
Czoch G ábor:

A  BICENTENÁRIUM A  LE MONDE HASÁBJAIN

A francia könyvesboltokat néhány hónapja elárasztják a forradalom  két- 
századik évfordulója alkalmából megjelent történelmi munkák, a sajtóban 
ism eretterjesztő és vitacikkek sokasága lát napvilágot, tudományos konfe
renciák ülnek össze, kiállítások nyílnak, sőt a butikokban guillotine alakú 
fülbevaló is kapható.

M it jelent a Bicentenárium Franciaországnak, hogyan él a forradalom 
emléke a köztudatban, ezek olyan kérdések, amelyekre nem könnyű minden 
részletre kiterjedően felelni. Rövid ismertetésem a Le Monde 1989 első ha
vi számaira szorítkozik. Ez az egyik központi napilap, amely jellegéből adó
dóan a francia közélet elsőrendű tükre. Szinte mindegyik januári számában 
található a bicentenáriummal kapcsolatos írás, ami önmagában is m utatja 
az évfordulónak tulajdonított jelentőséget. /1/ E cikkek elemzése, ha a fen
ti kérdésekre nem is ad teljes választ, néhány tanulsággal mindenképpen 
szolgál.

Jogosan állapítja meg a tervezett hivatalos ünnepi programmal kapcso
latban a Le Monde cikkírója: "1989-ben Franciaország a Bicentenárium ün
nepségeinek ritmusában fog élni." 121 Tűzijáték, felvonulás ebben az évben 
nemcsak július 14-én lesz. Március 2l-én, forradalmi időszám ítás szerint 
Germinal elsején, szabadságfa-ültetés lesz szerte az országban, az iskolák
ban pedig előadásokat, vitákat szerveznek a francia demokrácia értékeiről. 
M ájus 5-én VersaÜles-ban az utolsó rendi országgyűlés megnyitása alkal
mából lesz megemlékezés: Franciaország minden tájáról érkeznek küldött 
ségek, hogy "eljátsszák" a rendek kétszáz évvel ezelőtti ünnepélyes bevonu
lását. Június 17-én a nemzetgyűlés megalakulását, június 20-án a labdahá
zi esküt, augusztus 26-án az Emberi és Polgári Jogok N yüatkozatát, szep
tember 21-én a köztársaság kikiáltását ünneplik meg.

Ünnepségekben, amint látható, nem lesz hiány. A Le M onde-ot olvasva 
azonban adódik a kérdés: vajon ki m it tart igazán megemlékezésre méltó
nak. Úgy tűnik, ezen a téren megoszlanak a vélemények.

Francois M itterand Todor Zsivkovnál te tt látogatása alkalmával /4/ a 
francia forradalom legfontosabb vívmányaiként a nemzeti szuverenitást, a 
képviseleti demokráciát, az államhatalmi ágak szétválasztását és a szemé
lyi szabadságot sorolta fel. A hivatalos vacsorán m ondott beszédében kije
lentette: "... a forradalom eszmei öröksége elválaszthatatlan egységet alkot, 
melyből saját kénye-kedve szerint senki sem emelhet ki politikai meggyő
ződésének megfelelő részleteket, elvetve más, őt zavarókat, anélkül, hogy 
ezzel ne ham isítaná meg alapjaiban a forradalom szellemét." 151

Máshová helyezi a hangsúlyt Georges Marchais. Számára a "forradalom 
polgári, de egyben népi és demokratikus" is volt. Szerinte a "forradalom 
meghatározó vonásai zavarják a burzsoáziát", mely ezért "a Köztársaságot 
megteremtő szavakat a középületekre vésett, halott jelszavakká változtat-
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ja ......  Hogyan ünnepelhetné /ez a polgárság/ a kiváltságok eltörlését, mely
nek társadalm i berendezkedése egyre elviselhetetlenebb kiváltságokon alap
szik." "Ahogy a cikkíró kissé ironikusan megjegyzi, Georges M archais "nem 
a meglepetések embere": a forradalomról alkotott véleménye a bicentenári- 
umi évben sem változott, kissé egyszerűsítő értelmezésében számára tovább
ra is elsősorban a feudalizmusból a kapitalizmusba való átm enetet jelenti. 
Eredetiségét a sans-culotte-ok, a polgárság, és a paraszti tömegek összefo
gásában látja  az arisztokrácia ellen, A kommunista párt vezetője szerint, a 
forradalom  hagyományainak folytatóiként, a francia kommunisták körében 
ma is ugyanez a mély meggyőződés él a dolgozó osztályok közös érdekéről. 
16/

A köztársasági elnök a forradalom örökségének megbonthatatlan egysé
gét hangsúlyozta, Jean-M arie Benoist éppen ezzel az állásponttal vitatkozik. 
A forradalom , ahogy írja, nemcsak az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkoza
tát, de a hadüzenetet egész Európának, a Terrort, és a napóleoni háborúk 
kegyetlenségét is jelenti. Ha M itterand a forradalom egészéről akar meg
emlékezni, ez az író szerint annak vállalása az egész vüág előtt, hogy el
nöksége alatt hagyta megünnepelni azt a "véres és barbár időszakot, ami 
foltot ejt" a francia történelmen. Emlékeztet, hogy "az 1792— 1794 közöt
ti évek minden forradalm i terror, minden modern despotizmus őstípusát je 
lentik".

"Ha a francia forradalomról mint egészről emlékeznénk meg, ha a fia 
talság elé csodálnivaló hősökként állítanánk M arat-t, Dantont, Robespier- 
re-t, Sarnt Just-öt, Fouquier-Tinville-t, a foltozóvarga Simont, a trónörökös 
X W . Lajos elpusztítóját, úgy még egy lépéssel lejjebb szállnánk a teljes ci
nizmus felé, a lejtőn, amin ereszkedni kezdünk országunk alkonyán." f i t  
"Semmi sem kötelez, hogy mindent elfogadjunk ... A mai vitáknak éppen ez 
a magva: jobboldalon vagy baloldalon, ma nemcsak a lehetőség adott, de 
kötelesség is a választás ... 1989 alkalmat ad arra, hogy ünnepeljük az Em
beri és Polgári Jogok N yüatkozatát, de ugyanakkor ünnepélyesen visszauta
sítsuk a forradalom  kegyetlenségeit, melyek mintául szolgáltak mindannak 
a borzalomnak, ami vérbeborította századunkat." /8/

A Le M onde főszerkesztője, André Fontaine ugyan nem fogalmaz ilyen 
sarkítottan, de 1789-ről alkotott véleménye a Benoistéra hasonlít: "A for
radalom ennek és sok más országnak a legjobbat hozta, kezdve a legfonto
sabbal, azzal a szabadsággal, melynek értékét igazán csak akkor becsüljük, 
ha meg vagyunk fosztva tőle. És a legrosszabbat: a despotizmus hamvain 
született zsarnokságot: a terrort. A mérleg egyszerre pozitív és negatív ..." 
191

Végül olvashatunk olyanokról is, akik 1789-et teljesen elvetik. Január 
21-én Párizsban körülbelül ezren tüntettek XVI. Lajos kivégzésére emlékez
ve, hogy "kifejezzék gyűlöletüket a francia forradalom iránt". A felvonulók 
egyben tiltakoztak "a modern világ erkölcstelensége m iatt" és a bevándor
lók "inváziója” ellen, mely fulladással fenyegeti a francia földet". Az "1989. 
augusztus 15-e" nevű szervezet, a megmozdulás egyik fö szervezője, nagy
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szabású keresztes háborút hirdet a forradalmi megemlékezések ellen, amely
nek csúcspontja egy párizsi, Mária mennybemenetelét ünneplő körmenet 
lenne. Egy tüntető kijelentette: "Nem vallhatjuk magunkat egy istentagadó 
forradalom eszmei örököseinek." /10/

Január 6-án royalista fiatalok "éljen a király" felkiáltással könnygázbom
bát dobtak a színpadra Hélene Delevault előadóestjén, amelyen a művész
nő "La Républicaine" címmel a forradalom dalaiból készített válogatását 
adta elő. /11/ A könnyebben megsebesült énekesnőnek Francois M itterand 
és a művelődési miniszter, Jack Láng is együttérző táviratot küldött.

A belügyminiszter, Pierre Joxe személyesen megtekintette a következő 
előadást, és kijelentette, hogy a merénylet nem csupán a szólásszabadság, 
de a "forradalom, és a köztársaság eszméi elleni támadás" is volt. /12/

Olyan aktuálpolitikai kérdésekkel kapcsolatban is találkozunk a forrada
lomra való hivatkozással, mint a Franciaországot néhány hónapja felkava
ró vesztegetési ügyek, vagy a bevándorlók jogi helyzete.

Michel Rocard miniszterelnök a korrupciós botrányok m iatt a kormány
zatot ért vádakat történelmi megvilágításba helyezi:

"Nos jó, beszéljünk ezekről az ügyekről... "Minden rohad, mindenki tol
vaj," ez, ahogy jól tudják állandóan visszatérő fordulata a demokrácia el
lenségeinek. Azt mondhatnám: 1789 óta. Mert Danton haszonleső volt, Tal- 
leyrand intrikált, Tallien ne is beszéljünk róla, és Robespierre olyannyira 
embertelen volt, hogy "Megvesztegethetetlennek" hívták... Mindennek neve: 
zagyvaság." Nem mulasztja el idézni az Emberi és Polgári Jogok Nyilatko
zatát sem, ahol "még utalás sincs arra", hogy valakit barátai, ismerősei bű
ne m iatt, a sajtó, vagy más hírközlő szerv rágalmai alapján vádolni lehet
ne. Tudni kell ugyanis hogy a Pechiney-botrány egyik fő gyanúsítottja Mit- 
terand személyes barátja volt. /13/

Max Gallo, a szocialista párt kulturális ügyekért felelős titkára "A Meg
vesztegethetetlen" címmel írt cikket a botrányokkal kapcsolatban. Élesen 
bírálja a francia közéletet, ahol a nyereség, a vállalkozások, a pénzügyek 
körül forog minden: "Régen Franciaország egy nemzet volt, egy eszme, egy 
állam, ma pedig csak "Franciaország-vállalat." A baloldal, mely hagyomá
nyosan "egy nem kizárólagosan a pénz körül forgó társadalmi rendszer, esz
me szimbóluma volt, a mai politikai légkörben, ilyen ellentmondás mellett 
nem létezhet sokáig." A francia baloldali eszme védelmében írt cikk azt a 
benyomást kelti, mintha nem is a szocialista párt lenne hatalmon. A bírált 
visszásságokért a  szerző korántsem csak a baloldal politikáját teszi felelős
sé. A bajok orvossága éppen a szocialista hagyományokhoz, a forradalomban 
születeti republikánus erkölcsökhöz való visszatérés lehetne. Ebben az 
összefüggésben Robespierre alakjának a felidézése válasz is a szocialistá
kat ért támadásokra. "A bicentenárium évében divat kizárni Robespierre-1. 
Terrorista, véreskezű stb. Ennek ellenére még ellenségei szemében is a Meg
vesztegethetetlen volt, és az is marad. Barras, Tallien, Fouché sokkal inkább 
terroristák voltak, őket mégis soha senki nem vádolja. M egtartották a fejü
ket, gyakran a hatalm at is, és komoly vagyonra tettek szert..." /14/
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A franciaországi bevándorlók jogi helyzetéről megjelent cikkekben m ind
két vitatkozó fél a forradalm at idézi saját állspontjának igazolásául.

"1789 és a betelepülők szavazati joga” című írásában Hervé Lourau az 
"SOS, rasszizm us” nevű mozgalom követelésével száll vitába: "az SOS, 
rasszizmus" "89 az egyenlőségért" jelszóval kampányt kezdett, hogy a be
vándorlók szavazati jogot kapjanak a helyhatósági választásokon hiszen: "A 
bevándorlók szavazati joga emberi jog" H. Lourau szerint e mozgalom kép
viselői jogtalanul hivatkoznak a forradalomra, m ert követelésük ellentétes 
annak eszméivel, és a francia demokrácia alapelveivel. A szavazati jog meg
adása az idegeneknek — ahogy pontosítja a bevándorló (immigré) k ifeje
zést — "megbontaná a nemzetiség (nationalité) és a politikai jogok gyakor
lását biztosító állampolgárság (citoyenneté) hagyományos kapcsolatát, ve
szélybe sodorná a nemzeti szuverenitást, sőt a köztársaság egységét is". Le
szögezi: "választó azért lehet valaki, mert a nemzethez tartozik, a nemzeti 
szuverenitás egyedüli forrásához. A nemzetiség követelménye nem diszkri- 
mináló: nincs megtiltva egy külföldinek, hogy franciává váljék." /15/ Erre a 
cikkre Harlem Désir, az "SOS, rasszizmus" elnöke válaszolt, maga is tö rté 
nelmi fejtegetésbe bocsátkozva, annál is inkább, mivel Lourau írása “néhány 
valótlan elemet és értelmetlenséget tartalmaz" a kétszáz évvel ezelőtti ese
mények értelm ezését illetően. Bebizonyítja, hogy a forradalom alatt nem 
volt kizárólagos kapcsolat a nemzetiségi származás és a politikai jogok gya
korlásának lehetősége között. Azzal érvel, hogy míg számos nem francia is 
rendelkezett politikai jogokkal, addig a francia nők, kóbor elemek meg vol
tak fosztva azoktól. A lényeges nem a nemzetiség, hanem az állampolgár
ság fa jtá ja  volt, mivel a forradalmi törvényhozás különbséget te tt aktív, tel
jes jogú, és passzív, választói joggal nem rendelkező állampolgár között. H. 
Désir az 1793-as alkotmányt idézi, amely a legliberálisabb volt az idege
nekkel szemben. /16/ A francia forradalom, írja Lezárásként, "mely bátor
ság, harc, képzelőerő, és testvériség volt, jobbat érdemel annál a ridegség
nél, ami néhányakhan él, ha a bevándorlók jogainak kérdését érintik". /17/

A kétszázadik évforduló az ünneplésre, de a számadásra is kiváló alka
lom. Azoknak az írásaiban, akiket a bicentenárium elgondolkodásra készte
te tt, mi és hogyan valósult meg 1789 eszméiből, a forradalom nemcsak 
összehasonlitási alap. Most is időszerű és még megvalósításra váró politi
kai programot jelképez.

Maguk a címek is kifejezőek: "A következő francia forradalom" /18/ vagy 
"A nagy terv". /19/ E cikkek hangvétele a francia jelent illetően meglehe
tősen kritikus. A szerzők ugyanazokat a jelenségeket bírálják: a tarta lm at
lan közéletet, az egyenlőtlenségeket, a társadalmi szolidaritás hiányát, és a 
perspektívavesztést.

A legélesebb bírálat a Le Monde ez évi második számában olvasható. 
/20/ Úgy érzem, fel kell figyelni arra, hogy az évfordulóval kapcsolatos írá 
sok sorában az első egy egész oldalas önbírálat. J.D.Bredin szerint a fran 
cia nemzeti érzés "felhígult", a politikai közömbösségért pedig azok a poli
tikusok is felelősek, akik állandóan e m iatt siránkoznak. A  kiábrándultság
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egyik oka, hogy a tömegek érzik, "a vezetők valójában nem veszik komo
lyan őket". Ami a forradalom nagy jelszavait illeti, egyik sem valósult meg 
tökéletesen. A szabadság? A franciák számára egyre inkább a kényelmet, 
biztonságot jelenti. Egy-egy erőszakos rendőri beavatkozás, önkényesség 
"nem zavar minket, ha a többség nyugalma nincs veszélyeztetve. A parko
lási gondok jobban lekötnek bennünket, mint a szabadságjogok megsértése." 
Egyenlőség? Ezzel kapcsolatban a bevándorlók hátrányos helyzetét, a va
gyoni különbségeket, az esélyegyenlőség hiányát, az intézm ényesített elit
képzést, a szüntelen szaporodó különféle kiváltságokat (kezdve a parkolási 
előjogokkal) hánytorgatja fel, megjegyezve, hogy “lesz miről beszélnünk, ha 
visszatér augusztus negyedikének szép éjszakája '. A testvériség? Lassan is
meretlen fogalommá válik ebben a "megfagyott", és "magába zárkózó” tá r
sadalomban. így a "nagy terv", a "következő francia forradalom", 1789 esz
méinek megvalósítása lenne, "társadalmi élet újraélesztése", a "szabad
ságjogok kiterjesztése" és a "visszatalálás a testvériség útjára". 1221

Még tanulságosabb a különféle közvéleménykutatások sem. Az AFP fran
cia hírügynökség a képviselőket faggatta, kit tartanak példaképüknek a for
radalom személyiségei közül. A népszerűségi lista élére Condorcet és Mi- 
rabeau került. Laurent Fabius, a nemzetgyűlés elnöke így indokolta dönté
sét: "Az előbbi egy politikai szerepet vállaló értelmiségi, az utóbbit pedig a 
jobboldal m int forradalm árt, a baloldal mint XVI. Lajos fizetett emberét 
u tasíto tta  el. "A szavazásról beszámoló cikk szerzőjének megjegyzése sze
rin t Robespierre-re talán azért szavaztak kevesen, mert az egyik kommu
nista képviselő kijelentette róla, hogy "talán Lenin előfutára volt". /23/

Közvéleménykutatásnak is beillett az a sokat bírált televíziós játék, mely 
előbb XVI. Lajos, m ajd Marié A ntoinette perét idézte fel. Szenvedélyes han
gú véd- és vádbeszédek elhangzása után az ítélkezés joga a nézőké volt. A 
telefonos szavazás eredményeként mind a királyt, mind a királynéi alakító 
színész kegyelmet kapott (XVI. Lajos 55 a telefonálók %-tól, M arié Anto- 
inette 75 %-tól nyert teljes felmentést.) 724/

Ennél érdekesebb a Le Monde, a TF 1 és az IPSOS közvélemény kuta
tó intézet felmérése a "franciák forradalmi műveltségéről." A kivégzéseknél 
maradva, az itt megkérdezettek 26 %-a ért egyel a király elítélésével. Ro- 
bespierre lefejezését 33, D antonét 27 % fogadta el. Míg XVI. Lajos eseté
ben 28, addig mind Robespierre, mind Danton kivégzéséről a megkérdezet
tek 48 %-ának nem volt véleménye. Természetesen a halálbüntetés m ás el
bírálás alá esik ma, mint kétszáz évvel ezelőtt, de így is kitűnik a király 
iránt mutatkozó nagyobb könyörületesség és érdeklődés, szemben a forra
dalom vezető alakjaival.

A kérdések igen általánosak voltak (például: "Ismer-e 1789-en kívül fran 
cia, vagy más forradalmakat?"). A felmérés készítői m indenfajta választ, va
gyis a pontatlanokat is figyelembe vették. Ezért feltűnő, hogy aránylag so
kan, egy-egy kérdésre átlagosan a megkérdezettek 36 %-a nem válaszolt. 
(Feltehetőleg nem elvi okok m iatt, hanem mert semmilyen véleményük nem 
volt.)
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A legkevesebben (14 %), az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatával kap
csolatos kérdésre nem válaszoltak: "Mit jelent Önnek az Emberi és Polgári 
Jogok Nyilatkozata?" A megkérdezettek 43 %-a "egy jó dolognak" tarto tta , 
amivel egyetért, egyéb pontosítás nélkül.

A rra a kérdésre, hogy mit tartanak a forradalom legfontosabb esem é
nyének, 34 % nem felelt, a legtöbben pedig (37 %), a Bastille bevételét em
lítették. Igaz, a köztársaság kikiáltását csak 4 % tette  az első helyre, a fel
m érést ism ertető cikk címe mégis; "A Forradalom: a Köztársaság". Ezt a 
következtetést az újságíró azzal indokolja, hogy a forradalom legjobb örö 
koséként a mai politikusok közül a válaszadók M itterand-t nevezték meg, 
m ajd sorban M. Rocard R. Barre, J. Chirac, és V. Giscard d ’Estaing követ
kezett. Vagyis két köztársasági elnök, és három miniszterelnök. Igaz, ez a 
következtetés tám adhatónak tűnik, ha arra gondolunk, ez a lista talán csak 
azt tükrözi, hogy kik a mai legismertebb politikusok. Ráadásul erre a kér
désre az átlagosnál többen, a megkérdezettek 40 %-a nem válaszolt. Elgon
dolkodtató az is, hogy a XIX—XX. század összes francia politikusa, közé
leti személyiségei közül a forradalm i hagyományok legjobb folytatójának 
Ch. de Gaulle-t tarto tták  (30 %), őt J. Jaurés messze lemaradva követi a 
második helyen (8 %), Pompidou a harmadik (7 %) M itterand a negyedik 
(6 %), Napóleon a tizedik helyre került, Victor Hugóval azonosan a szava
zatok 3 %-át kapva, míg ebben az esetben 46 % nem nevezett meg senkit.

Ezek az adatok a tárgyszerű ismeretek hiányát m utatják. A történészek 
közötti tudományos vita, ahogy a Le Monde megállapítja, úgy látszik, nem 
terjed  túl a szakemberek körén. A köztudatban, a "forradalom az iskolában 
tanult összefolyó eseményhalmazként él".

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mai tömegmozgalmak ne találnák 
meg követeléseik igazolására a hivatkozási alapot a forradalom eseményei, 
eszméi között. Befejezésül hadd idézzem a Le monde február 28-i, keddi 
számát. E szerint az előző hétvégén Marseilles-ben 20, Rennes-ben 25, Pe- 
riguex-ben 60 ezer vadász tüntetett a víziszámyasok vadászidényének te r
vezett csökkentése ellen. A felvonulók közül sokan frígiai sapkát viseltek, 
és nem egy transzparensük hirdette, hogy a szabad és demokratikus vadá
szati jog a forradalom vívmánya volt. A felháborodott vadászok azt köve
telték, legyen ezentúl a vízivad vadászidényének kezdete július 14-e...
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JEGYZETEK

1. A januárban megjelent 26 számban 31 cikket találtam, melyek részben 
vagy teljes egészében a bicéntenáriummal kapcsolatosak. A Le M onde az 
évforduló híreinek külön rovatot is szentel Bicentenaire" címmel, mely he
tente két-három alkalommal jelenik meg. Ismertetésemhez azonban nemcsak 
ennek a rovatnak az írásait tudtam  felhasználni.
2. Le Monde (továbbiakban L.M.) 1989. január 1—2.
3. Lásd a 2. jegyzetet!
4. 1989. január 18— 19.
5. L.M. 1989. január 20.
6. L.M. 1989. január 17. Michel Kajman: Un week-end ordinaire... Georges 
M archais Párizsban, a XIV. kerületben, egy kommunista aktivisták által szer
vezett filmklubban m ondott beszédéből származnak az idézetek.
7. L.M. 1989. január 6. Jean-M arie Benoist: Au nőm de Lum iéres J.M. Be- 
noist (Párizs, 1942. április 4.) író, füozófus, a Collége de Francé tanára.)
— Fouquier-Tinvüle (Herouel, 1746. június 10. — Párizs, 1795. május 7.) 
Danton és Robespierre híveként 1793 márciusában közvádlónak nevezték 
ki a Forradalm i Bíróság mellé. Könyörtelenségéről volt ismert. Thermidor 
9-én Robespierre ellen fordult, de a Terror alatt vállalt szerepe m iatt nem 
tudta megnyerni a tbermidoriak bizalmát, s végül ő is a guillotine alatt vé
gezte.
— Simon, Antoine (Troyes, 1736. — Párizs, 1794.) A forradalom előtt var
ga volt. Mint vakbuzgó jakobinust, őt bízták meg a trónörökös őrzésével a 
Temple börtönében. 1793-ban Thermidor 10-én Robespierre más híveivel 
együtt kivégezték.
8. LM . 1989, január 19. J.M. Benoist: 'M ise au point — La Révoluti on 
contre les droits de Fhomme."
9. L.M. 1989. január 14. André Fontaine: "Le Monde de la Révotution fran- 
caise." A. Fontaine (Párizs, 1921. március 30. — (1947-től dolgozik a Le 
M onde-nál, melynek 1985 óta főszerkesztője.
10. L.M. 1989. január 24. Raphaélle Perolle tudósítása.
11. L.M. 1989. január 8—9.
12. L.M. 1989. január 10.
13. LM . 1989. január 29—30. Michel Rocard január 27-én La Roche sut 
Yon-ban m ondott beszéde.
— Tallien, Jean Lambert (Párizs, 1767. január 23. — Párizs 1820, novem
ber 16.) 1793 szeptemberében a Közjóléti Bizottság m egbízottjaként Bor- 
deaux ban a forradalmi terror bevezetője. Saját foglyai között felfigyel és 
beleszeret egy arisztokrata elvált asszonyba, akinek a hatására egyre m ér
sékeltebbé válik. Részt vesz a thermidori összeesküvésben, a jakobinus klub 
felszámolásában. A direktórium alatt csak másodlagos politikai szerepet já t
szik. A jakobinusok mint árulót, a mérsékeltek mint terroristát gyűlölik. Bo
naparte egyiptomi hadjárata  során angol fogságba esik, ahonnan csak 1802- 
ben szabadul. Hátralévő éveiben visszahúzódva él.
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14. L.M. 1989. január 28. Max Gallo: Les affaíres et les socialistes. M.Gal- 
lo (Nice, 1932. január 7.) — író, egyetemi tanár, történész. 1988 óta a fran 
cia Szocialista Párt kulturális ügyekért felelős titkára.
— Barras, Paul Jean Francois (1755— 1829) Katonatisztként szolgál a fran
cia gyarmatokon, majd Párizsba visszatérve kicsapongó életet folytat. A  for
radalom lendülete őt is elragadja, részt vesz a Bastille ostromában, és a ja 
kobinusokhoz csatlakozik. Aktív szerepet játszik a girondisták m egbuktatá
sában, XVI. Lajos halálára szavaz, és 1793-ban mint a konvent délre kine
vezett képviselője kegyetlenül leveri a királypárti és girondista felkeléseket. 
Thermidor 9-e egyik fő szervezője. 1794. szeptember 4-én (Fructidor 18- 
án) Bonaparte segítségével államcsínyt hajt végre, de kicsapongó életm ód
ja, intrikái m ia tt elveszti népszerűségét. Bonaparte hatalomrakerülésével 
megbukik. Itáliába száműzik, ahonnan a Restauráció idején visszatér, és an
nak ellenére, hogy "királygyilkos", békében fejezi be életét chaillot-i b irto 
kán, élvezve a forradalom  alatt összeharácsolt vagyonát.
— Fouché, Joseph (La M artiniére, 1759. május 29. — Trieszt 1820. de
cember 26.) A  papi nevelést kapott, de soha fel nem szentelt híres-hírhedt 
későbbi rendőrm iniszter 1792-ben lesz a konvent tagja. Szélsőségesen an- 
tilderikális nézetei, és a vidéki felkelések elfojtásában tanúsíto tt kegyetlen
sége m iatt ham ar ism ertté válik. Bár a thermidoriak szövetségese, Robes- 
pierre bukása után elűzik a konventből. Barrásnák köszönhetően nevezik ki 
rendőrfőnöknek 1799 júliusában. Titkosrendőri hálózatára támaszkodva ha
talm at biztosít magának, és szervezetét Napóleon szolgálatába állítja. 1809- 
ig (1802— 1804 közötti rövid megszakítással) Napóleon rendőrminisztere. 
Mivel ellenzi a  császár házasságát M ária Lujzával, leváltják, de kárpótlásul 
az O tranto hercege címet kapja. A Száz Nap alatt ismét rendőrfőnök, majd 
W aterloo után az átm eneti kormány vezetője. XVIII. Lajos visszatértével is 
megmarad rendőrfőnöknek, de az ultrák tiltakozása m iatt végül menesztik. 
A király 1815-ben drezdai követnek nevezi ki.
15. L.M. 1989. január 4. Hervé Lourau: 1789 et le droit de vote des im- 
migrés.
16. 1793-as alkotmány 4. cikkely: "Minden 21 évet betöltött Franiaország- 
ban született és o tt lakó férfi — Minden 21 évet betöltött idegen, aki egy 
éve Franciaországban lakik — Saját munkájából él — Vagy tulajdont szer
zett — Vagy francia nőt vett feleségül — Vagy gyermeket fogad örökbe — 
Vagy idős em bert tart el — Végül minden külföldi, akit a törvényhozó tes
tület arra érdemesnek ítél — A francia polgári jogok gyakorlására jogosult
nak nyilvánul (A szerző fordítása).
17. L.M. 1989. január 14. Harlem Désir: Réponse á un "citoyen"-Qui 89 
pour Pégalité.
H. Désir (Párizs, 1959) — Apja M artinique szigetéről származik édesany
ja elszászi születésű. 1985-ben született a kezdeményezésére az "SOS, 
rasszizmus" mozgalom, mely néhány hónap alatt 300.000 tám ogatóra talált. 
Törekvéseiket M itterand elnök is támogatja.
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18. L.M. 1989. január 3. Jean-Denis Bredin: La prochaine révolution fran- 
caise.
19. L.M. 1989. január 17. alain Touraine: Le grand dessin.
20. Lásd a 18. jegyzetet!
21. Lásd a 19. jegyzetet!
22. Lásd a 18. jegyzetet!
23. Lásd a 6. jegyzetet!
Condorcet-vel kapcsolatban talán azt sem árt megjegyezni, hogy nem sza
vazott a király halálára.
M irabeau politikai meggyőződését követve közvetíteni próbált az udvari és 
a nemzetgyűlés között. 1790 májusában lépett kapcsolatba a királlyal, majd 
1790. július 3-án Saint Cloud-ban Marié Antoinette-lel folytatott titkos tár
gyalásokat. A király, bár nem követte tanácsait, kifizette adósságainak egy 
részét, és havi járadékot is biztosított számára. 1791. április másodikén be
következett halálakor a közvélemény még nem tudott ezekről a tárgyalások
ról, így nemzeti hősként tem ették el.
24. XVI. Lajos "pere" december 12-én volt a TF 1 csatornán. Erről lásd: 
L.M. 1988. december 14. Marié Antoinette-éről: L.M. 1989. január 5.
25. L.M. 1989. január 4. Claude Sales: La Révolution, c ’est la Répubüque. 
— A felmérés készítői ezer embert kérdeztek meg.
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