka felszólítására fognának fegyvert váratlan lázadás vagy
háború esetén. Ez egy socialista és anarchia-ellenes szö14*
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vétség lenne, alapítva és kezelve a departementek által. S
lia a társadalmi rend Párisban felbomlanék, a rendes kato
naságon kivül rögtön volna háromszázezer védelmezője, mely
hét—nyolc nap alatt elnyomná a lázadást. Az 1793-ki for
radalmi sereggel szemben ez 1848-ki republikánus hadsereg
lenne, mely mindenütt védelmezné a rendet, a polgárok va
gyonát és életét, a császárság rémségei és megerősödése
ellen. Külháboru esetén e háromszáz zászlóalj a második
hadsorba jönne a határokra és az erősségekbe, hogy a ren
des katonaság szabadon kifejthesse erejét.
Végre a harmadik gondolata az volt, hogy a köztársa
ság és nemzetgyűlés oly hadügyministert állitson, ki a köz
társaságot kedvessé tegye a katonaság előtt és ki bizalmat
költsön a köztársaságban a katonaság iránt.
Ezen gondolatoknak elseje már némiképen teljesítve
volt Arago és a kormány által. A hadsereg már majdnem
ötszázezer emberre emelkedett.
A háromszáz megyei mozgó zászlóaljnak felállítását, a
külháboru lehetősége tekintetéből, Lamartine többször fölem
lítette a tanácsban. Lamartine tudta, hogy ezen gondolata,
céljánál fogva, ellenzésre fog találni az úgynevezett szabad
elvűeknél, kik nyíltan ellenezték a hadseregnek, különösen
Párisban felállítását és helyette a clubbok és munkások socialista szervezetének mindenhatóságát akarták, pártfőnökeik
kormánya alatt a kereskedők, birtokosok és polgárság
ellen.
Azért sokáig késett egyenes indítványával, hanem in
kább külön közölte némely tiszttársaival, hogy megbarátkoztassa őket az eszmével, és hogy aztán ők magok indítvá
nyozzák a kormánytanácsban.
Flocon, ki több heti betegség után újra a cselekvés
tere re lépett, és ki mindent buzgón felkarolt, a mi hazájá
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nak javára szolgált, elvállalta, hogy formális indítványt fog
tenni azon eszme életbeléptetése iránt, melyet a külügymi
niszter megpendített. Ezen itju kormánytagnak kipróbált
hazafisága és cselekvő munkássága elháritotta a szabadel
vűek ellenvetéseit. Lamartine úgy pártolta ezen eszmét,
mintha az a veszélyben forgó hazafiságnak rögtöni nyilvánulása lenne. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. Lamar
tine haza felé mentében azt moudá barátainak : „Ha a nem
zetgyűlés ezen háromszázezer ember kiállítását illető indít
ványomat valósággal keresztülviszi, akkor a polgárháború
lehetetlenné vált, s a társadalom nem zavartathatik meg,
legfölebb tiz napra. “ De ennek valósítására egy miniszter
szükséges ; ő ezt Cavaignac Jenő tábornagyban vélte föl
találni.
XII.
Cavaignac tábornagy, egy forradalmi szellemű férfiú
nak fia, testvére volt a köztársaság azon ifjú előharcosának
— Carrel másának — kinek jelleme, tehetsége és emléke
élénken élt a tevékeny demokraták pártjában. Ezen név anynyira népszerű volt azok közt, a kik őt túlélték, hogy szent
ségének egy részét testvérére is átvitték. Ezen második
Cavaignac Afrikában szolgált ; az ideiglenes kormány még
a városházi első tanácsában nevezte volt ki főkormányzónak
Algírba. Későbben ugyanezen kormány haza hívta, hogy a
hadügyi tárcát bizza reá ; a tábornok ekkor oly büszkén vá
laszolt s oly nagy feltételeket szabott, hogy a kormány
sértve érezte magát s nem kívánta Párisban alkalmazni.
így állott a dolog, midőn Lamartine, e) foglalva a nem
zetgyűlés biztosításának gondolatától, véletlenül egy újságot
vett kezébe s abból Cavaignactól egy világos, rövid és re-
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publikanus nyilatkozatot olvasott. Ez az ifjú tábornagy le
vele volt választóihoz, akik őt felszólították, hogy vállalja
el országgyűlési képviseltetésöket.
Ezen levél egészen Lamartine nézete szerint fejezte ki
erősen és bátran a rend, szabadság és erkölcsiség köztársa
sága iránti tiszteletét. Ez megragadta Lamartine lelkét, s
feltette magában, hogy mindent elkövet, hogy e jellemet és
kardot megszerezze a nemzetgyűlés és a kormány számára.
0 nem ismerte sem a tábornagyot, sem családját. Amint
megtudta, hos;y Flocon összeköttetésben áll a tábornagy
anyjával, azonnal fölkérte, hogy mutatná őt be ezen nőnél,
ki nemes szivéről, szelleméről és hazafiságáról hirneves volt.
Elmondta neki azt is, hogy mire akarja kérni e nőt. Flo
con közölte a ktilűgyminister azon óhajtását, hogy a köztársasági hadsereg élére egy katonai íőnököt szeretne állí
tani ; de félt tőle, hogy a két Cavaignac anyja, ki még
gyászolta első fiát, nem igen fogja akarni veszélyeztetni má
sodik fiának életét ily mozgalmas időben s oly veszélyes
állomáson, holott a mérsékelt algíri éghajlat megrongált
egészségének is szükséges.
ff

Cavaignac asszony azonban elfogadta a külügyminister látogatását. Lamartine egy távol eső helyen, szerényen
bútorozott s az özvegység és kegyesség minden jeleivel el
látott szobában egy gyászban öltözött nőt talált, kinek kife
jezésteli arcán gyöngéd érzelem és szilárd akarat vonásai
tükröződtek vissza. Első látásra világos volt előtte, hogy
miért nevezte a republikánus párt e nőt G r a c c h u s o k
anyjának. Az ő magaviseletében, egyszerűségében és modo
rában valóban volt valami antikszerüség és keresztényies
ség; szemei alatt csak a szabadság gyermekei nevekedhettek föl.
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A társalgás még fokozta az első benyomást. Larnartinenak ritkán volt hasonló jelenete, hacsak a híres római
és florenci hölgyekkel nem. Anyai gyöngédség és polgári
erély a legszebb összhangban voltak meg férfias lényében.
Lamartine szólani kezdett Cavaignac asszonynak a köztár
saság veszélyes helyzetéről, ha az gyönge vagy túlhajtó
volna ; elmondá, miszerint nagyon szükséges, hogy becsületes
és mérsékelt erők támogassák, nehogy erőtelen és beteges
kormányok felforgatásai bekövetkezzenek; beszélt azon ál
dozatokról, melyeket a szabad demokratikus-rend megala
pítása mindenkitől, még az anyáktól is követel ; azon forró
óhajtásáról, hogy a katonaság az ő fia republikánus nevé
nek biztosítása alatt térne vissza Párisba. Cavaignac aszszony ellenezte ezt, de végre győzött rajta a szabadság szeretete, s eképen szólt:
„Ön a legnagyobb áldozatot kivánja tőlem; de kívánja a legszentebb kötelesség nevében. Am legyen. En közölni
fogom önnek kívánságát fiammal. Megírom neki beszélge
tésünket s aztán közleni fogom válaszát.“
Nehány nap múlva maga a tábornagy válaszolt
Lamartinenak. Válasza méltó volt egy ily anya fiához.
Beleegyezett, hogy a kormánytól engedélyt fog kérni a
Franciaországba való visszatérhetésre. Ettől a naptól fogva
Lamartine biztosítottnak látta három fő gondolatát, t. i. a
külháboru, belháboru és párisi anarchia ellen tett intézkedést
a nemzetgyűlés összeülésekor ; s nagyobb bizalommal nézett
a jövőbe.
f

t

XIII.
De a következő nehány hét alatt még sok baj tör
tént.
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Minél inkább közeledett a dictatura határnapja, annál
tüzesebbek lettek a szélső pártok, hogy uralmukat a nem
zet ellenében biztosítsák. Ezek már a nemzetgyűlés hal
latára is remegtek. Összejöveteleikben és clubbjaikbán fennen hirdették, hogy a kormányi többséget még
a választások előtt fogják megbuktatni 5 hogy a nem
zetgyűlést csak mint gyanús és fogoly népképviseletet fog
ják engedni bevonulni Parisba kétszázezer proletár fedezete
alatt, kiknek határozatait kellend majd végrehajtania.
Némely emberek ajkáról veszélyes és kegyetlen sza
vak rebbentek el, mint azon zendülő érzelem kitörése^
melyet szivökben tápláltak. A clubbokban tartott beszédeit
és a luxenburgi követek mindig keserüebben és élesebben
nyilatkoztak. A titkos jelentésekből annyit tudott a kor
mány, hogy a pártok főnökei éjjeli összejöveteleikben arról
tanácskoznak, miszerint a nemzetgyűlés összeülését egy moz
galom támasztása által fogják megakadályozni, vagy oly
forradalmi fegyveres erőt állítanak fel Párisban, mely a
nemzetgyűléssel kénye-kedve szerint játszhassék. A kor
mány tagjainak többsége a nép egy része gyanúsításának
és haragjának volt kitéve. A lapok szélűben rágalmazták
őket. Német lázadók által szerkesztett ilynemű falragaszok
nyomattak éjjelenkint holmi zugsajtókon s lázitották a kö
zönséget azon féríiak ellen, kik a köztársaság sorsát az
ország kezébe akarták letenni. Néhány ily falragasz, mely
különösen Lamartine ellen volt intézve, tiszttársainak nevé
ben szólt, kiknek nevével és pártfogásával a kiküldöttek
visszaéltek. Azok, kik e merényletnek tanúi voltak, még
az éjjel följelentették Lamartinenak, // mint valami összeesküvést. Lamartine ezt nem hitte. 0 meg volt győződve
ellenkező nézetű társainak loyalitásáról. Azok harcolhattak
ellene, de ei nem árulhatták.
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Igaz, hogy a kormányban két párt volt. Ezek körébe
csoportosultak a különféle nézetű, a köztársasági kormány
forma ellen harcoló, heves emberek. Ezek aztán nyomást
gyakorolhattak a vezérek akaratára s azokat egymás ellen
izgathatták, elszórhatták köztük a bizalmatlanság magvait,
felhasználhatták zászlaikat és neveiket szövetkezések szer
zésére és az összeesküvéseket egész a végletekig ragad
hatták.
A kormány többsége folyvást uj meg uj hireket
vett azon tervekről, melyeket ellene forraltak. Tanácskozási
helyét gyakran megváltoztatta, hogy biztosabb legyen.
Titkon két vagy háromszáz fegyveres embert is készen
tartott a pénzügyi ministerium és Luxenburg közelében,
hogy a véletlen megtámadtatást kikerülje. Minden párt gya
nakodott és vigyázott egymásra.
Lamartine bizalmas emberei által, kik állásuknál fog
va mindent megtudtak, és külföldi titkos rendőrsége által
értesült, hogy az összeesküvők és a clubbok főnökei nem
tudnak megegyezni a fölött, hogy mit tegyenek ő ellene.
A dühös izgatók nyíltan azt beszélték, hogy meg kell ölni. Nem
múlt nap, melyen Párisból vagy a dapartementekből nem ka
pott volna gyilkolással fenyegető leveleket. Még Caussidière
rendőrei is figyelmeztették ily fenyegetésekre. 0 azonban
a végzetre bizta magát. Február 24-kén mindenre, még a
halálra is el volt határozva, csakhogy a forradalomnak igazi
értelmet adjon, hogy megmentse a vérontás bűnétől és hogy
belzavar és külháború nélkül vezesse keresztül azon //ideiglenes állapoton, mely hazáját veszélylyel fenyegette. 0 látta
a révpartot. Biztos volt abban, hogy az ő halála fölkelésre
birandja a párisi népnek legnagyobb részét és departementeket, és hogy ez által diadalt fog ülni a nemzetgyűlés
a diktatúra felett. Ezen bizonyosság derült bátoi ságot köl
//
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csönzött neki. Nem gondoskodott semmi előbiztositásokról,
ámbár tudta, hogy már egész ajtaja előtt leselkednek rá.
Éjjel-nappal, mindig egyedül és gyalog ment ki, nem vivén
magával más fegyvert, mint két pisztolyt ruhája alatt. Az
alatt népszerűsége tudtán kívül növekedett.
Ezen népszerűsége oly nagygyá lett egész Franciaor
szágban és Európában, hogy naponta háromszáz levelet is
kapott és hogy majdnem minden departement kérdezte,
akar-e képviselője lenni a nemzetgyűlésen. A nép, mely
nek érzelmeit mindig egy bizonyos személy szokta képviselni,
ekkor ő benne személyesítette a fenyegetett társadalom
érzelmét. 0 volt mindennek megmentője. E kitüntetést tiszt
társai közül többen is ép úgy kiérdemelték, mint ő; de a
népszerűségnek megvannak saját kedvencei. Lamartine a
tömeg kedvence volt. 0 azonban sokkal jobban ismerte a
történelmet, semhogy neve népszerűségének tartósságában
bizakodott volna. Azért e lelkesedést inkább mérsékelni
akarta, mint éleszteni. 0 szándékosan visszavonult a nép és
társai elől. Előre látta közeledni ama napot, melyen e nagy
népszerűségben oly dolgokat fognak tőle követelni, melyek
az ő nézete szerint az igazi köztársaság érdekeivel meg
nem egyeznek. Ő nem akarta, hogy egy ember népszerűbb
legyen, mint a nemzeti képviselet. Előre el lévén határozva,
hogy a nép kegyéről lemond, nem tartotta okos dolognak,
hogy azt egész az őrjöngésig fokozza. Társai többször
csodálkoztak felette, midőn azt jövendölte, hogy a közvéle
mény nemsokára el fog tőle fordulni.
Gyakran, midőn éjjeli és nappali terhes munka után,
a nép örömrivalgása között, mely őt a boulevardoktól egész
udvarába kisérte, haza érkezett, ezt mondá az ő nejének
és titkárainak: „Látjátok, milyen bajt okoz nekem a nem
zetgyűlés összehívása és rendes nemzeti kormány visszaállit
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tása. De mihelyt a nemzet visszanyeri saját jogát, és a nem
zetgyűlés együtt lesz, a megmentett nép el fog tőlem
fordulni, s talán azzal fog még vádolni, hogy a nemzetgyűlés
ellen, ezen egyetlen gondolatom ellen összeesküdtem.“
E szavaira hitetlenül mosolyogtak, de Lamartine jól
ismerte a nép igaztalanságát és tudatlanságát. Ha a nép
igazságos és értelmes volna, akkor nem volna nagy érdem
szolgálni.
Minden arra mutatott, hogy a nemzetgyűlés elleni pár
tok egy végső kisérletet fognak tenni.
XIV.
E kisérlet megtörtént april 14-kén. A választásoknak
még 27-ke előtt kellett végbemenniök. A párisi nemzetőrség
szervezve volt, de nem volt egyesitve ; azt se lehetett még
tudni, hogy milyen érzelmű. A még mindig fegyvertelen
kormány minden nap jöhetett oly helyzetbe, hogy tettre szó
lítsa. Hogy fog-e neki engedelmeskedni ? lesz-e benne egyet
értés ? vagy hogy a nép két osztálya szerint két pártra fog-e
oszlani? el van-e határozva a háborúra, vagy a béke felé
hajlik ? mindezt még nem lehetett tudni, csak találgatni.
Minden azon többé vagy kevésbé politikus, többé vagy kevésbé
egyetértő irányzástól függött, melyet a kormánynak kellett ad
nia. A legszélsőbb pártoknak mindent meg kellett próbálniok,
hogy a nemzetőrséget megelőzzék és a kormány uraivá lehes
senek, még mielőtt Páris talpon lehetne a gyűlés védelmére.
E pártok ezt érezték, és éreztették a kormánynyal is.
Nehány nap óta igen élénken és hevesen folytak a
kormánytanácskozások ; a többség és kisebbség közti vé
leménykülönbség igen éles volt. A belügyminiszter, el lévén
foglalva a választási előkészületekkel, igen ritkán jelent meg
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a gyűlésen, akkor is csak rövid időre. Blanc Lajos és Al
bert a luxenburgi küldötteknek és a karminc-negyvenezer
munkásnak ezen két pártfogója, fenyegető elégedetlenségről
beszéltek s a nép ezen részének nevében parancsoló köve
telésekkel léptek fel. Követeléseiket nem igazolhattták, azért
csak tudtára adták a kormánynak.
Úgy látszott, hogy ők ama küldöttek értesítése és a
clubbokkal és más ily mozgató központokkali személyes
érintkezésök folytán ismerték azon nagy népmozgalmat, mely
képes volna a szélsők akaratát és a tömeg parancsát rá
erőszakolni a többségre.
Az april 14-ki ülésen, mely egész késő estig tartott,
még világosabbak lettek ezen fenyegetőzések, és a két
luxenburgi főnök szemrehányó fájdalommal vallotta be, hogy
april 16-kán a március 17-kihez hasonló nagy, de még
sokkal elhatározottabb tüntetés lesz, mely a választások
elhalasztását és a sérelmek orvoslását fogja követelni.
A kormány ezen inkább botránkozott, mint csodálko
zott. A többségnek egyes tagjai már egy nap óta különféle
oldalról hallották, hogy a legszélsőbb párt meg fogja kísér
lem az ideiglenes kormány többségének nehány tagját meg
buktatni, és a kisebbséget többséggé változtatni az által,
hogy helyettök a clubbok nehány főnökét emeli a kormáuyra.
Beszéltek egy közjóléti bizottság felállitásáról, mely a dictaturát egy néppárt ochlokraticus hatalmává teszi, mely
szét fogja tépni a választási rendeletet, mely a kormány
hatalmát egy bizonyos időre a főváros kezébe adja, illetőleg
gyakorolja, és mely egy conventet fog összehívni, miután a
választókat megrostálta.
Lamartine úgy tett, mintha a tüntetési szándékot csak
most hallaná először két tiszttársa szájából; nem gyanúsította
őket bünrészeséggel, s annál kevésbé gyanúsította a belíigy-
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minisztert ; de azt hitte, hogy Albert és Blancnak, valamint
a tormánybeli kisebbség férfiainak több befolyásuk és te
kintélyük van e mozgalom inditói előtt, mint magának. S
ennél fogva mély fájdalommal és célzatos hangsúlyozással
kérte őket, hogy vessék közbe minden tekintélyüket ezen
időszerűtlen tüntetés megakadályozására, mely fölháboritaná a departementeket, megzavarná Páris békéjét s
megakadályozná a köztársaság elfogadását. Röviden, de ele
ven színekkel festette előttük a következményeket, hogyha
az idáig annyi áldozattal fentartott egység felbontatnék.
Elmondá nekik, hogy a válogathatás törvénye által választott
uj dictatorok nyolc nap múlva magok is meg fognak buk
ni s áldozatául esnek azon népnek, melynek eszközéül
használtatták föl magokat. Több félelmet és rettegést muta
tott előttük, mint a mennyit érzett, csakhogy megfélemlítse
őket s általok a mozgalom élén álló pártütőket.
XV.
ügy látszott, hogy Blanc és Albert meg voltak hatva
és hogy elhatározták magokat, ha még el nem késtek, köz
belépni a tüntetés vezérei és a kormány között. Flocon, ki
Lamartine-nal egyformán gondolkozott,jóllehet sokkal közelébb állott a szélsőkhöz, kijelentette, hogy ő gyűlöli az
ilyen terveket és hogy soha nem fogja elárulni azon hűséget,
melylyel egy azon kormánynak — bár néha eltérő nézetű —
tagjai tartoznak egymás iránt. Az ülés Lamartine ama
beszédével és Flocon egyenes nyilatkozásával befejezte
tett.
Következő napon Blanc és Albert azt jelentették
Lamartinenak, hogy a tüntetés meghiúsítására tett kísérle
teik eredménytelenek voltak; de az alárendelt vezetők-
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tői mégis azon Ígéretet nyerték, miszerint azok mindent
el fognak követni, hogy a mozgalmat mérsékeljék, lefegyverez
zék és minden erőszakosságtól visszatartsák. Lamartine
hevesen felelt tiszttársainak, kimondván, hogy hisz az erő
szakosság már magában a csoportosulásban van; hogy a
tömegnek ily nyomása nagyon is elég egy védtelen kor
mány ellen ; hogy a nép leghamarább önmagát fogja meg
sérteni s elveszti azt, amit eddig nyert, ha a köztársaság
nak oly nehézségeket vagy botrányokat okoznak, vagy
talán még roszabbat mint márc. 17-kén.
De a rendelet már ki volt adva, a kocka elvettetett,
s a dolog sokkal előbbre haladt, semhogy a főnökök képesek
lettek volna ellenrendeletek által elfojtani a mozgalmat,
ügy látszott, hogy maga Blanc és Abert is nagyon restel
lették a dolgot. Lamartine s őszintébb tiszttársai elszántad
várták a következő napra bejelentett ostromot, sorsukat
az istenre és a népre bizván.
XVI.
Ez alatt a kormány tagjai, jóllehet fegyvertelenek vol
tak, nem mulasztottak el semmit, hogy az összeesküvésben
részt vett ismerőseid által visszatartóztassák a nemzeti mű
helyek és párisi külvárosok népét ama merénylettől, melyre
a socialisták és terroristák clubbjai akarták őket csábítani.
Garnier-Pagès, Duclerc, Pagnerre, a pénzügyministeriumban, Marie a nemzeti műhelyekben, Marrast a városházán
gondoskodott tehetsége szerint a vigyázat, befolyás és ellentállás kellő eszközeiről. Lamartine azzal töltötte el az éj
nek felét, hogy biztos embereket küldözgetett ki a St.-Autoine elővárosba, a Panthéon-kerületbe és a városszélekre,
kik a józanabb polgárokat, mestereket, vállalkozókat, ház
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tulajdonosokat és egyéb befolyásos férfiakat óvják és a rész
vételtől visszatartóztassák. Magához hivatta a nemzetőrség
nek kinevezett, de csapataik által még el nem ismert tiszt
jeit, a kikben megbízott; a rendszerető tanuló ifjakat, kik
befolyással bírtak társaikra, és értelmességök, tevékenységök és derékségök által kitűnő néhány technikust, mint
Jumelt, Baudet, Maréchalt stb., kik a válság pillanatában
segédei valának; mindezeknek tudtára adta a következő
napra forralt terveket s egész éjjel Párisban volt, hogy óvja,
intse és fegyverezze a polgárságot, hogy az első ágyulövésre
készen legyen és a városházára siessen.
A városháza volt azon hely, melyet minden forrada
lomkor kellett meghódítani és védelmezni, ez volt a kormá
nyok bölcsője és sírja, a diadalnak és bukásnak jele. La
martine el volt határozva, hogy a zendülők támadását ki
fogja állani, és hogy vagy győzni vagy esni fog a szerint,
amint a nép vagy felkél az ostromlók ellen, vagy közönyö
sen nézendi el.
Marrast, Bûcher, Recurt s az elszánt és rettenthetlen
Barthélemy-Sz.-Hilaire, Flottard, Rey őrnagy s más párisi
községtanácsosok tudósítva voltak, s egész csendességben
készültek a másnapi lázadók ellen. A különféle városrészek
ben lakó számtalan barátjaik házról-házra felkerestettek.
Mindeniknek kötelessége volt egy pár bátor polgárt szerezni
a közjónak védelmére. A nemzetőrség nemléte és a kor
mányban létező pártok kölcsönös bizalmatlansága miatt ál
talános rendszabályokat alkalmazni lehetetlen volt. A bizal
matlanságnak nem volt ugyan alapja, de megvolt ; s igy min
denki csak önmagában és barátaiban bizakodott.
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XVII.
Ezen előintézkedések után Lamartine elégette mindazon
papírokat, melyek neveket és a kormánynak kül-. vagy
belügyi titkait foglalván magokban, könnyen boszuürügyet
szolgáltathattak volna a zendülőknek azon esetben, ha —
a mi hihető volt — győzni találnának. Aztán ágyába vetette
magát, hogy egy pár percig pihenjen.
Alig hogy elaludt, mindjárt jöttek azon bizalmas em
berei, kik a clubbokban és az éjjeli összejövetelekben részt
vettek, felkötötték és elmondották neki a legújabb esemé
nyeket.
A fő clubbok esti tizenegy órakor megalakultak s ál
landóknak nyilvánították magukat ; felfegyverkeztek s egész
harci készletekkel el voltak látva. Határozatuk az volt, hogy
majd reggel százezer embert fognak összegyűjteni a Mars
mezőn, délben hozzájok csatlakoznak, hogy átvegyék a ve
zérletet s velők együtt, fölszedvén még a többi ingadozó
népet, a városháza elé vonuljanak, azt fegyveres kézzel be
vegyék, az ideiglenes kormányt elűzzék, s azon többségben
levő tagjait, kikre leginkább haragudtak, megöljék. Ilyenek
voltak : Lamartine, Marie, Garnier-Pagès, Marrast és Du
pont de F Eure. Ezek helyébe egy jóléti bizottmányt akar
tak felállítani, melynek tagjai : Ledru-Rollin, Blanc Lajos,
Albert, Arago lennének, kik közül ez utolsót hiába tartották
a szélsők felé hajlónak. Ezekhez csatolták még a socialista
és terrorista pártok kiválóbb vezéreit, kik a kormány önké
nyét és a társadalom felforgatását képviselték. Az ideigle
nes kormány többségének megbuktatása után Blanqui clubbja
ellen akartak menni, hogy ezen félelmes versenytársukat is
eltegyék lábuk alól.
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Ez utóbbi körülmény épen nem lepte meg Lamartinet;
ő tudta, hogy Blanqui a terroristáknak rettegtetője, mivel
sokkal népszerűbb és vakmerőbb volt, mint ők. Az megle
hetős következetesség volt tőlük, hogy midőn zendülés által
akarták megbuktatni elleneiket a kormány mérsékelt párt
jában, a kétségbeesett pártbeli elleneiktől is meg akartak
szabadulni.
ügy látszik, hogy Blanqui tudta, mit forralnak ellene;
de azért úgy tetette magát, mintha a Lamartine és társai el
len készülő mozgalomhoz akarna csatlakozni. Valószinti,
hogy Blanqui nem akart úgy tűnni fel, mintha pártjával azok
megett maradna, kik őt a forradalomban meg akarják előzni ;
ő talán úgy okoskodott, hogy majd az egyszer már meginditott mozgalomban túlhaladja versenytársait és hogy a nép
alsó rétegeiben élő népszerűségével elnyomja őket. 0 tehát
szintén összegyűjtötte clubbját s fegyveresen állandónak
nyilvánitotta magát, mint a többi összeesküvők.
XVIII.
Korán reggel Lamartine már látott néhány kisebb,
15—20 emberből álló csapatot zászlóval és dobbal elvonulni
a boulevardok előtt. Ezek nehány jobb öltözetű clubbeli
küldöttek által vezettettek ki a Mars-mezőre. A legnagyobb
rész nem tudta, hogy mi azon összejövetelnek tulajdonképeni célja. Ürügyül azt használták fel, hogy előleges tanács
kozás lesz a munkások követjelöltjei fölött.
Lamartine emberei óráról órára hoztak tudósítást a
mars-mezei összecsődülés alakulásáról. Tizenegy óra tájban
már mintegy harmincezer ember volt együtt. Arról beszél
tek, hogy délutáni két órakor a városháza elé vonulnak ;
de a clubbok még nem érkeztek volt meg s a tömeg ingaLamartine U
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dozni kezdett, a Marié által felvilágosított munkások és Lamartinenak számos embere azon munkáltak, hogy a töme
get szétoszlassák s a lázadásban való részvéttől visszatart
sák. Sobriére maga is intette barátait, hogy őrizkedjenek
minden kihágástól.
így állottak a dolgok s Lamartine még tüzetesebb tu
dósítást várt a terv végrehajtásának kezdetéről, midőn a
belügyminister látogatását jelentették be neki. Lamartine
tudta, hogy Ledru-Rollin neve a zendülők által terveit jó
léti biíottságba lön foglalva. Azt is tudta, hogy a socialista
pártok főnökei, a Barbés clubbjának és a clubbok clubijá
nak népszerű férfiai mind azon törekedtek, hogy a belügymi
nister tehetségére minél nagyobb befolyást gyakorolhassa
nak, s őt oly rendeletek kiadására birják, melyek a kor
mány egységét és a köztársaság békéjét megzavarhatnák.
Lamartine nem lévén azelőtt tiszttársával közelebbi ismeret
ségben, nem tartotta sem loyalisnak, hogy gyanúsítsa, sem
illőnek, hogy tudtára adja, mily összefüggésbe hozták ne
vét a lázadókkal ; vigyázott reá, s nem csalódott.
Ledru-Rollin ugyanazon híreket mondá el neki a
lázadásról, melyeket ő már az éjjel kapott, — elmondá,
hogy fegyveres tüntetés készül, hogy a kormányt meg akar
ják buktatni s helyébe jóléti bizottságot állítani, melybe
az ő nevét is bekeverték. Boszankodását fejezte ki a felett,
hogy fölteszik róla, mintha nevét összeesküvésekre hagyná
használni tiszttársai ellen, és hogy kész inkább meghalni,
mint árulókkal szövetkezni.
„Nehány óra múlva — mondá, — százezer ember fog
bennünket megtámadni. Mit tegyünk ? Én azért jöttem önhöz,
hogy értekezzünk, mert tudom, hogy ön az utcán megtartja
hidegvérüségét és hogy még a legnagyobb veszedelemben
sem veszíti el lélekjelenlétét/1
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— Itt nincs miben választani — felelt Lamartine, mi
alatt fölkelts kezét nyujtá tiszttársainak— nekünk csak egy
utunk van : harcolnunk kell ellenük, különben az országot
fejetlenségbe, a köztársaságot veszélybe s a kormányt gya
lázatba fogjuk dönteni. Ön belügyminiszter, ön őszinte és
elhatározott férfiú, önnek áll jogában Párisban általános
hadmeneteket rendezni és a nemzetőrséget fegyverre szólí
tani. Ne veszítsünk el egy percei sem. Adjon ki ren
deletet a légiók kivonulására. Én a fegyverfogható moz
gó hadcsapatokat fogom kirendelni, melyek szinte hasz
nálhatnak valamit. Ezen két vagy három hadcsapattal én
a városházba zárkozom, s védeni fogom azt az ostromlók
ellen. Két eset lehetséges csak : ha a nemzetőrség, melyet
még nem látni, nem engedelmeskedik a felszolitásnak, s a
Tárosháza elfoglaltatik, akkor én ott fogok elveszni ; ha pedig a
dob szó és lövések hallatára sietni fog a nemzetőrség a sze
mélyemben megtámadott kormány védelmére, akkor a lá
zadók két tűz közé szorulnak és saját vérökben nyomatnak
el ; a kormány meg lesz mentve s a köztársaságnak legyőzhetlen szervezett ereje lesz ! En kész vagyok mind a két
eshetőségre. “
E szavakra következtek a tettek. A belügymiuister, ki
ép úgy el volt határozva az ellentállásra és harcra, mint
Lamartine, azonnal rendeleteket adott ki az ellenállásra.
Lamartine egész nap nem látta többé tiszttársát. Nejét
barátainak gondviselésére bízta azon esetre, ha el találna
esni. Aztán elment a Saint-Cyr iskola tanítványa, a jeles
Verdiéres tábornok fia, Callier táborkari parancsnok, ezen
hideg vérü és rettenthetlen bátorságu férfiú kíséretében, kit
még keleten ismert meg, és kit ministeriumában alkal
mazott.
Legelőször a mozgó-sereg parancsnokához Duvivier tábor
f
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nokhoz sietett, de a tábornok nem volt otthon. Helyettese, a tábor*
kari főnök és titkárai, amint Lamartinetől megértették a
készülő mozgalmat, azonnal kiválasztották a leggyakorlottabb
és legközelebb fekvő négy zászlóaljat, és kirendelték a Grève
piacára.
Abban a pillanatban, midőn Lamartine lefelé sietett a
lépcsőkön, találkozott magával Duvivier tábornokkal, kivel az
tán ismét viszatért.
Duvivier tábornok azon emberek közé tartozott, kik
még a legnagyobb veszélyben sem vesztik el higgadtságukat,
mivel vallásos buzgalommal hisznek a kötelesség szentségé
ben, s bíznak az istenben, mialatt kezük a földön működik,
— ilyenek azon kegyes fatalisták, kiknek végzete az isteni
gondviselés. A tábornok hidegvérüen erősitette meg a távollé
tében kiadott néhány rendeletet, megnyergeltette lovát és
megígérte, miszerint személyesen fogja vezetni katonáit, ki
ket úgy szeretett, mint saját gyermekeit, s úgy tekintett,
mint megannyi hőst. De nem voltak töltvényei. Lamartine
a tuilleriákba sietett, hogy onnan küldjön töltéseket a tá
bornok számára.
XIX.
Courtais tábornok nem volt ott. A töltések miatt heves
szóváltás történt Lamartine és a táborkari főnök között,
ki nem akarta hinni, hogy mozgalom készül, és ki attól
tartott, hogy ha a töltéseket kiadja, összeütközés és zavar tá
madhat a fővárosban. Lamartine türelmetlen lett, végre meg
érkezett Courtais tábornok is, ki a vitának véget vetett azon
kijelentéssel, hogy a belügyministertől rendeletet kapott a
töltések kiszolgáltatására és hogy ő azt meg is fogja csele
kedni. Lamartine kieszközölvén a töltéseket, a városházára
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sietett. Azalatt a mars-mezei csődület mindinkább nagyob
bodott s már csapatokra osztva készen állott az indulásra.
Alig, hogy Lamartine eltávozott hazulról, megjelent ott
Changarnier tábornok, akit ő berlini követnek nevezett volt
ki, hogy utasításainak némely részleteiről értekezzék vele.
Lamartine neje fogadta őt és elbeszélte neki a történteket;
elmondá neki, hogy egy derék és tekintélyes tisztnek ily pil
lanatban bizonyosan nagy hasznát venné férje a városhá
zán, s hogy ez az ifjú katonaságra is jó hatással volna.
A tábornok égve a vágytól, hogy a veszélyben kitüntesse ma
gát, azonnal a városházára ment, odaérkeztekor találkozott
épen Lamartine-nal, Callier őrnagy és Payer irodafőnöke, a
későbbi képviselő kíséretében, kiket a veszély vonzott kö
rébe.
Marrast nyugodtan várta a lázadókat. Lamartine el
mondta neki a fentebb említett részleteket, hogy a belügyminister fegyverre szólitja a nemzetőrséget és hogy nem
sokára négy mozgó hadcsapat fog megérkezni. Changarnier
tábornok, Marrast és Lamartine arról tanácskoztak, hogy
mint lehetne a gyenge erőt minél jobban felhasználni; s
abban egyeztek meg, hogy a zászlóaljakat, melyeknek mind
egyike csak négyszáz emberből áll, nem kell a piacon fel
állítani, a hol a lázadók túlnyomó számától elborittatnának,
hanem hogy az udvarba és a városháza belső kertjeibe he
lyezzék el, hol a rácsozat által védetnek. A tábornok bámu
latra méltó lélekjelenléttel, gyorsasággal és ügyességgel vette
át a falak közti hadsereg fővezényletét. „Ha ön jót áll ne
kem azért, hogy három óráig fen fogjuk magunkat tartani,
akkor én biztosítom, hogy a józanabb polgárok fel fognak
kelni, s a nap meg lesz mentve“ — mondá neki Lamar
tine.
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„Én jótállók hét óráig“ — felelt neki Changarnier
tábornok.
Marrast oly férfiú nyugodt bátorságával hirt, aki nem
csak sokat olvasott a forradalmak történetéről, hanem aki
cselekvő részt is vett már bennök. Barátai Bûcher, Flottard,
Kecurt, Key ezredes a házban és a városház előtt foglaltak
helyet egy forradalmi — úgynevezett l y o n i — önkéntes
csapattal és a legközelebbi városrészekből összejött néhány
önkéntessel. Lamartine egymásután állította őket fel, s szó
noklatával azon lelket akarta bennök felgyújtani, melyet ő
érzett magában a köztársaság fenmaradásáért. Aztán Chan
garnier tábornok helyezte el őket állomásaikra. Lamartine
rábeszélte őt, hogy a kirohanás lehetőségét is fentartsa a
városháza hátulsó részén, a végett, hogy a parton levő láza
dókat hátulról támadhassa meg, mialatt a nemzetőrség a
Sz. Mihály hídról fogja megtámadni. A mozgó zászlóaljak
egyenkint megérkeztek, s Lamartinet — mint alkotójokat
— örömüdvözlettel fogadták. E fiuk szerették őt a forrada
lom első napjai óta, mint pártfogójokat a kormánynál.
XX.
E közben azon számos küldöttek, kiket Lamartine a főisko
lákba, a város szélére a bellevillei kőfejtő munkásokhoz, a
Panthéonba bocsátott volt, sürgették a józanabb polgárok
megérkezését. Más küldöttek pedig a Mars-mezejéről jővén
jelentették, hogy a lázadók serege megmérhetlen tömegben
vonul a Chaillot-parton végig. Dobolást nem lehetett hallani.
Lamartine, tapasztalván, hogy a táborkar ingadozik, nyug
talan lett s aggodalmát közlötte Changarnier tábornokkal
és Marrasttal. Mind a hárman azt találták,- uogy a párisi
mairenek uj rendeletet kell adni. A rendeletet Marrast irta, s
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azonnal elküldötte. Azt beszélték, hogy Lamartine eltávozása
után a tnilleriakból ellenrendelet adatott ki ; és hogy innét eredt
azon mulasztás, hogy a városrészekben nem doboltak. Azért
kellett Marrastnak uj rendelejtet Írnia a városházán. De bár
mi lett legyen is az ok, a polgárok minden felől siettek
fegyvert fogni.
Lamartine, azon biztosságban, hogy a belügyminister maga
adta ki a rendeletet s hogy ezzel elismerte a kormány egy
ségét s fennmaradását, jelszóul használta a kormány egysé
gét mindazon beszédeiben, melyeket a hadsereghez, küldött
ségekhez s a piacra gyűlt fegyveres néphez intézett. Úgy
tetszett, hogy a kormánynak szakadása a választások előtti
nyolc napon a választások és magának a köztársaságnak
egységét fogná megzavarni. Elnyomta szivének minden ag
godalmát, csakhogy azon akár látszólagos, akár valódi egyet
értést feltüntesse, mely minden köztársasági pártok között
uralkodik. Midőn a derék Chateau-Renaud egy csapat ön
kény tes élén jött be a városháza udvarára, kik hangosan
éljenezték Lamartinet, ez Payer kíséretében lement hozzájok
s következő beszédet mondott :
„Polgárok ! — mondá — az ideiglenes kormánynak
mára a köztársaság veszedelmének napját jelentették be;
mi előre biztosak voltunk abban, hogy a veszedelemnek
ezen napja a haza és a rend győzedelmének napjává leend.
En a legközelebbi napok tapasztalása folytán tudom, és lá
tom többjeitek arcáról azon rettenthetlen és higgadt erélyes
séget, mely a főváros fegyveres polgárságának szivét tük
rözi vissza, hogy számolhatunk reátok. Franciaországnak,
melyet ezen percben a kormány képvisel, nincs más véde
lemre és más hadseregre szüksége, mint ezen önkéntes had
seregre, mely önmagától alakult, nem az első dobütésre

232

(mert ti már a dobszó e l ő t t is fegyverben voltatok) hanem
csupán a haza és közrend veszélyes helyzetének hirére.
„Polgárok ! ma az e g é s z ideiglenes kormány jelszóul
tartozik szolgálni a fegyveres- és fegyvertelen párisi nép
előtt : mert az ideiglenes kormány egysége és oszthatlansága
ellen intéztetik azon mozgalom, melynek hullámai ellen jöt
tetek bennünket védelmezni a ti melleitekkel.
Azt hitték, hogy a köztünk támasztott szakadás által ket
té fogják szakítani a hazát és a kormányt; de ennek tagjai
között nem létezik semmi szakadás. Ha létezik is némi vé
leménykülönbség a kormányzat körül, amint az természete
sen minden nagyobb tanácsban elő szokott fordulni,
de azért megvan az egység a köztársaság tránti egyenlő
szeretetben, Páris és Franciaország jólétéért való feláldozás
készségében.
Ezen egység jelképe minden polgárok egységének !
Engedjétek meg, hogy kifejezzem nem a magam, ha
nem összes tiszttársaim nevében a legmélyebben érzett há
láját nem az ideiglenes kormánynak, hanem az egész Fran
ciaországnak, melyre nézve a mai nap szerencsétlenség és
polgárháború napjává leendett, ha a kormány megoszlott
volna, mig ellenben igy, hála a ti erélyességteknek, uj al
kotmányotok teljes és békességes *diadainapjává lesz, mely
alkotmányt mi sértetlenül akarjuk átadni a nemzetgyűlés
nek, mint a haza legfőbb egységének. Éljen a köztársaság !
Még egy szót, polgártársaim!
Az első köztársaság korában volt egy végzetes szó,
mely mindent elrontott, s mely a legjobb polgárokat egy
más elleni harcra ingerelt. Ezen szó : a bizalmatlanság.
Akkor e bizalmatlanságot ki lehetett magyarázni az ország
helyzetéből, mely kívülről egy szövetség által, belől pedig
saját ellenei által fenyegettetek.
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Mostan, midőn ami testvéries demokratánk és a többi
nemzetiségek tiszteletének elve hirdettetett ki általunk,
egész Európa láthatára kitisztult Franciaország körül, s a
népek vérünk helyett karjainkba dűlnek; most, midőn a
köztársaság minden ellenmondás nélkül elfogadtatott, s min
den tulajdonnak, szabadságnak biztosságot igér, ezen álla
potnak csak e g y szó felelhet meg, s ez a szó: b i z a l o m
írjátok fel ezen szót zászlóitokra és sziveitekre ! legyen az
jelszava minden polgárnak és a birodalomban létező min
den pártnak, s akkor a köztársaság meg van mentve!
Az ideiglenes kormány jó példával jár elől azon biza
lom által, melylyel mindenik tagja kölcsönösen viseltetik
egymás iránt. S ennek bizonyságát abban mutatja ki, hogy
minden egységzavarót visszautasít, tudván, hogy tagjainak
ereje egységűkben áll. A kormány osztatlansága legyen e
mai napnak polgári nyereménye. Páris és a departementek,
mihelyt meggyőződnek a kormány erejéről és a ti hozzánk
való ragaszkodástokról, egyesülni fognak, mint ti és mi, e
köztársaság jólétéért, és sértetlenül fogják azt átadni a nem
zetgyűlésnek, mint a haza kincsét, melyet febr. 24-én a nép
bizott volt kezeikre.
Ezen bizalmat ajánlom én nektek, polgárok! Ez azon
kiáltás, azon érzelem, melyet én a harcok napjaiban gyak
ran hallottam itt ezen lépcsőkön, ez udvaron a sebesültek
ajkairól elhangzani, a nép és a trón közötti harcban, mely
ből a nép fejetlensége következhetett volna! igen, én ezt
azok szájából hallottam, kik itt adták ki lelkűket a köz
társaságért, mintha ezen utolsó szavaikkal az uj köztársa
ság és a haza megmentését ajánlották volna nekünk.“
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XXI.
Ezen szavakra a készségnek egyértelmű kiáltása hang
zott tél a városháza minden lépcsőjéről, minden udvaráról
és minden emeletéről. Ezen kiáltás a győzelem előjele volt.
Ezt tapasztalta Lamartine mindazon önkéntes polgárok, mun
kások, mozgó csapatok és tanuló ifjúság részéről, kikhez e
végső percben egymásután harminc vagy negyven beszédet
tartott. Minden beszédében kiemelte, hogy ő a z e g é s z
ideiglenes kormány nevében szól, hogy a visszavonásnak
minden magvát kiirthassa, mely ezen napon szakadást idéz
hetne elő. Ezt pedig azért cselekedte, hogy a polgárháború
ürügyét és a lehető recriminatiókat elhárítsa. E napon oly
nagy és általános volt az érette való lelkesedés a hadcsa
patokban, a nép és az oda gyülekezett önkéntesek között,
hogy ha bármily zendülést mutatott volna nekik s azt kö
vetelte volna, hogy boszut álljanak érte, vagy szüntessék
meg a dictaturát, még abban is teljesítették volna aka
ratát. De azt is igen jól tudta, hogy ha a szakadás beval
lása tiszttársait a nép gyanújának teszi ki, akkor elárulja
a köztársaságot és szétszaggatja a hazát.
Mikor Lamartine ez alatt a városháza egyik ablakából
kitekintett a piacra, még nem tudta, hogy melyik rész fog
hamarabb megérkezni nagyobb tömegben : a nemzetőrség
zászlóaljai-e vagy a mars-mezei lázadók csapatai ?
Mintegy huszonöt vagy harminc ezernyi csapat, a legdiihösebb clubbista "és sociaiista főnököktől vezetve jött a
Royal hidon keresztül s találkozott a Courtais tábornok által
a Louvre falai alatt felállított nemzetőrség csapatával. Tettlegességre nem került a dolog; csak ellenséges indulatu te
kintetet, szavakat és fenyegetést váltottak egymással. A nem
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zetőrség békén hagyta őket elvonulni s aztán nyomban kö
vette a városháza felé, két sorban vonultak egész csendes
ségben, mintha csak némán akarnák magokat tájékozni. A
mars-mezei lázadók első csapata, zászlókkal és nehány piros
sipkás vezérrel, a part felől már betódult a Grève piacára.
Ezen pillanatban a Szajna túlsó partján a Mihály-hid
felől megvillant a szuronyoknak egész erdeje. Ez harminc
vagy negyvenezer nemzetőr volt, kik Lamartine és Marrast
felszólítására a folyó balpartjáról gyors léptekkel siettek
elő. A hid keskeny volta miatt, nem jöhettek át tömegben.
Süni csapatban kerültek a lázadók elé a piacon „éljen a
köztársaság! éljen a kormány !“kiáltások között. Ezek moz
dulatlanul és zavarodottan szorultak a Grève piac egyik
szegletébe, nem mehettek se előre se hátra, el voltak metsz
ve a Mars-mezőről jövő segítségtől azon fegyveres légiók
által, melyek az elysei mezőktől egész a Lepelletier-partokig
nyúltak. A balparti légiók csatarendben állottak a piacon.
A városszéli, a bellevillei, a bercyi a Temple és St.-Antoine
külvárosi légiók a jobb partnak minden utcáiról egyszerre
érkeztek meg, gyors léptekkel haladva, lelkesedve és elözönlötték Párisnak minden utcáját és terét az Arzenáltól
egész a Louvreig. Három óra alatt egész Páris fegyverben
állott. A lázadóknak nemcsak győzelme lett lehetetlenné, de
még a támadás is őrültség lett volna.
Lamartine megköszönte Changarnier tábornok fárado
zását s kérte hogy tudósítsa nejét a józan polgárság győ
zelméről és a közerő újra feléledéséről, mely eddig bizony
talan probléma volt.
Duvivier tábornok lóháton mindig ott volt a piacon
az ő általa hozott mozgó sereg között. Két óra folyt le ily
nagy hatású csendben ; a nemzetőrség kétszázezer szuronya
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a nap sugaraiban csillogtatva, elegendő volt arra, bogy az
összeesküvők és fejetlenek fejét megzavarja.
Lamartine, ki Marrasttal egész négy óráig egyedül
volt jelen a kormány tagjai közül, fogadta a fegyveres csa
patok küldötteit és beszédeket tartott majd az ablakokban,
majd az udvaron, majd a lépcsőzetekről. A mars-mezei húsz
ezer zendülő a nép gunyjai között vonult el szomorúan a
nemzetőrség között, hogy lehangolt clubjaikban elrejtőzzenek.
Azután a kétszázezer nemzetőr vonult el a városháza
előtt, kiabálva : éljen Lamartine ! veszszenek a communisták !
Amint az utolsó csapat is elvonult, azonnal egy kül
döttség érkezett a mars-mezei munkások részéről azon ürügy
alatt, hogy hazaíiságuk adóját leróják. Bûchez és tiszttársai
kemény szavakkal illeték őket. Lamartine semmit sem szólt,
mert el volt foglalva a tanácsteremben némely rendeletek
Írásával a nemzetőrség számára, a jövő éj békéjének biz
tosítására. Látta, hogy Blanc és Albert tiszttársai is beléptek,
de ő csak tovább irt, anélkül, hogy üdvözölte volna őket.
Hallotta, hogy kikeltek azok mindenhatósága ellen, kik a
gyűlés határozata nélkül, csupán önkényüleg doboltattak, a
nép nyilatkozatát elnyomták, a nemzetőrséget felszólították s
egy népküldöttséget kemény szavakkal illettek. Lamartine
nem tudta tovább elfojtani boszuságát, mert tudta, hogy ki
ellen kelnek ki. Megfordult, eldobta tollát és a két tiszt
társhoz ment s először beszélt hozzájok roszul eltakart he
vességgel és haraggal. A kisebbség két tagja erre visszavo
nult és átment a másik terembe, hogy panaszaikat Bucheznek és Recurtnak adják elő, — Lamartine miután kiadta
az éj biztosítására célzó rendeletéit, egy hátulsó ajtón keresz
tül eltávozott a városházáról, hogy a nemzetőrség és a nép
üdvkiáltásait kikerülje; arcát köpenyébe takarva, a város
háza megetti görbe kis utcákon sietett el, mig egy bérko
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csiba ülhetett, melyen, a nélkül, hogy felismertetnék, hajta
tott a Chaussée d’Antin utcán végig, hol neje várta a nap
eseményeit.
Ezen utón ötször tartották fel kocsiját, a St.-Antoine, a
Temple, St-Denis, St-Martin és Montmartre utcák végein
azon tiz vagy huszezernyi csapatokban menő nemzetőrök,
kik részint egyenruhában, részint munkásruhában, vonultak
az utón. Ezen csapatok mély csendben mentek, melyet csak
néha-néha szakítottak félbe ily felkiáltásokkal : éljen a köz
társaság ! éljen Lamartine ! veszszenek a communisták ! A
fegyveres csapatoknak e hangulata derültté tette az egyes aj
tókba és ablakokba tódult polgárok, nők és gyermekek ar
cát. Azt nem is gyanították, hogy azon ember, a kit annyira
magasztalnak, ott ül azon fedett kocsiban, mely elől elzárták
az utat.
Lamartine csak este érkezhetett nejéhez. Politikai éle
tének ez volt a legszebb napja. A lázadók nemcsak legyőzve,
hanem megijesztve voltak. A nép kimondta szavát. E szó
előjele volt annak, melyet a nemzet a választásoknál újra
kimondott. Páris fegyverben állott osztály- és vagyonkülönbség nélkül s a fegyver egyesítve Ion a köztársaság, a mér
sékelt kormány, a rend, a tulajdon és a civilisatio vé
delmére.
A társadalom világa újra visszaállott.

XXII.
A kormány többségének többi tagjai ezen nap nagy
szerű eseményei alatt állandóan a pénzügyminisztériumban
voltak, hogy az eshetőségek szerint biztosságukról intézked
jenek. Tiz órakor este vacsorára gyűltek össze Cremieux
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igazságügyministernél. Itt összeölelkeztek, mint akik a hajó
törés vészélyei után a partra szállottak.
A vacsora alatt megjelentek azon nemzetőrség küldöt
tei, kik nappal nem vonulhattak el a városháza előtt, azon
kérelemmel, hogy engedtessék meg nekik fáklyák mellett
kivonulni a Grève piacára. Az együttlévők megengedték, s
magok is megjelentek. Lamartine fáradtság és rekedtség miatt
otthon maradt.
Ezen huszonöt vagy harmincezerre menő légiók be
járták ez éjjel Páris utcáit ily felkiáltások közt: éljen La
martine ! veszszenek a communisták ! A valódi nép ezen nyi
latkozatát legkisebb rendetlenség sem hamályositotta el.
Azon kiáltásokkal visszatért a nyugalom a polgárok házaiba
és sziveibe. A communisták és izgatok clubbjai zavarodttak,
ijedtek és némák tettek. Az utcagyerekek csoportja, mely a
nép szavát mindig el szokta változtatni, Cabet főnökjük ab
lakai alá ment, kiabálva, éljen Lamartine! veszszen Cabet!
Lamartine mihelyt ezt megtudta, azonnal szétüzette őket, s
Cabetnek megirta, hogy ő és családja védhelyet találhat
házában.
Ilyen volt april 16-ka, magának a népnek első állam
csinyje a civilisatio ellenséges indulatu összesküvői, izgatói,
dictatorai és barbárai ellenében. Páris szabadon lélekzett s
Franciaország tudta, hogy meg van mentve.
Azonban april 16-ka csak véletlen jelenség volt. A kor
mány többsége azt akarta tudni, hogy e jelenség ismétlőd
nék e rendben az ő szavára, és hogy a nemzetőrség minden
elemeinek egyesítése nyujt-e elég biztos támpontot a köz
véleménynek és a köztársaság hatalmának. A józanabb pol
gárokat meg kellett nyugtatni, az összeesküvőket megretten
tem, s Európát megfélemlíteni az uj köztársaság életének
egy nagyobb szerű nyilvánítása által. Általános óhajtássá lett,
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hogy a haza és társadalom védelmére önkényt fölajánkozott
férfiak fegyvergyakorlatokat tartsanak. A párisi nép kezdte
visszakivánni a rendes katonaságot. A kormány nagy több
sége sajnálta a hadsereg távollétét s óhajtotta, hogy az újra
visszatérjen a nemzet kebelébe, hcnnét a sors és az okosság
egyidőre kitaszitotta volt. Azt akarták, hogy az lelkesedés
között s nem kényszerítve hivassék vissza. Arra pedig oly
alkalomra volt szükség, hogy a nép szeme megszokja a ka
tonaságot és úgy aztán meg is szeresse. A kormány, mely
ekkor egyértelmű volt, egy általános hadi szemlét rendelt
az összes párisi, határszéli és szomszéd városi nemzetőrség
felett, úgyszintén a mozgó sereg, és a Páris környékén levő
összes lovassági, gyalogsági és tüzérségi csapatok felett.
Ezen szemle april 24-kén tartatott meg a t e s t v é r i 
s é g s z e m l é j e név alatt.
XXIII.
Az ideiglenes kormány tagjai és a ministerek korán
reggel helyet foglaltak a csiilag-diadaliv melletti emelvényen.
A tavaszi nap gyögyörüen bevilágitá az ezen Napoleon-diadalivtől egész a tuilleriákig terjedő utat, s visszaverődött
azon nemzetőrök és katonák ágyutelepeinek és zászlóaljai
nak szuronyairól, ágyúiról, sisakjairól és vértéiről, kik az
elysei-mezői utón és a Concorde téren fel valának állítva.
Ez utóbbi helyen a fegyveres nép két hosszú sorban állt,
egyfelől a paitokon egész, Bercy-ig, másfelől a boulevardoktól egész a bastilleig. Az egész főváros és vidéke, elhagyva
tűzhelyét, fegyverben állott; roppant zsibaj és tréfa, vegyít
ve fegyvercsőrgéssel és lótüszögéssel, volt hallható e tömeg
ben. Minden arcon lelkesedés és öröm sugárzott a közrend
megmentése fölött. A nép hadsereggé a hadsereg néppé vál-
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tozottt. A türelmetlenségnek vagy unalomnak legkisebb jele
sem mutatkozott ezen, a népvándorlás óta példátlan, népcsoportozatban.
A tömeg a kormány szavára megindult reggeli 8 óra
kor; s zászlóaljankint dobszó és harci zene kíséretében elvo
nultak az emelvény előtt, melyről a kormány tagjai állva
üdvözölték az egyes légiókat és ezredeket s nekik a
köztársaság uj zászlait kiosztogatták. Ezen légiókat, melyek
nek némelyike harminc ezer fegyveres emberből is állott,
roppant nagy fegyvertelen néptömeg kisérte, öregek, nők,
gyermekek, kik mint családtagok követték fegyveres apáikat
vagy fiaikat.
Páris környékének minden kertjéből hordtak elő gá
lyákat és orgonafa virágot a puskák és ágyuk díszítésére.
A szuronyok fel voltak bokrétázva ; a természet eltakarta
a gyilkos eszközöket. Az egész elyséei-mezőn végig egy beláthatlan folyama látszott az érc és virággalyak hullámainak.
Midőn e folyam az emelvényhez érkezett, mely előtt gyor
sabb kifejlés végett ketté vált, a nők, gyermekek és kato
nák leszedték puskáik díszítményeit és virágzáporkint szór
ták a kormány tagjainak fejére. A zászlóaljak és a nép
közül szünet nélkül hangzott: éljen a köztársaság! éljen az
ideiglenes kormány! éljen a hadsereg! De még ezeken felül
is keresztül harsogott: az éljen Lamartine; veszszenek a
communisták ! E névnek népszerűsége az aggodalom és
szükség napjaiban még emelkedni látszotta közvélemény előtt,
a helyett, hogy elkopott volna. A vidéki falusi nép egymás
nak mutatta Lamartinet, és rajongó lelkesedéssel üdvözölte
őt. April 16-ka a társadalom megmentésének személyesitőj ét
láttatta benne a nép előtt.
Ezen egyes légiók után nemcsak szegény öregeknek
és gyermekeiket karon vivő asszonyoknak serege tódult,
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hanem a falvakból odajött paraszt szekerek is. Ezen sze
gényes rongyos csoportokból hangzott legszenvedélyesebben
a zavargók elleni fenyegetőzés, a communisták gyűlö
lete, Lamartine és a köztársaság éltetése. A társadalmi
érzet oly isteni, és oly ösztönszerü az embernél, hogy a tár
sadalmi rend, a tulajdon és a család fentartása még olyannak
is érdekében áll, a ki látszólag legkevesebb javát élvezi. E
nép könnyezett, s ez könnyeket csalt ki a nézők szemére is.
Az örömkiáltás kétszeresen nagyobb volt, mikor a szép sorkatonaság következett, mely fegyverét a kormány előtt le
felé hajtá és mely — úgy látszott — visszanyerte illető
helyét a kiengesztelődött család kebelében.
A nap lement még mielőtt a fegyveres nép, bár har
minc — negyvenenkint gyorsan haladt, mind elvonulhatott
volna a diadaliv előtt. Az elvonulás fáklya fénynél egész
éji tizenegy óráig tartott. Tizennégy óra nem volt elegendő
arra, hogy e népfolyam egészen áthömpölyöghetett volna az
elyséi-mezőn. Két, mintegy 50 ezernyi légiónak szemléje
egy más napra halasztatott el. A leggyakorlottabb katonai
tekintélyek szerint háromszáz ötvenezer szurony és kard
vonult el e 14 óra alatt a kormány előtt. A párisiak azon
tudattal tértek vissza házaikba, hogy a haza és a társada
lom újra föl fog ébredni.
XXIV.
Két nappal később, azon központi párisi két légió,
mely idő rövidsége miatt nem mutathatta magát be, zúgoló
dott és azt kivánta, hogy az ideiglenes kormány iránti hódo
latát elvonulásak által a Vendometéren nyilváníthassa.
A kormány tagjai összegyűltek az igazságügyi ministerium házánál s az erkélyen foglaltak helyet. MegjelenésűLamartine. II.
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két általános „éljen a kormány !“ kiáltásokkal üdvözöltek,
azon felül még most is hangzott : éljen Lamartine ! Tiszt
társai megmutatták őt az üdvözlő kiáltásokkal elvonuló lé
gióknak.
Lamartine tiszttársaival együtt lement a térre, és ám
bár szándékosan hátul maradt, mégis minden lépten-nyomon csak őt éljenezte a nyolcadik és kilencedik légió. Mi
kor közeledett, csendes morgás támadt a sorok közt, s mi
dőn távozott, általános lelkesedés tört ki közülök. Lázasan
reszkető kezek érinték kezeit és ruháját. Hallotta suttogni
azon szavakat, hogy ő neki kellene átvenni a diktatúrát,
és hogy ő lenne az igazi népkirály.
Midőn az igazságügyi ministerium erkélyére visszatért,
hogy a fegyveres nép elvonulását szemlélje, ugyanazon szavakat hallotta újra kiáltozni feléje. 0 zavartan visszavonult
a tömeg szeszélyének ezen rajongása elől, megszégyenítve
oly előszeretet által, mely tiszttársait ép úgy megillette mint
őt. De a nép ösztöne nem válogat, hanem vakon rohan és
— gyakran megtéved. Lamartine ezen naptól fogva ag
gódni kezdett a kedveltség ilyen túlzásai felett, melyeket ő
nem egyes ember, hanem az egész országos képviselet és
a köztársaság iránt szeretett volna tanúsítani. Erezte, hogy
nehány nap múlva sokkal nehezebb lesz ezen hatalomról
lemondania, mint volt azt bitorolnia.
//

TIZENNEGYEDIK KÖNYV.
I.

April 16-ka óta minden könnyen ment a kormánynál;
az összeesküvők és dicsvágyók meggyőződtek tehetetlenségökről. A dictaturának clubbok általi fentartásának s a for
radalmi kormány állandósításának és elrontásának kisérlete
meghiúsult. De azért a pártok nem mondtak le reményeik
ről. S amint a remény fogyott, úgy növekedett boszankodásuk. A clubbok összeesküvésekké lettek, a lapok ritkán, de
mérgesen tárgyalták a kormány beszédeit. Egy munkások
lázadása, melyet a párisi kétségbeesett izgatok támasztottak,
megkisérlette Rouenben azt, ami Párisban nem sikerült. A
lázadásnak a nemzetőrség és katonaság általi erélyes el
nyomása, és az elnyomásra használt rendszabályok kölcsö
nös recriminatiókra adtak alkalmat. Arago nagy bátorság
gal és méltatlankodással védelmezte az izgatok kérvényé
ben vádolt tábornokokat.
Azonban a nemzetgyűlés órája közelgett. A kormány
többsége időt akart nyerni. Lamartine, kinek figyelme kizá
rólag a választási napra volt fordítva, most nem törődött a
kormány többsége és kisebbsége közt fennforogható lénye
ges és aprólékos véleménykülönbséggel. Pedig most jobban
félt, mint bármikor attól, hogy aző tulajdonképeni törekvé16*
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sének és a többség törekvésének célja, t. i. a nemzetgyű
lésnek polgárháború nélküli összehívása, dugába dőlhet.
,,Eddig arra törekedtem a kormányban — mondá — hogy
az igazi demokratia ellentálljon a gyűlöletes izgatásnak ;
most azonban olaj szeretnék lenni, mely megszüntetné a
vélemények súrlódását és megelőzne minden bomlást. “
Egyszer, mikor ő távol volt, a beltigyminister meghasonlott tiszttársaival, s azon elhatározással vonult vissza, hogy
lemondását be fogja nyújtani. Lamartine közbenjáróul lépett
föl. Elment a belügyministerhez, elmondá neki, hogy mily
nagy veszélyt hozhat a kormányra és az országra az ily
szakadás, mely anarchiára nyit utat, és kibékítette őt.
II.
A választások már a küszöbön voltak. A kormány
sokáig tanácskozott a felett, hogy kész alkotmánytervvel
lépjen-e fel a nemzetgyűlés előtt, vagy pedig megelégedjék-e
avval, hogy a hatalmat kezébe tegye le és tartózkodjék
minden oly kezdeményezéstől, melyet a diktatúra folytatásá
nak vagy a nemzet souverainitása bitorlási szándékának
bélyegezhetnének. Dupont, mint előrelátó tapasztalt férfin,
nem szíint meg sürgetni, hogy Lamartine készítsen egy al
kotmánytervet. E részben Lamartine gondolata egészen találkozott Dupontéval. 0 is azt hitte, hogy az alkotmány
feletti vita a gyűlésen hosszas és zavart lesz, hogy az időt
hasznosabban lehetne tölteni azon veszély elhárításával,
mely a demokratikus kormány életbeléptetésével jár, hogy
az alkotmányt, azaz a kormánynak két vagy három elvét
egy pár vonással le kellene Írni, mint a forradalom és mű
veltségnek rövidletes foglalatját; hogy ez alkotmánynak
szerves törvényei azután is változtathatók és javíthatók le
ff
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gyenek anélkül, hogy magának az alkotmány változhatlanságának jellegével birjon.
Ennélfogva öt vagy hat tételben összefoglalta az al
kotmány szövegét 5 szerette volna, hogy e szöveg két vagy
három ülés után egyhangúlag elfogacitassék, és hogy a kor
mány az ekép elfogadott alkotmány kifolyása legyen.
Lamartine meg volt arról győződve, hogy egy elnökből,
igazgatóból vagy tanácsból álló végrehajtó hatalom e g y 
s é g e lenne azon végleges forma, melyet a köztársaság
felállítása után elfogadand. De ez időszerint, midőn az or
szág már megszokta a köztársasági formát, és midőn a köz
vélemény fő erőit egységes összemüködésre kellett egyesí
teni, két vagy három évre hajlandó volt hármas végrehajtó
hatalmat elfogadni, melyben az országgyűlés által válasz
tandó három férfiú képviselné a közvélemény e három ele
mét : az ösztönzést, az ellenállást és a mérséklést. Úgy lát
szott neki, hogy ezen három erő egy három évig tartó consulságban egyesülve megfelelően a nemzet három főpártjá
nak, u. m. : az indítónak, az akadályozónak és a mérsék
lőnek okot szolgáltathatna a végrehajtás lassítására; de a
mitől a köztársaság kezdetétől fogva leginkább félt, az a
polgárháború volt. Az ily vegyes dictatura pedig, mely a
különböző vélemények szabadságát biztositá, képes volt ezt
megakadályozni. Ezen gondolattal sokat foglalkozott; sokat
beszélgetett felőle tiszttársaival, és feltette magában, hogy
a nemzetgyűlés tagjainak e részbeli gondolkozását ki fogja
puhatolni, mihelyt Párisba érkeznek, és hogy aztán azon
párthoz fog csatlakozni, mely e nézetet a többségben pár
tolni fogja. Azon bizalmas értekezletnek, melyet ő eltérő
nézetű tiszttársaival tartott, csak az volt az eredménye,
hogy a kérdés függőben maradjon. Minden a bizonytalan
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jövőtől, — a nemzetgyűlés tagjainak többségének és ki
sebbségének gondolkodásától függött.
Egy alkotmányi terv előterjesztésére nézve már az april 27-kén tartott utolsó ülésben is lehetett fölismerni a kor
mány nézetét. A kebelében létező három párt, mely koronkint majd támogatta, majd gyengitette egymást, sokkal tá
volabb állott egymástól s néha sokkal mérgesebb volt, sem
hogy egy közösen elfogadott alkotmányra lehetett volna
gondolni. A socialista, a szövetséges és az alkotmányos
köztársasági pártok nem bírtak megegyezni ; ők ezt érezték,
be is vallották, s a határozatot a nemzetgyűlésre bizták. A
két utolsó párt szükség esetén megegyezett volna egymás
sal ; de a socialisták nem fértek össze még a nemzetgyű
léssel sem, mivel az a földből, időből és hagyományból ere
deti. A socialisták pártja egy általános — absolut — elmé
letet követett : az absolut elmélet pedig önkény ; önkény
pedig csak zsarnokságot idézhet elő.
III.

Végre az általános választási nappal fölviradt Franciaország jólétének hajnala. Az ideiglenes kormány szándéko
san tette azt april 27-kére, a húsvéti ünnepekre, hogy senki
ne mondhassa, hogy a nép a munka miatt nem vehetett
részt polgári jogának gyakorlatában, és hogy azon vallásos
ihlet, mely ez ünnepnapokon áthatotta a kedélyeket, a val
lás szabadságának és szentségének gondolatával töltse el a
polgárok szivét.
Ez volt a legnehezebb probléma, melyet valaha egy uj
szervezetű nemzetnek meg kellett oldania ; és ez a nemzet
üdvére és dicsőségére lett megoldva.
A hazafias gondolkodású falusi nép, a nap fölkeltével
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már csoportosult és a templom után elöljárói, plébánosai,
tanítói, birái és befolyásosabb férfiai vezérlete alatt tódult
a választó kerületek főhelyeire, s minden kényszer és civódás nélkül adták szavazataikat azon férfiak neveire, kiknek
becsületessége, értelmessége, erényessége, tehetsége és min
denek felett mérsékelt gondolkodása legtöbb bizalmat és
kezességet nyújtott nekik mindnyáj ok jóléte és a köztár
saság jövője iránt.
így történt a városokban is. Látni lehetett gazdag és
szegény polgárokat, katonákat és munkásokat, birtokosokat
és proletariusokat, mily komolysággal és vidorsággal men
tek el házaikból és vitték szavazataikat a szavazati urnába,
útközben néha megváltoztatván a nevet lelkiismeretök vagy
mások tanácsa folytán, és aztán azon nyugodt gondolattal
tértek vissza, hogy szent dolgot cselekedtek ezzel is. Soha
nem nyilatkozott a népnek közérzelme és akarata nagyobb
n eggondoltsággal, vallásossággal és méltósággal, mint ekkor.
Ez egyike volt azon napoknak, midőn egy nemzet az égre,
s az ég egy nemzetre fordítja szemeit. A kormány e napon
pihent meg három hónap óta. Érezte, hogy az isten és a
nép működik helyette.
IV.
A templomok megteltek feborult imádkozókkal, kik a
választókra az isteni ihlet és a béke szellemét könyörögték
le. Még imádkozás előtt érezték, hogy meg fognak hallgat
tatni. Azon nyugalom, melylycl a választási mozgalom le
folyt, előre sejtette a választás eredményeit, mely a válasz
tók szivében nyilatkozott. Ily egyértelmű józan gondolkodás
ból nem következhetett fejetlenség.
Este felé Lamartine mély gondolatokba merülve egy
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népes külváros utcáin sétált s látta, hogy egy templom
lépcsőzetén nagy néptömeg jár fel és alá; az előudvar pe
dig teli volt áhitatos néppel, férfiakkal, nőkkel, gyermekek
kel, öregekkel és ifjakkal, kiknek szemei a jövőbe látszot
tak tekinteni, midőn a lépcső kanyarulatára ügyeltek ; az
orgona hangja, vegyülve az éneklők hangjával, egész az ut
cára kihallatszott.
Lamartine belépett és ismeretlenül a megtelt templom
homályosabb részébe vonult. Egy oszlop tövében letérdepelt
s hálát adott az istennek, hogy müvét befejezhette. Szemé
lyes veszedelem még mindig érhette őt, mielőtt a nemzet
gyűlés Párisban összeül, és kezébe veszi a nemzet sorsát.
Még pedig tartania kellett kétségbeesett ellentállástól, bű
nös reményektől, összeesküvésektől, az izgatok és a clubbok államcsinjától, az ő ellene és társai ellen irányzott fe
nyegetésektől és gyilkossági kísérletektől. Kitűnő férfiak,
kik utolsó óráig nem hittek a sikerben, azt Írták és mond
ták neki, hogy a nemzeti képviselet soha nem fog össze
ülni anélkül, hogy Páris véráldozattal meg ne hódittassék.
Minden nap uj figyelmeztetéseket kapott a vidékről részint
való, részint képzelt merényletekről élete ellen. Beszéltek
neki rajongó vállalatokról, kik ez vagy ama városból men
tek meggyilkolására és a forradalmi kormánynak az ő holt
teste fölötti kikiáltására. „Engem ugyan kivégezhetnek
még — gondolá szivében — de Franciaországot ez időszerint már meg nem dönthetik. “ A választások már a
szavazati urnában vannak ; a nemzet souverainitása megvan,
törvényes képviselői ki vannak nevezve. Ha a kormány ál
dozatul esnék valami összeesküvésnek, az ország választottai
egyesülni fognak minden departementben, egyesülten két
millió nép élén megjelenendnek Páris kapui előtt, s megsemmisitik a diktátorokat és a jóléti bizottmányt. És ha
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Franciaországot kiszabadítják az összeesküvők kezéből, ak
kor az én halálom semmi, mert meg lett mentve Franciaország. “
Franciaország szabadon lélekzhetett. A nemzetgyiilésmajdnem minden egyes tagjának neve kezességet nyújtott
a közjó iránt ; Lamartinenak nevét tizszer húzták ki az ur
nából anélkül, hogy ő tudta volna j elöltetését. Csak egy szó,
egy jel kellett volna részéről, és őt egyszerre nyolcvan ke
rületben választották volna meg; népszerűsége határtalan
volt Párisban, Franciaországban, Németországban, Olaszor
szágban és Amerikában. Az ő neve Németországban a bé
két , Franciaországban a rémuralom elleni biztosítékot ,
Olaszországban a reményt, Amerikában a köztársaságot je
lentette. E pillanatban ő volt az európai öntudatnak legfőbb
hatalmassága. Egyetlen lépést nem tehetett az utcán a nél
kül, hogy éljenzéseket ne idézzen elő, melyek egész laká
sáig kisérték és gyakran álmát is megzavarták. Az opera
házban kétszer történt, hogy amint a közönség egy páholy
ban észrevette, félbeszakitá az előadást és öt percig foly
vást az ő nevét harsogtatta és tapsolta. Franciaország ő
benne összpontosította afeletti örömét, hogy önkormányza
tát visszaszerezte.
V.
Az ország meggondoltan, részrehajlatlanul és bölcsen
többnyire oly szabadelvű, republicanus, derék, mérsékelt és
bátor férfiakat választott, kik türelmetlenség és ellenkezés
nélkül tudtak alkalmazkodni a forradalom által szükségessé
vált uj intézményekhez. Franciaországot az átmenet jó szel
leme, s a körülmények teljes tapintata vezérlé. Csak oly
neveket mellőzött el, kik az elébbi kormánynak kegye, vagy
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balfogásai által voltak megbélyegezve. Nem üldözte őket,
csak elmellőzte. Félt a neheztelésektől és recriminatióktól.
Ezen kilencszáz tagból álló gyűlés magában foglalta Fran
ciaország becsületességét és hazafiságát a maga teljessé
gében. A történelemnek kötelessége e neveket kőtáblára
vésni az utókor számára; kivéveegypárizgatót, kik 1793-at
akarták újra előidézni és öt vagy hat rajongót, a többi
név mind Franciaország javát és alkotmányos köztársaság
alapítását jelentette. A nevek a következők:
A i n. — Aedin (Sándor Menyhért Marcel), Bochard,
Charassin, Francisque Bouvet (Ferenc József) Champvausi
Guigve, Maissiat (Jakab), Quinet (Edgar), Regembal (Antal)
Tendret.
Ai s n e . — Barrot (Odilon), Bauchart (Quentin) Baudelot, Brotonne, Desabes, Dufour (Teofil), Lemaire (Maximus) Leproux (Gyula) Lberbette, Nachet, Ploeg (Toussaint)
Quinette, Tillancourt (Edmund), Vivien.
Al l i e r . — Puzy Bureaux, Courtais, Fargin Fayolle,
Laussedat (Lajos), Mádét (Károly), Mathé (Bodog), Ferrier
(Bertalan), Tournet (Károly Gilbert).
B a s s e s-A 1p e s. — Chais (Ágost), Duchafault, Fortoul, Laidet.
H a u t e s Al p e s . — Allier, Bellegarde, Faure (Pas
cal József).
Ardèch. — Champanhet, Charatlon, Dautheville (Fe
renc.) Laurent, Mathieu, Rouveure, Royol (János) Sibour,
Valladier.
A r d e n n e s . — Blanchard, Drappier, Payer, Robert
(Leó) Talon, Ternaux-Mortimer, Toupet-Desvignes, Franchart.
A ri égé. — Anglade (Kelemen), Arnaud, Casse, Darnaud, Galy-Caraiat, Vignes (Th.), Xavier Durrien.
9
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A u b e . — Blavoyer, Delaporte, Gayot (Amadé), Gerdy
(Péter Miklós), Lignier, Millard (János Ágost) Stourm.
Au d e . — Anduse-Faris, Barbés (Armand), ifj. Joly
(Edmund), Raynal (Tódor), Sarrans (János), Solier (Márk),
Trinchaut.
A v e y r o n . — Abbal (Vazul József), Affre (LajosHcnrik), Salzei Dalbis, Dubruel (Eduard), Grandet, Médal,
Pradié, Rodât, Vernhette, Vésin.
Bo u c h e s - d u - Rh ô n e . — Astouin, Bathélemy, Berryer (Péter Antal), Laboulie (Gusztáv), Ollivier (Demosthenes), Pascal (Bódog), Poujoulat, Rey (Sándor), Reybaud
(Lajos) Sauvaire-Barthélemy.
C a l v a d o s . — Bellencontre (József Péter Ferenc),
Besnard (János Károly), Demortreux (Péter Tamás Frigyes),
Desclais (Jakab Sándor), Deslongrais (Armand Rókus), Douesnel-Dubosq (Róbert Sándor), Hemeu (Peter Sosthéne),
Lebarillier (Lajos Szilárd), Lemonnier (János Miklós), Marie
(Ágost Alfons), Person (Bódog), Thomine-Desmasures.
C a n t a l . — Daude, Delzons (János Ferenc Amadé),
Durieu-Paulin, Murat-Sistrières, Parién (Bódog), Richard,
Teilhard Laterise.
C h a r e n t e . — Babaud-Laribière, Garnier-Laboissière, Girardin (Ernő), Hennessy (Ágost), Lavallée, Mathieu
Bődet, Pourgeard, Rateau.
A 1s Ó-Ch a r e n t e . — Puyraveaui Audry (Péter Fe
renc), Baroche, Brard (Péter Lucián) Bugeaud, Debain (Léo),
Dufaure, Bussaci Dupont, Gaudin (Péter Tódor), Régnault,
(Saint Jean d’Angely), Balloni, Renou, Target.
Che r . — Bidault, Bouzique, (István Ursinus), Dup
lán (Pál), Haurannei Duvergier, Poisle Desgranges (Jakab
Döme), Pyat (Bódog), Vogué.
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C o r r è z e . — Bourzat, Ceyras, Du Bousquet Laborderie, Favart, Latrade, Lebraly, Madesclaire Penieres.
Co r s e . — Bonaparte (Napoléon), Bonaparte (Péter
Napoléon), Casablanca (Xavér), Conti (István), Pietri (Péter
Mária).
Côt e- d’Or. — Bougneret (Ede), Godard-Poussignol,
James Demontry, Joigneaux, Magnm-Philippon, Claire, Ma
réchal, Mauguin, Monnet, Perrenet (Péter).
C ô t e-d u-N o r d. — Carré (Bódog), Denis, Dépassé
(Emil Toussaint Marcel), Glais-Bizoin, Houvenagle, LedruLegorrec, Loyer, Marie, Michel, Morrhéry, Perret, Racinet,
Simon (Gyula), Tasséi (Yves), Tréveneuc (Henrik Lajos).
C r e u s e , — Desaincethorent, Fayolle (Edmund), Guisard, Lassarre, Lecler (Bódog), Leyraud, Sallandrouze-La
mornais.
D o r d o g n e . — Auguste Mie, Barailler (Jenő), Chavoix (János Iván), Delbetz, Dezeimeris, Ducluseau, Dupont
(Ágost), Dussolier, Goubie, Grolhier Desbrausses, Lacrouzille
(Amadé), Savy, Taillefer (Timoléon).
Do u b s . — Baraguay d’Hilliers, Bixio, Convers, Dcmesmay, Mauvais, Montalembert, Tanchard.
Dr ôme . — Bayard, Belin, Bonjean, Curnier, Mathieu
(Fiilöp), Morin, Rey, Sautayra.
E u r e. — Alcan (Mihály), Canel, Davy Demante, (An
tal Mária), Dumont, Dupont, Langlois, Legendre, Montreuil,
Picard, (János Jakab Ferencz) Sevaistre (Pál).
E u r e és L o i r e . — Barthélemy,Isambert, Lebreton,
(Jenő Kázmér), Marescal, Raimbault Courtin, Subervie, Trouseau (Armand).
F i n i s t e r e. — Brunei (Elek) , Décorant (Andor
Maria Adolf), Fauveau (József), Fournas (Boldizsár), GraveranKéranflech (Yves Mihály Gilart), Kersauson (József
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Márk Mária), Lacrosse, Le Breton, (Károly Lajos) Le Flo,
Mege (János), Riverieul (Armand Mária Emil), Hőssel (Győző),
Soubigou (Ferenc Lajos), Tasssel.
G a r d. — Béchard (Ferdinand), Bousquet, Ckapot, Demians (Ágost), Favend (István Ede Károly Jenő), Labruguiére-Carme, Larcy, Reboul (János), Roux-Carbonnel Teulon.
H a u t e - G a r o n n e . — Azerm (Lajos), Calés (Godofréd), Dabeaux, Espinasse (Ernő), Gatien-Amoult (Adolf
Bódog), Joly (Henrik), Malbois (János Ferenc), Marrast
(Herman), Műié (Bernât), Pagès de l’Ariège (János Iván),
Pegot-Ogier (János Iván), Rémusat (Károly).
G e r s . — Alem. Rousseau, Aylies, Boubée (Tódor),
Carbonneau, Dávid (Irén), Gavarret, Gounou, Panat.
G i r o n d e . — Billaudel (János Iván Vazul), Denjoy,
Desèze (Aurel), Ducos (Tódor), Feuilbade-Cbauvin, Hovyn,
Tranchére, Hubert-Delisle, Lagarde, Larrieu, Mólé Rickier,
Serviérc, Simiot, Thomás (Kelemen).
H é r a u l t . — André (Gyula), Bertrand (János Péter
Lajos Toussaint), Brives, Cárion Nisas (András), Gazelles
(Brutus), Charmaule (Ipoly), Laissac, Reboul-Coste (Aristid),
Renouvier (Gyula), Vidal.
l i l e és V i l a i n e . — Andigué de la Chasse, Bertin, Bidard, Fresneau (Herman), Garnier-Kéruault, Jouin
(Péter), Kerdrel (Vince Andreu), Legeard de la Diriays, Legraverend, Marion (János Lajos), Méaule (Károly), Paul
Rabuan, Roux-Lavergne (Péter Celestin), Trédern.
I n d r e . — Bertrand (Henrik), Charlemagne (Ede),
Delavau (Ferenc Károly), Fleury, Grillon (Jenő Győző Ador
ján) Rollinat.
I n d r e és L o i r e . — Crérnieux (Izsák Adolf), Fougueteau, Gouin (Sándor), Julien, Juliién, Luminais, Tasche
reau (Gyula), Bacot.
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I s è r e . — Bertholon, Blanc (Allons), Brillier, Cholat,
Clément (Ágost), Crépu, Durand-Savoyat, Farconnet, Frous
sard, Marion de Faverges (Endre), Kenaud, Repellin Ronjat,
St.-Romme, Tranchand.
J u r a. — Chevassu, Cordier (József), Gréa, Grévy,
(Gyuia), Huot (Cézár), Jobez (Alfonz), Tamisier, Valette.
L a n d e s . — Bastiat (Frigyes), Dampierre (Éliás),
Duclerc (Jenő), Duprat (Pascal), Lefranc (Győző,) Máriást
(Ferenc), Turpin (Numa).
L o i r és Cher . — Ducoux, Durand de Remorantin,
Gérard, Normant (Antal), Salvat, Sarrut, (Germán).
L o i r e . — Alcock, Baune Callet (Péter Ágost), Chavassieu, Devillaine, Favre (Gyula), Fourneyron (Benő), Levet
(Henrik), Martin, Bernard, Point, Verpilleux.
H a u t e -L o i r e. — Avond (Ágost), Badon, Breymand,
Grellet (Bódog), Laíáyette (Ödön), Lagrevol (Sándor), Lau
rent, Rulliére.
F e l s ő Lo i r e . — Bédeau (Mária Alfonz), Billaut,
Braheix, Camus de la Guibourgére (Sándor Prospér, Desmars Favre (Ferdinand), Favreau (Lajos Jakab), Fournier
(Bódog), Granville (Aristid), Lanjuinais, Rochette (Ernő, Sesmaisons (Olivér), Waldeek-Rousseau.
L o i r e t . — Abbatucci, Arbey, Considérant (Győző),
Martin (Sándor), Michot, Peán (Emil) Roger, Rondeau.
Lot. — Ambert Caria, Cavaignac (Jenő tábornok),
Labrousse (Emil), Murat (Lucián), Rolland St.-Priest.
L o t és G a r o n n e . — Baze, Bérard, Boissié Débruel (Gáspár), Luppé (Irén), Mispoulet, Radoult Lafosse-Tartas (Emil), Vergnes (Pál).
Lo z è r e . — Comandre (Ede), Desmolles, Renouard
(Fortunátus), Fayet abbé.
M a i n e és L o i r e . — Bineau, Cesbron Lavau (Kà -
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roly), David d’Angers, Dutier, Falloux, Farrau, Freslon (Sán
dor), Gullier de la Tousche, Jouneaulx, Lefraneois, Louvet,
Oudinot, Tessié de la Motte.
M a n c h e . — Abrabam-Dubois, Boulatignier, Deloucbe,
Demesange, Diguet, Dudouyt, Essars, Gaslonde, Havin,
Laumondais, Lempereur, Perrée (Lajos), Tocqueville (Henrik
Elek), Vieillard (Nárcis), Reibell.
Ma r n e . — Aubertin, Bailly, Bertrand (János), Dérodé
(Emil), Faucher (Léo), Ferrand, Lablond, Perignon, Soullié.
H a u t e-M a r n e. — Chauchard, Coureux, Delarbre,
Milhoux, Montrol, Toupot de Bevaux, Walferdin.
M a y e n n e . — Bigot, Boudet, Chambolle, Chenais,
Dubois, Fresney (József), Dutreil, Goyet-Dubignon, Jamet
(Emil), Roussel (Gyula).
M e u r t he. — Adelswaerd, ifj. Charron, Deludre,
Ferry, Laflize, Leclerc, Liouville, Marchai, St. Ouen, Viax,
Vogin.
Me u s e . — Buvignier (Izidor), Chadenet, Etienne,
Gillon (Paul), Lannois, Moreau, Salmon, Dessaux.
M o r b i h a n . — Beslay, Crespel de la Touche, Da
li irel, Danielo, Dubodan, Fournas, Harscouet de St. Geor
ges, Leblanc, Parisis, Perrien (Arthur), Piogeh, Rochejaquelin.
Mo s e l l e . — Antoine, Bardine, Deshayes, Esspague,
Reynaud (János), Labbé, Poncelet, Rolland (Gusztáv), Totaine Valette, Woirhaye.
N i è v r e . — Archambault, Dupin, Gambon, Girerd,
Grangier delà Marinière, Lafontaine, Manuel, Martin (Emil).
No r d . — Antony-Thouret, Aubry, Bonte-Pollet ,
Boulanger, Choque, Corne, Delespaui, Descat, Desmoutiers,
Desurmont, Dollez, Dufont, Duquesne, Farez, Giraudon,
Hannoye, Heddebault, Huré, Lemaire (András), Lenglet,
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Loisct, Malo, Mouton, Negrier, Pureur, Regnard, Serlooten,
Ycndois.
Oi se. — Bárdion, Désormes, Flye, Gérard, Lagache,
Leroux (Emil), Marquis (Donatus), Mornay (Gyula), St. Beuve,
Tondu du Metz.
Or n e . — Charencey, Corcelles, Curial, Druet-Desvaux, Gigon-Labertrie, Guérin, Hamard, Piquet, Tracy,
Simphor-Vaudoré, Ballot.
P a s d e C a l a i s . — Bellart-Dambriourt, Cary, Cor
nille, Degeorge, Denissel, Emmery, Fourmentin, Fléchon,
Hérembault, Lantoine-Harduin, Lebleu, Olivier, Petit, Piéron,
Pierret, St. Amour, Lenglet.
P u y de Dôme . — Altaroche, Astaix, Baudet Lafarge,
Bravard (Toussainte), Bravard, Veyrières, Charras, Combarel de Leyval, Girot-Pouzol, Gouttai, Jouvet, Jusserand,
Lasteyras, Lavigne, Rouher, Trélat.
B a s s e s-P y r é n é e s. — Barthe (Marcel), Boutmy,
Condou, Dariste, Etcheverry, Laussat, Leremboure, Lestapis,
Noqué, Renaud, St. Gaudens.
H a u t e s P y r é n é e s . — Cenac, Doville, Dubarry,
Lacaze (Bernât), Recurt, Yignerte.
P y r é n é e s - O r i e n t a l es. Arago (Manó), Arago
(István), Guiter, Lefranc, Picas.
B a s- R h i n. — Boussingault, Bruckner, ChampyChauffour, Dorlan, Engelhardt, Foy, Gloxin, Kling Lauth,
Lichtemberger, Martin (strassburgi), Schlosser, Westercamp,
Culman.
H a u t-R h i n. — Hardy, Doilfus, De Heeckeren, Heuchel, Kestner, König, Prudhomme, Rudler, Stôcklé, Struck,
Yves, Chauffour.
R h ô n e . — Auberthiere, Benoit, Chanay, Doutre, Fer-
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rouillât, Gourd, Greppa, Lacroix, Laforest, De Mortemart,
Mourand, Paullian, Pelletier, Rivet.
H a u t e-S a ô n e. — Angar, Dufournal, Grammont,
Guérin, Lélut, Millotte, Minai, Noirot, Signard.
S a ô n e és L o i r e . — Bourdon, Bruys, Dariot, Jeandeau, Lacroix (A.), Martin-Rey, Mathey, Mathieu, Menand,
Petit Jean, Pézerat, Reverchon, Rolland, Thiard.
S a r t ù e. — Beaumont (Gusztáv), Chevé- Degousée,
Gasselin, (a chantenavi) Gasselin (a fresnayi) Hauréau, Lamoricière, Langlais, Lebreton, Lorette, St.-Albin (Hortensius),
Trouvé-Chauvel.
S e i n e . — Albert, Arago (Ferenc), Berger, Blanc
(Lajos), Boissel, Bûcher, Carnot, Caussidière, Changarnier
Coquerel, Corbon, Cormenin, Flocon, Fould (Achill), GarnierPagès, Garnon, Goudchaux, Guinard, Hugó (Victor), Lag
range, Lamartine (Alfonzé), Lamennais, Lasteyrie (Ferdinand),
Ledru-Rollin, Leroux (Péter), Marie, Moreau, Perdiguier
(Agricol), Peupin, Proudhon, Raspail, Vavin, Wolowski, Bo
naparte (Laj. N.).
A 1 s o-S e i n e. — Bautier, Cécille, Dargent, Démarest,
Desjobert, Dupin (Károly), Germoniere, Girard, Grandin
(Győző), Lebreton (Th.), Lefort, Gonssolin, Levasseur, Loyer,
Morlot, Osmont, Randoing, Senard, Thiers.
S e i n e és M a r n e . — Aubergé, Bastide (J.), Bavoux
Chappon, Drouyn de Lhuis, Lafayette (G.), Lafayette (Oskár),
Lasteyrie (J.), Portalis (A.).
S e i n e és Oi s e. — Albert de Luynes, Barthélémy
St.-Hilaire, Berville, Bezanson, Durand, Flandin, Landrin,
Lécuyer, Lefebure, Pagnerre, Pigeon, Remilly.
D e u x-S e v r e s. — Baugier, Blot, Boussi, Charles
(idősb), Chevallon, Demarçay, Maichain, Richard.
So mme . — Allart, Beaumont, Creton, Defourment,
17
Lamartine II.
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Delatre, Dubois (Am.), Gaultier de Rumilly, Labordère
Magnier, Morel-Cornet, Blin de Bourdon.
T a r n . — Boyer, Garayon-Batour, Marliave, Mouton,
Puységur, Rey, St.-Victor, Voisins.
T a r n és G a r o n e . — Cazales, Delbrel, Détours,
Faure-Dère, Maleville, Rous.
V a r. — Alleman, André (Márius), Arène, Arnaud
(Ch.), Baune (Ödön), Cazy, Guignes (Luc.), Maurel (Marcel),
Philibert.
V a u c l u s e . — Bourbousson, Gent, La Boissière, Pin,
Raspail, Reynaud-Lagardette.
V e n d é e . — Bouhier de l'Ecluse, Defontaine, Grellier, Dufougeroux, Lespinay, Luneau, Mareau, Porenteau,
Rouillé, Tinguy.
Vi e n n e . — Barthélemy, Berenger, Bonnin, Bourbeau
Junyen, Pleignard, Drault, Jeudy.
H a u t e-V i e n n e. — Allegre, Bac (Tódor), Brunet,
Coraly, Dumas, Frichon, Maurat-Bail ange, Tixier.
V o s g e s . — Braux, Buffet, Doublât, Falatien, Forel,
Hingray, Houel, Huot, Najean, Turck, Boulay.
Yonne . — Carreau, Charton, Guichard, Larabit,
Rampon, Rathier, Baudot, Robert (L.), Vaulabelle.
Al g i r i e. — Barrot (Ferdinand) Didier, Prebois
Ráncé.
M a r t i n i q u e . — Mazulime, Pory-Papy, Scliôlcher.
G u a d e l o u p e . — Dain (Károly), Louisy Matinén,
Perinon.
S é n é g a l . — Duraut Valentin.
A nemzetgyűlés május 4-kén nyittatott meg. Sohasem
volt ünnepély magasztosabb a maga egyszerűségében,
mint e nagy nép souverainitásának visszaállitása alkalmá
val. A nemzetőrség, a nép, a Párisba hivott katonaság ne
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hány fényes küldöttsége már korán reggel talpon volt ; a
kormány tagjai az igazságügyministernél összejővén, gyalog
mentek a boulevardokon át százezer ember által képezett fa
lak közt a nemzetőrség tábornagya és táborkara által ve
zetve, kik utat nyitottak nekik. Az ablakokból és kázfedelekről nagy üdvkiáltásokkal fogadták őket. Sóba még a
föllépő és reményekkel kecsegtető uj kormány nem része
sült oly lelkes éljenzésekben, mint ez, mely épen utoljára
ment, hogy lemondjon hivataláról. Elfeledték gyengeségeit,
hibáit, gyarlóságait és törvénytelen voltát; s érdemül szá
mították be neki erőfeszítéseit és önzetlenségét. A kormány
tagjai nem fejtettek ki semmi fényt ; egyszerű polgári ru
hában mutatták a hatalomnak fénye helyett annak tekinté
lyét. Elől ment Dupont jobbról, Lamartine balról, aztán Blanc
Lajos, a tudományosságáról hires Arago, az egyszerű és be
csületes Garnier-Pagès, Cremieux, Marie, az érdemeiért tisz
telt Marrast, Flocon, Ledru-Rollin, Albert, kikhez a régi
köztársaságiak legtöbb emléket és reményeket csatoltak ;
továbbá Carnot és Bethmont ministerek, kik a kormány nyal
önkényt megosztották a munkát, a veszélyt és a felelőssé
get. E neveknek mindenike elismerés és hála jeleivel talál
kozott, minthogy épen lemondani készültek, senki sem félt
tőlök, s mindig éljenezték őket.
VI.
Midőn a kormány a terembe lépett, a kilencszáz kép
viselő állva fogadta. Egy óriási : „ é l j e n a k ö z t á r s a s á g !
kiáltás azt tanúsította, hogy febr. 25-kén a párisi viszonyok
által ideiglenesen beállított kormány el van ismerve és
hogy az ország egyértelmű fölkiáltása által megerősittetik.
Dupont, az ideiglenes kormány elnöke föllépett a
1 7*
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szószékre; föllépése oly tisztelettel fogadtatott, mely a haza
szolgálatában töltött hosszú éveket megilleti. Benne oly ősz
férfiút szemléltek, ki az emberiség csaladjának alkotmányt
hagy, és kinek életét a gondviselés azért látszott oly hosszú
ra nyújtani, hogy átmenetet képezzen egyik korszakból a
másikba.
„Polgárok ! — mondá tekintélyes és erélyes hangon,
a köztársasági ideiglenes kormány megjelent, hogy megha
joljon nemzet nagysága előtt s átadja azon teljhatalmat,
melylyel egyedül önök vannak felruházva. Végre megérkezett
a pillanat, hogy a kormány önök kezeibe tegye le a ha
talmat, melyet a forradalom ruházott reája. Önök tudják,
hogy e diktatúra nem volt más mint az ország nehéz körül
ményei közt gyakorolt erkölcsi hatalom. Éljen a köztársaság !“
Az aggastyán ajkairól lehangzott ezen szavakat há
romszáz ezer ember hangja viszhangoztatá egész a concorde-térig, közbe eldördültek a rokkantak ágyúi. Dupont le
szállóit a szószékről és Beranger barátja karjaiba zárta őt,
mint ki a köztársaságnak előfutár ja, ifjúkorában a francia
hadsereg dicsőségének Tyrteusa, ősz korában pedig a nép
képviselőjévé és hazája mérséklőjévé lett.
A nemzetgyűlés három napig az igazolásokkal foglal
kozott, s elnökévé Buchez-t választotta, elismerésül azon
szolgálataiért és bátorságáért, melyet három hónap alatt a
városházi ügyek kormányzása körül tanúsított.
Május 7-dikén Lamartine lépett a szószékre, mint az
ideiglenes kormány elnökének helyettese, s következőleg
számolt a kormánynak forradalom alatti tetteiről :
„Polgárok ! népképviselők ! Azon pillanatban, midőn
önök a legfőbb hatalom gyakorlását kezökbe veszik, mi
dőn önök kezébe teszszük le azon bitorolt hatalmat, melyet
ideiglen a forradalom bízott reánk, kötelességünknek ismerjük
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számot adni azon helyzetről, melyben mi a hazát találtuk,
melyben azt jelenleg önök találják.
Február 24 kén forradalom tört ki; a nép felforgatta
a trónt s annak romjai felett fogadást tett, hogy a maga
összeségében csak önmaga által fogja magát kormányoztatni. A kormányt ideiglenesen reánk bizta, hogy az
interregnum veszélyeivel és szükségeivel megküzdjünk, mig
rendben és fejetlenség nélkül fog juthatni közakaratból
eredő végleges kormányához. Első gondolatunk az vala,
hogy ezen interregnumot megrövidítsük az által, hogy
azonnal összehívjuk a nemzeti képviseletet, melyben egye
dül van a hatalom és a törvény. Mint egyszerű polgárok,
csupán a közveszély szavára s csupán honszerelmünktől
indíttatva, remegve és azon szándékkal fogadtuk el a haza
sorsának intézését, hogy e diktatúráról minélhamarébb le
mondjunk, s azt a népfenség kezére bizzuk.
Midőn a trón felforgattatok, a dynastia önmagától
megbukott, mi nem kiáltottuk ki a köztársaságot; ez önma
gát kiáltotta ki egy egész nép szája által, s mi csak a
nemzet kiáltását irtuk le.
A köztársaság kikiáltása után első gondunk az országnak
legfőbb szüksége, a rend és közbátorság helyreállitása volt.
Ezen munkában, mely más időben és más országban sok
kal nehezebb lett volna, a polgárság segélyéhez folyamod
tunk. A mig ezen nagylelkű nép egy kezében még a fegy
vert tartá, melylyel a királyságot döntötte halomra, addig
másik kezével az ellenpárt levertjeit és sebesültjeit emelte
föl ; védelmezte a lakosság életét és tulajdonát ; megőrizte
a közemlékeket ; minden párisi polgár a szabadság katonája
és a rend önkénytese volt. A történelem fel fogja jegyezni
a hősiességnek, becsületességnek és önzetlenségnek ama tet
teit, melyek a köztársaság első napjait jellemzik. Idáig né
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mileg hízelegünk a népnek, ha erényét emlegetjük; de
az utókor, mely nem hízeleg, meg fogja találni azon méltó
kifejezéseket, melyekkel a párisi népnek a válság percé
ben tanúsított magatartását dicsőítse.
A nép volt az, mely legelső rendeletiinket, mely által
a győzelem igazi jelentőségre emelkedett, sugallta, t. i. a
halálbüntetés eltörlésének rendeletéta politikai bűnösök iránt;
ő sugallta, ő fogadta el és jelentette ki mintegy kétszáz
ezer ember hangja által a városháza előtti téren és a parto
kon; a haragnak egy hangja sem emelkedett ellene. Fran
ciaország és az egész Európa elismerik, hogy e tömegben
istennek sugallata nyilatkozott, és hogy a nagylelkűség ál
tal fölszentelt forradalomnak tisztának kell lennie, mint egy
magasztos eszme, nagylelkűnek, mint egy érzelem, és szent
nek, mint az erény.
A piros zászlót, mely egy pillanatra nem mint a ren
detlenségnek fenyegető jelvénye, hanem mint rövid győzelem
zászlója tűnt fel, maga a küzdő nép távolította el, hogy a
köztársaság azon nemzeti háromszin által legyen takarva,
mely egykor bölcsője felett lebegett, és hirdette am i had
seregünk dicsőségét szerte a világon mind szárazon, mind
vizen.
Miután a kormány tekintélye Párisban vissza lett ál
lítva arról kellett gondoskodnunk, hogy, a köztársaság a departementekben, tartományokban, AJgierban és a katonaság
között is elismertessék. Erre elegendők voltak a telegraf és
postai tudósítások ; Franciaország a tartományok, és a had
sereg saját gondolatukat látták kijelentve a köztársaságban.
Az uj kormány beállítása ellen egyetlen hang és egyetlen
szív
sem szólalt fel.
Gondoskodásunk második tágya a külföld volt. Euró
pa feszülten várta Franciaország első szavát. Ezen első
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szava a reaktionárius 1815-ki egyezmény elvetése, külpoli
tikánk szabadságának visszaállítása, a szomszédokkali béke,
barátságos viszony, a kormány igazságosságának, loyalitásának és mérsékletének kinyilatkoztatása. Franciaország ezen
nyilatkozatában lemondott dicsvágyáról, de nem mondott le
eszméiről ; engedte ragyogni elveit ; ez volt minden háború
ja. A külíigyministernek különjelenlése elő fogja önöknek
adni, hogy ama nagy napokban követett eme rendszer mily
nagy fontossággal birt Franciaország külbefolyására.
Ezen politika azt javasolta a hadügyministernek, hogy
a fegyveres béke rendszabályait kövesse. 0 visszaállította
a bár csak kis mértékben — megrendült fegyelmet, becsü
lettel visszavezette Párisba a katonaságot, mely addig, míg
a nép maga harcolt, távol volt. A győzhetetlen nép nagy
örömmel fogadta vissza fegyveres tesvéreit, s nem csak
úgy tekintette mint védőket, hanem mint a főváros ékes
ségét. A katonaság nem volt egyéb, mint tiszteletbeli meg
szállás, annak jeleid, hogy a főváros a haza minden gyer
mekének helyet ad.
Rendeltünk négy figyelő hadtestet, u. m: az alpesi,
a rajnai, az éj szaki és a pyrenei hadsereget.
Tengeri haderőnk, ugyanazon minister keze alatt,
mint a szárazföldi, az éberség által parancsolt fegyelemben
tartatott : a touloni flotta a középtengernél lobogtotta zászlainkat a Franciaország iránt barátságos nemzetek előtt.
Az algíri hadsereg egy percig sem ingadozott ; a
köztársaság és a haza összeolvadtak szemeik előtt egy és
ugyanazon kötelességérzetben. Az algíri hadsereg főparancs
nokságát oly férfiú nyerte el, kinek republikánus neve, érzü
lete és tehetsége elég biztosítékot nyújtott a köztársaságnak,
t. i. : Cavaignac tábornok.
Azon bomlás, mely a legszentebb intézményekig hatott,
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arra kényszeritette az igazságügyministert, hogy a közkí
vánathoz képest némelyeket ki tegyen hivatalukból. Az igaz
ságügyet azonnal el kellett választani a politikától; ezt a
minister fájdalommal, de knjthatatlanúl végrehajtotta.
Midőn Franciaország kikiáltotta a köztársaságot, ez
által nemcsak a kormányformát, hanem egy elvet kiáltott
ki ; — elvét a gyakorlati demokratának, a jogokbani
egyenlőségnek, s intézményekbeni testvériségnek. A nép által
végrehajtott forradalmat — ami nézetünk szerint — a nép
javára kellett szervezni a testvéries, óvóintézmények oly
sora által, melyek képesek megalapítani a személyes méltó
ságnak, a felvilágosodásnak, jólétnek, az erkölcsisagnek, a
munkásságnak és vagyonszerzésnek feltételeit , melyek
megszüntetik a proletariusok szolgai nevét és melyek a
munkásokat fölemelik a jog, kötelesség és jólét magaslatára.
Egyrészt fölemelni és meggazdagitani, másrésznek elnyo
mása és lealacsonyitása nélkül; a tulajdont megőrizni,
hasznossá és szentté tenni s több kéz közé osztva sokasitani ; az adót olyképen beosztani, hogy a legnagyobb teker
a legerősebb vállakra essék és hogy a leggyengébbek felszabadittassanak tőle; államilag munkát teremteni, mely törté
netesen a tőke megtámadása következtében fogyni kezdett,
hogy Franciaországban egyetlen munkás se legyen kenyér
és kereset nélkül; végre magokkal a munkásokkal megvizs
gáltatni az associatiónak eddig még problematikus tanrend
szerét s annak gyakorlati kivihetőségét, hogy ami benne jó,
megtartassék, a tévedések pedig elmellőztessenek, — ezek
voltak az ideiglenes kormány gondolatai, mindazon rende
letekben, melyeknek végrehajtását a pénzügyministerre, a
közmunkaministerre és a luxenburgi választmányra bízta,
— az eszmék ezen laboratóriumára a munka és ipar ezen
előkészítő statistikai congrcssusára, mely minden munkás

osztály szorgalmas és értelmes küldötteinek felvilágosítása
s maga a kormány két tagjának elnöklete mellett tartá
üléseit.
A monarchiának rögtöni bukása, a pénzügy rendezet
lensége, a gyármunkások tömegének egyidőre kereset nélkül
maradása, a rázkódás, melyet ezen sok elfoglalatlan kéz a
társadalomban előidézhetett volna, ha értelmessége, türelmességc és lemondása nem tett volna a világ bámulatára
méltó csodát, az ezermillióra menő fizetendő adósság, melyet
a bukott kormány a köztársaság első két hónapjára rovott;
az európai kontinensen és Angliában általában elterjedt ipari
és kereskedelmi válság, mely összeesett a párisi politikai
válsággal ; a vasúti részvényeknek és más értékpapí
roknak túlságos összehalmozódása, melyek a tőkepénzesek
félelme folytán a tulajdonosok és bankárok kezében hevertek;
végre a túlságos képzelődések, melyek minden politikai és
társadalmi zavarok alkalmával el szoktak terjedni ; — mind
ezek előidézték a munkatőkének, a készpénznek eltűnését,
felfüggesztették a szabad és önkénytes munkát, mely 35
millió embert elfoglalt. Ezt ideiglenesen pótolni kellett, hacsak
szándékosan nem akartuk félreismerni a köztársaság meg
mentésére szolgáló, az okosság és szükség által parancsolt
elveket. A pénzügyminister elő fogja önöknek adni, hogy
mint segített a munka és hitel ezen csökkenésén, azon re
ményben, hogy végre is el fog jönni azon pillanat, melyben
a helyreállított bizalom visszaadandja a tőkét a gyárosok
kezébe, a keresetet a munkásoknak, és a melyben önök
bölcsesége és nemzeti hatalma mindezen nehézségekkel meg
fog küzdeni.
A közoktatásügynek és a cultusnak egy kézre való bí
zása által azt akarta kifejezni a kormány, hogy a köztár
saság uj intézményei következtében az országnak kétszeresen
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kell törekednie arra, hogy a közoktatás teljesen elkülönítes
sék a lelkiismeret és törvény előtt egyenlően szabad cultustól.
A földmivelés és kereskedelmi ministerium, melynek
természeténél fogva semmi köze a politikához, csak uj in
tézmények életbeléptetése a fő iparágak előmozdítása körül
fejthette ki buzgalmát és ügyességét. Az elnyomott kereske
delemnek az állam nyujtá segítő kezét, melynek önök uj
lendületet adhatnak a biztosság által.
Ilyen volt a mi különféle és folytonos munkálkodásunk.
Hála az isteni gondviselésnek, mely soha nem nyilvánította
hatását világosabban a népek és az emberi szellem ügyeire ;
hála magának a népnek, mely soha nem mutatta ki szebben
élelmességének, polgárságának, nagylelkűségének, tiirelmességének, erkölcsösségének és valódi miveltségének becsét,
melyet ötven éves tökéletlen szabadsága nevelt lelkében —
képesekké lettünk legalább részben megoldani azon nehéz
és veszélyes feladatot, melyet az események rohama jelölt ki
számunkra.
Mi megalapítottuk a köztársaságot, melyet Franciaor
szág lehetlennek mondott máskép, mint belháboru, pol
gári harc, fejetlenség, börtön és vérpad által; mi bebizo
nyítottuk, hogy a köztársaság szépen összefér az európai
békével, a külbiztonsággal az önkénytes renddel, a szemé
lyes szabadsággal, egy oly nemzet szelíd becsületességével,
mely előtt a gyűlölet kin, s mely előtt az egyetértés nem
zeti ösztön.
Mi kihirdettük az egyenlőség, testvériség és egység
nagy eszméit melyek, midőn napról napra jobban fejlődnek
a mindenek által és mindenek számára irt törvénynyé, a
képviselet egysége által okvetlenül a nép egységét fogják
eszközölni.
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Mi a polgárjogot általánosítottuk az által, hogy a sza
vazatjogot mindenkire kiterjesztettük; s ezzel a közóhajnak
feleltünk meg.
Mi a nemzetőrségben fölfegyvereztük az egész népet,
és az egész nép helyeselte eljárásunkat azáltal, hogy a ke
zébe adott fegyvert egyértelműen a haza, a rend és törvény
védelmére szentelte.
Mi átéltük az interregnumot anélkül, hogy más végre
hajtási hatalmat gyakoroltunk volna, mint azon erkölcsi te
kintélyt, melyet a nemzet el akart bennünk ismerni és a
nép hagyta magát kormányozni csupán szó), tanács és saját
nagylelkű sugalmai által.
Mi keresztüléltük a két hónapi munkaszünetnek, nyo
mornak, politikai lazításnak, társadalmi aggodalomnak és
szenvedélynek válságait egy másfél milliónyi lakosságú fő
városban, anélkül, hogy a tulajdon megsértetett volna, anél
kül, hogy a közbátorság fenyegetve lett volna, anélkül, hogy
valami büntetés, proscribálás, politikai elfogatás, vagy csak
egy esep vérontás homályositotta volna el a párisi kormány
nevét ; mi e hosszas diktatúráról bátran léphetünk le a köz
élet piacára s elvegyülhetünk a nép közé, anélkül hogy
egy polgár is mondhatná szemünkbe : „Mit tettél ezen vagy
azon polgártársammal ?“
Mielőtt a nemzetgyűlést Párisba hívtuk, gondoskod
tunk önök biztonságáról és függetlenségéről azáltal, hogy
szerveztük és fölfegyvereztük a nemzetőrséget, úgy hogy
most az egész népet felállíthatjuk őrségül. Az összeesküvés
lehetetlenné lett oly köztársaságban, melyben nincs különb
ség állampolgárok és magánpolgárok, fegyveres és fegyver
telen polgárok között ; mindenkinek megvan a maga joga
és a maga fegyvere. Egy ily államban a zendülés nem te
kintethetik többé az elnyomás törvényes ellentállásának, ha
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nem bűnnek; aki a néptől elkülöníti magát, nem tartozhatik többé a néphez. íme ilyen egyetértést hoztunk mi létre ;
örökítsék meg, mert ebben áll a haza üdve.
Polgárok és képviselők ! A mi munkánk be van fejezve,
az önöké most kezdődik. Részünkről még egy kormányterv
előterjesztése vagy alkotmányi javaslat is a hatalom megbosszitása és az önök teljhatalmába való szerénytelen be
avatkozás lett volna. Mi lelépünk, mihelyt önök megjelen
tek, hogy a köztársaságot átvegyék a nép kezéből; csak
egyetlen t a n á c s o t és egyetlen óhajtást vagyunk bátrak
kifejezni, nem mint a kormány tagjai, hanem csak mint
egyszerű polgárok. Ezen óhajtást, polgártársak az egész
Franciaország osztja velünk, — ez a körülmények szózata
is : ne veszítsétek el az időt, az emberi válságok ezen leg
főbb elemét ; mihelyt a teljhatalom önökben összpontosul, ne
engedjék, hogy uj interregnum következzék be. Vajha az
önök kebeléből származott kormánytanács egy percig sem
engedné a hatalmat ingadozni ily országban, melynek nagy
szüksége van kormányhatalomra és biztonságra; vajha az
önök szavazata által kinevezendő választmány azonnal hoz
zálátna egy demokratikus alapokon nyugvó alkotmány el
veinek körvonalozásához, melynek előterjesztése után a rész
letes és alárendelt törvények rendszerét önök aztán könynyebben kidolgozhatják.
Mi, mint a kormány tagjai, ezennel átadjuk önöknek
a hatalmat.
Bizalommal terjesztjük önök ítélete alá minden csele
kedeteinket; csak arra kérjük, hogy vegyék figyelembe az
időt, s aszerint mérjék a nehézségeket. Lelkiismeretünk nem
vádol rósz szándékkal ; az isteni gondviselés kedvezett fára
dalmainknak ; bocsássák meg önkénytelen dictatorságunkat !
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mi nekünk nincs egyéb óhajtásunk, mint a jó polgárok so
rába visszatérni.
Vajha a történelem kimélettel és ne nagyítva adná
elő azon nagy tetteket, melyeket Franciaország azon három
havi időköz alatt véghez vitt, mely a megbukott monarchia
és a szülemlő köztársaság között lefolyt ; és vajha lapjaira
azon igénytelen és elfeledendő nevek helyett, melyek mago
kat a közjónak szentelték, — egyedül két nevet jegyezne
föl : a népnek nevét, mely mindent megmentett, és az
isten nevét, ki a köztársaság alapításakor mindent megszentelt.“
VII.
Ez utolsó szavakat majdnem egyhangú tetszésnyilat
kozat követte a képviselők és a hallgatóság részéről.
Lamartine padjába való visszatérésekor háromszor volt
kénytelen meghajolni a gyülekezet előtt, mely háromszor kelt
fel előtte. Minden arra mutatott, hogy azon népszerű
sége, mely Párisban és a vidéki kétmillió háromszáz sza
vazatban nyilatkozott iránta, még a nemzetgyűlésen is ki
sérni fogja, ha ő maga nem fogja eljátszani.
Egymásután minden minister számot adott a szószék
ről az ő szakjában végbevitt tetteiről; s mindenikük tet
széssel találkozott a gyűlés részéről. Lamartine sokkal
nagyobb részletességgel fejtegette, mint társai a köztársa
ságnak állását Európával szemközt. Ezen fejtegetést Fran
ciaország ép oly feszültséggel hallgatta, mint azelőtt az Eu
rópához intézett kiáltványát; tudta, hogy belállapota külső
viszonyaitól függ; égett a vágytól, hogy jövőjét kipuhatol
hassa. A miniszter beszéde, mely a kiáltványnak három hó
napi tapasztalás szerinti helyességét bizonyítgatta, következő
volt :
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„Polgárok ! — mondá — a forradalmaknak két ne
mét ismerjük a történelemből: országok felforgatását és az
eszmék forradalmát; az elsőnek következményei bódítások,
s a nemzetek s birodalmak felforgatása, a másiknak követ
kezményei az intézmények. Az elsőnél szükséges a háború,
a másiknál a béke, mint a munkának, szabadságnak és
alkotmánynak édes anyja. Néha ugyan a kormányváltozta
tás, melyet egy nép magától elkövet, alkalmat szokott nyúj
tani más népnek és kormányoknak arra, hogy féltékenység
ből megtámadják azt, vagy pedig hogy a szomszéd nemze
teknél rázkódást idézzen elő. A természet törvénye szerint
az igazságok ragadósak, s az eszmék úgy terjednek szét,
mint az árvíz. Ez utóbbi esetben a forradalomnak kettős
mozgalmai lehetnek : lehetnek oly békések, mint az eszmék
forradalmai, és mégis kénytelenek fegyverhez nyúlni, mint
az ország felforgatásai ; külső magatartása megfelel belviszonyai ezen kettős szükségeinek ; nem támad meg senkit,
de azért talpon áll; politikája ezen két szóval jellemezhető:
fegyveres diplomatia.
Ezen óhajtás határozta meg, polgártársak, az ideigle
nes kormány minden tettét és szavát a köztársaság megala
pításának első órájától kezdve úgy a gyűlésekben, mint
külügyeink intézésének részleteiben. Három dolgot akart, s
e három dolognak akarását fejezte ki: a francia köztársasá
got, — a szabadelvű demokratikus elvek természetes fejlesz
tését, melyeket létökben, jogosultságukban a maga idején
elismerni és védeni kellene, — végre a békét, ha a béke
ily feltételek közt lehetséges, — tisztességes és biztos le
hetne.
Ki fogjuk önöknek mutatni, hogy a köztársaság ala
pítása óta egész idáig mik voltak azon demokratikus el
vekhez való önzetlen ragaszkodásnak gyakorlati eredményei
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Európában, más országok, nemzetek és kormányok sértetlen
sége mellett. Ez első példa a történelemben, hogy egy tisz
tán szellemi elv fegyvertelenül áll szemben a szervezett,
fegyveres és más elvekhez ragaszkodó Európával, és hogy
a politikai világ mozgásba jött, hogy önmagát javitsa, nem
egy nemzet, hanem egy eszme hatalma előtt. Hogy ez eszme
hatalmának mértékét egész terjedelmében felfoghassák, rá
mutatunk 1815-re.
Az 1815-ki év igen nevezetes Franciaországra nézve.
A köztársaság ellen támadt szövetség megtámadásai után,
az egyesség csodái és Franciaország fegyveres kitörései után,
hegy a forradalomellenes hatalmakat visszaverje, a császár
ság hódításainak bünhödései után, melyekből Franciaország
csak a dicsőséget tartja fel magának, következett az álta
lunk megsértett nemzetiségek és megalázott királyok táma
dása ellenünk ; Franciaország nevének nem volt határa ; de az
1814-ki és 1815-ki békék annyira összeszoritották Franciaor
szág földrajzi határát, mely semmiképen nem látszott arányban
lenni egy oly nemzet nevével, biztonságával és erkölcsi ere
jével, melynek befolyása és szabadsága oly magasságra
emelkedett volt. A francia nép alapja annál kisebbnek tiint
fel, minél nagyobbra nőtt maga a nép.
Az 1814-ki békekötésben, mely dicsőségünket és sze
rencsétlenségünket kiegyenlitette, elvesztettük Tabagot, Sz.Luciat, Isié de France-t, Sechellest, a francia Indiát és Sz Domingót, melyet megvettünk és melyet újra eladnunk vagy
visszaszereznünk kellett ; ahelyett nyertünk északon mintegy
kárpótlásul néhány határkerületet a Mosel és Ardennes-departementekhez csatolt tiz kantont, keleten Landau körül
néhány határkerületet, délen Savoyának legnagyobb részét,
Chambéry és Annecy kerületekkel, végre a német határré
szeken Montbéliard és Mühlhausen grófságokat.
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Az 1815-ki békepártok, mint a száz nap dicsőségének
és szerencsétlenségének boszulói, majdnem minden kárpót
lástól megfosztottak bennünket. A francia savoyai részt egé
szen Szardíniához csatolták, s Lyonból, Franciaország fő
kereskedelmi városából határerősséget alkottak. Németalföld
kapta Philippevillet, Marienburgot, a Bouillon hercegséget,
melyet egykor mi foglaltunk volt el, — Poroszország kapta
Saarburgot, mely szivében francia maradt ; Bajorország szin
tén néhány kerületet; Svájc pedig Versoixot és a gexi föld
nyelvet, mely a genfi tón kikötőnk volt; ledöntették ve
lünk Huningue erősségeit és megtiltották, hogy határunkat
Baseltól három órányi távolságnál közelebb megerősítsük;
végre kijelentetett, hogy a monacói hercegség véd- és meg
szállási jogáról, melyet még a forradalom előtt gyakorol
tunk, Sardinia javára le kell mondanunk. Erősségeink meg
alázó megszállása s mintegy ezermilliónyi kárpótlás győ
zelmeinkért egészen elnyomták a nemzet kiilerejét és boldo
gulását. Ily feltételek közt foglalta el a restauratio a trónt.
Ez volt hibája és romlása; a béke és maga a charta, a
szabadságnak ezen első alapköve, nem tehették jóvá e hi
bát. Egy uralkodó ház nem emelheti hatalmát büntetlenül
az ország gyengítése által. Különben a szent szövetség in
kább népellenes, mint franciaellenes rendszer volt.
A Bourbon uralkodó családnak idősb ága, midőn e
rendszerhez csatlakozott, támpontot talált benne törvényes
befolyására és országa nagyobbitására. Ha Olaszország, mely
felett Ausztria minden áron akart uralkodni, a francia ud
varnak minden szövetségét tiltotta a bécsi udvarral, ott ál
lott előtte az orosz szövetség, melyet köimyen el lehetett
érni az orosz keleti törekvések előmozdítása által, és miál
tal az európai egyensúly is fen volna tartva, Németország
képezvén a tengelyt, melynek két vége Párisban és Péter-
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várott volna. A restauratio nem volt tisztában e gondolat
tal ; ki merte mondani barátságos és ellenséges indulatát,
Nagy-Brittania féltékenysége ellenében elég biztositéka volt
az európai százazföld szellemirányában. Ezen titkos biztosí
tékra támaszkodva ellenezte Ausztriának olaszországi túlhatalmát s keveredett a népszerűtlen, de nem franciaellenes
spanyol bábomba s elfoglalta Algírt. Diplomatája nem
volt annyira nemzetellenes, mint politikája.
Az idétlen júliusi forradalom monarchiát és republiká
nus királyságot alapított. Franciaországnak még nem volt
elég bátorsága saját eszméjéhez ragaszkodni; ezen bevégezetlen és önmagának ellentmondó forradalomnak jelleme a
bárom napból keletkezett kormánynak a d y n a s t i k u s ki
rályság hátrányait adta csak, anélkül, hogy a t ö r v é n y e s
királyság egyetlen előnyével szolgált volna. Ez még mindig
a szent szövetség volt, csak a tan és a király hiányzott;
ez oly monarchia volt, mely a királyok szemében a nép ál
tali választás republikánus eredetével birt, és oly köztársa
ság, mely mint a demokratikus elvnek elárulója, a nép elő tt
mindig gyanús maradt.
Ezen zagyva kormány kül- és belpolitikájának szüntelen
harcban kellett lennie azon két ellenkező elvvel, melyet
képviselt. A dynastikus érdek azt parancsolta, hogy minden
áron a többi rendes dynastiák sorába emelkedjék ; kényte
len volt a többi trónoknak türelmét folytonosan kedveske
dések által keresni ; belül jogát kellett biztosítani, kifelé
pedig gyengének maradni. Ezért a júliusi kormánynak rend
szere nem volt más, minthogy Franciaországot másodrendű
állammá tette Európában, belül pedig folytonos kegyhajbászatok és csábítások által oligarchiát idézett elő. Az egyik
következménye a másiknak. A családias szellem előmozdiLamartine. II.
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tása, mint házi erény, politikai bűnné változhatik egy nem
zet fejénél ; a nepotisrnus elöli a hazafiságot.
A júliusi monarchia azon trónok és rokonságok terhé
vel nehezedett külpolitikánkra, melyeket egyes hercegei szá
mára meg akart szerezni ; csak egyetlen egy gondolata volt
dicséretes, mivel az emberiség óhajának felelt meg, — s ez
volt a béke! Ezen gondolat tartotta fenn tizenhét éven át;
de a Franciaországnak szükséges béke nem ama másodrendű
béke, mely napokat és éveket az által nyer, hogy azt kicsinynyé teszi, befolyását csökkenti, elveit megtagadja s
nevét és karjait hatástalanná teszi, mert ez a népet gyen
gítve, lealázza.
Hogy a béke méltó legyen az országhoz, kell, hogy
a köztársaság nagygyá legyen a béke által. A júliusi mo
narchiának, arra nézve, hogy Európában hatalmassá legyen,
hiányzott az eszmék zászlaja. Mi volt monarchiái zászlója?
a bitorlás, — mi volt demokratikus zászlója ? az napról
napra eltünedezett.
Külpolitikája kénytelen volt éppen oly szintelen lenni,
mint elvei ; — ez a tagadás politikája volt. Kerülte a ve
szélyt ; s nem bírt a nagyság tekintélyére emelkedni.
Külországokhoz! viszonya a következő volt : A német
alföldi királyság a júliusi forradalom lökése következtében
két darabra tört; az egyik fele, mint Belgium királyság,
Franciaországnak javára semleges és közvetítő hatalommá
lett. Franciaországra nézve egész tizennyolc éven át semmi
inás kedvező területváltoztatás nem történt Európában.
Oroszország folytonos idegenkedést tanúsított nem ugyan
Franciaország ellen, hanem a dynastia ellen, s a nemzetre
is ráháramlott. Hiába utalták Oroszországot saját érdekei,
hogy Franciaországgal szövetséget alkosson, a fejedelmek
ellenszenve betolakodott a népek rokonszenve közé. A pé-

tervári udvar a júliusi monarchiának tizennyolc éves ural
kodása alatt önkényesen kebelezte Lengyelországot és min
den ellenvetés nélkül kereste a Kaukázon keresztül Indiába
vezető utat.
Ausztria folyvást majd hizelgett neki, majd sértegette
őt. Franciaország Metternichnek öreg, de ügyes karja által
majd cirógatva majd eltaszitva, feláldozta az egész Olasz
országot és a német szövetségnek függetlenségét a bécsi
udvar mosolyáért. Az 1831-ki olasz forradalomnak együttes
elnyomása s Krakkónak a földabroszról 1846-ban történt eltöröltetése mutatták legjobban, hogy mily mértékben függött
a francia udvar az osztrák politikától.
Poroszország, melynek biztonsága és nagysága csak a
Franciaországgali szövetségben áll, kétségbeesett és termé
szetellenes szövetségre lépett Oroszországgal, s előharcosává
lett azon Németország ellen, melynek élén kellett volna ál
lania. Ez által elvesztette azon német népszerűségét, melyet
Nagy Frigyes szerzett volt neki.
Az egykori rajnai szövetség országai, elhagyatva Po
roszországtól, rettegve Ausztriától, megvesztegetve Oroszor
szágtól a körülmények szerint a porosz és osztrák szövet
ség közt ingadoztak, mivel a francia szövetségtől, az 1813-ki
események emlékei és az ausztriai mindenhatóság által el
voltak zárva. De a rajnai szövetség másodrendű országai
nak ezen ingadozása között, egy harmadik középrend, a demokratiának ezen magva képződött, mely csak alkalomra
várt, hogy felszabadulhasson, hogy Francziaország vissza
térve természetes elveihez, barátságot és szövetséget kössön
a rajnai német államokkal.
Németalföld neheztelvén Belgium elszakadásáért, foly
vást haragost játszott Franciaország iránt, s a continensen
Oroszországgal, a tengeren Angliával állott szövetségben.
18*
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S igy kettős oka volt magát elvonni a francia szövet
ségtől.
És minő viszonyban állottunk Angliával ? Ennek po
litikája a francia forradalom előtt egészen a tengerre, az
1808-ki spanyol háború alatt a szárazföldre, 1813-ban pe
dig mindenfelé volt irányozva. Nem lévén semmi kifogása
a júliusi dynastia ellen, Anglia nagy szolgálatokat tett ezen
királyi családnak az 1830-ki és 1831-ki londoni conferentiákom
Azon közbenjárása által, melyet Franciaország, Orosz- és Né
metország között gyakorolt, Angolország fentartotta az európai
egyensúlyt, s ezen egyensúly fentartotta a békét. Talleyrad
ezen békét a szabadelvű alkotmányos államok félszövetsé
gévé változtatta, melyet Franciaország, Anglia, Spanyolor
szág és Portugallia közti quadruple-alliance-nak neveztek.
Ha e mag mindjárt kezdetben el nem fojtatott volna, ha
erőteljesen kifejlődhetett és Olaszországra, Svájcra és a raj
nai német tartományokra is kiterjedhetett volna, akkor a
déli és nyugati szabad államok haladási rendszerévé válha
tott és a demokratikus nemzetek és kormányok oly család
jává alakulhatott volna, melynek semmiféle önkény nem árthatandott. De ehez Franciaországnak oly kormányra volt
szüksége, mely elveit valósitani merje. A tuilleriák udvara
csak arra törekedett, hogy magát el feledtesse. Spanyolor
szágra vonatkozó, tisztán dynastikus nagyravágyásai, melye
ket a kormány néha elárult, azt eredményezték, hogy Fran
ciaország és más szabad népek kárára elrontották az anynyira óhajtott angol szövetséget.
A két kormány közti civódásra és majdnem diplomati
kus összeütközésre legelőször a keleti kérdés adott alkal
mat, mely körül forgott 1838-tól fogva 1841-ig az egész po
litikai világ ; önök ismerik azon tárgyalásokat, melyek a
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békét megpendítették, melyek Európát fegyverre szóliták,
s Franciaország gyalázatával és elszigetelésével végződtek.
Az ozmán birodalom feloszlás felé ment ; az egyiptomi
basa felhasználva gyengeségét, elfoglalta a birodalom felét s
a török zsarnokság helyébe arab zsarnokságot állított. A
Törökország feldarabolása következtében keleten támadt űrt
ki kellett tölteni, vagy az islamismus által egy más, — t. i.
Ibrahim neve alatt, vagy az orosz vagy az angol mindenhatóság által. Franciaország háromféle módon foghatta fel
és oldhatta meg a keleti kérdést: vagy nyíltan támogatni
az ozmán birodalmat a fellázadt basa és mások ellen, —
vagy Oroszországgal szövetkezni oly formán, hogy annak
engedje Konstantinápolyi, s annak árában az orosz szövet
ségen felül kapja a Rajna-vidéket, — vagy végre Angliával
lépni szövetségre, átengedvén neki Egyptomot, mint az In
diába vezető utat, s ezért az angol szövetségen felül nyer
jen némi előnyt Európában és fennhatóságot Syriában.
A tuilleriák cabinetje nem tudott lenni őszinte és nem
mert lenni nagyravágyó. Törökországot feláldozta megtá
madóinak, azután ezen megtámadókat áldozta fel Oroszor
szágnak, Angliának és Ausztriának ; ellenségévé tette az
egész világot, Törökországot, Angliát, Poroszországot és
Ausztriát. Saját esztelensége által egy uj erkölcsi nagy szö
vetséget hozott létre ellenünk ; mindennek az lett a vége,
hogy a francia cabinet Európán kívül helyeztetett és hogy
európai elszigeteltségünkben az ellenünk tett kihívásokra
az okt. 8-ki jegyzék következett, mely nem egyéb, mint a
gyengeségnek bevallása.
Az 1841. julius 30-ki engesztelő békekötés hiába pa
lástolta ezen állapotot; ezen perctől fogva egy francia her
cegnek a spanyol trónnak lehető örökösnőjével való össze
házasítás volt a dynastikus politikának egyedüli célja, mely
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nek Franciaország alá volt rendelve. Ezen óhajtott célnak
valósítása széttépte a Franciaország és Anglia közti barát
ságnak utolsó kötelékeit. A nemzetre nézve kevéssé dics
vágyó udvar egyszerre k é t trónt akart szerezni e g y csa
lád számára; a Bourbon-ház idétlen politikája vakmerőén
csatlakozott a continensbeli, szabadsági és békepolitikához.
Franciaországnak e házasságból nem volt más nyeresége,
mint a britt udvar folytonos ellenségeskedése, az udvarok
féltékenysége, Spanyolország gyanakodása és egy második
örökösödési háborúnak bizonyossága. A királyságnak ezen
első szédelgése után beláthatták volna az államférfiak a
mások és a magok bukását.
Ezt csakhamar uj jelenségek is erősitették ; Spanyolország előtt gyanús, Oroszország előtt gyűlöletes, Törökor
szág előtt becstelen, Poroszországra nézve közönyös, Anglia
iránt fenyegető állásban lévén, a francia dynastikus poli
tika természetellenesen Ausztriához hajolt. Ezen viszás ál
lapot nemcsak nagyságába és biztonságába került, hanem
becsületébe is. Hogy Ausztriától engedelmet nyerhessen arra,
hogy a Bourbon házat Spanyolországba is bevigye, kényte
len volt Ausztria kedvéért mindenütt leverni a forradalmi
zászlókat s feláldozni neki Olaszországot, Svájcot, Kajnát s
a népek jogait és függetlenségét ; kénytelen volt Ausztriával szö
vetséget kötni a korlátlan hatalom védelmére, hogy annak hasz
nára és a mi gyalázatunkra elnyomja a függetlenségnek, szabadelvüségnek és nemzeti hatalomnak azon csiráit, melyek a
siciliai tengerszorostól egész az Alpokig mutatkoztak.
A francia udvar elég merész volt ily szolgai politikát
követni s azt a francia országgyűlésen védelmezni. Fran
ciaországnak forradalmi lelke föllázadt e dolgok láttára; a
dynastikus ministerium pénzen vásárolta meg a szavazatok
többségét, hogy büntelenül adhassa el a nemzeti és demo-
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tiata elvet a Svájccal és Olaszországgal folytatott alkudo
zásokban; néhány nappal későbben veszélybe döntötte a
királyságot, mely szintén a király személyes akaratját kö
vette.
így hagyta a dynastia tizennyolc évi diplomatiája után,
melyet ügyesnek hittek, mivel önzetlen volt, Franciaorszá
got a köztársaságnak, sokkal sziikebb, sokkal korlátoltabb,
sokkal tehetetlenebb es a külügyekre nézve sokkal befolyástalanabb állapotban, mint volt a monaichia bármely idősza
kában ; megkötözve az annyiszor megsértett 1815-ki békeszerződés betűi által, kizárva egész keletről, Ausztriához
csatolva Svájcban és Olaszországban, Angliától függve Lissabonban, minden befolyástól megfosztva Madridban, szolgai
Becsben, félelmes Berlinben, gyűlölve Sz.-Pétcrvárott, csalása
miatt hitelvesztett Londonban, elhagyatva a népektől, mivel
a Franciaország ellen irányzott erkölcsi szövetséggel szem
közt föladta a demokratikus elvet, melynél fogva csak azon
választása maradt, hogy vagy maga harcoljon valamennyi
ellen, vagy pedig az európai hatalmak felügyelete alatt álló
másodrendű állam szerepét viselje; hogy századokon ke
resztül legyen megalázva egy dynastia miatt, mely a kirá
lyoknál bocsánatért esedezett, hogy elnézte a forradalmi elvet
és elárulta a népet.
A köztársaság, ily alárendelt helyzetben találván Fran
ciaországot, két utat látott mága előtt, melyen indulhatott:
vagy föllázadni a szárazföld minden trónja és országa ellen,
széttépni Európa földképét, háborút üzenni, és mindenütt a
fegyveres demokratikus elvet érvényesíteni anélkül, hogy
tudná, ha vajon oly müveit földié fog-e jutni, melyben felvirágozhatik, vagy pedig olyanra, melyben vérben fog
fulladni.
Vagy pedig . köztársasági békét és francia barátságot
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kellett volna ajánlani minden népeknek, tiszteletet tanúsí
tani a kormányok, törvények, nemzetiségek, erkölcsök, aka
rat, országok és nemzetek iránt ; magasan, de baráti kézzel
lobogtatni az egész világ előtt a függetlenség és demokratia
zászlaját és minden kényszer és nyomás nélkül ezt mondani
a népeknek:
„Mi nem fegyverzünk fel uj eszmét tűzzel és vassal,
mint a barbárok ; mi csak saját fényével fegyverezzük az
eszmét ; mi senkire nem kényszerítünk formákat, időelőtti
vagy talán természetellenes utasítást; de ha Európának vala
mely részén a szabadság a mi szabadságunktól fölcsillámlanék,
ha az elnyomott nemzetiségek és törvények, ha az elfojtott
törvényes függetlenség önmagától fölemelkednék s a népek
demokratikus nagy családjához csatlakoznék és bennünket
hívna föl a törvény és alkotmány védelmére, akkor Franciaország készen áll segedelmére. A köztársasági Franciaor
szág nemcsak hazája a demokratikus elvnek, hanem védője
is a jövendő számára. 4
Ezen utóbbi politikát vélte az ideglenes kormány kö
vetendőnek, polgárok, és pedig mindaddig, mig az önökben
képviselt nemzet nem határoz saját sorsa felett.
Mik voltak 73 nap alatt ezen fegyveres demokratikus
politikának következményei ? azt önök tudják, s Európa
inkább a csodálkozás, mint a félelem meglepetésével bá
mulja.
Olaszország, melynek hazaíisága IX. Pius olasz és
demokrata szivében is felébredt, lassankint mindenfelé emel
kedik a párisi nép győzelme folytán. Biztosítva lévén ré
szünkről a felől, hogy mi nem akarunk hódítani, lelkese
déssel fogadja a mi elveinket és bizalommal néz azon füg
getlenség és szabadság elé, melyben a francia elv szövetsé
gese leend.
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Sicilia fellázadt a nápolyi uralom ellen s követeli al
kotmányát. S minthogy ezt a kormány ellenzi, hősiesen
foglalja el országát és a várakat ; az utólagos engedménye
ket el nem fogadván, teljesen elvált s összehívta saját par
lamentjét. Kijelentette, hogy saját sorsának ura akar lenni,
s hosszas elnyomatásáért azzal áll boszut a Bourbon-házon,
hogy a nápolyi királyi hercegeket örökre kizárta a siciliai
alkotmányos tróukövetelésből.
Nápolyban a francia forradalom előtt kihirdetett alkot
mány kijátszatott ; a monarchia a nép tüntetései által kény
szerítve fokonkinti engedmények által egész az 1791-ki de
mokrata királyságig sülyedt.
IX. Pius olasz hazafit játszván, csak az egyházi hatal
mat tartotta fenn magának s Rómát egy valóságos köztár
sasági szövetség központjává tette, melyben ő nem annyira
koronás fejedelemnek, mint inkább első polgárnak tűnik fel.
Ő enged az események hatalmának, melyek magokkal ra
gadják őt, s ez által a mozgalom gyorsabban folyik le.
Toscana követi példáját. Barma, Piacenca és Modena
hiába támaszkodnak Ausztriára, az olasz korszellem ellen
nem győzedelmeskednek ; fejedelmeik lemondanak, s a nem
zetiség diadalt ül. A luccai uralkodóház megbukott. Velence
kimondotta saját köztársaságát, de még nincs elhatározva, va
jon saját lagunain elkülönítse magát, vagy pedig hozzácsatla
kozzék felső Olaszország köztársasági vagy alkotmányos
egységéhez.
A sardiniai király, régidőíől fogva várva az olasz
nemzet egységét, ugyanakkor, midőn az ő kormánya a tű
nni szabadságnak rettegése volt, a francia forradalom fu
vallatára felhagyott az ő nagyságának ezen végzetes ellen
mondásával ; ő az olasz szabadelvüség zálogát nyujtá a
népszerű alkotmányban.
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Lombardiának ez jelül szolgált arra, hogy az ő füg
getlenségének órája is ütött. A fegyvertelen milánói nép egy
aránytalan küzdelemben győz a megszálló serege felett. Az
egész Lombardia fölkelt az ausztriai ház ellen. Eleinte csak
az idegen járomtóli felszabadulását kiáltá ki, hogy az alkot
mány kérdését össze ne zavarja a háború kérdésével. Italia
szózata arra kényszeritette a sardiniai királyt, hogy mint a
pápa és Toscana, az Ausztriával kötött nemzetellenes szerző
déseket felbontsa. Benyomult Lombardiába s minden vidék
ről tolult a nép e csatatérre. Az olasz függetlenség háborúja
csak lassan terjedt, eleintén csak Oroszországban, de háta mö
gött ott állott csatakészen Franciaország és Svájc, hogy segít
sék, mihelyt elveiket vagy határaikat veszélyeztetve látnák.
Lépjünk át az Alpeseken ; a fegyvertelen francia elv
politikájának eredményei nem kis következetességgel és
gyorsasággal terjedtek el az ellenkező elvüek főhelyein is.
Március 14-én kiütött a bécsi forradalom ; a katona
ság legyőzetett, a császári palota a nép által felnyittatoit
s a régi kormányrendszert elűzte belőle a hajthatatlan Met
ternich herceg személyében. A monarchia nemesi gyűlése
összehivatott ; minden szabadság, a demokratiának minden
fegyvere megengedtetett. Magyarország külön nemzet akar
lenni, s majdnem teljesen elszakadt az osztrák birodalomtól;
a nemesi jogokat eltörölte, az egyházi jószágokat eladta,
saját ministeriumot alkotott, és hogy teljes elszakadását
jelölje, még külön külügyi ministeriumot is állított.
Csehország biztositja magának saját alkotmányát, mint
szövetséges ország.
Ausztria, Magyarországnak és Olaszországnak különkülön elszakadása folytán, bensejében forradalmaktól gyen
gítve, kívülről korlátozva, csak tizenkétmillió összetartó nép
felett uralkodott.
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A bécsi események után három nappal, márc. 18-án
Berlinben is fegyvert fogott és győzött a nép ; a porosz ki
rály, kinek felvilágcsodott szelleme és népszerető lelke egyet
értőnek látszott a katonái ellen küzdő néppel, sietett mindent
megadni. Egy egészen demokratikus alapon nyugvó válasz
tási törvényt hirdetett ki, még mielőtt az alkotmányozó nem
zetgyűlés összeült volna. A porosz-lengyelek nemzetiségök
visszaállítását követelték Posenben. A király engedett és a
lengyel nemzetiség visszaállításának alapjait kezdte lerakni,
mely az események folytán más oldalon hatalmasan kezdett
emelkedni.
A würtembergi király márc. 3-kán eltörülte a cen
surât s megengedte a sajtószabadságot és a nép felfegyver
kezését.
A bádeni nagyherceg, kinek birtoka sokkal közelébb
állt Franciaországhoz, semhogy megőrizhetné a Rajna felőli
eszméktől, márc. 4-kén szintén megengedte a sajtószabadságot,
a nép fölfegyverkezését és a nemesi jogok megszüntetését,
végre megígérte, hogy egy egységes német parlament össze
hívásán fog működni, melyen, mint a német democratia
congressusán, uj rend fog megalapittatni.
Márc. 5-kén, egy utcai harc után, lemondott a bajor
király oly herceg javára, ki érdekeit a müncheni nép érde
keivel egyesitette.
Márc. 6-kától 11-ig Hessen-Darmstadtban lemondott
a fejedelem, a nép felfegyverkezett, s meg lett engedve a
társulási jog, a szabad sajtó és Mainzban a francia codex.
A hessen-casseli választófejedelem, ki Németországban
különösen arról volt nevezetes, hogy a democratikus elvek
behozatalának nagy ellensége, most mindezt megengedte né
pének, s azonfelül a német parlament összehívásának elvét
is elfogadta.
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A nassaui herceget arra kényszeritette a fellázadt nép,
hogy a tizedet eltörölje, elismerje a politikai szervezkedés
jogát, a nép fölfegyvérzését és a német parlamentet.
Márc. 15-kén fellázadt Lipcse, s a már alkotmányosan
uralkodó szász királyától kierőszakolta a német parlament
elvének elismerését.
Ugyanazon a napon néptüntetés által szorittatott az
oldenburgi nagyherceg arra, hogy az országgyűlést öszszehivja.
Nehány nappal későbben a meklenburgi nép szintén
fegyvert ragadt s egy előkészítő gyűlést hivatott össze a
német parlamenti választásokra.
Hamburg a már köztársasági alkotmányát még demo
kratikusabb elvek szerint javította.
Bréma szintén jávitotta tanácsát és a német parlament
eszméjéhez csatlakozott.
Lübeck kétszeri zavargás után ugyanazt tette.
Végre a németalföldi király marc. 18-kán eltörölte a
luxenburgi nagyhercegség szabadságát megszorító rendsza
bályokat, s Luxenburgban már a háromszinű zászló lobog,
mint a francia elvekhez való önkénytes csatlakozásnak
jelvénye.
A régi kormányrendszereknek mindezen bomlásai, s
a szövetséges egységnek mindezen elemei most Frankfurtban
vannak összegyűjtve.
A frankfurti szövetségi gyűlés mind ez ideig enge
delmes eszköze volt a két nagy német hatalomnak, t. i.
Bécsnek és Berlinnek ; most ezeknek gyengesége egyesítette
a szövetségeseket. A mi eszméink hatása alatt keletkezett
azon gondolat, hogy Németország szivében egy állandó alkotmányozó gyűlés hivassék össze. A nemzeteknek ily gyű
lése, mely udvarok érdekei helyett a nép érdekeit képviseli,
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képezi alapját egy uj német szövetségnek, mely a gyengéket
szabadokká teszi s magvát képezendi a különféle, de azért
egységes demokratiának. A mindig demokratikusabbá leendő
németországi szabadság, oly demokratikus hatalomban fogja
keresni támaszát, melynek nincs semmi egyéb vágya, mint
elvrokonságot és a terület épségét feltartani, — s ez Fran
ciaország.
Nem fogom tovább rajzolni azon eredményeket, melye
ket a februári forradalom Európa többi államaiban a
nemzetiség és szabadság eszméinek elterjesztése által
kisebb vagy nagyobb gyorsasággal előidézett ; ezen eszmék
mindenhová elhatottak, s ezen eszmék az önök nevét vi
selik; önöknek nincs egyéb tennivalójok, mint választani
biztos és becsületes béke, vagy részleges háború között,
melyben a nemzetek szövetkezni fognak.
Ennélfogva ezen két elv, t. i. a democratikus és rokonszenvi elv egyesitése által lesz képes Franciaország —
támaszkodva egyrészt a népek jogára, másrészt négy tekin
télyes figyelő hadtestre — vigyázni az európai rázkódásokra
dicsvágy és gyengeség nélkül — lesz kész alkudozni és
harcolni, magát fenntartani és erősiteni saját joga, becsülete
és határainak biztonsága szerint.
Midőn„ h a t á r a i r ó l beszélek, akkor oly szót hasz
nálok, mely a köztársaság alatt elvesztette jelentőségének
egy részét. Franciaország igazi határát ezen alapelv képezi :
nem a földje terjed, hanem befolyása, fényének láthatára
és vonzási ereje, természetes szövetségeseinek száma azon
önzetlen és értelmi pártfogásának következtében, melyet
gyakorolt a népekre, — végre ama francia rendszer, mely
három hónap és három nap alatt a szent szövetség helyére
lépett.
A köztársaság megmutatta legelső szavában, hogy fel
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fogta ez uj politikát, melyet a bölcsészet, a humanitás, és
a század szelleme fog átplántálni a mi hazánk által a többi
nemzetekbe. Én nem kivánok más bizonyítékot arra nézve,
hogy a demokratia isten adománya és hogy az épen oly
gyorsan és dicsőn fog győzedelmeskedni Európa többi ré
szeiben is, mint Párisban győzedelmeskedett. Ez által Fran
ciaország csak más alakban tüntetné ki dicsőségét.
Ha azok, kik az értelmiségnek, az igazi hatalomnak
és nagyságnak ismeretére még nem jutottak, vagy kik előtt
Franciaország ereje nem elég gyorsan fejlődik, azt vetnék
szemére a köztársaságnak, hogy a szuronyok élén elmulasz
totta a népek szabadságát meghozni, akkor azt felelnénk
nekik :
„Nézzétek, mit tett a királyság 18 év alatt Franciaor
szágból, és nézzétek, mit tett a kösztársaság kevesebb mint
három hónap alatt ! Hasonlítsátok össze a julius 23-ki Fran
ciaországot a máj. 6-ki Franciaországgal ! és meg lehettek
elégedve a dicsőséggel — engedjetek időt az elvnek, mely
érettetek működik, küzd, mely átidomitja és egyenlősiti
a világot. u
Fraciaország kifelé oly korlátok közé volt szorítva,
melyeket csak általános háború által lehetett széttörni. Az
európai népek és kormányok rendszerei egy egészet ké
peztek ellenünk; öt nagy hatalmasság szövetkezett Franciaország ellen forradalomellenes közérdekeik miatt. Svájc
el volt árulva, Olaszország eladva, Németország fenyeget
ve s irántunk ellenséges volt. Franciaország kénytelen volt
szabadelvű természetét megtagni s magát összehúzni, nehogy
valamely nép ellene keljen vagy valamely király nyugtatalanná legyen, összeesett a dynastikus béke alatt skitöriiltetett az elsőrangú nemzetek sorából, hova földrajzi fek
vése, természete és szellemi ereje helyezte volt.
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Ellenben nézzék, hova jutott a köztársasági béke
által. A nagyhatalmak eleinte nyugtalanul, azután biztos
sággal nézték Franciaország minden mozgalmát; egyikük
sem ellenezte az J 815-ki békekötés törvényszerű átnézetét,
melyeket a mi szavunk ép úgy eltörölt, mint százezer ka
tona. Anglia többé nem vádolhat bennünket azzal, hogy Spa
nyolországra vágyódunk. Oroszországnak van ideje gondol
kodni azon önzetlen követelésünk fölött, mely minket el
választ tőle, t. i. : hogy állitsa vissza az alkotmányos füg
getlen Lengyelországot. Éjszakon semmi más miatt nem jö
hetünk összeütközésbe, mint a szláv és német népek jogainak
és jólétének védelme miatt. Ausztria már csak azon ár
miatt alkudozik, melyért átengedné Olaszországot. Poroszország elismeri, hogy csak szabadság által lehet nagygvá.
Németország megmenekül a két hatalom közt ingadozó hely
zetből s természetes szövetségre lép velünk. Képződni fog egy
népszövetség, mely Franciaország felé fog hajlani, az ud
varok régi szövetsége helyett, mely mindig ellenünk volt
intézve. Svájc egysége által erősödik. Majdnem egész Olasz
ország talpon áll és szabad; segitségülhivás szózata fog
áthallatszaui az alpokon, nem hódítás, hanem támogatás végett;
egyedüli hódításunk, melyet mi a Rajnán és Alpokon túl
óhajtunk : a szabad népek őszinte barátsága.
Egy szóval, mi egy harminchat milliónyi elszigetelt
nép valánk az európai szárazföldön; nem volt szabad sem
miféle európai érdekű gondolatot nyilvánítanunk, semmi
együttes cselekedetet végrehajtanuk ; rendszerünk elnyomott,
láthatárunk szűk volt, politikánkban hiányzott a szabadság
levegője és méltósága. Mostani kormányrendszerünk való
ságos demokratiai, mely lassanként az összes emberiség val
lásává lesz. Láthatárunk a miveit népeknek jövője, lég
körünk pedig a szabadság lehellete minden ember keblében.
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Még nem múlt el három hónap ; de ha a demokratia ellen
(mint hajdan a protestantismus ellen) egy harminc éves
hábórunak kellene kezdődnie, akkor Franciaország nem
harminchat millióval, hanem mint Olaszország, Svájc és a
fölszabadult Németország barátja és szövetségese, nyolcvan
nyolc millióval lépne föl. Mily roppant győzelem lenne az oly
szövetséges köztársaságra nézve, mely egyetlen egy emberélet
áldozat nélkül jött létre, és mely önzéstelenségünk tudata
által lett megerősítve ! Franciaország a királyság bukása
után ismét fölemelkedett az Örvényből, miként egy túlrakottság miatt elmerült hajó, ha a terhet kiszedték belőle.
íme, polgárok, ez a mi küÍviszonyainknak hű képe.
Ezen állapotnak dicsősége egészen a köztársaságot illeti.
Mi csak a felelősséget vállaltuk el, s mindig megelégedéssel
fogunk visszatekinteni arra, hogy a nemzet képviselete előtt
békével jelentünk meg, biztosítván a hazának nagyságát
és embervértől ment szövetségeket.“
Ezen beszédet hosszan tartó tetszésnyilatkozatokkal fo
gadták. Kérték, hogy az egész nyomassék ki és küldessek
szét a departementekbe és a külhatalmakhoz.
A gyűlés kijelenté, hogy az ideiglenes kormány nagy
érdemeket szerzett magának a haza iránt.
VIII.
A mig Páris a biztosság tudatában és örömérzetében
úszott a felett, hogy a nemzeti souverainitás s a nemzet
képviselői és a diktátorok közti összhang belyreállott, addig
egy igen fontos uj kérdés merült fel, mely különösen La
martine lelkét foglalta el.
Ez azon időköznek mikénti vezetése volt, mely az al
kotmány befejezéséig fog tartani. Ki fogja meghatározni
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az uj végrehajtóhatalomnak formáját ? Minő legyen ezen
időközi kormány? Vajon az országgyűlés jóváhagyása
mellett a diktátorok tovább is folytassák a kormányzást?
Vagy pedig maga a nemzetgyűlés kormányozzon koronkint
megújuló választmányok által ? avagy végre a nemzetgyűlés
egyre vagy többekre bizza a kormányt? Ez volt különösen
azon bárom kérdés, melyek közt a nézetek eloszlottak.
Az első eset nem volna más, mint a diktatúra folyta
tása; a második anarchia és a hatalomnak összezavarása;
csak a harmadik eset volt lehetséges. Majdnem általános
volt azon meggyőződés, hogy a nemzetgyűlés nevezze ki
kebeléből a kormányt. De eltértek a nézetek arranézve,
hogy egy vagy több tagból álljon-e ? Azok, kik legelőször
jöttek Párisba, kik a dolog állását legkevésbé ismerték,
és kik a régi formák visszaállítását légtürelmetlenebbul sür
gették, azt kívánták, hogy a nemzetgyűlés nevezzen ki egy
ideiglenes diktátort, ki egyszersmind miniszterelnök is legyen,
és a ki kinevezné a többi kormányzó ministereket.
A kisebbség meg azt akarta, hogy a nemzetgyűlés egy
kormánytanácsot vagy végrehajtó küldöttséget nevezzen ki,
mely mint közvetítő hatalom, a gyűlés és kormány között
állana ; ez nevezné ki vagy tenné le aztán a ministereket.
Az alkotmány elkészültéig ez lenne nem diktatúra, hanem
a köztársaság collectiv elnöksége.
Ezen kérdés legikább Lamartinet érdekelte, a meny
nyiben egyedül tőle függött annak eldöntése. E percben
ő reá függesztette szemeit Fraciaország, Páris, a nemzet
gyűlés és az egész Európa, Az ő elhatározását várták
mindenütt, némelyek üdvözölve és bátorítva őt a diktatorság
elfogadására, mások pedig vádolva és átkozva őt, hogy ha
el nemfogadja a többség által neki ítélt szerepet.
Leheticn volt nem látnia, hogy népszerűsége Párisban
Lamartine. II.

IQ
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még magasabb fokra hágott, a helyett, hogy a három hó
napig tartó szerencsés kormány viszontagságai alatt elkopott
volna, hogy a tiz választás, mely őt érte, tulajdonkép
sok millió képviselőjévé tette őt, hogy azon hét vagy nyolc
millió szavazat, melyekkel a köztársaságban megkínálták
volt, és végre a kilencszáz képviselő közül hat vagy hét
száznak bizalma, úgy tüntették őt fel a nemzetgyűlés előtt,
mint a körülmények emberét, mint a ki egyedül van hivatva
a hatalom gyakorlására.
Ő a tapasztalásból bárki másnál jobban meggyőződött
az egyenetlen és meghasonlott kormány veszélyes voltáról
és az időközi kormányhatalomnak egy kézben való őszpontosításának szükségességéről. 0 elég erőt és okosságot
érzett magában arra, hogy e hatalmat szelíden, eiélyesen
és a nemzetgyűlés megelégedésére fogja gyakorolni. Egyedül
ő birta együtt Európa szálait. Azzal hizelgett magának,
hogy a köztársaságnak minden vérontás nélkül, igen nagy
befolyást fog szerezni egy egyetlen erélyes jeladás által az
Alpeseken túl. A jobb érzelmüek ragaszkodása sokkal job
ban meghatotta őt, mint hogy büszkévé lett volna. Szégyelte
volna hálátlannak mutatni magát hazája iránt az által, hogy
hidegen visszautasítsa szózatát. Azon dicsőség, hogy a nemzet
gyűlést összehivatta és megalakította, hogy, miután az az
ország forradalmi kormányában részt vett, viselje az első
törvényes hatalmat is, csábitó volt reá nézve ; az alkotmány
alapitója és védőjének cime csábitólag ragyogott feléje a
történelem távolából.
Minden tekintetben vonzatva érezte magát e szerepre.
De a hiúság és dicsvágy nem fojtotta el benne az észt és
a becsületet. 0 mindenek fölött a köztársaságra és hazá
jára gondolt. Ennek gondolata foglalkoztatta lelkét három
vagy négy álmatlan éjen át, midőn önmagában töpren//

//
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kedve kért lelkiismeretétől tanácsot, mely ezt tanácsolta
neki :
„A köztársasági érzelem még gyenge Franciaországban;
ezen érzelem képviselői mind Párisban, mind a departementekben oly férfiak, kik a köztársaság iránt félelmet és
rettegést keltenek a nép szivében. A köztársaság oly rög
töni meglépés, melyből mi csodát miveltünk a párisi nép
higgadt magatartása és azon szelídség, egység és egyet
értés ama jelleme által, melyet mi kölcsönöztünk neki. De
a benyomások rövid ideig tartók a népnél, különösen Fran
ciaországban. Mihelyt a lakosság többsége, mely lelkesedetten
vetette magát a mérsékelt köztársaság karjaiba, magához tér,
azonnal vádolni fogja megmentőit s a köztársaságiak ellene
fog támadni. Ha a kormányban már kevesen lesznek a régi
republikánusok közül, vagy ha a már megritkult republiká
nusok nagyon megoszlanak közös ellenségeik között —
mi lesz akkor a köztársasággal? — és ha a köztársaság,
mely most a társadalomnak megmentője volt, az elhasznált
monarchia mesterkélt visszatérése által megbuktattatok, —
mi lesz akkor Franciaországból ? Azért semmi áron sem
szabad meghasonolniok a republikánusoknak most, midőn
a köztársaság alapításáról van szó. Hanem fel és össze
kell őket tartani és mérsékelni, mind addig, amig lehet, s
amig a köztársaság a tettekben és eszmékben oly mély
gyökereket nem vert, hogy a régi, mini az uj idő republikánu
sai egyiránt alkalmazhatók lesznek.
Ha pedig én magam elfogadom a hatalmat egy nem
republikánus vagy kevésbé republikánus országgyűlés kezéből,
akkor két eset lehetséges : vagy mellőzöm a hatalomban
résztvevő főtiszttársaimat, s akkor e hatalom minden tegnapi
republikánus előtt gyanússá és gyűlöletessé lesz ; vagy pedig
megosztom velők e hatalmat, s akkor gyanússá és gyülöle •
19*
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tessé teszem magamat a nemzetgyűlés előtt. Mert nem titkol
ható el, hogy a nemzetgyűlés csak ezek hallgatag kizá
rásának föltétele alatt akar engem e hatalomra emelni. S
eképen egyrészről veszélybedöntöm a köztársaságot az által,
hogy meghasonlást idéztem elő, másrészről pedig hadat izé
nek a nemzetgyűlésnek az által , hogy oly férfiakat
tettem oda, kikhez nincsen bizodalma, vagy a kiktől fél. Ez
mind a kettő oly eshetőség, melyeket egy államférfin sem fo
gadhat el, a ki sem a köztársaság megbuktatását, sem
pedig hazája képviseletének elnyomását nem akarja.
És aztán melyik azon ideiglenes kormánytársam, a ki
még tegnap velem egy rangban lévén, ma már az én aláren
deltemnek tudja magát képzelni s az én tetteimre bízza nevét becsületét és felelősségét? Egyik sem. Ok azonnal el
hagynának engemet s arra lennék kényszerítve, hogy minis
tereimül vagy ismeretlen férfiakat vagy tán a köztársaság
elleneiből válászszak.
De feltéve — íolytatá Lamartine — bogy e végzetes
alternatívát elfogadom és hogy a hatalmat a nemzetgyűlés
kezéből átveszem ma, mi fog történni holnap?
Minden vetélytársam az ideiglenes kisebbségében, min
den republikánus socialista, terrorista és mérsékeltpárti, min
den oly képviselő számszerint három vagy négyszáz, ki
mint demokrata volt mcgváhisztva, hatalmas ellenzéket fog
képezni a nemzetgyűlésben, a sajtóban, Luxenburgban, a
clubbokban, a közvéleményben és a nemzeti műhelyekben.
A meghasonlott nemzetgyűlés azonnal viharossá válnék. A
b:szédck és, szavazatok nemcsak a termet fogják megrendí
teni, hanem a fővárost és az országot is. A pártok, melyek
ma az egyetértés következtében, hallgatnak, azonnal vakmerőekké és lázitókká lesznek, ha a képviselők két táborra
oszlanak. Nem múlik cl nyolc nap, s a külön nézetüek fegy-
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veiben fognak állani Párisban. A nemzeti képviselet fenye
getve lesz.
És hol van a karhatalom, a melylyel fedezzem ? a
hadseregben ? hiszen csak hatezer emberem van Parisban, és
mielőtt időm volna harminc vagy negyven ezer katonát össze
gyűjteni a nemzetgyűlés fölhívására, lázadás törne ki ellenek,
mely szétszórná mielőtt megjelenhetnének.
Vagy talán a nemzetőrségben ? hiszen ezen uj katona
ságnak a fele a socialista és összeesküvő republikánosok
kezében van ; a másik fele pedig azokért fog fegyvert ra
gadni a nemzetgyűlés ellen és a védelmére siető régi ka
tonaság ellen ; ez által polgárháborút idéznék elő az alkot
mány bölcsője körül.
En jól tudom — folytatá Lamartine — hogy a nem
zetgyűlést megmenthetném az által, hogy ha Párisból az
éjszaki hadsereghez tenném át, éhez két hét alatt hozzácsa
tolnám a rajnai sereget és az egyes departementekben levő
nemzetőrséget, Párist pedig egy millió fegyveres néppel
szállanám meg, s igy a képviseletet erőhatalommal vissza
helyezném. De minő ár lenne az ! Vérpatakok által, melyek
a főváros meghódításakor folynának, és proseriptiók által,
melyeket a republikánusok ellen kellene alkalmaznom. Ily
ár közönyös lehet egy dicsvágyó emberre nézve, de nem
lehet az becsületes emberre nézve. A vérontás csak akkor
menthető, midőn a törvények védelméért szükséges folynia.
De ez esetben haszontalanul folynék, s dicsvágyam ellen
fölkiáltana az istenhez és az emberekhez.
De ez még nem volna minden. A nemzetgyűlés, miután
a republikánusok vérén átgázolna Párisba, haragjában azon
mozgalom ellen támadna, a mely kiűzte. S lehet-e gondolni,
hogy a republikánusok ellen támadt visszahatás megtartsa a
köztársaságot ? bizonyára nem. Az még engem is elnyelne,
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ha nem akarnék boszujának szolgája lenni, vagy pedig dik
tátorrá tenne, hogy semmisítsem meg a köztársaságot. Első
esetben úgy tennék mint C r o m v e 11, második esetben pe
dig, mint Monk, s lennék vagy zsarnok vagy áruló. Ily
választást tennék, én, ha elég vakmerő lennék a főhatal
mat elfogadni, tiszttársaimat a kormánytól és a republiká
nusokat a köztársaságból kiszoiitani, múlandó népszerűség
szózatára. A nemzetgyűlésre nézve veszély, az országra néz
ve polgárháború, rám és a jövőre nézve azon gyalázat,
hogy a köztársaságot három hónap alatt ugyanazon ember
kiáltotta ki és buktatta meg ! Ezek az én kilátásaim ! Ezt
csak egy gonosz, tudatlan vagy bolond ember tehette volna.
Az igazi hazafinak és igazi republikánusnak kötelessége
mindent áldozni, hogy a köztársaság mindjárt kezdetben meg
ne oszoljon, és hogy az annyi küzdelemmel létrejött és az
annyi ellenzésü városba hozott nemzetgyűlés megszilárdul
jon és lassankint elfoglalja az őt megillető hatalmat és te
kintélyt. A hatalom még egészen hiányzott neki ; ezen pedig
minden kéznek, még azoknak is kellett do’gozni, melyek el
akarták azt távolítani. Ezen emberek a nemzeti műhelyekben
százhúszezer emberrel rendelkezhettek, kik ma szófogadók
és engedelmesek, holnap pedig ellenök lázadnak ; rendel
kezhettek a luxenburgi követekkel, és az ő beszédeik által
felizgatott ötvenezer munkással rendelkezhettek hatvanezer
proletárral az uj nemzetőrségben, az egy éjjel feliármazható
clubbokkal ; rendelkezhettek a rendőri és városi főnökség
által a bányászok, a lyoni, a köztársasági gárda, a párisi
helyőrségi kalauz-csapatokkal, s mindazon forradalmi fegy
veres csőcseléknéppel, mely jelszavát a leggyanusabb re
publikánusoktól veszi. Ha én holnap kizárom a hatalomra
féltékeny republikánusokat az őket a kormányzásban törvé
nyesen megillető résztől, akkor a nemzetgyűlést meg fogják
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rohanni, le fogják győzni, meg fogják sérteni s odáig kény
szeríteni, hogy vagy hitvány eszköze legyen a győzőknek,
vagy pedig az ő vérükkel mocskolja be szentségét !“
Ezen kilátások annyira elfogták, Lamartine lelkét,
hogy szinte csodálkozott azon, mért nem látják ezt át azon
államférfiak, kik neki a diktatúra elvállalását tanácsolják.
Azonban ezen- a departementek hangulatától áthatott-embe
rek nem ismerték Párisnak igazi helyzetét, sem pedig a
nemzetgyűlés és az öszszeeskiivők erejét.
„A departementek meg fognak jelenni“ — mondák.
Lamartine ezt nem vonta kétségbe. De a de partemen
teknek Párisba való megjelenése és a nemzetgyűlés meg
mentése között nyolc nap van ; s ezen nyolc nap alatt az
országgyűlés és a köztársaság tönkre mehetne.
Végre voltak oly tanácsadói is Lamartinenak, kik vele
és népszerűségével többet gondoltak, mint a hazával.
Ezek azt mondák neki: „vonuljon vissza; mondja,
hogy szüksége van nyugalomra, hogy nem akar részt venni
a kormányzásban, hogy feladatát befejezte, s most már
Franciaországon a sor, hogy megtegye a magáét."
Ezen legkedvesebb és legokosabb résznek Lamartine
azt válaszolta : „Ha én most könnyedén népszerűségembe
burkolózom, s nem veszek részt az első hónapok nehézségei
ben, hibáiban és kikerülhetlen katastrófáiban, akkor később
megint fölkereshetne a népszerűség. Én ismerem az idő forgandóságát. De ha visszalépek, akkor a nemzetgyűlés, mely
különösen bennem helyezi bizalmát, azonnal mellőzni fogja
az én februári tiszttársaimat; átadja a hatalmat egy oly uj
vagy régi embernek, a ki gyanús a köztársaságiak előtt.
Ezen rögtöni reactio azonnal elkeserítené a köztársaságot.
Páris a kormányból kirekesztett republikánusok nevében föl
lázadna. A szerencsétlenség tehát bekövetkeznék úgy is,
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csakhogy nem az én nevem alatt. De akkor lelkiismeretem
azzal fog vádolni, hogy ennek az én gyávaságom és önzé
sem volt az oka. Én ugyan megmentve és nagygyá lettem,
de semmivé tettem a nemzetgyűlést, a köztársaságot és ha
zámat. Pedig az ellenkezőt kellene tennem. Magamnak kel
lene elveszni, s megmenteni a nemzetgyűlést. “
És erre határozta el magát, anélkül hogy önfeláldozá
sának következményeire gondolt volna.
0 tudta, mintha előre olvasta volna, hogy az ő bátor
ságát gyávaságnak, önmegtagadását hatalomra vágyásnak,
egyetértésre való törekvését bünrészességnek, előrelátását
vakságnak fogják nevezni. Nem ámitotta magát azzal, hogy
a eollectiv kormány, mely a nemzetgyűlés természetes türel
metlensége és a nép lázongó ellentállása közé lesz szorítva,
csak ideiglenes kisegítő, melyet rövid időn minden párt cser
ben fog hagyni. De csak ezen kisegítő volt egyedül képes
kiegyenlíteni a nemzetgyűlés és a párisi nép közti különb
séget, s időt engedni a megmentés eszközeinek és erejének
előteremtésére. Ezen idő megszerzésének árát ő maga képezte. 0 az általános ellenkező nézetek dacára sem bánta
meg magatartását. Midőn a nemzetgyűlésbe ment, hogy elha
tározását végrehajtsa, a Concorde-téren találkozott egy cso
port republikánus képviselővel ; ezek kérték : engedjen a sok
kérésnek és fogadja el egyedül a hatalmat, „Nem — fe
lelt nekik — én sokat gondolkodtam a felett. Az ország
gyűlés és azon nap között, melyen a köztársaság fölfegyver
kezik, roppant örvény tátong, melyet önök nem látnak ; en
nek kikerülésére egy Decius szükséges. Ez örvény el fog
engem nyelni, de megmentem önöket. “ S ezzel belépett a
nemzetgyűlés palotájába.
ff

ff
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IX.

A nemzetgyűlés hosszas ellenkezés után végre meg
egyezett — inkább kényszerűségből mint meggyőződésből —
azon rósz, de szükséges intézkedésbe, miszerint öt tagból
álló végrehajtó-hatalom választassék, mely az alkotmány
végleges megállapításáig vezesse a kormányügyeket.
A szavazatokból kitűnt, hogy Lamartine népszerűségének
és dicsvágyának feláldozása következtében elvesztette a
gyűlés nagy részének bizalmát. Neve, mely a departementekben tízszer huzatott ki több mint két millió szavazattal,
a nemzetgyűlés szavazatai közt csak negyedik helyen állott.
Meg volt büntetve áldozataiért, boszut állottak rajta azért,
hogy nem akart engedni pártja türelmetlenségének és vak
ságának. Ő fejet hajtva fogadta kezdődő népszerűtlenségének
ezen jelét.
Az országgyűlés Aragot, Garnier-Pagést, Mariét, Lamartinet és Ledru-Rollint választotta a végrehajtó választ
mány tagjaiul.
A kormány ezen tagjai összeültek Arago elnöklete
alatt, s kinevezték a ministereket, az átmeneti korszak szük
ségei szelleme, az okosság és azon egyesülés szerint, mely
Lamartinét lelkesítette. Cremicux lett az igazságügyminister; Bastide átvette a külügyet s melléje mint államtitkár
a kitűnő tehetségű és tudományu Favre Gyula adatott, ki
ékesszólásával nagy segítségére volt az ország gyakran
nehéz külállapotának tárgyalásainál. Cavaignac megérkezéséig
a hadügyet átvette Charras, a tengerészetet Casy admirál, a
belügyet Recurt a jeles Carteret államtitkárral együtt, a
közmunkaügyet, mely most a nemzeti műhelyek felállítása
folytán politikai jelentőségű lett, Trelat ; a földmivelést és
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kereskedelmet Flocon, a cultust Bethmont,a közoktatást pe
dig Carnot, a bölcsész Reynauddal ; a pénzügyet Duclerc.
Pagnerre, ki febr. 24-óta nagy érdemeket szerzett ma
gának a kormány körül fáradhatlan munkássága által, főállamtitkári szerény, de fontos hivatalában megmaradt, tanács
kozási szavazati joggal. Marrast megtartotta a párisi maireséget mindaddig, mig a kormány meg nem változtatja e for
radalmi intézményt. Caussidière rendőrfőnök maradt. Azrutolsó
választások alatt nagy vakmerőséget és okosságot tanúsított ;
a nemzetgyűlésnek senki nem árthatott és nem használha
tott annyit, mint Caussidière. Lamartine mind a kettőre ké
pesnek hitte, de feltette róla, hogy inkább ez utóbbit fogja
tenni. Az összesküvőknek és a képviselőknek teendő szol
gálat között oly nagy a különbség, hogy oly jellemet mint
Caussidière, Lamartine nézete szerint csak ez utóbbi felé
vonhatta a nagyság. Kizárni őt annyi lett volna, mint az
összeesküvésbe taszítani, hol annyira elemében volt. Bevon
va pedig megmentetett a rend tiszteletreméltó dicsvágyának
kielégítése által.
X.
Alig hogy az eképen megalakult kormány átvette a
szétszaggatott és összekuszált kormányzás gyeplüit, máris
valósulni kezdettek Lamartine sejtelmei, és bebizonyult, hogy
mily könnyen megzavartatik a közbiztonság és hogy a párisi
forradalmárok mily könnyen elnyelnék az ellenökre lévő
országgyűlést.
Az ideiglenes kormány egy katonai és nemzeti ünnepet
rendelt volt azon napra, midőn a nemzeti képviseletnek Párisba kellett jönnie; azt akarta, hogy Páris, ünnepélyesen
fegyverben üdvözölje képviselőiben Franciaországot; azt
akarta, hogy a nemzeti képviselet szemlét tartson azon szám
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tálán polgári fegyverek felett, melyek hódolatukra és az öszszeeskttvők ellen védelmükre készen állanak; azt akarta, hogy
egy milliónyi nép szózata ismerje el Franciaország souverainitását képviselőiben. Azonban az ünnepély előkészületeivel
megbizottak oly roszul számították ki az időt, hogy az egé
szet máj 14-kéig el kellett halasztani ; a Mars-mező egyenet
lensége veszélyt hozhatott volna az összegyűlendő nép között.
Május 12-kén azt jelentette Recurt, a belügyminister,
hogy az ünnepélyt újra el kell halasztani május 21-kére; a
vidéki nemzetőrségi küldöttségek, melyek már megjelentek
volt Párisban, boszankodtak, zúgolódtak némely közhelyeken,
úgy, hogy itt ott már elégíiletlenséget is támasztottak. A
fölforgatók főnökei ebben kedvező jelt láttak arra, hogy
zavart idézzenek elő. A clubbok vezérei, a háborút csináló
izgatok, kiknek azon terve, hogy Európát lángba borítsák,
mind ez ideig nem sikerült, keresve keresték a jelszót, mely
által a népet lázadásra bírják. E jelszó Lengyelország volt.
A nép 15 év óta megszokta azt, hogy e névre viszhangot adjon. E név alatt egy népfajnak elnyomását értette a
nép, s boszut kiáltott a zsarnokságnak. A nemzetgyűlésnek
oly nevezetes tagjai, mint Vavin, Volowszky, és Montalembert buzgó pártfogói voltak a lengyelügynek, mi még jobban
felbátorította a gyűlésen kívülieket. A lengyelügy, amennyi
ben igazságos és méltányos volt, számíthatott a nemzetgyű
lés nagylelkűségére. Ezen hangulatot az összeesküvők arra
használták fel, hogy Lengyelország mellett tüntetéseket ren
dezzenek, máj. 15-kére minden clubbok s a lengyelek min
den barátja a Bastille-térre volt rendelve ; ott akartak aztán
egy a nemzetgyűléshez szóló folyamodást aláíratni, hogy az
háborút izenjen Oroszországnak, az az : hogy az egész Eu
rópa hatalmasságait ismét szövetkezésre bírják a köztársaság
ellen, onnét a Boulevardokon át vonuljanak s a hozzájok
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csatlakozott tömeggel együtt vigyék meg a nemzetgyűlésnek
a né p kérvényét.
A lengyelek magok, kiknek nem tetszett, hogy a köz
társaság kieszközölte számokra a pózeni hercegségbe és
Galíciába való visszamehetésöket, örömmel csatlakoztak a
mozgalomhoz. Lamartine tudósítva volt lengyelországi ügy
nökei által arról, hogy a clubbok küldöttei Krakkóban jár
nak nyomást eszközölni a párisi nemzetgyűlésre, hogy azaz
ő kedvök szerinti háborút inditson. A zavargó népcsoport
izgatói és a clubbok főnökei azt akarták követelni a nem
zetgyűléstől, hogy a gyűlés termen keresztül vonulhassanak,
mint egykor az összeesküvésekben a rémuralom napjaiban.
A kormány el volt határozva, hogy ezt megakadá
lyozza. A százezer ember által hozott kérvény nem
kérés, hanem kényszerítő parancs. A politikai pártok, a tulzott és mérsékelt republikánusok szinte botránkozással néz
ték a tervezett mozgalmat. A tervezőknek nem voltak társaik
sem a nemzetőrségben, sem a mozgóseregben. Az egész egy
kétségbeesett párt merénye és aljas izgatás kicsapongása
volt, mely inkább szánalommal, mint félelemmel töltötte a
kormányt.
A kormány Recurt belügyminister által értesittetvéu a
dolog állásáról, elhivatta a rendőrfőnököt. Caussidiere azt
izente, hogy ő beteg, és hogy ő semmit sem tud oly bajról,
mely aggodalmas lehetne a következő napon. Az ő távolléte,
hallgatagsága és tétlensége a máj. 15-ki mozgalom előtt és
alatt, azon gyanút ébresztették iránta, hogy egyetért a za
vargókkal, mi azonban alaptalannak bizonyult be. Caussidiére egy lovaglás közben tett sérülés következtében való
ban nem mehetett el a háztól. Azonfelül irigykedésből öszszeveszett a párisi mairevei és a belügyministerrel. Blanc
Lajos, Albert és mindazon socialisták, kiket Lamartine és
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társai kizártak a kormányból, bizonyosan felkeresték és
biztatták Caussidièret a nemzetgyűlés ellen, mely őket mel
lőzte. A két vagy bárom ezernyi bányász, kik a rendőrség
prefecturáját elfoglalták s ott magokat megerősítették, azok
nézetei és tanácsai által lettek főbb izgatói a clubboknak.
Ezek képezték a fegyveres demagógiát, a kik rettegtek az
országos képviseletnek alárendeltjei lenni.
Azon kör, melyben Caussidière élt, a socialisták meg
buktatása által sértett ellenzék, és az izgatókkal összeköt
tetésben levő összeesküvők köre volt. Hogy Caussidière lett
volna ösztönzőjük vagy cinkostársuk, azt nem hiszem. Hogy
oly szemes és tevékeny lett volna, mint más hangulatú
viszonyok között, azt szinte nem merem állítani. 0 kétségen
kívül azt bitte, hogy az csak oly kisszerű mozgalom, mely
nyugtalanítani fogja a nemzetgyűlést, s a vidéki uj tagok
előtt éreztetni fogja az ő fontosságát. Másnap azonban meg
lett lepve a komoly következmények által. Nagyon közönyös
volt ; legényeit a rendőri lakra bivta össze, bogy vigyázzanak. 0 nem volt cinkostárs, de még sem tudott eléggé botránkozni a felett, bogy ba véletlenül megaláztatnék a nem
zeti képviselet.
A kormány azzal töltötte el az éjnek egy részét, bogy
a körülményekbez mért rendeleteket bocsátott ki CourtaÍ3
tábornagy a nemzetőrségi parancsnok, Tampour és Foucber •
tábornokok, mint a mozgó hadsereg és a párisi katonaság
parancsnokai számára.
ff
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Május 15 kén korán reggel mind a tábornokok, mind
a belügyminister elhivattak a Luxenburg palotába a kor
mánygyűlésbe, hogy számot adjanak eddigi intézkedéseikről
és hogy a még teendőkről tanácskozzanak. Semmit sem mu
lasztottak el arra nézve, hogy a nemzetgyűlés előtti össze
jövetelt megakadályozzák, s a képviselet sérthetetlenségét
még fegyveres erővel is megőrizzék. A főparancsnoksággal
Courtais bízatott meg; összejött mintegy tizenkét ezer nem
zetőr, kik a Bourbon-palota körül voltak felállítva, és az
elysei-mező fái alatt a mozgó hadsereg zászlóaljai állottak
tartalékul. A mozgó sereg más része és a tüzérség az ud
varban foglalt helyet
A nemzetgyűlés délben nyittatott meg. Ledru-Rolliu,
Lamartine, és a ministerek jelen voltak. Arago, Marie, Gar
nier-Pagès és Pagnerre folyvást aluxenburgi palotában vol
tak, hogy azon esetre, ha tiszftársaik a Bourbon-palotába
szorulnának, a körülményekhez képest intézkedjenek. A
teremben nagy nyugtalanság uralkodott, kívülről roppant zaj
hangzott be. Olvastatott a lengyelek ügyében benyújtott
kérvény. A szónokok támogatták. Lamartine épen a szószék
lépcsőjére hággott, hogy feleljen nekik, midőn jelentették.
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hogy a clubbok vezetése alatt egy roppant néptömeg köze
ledik a nemzetgyűlés felé, és hogy a bidon való átmeneteit
akarja kierőszakolni. Lamartine, hogy zajt ne üssön a gyű
lésben, elállóit a szótól, mig mások kibeszélik magokat.
Oda ment Bûchez elnökhöz s fülébe súgta, hogy tiszténél
fogva adja ki a rendeletet a nemzetgyűlés palótájában levő
katonaságnak.
Courtais tábornok, ki valószinüleg meg volt lepve a
nagy tömeg és annak gyors előnyomulása által, nem vett
magához annyi zászlóaljat, a mennyi kellett volna, s azt
hivén, hogy az összeütközést ki fogja kerülni, ha a tömeget
átbocsátja a hidon és megengedi, hogy a parton és az elő
csarnok előtt elvonulhasson, ingadozott és töprenkedett,
hogy mi tevő legyen. Ezen habozása alatt a tömeg egy fél
zászlóalj nemzetőrt visszanyomott a Concorde-térről, és az
ottmaradt elégtelen nemzetőrség nem lévén képes a hidat
elzárni, elözönlötte az egész partot, az előcsarnokot és a
bonrgognei utcát, kiábálva: Éljen Lengyelország !
A questorok, kiknek a nemzetőrség hiányában semmi
erejök nem volt, hívták Lamartinet és Ledru-Rollint, hogy
jelenjenek meg a nép előtt, és beszéljenek hozzá a palota
lépcsőjéről. Courtais tábornok hiába próbálta szóval és tag
lejtéssel visszatartani a tömeget.
A különféle öltözetű, többnyire rongyos ruháju, mérges
arcú, fenyegetőző és lármázó néptömeg a rácsozat felé tört,
hogy azt vagy elrontsa vagy áthágja. Ledru-Rollint nagy
örömkiáltással fogadták, de nem hallgatták meg. Lamartine
áttára, kit a töneg még most is kü lügyministernek, s igy
a külháboru ellenének tartott, roppant zaj támadt. Nehányan
azt kiáltották: „halál Lamartine fejére!"
A tömeg botránkozással ellentmondott e kiabálásnak
és a két embert, ki a rácsozatról ezt kiáltotta, lerántották
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és eltiporták, azt kiáltva: „Nem! Lamartine éljen!* — Azon
pillanatban, midőn Lamartine széket hozatott magának, hogy
arról beszéljen a néphez, mintegy húsz ember átmászott a
rácsozaton, s elfoglalta a lépcsőzet és rácsozat közötti tért.
A rácsozat kapuja egyszerre megnyilt és a tömeg betódult,
„így nincs mit tenni — mondá Lamartine, — itt az ész
sem tehet semmit ; most már csak védelmeznünk kell ma
gunkat. Rajta! fegyverre, s védjük magunkat!*
Ezt mondván, nehány követ és katona kíséretében
visszavonult, a második udvar kapuján, mely szinte rácso
zattal volt elválasztva az előcsarnok bejáratától. Ezen udvar
egy fél zászlóalj nemzetőr által volt elfoglalva. A katonák
már készek kötelességök teljesítésére, midőn Courtais tábor
nok rendeletére leszedték szuronyaikat. Lamartine látván
ezen lefegyverkezést a baj közepeit ég felé emelte kezeit,
mondván : minden elveszett !
A questorokkal és a többi követekkel együtt visszatért
az épületbe, és megdöbbenve várta a történendőket. Még
csak abban bizakodott, hogy a második udvarban levő nem
zetőrök, valamint erélyes vezérük alatt legalább a nemzet
gyűlést fogják megvédeni az erőszaktól, és hogy a partok
felől tolongó sokaság kénytelen lesz megelégedni avval, hogy
a csarnokon és a kerten keresztül vonuljon. Miután az el
nököt tudósította volna a történtekről, reménytelenül ismét ki
ment, hogy útját állja azon lázadóknak, kik a küszöböt
át mernék lépni.
Alig tett egynéhány lépést a csarnok teremben, midőn
a clubbok vezéreinek egy csapatával találkozott, kik hatankint karonfogva jöttek vele szemközt. Az ideiglenes kormány
egykori tagja Albert, Blanc Lajos barátja szinte köztük volt.
Lamartine egyedül ezt ismerte föl.

Ezek után más polgárok jöttek lángoló arccal és he
ves taglejtéssel.
Lamartine, ki nem tekintve erőtlenségét és egyediiliségét, cl volt tökélve kötelességének teljesítésére, elébök ment
egy pár lépéssel s karjait kiterjesztve utjokat állta:
„Polgárok — mondá nekik — nem mentek tovább,
vagy pedig csak az én testemen keresztül fogtok menni !“
És mi jogon tilthatja ön nekünk a bemenetelt? kérdék az
élőimének. — „A kormánytag azon jogánál fogva — felelt
Lamartine — melynél fogva kötelessége a nemzetgyűlés
sérthetetlenségét minden áron védelmezni.u — Mi közünk a
nemzetgyűléshez ? válaszolák azok, mi népek vagyunk, mi
magunk akarjuk előterjeszteni küldötteink előtt kéréseinket
és óhajtásainkat ; hát már elfeledte ön, hogy a nép mindig
szabadon és közvetlenül érintkezett a kormánynyal a vá
rosházán ?
„Polgárok, folytatá Lamartine, akkor még forradalmi
helyzetben voltunk ; most pedig törvényes téren állunk. A
nemzetgyűlés ép oly magasan áll felettünk, mint a nemzet
felettetek ! Az nem fogadhat el kérvényt egy zavargó nép
töredék kezéből anélkül, hogy szabadságát és méltóságát
el ne vesztené. Ismétlem, hogy csak testemen át fognak tovább
menni !“
A második sorban jövők közül káromlás hangzott,
melynek gunyjai Lamartine ellen voltak intézve. De semmi
erőszakosságra és semmi tettlegességre nem került a dolog.
A mint Lamartine a nép és a nemzetgyűlés jogai felett még
egy pár szót váltott velők, egynéhány vidéki polgár is oda
jött, mint az ifjú Lagrange (Monconból), Tkomasson, Gré
goire Ernő, és egynéhány bátor vidéki követ, mint Mornay,
Montról és mások, kik hasonlóképen nyi atkoztak.Ezek azonLamartine II.
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ban csekély számban lévén ingadoztak és végre visszavo
nultak a terembe.
Lamartine szintén visszatért a gyűlésbe, elfoglalta kö
veti helyét, hogy csatlakozzék a nemzet határozatához, me
lyet e rendkivüli eseményre nézve hozand. Azt hitte, hogy
a rácsajtó az első lazadó csapat berohanása után bezáratott,
és hogy az ülésnek további folyamában a szószékre kellend
lépnie.
Azonban alig foglalta el helyét, azonnal borzalom és
fájdalom érzete ragadta őt meg, látva, hogy a karzati ajtók
egyszerre betörettek, és minden felől kékruhás, rongyos em
berek tolakodnak be, kik a karzati nézőket megrohanják,
zajjal, kézzel és lábbal kergetik el a nőket, felmásznak az
erkélyre, kikönyökölnek a párkányzat fölött, a képviselők
fejére ereszkednek, és az egész terem egy pillanat alatt
megtelt sokasággal, lármával, zászlókkal, porral és zavarral.
Valóságos képe volt ez a barbárok beütésének egy miveit
társaságba. Lamartine ugyanazon földalatti népet, ugyan
azon vezéreket, ugyanazon öltözeteket, ugyanazon arcokat
és ugyanazon szitkokat ismerte föl, melyek az első huszon
négy órában a piros zászlókkal támadták volt meg a városhá
zát. A nemzetgyűlés azt hitte, hogy a szerencsétlen 1792-ki
septemberi napokban van.
A képviselők mindnyájan higgadtan és nyugodtan vi
selték magokat. A botránkozás kifejezésének egy hangját
sem lehetett hallani, senkinek arca el nem halaványult, egy
követ sem sütötte le szemeit azon vakmerő és illetlen tett
miatt, mely a termet beszennyezte. Ezen bátor kilencszáz
polgár tudatosan vállalta el kerületeiben a veszélyt, mely
reá várakozott, midőn a köztársasági törvénynek érvényt
kellett szereznie azon izgatók ellenében, kik lázadások által
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akarják őket rettegtetni. El voltak határozva, hogy kerüle
teikhez méltóan halnak meg.
A nép maga megilletődött a képviselők magatartása
által, és szégycnlette saját kihágását. Azonban némi össze
ütközés mégis előfordult ezen lázas izgatók között. Némely
őrjöngök ugyanis egy vasnyelü zászlót akartak a szószékre
tűzni. Mások ezt nem engedték ; összekaptak s a képvise
lők szemei előtt a földre verték egymást. Némelyek a szó
székre tolakodtak, honnét ajtónállók és a bátor képviselők
által visszatolattak ; mások pedig a külső lépcsőkön az irnoki és az elnöki székre rohantak, hogy az ő kivánságaikat
erőszakolják reá Veszedelmes és borzasztó párbeszéd kelet
kezett a tömeg és nehány hőslelkü követ között, kik he
lyeikről felugrálva és mellöket kitárva fenyegető taglejtéssel
szállottak szembe a lázadókkal. Szomorú jelenetek fejlődtek
ki a szószékre tolakodó izgatók vezérei és a képviselők
közt. A nemzetgyűlésben nem volt se jobb se bal párt ;
senkisem értett egyet, még titokban sem a rajongókkal. Min
denki csak e g y párthoz, a botránkozás pártjához tartozott;
Ledru-Rollin, Barbés és Blanc Lajos magatartásukkal és
taglejtésökkel ép úgy roszalásukat fejezték ki ezen népki
hágás iránt, mint a nemzetgyűlés más pártjai. A nép kül
döttei ezekhez fordultak, de ők igyekeztek azokat lebeszélni
rósz szándékaiktól. Követtársaik által fel lettek szólítva,
hogy vessék magokat a nép és a nemzetgyűlés közé, £s
beszédjeik által csillapítsák le a zavargókat. Megtették; de
a zaj elnyomott minden szót és összezavart minden szerepet.
A lárma és hadonázás zűrzavara, fegyvertelen népnek csa
tája, zavart elemeknek harca volt ez, mely még vezetőit is
elborítja. Több mint egy egész óra telt el, mig a belefáradás miatt helyreállott csend megengedte úgy a népnek mint
a képviselőknek, nem hogy határozhassanak, hanem hogy
20*
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legalább beszélgethessenek. A fejetlen kihágás erejét maga
a fejetlenség gyengítette meg.
II.
Míg lent a teremben ily jelenetek történtek, addig az
irnoki és az elnöki szék körül még sokkal botrányosabb és
veszedelmesebb jelenetek folytak le. Ugyanis nehány lázadó
fölmászott a székre, s némelyikük kivont kardot, másik
pedig clubbi zászlót lobogtatott. Különösen két egyenruhás
ember — egy nemzetőri és szivattyús tiszt — tüntette ki
magát szitkozódása és fenyegetőzése szokatlan különössége
által. Bozontos és boros fejű lázitók ktizködtek a szószék
felett, leorditván nehány szót, melyek a taps és lárma közt
ismételten elvesztek. Mások folyvást a jegyzőket és az elnö
köt ostromolták és ijesztették ; különösen az elnöktől azt
követelték, hogy az ő szónokaiknak szót adjon, és hogy a
nemzetgyűlés oltalmazására ne merészeljen nemzetőrséget
felszóllitani, mert különben össze vagdalják.
Az elnök, ki személyét illetőleg nyugodtan és rettenthetlen volt, aggodalom és zavar közt ült, mit tétlenségéből
lehetett kivenni. Ha nem hivja fel a karhatalmat, akkor
kötelességét mulasztja a nemzetgyűlés iránt ; ha pedig föl
szólítja, akkor talán a kilencszáz képviselőnek életét áldozza
fel egy számnélküli bandának. A mellett nem lehetett tudni,
hogy van-e hát fegyveres erő ? Azt beszélték, hogy a betört
csorda csak eleje egy százezer emberből álló tömegnek,
mely a Concorde-tértől egész a bastilleig terjed. Tampour
tábornok a mozgó csapat vezére a hallgatók emelvényéről
nézte mozdulatlanul ezen erőszakot, elszakítva csapatától,
melynek nem adhatott rendeletet. Courtais főparancsnok a
tömeg közt járt fel s alá, körülvétetve a nép által, mely
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megtiltá neki zászlóaljainak előhivatását. Charras, a hadügy
vezetője, zavart és mozdulatlan volt. A kormány tagjai vagy
el voltak zárva, mint Lamartine és Ledru-Rollin, vagy távol
voltak a történtek színhelyétől, a luxenburgi palotában mint
Arago, Garnier-Pagès és Marie. Minden józan polgár csak
saját egyéni tevékenységét fejtette ki, mindenik a maga
nézete szerint cselekedett, nem lévén biztos tudomása egyik
nek sem a külső mozgalom nagyságáról és természetéről.
Az elnök koronkint rendeleteket irt, hogy a dobolást eltiltsa,
és hogy a nemzetgyűlés fölszabadítására katonaság siessen.
Az elsőket a lázadók közt osztotta szét, hogy elfoglalja őket,
a másikat pedig bizalmas polgároknak, hogy a hadcsapa
toknak vigyék. A hadcsapatok eképen ellenkező rendelete
ket vévén, a véletlenre bizták magokat. Lamartine a néptö
megben levő barátai által folyvást küldözte a rendeleteket,
hogy dobolják össze a hadcsapatokat. Chamborana, Lamartinenak vállalkozó és vakmerő barátja, ezer veszély között
vitte ki azt, hogy a maga felelősségére egy csapatot összedoboltatott. De a rendeleteket csak a képviselőknek vagy
lázadás látszólagos barátainak lehetett átadni, kikről nem
lehetett biztosan tudni, átadják-e vagy nem. A bezárt nem
zetgyűlés a véletlennek volt kitéve ; egy lövés vagy tőrdö
fés a képviselők fölkoncolásává változtathatta volna a nép
ezen kihágását.
III.
Ezalatt a néptömeg, mely inkább elcsábított mint bű
nös volt, szégyelni kezdte saját kicsapongását. Lamartine a
kis kert terrassára ment ki, mely a part és a bourgognei
utca felé nyújtott kilátást, hogy megtekintse a nép számát
és hangulatát. A nép „éljen Lamartine !“ kiáltásokkal üd
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vözölte őt. Visszatértében a terem előcsarnokában levő töme
gen keresztül hatolt anélkül, hogy valaki bántalmazta volna,
— „Beszéljen ! tanácsoljon ! segítsen ! — mondák neki ; ne
féljen, mi megvédelmezzük karjainkkal a tőrdöféstől, mely
keble ellen van irányozva !“
Lamartine nyugodtan és szigorú hangon felelt nekik,
megmondta nekik, hogy ezen erőszakosság oly bűn, melyet
a departementok követeikért meg fognak boszulni, és hogy
ebből polgárháború fog következni, hogy ha rögtöni vissza
vonulás és a nemzetgyűlés megkövetése által nem teszik jóvá
hibájokat. Szavai mindenütt visszhangra találtak. Úgy lát
szott, hogy a nép vissza akar vonulni s hibáját jóvá tenni,
csak egynéhány izgató és clubbvezető folytatta az izgatást,,
diadallal hordván Blanc Lajost, Barbés és Albert kíséreté
ben egyik teremből a másikba.
Blanc ugylátszik inkább szégyelte a kitüntetést, mint
hogy örült volna neki, jóllehet későbben az ellenkezőt állí
tották. Lamartine, ki mindig a tömeg hullámai között moz
gott, egykori tiszttársa és mostani ellenének ünneplése alatt,,
több beszédjét hallotta Blancnak, melyeket a néphez tartott.
Ezen beszédekben örömét fejezte ki a fölött, hogy a socialisták számok és lelkesedésük által tiszteletet parancsolnak
elleneikben, és hogy hatalmok ellenállbatlanná nőtte ki ma
gát ; de mindannyiszor kérte is őket, hogy oszoljanak szét,
hogy mérsékeljék magokat és a nemzeti képviseletnek sza
badságát állítsák helyre. Courtais tábornok csoportról cso
portra járván, ugyanazon kéréssel csillapította őket.
IV.
Azonban mig Lamartine az előcsarnokba szorult nép
hez beszélt, és az már-már hajlani kezdett szavaira, azalatt:
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a clubbok vezérei fölmentek a szószékre beszédeket és kér
vényeket olvastak le róla. Blanqui föllépése, kit pártja meg
tapsolt, felköltötte Barbés dicsvágyát, a ki egész idáig inkább
mérséklője mint izgatója volt a lázadásnak. Végre egy Huber nevű vakmerő összeesküvő, kinek arca a februári moz
galom óta minden kihágásban látható volt, kijelentette a
nemzeti képviseletnek szétoszlatását és kikiáltotta a forra
dalmi kormányt.
Ezen kijelentést a szószék körül tolakodó csorda meg
tapsolta és mint néphatározatot elfogadta. A nemzetgyűlés
tagjai szétmentek boszulót keresni a nemzetőrségben és az
igazi párisi népben. A zendülők, Barbés és társai vezetése
alatt, csapatokban vonultak a városháza felé, s azt nyolc
ezer fegyveressel megszállották, kiknek egy része össze
esküvő, másrésze pedig a zendüjők győzelme által odacsalt
néző volt.
Ledru-Rollin ekkor az országház felügyelőjének szo
bácskájába volt szorítva a lázadók által és erélyesen elle
nezte, hogy kövessék azokat a városházához, s hivatkozván
hivatali kötelességére, határozottan kijelentett e, hogy ő semmi
áron sem fogja eltűrni, hogy egy lázadó hatalom kénysze
rítse őt a nemzeti képviselet ellen föllépni.
Ugyanekkor a népsokaság által a conferencia terembe
szorított Lamartine is beszélt a néphez, mely már kész volt
visszavonulni. Beszédjét félbeszakította a nemzetgyűlés szétoszlásának kijelentésére megindult tömeg. Hét vagy nyolc
józan polgár, kik a népet csillapították, körülvette Lamartinet és átkisérte a kerten az épülőben levő elnöki palotába.
Bevezették a házfelügyelő szobájába. Elzárták az ajtót, s
nehány munkást állítottak lent a lépcsők előtt, hogy a nó
tán odajövő tömeget elutasítsák. Itt elhatározta magát La-

312

martiné, hogy bevárja a mozgalom végét, mely a nap mcrényeit vagy betéjezendi, vagy megbüntetendi.
„Hogyha három óra alatt nem hallunk dobszót a fo
lyam túlsó részéről — nundá Lamartine ismeretlen barátai
nak — akkor vagy Vincennesben fogok meghálni, vagy
pedig agyonlövetem !
Oly soká nem fog tartani, mondák az ifjak, az lehe
tetlen, hogy Franciaország három óráig hagyjon ily gúnyt
tizni a kormányból.
Lamartine, meg lévén rekedve és izzadva, egy kis
asztalkához ült, melyen a munkások egy palack bort felej
tettek, s társaival ivott a köztársaság megszabadulásáért.
Courtais tábornok, megtudván Lamartine menhelyét,
odasietett s kopogott az ajtón. Az kinyilt, s ő belépett :
egyetlen szó és vonás nem árulta el, hogy ő akár nyilt,
akár titkos támogatója lenne a zendülésnek ; sőt inkább
oly emberek zavara és megdöbbenése látszott rajta, a ki
két veszély közt lebeg, egyrészt hogy elmulasztotta köteles
ségét a nemzetgyűlés iránt, másrészt, hogy első vért kell on
tania az eddig tiszta forradolom után. Courtais tauácsot
kért Lamartinetől, a hét tanú jelenlétében. Lamartine azt
tanácsolta neki, hogy szökjék ki a kerten keresztül, álljon
a legelső légió élére, melyet előtalál s állítsa vissza a
nemzetgyűlést az országházában. 0 megköszönve a ta
nácsot, megivott egy pohár bort és sietett, hogy megtegye
kötelességét.
De egy perc múlva ismét visszajött, mert a kertbe
özönlött nép felismerte tábornoki egyenruháját s elzárta
előle az utat. Lamartine ajánlotta néki, hogy még egy
utólsó kísérletet tegyen : a tábornok visszament, áthatolt a
tömegen és a bourgognei utcára akart jutni. Az alatt az ő
hadcsapatai a nemzetgyűlésből jött felszólitások cs La-
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martiné s luxenburgi társainak rendeletéi folytán önkényt
összegylilckeztek s most vele együtt megindultak.
V.
Roppant zaj hallatszott fel Lamartine menhelyére, mig
Páris többi részeiben siri csend urakodott. Az ember nem
tudta mire magyarázni e nagy csendességet. Az összeeskü
vőknek — mint mondák — tízezer fegyveres emberük van
a vározliázán. A belügyministerium elfoglaltatott, a hadügyi
pedig áldozatul esett. A nemzetőrség fővezér nélkül állt. Min
denütt bizonytalanság uralkodott. Ily' pillanatban minden
lehetséges.
Egyszerre a távolból fegyverre hivó dobpergés volt ész
revehető a Seine mind a két partján. E hangra az elnökség
épületének kertjébe zárt mozgó hadcsapat fegyvereihez nyúlt
és csatarendbe állott a palota falai mellett. Lamartine ba
rátaival együtt kiment menhelyéből, lesietett az épülőfélben
levő ház lépcsőzetén, egy ablakon keresztül deszkán ment le
a kertbe, hol a mozgó csapatok „ é l j e n L a m a r t i n e !
é l j e n a n e m z e t i k é p v i s e l e t . " kiáltásokkal üdvö
zölték. Ezekkel és a part felöljövő nemzetőrséggel bevonult
a palotába. A lázadók, kik a termet az udvart és a kertet
elfoglalva tartották, a szuronyok láttára mindenfelé oszlani
kezdettek. A képviselők a hadcsapatok fedezete alatt elfoglálták helyeiket. Lamartine a roppant tolongásban majdnem
agyonnyomva termeken és lépcsőkön át egész a szószékig
vitetett. „Éljen a nemzeti képviselet P kiáltások között a
szószékre lépett. Sokáig tartott, mig a fegyverzaj egészen
lecsendesedett, és mig a képviselők elfoglalták helyeiket.
„Polgárok ! monda, a szuronyok fedezete alatt viszszahelyezett nemzetgyűlésnek legelső kötelessége, hogy a
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liáz nevében köszönetét mondjon a párisi nemzetőrségnek,
a mozgó és a rendes hadseregnek !“ Ezen indítvány taps
által lett elfogadva.
,.De ezen első kötelességünket nem teljesitenők igazán
— folytatá — ha ezen nyilvános elismerésben nem emelnők
ki a párisi népnek egy részét, mondhatni azon többségét,
mely botránkozással fordult el azon kihágástól, mely ez
ülést egy pillanatra meggyalázta és a mely a nemzetgyűlés
visszahelyezését követelte.
Azonban, polgáitársak, a fenforgó körülmények között
a szószék nem lehet helye azon állan férfiúnak, a kit önök
és társaik a haza boldogságának őréül tettek. Most, midőn
az összesküvők és erőszakoskodók kormánya akarja magát
feltolni a nép általános szavazata által kifejezett közaka
ratra s oly kormányülést keres, mely lábaik alatt össze fog
törni, most menjünk a városházára !
Nem szükség mondanom, hogy minden pillanat drága,
mert mindnyájan tudjuk, hogy minél több ideje lesz a pá
risi népnek gondolkodni, annál jobban fog pirulni a rajtunk
elkövetett gyalázat miatt! A depavtementek, melyek képvi
selőikben megsértettek, és Páris között, mely a nemzet gyű
lésére tartozik ügyelni, rettentő félreértés fejlődhetik ki ; ezt
kikeli kerülni. Azért rajta, menjünk mi a kormány nevében,
melyet önök neveztek ki nehány nap előtt; menjünk a
nemzetőrség, a mozgó és rendes hadsereg egyetértő fedezete
alatt és a többi kormánytagokkal együtt, kik — nem kétlem
— épen úgy botránkoznak ez esemény fölött, mint én,
— s még azok is, kiknek neveit a zendülők választásaik
által be akartak szennyezni, mindnyájan menjünk tenni a
közakarattal és lelkesedéssel megválasztott ama derék nem
zetőrségi parancsnok Thomas Kelemen vezetése alatt. (Tetszés.)
Polgárok ! még egy szót, csak egyetlen egy szót !
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Egy ily pillanatban a kormánynak helye nem a ta
nácskozási terem, hanem önök és a nemzetőrség élén a
csatapiac: tehát előre !“
A terem visszhangzott az éljenzésektől. A nemzetőrök
a szószék felé emelgették szuronyaikat, mintha a nemzet
képviseletnek ajánlanák föl. Lamartine lelépvén, az épen
bejövő Ledru-Rollin felé ment, mondván : „menjünk a vá
rosházára: önnek nevét a zendülők kormányuk névsorába
igtatták : hazudtolja meg őket az által, hogy velem együtt
ellenök megy !“
A két kormánytag, követve a mozgócsapat, a képvi
selők és nehány polgár által, kik között jelen volt Murat,
a nápolyi hős fia, Mornay és Talloux, elhagyta a termet. A
parthoz érkezve Lamartine egy dragonyos lovára ült ; LedruEollin pedig egy tiszt lovát fogadta el, és a nemzetőrség
10-dik zászlóaljával, mely közt a francia előkelő csalá
doknak egyszerű öltözetű fiai is megjelentek, egész csapat
alakult. A mozgósereg zászlóaljai követték őket. Elükön
ment a derék Goyon vezérlete alatt a dragonyos regiment
s a part hosszában haladva kiáltották: „ é l j e n a n e m z e t 
gyűlés! veszszenek a zendülők
A csapat számra nézve gyenge, de lelkesedésre legyőz
hetetlen volt. Némelyek azt tanácsolták, hogy várjanak, mig
többen csatlakoznak hozzájok. Lamartine ezt ellenezte, mert
tudta, hogy a forradalomban késedelem által többet veszíte
nek, mint a mennyit erősödés által nyerhetnének. A lárma,
kiabálás, tanácskozás, a lova felé emelt kardok és szuro
nyok közepeit ő a 9. thermidorra gondolt, mikor Robespierrenek nagyobb számú pártja ugyancsak a városházán el
nyomatott a zendülők és Barras gyors föllépése által. Barbest úgy ismerte, mint tettek emberét s nem kételkedett,
hogy ha három órányi időt nyer, akkor az a meglevő hét
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nyolc ezer zendülőböl estig egy forradalmi hadsereget és
kormányt fog alakitani.

vr.
Courtais tábornok saját embereitől bántalmaztatok,
letétetett és elfogatott, mivel tétlenségét szándékos számítás
nak tartották. Tampour tábornok el volt különítve zászlóaljaitól
s nem lehetett tudni, hogy szabadlábon van-e. A kormány
nak távol a luxenbnrgi palotában tanácskozott tagjai, mint
Arago, Garnier-Pagès és Marie, győzelmesen ellenállottak
az ostromnak. A hadügyministerium üres lett. Egy miniszter
és egy tábornok sem volt felruházva főparancsnoksággal ;
azért Lamartine vette kezébe a katonai diktatorságot. Négy
ágyút hozatott elő, hogy szükség esetén a városháza kapuit
áttöresse. A mellette lovagló Ledru-Rollinal egy pár szóval
megegyezett abban, hogy a Louvrei partokról előhozandó
Bedeau tábornok vegye át a párisi főkormányzóságot. Az
alatt a harcra kész sereg folyvást rendeződött és szaporodott ;
majdnem minden kapun jött ki egy-egy harcos, ki a csa
pathoz csatlakozott. Minden ablakból lelkes üdvözletek, szerencsekivánatok hangzottak nők, gyermekek és öregek részé
ről feléjök, mint a nemzetgyűlés boszulói télé. Paris ret
tegett a lázadók percnyi győzelmétől, melyben az 1790-ki
bűnök ismétlődését sejtette. A bátorságnak és kétes remény
nek ily gyors visszatérése a józan polgárság szivét lelkese
déssel töltötte el.
VII.
A csapat eleje a Châtelet téren egy percre fölakadt azon
tömeg miatt, mely a Gréve-piac és a part közötti szegleten ál
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lőtt. Az előre küldött dragonyosok jelentették, liogy a zendülőknek a városházán ágyúik is vannak, és hogy az ab
lakon kf resztül készülnek a partról oda forduló csapatra
lövöldözni. Lamartine azt izente a tábornoknak, hogy egy
más csapattal a parttal párhuzamosan haladó utcákon nyo
muljon előre. Ez ugyanazon maneuvre volt, melyet thermi
dor 9-én használtak, midőn az Oisei Bourdon szintén ezen
utcákon nyomult Robespierre ellen, mig Barras a part fe
lől ment.
Végre, miután a rendelet végrehajtatott, Lamartine és
társa hadcsapatuk élén a Grève piacára fordultak „éljen a
nemzeti képviselet !“ kiáltások közt. Itt egy zavar következ
tében elváltak egymástól. A tüzérek és a nemzetőrök arra
kérték Lamartinet, hogy szálljon le a lóról, nehogy a tömegbőli kiemelkedése által célul szolgáljon a felülről lövöl
döző zendülőknek. „Nem, nem, mondá Lamartine, ha a nem
zetgyűlés ügyéért valakinek vesznie kell, akkor essem el
legelőször én !“ És a szuronyok, kardok és zászlók alatt
végig lovagolt a piacon. Lova tulajdonkép nem ment, ha
nem vitetett egész a városháza udvarába. Egyetlen lövés
sem történt.
A csapat élére jött nemzetőrök és mozgó csapatbeli
katonák fölmentek rohammal a lépcsőkön. Barbest és zendülő társait minden cllentáliás nélkül elfogták. Ez egy harc
nélküli zavar volt. De lent máskép ment a dolog. Ott a két
ségbeesett ellentállásnak, gyilkosságnak és öldöklésnek oly
jelenetei készültek, minők Henriot és Couthon elfogatásakor
történtek. A nép annyira össze volt szorulva az udvaron, hogy
Lamartine nem bírt leszállni lováról. „Beszéljen! beszéljen
nekünk ! kiálták feléje emelvén kezeiket és fegyvereiket.
„Polgárok — szólt Lamartine — a világnak legelső
szószéke a nyereg, hogy ha józan polgárok fegyveres csa
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pataitól környezve vonulunk a nép palotájába, hogy el
nyomjuk a lázadók zendülését és visszaállítsuk az igazi
köztársaságot és a nemzeti képviseletet !“

VIII.
Lamartinet ezen szavai után a mozgó sereg katonái, a
nemzetőrök és polgárok inkább vitték a folyosókon és lép
csőkön fel az első emelet egy kisebb termébe, mely ugyan
oly tömeggel és lelkesedéssel volt teli, mint az udvar.
A zendülőknek néhány vezére s az általok elragadott
Barbés már el voltak zárva a szomszéd szobában. Nem el
lenkezett egyikük sem. A két kormánytag által vezetett
csapat gyors elhatározása és cselekvése nem engedett ne
kik időt arra, hogy zendülő társaikat összegyüjthessék és az
ellentállásra szervezhessék. Azon öt vagy hat ezerre menő
nép, mely velők a városházát megszállotta, azonnal szétosz
lott, a mint megpillantotta a gyalog és lovas nemzetőrök
első csapatait és a derék Goyon által vezérelt tevékeny dragonyosokat.
A minden forradalom városházi tanácsteremében csak
két óráig tartott a zavargók dicsősége. Ezt arra használták
fel, hogy egy collecíiv forradalmi diktatorságot állítottak fel,
melynek tagjaiul Barbést, Blancot, Albertét, Blanquit, Raspailt, Hubert, Sobriert, Proudhont, Leroux Pétert és Cabettválasztották meg. Ez a clubbok uralkodása lett volna a
nemzeti kormány helyett, és pártok szövetkezése az országos
képviselet ellen. Ezen kormány tagjai közül sokan nem
tudták, hogy neveiket felhasználták. Lamartine és LedruRollin szinte forradalmilag jártak el, midőn minden rendes
fölhatalmazás nélkül, csak a közjó védelme cime alatt pa
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rancsolták a zendiilő főnökök elfogatását és Vincennesbe
való hurcoltatását.
De a megmérhetlen fegyveres sokaság, mely percről
percre növekedett a piacon, és Páris botránkozása, mely
ezen kihágás fölött a legmagasabb fokra hágott, félővé tet
ték, hogy a bűnösöket a nép dühe miatt nem lehetend bün
tetlenül elszállítani ; Ledru-Pollin, Lamartine és Marrast
nem akarták, hogy az eddig tiszta forradalom vérrel mocskoltassék be, még azok vérével sem, kik azt ontani akarták.
Tudták, hogy a népet semmi sem ronthatja meg jobban,
mint a szemei előtt kiontott vér; azért Marrasttal együtt,
ki mint az zendülők által elzárt fogoly is rettenthetlen ma
radt, e baj elhárításáról gondoskodtak és azt parancsolták,
hogy a foglyokat csak éjjel és erős fedezet alatt vigyék
Vincennesbe.
IX.
A folyvást növekedő tolongás következtében újra elvált
egymástól a két kormánytag.
Lamartine elsietett, hogy a nemzetgyűlést megnyug
tassa. Azon egypár pillanat alatt, mig ő a városházát el
hagyta, a különféle légiók szuronyai lepték el a tért és a
partokat. Haza küldött két lováért, melyeknek egyikére
Forbin Janson ült, és mint zendülő elfogatott, a másikra pe
dig Guillemeteau fiatal nemzetőr, kit az uj hídnál lova le
vetett. A lovat a piacon egy dragonyos fogta el. Lamartine,
ki a tolongás miatt majdnem megfult, midőn a városházá
ból kijött, lovat keresett, hogy könnyebben kimeneküljön e
helyzetből és könnyebben lélekzhessen ; és & mint a dragonyosok előtt elhaladt, fölismerte saját lovát s azonnal
reá ült.
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A part hosszában a nemzetgyiilcs felé haladt. Lová
nak kantárját tüzérek tartották ; utána lovas és gyalog nem
zetőrök, dragonyosok és polgárok csapatai vonultak, kik
koronkint éljeneztek s hozzája közeledtek, hogy kezeit meg
szorítsák és ruháját megérintsék. A járdák, a hidak végei,
az ablakok, a háztetők, a Louvre és Tuiileriák erkélyei kü
lönféle rangú és állású néppel, nőkkel, öregekkel és gyer
mekekkel voltak ellepve, kik az ő elvonulásakor tapsoltak,
könyeztek, távolról kendőiket lobogtatták, s lovára virágo
kat szórtak. A fölkiáltások, hogy : „éljen a köztársaság !
éljen a nemzetgyűlés! éljen Lamartine!“ a városháza lép
csőjétől egész az országházáig folyvást kisérték. Soha nem
volt még ennyire dicsőitve egy közönséges polgárnak neve,
kit a viszszaállitott rend jelképének tartottak, csak azért,
hogy egypár nap múlva a legnépszerütlenebbé váljék ; látszott,
hogy a francia népet semmi győzelem nem képes annyira
elragadni, mint a fejetlenség fölötti diadal.

X.
Lamartine, mihelyt leszállt lováról, azonnal a szószékre
lépett; jelentette a nemzetgyűlésnek, hogy uralma vissza
van állítva és hogy a kormány gondoskodni fog hasonló
merényletek megbüntetéséről és elhárításáról. A nemzetgyű
lés azon kiáltás közt oszlott szét:,,éljen a köztársaság !“ A
következő éjjel és más nap a határszéli és szomszéd departementbeli nemzetőrök önkényt jöttek a fővárosba, hogy
boszut álljanak a nemzetgyűlés megsértéséért. Az éj folytá
ban avval foglalkozott a luxenburgi palotában összegyűlt
kormány, hogy a mozgalmat rendezte, kihallgatta Caussidière
rendőrfőnököt, elfogatta a zendülő főcinkosait, Thomas Kelc-
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ment kineveztetek a párisi nemzetőrség főparancsnokává, s
azon tábornokok helyére, kik ingadozást és erélytelenséget
tanúsítottak, tevékenyebbeket és népszerüebbeket tettek.
Másnap azon forradalmi mozgalomnak, mely Franciaországot rémületbe ejté, semmi nyoma nem volt, kivéve a
bányászok között, a rendőrfőnökségnél és a köztársasági őr
ség tányáján.
Ezen forradalmi csapatok, melyek Páris biztonsága vé
gett Caussidiére-re voltak bízva, vagy roszul voltat lelkesítve
a clubbokkali érintkezéseik miatt, vagy roszul voltak igaz
gatva Caussidiére által, és igy megfeledkeztek kötelességök
teljesítéséről. Az ő tétlenségök folytán esett a nemzetgyűlés
az ostromlók és a városháza az összeesküvők kezébe. A
kormány tehát elrendelte feloszlatásukat. A köztársasági test
őrök első szóra engedelmeskedtek s zúgolódva rakták le a
fegyvert. De a bányászok csapata — mintegy háromezer ember
— megerősítette magát a rendőrfőnökség épületében, nem
akart elismerni más tekintélyt, mint Caussidiéret, és fenye
getőzött, hogy a nemzetőrséget lőni fogja, ha merészeli meg
támadni. Bedeau tábornok parancsot kapott, hogy a rendőri
lakot hatezer katonával és húszezer nemzetőrrel körülfogván
az engedetlen forradalmi csapatot lefegyvereztesse.
Bedeau tábornok másnap reggel körülfogta őket. A
nemzetőrség nagyon haragudott a lázadók ezen valószínű
cinkosaira és titkos szövetséges társaira s hangosan köve
telte megtámadásukat. A kapuknak ágyukat szegeztek. Caus
sidiére háromezer katonájának sok lőszere volt. El voltak
határozva, hogy körömszakadtig fogják magokat védel
mezni.
Két óra tájban Caussidiére másod Ízben lett felszólítva
a végrehajtó választmány által, hogy mondjon le önkényt
hivataláról. 0 kitérőleg felelt, s zavart beszédében engedel//
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messég és fenyegetés volt egyiránt kifejezve. Lamartine, ki
nem rég még úgy volt meggyőződve, hogy Caussidiére, mint
hasznos és bátor férfiú jobb érzelme és dicsvágya által a
rend pártjához lesz köthető, most nem tétovázott tovább. Ki
ment, kocsira ült vele, és egyenest a rendőr-főnöki lak felé
hajtatott. Útközben figyelmeztette állásának veszélyes vol
tára, felelősségének nagyságára, lemondásának szükséges
ségére és azon tiszteletre, melyet nevének szerzend az által,
hogy katonáit feloldja kötelmeik alól s megkiméli a vér
ontás tói.
Caussidiére jól tudta, hogy a kormány tagjai közt La
martine viseltetett legtöbb bizalommal jelleme és ügye iránt,
habár előbbi forradalmi tetteit az sem helyeselte. Végre
engedett a rábeszélésnek s Lamartinet felhatalmazta, hogy
jelentse be lemondását a kormánynál ; egyszersmind meg
ígérte, hogy mindent megtesz a bányászok lecsillapítására.
Lamartine pedig, ki akkor a nemzetőrök és a vidék bál
ványa volt, megígérte, hogy az összeütközést meg fogja
akadályozni s a polgárokat arra kérni, hogy halaszszák el a
támadást.
A St.-Mihály-hídon a két alkudozó férfiú azon húsz
ezer nemzetőr közé jutott kocsijával, kik a rendőrfőnöki
lakot körülvették. Ezek Lamartinet fölismerték, kiemelték
a kocsiból s oly túlzott lelkesedéssel tolakodtak feléje, hogy
alig birt a hídon áthatolni, hogy szemlét tartson felettök és
hogy egyetértésre intse. Minden rend felbomlott, mindenki
feléje tolakodott, kiáltva: éljen Lamartine! Kénytelen volt
e helyzetből menekülni s egy mellék-utcán, melyen a nem
zetőrök is követték, egy könyvnyomdász házába futott. A
kaput nehány katonatiszt zárta el, hogy megmentsék a nem
zetőrség és a nép szenvedélyes lelkesedésétől. Itt magához
hivatá egymás után a tiszteket; megbízta őket, hogy tudó-

sitsák legényeiket a leendő békességei kiegyezésről. Az in
gerültség lecsillapodott. Caussidiére okos beszéd által rábírta
a bányászokat, hogy ellentállás nélkül hagyták magokat fel
oszlatni Bedeau tábornok által. Ekkép a vérontás meg lett
kiméivé. Május 15-ke több bizalmat nyújtott a nemzet
gyűlésnek és erélyt a kormánynak. Még ugyan történt el
nézésedé a kormány rúdja erélyes kezekben volt.
XI.

Cavaignae tábornok megérkezett 1‘árisba s átvette a
reá várakozó hadügyi ministeriumot oly nyugodt biztossággal
és szerénységgel, mely csak az önerejükben bizó férfiaknak
sajátja. Lamartine, ki előre látta, mily természetes ellensé
gekkel kellend a megszülemlett köztársaságnak megküzdenie,
figyelemmel kisérte a tábornokot, s egy pillanatig se inga
dozott, hogy jelleme meg fogja menteni a köztársaságot. Biz
tatta, hogy használja fel népszerűségét és követeljen a nem
zetgyűléstől annyi fegyelmezett sereget, a mennyi szükséges
a fenyegető zendülések leverésére. A követelt párisi haderő
ötvenöt ezerre lett egyhangúlag téve ; és pedig : tizenöt ezer
nyi mozgósereg ; kétezer hatszáz újonnan szervezendő köztársasági testőr -, kétezer ötven párisi őr ; húszezer rendes
katona a város laktanyáiban ; végre tizenötezer párisi had
osztályhoz tartozó katona, kiket nehány óra alatt lehessen
csatarendbe állítani.
Ezen Lamartine által nagyon sürgetett, kelletinél na
gyobb katonai biztosítás ellen senki sem szólt a kormánytanácsban. Mindnyájan ugyanazon őszinteséggel óhajtották,
hogy a köztársaság fegyverrel biztosittassék az anarchia,
mint a születő köztársaság legnagyobb veszedelme ellen. Né
melyek, kik a kormánytól távolabb állottak, azt hitték, hogy
21*
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a kormány tagjai, különösen Lamartine és Ledru-Rollin között
meghasonlás van. De a meghasonlás nem létezett azon ne
vezetes egyesülési tény óta, midőn a köztársasági kormány
árnyalatai a socialisták kizárásával a nemzetgyűléshez csat
lakoztak. A kormány mindenik tagjának és minden ministernek nemcsak ugyanazon kötelessége volt hiven szolgálni
a köztársaságot és a nemzetgyűlést, hanem ugyanazon dics
vágy is lelkesítette őket. Azon komoly és nagy véleménykülönbség, mely korábban és azután Lamartine és nehány
kormánytársa között létezett, a történeti igazság megsértése
nélkül nem tehető ezen időre. Lamartine ekkor nem látott
egyetlen egy oly jelenséget, mely a köztársaság rendes szi
lárdítása körüli összemüködésben a nézetek teljes egységét és
őszinteségét nem mutatta volna. Szövetkezés ugyan nem volt
közöttük, de gyanakodás sem volt.
De nem lehet ugyanezt állitani nehány kormányhivatal nőkről és a kormányhoz közelebb álló nehány képviselőről.
Ezeknek tetteiben a pártszellera, egyéni proselitismus és olyféle hajlamok mutatkoztak, melyeknél fogva a köztársaságot
a magok és barátaik kezére szerették volna játszani. De
ezen kisszerű, szűkkeblű és irigykedő proselitaság ellenkezett
az igazi kormány nézeteivel. Lamartinenak figyelmét nem
kerülte el, hogy a kormányhivatalnokok választása nagy vi
tákra ad alkalmat a kormánylakomákon; ezek gyakran el
lenére is voltak, de amennyiben ő előtte a személyek kö
zönyösek voltak, és amennyiben személyének súlyát nem
akarta latba vetni, úgy tett, mintha nem látná az egészet,
csakhogy a meghasonlást kikerülje.
XII.
A nemzetgyűlés tiszteletére a kormány által rendezett.
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de a máj. 15-ki zavarok miatt kétszer elhalasztott hadi
szemle máj. 21-kén tartatott meg a Marsmezőn. Háromszázezer szurony és tízezer kard, földiszitve virágokkal, vonult
el a nemzetgyűlés, a kormány és ministerium tagjai által
elfoglalt emelvény előtt. Egy folytonos féljen a nemzetgyűlés !
és éljen a köztársaság !“ hangzott fel az égnek reggeli nyolc
órától estig. Ez a nemzetgyűlésnek a nép, a hadsereg és
a nemzetőrség általi ünnepélyes elismerése s a köztársaság
teljhatalmának megszentelése volt.
Ezen ünnepély a képviselőket sértbetlenségök érzetével
s a hazát erejének tudatával töltötte el. Lamartine ez alka
lommal kapott még egynéhány üdvözletét és nehány tölgykoszorut a nemzetőrség és a vidéki nép kezéből. De nép
szerűsége már ép oly gyorsan kezdett hanyatlani, mint a
mily lassan növekedett a megbukott monarchia párthiveinek
haragja, a proletárok hálátlansága és a nemzeti műhelyek
fenyegető izgatásai miatt. Az elsők azt hányták szemére,
hogy nem állította vissza a trónt, mások, hogy a nemzet
gyűlést nem igázta le és hogy a társadalmat nem szolgál
tatta az ő hatalmak alá.
XIII.
El kell ismerni, hogy a kormány helyzete végzetes
volt. Hiányzott benne az egység, és ezen egységet lehetetlen
volt helyreállítani, ha csak a köztársaságot mindjárt kezdet
ben nem akarták két ellenséges párt martalékául hagyni.
Minden collectiv kormány gyenge, határozatlan és ingadozó,
mivel nem felelős. A collectiv felelősség névtelen, a névtelen
felelősség pedig semmi. Ha a végrehajtó hatalom élén egy
ember állt volna, az kétségen kívül élesebben birt és akart
volna látni és erélyesebben intézkedett volna, mint öt ember.

326

kiknek nézeteiket és tetteiket elébb egyeztetni kellett. Ez ők
magok előtt sem volt titok. Ők két tűz közé látták magokat
szorítva, egy felől a nemzetgyűlés, mely tőlök a rend vissza
állítását követelte minden átmenet nélkül, másfelől egy nagy
forradalom mozgalmai között, melyek Óvatosságot parancsol
tak nekik, ha ki akarták kerülni az összeütközést, mielőtt
elegendő erőt szereztek az ellentállásra. Ezen kormány nem
volt és nem is lehetett egyébb, mint azok által fáradságo
san létrehozott i n t é r i m , kik a hálátlan és lehetetlen kül
detést elvállalták, hogy betöltsék ama mélységet, mely a be
fejezett forradalom és az alkotmányos kormányzás között tá 
tong; hogy felelősek legyenek a nemzetgyűlés előtt a nép
ért, s a nép előtt a nemzetgyűlésért; hogy mind a két fél
elégedetlen legyen velők és napról napra uj bajokkal küzd
jenek ; hogy a jövő kormány számára erőt gyűjtsenek ; hogy
ellentálljon azon utolsó rohamoknak, miket a kétségbeesett
zendtilők intéznek a nemzeti souverainitás ellen ; hogy a fenyegctőleg közeledő lázadásokat előre lássák s minél tovább
feltartóztassák, s kitöréseiknél velők szembeszálljanak, s leveretésök esetében a felelősség, győzelem esetében a hálát
lanság miatt elveszszenek, — ilyen volt e kormány szerepe.
Es e szerep szép volt azoknak, kik reá vállalkoztak, mivel
előre látták nehézségeit és mivel dicsvágyuk nem volt más,
mint népszerüségöknek önkénytes feláldozása és neveiknek
vértanusága.
Nem festem a végrehajtó választmány tetteit, csak
annyit említek meg, hogy azok éber, cselekvő, önzetlen,
gyakran eredménytelen közvetítések valának a nép zendülé
sei és a nemzetgyűlés között. A kormány szemei előtt fenye
gető zivatarként ott lebegett a nemzeti műhelyek veszedelme.
Ezen százhúszezer, többnyire dologtalan izgató mun
kásból álló hadsereg gyüledéke volt a nyomornak, do-
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jogtalanságnak, kóborlóknak,, bűnöknek és mindenfele zendü
léseknek, minőket csak egy harminchat millióból álló nemzet
forradalmának áramlata h agykat fenn medrében, miután
már lezajlott.
Az ideiglenes kormány, midőn e tömeget négy hónapi
munkátlansága mellett egy fellázadt iparos fővárosban táp
lálta, éppen nem gondolt arra, hogy amint hitték, a nemzeti
műhelyeket állandó intézménynyé tegye. Nem is volt az in
tézmény, hanem csak segélyezés, és pedig oly ideiglenes
és politikai szükségből származott segélyezés, mely nélkül
a tulajdon a pusztítás s a szegénység az éhség áldozatává
lett volna. A kormány e két hajt mind a gazdagok, mind a
szegények kedvéért kénytelen volt elhárítani.
De a kormány soha nem kételkedett a felett, hogy
majd ha ezen ideiglenes intézkedést meg keliend változtatnia
s ezen nyakas, fizetett, foglalkozás nélküli tömeget szét
keliend oszlatnia a vidékre, hogy ott dolgozzék, ellentállásra
fog találni, sőt hogy összeütközésre, lázadásokra vagy
talán vérontásra is fog alkalmat nyújtani.
Ezen eshetőségre készült csendesen a kormány, mielőtt
azt a nemzetgyűlés elé terjesztette volna. Kötelessége kettős
volt: először is gyengítenie kellett a lökést az által, hogy
másutt szerezzen foglalkozást és keresetet nagyszerű munkák
kezdeményezése áltál és hogy kimerítő szegénységi tör
vények által a nyomor elhárítására célzó szándékát bebi
zonyítsa ; azután pedig éberség és legyőzhetlen fegyveres erő
által kellett biztosítani azon lázadók leverését, akik a tör
vénynek ellentállani merészelnének és dologtalanságukat a
zendülés ürügyéül használnák fel.
A végrehajtó választmánynak nehány tagja, Trélat ministerrel, ki a nép előtt kedves ember volt, valóbau foglal
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kozott is az első gondolat valósításával. A másodikkal pedig
Lamartine és a hadügyminiszter.
De a nemzetgyűlésnek uj vidéki tagjai fellázittatván a
köztársaság ellenei által, s tanúi lévén a műhelyek botrányos
kóborlásainak, türelmetlenül várták a szükséges intézkedé
seket, hogy a főváros megszabaduljon a veszélyes helyzetből
és a bekövetkezhető katastrofától és boszankodtak a váválasztmány lassúsága miatt. A monarchiái párt lapjai mind
untalan azt Írták, hogy az ideiglenes kormány tagjai, kiknek
dicsvágya korlátozva van a nemzeti gyűlés jelenléte által,
védik, szaporítják és űzetik ezen s z e g é n y sereget, hogy
az által megrémítsék a nemzetgyűlést és hogy azok fenye
getései által uralomvágyuknak alája vessék.
A nemzetgyűlés hajlandó volt hitelt adni ezen rágal
maknak . Arnig a kormány majdnem kimerült a munkában,
hogy előrelátóan, vérontás nélkül oszlassa szét azon tömeget,
melynek léteiét sajnálta és melynek kihágásait korlátozta,
addig a nemzetgyűlés a kormány főtagjait a zendülők cin
kostársainak tartotta. Legtöbben Lamartinet és Ledru-Eollint
gyanúsították. A végrehajtó választmányban való együttlétüket, dacára a köztársaság irányára nézve tanúsított eltérő
nézeteiknek, arra magyarázták, hogy dicsvágyuknál fogva
szövetkeztek egymással az elv feláldozásával.
Ekképen a nemzetgyűlésben élénk viták és meggondo
latlan vádak emelkedtek. Ezen vádak igen jó alkalmat
adtak a clubboknak, a lapoknak és szónokoknak arra, hogy
a nemzetgyűlést rágalmazzák és a népet izgassák a pol
gárság állítólagos önzése ellen.
Úgy látszott, hogy a köztársaságellenes szövetkezések
és a dynastikus név alá rejtett dicsvágy versenyeztek egy
mással a zendülők demoralizálásában, mely annál jobban
terjedt, minél inkább közeledett a munkások feloszlatási
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ideje. Az uj rendőrfőnök Trouvé-Chauvel, ki még járatlan
volt nehéz hivatalában, de azért rettenthetlen, fáradhatlan
és rcszrehajlatlan. ellene minden összeesküvésnek, és aki
egészen hazája javának szentelte magát, jól látta a naponkint
növekedő veszélyt. E mellett uj összeesküvést látott sarjadzani. mely az ifjú köztársasággal növekedett, hogy azt
megzavarja és elnyomja. — Ez a bonapartisták pártja volt.
Ezen pártnak, amint mondák, sok barátja volt a nem
zeti műhelyekben. Hogy ezek, mint ügynökök, fizetve voltak-e
a császár emléke iránt lelkesedők személyes adománya
iból ? vagy pedig csupán egy nagy név iránti rajongás ve
zette őket arra? Párttá alakultak-e? Vagy pedig a nép
között élő emléknek önkény tes és természetes propagan
dája zolt-e az, mely önmagától megújul a nép gondolatában
és képzelődésében ? Nem tudni. Azt kelle hinni, hogy az
egész összeesküvés csak a Napoléon névnek túlságos nép
szerűségén alapult. De midőn e népszerűség „éljen a csá
szárság !“ kiáltásokba mentát és az izgatók által kikiáltott
katonai diktatúrára való törekvéssé lett, azonnal a köztár
saság veszedelmévé vált. A boulevardokon minden este nagy
csoportosulások történtek, melyekben a Napoléon párthívei
szónoklatokat tartottak. A kormány erélyesen alkalmazta ellenök a nemzetőröket és a mozgó hadcsapotokat, hogy szétosz
lassa őket: de azért minden nap megújultak. Thomas Ke
lemen, a nemzetőrség főparancsnoka, nem kimélte sem
szavát, sem személyét, sem életét, hogy e népet lecsendesitse.
A kormány hasonlóképen cselekedett. Törvényt adott ki a
csoportosulások ellen. Thomas Kelemen pedig ötszáz za
vargót fogatott el egy éjjel. A csoportulások megszűntek
ugyan, de a bonapartisták és a proletárok összeesküvéseinek
kettős lázitása nem sztint meg mételyezni a nemzeti műhe
lyeket.
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XIV.
Lamartine sejtette a veszélyt; azért elhatározta magát,
hogy egész erélylycl fog ellene dolgozni, mielőtt legyőzhetleu
erővé nőné ki magát. 0 ellensége volt ugyan a proscriptióknak, de nem volt ellensége az olyan szigornak, mely el
távolít egy embert, hogy megmentse általa az alkotmányt
és az országot. A kormánytanácsban indítványba hozta egy
oly törvénynek hozását, melynek erejénél fogva Bonaparte
Napóleon Lajos herceg egész a köztársasági alkotmány
teljes megalakitásáig ki legyen zárva az országból. A
dynastia vallamennyi tagjai közül ez volt leginkább kitün
tetve a nép szeretete által. Egy senatusi határozat szerint ő
volt a császári trónnak örököse, s habár Franciaországban
kevésbé, vagy éppen rósz oldalról volt ismeretes, mégis
kétszer akarta érvényesíteni uralmát Franciaország felett, s
miudakétszer száműzetett.
Lamartinenak ezen aggodalmát az egész kormány ma
gáévá tette és aláírta a számüzetési törvényt, melyet Lamar
tine vitt el a nemzetgyűlésnek, hogy az ülés végén felolvassa.
Beldolgok fölötti tárgyalások azonban soká várakoztatták.
Midőn éppen egy ellenzéki szónoknak válaszolt, akkor je
lentették neki, hogy a bonapartisták elözönlötték a Concorde-tért és hogy a Thomas Kelemenre tett lövés egy mellette
álló tisztnek karját sebesitette meg. Lamartine boszusau
szakította félbe beszédét s kivette zsebéből a Napoléon
Lajos száműzetését javasló törvényt, letette a szószékre és
ekképen kezdett beszélni :
„Polgárok ! egy végzetes esemény szakította félbe beszé
demet, melyet szerencsém volt ezen tisztelt házhoz intézni.
Amig én a rend visszaállításának feltételeiről és azon bizff
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tositékokrôl beszéltem, melyeket mindnyájan készek va
gyunk adni, hogy az megerősödjék, addig egy, vagy amint
mondják, több lövés történt, egyik a nemzetőrség főparancs
nokára, másik egy rendes katonatisztre, a harmadik pedig
egy nemzetőri tisztre. A lövések „ é l j e n a c s á s z á r ! *
felkiáltások alatt történtek !
Uraim ! ez a legelső vére sepp, mely az örökké dicső és
tiszta februári forradalmat bemocskolta. Hála és dicsőség
a népnek és a köztársaság különféle pártjainak, hogy e vér
nem a szabadságért, hanem csak katonai emlékek rajongása
és egy oly párt nevében ontatott ki, mely bár önkénytelen,
de természetes ellensége minden köztársaságnak.
Polgárok! midőn a kormány önökkel együtt sajnálja
a történteket, nem akar szemrehányásokat elfogadni azért,
hogy ily eshetőségek elhárításáról nem gondoskodik. Ma
reggel egy órával a gyűlés előtt egyértelmüleg egy hatá
rozatot irtunk alá, melyet az ülés végén akartam csak felol
vasni, de a közbejött esemény folytán kénytelen vagyok
azt rögtön felolvasni. Midőn az összeesküvők vakmerősége
tetten kapatik, hogy francia vért ont, akkor a törvényt közfelkiáltással kell reá kimondani. (Altaláuos helyeslés.)
Azon határozat, melyet szerencsém lesz felolvasni, nem
foglal magában mást, mint a már létező törvénynek végrehaj
tását. Szükséges volt ez azon hatalom megerősítése végett,
melyet holnap talán már alkalmaznunk kelleud, szükséges
továbbá előkészítésül egy más előterjesztésünk tárgyalásához,
melyre holnap vagy holnapután kerülend a sor, szükséges
végre azért is, hogy a nemzetgyűlés tudja, mi véleménynyel
vau a végrehajtó bizottság Bonaparte Károly Lajosra uézve.
A határozat igy hangzik :
„A végrehajtó bizottság a jau. 13-kán hozott 3. t. c.
szerint :
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tekintve azt. hogy Bonaparte Károly Lajos benfoglaltátik azon 1832-diki törvényben, mely a Bonaparte csa
lád minden tagját száműzi a francia birodalomból ;
tekintve azt, hogy ha a nemzetgyűlés szavazata tényleg
megsemmisitette is e törvényt, amennyiben e családnak három
tagja megválasztatott képviselőnek, de e kivétel sem a tör
vény, sem a tény által nem terjeszthető ki a család többi
tagjaira nézve;
tekintve azt, hogy Franciaország békében és rendben
kívánja köztársasági alkotmányát megalapitani, anélkül
hogy e munkájában dynastikus igények által engedné ma
gát zavartatni, melyek az államban természetűk szerint
összeesküvéseket formálnak s önkénytelenül is polgárhá
borút idézhetnének elő ;
tekintve azt, hogy Bonaparte Károly Lajos már kétszer
kísérletté meg a köztársaságot nevetségessé tenni egy XIIIban hozott senatusi határozat nevében ;
tekintve azt, hogy az általunk megalapitani szándékloti köztársaság elleni merényletek, melyek intézmé
nyeinket és a közbékét veszélyeztetik, Bonaparte Napoléon
Lajos Károly nevében történnek;
tekintve azt, hogy ezen izgatások, mint büntetésre
méltó törekvések jelenségei, nehézségeket gördíthetnek a
köztársaság békés megszilárdításának útjába, hogyha a
kormány hanyagsága vagy gyengesége által elnézetnének ;
tekintve azt, hogy a kormány nem vállalhatja el a
felelősséget a köztársasági kormányformát és a közbékét ér
hető veszélyért, hogyha legelső kötelességét elmulasztaná
és nem hajtaná végre a már létező s az állami közjóllét
által bármely időnél inkább igazolt törvényt :
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Végeztetett : hogy Bonaparte Lajos irányában érvé
nyesíttetni fog az 1832-ki törvény mindaddig, raig a nem
zetgyűlés mást nem fog határozni." (Erre az egész gyűlés,
nyolc vagy tiz képviselő kivételével, felemelkedett, hangosan
kiáltván : éljen a köztársaság !)
„Önök érzik — tolytatá a szónok — hogy a mai
esemény által előidézett nagyon is törvényszerű megindulás
arra kényszerit engem, hogy előadandó beszédemnek nagyobb
részét elhagyjam. Átmegyek tehát azonnal azon utolsó kíván
sághoz, melyet a mai esemény támasztott bennem.
Ezen nyilatkozat után, melyet hallottak, az ezelőtti és
ezután következendő mérsékelt határozataink után, melyek
a netán létező minden összeesküvésnek a törvényesség és a
köztársasági rend határai közé való szorítását célozzák, azt
hiszem, hogy önök nem fogják a kormányt gyengeséggel
vagy kötelességmulasztással vádolni. Bármily dicső név alá
rejtőzzék is a köztársaság ellen összeesküvő, mi le fogjuk
tépni e takarót, hogy felismerhessük a netalán alatta lappangó
összeesküvőt.
Franciaország komolyan fogadta el a köztársaságot,
s védeni fogja minden megtámadója ellen.
Igen, mi komolyan akarjuk és védeni fogjuk minden
veszélyeztetői ellen, mondom, még ha azok a legdicsőbb és
legtörvényesebb emlékekre hivatkoznának is. Mi nem fogjuk
engedni, hogy Franciaország megaláztassék ; s az nem fogja
magát megaláztatni mindaddig, mig — mint hajdan a ró
mai birodalom bukásakor — meg nem engedi, hogy a köz
társaságot bármi név alatt valamely lármázók kezéből vá
sárolja meg !“ — E szavakra a nemzetgyűlés újra felemelkedntt s átalános felkiáltásokkal helyeselte a kormánynak
erélyes eljárását.
r
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XV.
Néhány nappal később újra népcsoportosulások fenye
gették a nemzetgyűlést. A kormány elhatározta magát, hogy
a csatát elfogadja. Az országháza körül haderőt és ágyukat
állíttatott fel azon meggyőződésből, hogy sokkal jobb ellentállani a nyakas nép egy részének, mint a köztársaságot
egy összeesküvő csoportnak kitenni, mely az összes nép ne
vében akar föllépni. Azonban ekkor engedett a nemzetgyű
lés. S ez volt a hosszú, tizenöt hónapig tartó ülések alatt rit
kán előforduló gyengeségeinek egyike. A nemzetgyűlés kétszer
hagyta cserben a kormányt, midőn ez erélyt fejtett ki az
összeesküvők iránt. A nemzetgyűlés engedékenysége csak
egy napra csillapította le a nemzeti műhelyek hihágó za
vargásait, melyek csak a zászlót változtatták.
Lamartine, támogatatva a buzgó Trouvé-Chauvel és a
katonás Casy tengernagy által, azt sürgette a kormánynál,
hogy mondjon Je oly hatalomról, melyet a nemzetgyűlés
maga tör szét kezeiben. Ezt többször ismételte és kijelen
tette, hogy ő csak addig marad a kormányban, mig a nem
zeti műhelyek által nemsokára történendő kitörésről nem
tudósitta tik.
Néhány hónap múlva a Napoléon Lajosra kért ideig
lenes száműzetés hat milliónyi szavazat által a köztársaság
elnökségévé változott át ! Lamartine előrelátása, úgy látszott,
szerencsésen meg lett hazudtolva ezen első hivatalnok köztársasági érzülete által. Lamartine örült, hogy félelme alap
talan volt. Elismerte, hogy a népnek több bizodalma és bölcsesége van, mint neki.
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A fejetlenség meréuyei és botrányai mindig szaporod
tak Párisban. A kormány egyedül az éberség, rendőrség és
nemzetőrség lebeszélései által harcolt ellenök. A régi bün
tető törvények meg voltak semmisítve, az uj köztársasági
rend törvényei pedig még nem voltak készen. Lamartine
meg volt győződve, hogy a clubbok, a lapok és a közterek
botrányai leghamarább fogják a köztársaságot elleneinek
kezére játszani. Franciaország az illem országa : a botrányok
megalázzák, a megalázók elkeserítik. Lamartine ugv gondol
kodott, hogy a köztársaságot nem lehet másképen törvénye
síteni, mint a rendnek rögtöni szigorú visszaállítása által,
mielőtt még Franciaország képzelete fölizgattatnék.
Ily eszméktől átkatottan mondá a tanácsnak, hogy
vagy lemond, vagy pedig oly ideiglenes s köztársasági át
meneti törvényeknek nevezendő néhány törvényt kell kiesz
közölnie, melyek a kedélyek lecsillapítására, a fegyelem, a
haderő és rend visszaállítására szükségesek; ilyen intézke
dés minden uj alkotmány, de különösen népies alkotmány
alapításakor szükséges.
„Néhány nap óta — mondá tiszttársainak — nagyon
elszomorít engem a köztársaság képe. En nem vállalhatom
el a felelősséget oly körülmények között, hol a gyenge és
íegyvertelen társadalom anarchiává fajulhat. En két dolgot
követelek : először biztonsági törvényeket a csoportosulások,
clubbok, az anarchikus lapok visszaélései ellen ; a közcsendháboritóknak Parisból való eltávolítását és végre Páris falai
közt húszezer emberből álló hadseregnek elhelyezését, hogy
a párisi nemzetőrségnek segítsége legyen azon fenyegető,
bizonyos csatában, melyet okvetlenül vívnunk kellend a nem
zeti műhelyekkel és a még bünösebb összeesküvőkkel és
hogy mindenféle zendülésnek ura lehessen. Máskülönben
semmi áron sem maradok a kormányban/1

336

— Mi sem — kiálták egyhangúlag a többi tiszttársak.
A fáradhatatlan, szorgalmas és erélyes Marie megbizatott a
határozat szerkesztésével ; Cavaignac tábornok fölbivatott, hogy
hadseregének mozdulatait úgy intézze, miszerint az alpesi
segédhadak a legelső jelre Párisba nyomulhassanak.
A tábornok és Lamartine gyakran értekeztek azon
katonai rendszabályokról, melyek által a köztársaságot fe
nyegető veszélyt el lehetne hárítani vagy pedig legyőzni.
Alig múlt el egy-egy nap, hogy Lamartine a tanácsülés vé
gén ne tudakozódott volna azon hadsereg számáról és elő
nyomulásáról, melynek a kormány rendeletéhez képest a
laktanyákon és Paris körüli megyékben kellett volna lennie,
továbbá a távolságról, hogy hány óra alatt lehetne azokat
hadilábra állítani és az illető helyre vonni össze, végre
azon védrendszerről, melyet a tábornok a fővárosban vívandó
csata alkalmával követni akar.
Az eddig megbukott kormányok esetéből, melyek azért
vesztek el, mivel zászlóaljaikat az egész városban szétszór
ták és kis csapatokkal harcoltak tömegek ellen, arról győ
ződött meg Lamartine, hogy egy másfél millió lélekből
álló fővárosban vívandó csatának egészen harci szabályok
szerint kell folynia épen úgy, mint a szabad téren, csakhogy itt a tér nem síkság. 0 tehát azt gondolta, hogy a
hadseregnek egy működési központjának és szárnyainak
kell lennie, hogy minden működő seregnek ezen központtal
kell összeköttetésben lennie, s a télé vonulnia vissza anélkül,
hogy tartalékától elvágassék. Három hónap óta a legna
gyobb részletességgel kérdezősködött e gondolatának helyes
sége felől mindazon tábornokoktól, kik Párisban ilyen es
hetőségnek voltak kitéve, mint : Négrier, Bedeau, Oudinot
és Cavaignac ; és szerencsére mindnyájan ugyanazon nézet
ben voltak. Lamartine Cavaignac-kal ezen terv elfogadása
//

mellett harcolt, azon rendszer védői ellenében, kik a láza
dást csak mint kis mozgalmat minden ponton egyszerre akar
ták megtámadni és elfojtani.
r íje ámítsák magokat — monda nekik — mi nem
egy mozgalom, hanem egy csata elé megyünk ; nem is egy
csatát, hanem egy nagy összeesküvés elleni háborút kell
folytatnunk. Ha a köztársaság meg akarja magát és a tár
sadalmat védeni, akkor alapítása első éveiben fegyvert kell
ragadnia, s haderejét nemcsak ide, hanem az egész biroda
lomra kell kiterjesztenie, nézvén oly polgárháború elé, mely
nemcsak Párisban, hanem a vidéken is el fog terjedni, mint
hajdan Caesar és Pompejus korában/1
Még gyakrabban kérdezősködött a párisi tényleges had
erőről a hadügyminisztcri titkárnál Cbarrasnál és Foucher
osztálytábornoknál. Ezek nyilatkozatai teljesen megnyugtatták
őt. A rágalom hanyagsággal vádolta ezen időben a kormányt.
Holott e tábornokok és tisztek inkább azzal vádolhatták
volna Lamartinet, hogy mindig katonai élőintézkedéseket
sürget. A nemzetgyűlés megnyitása óta Lamartinenak min
dig az volt a gondolata, hogy a nemzeti műhelyeket szét
oszlassák, ha lehet, és legyőzzék ha kell. De hogy a győ
zelem minél gyorsabb, határozottabb és teljesebb, következő
leg minél kevésbé vérengző legyen, a lázadók tömege ellen
szuronyok tömegét kell alkalmazni.
XVI.
Minden jelenség a mozgalom kitörését mutatta. Jú
nius 22-kén este tiz órakor csakugyan ki is tört. A kor
mány mihelyt tudomást vett azon csoportosulásról és lármá
ról, mely a munkások egy részének a vidékre való távolí
tására célzó rendszabályok miatt történt, azonnal összejött
-Lamartine II.
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a Luxenburg palotában. A számos és erőszakos csapatok
többször megrohanták ezen este a palotát „le Mariéval ! le
Lamartine-nal !“ kiáltások között. Ezek ketten harcoltak leg
inkább e lázongó munkássereg szétoszlatása mellett. A kor
mány Cavaignac tábornok kezébe adta a fővezéri pálcát
mind a hadsereg, mind a nemzetőrség felett, hogy a haditerv végrehajtásánál biztosit va legyen az akarat egy ség.
A szintoly önzetlen mint derék Thomas maga is ezen egység
mellett nyilatkozott, s engedelmességben, önmegtagadásban
és önveszélyeztetésben mutatta ki becsületességét.
Az éj nyugodtan folyt le a védelemre és harcra való
előkészületek között. A zendülésben ezúttal sem a socialisták, sem a túlzó köztársasági pártvezérei nem vettek részt.
Ezek most inkább a kormány pártjához szitottak. Minden
arra mutatott, hogy ezen kezdetben határozatlan, gyenge és
összetartás nélküli mozgalom egyedül a nemzeti műhelyek
ben szerveztetett és hajtatott végre. Ez a köznép, de nem
a nép mozgalma; az alárendeltek, de nem a vezérek össze
esküvése ; ez a polgárháború kitörése, de nem polgárháború volt
Midőn Lamartine a tanácsban a republikánusok egyetértését
hozta létre, ezáltal elvette ezen társadalomellenes felhőnek
villanyos erejét. Volt elég nagy tömege, de nem volt lelke.
Ezért nyomatott el. De ezen elnyomása sok vérbe került.

XVII.
Június 23-kán reggel hét órakor arról tudósittatott a
kormány, hogy a Parthenon téren mintegy nyolc—tiz ezer
ember gyűlt össze, oly célból, hogy a Luxenburg-palotát
megrohanják. A kormány a 11-dik légió nehány zász
lóalját és nehány sorkatonai zászlóaljat küldött ellenök
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Quinet ezredes alatt. Arago, ki jól ismerte ama városrészt,
személyesen ment a már eltorlaszolt térre. Beszédet tartott
a lázadókhoz, kik az ő iránta való tisztelet és a kormány
iránti düh érzelmei között ingadoztak. Tiz óra tájban szétosz
lottak s velők 12 kerületbeli éhes nép ment nagy zajjal
a Seine melléki rész, St.-Antoine külváros és a boulevardok felé.
Lármájukra mozgalomba jöttek a külvárosok és az
utcák csakhamar megteltek ; a nemzeti műhelyek munkásai
bejöttek a kapukon s a nép nehány fegyveres főnök bizta
tására torlaszokat emelt. A főnökök többnyire a műhelyek
dandárnokai valának, kik mint a lázongó clubbok tagjai az
ő testületük feloszlatása miatt haragudtak, és kik — mint
mondák — a kifizetendő pénzt megtartották s ez által a fel
kelést szították. A charentoni, bercyi, fontainebleaui és ménilmontanti kapuktól egész a város szivéig majdnem mindenki
le volt fegyverezve a néhány ezer fegyveres ember által.
Dobszó által fegyverre szólittatott a nemzetőrség, kiknek
kétszázezerre menő száma tízszer is elegendő lett volna a
lázadók megfékezésére és erődeik szétrontására. Azonban
e nap gyalázatára és a jövő tanulságára ki kell jelenteni,
hogy a nemzetőrség nem követte elegendő számban és ele
gendő határozottsággal a kormány fölhívását. Lassúságuk,
léhaságuk, és tehetetlenségök miatt néhány városrész a
lázadók kezébe került. Egész közönyösséggel nézték a tor
laszok építését, melyeket aztán saját vérökkel kellett vissza
foglalniok.
A kormány, hogy közelebb legyen a nemzetgyűléshez,
elhagyta a Luxenburg palotát, s az elnöki helyiségbe köl
tözött, hol Cavaignac tábornokkal együtt kormányi és hadi
tanácsot képezett.
22*
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XVIII.
A tábornok közölte haditervét a kormán nyal. Serege
inek tömegét, előleges megállapodás szerint, a tuileriák
kertjébe, az elyséei mezőre, a Concorde-térre, a rokkantak
épület előtti térre és a képviselőház körül gyűjtötte össze.
A városházát Duvivier tábornok parancsnoksága alatt állá
tizenöt zászlóaljjal szállotta meg, biztosítván a partokkali
szabad közlekedést. A kormány által a mozgó sereg élére állí
tott derék Damesme tábornokra azon népes és terjedelmes
városrészt bízta, mely a Parthenontól egész a Seineig terjed.
Lamoriciere tábornok pedig, csekéy számú zászlóaljaival, a
Seine folyó egész jobb partját, a vizivártól egész a Mag
dolnáig fedezte. Ez oly terjedelem volt, melynek védelmére
egy egész hadsereg kivántatott.
XIX.
Ez alatt a csata a boulevardokon megkezdődött; az
első és második légiónak két bátor önkénytes csapata meg
rohanta az egész odáig terjedő két torlaszt, és a lázadók
első tüze alatt hősileg Indítanak el.
Nem fogom elbeszélni azon különféle csatákat, melyek
ezen a napon vivattak és melyek alatt néhány tábornok,
a nemzetőrség szine java, katonák, különösen mozgó őrseregbeliek, képviselők és maga a párisi érsek ontották ki
véröket, s a hazát gyászszal, neveiket pedig dicsőséggel árasz
tották el. Négrier, Duvivier, Lamoriciêre, Bedeau, Bréa,
Bixio, Dornes, Lafontaine, L ebreton, Toucher, Lefrancais és
annyi más nemes vérökkel jelölték meg ama lapokat, me
lyeken a történelem az ő feláldozásukat hirdetni fogja. Csak
azt irom le, a mit láttam.
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Még déltájban is hiányzottak a távolról már hetek
előtt oda rendelt katonák. A kormány helyiségére minden
percben jöttek polgárok, mairek, hadsegédek és képvi
selők, kérvén a tábornokot, hogy adjon nekik segéderőt
az ő városrészük mégvédésére vagy visszafoglalására. A
tábornok semmit sem adhatott, mert nem volt neki. Lamar
tine és társai helyeselték a főparancsnoknak előrelátását,
melynél fogva seregét nem akarta szétszakgatni, de kény
telenek voltak a sereg elégtelenségét észrevenni. Hol volt
a párisi laktanyákon elhelyezett húszezer sorkatona ? hol
a tizenötezernyi szomszéd hadsereg? holt volt a liuszezernyi alpesi hadsereg, melyet Lamartine tartalékul tizen
három nap óta követelt? Cavaignac tábornok elég világosan
kimutatta, hogy a sorkatonaság ép oly számmal van, mint
amennyit a kormány határozott; de a zavar első pillana
tában, midőn a háború esélyei ily téren elveszítik a zászló
aljakat, majdnem végkép eltűntek a regimentek. A párisi
tábor még nem indult volt meg. A szomszédságban összevont
seregek nem érkezhettek meg oly rövid idő alatt; az előz
mények nem látszottak oly komolyaknak a főparancsnok
előtt, hogy a miatt összehívta volna a Páris vidékén levő
haderőt. 0 is a nemzetőrségre számított, mely a dobszóra
nem jelent meg tömegesen, és melynek egy része a lázadók
által lakába szorult. Szóval, be kell vallani, hogy a hadsereg
akár szerencsétlenség, akár lassúság miatt éppen nem
volt elegendő arra, hogy a közveszély nagyságának megfelelt
volna.
Duvivier a városházáról fékentartotta a város közepét.
Damesme és Lamoriciére sokszorosították magokat és az
elhatározottságnak és mozgékonyságnak csodáit művelték
azon maroknyi katonasággal, mely rendelkezésökre állott.
Damesme délutáni négy órakor már a Seine egész bal
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partját visszafoglalta és a Parthenon városrészben tömegesen
fölkelt népet megfékezte ; óránként érkezett jelentései kezes
ségül szolgáltak a kormánynak az éj és a következő nap
békéjéért.
Lamoriciére, jóllehet kétszázezer embertől volt körül
véve, elfoglalva tartotta azon egész tért, mely a templom ut
cától a Magdolnáig, aClicbytől egész a Louvreig terjedt.
Folytonosan lóháton ülve, oda repült, a hol az első lövést
hallotta. Már két lovat lőttek ki alóla. Arca a puskaportól
fekete lett, homloka izzadt, szava az erős parancsolásoktól
rekedt, tekintete büszke és derült, mint oly katonáé, ki ele
mében érzi magát, lelket gyújtott katonáiban és bizodalmát
a megrémült nemzetőrségben. Jelentései rettenhetlen lélckről
tettek tanúbizonyságot ; de azért érezte, hogy serege elégte
len, a lázadók tömege nagy, hogy a torlaszok már a bas
tille és a vizi vár, a város kapui és a boulevardok között
is emeltettek. Segítséget kért, s a kormány nem szűnt meg
segédhadakat szólitgatni sürgönyei és rendeletéi által. A
városszéli nemzetőrök csapatokban kezdtek megérkezni ; a
tábornok szavára azonnal a nemzetgyűlés körül foglaltak ál
lomást és a párisi nemzetőrség közé vegyültek, melynek jó
példával jártak elől. Mihelyt a kormány látta, hogy a Páris
vidéki nemzetőrök megérkeztek, azonnal a győzelem érzete
fogta el a csata aggodalmai között.

XX.
Cavaignac tábornok megnyugtatva látszott lenni a vég
eredmény felől, midőn a hadsegédei által hozott utolsó jelen
téseket olvasta. A lázadás mindenütt le volt verve vagy
megfékezve, kivéve a Temple, St.-Antoine külvárosokat és
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a mellettük fekvő nagykiterjedésii városrészeket, melyeknek
lakossága elébb nyugodt volt, most pedig zavargássá és
rombolóvá lett. A reggel óta harcoló katonák kifáradtak; a
kormány által odarendelt segédcsapatoknak az éjjel kellett
volna megérkezniük. „Ez elég volt mára — mondá Cavaignac a kormánytanácsban — meg kell pihentetni a katoná
kat, biztosítani állomásainkat és megújítani erőnket ; holnap
a még hátralevő balpartot fogjuk felszabadítani.“ — Ezen
beszédnek alapos okai voltak ; a hadsereg nagyon meg volt
tizedelve. Azonban ha az éjjel vártak is segélyt, nem kellett
szem elől téveszteni azt sem, hogy a lázadók kezében levő
nagy kiterjedésű városrészekben azalatt ismét sok torlaszt
fognak emelni, melyeket ismét csak a nemzetőrség és a
rendes katonaság vérével keli majd bevenni. Lamartine ezt
az észrevételt elmondá a tábornoknak és a tanácsnak. „Még
négy nappali óránk és egy hosszú éjjelünk van — mondá
— ne engedjük azt oda a lázadóknak. Előzzük meg, fojtsuk
el, vagy legalább — a mennyire lehet — szorítsuk üssze
a lázadást még az éj beállta előtt. Ha nincs elegendő had
erőnk, akkor adjunk példát magunk az ingadozó nemzet
őrségnek, képezzünk a nemzetgyűlés kürül álló nehány zász
lóaljjal egy utolsó támadó csapatot, vezessük magunk a
Temple külváros torlaszai ellen, hol a lázadóknak legerő
sebb és legelhatározóbb állomásai vannak.“
Cavaignac tábornok ürömmel fogadta ezen indítványt ;
azonnal rendeletet adott ki és maga is indult, hogy össze
gyűjtse és vezesse a csapatokat. Lamartine előhozatta lo
vait, melyek már reggel óta fülnyergelve és fölkantározva
állottak. Az egyikre ő maga ült, a másikat átadta a bátor
és fiatal Bonaparte Péternek; Lucián fiának, ki apja köztársa
sági érzületét örökölte. Duclerc pénzügyminiszter, aki époly
higgadt volt a tűzben, mint heves a tanácsban, szintén hoz-
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zajok akart csatlakozni. Lamartine és társai, kik között egy
a 10-dik légióhoz tartozó Blanc nevezetű nemzetőr minden
veszélyben oldala mellett volt, úgyszintén a kalandszerető Chateau-Renaud, a mozgó őrsereg első csomójához csatlakoztak,
és utjokban folyvást szaporodván a Concorde-téren és a Béke
utcán keresztül haladtak előre. Aboulevardok végén Cavaignac csapatával találkoztak. Treveneuc bretagnei képviselő
lóháton és fegyveresen jött Lamartinehoz, kérvén őt, hogy
engedje meg, miszerint hozzá csatlakozhassék. Ismeretlen
arcán a hazafiság és harciasság tükrözött elő. — E pilla
natban roppant vihar támadt Páris felett. Cavaignac, táborkara, Lamartine, Duclerc, Bonaparte Péter és körülbelől két
ezer ember kíséretében villámlás és mennydörgés és a józan pol
gárság üdvkiáltásai között vonult egész a vizi-várig. Amig a
liadügyminister ágyukat hazatott és összeállította a Foucher
párisi parancsnokra bízott csapatát, Lamartine szemlét tar
tott a templei nemzetőrségi tüzérek felett. Ezen derék pol
gárok csak egy kis maroknyi csoportot képeztek a hullámzó,
izgatott s a lázadás és köztársaság közt ingadozó roppant
néptömeg között. Lamartine neve, jelenléte és intései kissé
lecsillapították e tömeget, mely üdvkiáltásaival egész a boulevardokig kisérte őt. A csapat csatarendbe állíttatott és ren
deletét kapott a támadásra.
Lamartine és társai a mozgóőrsereg és a sorkatonaság
zászlóaljaival előrenyomultak „ é l j e n a k ö z t á r s a s á g ! "
kiáltások között, ügy látszott, hogy ez ifjú katonák az auszterlitzi szellem által a földből teremtettek elő. Háromnegyed
óra alatt, ismételtetett a roham puska- és ágyúgolyók zá
pora alatt, mely a tábornokok, tisztek és katonák sorait meg
tizedelte. Az erődítmények leromboltattak. Lamartine kereste
a halált, hogy a kiontott vér gyűlöletes felelősségétől meg
szabaduljon, mely igaztalanul ugyau, de okvetlenül őréaháram-
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lőtt. Háromszor szállt le lováról, hogy a torlaszok előtti első sor
ban keresse a halált s mindannyiszor visszatartatott a nem
zetgyűlést védő katonák nemes karjai által. A Bouaparte
Péter alatti lova lelövetett oldala mellett, az övé megsebesittetett. A Cavaignac által előhozatott legnagyobb ágyuk
széttörték a lázadók utolsó erődítményeit is. Négyszáz bá
tor legény hullája fedte a külváros utcáit. Lamartine avizivárba ment Cavaignac tábornokhoz.
Onnét Duclerc és egy Lassant nevezetű nemzetőr kí
séretében átment az előőrsök vonalán, hogy a bastille boulevardjain levő nép hangulatát kitudja. Még igen nagy tömeg
nép nyitott neki utat és lelkesedéssel, könyekközt kiabálta
nevét. Sokáig beszélgetett’ e néppel és lassan végig ment
rajta. A bizalom, melyet ezen lázongok iránt tanúsított, meg
mentette őt boszujoktól. Lázas halványsággal és könyes sze
mekkel beszélték el neki a nemzetgyűlés elleni panaszaikat,
afeletti fájdalmaikat, hogy a forradalom vérrel mocskoltatok
be, továbbá kijelentették, hogy ők készek neki engedel
meskedni, mint akit ugy ismernek, mint tanácsadójukat és
barátjukat, ki nem hízeleg nekik, hanem gondoskodik éhsé
gükről, nyomorukról, nejeikről. „Mi nem vagyunk rósz pol
gárok Lamartine ! — mondák — mi nem vagyunk gyil
kosok, sem összeesküvők ! Mi szerencsétlen becsületes mun
kások vagyunk, kiknek egyedül az a kívánságunk, hogy
gondoljanak velünk, ami munkánkkal és nyomorúságunkkal !
Kormányozzon ön bennünket, parancsoljon és mentsen meg
bennünket! Mi szeretjük önt, mi ismerjük önt és mi le fogjuk
fegyvereztetni testvéreinket !“
Ily beszéd közben ezen négy hónap óta foglalkozás
nélkül és lázitások által zaklatott emberek ruháját és kezeit
fogták Lamartinenak. Némelyek közülök a virágárus leányok
hoz futottak virágért, s azt lova sörényére hányták. Csak néha-
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néha jött elő egy-egy izgató, vészjósló arccal szólitván harcra
a népet, de haDgját elnyomta a többség által kiáltott : éljen
Lamartine !
Ilyen volt azon nép, mely a következő éjjel a lázadók
közé sodortatott, mivel városzrészeiben nem volt elegendő
megszálló hadsereg.
XXI.
Lamartine visszatért a boulevardokon levő tábornokhoz,
anélkül hogy valaki bántalmazta volna. Elmondá neki a
nép hangulatát. Egymás mellett lovagolván abban állapodtak
meg, hogy sürgető parancs adassék a Páris előtt álló had
seregnek, miszerint azonnal tömegesen vonuljon be minden
utcákon. A tábornoktól, ki a St.-Martin kapunál adta ki a
védelemre vonatkozó parancsokat, elválván, Lamartine sietett,
hogy a megállapított rendszabályokat közölje a kormányta
nácsosai és a hadügyminisztériummal.
Az éj beállott. Mindenütt megszűnt a lövöldözés. La
martine távollétében Arago, Garnier-Pagès, Marie és Pagnerre
megtekintették a maireségeket és lelkesítették a nemzet
őröket. Ledru-Kollin az elnökség helyiségén maradt, hogy a
sürgetős rendeleteket kiszolgáltassa és a nemzetgyűlést ér
hető veszély felett őrködjék.
Éjféltájban a város alatt levő hadsereg és nemzet
őrség tömegesen nyomult be minden utcákon ; a győzelem,
mely ugyan még elhúzódhatott, biztosítva volt.
XXII.
Azonban mig a kormány bízni kezdett, a nemzetgyűlés
még nem bizott. Egy irigykedő párt arra akarta e válságot
felhasználni, hogy a végrehajtó bizottmányt, melyet alap
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nélkül gyanúsított, megbuktassa. Következő nap nyolc
órakor a képviselők bizonyos száma a tanácsterembe rohant
s felhívta a kormányt, hogy mondjon le hivataláról. A
kormány tagjai egyhangúlag már régen azt óhajtották, hogy
szabaduljanak oly helyzetből, melyben minden arravalóság
és diesvágy nélkül egyedül a kötelesség és önfeláldozás
tartotta őket. De a veszély idején nem akartak visszavo
nulni, nehogy azzal vádoltassanak, hogy gyáván hagyták
oda a csatatért. Lamartine, Garnier-Pagès és Barthélemy
Sí.-Hilaire erélyesen visszautasították ezen gyanúsító kö
vetelést :
_Ha a nemzetgyűlés fog bennünket letenni — mondák
— akkor, mint jó polgárok engedelmeskedni fogunk; a
letétel parancs lesz ránk nézve. De önkény tes lemondásunk
ily pillanatban valóságos becstelenség volna !“
Az országgyűlés 10 órakor az egész polgári hatalmat
Cavaignac tábornokra bizta, a kire a végrehajtó bizottmány
egy nappal elébb az egész katonai hatalmat bizta volt.
Lamartine tiszttársai nevében következő levelet irt a nemzet
gyűléshez :
„Polgárok képviselők !
A végrehajtó bizottmány kötelességmulasztást és becs
telenséget követett volna el, ha lázadás és közveszély előtt
mond le hivataláról. A bizottmány csak a nemzetgyűlés ha
tározatára vonul vissza. Midőn tehát azon hatalmat, melylyel
önök ruházták fel, leteszi, ezzel visszalép a nemzet képvise
lőinek sorába, hogy önökkel együtt szentelje magát a köz
veszélynek és a köztársaság jólétének.“

Ezek voltak azon főesemények, melyekben én részt
vettem az 1848-ki forradalom két első korszakában és u

348

francia köztársasági alkotmány megalapításában. A köztár
saság sorsa azóta más kezekre bizatott. A jövő Ítélni fog
mindenkinek cselekedetei felett. Nagyszerű érdemek szerez
tettek, és nagy hibák követtettek el. Én kérem az istent,
kortársaimat és az utókort, hogy az én hibáimat bocsássák
meg. Vajha az isteni gondviselés jóvá tenné az emberek
hibáit és gyengeségeit ! Úgy látszik, hogy a köztársaságokat
közvetlenül az isteni gondviselés kormányozza, mert a nép
és sorsa között semmi intéző kezet nem látni. Vajha ily lát
hatatlan kéz őrködnék Franciaország felett ! mely fentartotta
a türelmetlenség és bátortalanság — fajunk ezen két
jellemvonásának — kősziklái között. Vajha megmentené a köz
társaságot ezen két sziklától : a háborútól és a demagógiától !
Vajha a megtartó és haladó köztársaság, mint a mely egyedül
tartós és lehetséges, azt eredményezné, ami ezen államfor
mának magvát képezi, t. i. a nép erkölcsösségét és a isten
országát !
(Vége a második és utolsó kötetnek).
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előadáca

II
TIZED IK K Ö N Y V .

À királyi család eltávolítása. — Belkormányzás.
I.

A z előbbi miniszterek törvényszéki üldöztetése.

II— V . A király és királyné menekülése St.Cloudon, Dreuxon, Evreuxon,
Honfleur-ön, Rouenen

és Havren

Monpensier herceg és a nemoursi
VI.

keresztül

Southamptonba.

—

hercegnő futása Avranchesen át.

A z orleansi hercegnő menekülése Versaillesen és Lilién át Emsbe.

V II — VIII. A nemoursi herceg elutazása. — Montpensier hercegnő futása
Abbevillen keresztül Brüsselbe.
IX . A királyi család vagyonával

való intézkedés.

X . Aumale herceg becsületes visszalépése.
X I.

A munkások összejövetelének rósz és jó hatása Luxenburgban. Blanc
Lajos.

X II. Az első haszontalan pénzügyi rendszabály.

— Garnier-Pagés pénz

ügyérré lesz. — Marrast, Marie.
X I I I — X V . A pénzügy állása. — Garnier megmenti és felhaszr&lja a ban
kot. — Rendkivüli birtokadó.
X V I.

Garnier meg akarja venni a vasutakat ; elmulasztja a kellő időt. —
A függő adósság fizetetlen marad.

X V II— X V III

A hadügyminister működése. —

A rokkantak

lázadása.

— A National pártja az afrikaiakkal szövetségben elnyomja Suberviet. — Arago had- és tengerészminiszter.
X I X . Bethmont kereskedelmi minister. — Marie nem közmunkaministernek való. — A nemzeti műhelyek szervezete elhibázott dolog.
X X . Carnot törekvései a népnevelés körül rágalmaztatik, hogy a nemze
tet el akarja parasztositani. — Crémieux és Ledru-Rollin hátási. —
Uj helyhatóságok.
XXI

Ledrunek márc. 8-ki körirata. — Blanc, Albert, Flocon és Caussidiére hasznos működése.

X X I I —X X I I I . Sand asszony és Favre Gyula mint Ledru segédei. — A
választási nap.
TIZE N E G Y E D IK K Ö N YV .

A demagógi a é s di pl omat i a.
I — V. A clubbok, Barbés, Blanqui, Raspail, Cabet.
AT. A

gyanús vezérek alatti clubbokra vigyáz Lamartine és Ledru. K ü l
földi zavargók.

III
VII. A lengyelek izgatásai. — Svájc ridegsége.
VIII. Lamartine érintkezése a külföldi követekkel.
IX . Harcourt római követ. — Az egyház elválása az államtól.
X. Aupick konstantinápolyi követ, Tallenay londoni
ummali béke fontossága.

— Thiard

berni

követ. — A Belgi-

követ. — Bixio turini

ügynök. — Champy florenci követ.
XI. Lesseps madridi követté lesz.
X II. Feszült viszony Ausztriával. — A National pártja által ajánlott ná
polyi követ fejedelemellenes indulata miatt Bois-le-Comtet-al cserél
tetik fel. — Feszült

viszony

Spanyolországgal.

—

Poroszország

fontossága.
X III. Circourt berlini követ. — Lamartine németországi politikája. — A
váratlan forradalom Berlinben
TIZEN K ETTED IK KÖNYV.
A

határozati

párt

ural ma,

I. Békés belviszonyok.
II. Ledru-Rollin a határozati párt feje.
III. Ledru-Rollinnak márc. 12-ki körirata a választások ügyébén. — La
martine működése.
IV. A 6000 medvebőrsipkás lázadása márc. 16-kán
V — VI. Lamartine által szerkesztett hirdetmény Ledru-Rollin köriratához.
ATI. Caussidiére március 17-kén népcsődülést rendez a március 16-ki el
lenében.
VIII. A clubbok főnökei e csődületet roszra akarják használni.
IX .

A z elyséei mezőkről 140,000 ember

vonul a

clubb-főnökök a nép meghatalmazottjai

városházához.

—- A

gyanánt adják ki magokat.

— Blanqui vakmerőségét visszautasítja Blanc, Ledru és Lamartine.
X — X I. Lamartine a márc. 17-ki csődülésben önleveretését látja.
X I I — X III. Lamartine a mérsékelt párt számára nyeri meg Negrier tábor 
nokot.
X IV . Lamartine meg akarja nyerni a legnevezetesebb népvezéreket
X V . Lamennais, Raspail, Alton-Shée, Barbés.
X V I . Sobrier.
X V I I . Értekezések a többi clubbfőnökökkel. — Servien, Flotte.
X V III.

Blanquival való értekezlet. Lamartine Blanqui védője.

X I X — X X . A belga és savoyai menekültek sikeretlen vállalatai. Az idegenek
internálása.
X X I — X X I I I . A lengyelek és irlandiak visszautasítása.

IV

T IZ E N H A R M A D IK KÖNYV.
A

mérsékeltebb

párt

uraim a

I. A bécsi és a berlini forradalom.
H. A magyar és olasz forradalom. —
III. A fejedelmek

következésének

Károly Albert.

lehetetlensége

biztosítja a mérsék élt

párt uralmát Franciaországban.
I V — V. Lamartine olasz- és németországi politikája.
Y I - VII. Angol és osztrák viszonyok.
V I I I — IX . Csekély fontosságú

nyugtalanságok

Párisban.

Idegenkedés a

katonaságtól.
X. A választások elnapolásának követelése.
X I. Lamartine rendes

katonaságra

és honvédekre

akarja a köztársaság

biztonságát bizni.
X II. Cavaignac hadügyminiszternek szenteltetik ki.
X I I I — X V . Egy kitörés előjelei.
X V I . A kitörés meghiúsítására tett intézkedések. — Lamartine a mérsékel
tek megváltója.
X V I I . A kormány megváltoztatására

célzó tervek,

melyek ápr.

15-kén

este nehány clubbokban koholtattak.
X V III. A z összeesküvők ápr. 16-kán
Mars-mezőn

— Ellenhatás. —

30,000 embert gyűjtenek

össze a

Ledru-Rollin doboltat.

X I X . Changarnier által tett védelmi intézkedések a városházán.
X X . Fegyveresek használata.— Lamartine fel akarja tartani a komány egy
ségét.
X X I — X X II. Az

összeesküvők

serege

vezető utat ; kigunyoltatik. —

ellepve

tagija a városháza felé

Lamartine összetűz

Blanc Lajossal

és Alberttel. A mérsékeltek győzelme.
X X I I I — X X I V . A testvériség szemléje ápr. 21-kén,

pótlása 23-kán. --

Lamartine tekintélye.
TIZEN N EG YED IK K Ö N YV .
V á la sztá so k és a n e m z e tg y ű lé s m e g n y itá s a .
I. A roueni lázadás. (Arago). — Lamartine mint közvetítő a kormányban.
II. A kormány készít előre alkotmány-javaslatot. — A kormányban létező
három párt.

V
III— IV. A nemzetgyűlés képviselőinek választása.
V. A képviselők névsora. A gyűlés

megnyitása máj. 4-kén.

VI. .Lamartine általános jelentése máj. 7-kén.
V I L Lamartine jelentése a külügyekről
VIII. Lamartine elutasítja magától a cliktatorságot.
IX.

Uj kormány alkotása (végrehajtó bizottság). Blanc és Albert kizárat
nak az'iij kormányból.

X. Uj kitörés jelenségei.
T IZ E N Ö T Ö D IK K Ö N Y V .
A fo rra d a lm i k o rm á n y b u k á sa .
I. A máj. 15-ki lázadás. — A vad tömeg betör a kormánytanács termébe.
II— III. A teremben való kihágások.
IV.

Az országgyűlés feloszlása. — A lázadók uralma a városházán.

V — VI. Lamartine és Ledru-Rollin a lázadók ellen mennek.
V II — VIII. A lázadók elfogatnak.
I X . Lamartine diadala.
X . Caussidiére lemondása. — A forradalmi hadsereg feloszlatása.
XI. Cavaignac hadügyminister. — Páris megszállása.

A kormány

egyet

értése. — Cselszövények.
XII. A máj. 21-ki katonai

szemle.

—

Lamartine

csillaga halaványulni

kezd.
X III. A sokfejü kormány

tehetetlensége.

A

nemzeti műhelyek. — La

martine és Ledru-Rollin nem népszerű a nemzetgyűlés előtt. — A
bonapartisták kihágásai.
X IV . Lamartine kieszközli Bonaparte Lajos száműzetését.
X V . A nemzetgyűlés gyengíti a kormányt. — Lamartine kész a lázadók
ellen harcolni.
X V I. A lázadás előzményei jun. 22-kén. —

Cavaignac főhadparancsnok.

— A lázadás nem származik sem a socialistáktól,

sem a túlzó re

publikánusoktól.
X V I I — X V III. A lázadás kitörése

jun. 23-kán. — Cavaignac

hadi

in

tézkedései.
X I X . A meglevő haderő elégtelensége.
X X . A Temple előváros

legyőzetik.

Lamartine a harcban

és a néptö

meg között.
XXL
X X II,

A végrehajtó bizottság biztosítva látja a győzelmet.
A végrehajtó bizottság letétetik. — Cavaignac diktátor.

L É GR ÁDY T E S T V É R E K K I A D Á S A I :
(Pest, nádor-utcza 6. sz.)

Az apácza. Irta Diderot. Ford. Szépfaludi. Ara
Pudli fejedelem.
Ara

Ginx Baba.

Regény.

Irta Laboulaye.

I frt 20 kr.

angol regény.

Jen kins E d u á rd . Ford. Amica. Ara

Hermann és Dorottya levelei.

.

.

.

Irta

.

I frt.

Irta M. P. Albáné.

Amica. A r a ........................................

Ifjúsági könyvtár.

i frt.

Ford. Amica.

...................................................

Társadalmi és politikai

.

.

.

Ford.
80 kr.

(Báró Eötvös József utasítása szerint

szeikesztve.) Fen és a la n t . Gyönyörű borítékban és 6 szinnyomatu képpel,

ára 2 frt 50 kr. — M esék , kalandok és
történetek . Gyönyörű borítékban és 8 szinnyomatu képpel,
ára 2 frt. — Vadöl'ó. Gyönyörű borítékban és 8 szinnyo
matu képpel, ára 2 frt 50 kr. —
Az utolsó M ohikán .
Gyönyörű borítékban és 8 szinnyomatu képpel,
50 kr.

—

ára 2 frt

A z ú tm u tató . Gyönyörű borítékban és 8 szin
ára 2 frt 50 kr. — B 'órharisnya. Gyö

nyomatu képpel,

nyörű borítékban és 8 szinnyomatu képpel, ára 2 frt 50 kr.

Vadfogó. Gyönyörű borítékban és 8 szinnyomatu keppel,
ára 3 frt. — B a la ssa J án os , irta Győry Vilmos. Gyönyörű
borítékban és 8 szinnyomatu képpel, ára 2 frt 50 kr.

Tavasz-virágok. Braun Izabella virágos kertjéből 8 színes
képpel. A r a ..............................................I frt 60 kr.

Magyar

vezérek és királyok

arczképcsarnoka.

borítékban és 60 kőnyomatu hű arczképpel. Ára

Ragyogó
.2

frt.

Egy segédtanító története. Irta Erckmann-Chatrian. Ford.
Hindy Árpád.

Á r a ..............................................l frt.

Az angol alsóház és a parlamenti kormány.

Irta

Laugel

Á g o st , ford. Timon. Á r a .................................. 60 ki\

LÉGRÁDY TESTVÉREK K I A D Á S A I :
(Pest, nádor-utcza 6. sz.)

Az egyesült-államok,

az önkormányzat és a caesarismus.

Irta P o rta lis

A . Ede. Ford. Szatlimáry Gy. Ára

Az alsóház rendszabályai. Hiteles kiadás. Ara

.

40 kr.

Közoktatásunk reformja. Irta Salamon Ferencz. A ra 3 frt.
A m. k. testó'rség

története,

különös tekintettel irodalmi

működésére. Irta

Á r a ....... 3 f

B a lla g i A l.

Az 1872-dik évi törvények gyűjteménye.

A hivatalos ..or-

szágos törvénytár*4hű lenyomása. Hiteles kiadás. 8°. Fűzött
kiadás

I

frt

20 kr.

Diszes jelvényekkel

ellátott kötött

k i a d á s .................................................... «

Az 1869-dik

évi

ápril

20-dikára

képviselőházának naplója.

Hiteles

2 frt.

hirdetett országgyűlés
kiadás.

Ara : I. kötet

'4 frt., II. kötet 5 frt., III. kötet 4 frt 50 kr. IV., V., VI.,
VIII., IX., X., X L , XII., XIII., X IV ., X V ., X V I.,
X V II., X V III., X I X ., X X .,

X X I .,

X X II.

és X X I I I .

kötetek 4 frt., a X X I V . 3 frt.

Önsegély élet- és jellemrajzokban. Angolból Könyves Tóth
K á lm á n . Két kötet. Á r a .........................................3 frt.

Tereptan. Katonai tankönyv. Novák Lajostól. Ara .
Az osztrák-magyar monarchia haderőinek szervezete.
tonai tan- és kézikönyv. Irta

4 frt.

Ka

Istvá n . Ára
2 frt 50 kr.

M. k. honvédtiszti és tisztviselői névkönyv. 1873. Ára

1 frt.

k'A -

