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Marie Antoinette Josepha Jeanne de Lorraine élete
Marie Antoinette 1755 november 2-án született 15. gyerekként Hofburgban, a bécsi császári

palotában. A főhercegnő egy nyugodt, előre megtervezett életet élt a házassága előtt. Jó viszonyban
volt testvéreivel, kivéve legidősebb nővérét, Marie Christina-t, aki anyja kedvence volt.

Édesanyja Maria Terézia, Ausztria császárnője csak egy célt ismert: visszaszerezni az elveszett
provinciákat. Franciaországnak szüksége volt Ausztriára, mint szövetséges nagyhatalomra Angliával
szemben és a tengeri kereskedelemben.

Akkoriban  Choiseul  volt  a  külügyminiszter  Franciaországban,  aki  Madame  Pompadournak
köszöszönhette nyílegyenes karrierjét. Az egyike volt azon franciáknak, akik az osztrák szövetséget
támogatták.

Maria Terézia és XV. Lajos baráti leveleket váltottak egymással, mire a király 1769-ben kérte
meg tőle Maria Antónia kezét unokája Louis Auguste számára.

Louis  és  Marie  Antoinette  így  lettek  feláldozva  az  osztrák-francia  szövetség  szükségszerű
játszmájában.

Madame Campam visszaemlékezései szerint a királynő gyakran nagy szerettel emlékezett vissza
gyermekkorára, különösen arra az augusztusi napra Laxenburgban, édesapja szomorú távozására.

A császárnő, a császár, és két nővére a kocsiban ültek Innsbruck felé, de ő nem mehetett velük.
Amikor elindultak, az apja egyszer csak leszállt a lováról, és teli torokkal kiáltotta: Hol van az én
’Toinette-ém ’ Akarok neki adni egy utolsó csókot.

Megparancsolta egy úriembernek, hogy hozza el Maria Antóniát a kocsihoz. Amikor odaért, az
apja a karjába zárta, és olyan szorosan ölelte keblére, amilyen szorosan csak tudta, mintha soha
többé  nem akarná  őt  elengedni.  Az  arca  nedves  lett  a  könnyektől,  mintha  egy  égi  megérzés
figyelmeztette volna,  hogy soha többé nem fogja őt  viszontlátni.  A császár az út  alatt  hirtelen
meghalt, és soha nem látta többé szeretett lányát.

Édesapja ezt a levelet hagyta neki hátra:

 

„A barátaink akiket kiválasztunk nagyon fontosak. Mivel gyarkran legjobb tudásunk
ellenére  rajtuk  keresztül  olyan  csábításokba  esünk,  amelyeknek  egyébként  soha  nem
lettünk  volna  a  bűvöletében.  A  barátság  az  élet  egyik  öröme,  de  a  barátainkat
körültekintően kell megválasztanunk, és a barátságunkat nem szabad meggondolatlanul
elpazarolni.””

 

Madame Campan elmeséli többek között azt is, hogy a királynő gyakran mély tisztelettel beszélt
anyjáról. A gyermekei oktatását arra alapozta, amit elhanyagoltak a sajátjában. Visszaemlékezései
szerint Maria Terézia inkább félelemre és tiszteletre nevelte gyermekeit, mintsem, hogy szeressék őt.
Ezért ő a saját gyermekei és maga között soha sem kívánta létrehozni ezt a távolságot.

A gyerekek egymást szeretettel vették körbe, amire a császárnőnek soha nem volt ideje.



Amit  a  hercengőnek  megtanítottak,  azt  ő  tökéletesen  tudta.  Ha  tanárai  tudásukhoz  hűen
hűségesek lettek volna a rájuk bízott feladatban, akkor messze nagy fölényt értek volna el.

A  nyilvános  kiadványok  bővölködtek  Mária  Terézia  lányainak  felsőbbrendű  tehetségének
igazolásában.

Gyakran hallották, hogy a fiatal hercegnők latinul adtak választ latin szónoklatokra.

 

Marie Antoinette volt a legkisebb lány gyermeke a császári párnak. Ők egy nagy és boldog család
voltak. Senki sem akarta a világot annyira előítéletek nélkül látni, mint a hercegnő. Ezért leginkább
a császár Franz Stephan volt a felelős, aki a Habsburg udvarba a Luneville-i udvar vidámságát vitte
magával.  (Franz  Stephan  egyenes  leszármazottja  XIII.  Lajosnak.).  Nagyon  jó  férj  és  apa  volt,
barátságos természetű, tele energiával. 1765-ben halt meg.

Mária Terézia 16 éves korától szerelmes volt  a férjébe. 47 éves volt,  amikor szeretett férje
meghalt,  és halála egy betöltetlen űrt  hagyott  hátra szívében,  ami majdnem az öngyilkosságba
sodorta. Kétségbeesésének gyászának első szakaszában nem bírta elviselni kisgyermekei jelenlétét.

Marie Antoinette is forró könnyeket hullatott apja halálakor, de a kisgyermekek rugalmasságával
újra megtalálta a boldogságot. Sokként érte anyja hirtelen megváltozása. Eltűnt az aranyszőke haja,
rövidre lett vágva az özvegyi fátyla alatt, és nevető szemei kivörösödtek a sírástól. Anyja, aki mindig
vakítóan szép volt színes selyem és szatén ruháiban, most azonban fekete gyászruhát öltött .

 

Marie Antoinette nagyon gyorsan tanult, mindig megértő és szellemes volt, eleget akart tenni
másoknak. Kisgyermekként is nagyon szeretett táncolni és színielőadásokban szerepelni. Nagy bájjal
és könnyedséggel beszélte az olaszt, és több nehéz költeményt is lefordított. A francia nyelvet a
legnagyobb folyékonysággal beszélte, habár helyesírása nem volt teljesen helyes. A zene volt az a ter
ület, ami a hercegnőt a legjobban elragadta. Olvasni nagyon szépen olvasott, ’mint egy első osztályú
professzor’, írta Madame Campan. Ebben elérte Franciaországban a tökéletességet.

Miután megkérték a kezét, nagy gondot fordítottak további nevelésére és tanulmányaira. Mária
Terézia megkérdezte Choiseult, a francia nagykövetet, kit tanácsol a hercegnő tanárának. A herceg
Vermond Abbét ajánlotta, aki szerény, alacsony sorból származott. Őszinte természete elnyerte a
császárnő bizalmát, és a főhercegnő barátságát.

 

Ettől fogva a fiatal hercegnő intenzívebben tanult franciául, és neve ekkor Marie Antoinette-re
változott.  Senkinek  nem volt  szabad a  jelenletében németül  beszélnie  többet.  Choiseul  herceg
elküldte nővére,  Grammont grófnő saját fodrászát Bécsbe, hogy a főhercegnő haját a legutolsó
párizsi divat szerint formázza. Noverre-t hívta meg a császárnő Bécsbe, a híres francia táncmestert,
hogy a legújabb francia menüetteket megtanítsa lányának, és megtanítsa a különféle meghajlásokra,
amit az udvari etikett előírt. Egy a királyoknak, egy a született fejedelmi személyeknek, és külön a
hercegeknek, és megint egy másik a közönséges halandóknak.

Márie Terézia 1769 augsztus 15-én bált adott Laxenburgban lánya tiszteletére.

A fiatal főhercegnő időközben megváltozott. Egy boldog vadócból egy kifinomult elegáns fiatal
hölgy lett, akinek minden egyes vendéghez volt egy kedves szava.



A középkorú Vermond Abbé, aki félig meddig szerelmes volt belé, így vélekedett róla: ”Van
szebb arc is a világon, szabályosabb vonásokkal, de kételkedem, hogy van-e bályosabb arc,
mint az övé. Aki nem ismeri, alig érti meg mennyire kedves,  és ugyanakkor sugárzik a
boldogság az arcáról.”

 

Vermond Abbé első jelentése a főhercegnőről.:

 

”Több képzelőereje van, mint amennyit tulajdonítanak neki. Sajnos eddig még nem tett
erőfeszítéseket, hogy szellemi képességeit gyakorloja. A hanyagság és érdektelenség nem
teszik munkám könnyebbé. Ő akkor figyel, ha egy történetet széttagolunk, és nagyon jó
ítélőképessége  van.  De  a  legkevesebb  erőfeszítést  sem  teszi,  hogy  saját  gondolatait
fejlessze, habár meg vagyok róla győződve, hogy teljesen képes rá.”

Vermond Abbé egy tipikus 18. századi ember volt, szellemes és megnyerő, aki a tananyagot
kellemesebbé, érdekesebbé tudta tenni.

Nemsokára büszkén jelenthette:

 

”Az én kis főhercegnőm kezd érdeklődést mutatni a katonai dolgok felé. Biztosan tudom,
hogy ha férjhez megy, azonnal minden ezredest  a nevén tud majd szólítani, és minden
csapatot a zászlajáról meg tud különböztetni. Ami a francia tudását illeti , magától fog
javulni, ha egyszer már nem hall maga körül német szót.””

 

A hercenőnek kétszer hetente kártyajátékokat kellett tanulni:  cavagnole-t.  Testvére II.  József
hetente kétszer beszélgetett vele politikai dolgokról.

 

Lassan elkezdődtek az esküvői előkészületek. Márie terézia 400.000 dukátot adott hozományul.
Októberben parancsot adott,  hogy az utakat javítsák meg, ahol a főhercegnő végig fog haladni
Franciaországba felé.

Feljegyezték, hogy a hercegnő testőrsége, és a lakájok új libériákat kaptak. A lovasság és a
kíséret összesen 300.000 dukátba került.

 

1770 ápriliss 16-án Mária Therézia utoljára beszélt lányával bizalmasan. A fáradt és kimerült
lányt  magával  vitte  a  hálószobájába,  ahol  a  házastársi  kötelességekről  beszélte  vele.  A
menyasszonynak egy pár vallásos beszédet kellett meghallgatnia. A felvilágosítás az édesanyja saját
tapasztalatain alapult. Sajnos nem esett szó arról, ami a szegény hercegnőre Versailles-ban várt.

Másnap a fiatal főhercegnőnek meg kellett jelennie a hagyományok szerint a Habsburg Ház
császárnője és császára, és az összegyűlt miniszterek előtt, és búcsút venni az örökségi jogaitól anyai
és apai ágon.



Este egy álarcos bálat rendeztek a palotában, ahol József 3000 vendéget hívott meg.

A főhercegnő olyan csodaszép volt, hogy József azt mondta,hogy újraszervezné az esküvőt és
olyan szép vőlegényt szerezne a húgának, amilyen ő. Látták sírni a császárnőt, amikor 1770 április
19-én a  templomban oltár  elé  vezette  lányát,  az  esküvői  ceremóniához,  ahol  XVI.  Lajos  helyét
Bécsben Ferdinánd helyettesítette. A papok megáldották a gyűrűt, a templomi kórus pedig a Te
Deumot énekelte. Két nap múlva a 14 éves lány búcsút vett anyjától, akit soha nem látott többé
viszont.

340 lovas  kíséretében a  48 hintó  elindult  Wienerwald és  Donauvallei  felé,  utána Melkbe a
benedikt  kolostorba,  ahol  a  császár  azzal  a  dicsőséggel  várt  rá,  amit  egy  jövendőbeli  francia
királynőt megillet.

Strassburg  környékén  Kehl-ben  egy  lakatlan  szigeten  a  Rajna  mentén  egy  fából  készült
pavilonban kellett Marie Antoinett-nek letenni az osztrák identitását és francia hercegnővé válnia.

A pavilon 5 helyiségből  állt:  kettő  keleti  szobából,  két  nyugati  szobából,  középen egy nagy
teremből.  Itt  le  kellett  vennie  osztrák  ruháit,  és  gyorsan  átöltöztették  bordúrozott  ingbe  és
alsószoknyába, francia módra.

A selyemharisnya Lionból és a gyémántcsatos cipők Versailles-ből valók voltak, amiket a főcipész
készített. Az osztrák szolgálók, akiket a legkoraibb ifjúságától ismert, könnyek között vettek tőle
búcsút.  Csak  Starhemberg  hercegnek  lehett  őt  továbbkísérnie.  Minden  mozdulatot  előre
begyakorlotak. A herceg átadta a főhercegnőt új hazájának. A középső terem pódiumára vezette fel
őt  a  herceg,  ahol  egy  hosszú  asztal  állt,  ami  a  határt  jelképezte.  Ott  alá  kellett  írnia  a
dokumentumokat.

Gróf Noailles-nek adatott az a kegy, hogy bemutassa neki az új udvartartását. Feleségének, de
Noailles grófnőnek, az első udvarhölgynek, aki egy hűvös tekintetű, szigorú megjelenésű hölgy volt,
egyetlen szava vagy gesztusa sem volt a zavarban levő lányhoz, aki nagyon ideges volt. Nem járult
hozzá, hogy kényelmesebben érezze magát. A fiatal trónörökösnő mindenkire mosolygott, és Noailles
grófnő  legnagyobb  mérgére  egyszer  csak  zokogva  belevetette  magát  a  karjaiba.  Könyörgött
könnyekkel a szemében, szívből jövő őszinteséggel, hogy a jövőben irányítsa és támogassa őt.

Erről egy szót sem írtak a jelentésbe Versailles-ba. De ahogy az új udvarhölgyeit bemutatták neki,
pár óra múlva újra mosolygott, és megnyugodott.

Egy  barátságos  bíró,  azt  remélte,  hogy  felvidíthatja,  németül  beszélt  hozzá,  amire  ő
diplomatikusan atz  felelte,  hogy ezentúl  csak franciául  szólhatnak majd hozzá,  amit  nagy taps
követett.

 



Francia földön
 

 

Franciaországba érkezve először Rohan bíboros palotájában fogadta egy koncert,

A le Grand koncert, és az etikett szerint egyedül kellett ennie, ahol a körben állók megnézhették.
Ezt  egy  színdarab és  egy  bál  követte.  Másnap reggel  elment  misére,  ahol  Louis  de  Rohannal
találkozott, a bíboros öccsével, a coadjuktorral, aki nagy hangon elkezdte dicsőíteni Mária Teréziát.
Ki tudhatta volna, hogy később pont ez az ember írta róla a rosszhírű leveleket Bécsbe, és aki részt
vett a bukásában.

Nancy családias melegséggel fogadta őt, aki Lotharingiai ágon a rokona volt. Ezalatt hosszú
dícsérő jelentéseket írtak róla.

1770  május  14-én  a  király  is  elindult  az  unokájával  Louis  Auguste-val  és  3  lányával
Compiegne-ből, hogy köszöntse a menyasszonyt az erdőben. Sok kíváncsiskodó is össze gyűlt.

A király 70 évesen fürgén ugrott ki a hintójából, hogy üdvözölje a trónörökösnőt. A nagyapa
szemei ragyogtak a bájos fiatal hölgyet látván. Marie Antoinette is kiugrott hintajából és odarohant a
királyhoz a mezőn és fenségesen meghajolt előtte. A trónörökös hidegen figyelte.

Az ifjú vőlegény Louis Auguste formális ölelése Marie Antoinette-ben megölt minden reményt
jövendőbelijével kapcsolatban. A fiatal ember megjelenése teljesen az ellentétje volt annak, amit a
portrén látott, amelyet Bécsbe küldtek, és amit egész úton magával cipelt romantikus álmokat szö
vögetvén.

A hintóban a király mellé ültették, ahol rögtön ezer pillantás szegeződött rá.

Marie Antoinette kész volt az új családját és hazáját a szívébe fogadni.

Naív volt, őszinte, és fesztelen beszélgetett mindenkivel. Compiegne-be mentek. Itt is mindenki
előtt meg kelett hajolnia, hogy a vendégeket üdvözölje. Mindent jól kellett csinálnia, mert a legkis
ebb hiba óriási sértést okozhatott volna, és ezek az emberek csak arra vártak, hogy hiányosságait
felleljék.

Az első volt a sorban Orleans hercege és fia, Chatres herceg, aki nemrég nősült. Őt követték
Condé és Conti hercegek, és fiaik, Penthievre herceg és menye, de Lamballa hercegnő, aki 18 évesen
megözvegyült. Férje a saját kicsapongásianak az áldozata lett, szifiliszben halt meg. A főhercegnő
minden hideg tekintetű Bourbonra barátságos pillantást vetett. Ahogy a vendégek elmentek, a királyi
társaság La Muette-be ment, a kastélyba Párizs peremén a Boi de Boulogne-nál. Útközben megálltak
a karmelita kolostornál Szent Denis-ben, ahol Marie Antoinette megsimerkedett a király legkisebb
lányával, aki apácának ment. Egy hónappal azelőtt vonult be.

 

Este volt, mire a La Muette-i kastélyba érkeztek. Ez lett a következő 19 évben a királynő számára
a legkedvesebb városon kívüli hely. Kisebb és személyesebb volt, mint Choisy vagy Marly.

A szobájában várták Marie Antoinette-t a nászajnadékok: egy csodálatos gyémánt gartnitúra a



királytól, és minden más ékszer, ami az előző trónörökösé volt.

Marie Antoinette észrevette vőlegénye haragos tekintetét, amikor először felvette a nyakékeket,
amik egykor az édesanyjáé voltak. Louis Auguste egész nap vele maradt, de egy szót sem szólt hozzá.
Artois gróf és Provence gróf beszédesebbek voltak.

Ami  a  legnagyobb  meglepetés  volt,  hogy  a  bécsi  nagykövet,  gróf  Mercy  d’Argenteau,  La
Muette-be vitte édesanyja levelét, ami szintén ott várt rá.

Ez az apáskodó nagykövet Maria Teresia kéme volt, de a főhercegnő 14 évesen túl naiv volt ahh
oz, hogy azt feltételezze róla, hogy ez az ember minden egyes lépését, mulasztását feljegyzi, és
jelenti a császárnőnek. Például elvégiz-e vallásos kötelességeit, visel-e fűzőt.

Senki  sem merte  elhinni,  hogy  XV.  Lajos  olyan  messzire  megy,  hogy  meghívja  az  estélyre
Madame de Barry-t, aki a város leghíresebb bordályaiban is ismert volt, később pedig szerencsejáték
házak tulaja lett.

Marie Antoinette a király jobbján ült, és amikor Madame de Barryt meglátta, látta hogy a király
arca felragyogott, és megkérdezte, ki ez a nő? – Madame De Barry – felete Noailles grófnő. Amire ő
azt válaszolta, hogy ”nagyon szép.’’

Ez volt az első diplomáciai lecke, amit Mercy megtanított neki.

Másnap egész Párizs Versailles-ba gyűlt, hogy elmenjen az esküvői ünnepségre. A város teljesen
kiürült.  Az emberek hintót,  lovat vagy kocsit  béreltek.  A hintókat nagyon magas áron, 3 Lajos
aranyért lehetett bérelni, a lovak bérlete nem kevesebb, mint 2 Lajos aranyba került.

6000 belépőt adtak azoknak, akiket megilletett ez az előjog, akik bemehettek a palotába. Több
ezren a kertekben és a belső terekben vonultak be, amelyeket a nagyközönségnek nyitottak meg
csak azon a napon.

Mária Terézia ezt írta lányának levelében:


