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A vasálarcos
Ki volt a rejtelmes vasálarcos fogoly, akit XIV. Lajos francia király előbb
Pignerolban, majd a Sainte Marguerite-szigeteken, és 1698-tól 1703-ig, haláláig, Marchiali
név alatt, a Bastille-ban tartott fogva?
Erre a kérdésre, kuriózumkutatók és történészek immár több mint három évszázada
keresik a választ – egyelőre meggyőző bizonyíték nélkül.
Kezdjük az elején: 1688-ban Saint-Mars, a Sainte Marguerite-szigetek kormányzója
ezt írta egy levélben: „Az egész vidék azt beszéli, hogy foglyom Beaufort (IV. Henrik francia
király törvénytelen fiának fia) vagy Cromwell (az angol polgárháború vezére) fia.” Több,
mint fél évszázaddal később, 1745-ben, egy Voltaire-nek tulajdonított könyv szerint a
Vasálarcos valójában Vermandois gróf, XIV. Lajos és egyik metreszének, Lavallière
hercegnőnek a második fia volt, akit azért zártak el, mert egy vita hevében féltestvérét, a
trónörököst pofon ütötte.
A következő három évtizedben egyesek ismét Beaufortra esküdtek, mások szerint a
Vasálarcos valójában Monmouth első hercege (II. Károly angol király és szeretője, Lucy
Walter törvénytelen fia) személyét takarta. Egy bizonyos Madame Campan tollából, 1770-ben
látott napvilágot az a feltételezés, miszerint a rejtelmes fogoly Matthioli olasz gróf, a
mantovai herceg minisztere lett volna, aki a Napkirály ellen akarta szervezni az összes olasz
fejedelmet, ám a francia uralkodó ezt idejekorán megtudta, elraboltatta őt Torinóból. Jelenleg
ezt a feltételezést tartják a legvalószínűbbnek.
Azért a találgatás tovább folytatódott: ismeretlen tollnokok, de ismert tudósok is
foglalkoztak a témával, így a későbbiekben olyan találgatások is felvonultak, miszerint a
Vasálarcos XIV. Lajos édesanyjának, Ausztriai Annának lett volna a fattya, de felmerült
Fouquet (a Napkirály tárnokmestere), Harmoises lovag (aki a király élete ellen 1673-ban
összeesküvést forralt), Bulonde tábornok (akit az 1691-i piemonti hadjáratban árulással
gyanúsítottak), sőt Avedik örmény pátriárka neve is. Reánk, magyarokra nézve ez annyiban
érdekes, hogy Avedik állítólag szamosújvári születése volt. A pátriárka bűne állítólag az volt,
hogy annyira üldözte a törökországi katolikusokat, hogy emiatt Ferriol francia követ
elfogattatta őt a szultánnal, majd Franciaországba deportáltatta.
A Vasálarcost illető találgatások között furcsaságában nem utolsó az, amely szerint ez
a rejtelmes fogoly - nő volt. Egy provence-i nemesember Voltaire-hoz írott leveleiben
emlegeti, hogy egy cannes-i úrnő, madame Cassis, Párizsban engedelmet kapott Saint
Marstól, a Bastille kormányzójától, hogy a vasálarcost meglátogassa. Madame Cassis szerint
a fogoly keze sima bőrű, gyenge női kéz volt. A provence-i nemes különben azt is írja, hogy
az ő idejében a nép valami hercegnőnek tartotta a titkos rabot. Ez a máig fennmaradt leírás
azért legalább egy rejtélyt mindenképpen eloszlatott, hiszen részletesen leírja, hogy a híres
„vas álarc” voltaképpen fekete bársony volt, s a rejtelmes fogoly csak akkor viselte, mikor a
falakon sétált, s a többi rab is láthatta őt.
Az, hogy ez az álarc vasból volt, egy bizonyos Charles de Fieux regénygyártó
agyszüleménye, aki 1748-ban megjelent fércművében említette ezt először, vagyis tőle ered
ez a kifejezés. Előtte nem hívták így a rejtelmes foglyot.
Minden verzió közül a legattraktívabb és legfelkapottabb az, hogy a Vasálarcos nem
más volt, mint XIV. Lajos ikertestvére, Fülöp – „természetesen” az idősebb, így a trón jogos
örököse! –, akit születése után elvettek az anyjától és ismeretlen helyen nevelték, majd amikor
Lajos szerint puszta létezése is veszélyt jelentett a hatalmára, tömlöcbe vettette és le nem
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vehető vasálarcot szereltettet (forrasztatott) a fejére, hogy senkinek se lehessen szembetűnő
arcának az uralkodó arcvonásaival való hasonlatossága. Mindezt Louis François de Richelieu
marsall (1696–1788) memoárjában olvasható. A mendemondát id. Alexandre Dumas 1847ben megjelent könyve, a Bragelonne vikomte tette világszerte ismertté. Olyannyira, hogy több
film is feldolgozta ezt a témát, utoljára 1998-ban, Leonardo DiCaprio főszereplésével, Randall Wallace rendezésében. A filmben a népet sanyargató király helyett a Vasálarcost
szeretnék trónra ültetni. A legújabb feldolgozású színdarab premierjén, 2012-ben
viszont Charles Pasternak játszotta a főszerepet.

A vasálarcos című filmben Leonardo DiCaprio játszotta el mind a Napkirály,
mind ikertestvére szerepét
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Charles Pasternak a Vasálarcos című színdarabban (2012)

A Vasálarcos ábrázolása egy 18. században kiadott könyvben
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Egyéb ábrázolások:
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