EÖTVÖS ÉS MONTALEMBERT.*)
Azoknak a magyar íróknak száma, a kik nagy franczia
írókkal levelezésben voltak, vajmi csekély. A XVIII-ik században, midőn a franczia iskola tagjai az irodalmat Voltaire,
Rousseau, az Encyclopíedisták és a poésic légére képviselőinek átdolgozásával, kivonatálásával és fordításával újra fölébresztették, bizonyára többen az élö írókkal is érintkezésbe léptek, de levelezésök még lappang. Egyedül gróf Fekete
János adta ki levelezését Voltaire-rel; Széki Teleki József
viszonya Rousseauhoz még nincs felderítve s Martinovics
összeköttetései a franczia Convent tagjaival csak sejthetők.
Az 1794-iki «összeesküvést) véres elfojtása s a napoleoni
háborúk ezt a kapcsolatot hosszú időkre megszüntették.
Csak a franczia romanticismus korában, midőn a demokrata
szellem az irodalomban és politikában Magyarországon is
hódít, találjuk ismét nyomait a közeledésnek, melyet a magyar írók utazásai vagy tartózkodásai Francziaországban nagyban elősegítenek. Eötvösről tudjuk, hogy 1836. és 1837-ben
több franczia íróval érintkezett; Hugó Károly huzamosabban
ólt Párisban és franczia nyelvű színdarabokat is írt. A szabadságharcz leveretése után a magyar emigratio, élén gróf
Teleki Lászlóval, nemcsak az írókat, hanem a nagy közönséget
is értesítette a magyar ügyekről. Érdekes e tekintetben
Chassin Károly Lajos levelezése, a melyet nem rég a Magyar Tudományos Akadémia szerzett meg, mert becses adalékokat tartalmaz a magyar emigratio történetéhez. Ezek az
*) Kiadatlan okiratok nyomán. — Montalembert leveleinek közléséért báró Eötvös Lorántnak, Eötvös leveleinek közléséért Vicomte
de Meauxnak, Montalembert vejének és örökösének mondunk köszönetet.

érintkezések a kiegyezés után gyérebbek lesznek, pedig a
magyar irodalomnak és politikának érdekében áll, hogy
ne csak a németek, hanem más nemzetek és első sorban
a francziák, jól legyenek értesítve viszonyainkról.
-K-K *
Báró Eötvös József összes életírói megegyeznek abban,
hogy a franczia irodalmi és politikai szellem nagy befolyással volt rá. Ámbár Ferenczi Zoltán és Yoinovich Géza
ennek részletes kimutatásába nem bocsátkoznak : RZy £1 ki a
franczia irodalmat ismeri, Eötvös műveiben könnyen fölfedezi azt a kapcsot, a mely őt Francziaországhoz fűzi.
Nagyon helyesen jegyzi meg Berki Miklós abban a kis
művében, melyet Báró Eötvös József és a franczia
irodalom czím alatt tett közzé,*) hogy «nemcsak aesthetikai és
irodalmi, hanem politikai elvei is jórészt Francziaországban
szerzett tapasztalatainak s franczia irodalmi ismereteinek
leszűrődései». Kár, hogy Berki tanulmánya csak a Karthausira. szorítkozott, de reméljük, hogy kutatásait a többi
művekre is ki fogja terjeszteni, különösen A XIX.
század
uralkodó eszméire, a hol már a sok franczia jegyzet mutatja, melyek voltak Eötvös forrásai. Tudjuk, hogy ez
a munka, a magyar politikai irodalom egyik legnagyobb
dísze, német és magyar nyelven jelent meg, de Eötvös
szerette volna, hogy a francziák saját nvelvökön is olvashassák azokat az érveket, melyeket az állam túltengése
és a túlságos központosítás ellen írt, a melynek Francziaország mintegy typusa. E munka révén lépett levelezésbe
Montalemberttel, a kit talán már 1836-iki utazása alatt látott.
E levelezés a franczia író magyarországi utazása után (1861)
még bensőbbé vált és eltartott egész élete végéig, mert utolsó
levele Eötvöshöz 1870 márczius 12-én kelt és Montalembert
másnap meghalt. Hogy ezt az érintkezést kellően méltányolhassuk, szükséges Montalembert életének főbb mozzanatait
röviden előadni, mert a mostani nemzedék mar alig sejti, mily
helyet foglalt el Szent Erzsébet franczia történetírója a politikában és irodalomban és mi vonzhatta a liberális és demokrata érzelmű Eötvöst a katholikus egyház híres védőjéhez.
*) Budapest, 19U4. Eggenberger.

Montalembert csak három évvel volt idősebb Eötvösnél.
Ősrégi családból származott; elődei résztvettek a keresztes
háborúkban, azután hőstettekkel tűntek ki a csatamezőn,
de a királyság fénykorában, XIV. Lajos alatt nem jelentek meg az udvarnál. A nagy forradalom alatt a család
egyik ága a modern szellem zászlaja alá szegődött, a másik
kivándorolt. így történt, hogy Montalembert 1810 márczius 15-én Londonban született. Anyja ereiben skót és
irlandi vér folyt. Ez magyarázza rokonszenvét az elnyomott ir nép iránt. Anyai nagyatyja, Forbes, nevelte angolosan, mély vallási nyomokat hagyván a gyermek kedélyében.
Midőn I. Napoleon bukása után atyja visszajött Francziaországba, Stuttgartba nevezték ki nagykövetnek. így történt, hogy Montalembert Károly — Forbes — René jól
megtanult németül, a mi akkoriban a francziáknál ritkaság
számba ment. E nyelv ismerete révén léphetett később
Eötvössel közelebbi viszonyba, olvashatta az ő műveit német
fordításban és a hatvanas évektől fogva a Pester
Lloydot,
hogy a magyar viszonyokról mennél hűbb képet nyerjen.
De angol és német nyelvi ismeretei nem feledtették el vele
honi nyelvét. Az, a ki Francziaország egyik legnagyobb
politikai szónoka lett, már tizenhat éves korában, midőn a
Collége Eollinbe lépett, szépen írt francziául. Csak a két felsőbb osztályt végezte ott, míg a baccalaureatust 1828-ban letette. Mint Eötvös, nagyon korán kezdett írni. Levelei, melyeket egyik tanulótársához, Cornudethez, 1827 és 1830 közt
intézett és melyeket csak 1873-ban tettek közzé (Lettre.s
á un ami de college) már jeles íróra vallanak, a kinek
szívében az egyház, Francziaország és a szabadság eszménye él. Ezeknek akarta életét szentelni, ezekért fáradozott utolsó lehelletéig.
A Sorbonne-on akkoriban a nagy trias : Cousin, Viliemain és Guizot tartott előadásokat, nem ugyan hogy jövendő
tanárokat képezzenek — 1880-ig ezt a feladatot egyedül az
École normálé supérieure teljesítette — de hogy egy vegyes
közönségnek, a mely közt vajmi kevés valódi egyetemi hallgató volt, az irodalomból és történetből hetenként egyszer
vagy kétszer előadásokat tartsanak. Montalembert el is járt
ezekre, de tulajdonképen az akkori nemzedék elveit követte :
a baccalaureatus után autodidaktává lett és húsz éves korá-

ban már nyilvánosan föllépett mint iró. Cousin a Kant műveit ajánlotta neki, de ezeket nem igen értette a fiatal
ember, sokkal nagyobb érdeket talált Schelling irataiban,
a melyekre egy német pap, Studach, figyelmeztette. Ez
Stockholmban az udvarnál élt és midőn Montalembert
atyját meglátogatta, a ki Bernadotte királynál Francziaországot képviselte, megismerkedett vele. Ekkor föltette
magában, hogy Európa állami életének történetét írja meg,
de e tervből nem lett semmi. Átvitorlázott Irlandba és ott
a helyszínén megismerkedett az ország nyomorával, látta
az angol társadalom minden rétegét és a hatalmas szónokot,
O'Connellt. Tapasztalatairól később sokat írt a lapokba.
Ámbár Eötvös Szegénység Irlandban
(1840) czímű tanulmánya főleg angol forrásokból merít és csak a végén említi Gustave de Beaumont: L'Irlande sociale, politique et
religieuse czímű művét, mégis föltehető, hogy Montalembert ebbeli munkálatait, különösen azt a propagandát ismerte, melyet az irlandi katholikus egyház és inség érdekében kifejtett és melynek gyümölcse egy 80,000 frankra
rúgó gyűjtés volt.
Montalembert ezeket a nemes, szive mélyéből fakadó
leírásokat és panaszokat az Avenir czímű lapban tette
közzé. Ennek a lapnak a franczia journalistika történetében kiváló helye van. Ámbár csak tizenhárom hónapig állt
fenn (1830 októbertől 1831 novemberig) és mindössze talán
1900 előfizetője volt, a franczia vallásos és katholikus társadalmi életnek fölébresztésében fontos szerepe volt. A lap
szellemi részének vezetője Lamennais (1782—1854) volt, az
a breton születésű pap, a kit az irodalomtörténet Chateaubriand és Renan mellé helyez. Ragyogó tollát eleinte a
katholikus egyház és papság az állami hatalomtól való fölszabadításának szentelte. Azt akarta, hogy a vallás régi,
evangéliumi tisztaságban ragyogjon, hogy szálljon le a néphez és legyen a demokratikus eszmék őre, azoknak az
eszméknek, melyet a júliusi forradalom, a reactionarius
kormány megbuktatása után, Francziaországban győzelemre
akart vinni. Mély fölfogású, néha socialistikus színezetű,
prófétai hangú és apokalyptikus jellegű irataiban már 1830
előtt nagy szolgálatot tett az egyháznak, úgy hogy a szent
szék 1824-ben bíbornoki méltósággal akarta fölruházni. De

Lamennais nagy lelke, mely inkább a középkor nagy egyházi szónokaiéhoz hasonlított, mint egy XIX. századi paphoz, ezt a kitüntetést nem fogadta el és mint egyszerű
szerzetes folytatta pályáját. A júliusi forradalmat, a mely
első föllépéseiben határozottan antiklerikális irányú volt és
az egyházat üldözte, Lamennais ennek az egyháznak reformálására akarta fölhasználni. «Ti, úgymond a papoknak,
rettegtek a liberalismustól; tegyétek katholikussá és a társadalom újjá fog születni.» Ennek az újjászületésnek czéljára indította meg az Avenir
czímű lapot, a melynek
Francziaország határain túl, különösen a németországi
katholikusokra nagy befolyása volt. A húsz éves Montalembert és a jogászból szerzetessé vált Lacordaire voltak főbb
munkatársai. Valamint Lamennais nevéhez fűződik a XIX.
századi katholikus renaissance, melyet uiána Angolországban Manning és Newman, jelenleg Amerikában Ireland képvisel, úgy fűződik Montalembert nevéhez a liberális katholicismus szervezése a politikában és a parlamentben, mert
ő mint laikus szolgálta az egyház ügyét. Lacordaire pedig
a hitszónoklat e ragyogó mintaképe, a XVIII. századi
egyház tespedése után, ezer meg ezer hívőt bájolt el a
Notre-Dame szószékéről. Szónoklata és fényes tolla a dominikánus szerzetest az Académie fran^aise kupolája alá
vitték. Ott fogadta Guizot, a ki protestáns létére abban az
emlékezetes gyűlésben kifejtette, hogy mennyire haladt a
türelem eszméje a XVI. század óta, minthogy a heretikus
protestáns fogadhatja fényes gyűlésben az inquisitort, a
domonkost.
Ezek után érthető Eötvös vonzódása Montalemberthez,
a ki húsz éven át adott irányt a katholikus törekvéseknek.
Hogy a magyar író már 1836-ban jól ismerte a franczia
viszonyokat a júliusi forradalom után, azt a
Karthausi
eléggé mutatja. Hiszen egy magyar író sem hatott annyira
az akkori franczia társadalom és az akkori Páris elemzésébe, mint épen Eötvös. Lamennais, Montalembert és Lacordaire törekvéseit méltatta, hisz mint Voinovich szép
tanulmányában nagyon helyesen mondja: «szépirodalmi és
politikai munkáiban a keresztyén szellem leng s a mi
ebből egy modern államban és társadalomban az ő korában megvalósíthatónak látszott, mindannak megvalósítására

törekedett». Ennek a szellemnek a néphez kelleti; alászállnia és e tekintetben Eötvös inkább Lamennais és Lacor
daire hive, mint az aristocratikus érzelmű Montalemberté,
a ki csak nagy csalódások után vette észre a malinesi
katholikus congressuson. 1863-ban, hogy a katholicismus
óltető ereje a népben, s nem a nemességben rejlik. Mint
Berki Miklós írja említett tanulmányában, «Eötvös Rousseaunak, a plebejusnak szónokló tanítványa, a kit a Chateaubriand vallásos kaczérkodásával told meg.»
Hogy fogadta a Szentszék a három nagy franczia író
törekvését ? Néhány ultramontán és nagyon is remegő püspök
javaslatára XVI. Gergely pápa a Miramur nos czímű encyklikában megrótta őket. Hisz Lamennais volt az első, a ki
a napoleoni concordatum ellen kikelt, a ki az állam és
egyház elválását sürgette már 1830-ban, azt az elválást, a
mely csak napjainkban jött létre s nem épen a Szentszék
kívánatára. Lamennais és munkatársai a papi hivatalt lealázva látták, ha az államtól teszik függővé és annak
mintegy fizetett zsoldosává. Jobban szerették volna a papságot szegénységben, mint függésben látni. Már pedig
Róma ragaszkodott ehhez a concordatumhoz, a mely az
egyedüli menedék volt a nagy forradalom rombolása után,
ámbár érezte, hogy I. Napoleon, midőn azt megkötötte,
mind az egyházat mind az iskolát saját czéljainak elérésére
használta fel. Harmincz évi fennállás után nem engedhette
meg az izgatást ellene. A másik ok a júliusi kormány
bour'geois félelme volt a három izgató tüzes czikkeinek
következményeitől. Ok ugyanis a népre akartak támaszkodni;
a justice sociale híres mondása Lamennais ajkairól is hallatszott. Pellengérre állította azokat a nagygyárosokat, a kik
a népnek verejtékén gazdagodnak meg, annak a népnek,
melyet butaságban hagynak tengődni, tizennégy sőt tizenhat órán át dolgoztatnak oly helyiségekben, melynek levegője bűzhedt és öl. Az Avenir felhívta a papságot, hogy
ezentúl a szegény nép jólétével is foglalkozzék és ne legyen
a gazdagok és hatalmasak uszályhordozója.
Egyszersmind az I. Napoleon alkotta roppant mérvű
állami központosítást is megtámadták. Lamennais és Montalembert fájdalommal látták, hogy a virágzó provinciális
élet, azok a községi szabadalmak, melyek a nagy forrada-

lom előtt léteztek, lassanként eltűntek és egy vasmarkú,
ezer szervezettel rendelkező központosítással helyettesítettek,
a mely még a legcsekélyebb községi ügybe is beavatkozik,
az egyéni kezdeményezést megsemmisíti és egész Francziaország területén oly egyformaságot hoz létre, a mely századunk rákfenéje. A ki Eötvös társadalmi és politikai működését ismeri, azonnal átlátja, mily szoros kapocs fűzi őt
az Avenir nézeteihez. Ámbár a Falu jegyzője az akkori
vármegyei élet bűneit ostorozza és szerzője 1848 előtt
egy központi felelős kormány megalkotásáért küzdött, nem
szabad azt hinnünk, hogy ő, valamint elvtársai, Szalay
és Csengery, a centralista név mellett is, a hogyan politikai kis csoportjukat nevezték, egy oly központosítást óhajtottak volna, mint Francziaországban. Hisz A XIX.
század
uralkodói
eszméinek
befolyása
az álladalomra
épen az
állam szerfeletti hatalmaskodása ellen szól és az egyén,
vagyis a nemzetiség, vallás és szűkebb körű község jogát
védi az állam ellenében. E tekintetben Eötvös politikai
nézetében az ellenmondás csak látszólagos, a mint ő ezt
maga Heves vármegye ügyében mondott beszédeiben és a
Reform második kiadásának előszavában (1868) kifejtette.
Egy másik kapocs, mely Montalembert és Eötvös irodalmi
és társadalmi működése közt fennáll, az iskola ügye. Erre
vonatkozik, mint alább látható, Montalembert több érdekes
levele. De. hogy e viszonyt megérthessük, szükséges néhány
szóval az akkori franczia tanügyről megemlékezni. Mikor
I. Napoleon a XIX. század elején Université de Francé név
alatt az egész közoktatást államosította, a kormány számára
oly kiváltságot alkotott, a mely hatalmas fegyvernek bizonyúlt. Az elemi iskolától fel az egyetemig, laikusok vagy
szerzetesek vezetése alatt, az Université de Francé épen
úgy volt a központi hatalom kezében, mint a hadsereg,,
vagy a papság. Egy teljes századig tartott, míg az egyetemek
autonomiájokat visszanyerhették és új életre ébredhettek.
Ismeretes, hogy a napoleoni rendszer, mely minden facultét
elszigetelt, nehogy «a tudományok összesége» az egyeduralom
holmi törvényellenes intézménye ellen felszólaljon, a XIX.
század folyamán, a harmadik köztársaság megalapításáig,
bénítólag hatott az egyetemek működésére. E mellett az
állam korlátolta a gyermekek tanításában a szülők szabad-

ságát. A mit ma liberté de l'enseignementn&k
neveznek,
azaz a szülők szabadságát gyermekeiket ott és oly férfiaktól
neveltetni, a kikben feltétlenül megbíznak, ennek a szabadságnak első barczosai közt Montalembert áll. Ö és Lacordaire
e mellett szálltak síkra és bogy egy merész lépéssel megmutassák, hogy az államnak n i n c s ' j o g a a szabad iskolák
(écoles libres) megnyitását megakadályozni, egy harmadik,
ma már kevésbbé ismeretes munkatárssal — de Coux —
1831 májusában a rue des Beaux-Artsban egy elemi iskolát
nyitottak vagy húsz tanulóval. «A három néptanítói) — les
trois instituteurs —, mint őket nevezték, azonban nem
számolt Lajos Fülöp rendőrségével. Már két nap múlva
a fiúkat haza küldötték, a három «tanítót» pedig karhatalommal kiűzték az iskolából és a törvényszék elé idézték. Épen
mikor a tárgyalások ott folytak, Montalembert atyja meghalt; ő ennek következtében örökös pair de Francé lett
s így a pör a pairek háza előtt végződött. A három izgatót
pénzbirságra Ítélték, de azért Montalembert nem szűnt meg
a tanítás szabadsága mellett harczolni. Jó sokáig kellett
várnia, mert csak az 1848-iki forradalom után kerülhetett
a kérdés ismét napirendre és két évvel reá, midőn Napoleon
Lajosnak, mint a köztársaság elnökének szüksége volt az
egyházra, vihette keresztül elvtársai segítségével. Hogy
a törvény, mely most már 56 év óta áll érvényben, ámbár
az utóbbi időkben, különösen az elemi oktatás terén, tetemesen javították az állam érdekében, nem a nagy szónok,
hanem a legitimista Falloux nevét viseli,*) onnan van, hogy
ez utóbbi mint közoktatásügyi minister vitte keresztül.
Eötvös, midőn 1868-ban a népiskolai törvényt alkotta,
ámbár Montalembert sok tanácscsal látta el és a franczia
elemi oktatásra vonatkozó rendeleteket és törvényeket is
megküldötte neki, a francziáktól csak a tanszabadság elvét
fogadhatta el, mert Magyarországon az állam és a papság
nem álltak soha oly merev ellentétben, mint Francziaországban. Eötvös liberális szelleme sohasem akarta volna
a községet, az egyházat vagy a nemzetiséget attól a jogtól
*) Nagyon behatóan tárgyalja e törvény létrejöttét Henry Micliel,
a nemrég elhunyt sorbonne-i tanár posthumus műve : La loi Falloux.
Paris, Hachette, 1906.
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megfosztani, melyet nekik a régi törvények biztosítottak.
Hogy ez a liberális eljárás azonban magyar nemzeti szempontból nem hozta meg gyümölcsét, azt a számos népiskola
bizonyítja, a hol az állam nyelvét vagy nem tanítják, vagy
siker nélkül tanítják. E tekintetben a napoleoni Université
rendszerének követése több sikerrel járt volna.
Az Avenir tehát tetszett demokratikus körökben, tetszett
az alsóbb papságnak, de Rómában nem, mert vagy hatvan
évvel megelőzte korát. Valószínű, hogy egy XIII. Leo nem
bánik el úgy a három íróval, mint elbánt velők XVI. Gergely. Mikor «ad limina apostolorum» Rómába indultak,
néhány bibornok megdicsérte ugyan törekvéseiket, de nemsokára rá az encyklika, a nélkül, hogy nevöket megemlítette
volna, kárhoztatta az Avenir irányát. Ezzel ennek a kitűnő
lapnak lett vége, mert noha Lamennais folytatni akarta,
két főmunkatársa sokkal inkább át volt hatva a pápa intelmétől, sem hogy továbbra izgattak volna. Montalembert
mélyen le volt sújtva. «C'est la ruine de ma vie morale
et religieuse» mondotta, de azért folytatta irodalmi működését és soha sem szűnt meg azokat az eszméket hirdetni,
melyekért ifjú korában lelkesült. Lamennais a Szentszékkel
daczolni kezdett. Római útja után a Paroles d'un croyant,
e bibliai ihletű, apokalyptikus stilű, az irodalomban is
számottevő iratában és még inkább az AfJ'aires de Romé
czimű röpiratában szakított a szentszékkel, Montalembert
nagy fájdalmára. Montalembert ugyanis atyja halála után
nemcsak egyedül maradt (anyja a világi élvezeteknek hódolt,
melyektől a fiu, épen úgy, mint Eötvös a salon-élettől,
távol tartotta magát, és visszament Angliába), hanem lelki
életének vezetőjét is elvesztette. Vigasztalást csak a hires
Madame Svvetchine, e szláv eredetű, katholikus érzelmű,
fenkölt szellemű nő társaságában, könyveiben és utazásaiban
talalt. Miután bejárta Italiát, Németországban főleg azokkal
a körökkel lépett szorosabb érintkezésbe, melyek a katholikus
egyház védelmét tűzték ki életök czéljául, mint Görres és
Brentano. Boisseréehez főleg a középkori művészet tanúlmánya vonzotta, mert Montalembert ennek a művészetnek nagy bámulója volt. 0 azon működött, hogy megmentse a vaudalismustól azokat az egyházakat, apátságokat,
kolostorokat, melyeket kor, mint gotikusokat elhanyagolt,

vagy a kormány potom áron a «bande nőire»-nak eladott, hogy azokat lerombolja és egyszerű munkásházakat
-építsen helyettök. Már 1833-ban irta a Revue des Deux
Mondesba, nagy feltűnést keltett czikkét: Le
Vandalisme
en Francé és összes műveiben több dolgozata van a középkori művészetről. Hugó Victorral is főleg a
Notre-Dame
de Paris megjelenése után érintkezett és e nemű törekvéseiben osztozott. Érintkezett még Németországban más
írókkal is, mint Uhland, Ottfried Műller, Heeren és a Grimm
testvérek. Thüringiában ismerkedett meg magyarországi
Szent Erzsébet életével és legendájával; 1833 és 1836 közt
dolgozta ki híres művét, melynek kritikai értéke ugyan nem
nagy, de mint szépirodalmi munka elsőrangú. Nagy érdeme
ezenkívül még az, hogy a franczia hagiographiát új útra
terelte, mert ezentúl a szentek és nagy egyház férfiak életéről oly munkákat kezdtek írni, melyeket a művelt közönség
is élvezhetett. A mű 1836-ban jelent meg és azóta számos
kiadást ért. Ugyanabban az évben nősült meg Montalembert,
hogy sivár legényéletének véget vessen. A híres belgiumi
Merode család egy ivadékát, a ki atyai ágon, mint mondják,
Szent Erzsébettől származott, vette el és vele boldog házasságot élt. 1841-ben vette meg a La Iioche en Breny nevű
kastélyt s innen intézte később legtöbb levelét Eötvöshöz.*)
Négy leánya volt; egyik Vicomte de Meaux-hoz ment nőül,
egy másik, a ki Magyarországon is járt, atyjának nagy fájdalmára kolostorba vonult. Mindnyáján ismerték Eötvös
műveit nrmet fordításban, különösen a falusi novellákat.
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Házasságával záródik le Montalembert életének első
korszaka, a mely a Lamennais és Lacordaire társaságában
kifejtett működésében összpontosul. A második korszak,
mely III. Napoleon trónrajutásáig terjed, főleg a pairek
házában tartott nagyhírű szónoklatairól ismeretes. Mon*) Ez a kastély nem messze Semurtől épült. Fénynyomata
Lecanuet művében Montalemberttől (III. 229.) látható. Lecanuet
három kötetes munkáján kívül (Paris 1895—1902) Vicomte de Meauxnak egykötetes biographiáját is felhasználtuk (Montalembert, Paris
1897), valamint Anatole Leroy-Beaulieunek kötetét: Les
catholiques
Jibéraux (Páris, 1885).

talembert ugyanis nemcsak nagy író, de mint Eötvös, kitűnőszónok is volt. Guizot és Thiers fölé helyezték még azok
is, a kik nem voltak hívei. Elete czéljáúl ekkor azt lűzte
ki, hogy a papságot nemzetivé, a nemzetet pedig hívő
katholikussá tegye. Főleg két ügyben szólalt föl gyakran :
a szerzetes rendek, különösen a jezsuiták és domonkosok
jogaikba visszahelyezése és a tanszabadság érdekében, midőn
Guizot, Yillemain és Salvandy az Université előjogai
fentartására nyújtottak be törvényjavaslatokat. De ő volt
egyike a legtájékozottabb szónokoknak is, mikor a külügyi
politika volt napirenden. Bő nyelvismeretei, a mi akkoriban a pairek közt ritkaság volt, számos utazásai, roppantlevelezése a külföld híres embereivel, mind arra szolgáltak,
hogy a spanyol, görög, belgiumi és lengyel kérdésekben
ékes szavát hallathassa. Talán egy nemzet ügyében sem szólt
oly rokonszenvvel, oly odaadással, mint a szerencsétlen
lengyel nemzet ügyében. Magyarországon is 1831 után sok
jeles szónok, sok nagy költő panaszolta el e nemzet sorsát,
de nem hisszük, hogy a Montalembertéhez hasonló tűzzel
és erélylyel védtek volna egy, sajnos, vesztett ügyet. Párisi
lakásán, már 1832-ben megfordultak a lengyel emigratio
főbb tagjai: Dembinski, Czartoryski. Zamoyski és a nagy
költő Mickiewicz. Hogy ez utóbbinak műveit olvashassa,
Montalembert megtanúlt lengyelül és a Zarándokok
könyvének fordításához oly tüzes előszót írt, hogy az orosz kormány a pápához fordúlt, mert benne sérelmet látott. XVI.
Gergely elég gyenge volt, hogy abban a brevében (1833
október 5.), melyet Lamennais iratai ellen bocsátott ki, erre
az előszóra is czélozzon, a mi Montalembertnek, a ki mindig
a szent szék mellett küzdött, nagyon fájt. «Ime, úgymond
A 7 ap/ójában, első jele a nyilvános figyelemnek, melyet az
egyház fejétől kapok, miután egész ifjúságomat az ő védelmének szenteltem . . . Rég feláldoztam az egyháznak pályámat, becsvágyamat, a dicsőség álmait; kell-e, hogy neki szent
ügyeimet, a szabadságot és Lengyelországot is feláldozzam,
azokat az ügyeket, melyek szivemet reszketésbe hozzák,
melyeknek örök hűséget esküdtem. »*) 1843-ig baráti kötelék
*) Midőn Montalembert műveit 1861 és 1868 közt összegyűjtötte,
ebből az £7őszobólmindaztkikagyta, a m i t ifjú lelke felháborodásában í r t .

fűzte a lengyel költőhöz, a kinek számára a franczia kormány
1840-ben a Collége de France-on az első szláv tanszéket
állította fel, de midőn ez Quinetvel és Micheletvel szoros
viszonyba lépett, Montalembert nem érintkezett vele többé,
mert barátaiban az egyház ellenségeit látta. De Lengyelországért, még Krakkó elfoglalása és 1863 után is rajongott
ós tollát gyakran latba vetette érette.
Az 1848 februári forradalom, mely Magyarország
sorsára is oly döntő befolyást gyakorolt, nem töltötte el
Montalembert-t borzalommal. Hisz az uralkodó házzal nem
állt bensőbb viszonyban; szabadságvágyát, mely úgy a szerzetesrendek, mint az iskola, a belső, mint a külpolitika
ügyeit felkarolta, a szabadság régimeje alatt vélte megvalósíthatónak. A köztársaságot tehát, mint Lacordaire,
nyíltan elfogadta ; az Assemblée constűuante és législative
gyűléseiben gyönyörű szónoklatokat tartott, a melyekben
a demokratiát intette, hogy ne engedje magát a legszélsőbb
lépésekre ragadtatni. Ekkor írta róla Sainte-Beuve a Con•
slitutionnelbe
(1849 november 5.) azt a szép czikket:
M. de Montalembert, orateur, melyet még ma is élvezettel
olvasunk a Causeries du Lundi első kötetében. Különösen
nagy szolgálatot tett ekkor a pápaságnak. Az olasz nemzeti
egység apostolai már 1848-ban keményen szorongatták IX.
Piust. Montalembertnek és elvtársainak sikerült a franczia
köztársaság fegyveres beavatkozását kieszközölni. Beszéde
oly megható volt. hogy a pápa zokogott olvasása közben;
Mérimée azt Demostheneshez méltónak nevezte. Midőn
1850-ben Rómában járt, a Curia és a római nemesség nagy
lelkesedéssel fogadták ; a Sixtus-kápolnában egy szertartás
alkalmával neki adták a díszhelyet és midőn Montalembert
vonakodott azt elfoglalni, Borromée bibornok azt mondotta:
«Illő, hogy ön az első helyen üljön, hisz önnek köszönjük,
hogy itt vagyunk.»
A köztársaság elnökével, Napoleon Lajossal, eleinte jó
viszonyban volt. Ezt onnan kell magyaráznunk, hogy a
demagógiától, mint Eötvös, félt és Napoleonban az állami
rend fentartóját látta. 1849-ben a londoni nagykövetséget
szánta neki a kormány, de Palmerston ezt ellenezte,
mert Montalembert néhány évvel azelőtt a svájczi Sonderbund ügyében tartott beszédében hevesen kikelt az angol

dipiomatia furfangos eljárása ellen. Még egy nagy diadalt
vívhatott ki Napoleon elnöksége alatt: ez a már említett
Falloux-törvény megszavazása, mely az állam kiváltságát
(monopolé des intellígences, mint mondotta) csorbította,
mert az elemi és középiskolákban az állami intézetek mellett,
bizonyos feltételek alatt és némely kezesség kikötésével,,
a papi intézeteket is feljogosította iskolák fenntartására,
de az egyetemi képesítést (baccalauréat) mai napig az egyetemeken kelett letenni oly bizottságok előtt, melyeknek tagjai nem ismerik a vizsgálandókat.*) A «szabad középiskola"
még ma is a tanulók vagy negyven százalékát neveli; Montalembert és társainak tulajdonítható, hogy a «Voltaire fiai »>
ellenében a franczia nyilvános pályákon a «keresztesek fiai*
is érvényre jutnak.
Nem csodálható, hogy. Montalembert Napoleon római
politikája, a Falloux-törvény, az egyházi Conciliumok szabadságának megadása miatt, még akkor is a ('köztársaság
elnökének)) pártján maradt, midőn ez 1852 deczember 2-án
az államcsínyt elkövette. Nevét ott találjuk a Commission
consultative tagjai közt, mely a parlamenti képviselőket
volt hivatva pótolni, de melynek tanácsát sohasem kérték.
Azonban Montalembert igazság- és szabadságszerető lelke
nem ragaszkodhatott soká egy oly régime-hez, mely a jogtalanságban gyökeredzett. Világosan látott a kalandor cselszövényeibe, erőszakos eljárásába és három héttel az államcsíny után már nem járt az Elyséebe. Midőn pedig az 1853.
év elején a jogfosztó határozatok, az elfogatások, száműzetések egymást követték s végre az Orléans i-ház javait lefoglalták, Montalembert teljesen szakított a császárral. E javak
lefoglalásakor mondta a szellemes Dupin: «C'est le premier
vol de l'aigle», a mit úgy is lehet fordítani, hogy ez a
(napoleoni) sas első röpte, vagy első lopása. A szó szoros
értelmében ez utóbbi volt és Montalembert tiltakozott ellene,
de nem volt hirlap, mely tiltakozását közölhette volna, oly
szigorú volt a censura. Beadta lemondását mint a Commission consultative tagja és élte végéig fájlalta, hogy
annyira megbízott Napoleonban. «Nem kellett volna annyi
*) A franczia közoktatásügyi tanács épen napjainkban foglalkozik e vizsgálat eltörlésével.

jóindulatot tanúsítanom — írta egyik levelében Daru-höz—
egy oly tény iránt, melynek létfeltétele és alapja az esküszegés volt. Ez a tévedés még mindig épen úgy nyomja
lelkemet, mint jó híremet.»
Mint Eötvös a szabadságharcz gyászos vége után tanulmányaiba mélyedt, úgy Montalembert is az államcsíny után.
A két író és szónok hazájának sorsa különben egyforma
volt. Napoleon nyűge épen úgy nehezedett Francziaországra,
mint a bécsi reactio Magyarországra. Hisz Kossuthnak nem is
engedték meg, hogy Marseille-ben kikössön és Párisba menjen. Egyforma önkény száműzte a franczia* és magyar liberális férfiakat, a kik közül többen később Brüszelben a Libre
Recherche folyóirat szerkesztőségében találkoztak. A sajtót
épen úgy rendszabályozták Párisban, mint Pesten. Keménynek vagy Falknak czikkeikben épen oly óvatosaknak kellett
lenniök, mint Prévost-Paradolnak. Ez magyarázza meg a
két ország nagy hírlapíróinak közös jellegét az ötvenes
években.
Minthogy Montalembert a Corps législatifben, a hova
Besancon városa küldte, szálka volt a császári miniszterek
szemében, Persigny már 1854-ben azt mondta a város polgármesterének, hogy a nagy szónokot a parlamentből «ki
kell dobni». A hivatalos nyomás és rágalom annyira vitte,
hogy 1857-ben Montalembert 29,000 szavazatból 4378-afc
kapott. Az egyedüli szószék, a honnan most szavát hallathatta, az új életre ébredt Correspondant
volt. Ez a folyóirat már 1828-ban indult meg; Lajos-Fülöp alatt többször
beszüntették; 1855-ben Montalembert, Falloux, de Broglie,
Cochin és mások a liberális katholicismus főorganumává
tették és az maradt a mai napig. Ezt a folyóiratot ajánlja
Montalembert Eötvösnek, ezt küldi neki cserébe a Pester
Lloydért,
melyet 18G1 óta rendesen olvasott is. Czikkei
miatt a császári rendőrség többször a törvényszék elé idézte,
így midőn egük angolországi útja alkalmával, a hol oly
férfiakkal, mint Gladstone, Manning. Macaulay és Peel
találkozott, Un débat sur l'Inde au parlament (DHjlais czím
alatt írt egy tanulmányt. Ámbár főleg az angol politikával
foglalkozik, többször Francziaország parlamentaris helyzetére mutat és egy helyen a ministereket laquais
d'antichambrenak
nevezi. Védői az akkori Francziaország két

leghíresebb ügyvéde, Berryer és Dufaure voltak. Ha a szabad szó a sajtóban el volt nyomva, legalább a törvényszék
előtt hangoztatták a sérelmeket. A külföldi lapok levelezői
ezeket a beszédeket megküldték lapjaiknak és így Európa
tudomást szerzett róluk. Montalembert-1 e ezikke miatt hat
havi fogságra és 3000 frank birságra Ítélték. Ö felebbezett,
a császár megkegyelmezett neki, de ő a kegyelmet nem
fogadta el; s midőn a felsőbb törvényszék is elitélte, a császár egy deczember 2-iki évforduló alkalmával mintegy
iróniából újra megkegyelmezett neki.
Még nagyolíb hatást tett a Pie IX et la Francé en
1840 et en 1859 czímű röpirat, mely szintén a császári
politika ellen irányult, minthogy 1859-ben Napoleon azt
tanácsolta a pápának, hogy áldozza fel azokat a tartományokat, melyekben a forradalom kitört.
1860-ban kezdte meg Montalembert azt a nagy körútat Európában, melynek alkalmával Magyarországba is
eljött. Először Németországban, főleg Kölnben és Münchenben időzött. Ez utóbbi városban hosszú beszélgetései voltak Döllingerrel. 1861-ben Bécsben volt, a hol Zsófia főherczegnő, Rechberg, Schmerling és Rauscher nagy előzékenységgel fogadták. A Reichsrathban észreveszi a nagy űrt,
melyet a nyolczvanöt magyar követ távolléte alkotott. Egyik
kölni levelezőjének, Reiclienspergernek erről ezeket í r j a :
«A magyarok igen messze mennek, midőn teljes autonomiát
követelnek, főleg a katonai ügyekben, de alapjában véve
mellettök szól a jog, a méltányosság és a történelem és én
teljesen átlátom azt, hogy nem akarnak lemondani azokról
a parlamentáris és nemzeti intézményekről, melyek nekik
nyolczszáz éves örökségeik, oly czélból, hogy helyet foglaljanak egy új parlamentben, melynek sorsa igen bizonytalan.!)
Magyarországi útjáról napló-jegyzetei oly számosak,
hogy egy egész kötetre terjednének. Azt írja, hogy soha
még oly kellemes utazást nem tett. A főbb nemesség tárt
karokkal fogadta; szállodája, az Angol királyné előtt őt,
nejét és leányát négyes fogatokkal várták; kitűnően mulatott a Margit-szigeten, a Dunán egy csónak-partié elragadta.
Eötvös sváb-hegyi villájában politikai és vallási ügyekről
beszélt. Deákot, ámbár ugyanabban a szállodában lakott,

nem látta. Ez kitűnik egy alább közlendő leveléből. Elment
a vidékre is ; Trencsén vármegyébe, az Apponyiak ősi kastélyába.
Magyarországból Lengyelországba, régi rokonszenvének
hónába ment, de ott vajmi szomorú viszonyokat talált.
«Az ott — úgymond Magyarországról — opera volt, de ez
itt (Lengyelország) tragédia*). Erre újra beutazta Angolországot és Skócziát. Bár vesebaja már nagj'on kinozta,
belgiumi barátainak felkérésére 1863-ban, a malines-i katholikus congressuson még egyszer a nyilvánosság elé lépett.
Liberális beszédei, melyekben a demokrata irányt az egyházban védelmezte, most már nem tetszettek Rómában.
Ledochovszki, akkor nuncius Brüszelben, jéghidegen fogadta.
A Quanta cura czímű encyklika reá és barátaira szomorítólag hatott; még nagyobb csapás érte őket, midőn 1864
deczember 8-án a híres Syllabusk
bocsátotta ki a pápa.
Végre átlátta, hogy Róma és a liberalismus közt a béke
sohasem állhat helyre, de mint az egyház hű fia, hallgatott, csak leveleiben adott kifejezést felháborodásának. Ezek
közt az Eötvöshöz intézett egyike a legérdekesebbeknek.
Ugyanabban az évben leánya egy rögeszmétől megkapatva
a kolostorba lépett. A beteges ember most már La Rocheban vagy párisi lakásán, a rue du Bac-ban nagy munk á j á n : Les Moines de VOccident (hét kötet, melyek közt
a két utolsó halála után jelent meg) dolgozott. A vatikáni 1870 iki zsinat előzményei szintén nagy szomorúsággal töltötték el. Dupanloup, a kivel már 1846-ban lépett
viszonyba, a Syllabust
még védhette, de a pápai csalhatatlanság dogmájának vitatásában a magyar püspökökkel
és Strossmayerrel tartott. A modern szellemnek ezt a megaláztatását Montalembert már nem érte meg, mert elhunyt
1870 márczius 13-án. A Picpus temetőben nyugszik, Violletle
Duc, a hires archaeologus és építész tervezte síremlékét, melyet ez a felirat ékesít: «Hic requiescit, expectans resurrectionem, bonus miles Christi, Carolus de Montalembert").
Még azt a czímét sem említi, melyre Montalembert
nagyon büszke volt: az Académie franyaise tagságát, a hova
1850-ben választották meg. Csak a, Pius pápának egy levelében található «bonus miles Christi» elnevezést vésték a
kőbe. Ezt akkor írta a pápa, mikor még elismerte a nagy

szolgálatot, melyet Montalembert az egyháznak tett. Alig
tizenegy hónappal a nagy franczia író után, magyar levelezője is sírba szállt.
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Vegyük most közelebbről szemügyre Montalembert eddig
még kiadatlan leveleit Eötvöshöz. Számuk ugyan nem
nagy — egészben tizenkilencz — de fontos adalékokat nyújtanak Eötvös politikai munkáinak, politikai működésének, az
1861 és 1867 közt kifejtett tevékenységnek franczia szempontból való megítéléséhez. A levelezést Montalembert 1853-ban
kezdte, midőn Eötvöstől A XIX. század uralkodói
eszméinek első kötetét olvasta. ítélete erről tehát hét évvel megelőzi azt, melyet Laboulaye a Revue nationale et étrangéreben tett közzé (Lásd: Összes munkák XV. 230. 1.) Montalembert ezt í r j a : «On próféta volt művének nem egy helyén
és jóslatai rettenetesen megvalósultak hazám szabadságának
és méltóságának rovására. Örvendek, hogy sok más pontra
nézve egyetérthetek önnel; mindenek fölött épen úgy hiszek
mint ön, az egyenlőség és a szabadság gyökeres összeférhetetlenségében. A forradalom és demokratia leginkább az
egyenlőséget akarják: ez okból harczoltam mindig ellenök
a szabadság érdekében. De én hű maradok ehhez a szabadsághoz, melyet a keresztyén nemzetek törvényes örökségének tekintek. Látom, hogy ön nem kevésbbé gyűlöli
az absolut hatalmat. Mindazonáltal úgy tetszik nekem,
hogy ön logikailag ehhez jut el, mikor oly szigorúan itél
arról a képviseleti kormányról, mely 1814 óta Francziaországban és máshol is fennállt. Nagyon is jól ismerem e
kormányforma betegségeit, de minthogy a modern Európa
uralkodói mindig törekedtek és sikerült is nekik mindenütt
lerombolni az aristokratikus, tartományi és városi intézményeket, melyek zabola gyanánt szolgálhattak s kellett szolgálniok hatalmuknak, kénytelen vagyok a parlamenti kormányzat tökéletlen s alkura kész biztosítékait a minden biztosíték hiánya fölé helyezni.®
Nagyon várja a mű második kötetét — ez 1854-ben
jelent meg — és figyelmezteti Carné czikkeire a Revue des
Deuoc Mondesban. Sajnálja, hogy oly ismeretlen hírlapírót,
mint Hello (1. Össszes M. XIII. 295. 1.) is idéz művében

és hogy Lamartine-t «ge\vissenliaft» és «vernünftig»-nek
nevezi. A nagy költő politikai szerepéről véleménye ez :
«Higye el nekem, báró úr, bogy a katastropha okozóitkell felelősekké tennünk Francziaország és Európa mai
helyzetóért és hogy a lelkiismeret és józan belátás egyaránt hiányoztak abból az emberből, aki megirta a girondisták történetét és az 1847-iki reformista lakomákat kezdeményezte. »
Hat évi hallgatás után új alkalom nyilatkozott a
levelezés folytatására. A magyar tudományos Akadémia
Montalembert-t 1858 deczember 16-án kültagnak választotta, néhány hónappal reá Eötvös második német röpirat á t : Die Garantien
cler Maciit und Einheű
Oesterreich»
tette közzé és ugyancsak 1859 ben kitört a háború Francziaország és Ausztria közt. Ezekre vonatkozik a La Rocheban
(Cőte d'Or département) 1859 április 23. írt levél. Megköszöni a röpiratot és azokat a részvevő sorokat, melyeket
Eötvös neki az ő sajtópöre alkalmával küldött. A röpiratot
nagy gonddal fogja olvasni, mert mindaz, a mit barátja ír,
megérdemli, hogy «irónnal a kézben» (le crayon á la main)
olvassák. A háború borzalommal tölti el. «Nagyon rövid idő
alatt, úgymond, lehetetlenné lesz az érintkezés a mi két
országunk között. Legyen szabad önt még egyszer biztosítanom mély rokonszenvemről az ön jelleme, az ön nézetei
és az ön tehetsége iránt és legyen meggyőződve arról, hogy
ez a rokonszenv túléli az időt és eseményeket . . . Azon
csalódások és megpróbáltatások közepett is, melyek a becsületes embereknek egy oly kormányzat alatt, mint a mienk,
osztályrészül jutnak, megőrzöm azt az élénk vágyat, hogy
élőszóval is véleményt cserélhessek az igazi szabadságnak
azon kis számú, odaadó és önzetlen barátaival, mint ön,
a kik hűek maradnak in utraque causa. Keli-e mondanom önnek, hogy minden tekintetben siratom azt a háborút, mely kitörni készül? Bizonyára n e m ; ön eléggé érti
azt, a mi lelkemben végbe megy s én meg vagyok győződve
arról, hogy mint én, ön is jól érzi azt, hogy a háború soha
sem szolgálta a szabadság ügyét.»
Megköszöni megválasztását az Akadémiába és ezeket
az udvarias szavakat í r j a : «Ez a messziről és ily érdekes
körülmények közt jött kitüntetés végtelenül hízeleg nekem

és azon megtiszteltetés mellett, hogy a franczia akadémia
tagjává választattam, nem hiszem, hogy ért volna valaha
még olyan, mely jobban meghatott volna.» Kéri, hogy küldje
el neki az Akadémia alapszabályait és tagjainak névsorát.
Jelenti neki Tocqueville halálát, a kinek műveid Eötvös
oly jól ismerte és jelzi neki Jules Simon könyvének : La
liberté (1859) megjelenését. Abban a czikkben, melyben
Laboulaye Eötvös nagy politikai munkáját ismertette, a
Jules Simon könyvéről is van szó. Montalembert, mint a
republicanus Jules Simon ellenfele, ezeket írja róla Eötvösn e k : «Eltekintve a szerző democratikus és rationalistikus
* előítéleteitől s a hagyomány azon ostoba gyűlöletének nagy
részétől, mely halálos bűne a franczia liberalismusnak; ön
e műben igen kielégítő tünetét fogja felismerni annak a
munkának és haladásnak, melyet legutóbbi catastropháink
látványa hozott létre egy bizonyos számú tiszteletreméltó
liberálisnál.»
18G0-tól kezdve, midőn az olasz csatamezőkön Bach
rendszere a halálcsapást kapta, Montalembert még inkább
érdeklődik a magyar politikai ügyek iránt. Midőn az alkudozások megkezdődtek, az új Keichsrath egybehívása, a
magyarok távolmaradása és passiv ellenállása foglalkoztatja.
Erről már kölni levelezőjének is írt. Eötvösnek is kifejezi,
hogy nem érti e távolmaradást. «Meg voltam lepve, —
engedje meg nekem e vallomást, — az önök visszautasításától, hogy részt vegyenek ebben a gyülekezetben, mert nem
tudom meggyőzni magamat arról, hogy egy oly tapasztalt
államférfiú, mint ön, ne tudja, hogy e világon a kölcsönös
engedmények alkotják feltételét minden loyalis és tartós
kiegyenlítésnek. Egyúttal fölteszem azt is, hogy ön nem
hisz egy Ausztriától teljesen különálló Magyarország lehetőségében s hogy ez a panslavismus zsákmányává lenne, miután a napoleonismus eszköze volt.»
Most már Eötvöst személyesen is szeretné látni. A rajnaparti városok egyikében ad neki találkozót s így menti
magát: «Köztünk a közjólét összes kérdéseire nézve oly
vélemény- és érzelmi azonosság uralkodik, hogy ebből természetszerűleg azt kell következtetnem, hogy a személyes
és bensőbb vonatkozások tekintetében nincs más hátra,
mint az, hogy színről-színre ismerjük egymást, hogy vígasz-

taló és óhajtandó bizalmasság fejlődhessék köztünk: azért
mondom, hogy vigasztaló, mert oly időben élünk, mikor
a tisztességes és lelkiismeretes embereknek a legnagyobb
szükségök van, hogy megvigasztalódjanak mindarra nézve, a
minek szemtanúi vagy áldozatai.»
Eötvös nem jöhetett a E a j n a portjaira; de már a
következő évben Montalembert magyarországi útja alkalmával látta. Levelezésük ezentúl gyakoribb és bensőbb lesz;
a magyar államférfiú a franczia íróban főleg a szabadelvűség tekintélyes zászlóvivőjét tisztelte, az ő nézeteiben a
pápaságról alig osztozott. Eötvös hívő lélek volt, Gondolatai ezt eléggé mutatják, de irataiban hiába keresnénk
arra bizonyítékot, hogy az isteni és emberi igazságok csak
Rómában, a Vatikánban őriztetnek.
A pesti találkozás után az első levelet MontalembertRixensartból (Brüssel mellett) 1862 márczius 13-án írta.
A két író el volt keseredve. Eötvös, mert az 1861. országgyűlés nem hozta meg a kiegyezést és a sisyphusi munkát
újra kellett kezdeni, Montalembert a napoleoni politika és
(•legrégibb, legkiválóbb és legszentebb)) barátjának, Lacordairenak halála miatt, a ki 1861-ben hunyt el. Örvend,
hogy Eötvös az ő műveit, főleg Szent Erzsébet élétét olvassa és egy másik magyarországi Erzsébetről is értesíti, a
ki Svájczban, mint szent asszony, egy klastromban halt
meg a XIV. században. Az Institut de Francé — vagyis
az akadémia öt osztálya — megkapta a magyar tudományos Akadémia kiadványait, de «nincs köztünk egy sem,
a ki egy szót magyarul értene.» (Hisz ezt a mai akadémikusokról is el lehetne mondani!) Montalembert, mint egykor
Renan, szintén sajnálja, hogy a magyar tudósok már nem
imák latinul: «Mindig sajnálom, a nemzetközi vonatkozások és a történeti tudományok érdekében, hogy önök Magyarországon oly teljesen lemondtak a latin nyelv használatáról, mely önöket azelőtt oly könnyű összeköttetésbe hozta
az írókkal.»
Eötvös keserű kifakadásaira czélozva így folytatja:
«Még fájdalmasabban érint az a jövő, melyet ön Magyarországra nézve jósol és sóhajtva látom eltűnni a monarchikus és aristokratikus szellem fönmaradásának utolsó
esélyeit, mely azelőtt oly élénk és oly nemzeti volt önök-

nél. Egyébként, miként ön, teljesen meg vagyok győződve
a forradalmi demokratia győzelméről egész Európában. Az
uralkodók ügyetlenségüknél és gyöngeségöknél fogva még
inkább hozzá fognak járulni e győzelemhez, mint a demagogok. De nem ismerhetem el önnel együtt azt, hogy egy
oly kormányzat, melynek tényeit egyetlen tisztességes ember
sem védi, nem maradhat fönn. íme a napoleoni császárság:
mióta a papság kigyógyult megbocsáthatatlan illusiójából
III. Napoleonnal szemben, elmondhatjuk, hogy kormányzata
teljesen elveszítette minden tisztességes ember rokonszenvét, de ez nem akadályozza meg abban, hogy fönn ne álljon, sikert ne arasson és be ne bizonyítsa, hogy mennyire
csúful járhat a lelkiismeret és a józan belátás, mikor a
tömegek szenvedélyeire és előítéleteire támaszkodunk, melyeket a forradalmi szellem a császári absolutismus javára kizsákmányol. Mint ön jól m o n d j a : Szerepünket eljátszottuk,
azonban nem kevésbbé kell kitartanunk meggyőződéseink
mellett: szembe néznünk a hazugsággal és bajjal és gyermekeinkre örökségül hagynunk a liberális katholicismus sérthetetlen hagyományát.»
Eötvös azt írta neki, hogy egy nagyobb történeti és
politikai munkán dolgozik, — valószínűleg A
nemzetiségi
kérdésen; — Montalembert azt tanácsolja neki, hogy óvakodjék az elméletektől és inkább a tényekkel foglalkozzék. Ajánlja neki Tocqueville leveleit, melyeket Beaumont
adott ki. E leveleket még becsesebbeknek tartja, mint
műveit.
A következő évben (1863.) lépett föl utoljára Montalembert a nyilvánosság előtt: Malinesban a katholikus congressuson tartott egy beszédet és követjelölt volt, de ekkor
is a császárság hivatalos jelöltje győzött fölötte. Láttuk, mint
fogadta a Szentszék a beszédet. Montalembert 1865-ben értesítette róla Eötvöst: «Ez a malines-i beszéd volt nyilvános
életem utolsó eseménye; sok zaklatást, sok denunciatiót okozott nekem Rómában és máshol is. Ennek ellenére, erős
meggyőződésem az, hogy a katholikusok nem tehetnek mást,
mint a mit nekik e beszédben megjelöltem, ha ugyan nem
akarják, hogy panaszokban s még hiábavalóbb ábrándokban
emésztődjünk, mint ezek a panaszok s merítsük a modern
társadalom összes élő erőit az egyház ellen elavult igények-

kel vagy pedig fölháborító apológiájával annak, a mi egy
visszajöhetlenül eltűnt múltban a legsiralmasabb volt.»
A választások kudarczárói pedig ezt m o n d j a : ("Politikai
pályám teljesen véget ért. Nem tudom többé magamat e
tekintetben illusiókban ringatni s akarva vagy nem akarva
lemondok róla.»
Ha a franczia politikához már nem szólhat, úgy a
magyarországi viszonyok iránt most nagyon érdeklődik.
Számos kérdést intéz levelezőjéhez; Apponyi, Eszterházy,
Szécsen és végre Deák álláspontjáról szeretne értesülni,
mert a Correspondant számára egy czikket akar írni a magyar ügyekről, melyekről a franczia közönség, akár katholikus, akár köztársasági érzelmű, nem tud semmit. Barátai
körében gyakran szól Magyarországról, fölvilágosítja őket;
a magyar nemeseket, a kik Párisba jönnek, szívesen fogadja,
különösen, ha Eötvös ajánlja azokat. így mutatta be a fiatal
gróf Nádasdyt Guizotnak és Berryernek! Sennyey és neje
látogatásának is örvendett: «Ez a pár — úgymond —
visszaidézte bennünk legkedvesebb pesti emlékeinket és kitűnő mintának látszott nekünk arra nézve, hogy megmutassuk a párisi világnak Magyarországot, a melylyel annyira
szeretünk dicsekedni."
Eötvös felvilágosításokat ad az 1865. eseményekről, elküldeti neki a Pester Lloydot, hogy jól legyen értesítve. Ezért
írja neki ugyanezen év szeptember 16-án: «Öntől vezetve
kettőzött figyelemmel kezdem kisérni mindazt, a mi Magyarországban és Ausztriában végbe megy. Azt hiszem, jót
hoz a jövő, noha a Scbleswig-Holsteinra vonatkozó gasteini
egyezések cynismusa jelentékeny erkölcsi kárt okozott Ausztriának minden tisztességes ember szemében."
Es ugyanabban a levélben: «A magyar ügyet — már
tudniillik az ön s az én felfogásom szerinti magyar ügyet —
igen kedvezőtlenül Ítélik meg Francziaországban, a hol azt
csak a szabados bécsi sajtó közvetítésével ismerik, vagy a
mi még rosszabb, a Türr- és Klapka-párt túlzásaiból, mely
Magyarországot makacsul egy piemonti Itália fiókjává akarja
tenni.»
Ajánlja neki Le Play La réforme sociale czímű művét,
melyről azt mondja, hogy ez a legrészrehajlatlanabb franczia
munka, mely Tocqueville Demokratiáia óta megjelent.

Itt vallja be atyai szívének nagy fájdalmát a miatt,
hogy leánya, a kit Eötvös ismert, kolostorba vonult. «Ez az
elválás, úgymond, metsző fájdalmat okozott nekem; de kezdek vigasztalást találni abban a vigasztaló bájban, melyet
e szeretetreméltó leányommal való megbitt levelezésből
merítek, a ki Isten és a keresztyénség szolgálatában használja fel azt a vonzalmat, melyet ön benne Pesten a világ
és a szalonok iránt tapasztalt.*)
1865-ben gondolt Eötvös A XIX. század
eszméinek
franczia fordítására. Montalembert több levelében látjuk,
hogy legjobb akarata mellett is a dolog vajmi nehéz
volt. Egy hírneves publicistát kellett volna megnyerniök.
De azok száma, a kik ekkor németül tudtak, vajmi kevés
volt. (Mennyire változtak a viszonyok 1870 óta! Most már
minden híresebb német munkát lefordítanak.) Montalembert
csak hármat ismer: Laboulaye, Jules Simon és Le Play.
Az első ((közös barátjuk» volt (notre ami commun), de ez
épen akkor megvakult; a többit nem lehetett megnyerni.
Montalembert erre a Bibliothéque nationale egyik tisztviselőjére gondol, de végre a fordítás nem jött létre soha,
noha Guizot és Mignet is érdeklődtek a munka iránt.
Midőn a tárgyalások Ausztria és Magyarország között
újra megkezdődnek, Montalembert számtalan kérdést intéz
levelezőjéhez. így azt szeretné tudni, hogy tartozhatik Eötvös
és Apponyi a főrendiházhoz és a képviselőházhoz; hogy
mondhat le az ember egy örökös jogról egy időhöz kötött
mandátum kedveért. Ebben látja az egyedüli különbséget
Anglia és Magyarország közt. Azt is szeretné tudni, mint
vélekedik a magyar papság — melyet utazása alkalmával
nagyon világinak talált — a politikai és vallási szabadságról a Syllabus óta ? Még azt is. vajon a pap. a ki Deák
Eerenczet üdvözölte megválasztatása alkalmával, katholikus-e
vagy protestáns, s hogy Deák maga protestáns-e ? A levél
egyszersmind a franczia császári sajtó álláspontját mutatja
Magyarország irányában. Ezért e levél különösen érdekes
(1865 deczember 4).
«Egész lelkemmel Pesten vagyok, mert alig van érdekesebb és vigasztalóbb e földön, mint a mi itt végbe megy.
Hála önnek és a Pester Lloydnak, eléggé jól tudom követni
az eseményeket. A franczia sajtó (kivéve az Fnivers legiti-

mista hírlapot) alig foglalkozik velők; a császárság sajtóorgánumainak érdekökben áll homályban hagyni egv népnek, mely jogát követeli és azt megnyeri, ezt a hatalmas
tusáját. A democratia sajtóorganumai nem szívesen látnak menekülni a forradalomtól egy oly országot, melynek
liberalismusát nem lehet elvitatni, s nem szívesen látják
azt sem, hogy becsüli régi hagyományait s talán kimenti
Ausztriát egy nagy zavarból. Nálunk tehát általában mindenki igen közönyös az iránt, a mi önöknél végbe megy.
De ez a közöny, azt hiszem, el fog tűnni, mihelyt a magyar
országgyűlés összeült.))
Az országgyűlés végre megkezdi munkásságát. Eötvös
beszéde a felirati javaslat ügyében (1866 február 16. Oszszes műnk. X. 51.) Francziaországban is figyelmet keltett.
Egy héttel reá La Boche en Breny-ből ezeket írja Montalembert :
«A Pcstsr Lloydból eléggé teljes képet nyertem az ön
e hó 16-ikán mondo't jeles beszédéről. Szívből üdvözlöm
önt e beszedért, valamint azért a hatalmas sikerért, melyet
elért s a m e h e t följegyeztek és elismertek majdnem az
összes párisi lapok is. Ah, oly ritkán történik meg az, hogy
a szenvedély nélkül kifejtett és túlzás nélkül védelmezett
jog és igazság meghallgatást nyerjen, különösen pedig tetszést arasson . . . A mi leginkább tetszett nekem az ön
beszédében, az az aggályos gondoskodás, melylyel ön a
Habsburg-háznak alávetett összes többi népek alkotmányos
szabadsága iránt viseltetik . . . Magyarországnak
valódi
érdeke, az igazán nemzeti érdek kettős veszélyben forog:
először, hogy rossz színben tüntetheti fel az Európa összes
demagógjaival és összes anarchistáival való forradalmi solidaritása, másodszor, hogy külföldön senkit sem érdekel,
minthogy egészen elmeiül a maga önző elszigeteltségeben,
melyet úgyis eléggé előmozdít az a tudatlanság, mely az önök
nyelvére és törtenelmére nézve uralkodik. Ön szerencsésen
keresztülhajózott e két örvényen s ön házát a jognak szilárd talajára építette, a nélkül, hogy félre ismerte volna a
kor s a gyakorlat követelményeit.))
Ekkor Montalembert egy éj szak-amerikai utazásra gondolt, de vesebaja annyira súlyosbodott, hogy a híres Nélaton operálta. Ezután jobban érezte magát, de nagy utazáBudapcsti
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sokat már nem tehetett, pedig szeretett volna még egyszer
Magyarországra jönni, «abba az országba, mely neki oly
mély és oly vonzó emléket hagyott.*
A következő levél már az osztrák-porosz háború után
kelt (1866 aug. 17.). Eötvös levelében az akkori Ausztriát
a XVIII. századbeli Francziaországgal hasonlította össze.
«Mint önt, úgy engem meglep, irja Montalembert, az
a szomorú hasonlatosság, mely az osztrák monarchia és a
XVIII-ik századbeli franczia monarchia közt fennáll. Francziaországban Ausztriának ügye mindenkiben (kivéve a
ciesari democratákat) oly rokonszenvet keltett, hogy a menynyire emlékszem, nem is láttam melegebbet egyetlen idegen
nemzet iránt sem. Senki sem volt elkészülve ily fájdalmas
katastrophára. Mint ön, úgy én is azt találom, hogy e
katastropha sokkal szégyenletesebb erkölcsi, mint anyagi,
vagy katonai szempontból. Mily leczke ez azoknak, a kik
Kómában vagy máshol azonosítják a nagy vallási és társadalmi érdekek védelmét a régi rendszer hagyományaival.
Részemről megvallom, hogy Belcredi minisztersége óta hittem a régi Ausztria megmentésének s újjászületésének lehetőségében.))
Eötvös: hirül adta neki, hogy a vallás- és közoktatásügyi bizottság elnökségét bizták reá. Montalembert üdvözli
új állásában. A közoktatásban látja az ország jövőjét.
«Meg vagyok g}*őződve, hogy az oktatásnak kiterjesztése
a nép legalsóbb rétegeire is, nem fog ártani s nem is árthat a vallás vagy az erkölcs nagy igazságainak. Irtózom
attól a komoly emberek közt nagyon elterjedt előítélettől,
hogy a tudatlanság mentsvára az erénynek és vallásnak.
De megvallom, hogy még nem látok elég tisztán azon
eszközökre nézve, a melyeket a népoktatásban alkalmazni
kell, hogv Európa jelen állásában semmiféle veszélylyel ne
járjon.»
Ajánlja neki Laveleye czikkeit a Revue des Deux Mondesban (1865 et 1866) a népnevelésről, beküldi neki a
franczia 1833-iki törvény szövegét az elemi oktatásról — ez
Guizot műve volt — az 1850-iki Falloux törvényt, melynek
létrehozásában neki oly nagy része volt, de sajnálattal teszi
hozzá, hogy III. Napoleon 1852-iki és 1854-iki rendeletei
a tanulásszabadságot nagyban megszorították. Az elemi

iskolát a főispán (préfet) hatalma alá helyezte, a választott megyei tanácsokat eltörölték; szóval a legnagyobb
önkénynyel járnak el. Közvetlen a koronázás előtt Eötvös
•egy hosszú levélben értesítette Montalembert-t működéséről
és a népoktatás reformjáról. Junius 12-én ez felel egy érdekes levélben, a melyben nyíltan megmondja, hogy mi vonzza
őt Magyarországhoz s miért érdeklődik annyira iránta.
«Azt hiszem, semmi sem fontosabb, érdekesebb és vigasztalóbb, mint a mi most Magyarországon történik. Ez ma
az egyedüli ország Európában, mely a becsületes és valóban liberális politikának megnyugvást és reményt okoz.
Láttam, hogy az ön és barátai munkájával megvalósulnak
azok a forró vágyak, melyeket 1861 óta tápláltam Magyarország és a Habsburg-ház kibékülésére nézve. Lelkem mélyéből üdvözlöm önöket, önt és barátait azon fáradhatatlan
kitartásért és hősi mérsékletért, melyet kifejtettek egyrészt a
bureaucratikus nembánomság és absolutista elvakultság, másrészt a forradalmi elvakultság ellen folytatott küzdelmökben.
Bármit hozzon is a jövő, önöknek mégis sikerült a jelenre
nézve tisztességes helyzetet teremteniük, melyet az egész
világ irigyelhet. Mennyire csodálom a nagy Deákot is, a ki
oly rendíthetetlenül hű maradt ahhoz az igazán méltányos
és hazafias politikához, melynek programmját vázolta.
0 bizonyára nem tud az én létezésemről; mindazonáltal
ha ön alkalmat találna rá, kérem, adja át neki egy ismeretlen, de épen oly őszinte, mint önzetlen csodálójának
üdvözletét. Én magam is napról-napra érzem, mily járatlan
vagyok Magyarország dolgaiban mind a múltra, mind a
jelenre vonatkozólag; de mégis többet tudok, mint honfitársaimnak nagy része, a kik semmit sem értenek Magyarországból s a kik iránta nem is érdeklődnek. Bizonyára
Magyarország a miatt nem tetszik nekik, a miért nekem
tetszik, tudniillik a szabadságnak és hagyománynak azon
szövetsége miatt, melyet alig lehet feltalálni máshol, mint
Angliában, azon férfias és független jelleme miatt, melyet
a katholikus nemzetek már három század óta elvesztettek.
A mi vallási és politikai absolutistáink nem szeretik a
magyarokat, mert liberálisak, forradalmáraink pedig megszűntek érdeklődni az önök hazája iránt, mióta látták, hogy
nem hajlandó megtagadni egész múltját és százados intéz14*

menyeit, hogy a franczia democratia formáiba engedje magát önteni.»
Az elemi oktatás reformjáról dicsérőleg nyilatkozik.
«Teljesen helyeslem az ön összes eszméit a közoktatásnak a magyar katholikusok közt való újjászervezésérevonatkozólag. Az ön tervét, hogy belevonja a világi katholikusokat vagyis a családapákat az iskolák felügyeletébe,
kitűnőnek és kifogástalannak találom. Első lépés lesz azon
vallásos érzésnek a katholikus világiak közt s azon férfias
erélynek a hivők közt való felébresztésére, mely oly rég
hiányzik belőlök, mióta a protestantismustól való nagyon
is jogos félelem megrontotta a katholikus népek régi életrevalóságát. Hogy a kivülről jövő támadásoknak ellentállhasson, az eg}7ház, a XVI-ik század óta, egyre monarchikusabb formát öltött magára s a pápaság és királyság
egyaránt sokkal centralisáltabbak és absolutabbak lettek,
mintsem a középkorban voltak. Egyházi részről ennek
ugyanaz lett a következménye, mint a mit világi részről
láttunk: tudniillik az egyéni és helyi erőknek általános elsatnyulása, az összesógnek nagy kárára. Isten, a ki halhatatlanságot igért egyházának, nem fogja megengedni, hogy ez
a veszély elérje a végső határokat, mint ez a politikai társadalomban történt. .Jótékony visszahatás fog támadni, mely
egyesülni fog a polgári szabadság haladásával ott, a hol
ezt a szabadságot helyesen értelmezik. Ha mi nem, úgy
gyermekeink harczolhatnak majd a mai túlságosan erőszakos rendszer ellen, mely (mint épen e napokban írta a
kiváló Newman egy barátomnak) a katholikusokat egy szellemi és társadalmi inferioritás allapotában törekszik megtartani, oly czélból, hogy az egyházi tekintély iránt annál
engedelmesebbekké tegye őket.
Hogy visszatérjek a közoktatásra és a tanszabadságra,
az egyház, mely természetesen nem helyesli a vallás nélküli
oktatást, sem pedig a hevert oktatást, a mennyire én tudom,
soha sem követelte az oktatás monopoliumát a papság számára. Semmi elvi küzdelmet nem látok tehát az egyház s
ön közt a családapáknak a népiskolák felügyeletében való
részvételére nézve. Föltéve természetesen, hogy az a tanszabadság, melyet Magyarországon az összes felekezetek élveznek, biztosítani fogja az egyháznak azt a jogot, hogy

kizárólag egyházi iskolái is legyenek a papnövendékek s oly
•családoknak használatára, a kik gyermekeiket tisztán papi
nevelésben akarják részesíteni. Mindenesetre nyilvánvaló,
hogy ön bizonyos akadályokra fog találni, melyeket önnek
egyrészt az ósdihoz való vonzalom, másrészt az embereknek
(világiaknak és egyháziaknak) minden törekvéssel, minden
áldozattal és minden ellenőrzéssel szemben való természetes akadékoskodása fog okozni. Önre nézve tehát nagyon
fontos, hogy támogatást szerezzen magának a papság közt
is és főleg a püspöki karban; lehetetlennek látszik előttem,
hogy ön ne találjon legalább egy püspököt Magyarországon,
a ki a lényegre nézve egyetért önnel s a ki hajlandó lesz
védelmezni az országgyűlés és a nagy közönség előtt azt a
tervezetet, melyet ön be fog mutatni. Mindazok szerint, a
miket Haynald érsekről hallok, ő lehetne önnek ily nélkülözhetetlen támogatója, mert ha önnek egyedül vagy kizárólag világi támogatással kell küzdenie az egész papi és püspöki kar ellen, még ha százszor igaza van is, tengernyi
keserűségbe és nehézségbe fog ön belebonyolulni. Az a
sötét pont, melyet a láthatáron önre, valamint Magyarország s az egész monarchia becsületére és békéjére nézve
észreveszek, az a Concordalum ret'isiójának kérdése, a melyet nem rég fölvetettek a bécsi parlamentben. Figyelmesen
átolvastam ezt a concordatumot s benne semmit sem látok,
a mi ellenkeznék a vallásszabadság elvével, s még kevésbbé
azon politikai szabadsággal, melynek ezentúl az osztrák
császárság összes népei hozományának kell lennie. Mindazonáltal megengedem, hogy vannak benne kellemetlenségek vagy alkalmatlanságok; de tudni kell azokat elviselni*) . . .
A vallásszabadságot az egész monarchiában mindenkinek, de főleg a katholikus egyháznak kell megadni. Ellenzi
a secularisatiot. «Egy oly embernek, mint ön, kedves báró,
nem kell magyaráznom, hogy a papi vagyon elkobzása,
bármily formában is, megmérgezi egy nemzetnek köz- és
magánéletét és mint oly jól mondta Tocqueville, rossz lelkiismeretet okoz a népeknek.*)
Értesíti Eötvöst, hogy Strossmayer Párisban járt és
úgy a bécsi, mint a magyar kormány ellen beszélt. Montalembertnél két hosszú látogatást t e t t : «Ez a püspök

úgymond — sokat beszél és jól beszél. De minthogy nem
tud jól francziáúl, nem hiszem, hogy nagy hatást keltett
volna Párisban, a hol senki sem tud németül. Ügy látom,
hogy nem oly boszús a pesti magyarokra, mint Beustre és a
bécsi politika újabb oraculumaira ; nagyon föl van indulva egy
oly gonosz centralistának, mint Giskra, a képviselőház elnökévé
való kinevezése miatt . . . Azt mondja, hogy a magyarok a
horvátokra s szent István koronájának többi szláv népeire
nézve oly helyzetet akarnak teremteni, mint Schmerling,
Bach, Schwarzenberg és a többi osztrák bureaucraták akartak rákényszeríteni a magyarokra. Egy másik sérelem az,
hogy az országgyűlés tárgyalásain a magyar nyelv kizárólagos használatát rendelték el.»
így ferdítik itt el évtizedek óta a szlávság hivatalos és
nem hivatalos képviselői az igazságot.
Montalembert rongált egészségének helyreállítása végett
gyakran nyaralt a Brüsszel melletti Iiixensartban, a hol
nejének birtoka volt. Onnan értesíti Eötvöst (1867 augusztus 21.), hogy a «fanatikus» katholicismus két franczia organuma, a Monde és az Univers — ez utóbbi a híres
Veuillot szerkesztésében jelent meg — megtámadták Eötvöst
és szabadkőművesnek nevezték azért a levélért, melyet a
katholikus egyház helyzetéről Simor prímáshoz intézett.
Itt látogatták meg d'Aumale herczeg és a Comte de Paris
a beteg franczia írót, ezekkel is sokat beszélt Magyarországról; a két fejedelmi sarjadék nagyban érdeklődik a magyar
ügyek iránt, de — úgymond a levél — «mennyire ismeretlenek még Európában az ön szép hazájának múltja és
jelene." A Comte de Paris, mikor a Koháryék földjén mulatott Magyarországon, a szláv nép sanyarú helyzetéről vett
tudomást; ezt a szomorú állapotot a magyarok ellen hozzák fel, úgymond Montalembert, de nem bizonyít semmit
ellenök: hisz Belgiumban a nép annyira nyomorult, hogy
ínségét csak az irlandiéval lehetne összehasonlítani.
Roppant sok teendője közt Eötvös nem felejti el franczia levelezőjét. «Késő éjjel» ír neki egy hosszú levelet és
egyúttal elküldi neki az erdélyi katholikusok föliratát, levelét Simorhoz, az 1848-iki törvényeket és az 1867-iki kiegyezést. Montalembert kéri, hogy erejét és egészségét
kímélje; Írasson neki titkárával. Arra kell törekednie, hogy

az apróbb dolgokat másokra bízza és csak a fontos kérdésekkel foglalkozzék; az angol államférfiak módjára sok
gyakorlatot és szabad levegőt kell vennie, mert ha ideje
előtt a sok munka áldozata lenne, ez roppant szerencsétlenség volna Magyarországra és a katholicismusra nézve.
A mi Eötvös levelét illeti, abban egy szó sincs, melyet ne
volna kész vérével aláírni. «Nincs igazságosabb és világosabb dolog, mint az ön okfejtései arra nézve, hogy egyesíteni kell a szláv katholikusokat mintegy sorompó gyanánt
Oroszország ellen s hogy a magyar papság közönyének azon
lelki és intellectualis érdekek iránt, a melyek rábízattak szomorú következményei vannak. De BíZJ 3/ mit ön nekem a
magyar papok hazafiságáról és politikai érzékéről ír, megnyugtat engem a továbbiakra nézve. Csak arra figyelmeztetem önt, hogy törekedjék érdekkeltésre a magyar ügyek
iránt Magyarországon kivül is.»
Ezért ajánlja neki a Kölnische Blátter czímű katholikus, de liberális újságot.
1868-ban Eötvös a népiskolai törvényjavaslattal volt
elfoglalva; mielőtt benyújtotta (november 19.) és híres beszédeit elmondta volna, elküldte a szöveget Montalembertnek.
Ez még folyton betegeskedett és betegségéhez még a pápa ez
évi június 22-én tartott allocutiójának sújtó hatása járult.
A pápa oly álláspontra helyezkedett, melyet Montalembert
liberalismusa nem fogadhatott el; mint magánember, nem
szólhatott föl, e miatt azt a czikket, melyet Ausztriáról és
a magyar állapotokról írni akart, abbahagyta. De az 1868
július 29-én kelt levélben nyíltan mondja Eötvösnek: «Ha
én, mint ön, minister vagy népképviselő volnék, megőrizném a legmélyebb tisztelettel, de a legrendíthetlenebb határozottsággal meggyőződéseimnek függetlenségét a politikai
kérdésekben s a józan ész, igazság és szabadság jogaiban
a theocratia ferde követeléseivel és utópiáival szemben. »>
A pápa beszéde, mely az osztrák constitutio ellen irányult, a franczia írót haragra lobbantotta. «Ma alig tudtam magamhoz térni abból a fájdalmas meglepetésből, melyet
nekem a szent atyának ez az okirata okozott, a mely az ő
pápaságának kétségkívül a legszomorúbb s legkevésbbé
menthető ténye. Higyje el, hogy e gyászos okiratot olvasva,
gondolatban tüstént fölkerestem önt, kinek helyzete így sok-

kai nehezebbé fog válni a modern élet legelső követelményeiben való teljes tájékozatlanság következtében, a mit
most oly szívesen fitogtatnak a szentszék okiratainak; s
azoknak a kellemetlen helyzeteknek következtében, mefyeket ez az oly magasról jött példa okvetlenül a magyar papság közt elő fog idézni vagy elősegíteni.))
Fél, hogy a magyar püspöki kar meg fogja nehezíteni
Eötvös állását, de bízik kitartásában. «Meg vagyok győződve, hogy a jó Isten nem hiába hívott meg a hatalomra
egy oly liberális katholikust, mint ön, s hogy föntartja önnek azt a rendkívül nehéz, de dicső hivatást, hogy megmutassa a XIX. századnak, hogy egy hívő, nemes szívű és
nagv tehetségű ember hogyan tudja kiegyeztetni a vallás
követelményeit a szabadságéval s hogyan száll szembe egy
elavult fanatismus mogorva panaszaival s az absolutista és
rationalista demokratáknak anDál is inkább veszélyesebb
követeléseivel, mert e követelések sokkal népszerűbbek és
látszólag igazabbak.»
Eléggé ismeri és tudja, hogy sem beszédeiben, sem
tetteiben nem fogja meghazudtolni azt a mértékletességet és
pártatlanságot, melyet minden írásában hirdetett.
Erre a népiskolai törvényjavaslatra tesz néhány észrevételt. Ö, a ki egész életében az iskolaügyben is a legnagyobb
szabadságot követelte, nem volt se az állami, se az egyházi monopolium mellett. így, midőn Napoleon 1850-ben az
egész iskolaügyet a papságra akarta bízni, Montalembert
ezt ellenezte. A Falloux-törvény, mely az állami felügyelet
alatt álló középiskolák mellé «szabad» iskolákat is engedélyez, kielégítette őt. Azért mondja Eötvösnek, hogy a javaslat VII. fejezete, mely a tanárképzőkről (écoles normales)
szól, az állam monopoliumát hirdeti. Csakhogy a franczia
író nem gondolt a nemzetiségi kérdéssel, mely Magyarországon a vallás ürügye alatt az állam nyelve és tendentiája ellen működik. Ezért irja Eötvösnek: «Maga Napoleon
(itt első Napoleonra gondol), az oktatás monopoliumának
nagy megalapítója és szervezője sem gondolt semmi hasonlóra . . . A monopolium megoszlása (az állam és egyház
között) kevésbbé végzetes, mint e monopoliumnak kizárólagos birtoklása egyikétől vagy másikától azoknak, a kik
e túltengő erők birtokában vannak; de e rendszernek ki-

zárólagos és támadó jellege, az én nézetem szerint, nem
kevésbbé marad veszélyes. Jobban szerettem volna az ön
nevével aláírtan egy oly törvényt látni, melyben sokkal
nemesebb értelemben történik hivatkozás a szabad versenyre, valamint a községek, megyék, törvényhatóságok, férfi
és női szerzetesek önkéntes részvételére. Sőt kellemetlenül
érint engem a ministeri hatalomnak igen nagy és igen
gyakori közbelépése egész sereg oly esetben, melyekre nézve
nem kellene mngára felelősséget vállalnia, mert ez azzal a
káros hatással jár, hogy az ön országát megtartja és belesűlyeszti a helyi és egyéni kezdeményről és felelősségről
való azon teljesen buta lemondásba, a mi végzetes átka a
modern társadalomnak.)*
De, úgymond, minthogy nem ismeri eléggé a magvar
tanügyi viszonyokat, e pontban a magyar minister bizonyára
modern irányadóbb.
Egészségi állapotáról panaszkodik és fájdalmában így
fakad ki : «Ime egy valódi megpróbáltatás, mely egyúttal
roppant kemény is. Negyvenegy éves korban egy államcsíny következtében kizárva lenni a politikai életből, melyre
rászülettem s a melyben nagy munkával jelentékeny helyzetre tettem szert, már ez is catastrophának tekinthető,
melynek az én korom egyetlen embere sem lett áldozata
ily mértékben. Tizenöt évvel ezután egy betegség miatt
megfosztva lenni a munka lélekemelő vigaszaitól, ez még
talán sokkal nehezebb kereszt s én arra kérem Istent,
hogy kímélje meg tőle barátaimat s különösen önt, a kinek
még oly szép hivatást kell betöltenie. Nem tudom, lesz-e
ideje elolvasni mindazt, a mit tollba mondtam, ámde én
semmiféle esetben sem kérek öntől választ. Kímélje erejét
a nyilvános küzdelem számára, de legyen meggyőződve
arról, hogy önnek nem lehet őszintébb és hívebb barátja,
mint én.»
A népiskolai törvény életbe lépése nagy örömmel töltötte el Eötvös szivét. A jövő 1809. évre remélte, hogy az
összes, Magyarországon gyakorolt vallások autonómiáját is
keresztül fogja vinni. Montalembert szerencsekivánatait küldi
a már is végzett munkához. Őt a betegség már közel hozta
a sírhoz : egy válság a másikat követi, de ha még marad
egy kis ereje, azt annak a szép történelmi szerepnek fogja

szentelni, melyet Magyarország húsz év óta játszik és melynek Eötvös egyik főtényezője.
«Mindig meglep és felháborít, így folytatja 1869 május
24-én kelt levelében, nyugatnak általános közönye mindazon dolgok iránt, melyek önöknél történnek. Laveleye ú r
két vagy három jó czikket írt a Revue des Dcux Monde.sba,
de nem sikerült kiugrasztani közönségünket könnyelmű
lagymatagságából. Magok az angolok is, s ez meg sokkal
meglepőbb, épen oly közönyöseknek és tudatlanoknak látszanak, a Times tudósításai mellett is. Ennek főoka, mint
már mondtam önnek, az önök szerencsétlen nyelve, mely
ledönthetetlen korlátot alkot önök és a czivilizált világnak
többi része között s mely önöket arra itéli, hogy csak a
német sajtó igen gyanús prismáján keresztül váljanak
ismertekké. A mi engemet illet, én is ily helyzetben vagyok,
mert Magyarország ügyeit 1861 óta csak a Pester LJoydból ismerhettem meg.»
Az utolsó magyar választások, a főrendiház reformja
és a katholikus egyház autonómiája a következő érdekes
sorokra adtak alkalmat:
«Azt hallom, hogy az önök legutóbbi választásainak
eredménye nem volt kielégítő s hogy egy igen veszélyes
elemnek létezését mutatja a magyar nép között, a melyet
mindeddig, úgy látszott, csak bölcsesége s a jog és szabadság féktelen szeretete jellemzett. Adja Isten, hogy e benyomásaim túlzottak legyenek, hogy ne legyünk kénytelenek idő előtt elpusztulni látni a socialista demagógia mélységeiben *) az igazi magyar hazafiaknak nemes munkáját,
mely szerintem a XlX-ik század történetének legfényesebb
és legtisztább lapjára tartozik.
A mi engem az önök helyzetében érdekel, ez először is a
főrendiház reformjának tervezete ; azután és mindenekfölött
az ön törekvése, hogy megteremtse Magyarországon a katholikus egyház autonómiáját. A mi az első kérdést illeti,
nekem, a ki mint Francziaország örökös pairje születtem
s a ki, oly ritka-e nálunk, kiváltságnak köszönhetem politikai hivatásomat, negyven éven át tanulmányoztam azt,
*l Montalembert a balközép és szélsőbal politikusait, kik ekkor
vagy 40 mandatumot nyertek, socialistáknak hitte.

hogy miként kell kiegyeztetni egy mérséklő és conservativ
szervezetnek szükséges fennállását a mi modern társadalmunk feltételeivel, melyek oly lényegesen demokratikusak,
talán volna néhány hasznos megjegyzésem e tárgyban az
ön számára, ha volna erőm hosszabban írni s önnek
ideje és kedve engem meghallgatni. De még inkább foglalkoztat az, a mit ön az egyház autonomiája érdekében
tehetne. Ez bizonyára a legnehezebb probléma, mely önnek
kezdeményezés és megoldás végett osztályrészül jutott, még
pedig azon rossz politikai és társadalmi nevelés miatt,
melyet a világi katholikusok háromszáz év óta kaptak. Ez
a nevelés a hatalom karjai közé vagy még inkább lábai
elé dobta őket, egy oly hatalom elé, melyről szerették
hinni, hogy független tőlük és fölöttük áll; ámde épen ez
képtelenekké tette őket arra, hogy magukat kormányozzák
és megvédelmezzék. A forradalom, mindenféle természetű
üldözéseivel és veszélyeivel, melyek belőle fakadtak, felébresztette őket a közönyből és elgyengülésből, melyben a
XVI. századbeli absolut monarchia diadala óta mindenütt
tespedtek.
Ez az újjászületés korántsem ment végbe mindenütt
teljesen, de már megkezdte működését, hála az eseményeknek inkább, mint az egyház vezetői és szervei buzgalmának. A Spanyolországban és különösen Ausztriában végbement változásoknak, azon túlzások és alkalmatlanságok
ellenére is, melyek őket kisérték, meglesz az az elvitathatatlan előnyük, hogy a mult hívei közül a leginkább
vakokat s a legmakacsabbakat elismerni kényszerítik, hogy
nincs mód többé fentartani Európában a világi katbolicizmusnak régi szervezetét. Még sok ideig fognak nyargalni jogaikon s fognak módot találni arra, hogy az elmélet s a
gyakorlat között megkülönböztetéseket hangoztassanak: de
reméljük, hogy a jó Isten meg fogja akadályozni őket
abban, hogy nagyon messze menjenek e vészthozó úton a
legközelebbi zsinaton.
Semmi sem fontosabb és tanulságosabb e tekintetben,
mint az, a mi Magyarországban megindúlt s megvalósulni
készül, az egyház autonómiáját s a világiaknak a cultus világi
ügyeiben való részvételét illetőleg. Az a magatartás, melyet
e tekintetben az önök püspöki kara elfoglalni fog, bizo-

nyára nem lesz hatás nélkül a legközelebbi zsinatra. Számítok is egyúttal az ön jóságára, hogy öntől értesítést
fogok nyerni e fontos kérdés minden mozzanatáról és tár
gyalásáról, melyeket németül vagy latinul fognak közzé
tenni.
A római szentszék reactionarius álláspontja is foglalkoztatja, mert benne nagy veszélyt lát a katbolicismusra
nézve.
((Ebben az órában, úgymond, míg a politikai és parlamenti élet lassan, de biztosan újjászületik közöttünk, mint
ezt önnek meg fogja mutatni a választások eredménye, a
melyek ma mentek végbe egész Francziaországban, a mi
katholikus sajtónk egyre jobban az illusióknak és túlzásoknak kerékvágásába merül, a melybe a második császárság kezdete és IX. Pius pápaságának második phasisa óta
jutott.
A liberális katholikusok magok is, úgy látszik, a legközelebbi zsinatot illetőleg valamely diplomatikus kislelkűség ragályában szenvednek, melyből én semmit sem értek,
ü n arra példát fog látni a mellékelt okiratban : egy tanulmány
ez, melyet igen fáradtságosán dolgoztam ki a közelmúlt év
legutolsó hónapjai alatt, a spanyol forradalom alkalmából.
A Correspondantb&n
akartam kiadni, de e folyóirat fődolgozótársai: herczeg De Broglie, Cochin. Falloux megijedtek
tőle. Féltek, hogy a lelkiismeretszabadság melletti és az
inquisitio elleni nyilatkozataimmal magukra vonják Róma
villámait. Nincs tehát többé megengedve egy katholikus publicistának, hogy elmondja azt, a mit elmondtam 18fi3-ban a
malinesi congressuson, hogy megmagyarázzam és igazoljam
híres mondásomat, melyet Cavour ellopott tőlem: tudniillik szabad egyház szabad államban.*)
*) Montalembert téved arra nézve, hogy Cavour a libera chiesa
in liberó stato jelszavát tőle sajátította el. Igaz, hogy a nagy olasz
miniszterelnök csak a hatvanas évek legelején használja a nyilvánosság előtt s igaz másrészt az is, hogy Montalembert már előbb
adott kifejezést ugyanennek az elvnek. Cliiala azonban Cavour-életrajzában már a negyvenes évekből idézi az olasz államférfiú több
levelét, a melyekben a libera chiesa in liberó stato szórói-szóra
ugyanily értelemben fordul elő. Montalembert a maga jelszavát azonban úgy értelmezte, hogy az egyház legyen szabad az államban, de
az államhatalmat a modern parlamentarismus útján szerezze meg,

Abban a nyomorúságos helyzetben, melyben vagyok,
nem szállhattam szembe barátaimmal és engednem kellett,
úgy hogy egyáltalában nem fog megjelenni, vagy csak halálom után lát napvilágot. Ne fáraszsza magát e pillanatban
elolvasásával: nincs többé alkalmi érdeke, tegye félre, s
azután valamely nyugalmas és szabad napján tekintsen
bele. S talán föl fogja benne találni nem minden érdek
nélkül egy oly ember megingathatlan meggyőződéseit, a ki
épen agy hitt, mint ön, az igazságnak a szabadság által
való diadalában, továbbá az ő végleges benyomásait a múltról és a jövőről *)
Az ön kezeibe kívántam letenni ezt az iratot, mely
némileg politikai végrendeletem, s a melyet én ilyennek
tekintek is, mert betegségemnek utolsó felújulása óta nagyon
kételkedem, hopy még lehetséges lesz-e nekem hosszabb
időre újra tollat venni kezembe.»
186Í) november 18-án kelt levelében azt írja, hogy ámbár
már halálosan beteg, még mindig a Pester Lloydot olvassa;
főleg a katholikus egyház autonómiájának kérdésé érdekli.
«A legélénkebb elégtétellel láttam, úgymond, hogy a
katholikus autonomia előkészítésére vonatkozó tervek sokkal kedvezőbb hatást tettek, mint ön hat hónap előtt remélni
látszott. Simornak a katholikus congressus végén mondott
beszéde épen úgy meglepett, mint elragadott engem.
Másrészről az Univers bécsi levelezőjének, egy bizonyos Fischernek ellenséges érzületü czikkei megmutatják,
hogy a fanatikusok és absolutisták teljesen értik e nagy forradalomnak fontosságát a katholikus érdekek értelmezésében.
Azt hiszem, hogy mondtam már önnek: nincs fontosabb
míg Cavour a magáét úgy fogta fel, hogy a szabad egyház szoríttassák kizárólag a vallási és erkölcsi térié s ne fajuljon politikai
hatalmi tényezővé a clericalismus kezében. H a valaha igaz volt az
a mondás, hogy magna ingcnia conveniunt,
úgy ebben az esetben
az, mert Montalembert semmit sem tudhatott Cavournák kéziratban
levő leveleiről. í g y tehát Montalembert némi túlzással állítja a nagy
olasz államférfiúról, hogy azt a jelszót tőle vette. Cavour sem tarthatta őt egyházpolitikai tolvajnak, ha már a negyvenes évek elején
találja ki a szabad egyházra vonatkozó tételt. Mind a ketten függetlenül hirdették s mind a ketten más czélzattal.
*) Eötvös 1869 junius 6-án kelt válaszában azt mondja, hogy
Montalembert saját érdekében jobb volt a czikket nem közölni.

abban, a mi napjainkban a világon történik, még az cecumenikus zsinat sem, a mi közelebbről érdekelné a vallás és
a társadalom jövőjét, mint a katholikus autonómiának szervezése Magyarországon, ha sikerül neki átjutni azokon a
különböző örvényeken, melyek azt fenyegetik. Mindenkor
halhatatlan dicsősége lesz önnek, kedves báró, hogy kezdeményezte ezt a nagy munkát.»
Montalembert utolsó levele, melyet a halála előtti napon írt Eötvöshöz, mintegy vallási testamentuma és feldúlt
keblének utolsó kifakadása a pápai politika, különösen az
1870. zsinat ellen. Megérdemli, hogy egész terjedelmében
közöljük:
Páris, 1870 márczius 12-én.

Azt hiszem, hogy ön érdekkel fogja olvasni a mellékelt levélnek authentikus szövegét, melyből a német hírlapok
csak tökéletlen kivonatokat közölnek. Ez ugyan kevés ahhoz
képest, a mit mondani szeretnék, ha tudnék, de egészségi
állapotom, mely egyre rosszabbodik, noha kétségbeejtő lassúsággal, teljesen eltilt engem minden komolyabb vagy
hosszabb munkától. Mindazonáltal még sem tudtam tovább
tétlenül nézni azt, hogy mint árulja el az igazságot és
bántalmazza barátaimat, még pedig naponként, szegény
papságunknak fanatikus tábora, a nélkül, hogy rám idézzem
a fanatikusok és bálványimádók haragját, oda kiáltván nekik : Me, me adsum qui feci. El fogom küldeni önnek
néhány nap alatt keresztkötésben Lacordaire atya végrendeletét, vagyis rövid Emlékiratait
életéről, melyeket halálos ágyán az én kérésemre mondott tollba. Én egy Előszót
tettem eléje, annak kifejtése végett, hogy ő velünk lett
volna, ha őt is az a szerencsétlenség érte volna, hogy hoszszabb ideig élvén, lássa IX. Pius pápaságának második és
oly szerencsétlen felét. Kötelességemnek érzem, hogy ezt
kimutassam, azon valóban szégyenletes félénkség miatt, a
melyben a mi úgynevezett liberális katholikusainknak legnagyobb része belemerült. Itt egy valóságos erkölcsi rémuralom uralkodik, melynek a világi katholikusok teljesen
igájában vannak, épen oly szolgaisággal, mint a papság;
a clericalis sajtó (Univers, Monde, Civiltá) ennek az uralomnak az erkölcsi világrendben oly hathatós eszköze, mint
volt 1794-ben a forradalmi törvényszék a társadalmi rendben.

Hogyan fogunk kijutni ebből az örvényből? Még egyáltalában nem tudom, de meg vagyok győződve, hogy a
pápai autocratia visszaélései, melynek számtalan püspök áll
szolgálatában (mint a hogy azelőtt az absolut monarchiát
az elvakult aristokratáknak egész csapatja szolgálta), mondom, meg vagyok győződve, hogy ezek a visszaélések
üdvös és szükséges visszahatást fognak kelteni; egyébként
az egyház, miután elvesztette a keleti schisma által a keresztyénségnek felét, azután a X\ 7 I. századi reformatio által
Nyugatnak felét, bizonyosan elveszíthetné annak a felét is.
a mi még megvan!
Az önök püspökeinek nemes magatartása a zsinaton s
különösen Haynald és Strossmayer ékesszólása, magokra
vonták a jóknak csodálatát és mindenkinek figyelmét.
Megitélheti ön, mennyire büszke vagyok, hogy elmondhatom mindazoknak, a kik nekem erről beszélnek, azt a
keveset, a mit Magyarországról, annak történelméről, nemzeti szelleméről, a múltban és jövőben való fontos szerepéről
tudok! Az a látogatás, melyet nálam Strossmayer püspök tett
1867-ben, míg egyrészt láttatta velem az ő ellenséges érzületét Magyarországgal szemben, benne egy igen érdemes
embert ismertetett meg velem. Remélem tehát, hogy ön
végre is megérteti magát vele, mert alapjában önnek is
ugyanaz a meggyőződése s ugyanazon szempontjai vannak.
Mikor Magyarországra gondolok s mikor róla beszélek,
mindig önt helyezem, kedves báró, beszélgetéseimnek és
emlékeimnek előterébe. Törekszem önt megismertetni s
becsültté tenni azok előtt, a kik képesek megérteni az ön
munkáját s meg vagyok győződve arról, hogy az ön hírneve előbb vagy utóbb az egész Európában eléri azt a magaslatot és népszerűséget, mely önnek jog szerint jár.
Miután előbb a szokásos figyelemmel végig kisértem
az országgyűlés vitáit az ön minisztériumának költségvetéséről, épen most olvastam el az ön törvényjavaslatát az
indokok kifejtésével együtt, a vallás szabad
gyakorlatáról.
E rossz hírlapnak kritikái az ön tervezetének a lehető legnagyobb dicséretére válnak.
A mi engem illet, bizonyos fentartások kivételével,
melyek valószínűleg helyi és a dolgokra vonatkozó tájékozatlanságomból erednek, szívből tapsolok önnek e munká-

hoz. Főleg azért dicsérem önt, hogy ki tudta fejteni, hogy
a vallásszabadság nevetséges, ha nem biztosítják az egyházak és testületek számára ugyanakkor, mikor azt az egyéneknek biztosítják. Vesse rá horgon j á t erre az elvre s ragaszkodjék hozzá megingathatatlan határozottsággal. Nem szükséges, hogy azok a visszaélések és tévedések, melyek manap
a római katholikus egyház kormányzatát eléktelenítik, minket közönyösekké és hűtelenekké tegyenek a jog és a szabadság igazi elvei és szigorú feltételei iránt. Higvje el nekem, kedves báró, hogy még jobban vagyok önnek alázatos
szolgája, csodálója és barátja, mint valaha, — Montalembert Károly. — U. i. Ha látni fogja Deák urat, mondja
meg neki, hogy mindannyiszor, valahányszor ékesszóló miniszterünk, Ollivier Emil engem fölkeres, beszélünk az ön
kiváló honfitársáról és az ő valóban hatásos és újjászervező
nagy szerepéről.))
* * -K
E levelekből látható, mily benső volt a viszony a magyar és franczia iró közt, mily nagyra becsülte Montalembert a magyar államférfiú működését. Eötvös halálának
harminczhatodik évfordulójára e babérlevelet, mely oly soká
maradt rejtve, bátran fűzhetjük abba a koszorúba, melyet
a külföld nagy irói már régóta tettek homlokára.
K O N T IGNÁCZ.

