
 I 

SZAMOSI LÓRÁNT 

  

A  n a g y  f r a n c i a  f o r r a d a l o m  f ő b b  

f o l y a m a t a i 1  
 

 

 

 

 

 

A. Az új forradalmi ideológia megszületése (1789) 

 

   A rendi gyűlés összehívása kapcsán kiírt választások mozgósították az országot. A gyűlés 

összeülése után pedig, a különböző társadalmi rétegek különböző okokból és különböző 

célokért megindított forradalmai zajlottak le: 

 A rendi gyűlés felvilágosult nemesi, papi, polgári vezetőinek a forradalma 

 A városok forradalma 

 A falvak forradalma 

   A forradalmi ideológiát leghatásosabban Joseph Sieyés abbé fogalmazta meg Mi a 

harmadik rend? című röpiratában.  

   A röpirat a kiváltságok rendszerét támadta, s nem csak nagyhatású támadást volt ez a 

kiváltságok ellen, hanem egyben a nemzet egy és oszthatatlan szuverenitásának a kifejtése is. 

Sieyés lényegében azt a hamis látszatot keltette, mintha a kiváltságokat egyetlen szűk 

társadalmi csoport bitorolta volna, amely semmilyen hasznot nem hoz a nemzetnek, ezért 

könnyen leválasztható róla. Ügyes húzás volt az Sieyés részéről, csak az volt a baj, hogy 

állításai nem voltak igazak. Ugyanis azokat a kiváltságokat támadta, amelyekből többé vagy 

kevésbé a francia társadalom egésze részesült!  

   Sieyés röpirata viszont két dologra nagyon jó volt: 

 A későbbi politikai harcokban jól felhasználható tételt fogalmazott meg. 

 Az egy és oszthatatlan nemzeti szuverenitás elvének megfogalmazása megnyitotta az 

utat a hatalom koncentrálása és társadalmi ellenőrzésének felszámolása előtt.  
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   A forradalom kirobbanása előtt igazából nincs forradalmi hangulat. A panaszfüzetekben 

nem követelnek radikális változásokat, politikai téren pedig egyetértés uralkodott a három 

rend között: valamennyien képviseleti testülettel ellenőrzött alkotmányos monarchiát akartak, 

amely biztosítja az egyéni szabadságjogokat. 

   Társadalmi téren már nem volt ekkora az egyetértés: a harmadik rend bizonyos 

csoportjaiban felmerült a jogi egyenlőség igénye, a parasztság pedig a magas adók és a 

földesúri jogok miatt panaszkodott. 

   Az 1789 májusában megnyitott rendi gyűlésen a felvilágosult nemesi, polgári és papi elit 

szembeszállt az abszolút hatalma maradványaihoz nem is túlzottan ragaszkodó monarchiával. 

A három rend elitje hozzálátott egy olyan alkotmány kidolgozásához, amely biztosítja a 

politikai szabadságjogokat és a törvény előtti egyenlőséget. 

                                                                         

A három rend elitje  Király 

 

   A forradalom annak ellenére, hogy nincsenek áthidalhatatlan ellentétek a felek között mégis 

kitört, s ennek okai inkább rövid, mint hosszú távú okok voltak: 

A. Rossz termés ez előző évben: kenyérhiány, hatalmasra növekedett árak. 

B. A király bizonytalankodásai, rossz lépései: katonákat rendel Párizs és Versailles 

köré, Necker (a népszerű pénzügyminiszter) elbocsátása 

A forradalom eredményeit mindig csak egy újabb erőszakos cselekménnyel lehetett 

biztosítani. Egy új, és a lakosság többsége számára ismeretlen rendszer bevezetésekor 

elkerülhetetlenül ellentétek, feszültségek keletkeznek. Ezeknek a békés, józan és 

kompromisszumos megoldását tette lehetetlenné a forradalmi ideológia. 

   A forradalom politikusai a nemzetet homogén egésznek képzelték el, a társadalmat 

egységesen kezelték. A felvilágosodás örököseiként hittek abban, hogy az emberek lényegileg 

egyformák, nem lehetnek egyéni vagy csoportérdekek. Mindenki belátja, hogy mi a közérdek 

– gondolták. Mivel azonban a társadalom sohasem egységes, ezért ebből az következik, hogy 

a más véleményt, vagy érdeket megfogalmazók nem tartoznak a nemzethez. Bűnös 

személyiségek, akik nemzetellenesen gondolkodnak, ezért meg kell őket semmisíteni. 

Mindenki abban hitt, hogy ő a közjót képviseli, és a közjó nevében követtek el borzalmas 

cselekedeteket. 

   E miatt a forradalmi ideológia miatt lendül tovább állandóan a forradalom, és alakulnak új 

és új ellenségek, illetve szövetségesek. 
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1789 legfontosabb eredményei, eseményei: 

1. Megalakul az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 

2. Forradalom Párizsban 

3. Megalakul a Nemzetőrség és Párizsnak polgármestere lesz 

4. Falvak forradalma (A „nagy félelem”) 

5. Megjelenik az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

6. Az asszonyok menete Versailles-ba, a király Párizsba költözik 

 

 

B. Az ellentétek kiéleződése (1790 – 1791) 

 

   Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 1789 és 1791 között lefektette egy új társadalmi és 

politikai rendszer alapjait. Ez az abszolút monarchiát felváltó alkotmányos monarchia volt. A 

kiváltságokon alapuló társadalmat felváltotta a törvény előtti egyenlőségre épülő, a személyes 

szabadságjogokat garantáló, és a népszuverenitást választásokkal érvényre juttató 

alkotmányos monarchia. 

   Az új társadalmi alapok lerakása közben azonban új ellentétek is születtek: 

 Felerősödött a falvak és a városok ellentéte. 

 Az országot 1789-ben a francia nemesség egy része elhagyta, s most, mint emigránsok 

szervezkedni kezdtek az új hatalom ellen. 

 Felgyorsult az infláció. 

 Bomlásnak indult a hadsereg. 

 Megjelent egy új, politikailag aktív réteg: sans-culotte-ok (városi kistulajdonosok, 

bérmunkások, szegényebb értelmiségiek), akik szinte minden apróbb változásra rendkívül 

agresszíven reagáltak. 

 Államosították az egyházi vagyont a papság megkérdezése nélkül. 

 

   A forradalmi ideológia, és a sans-culotte-ok agresszív fellépése miatt lehetetlenné vált az 

ellentétek békés rendezése. A sans-culotte-ok, Párizs munkásnegyedeinek a lakói egyre 

nagyobb befolyással voltak a Nemzetgyűlésre és több politikai erő is felhasználta őket a 

nyomásgyakorlásra. A párizsi politikai klubok (Feuillant Klub, Cordelier Klub, Jakobinus 

Klub) legfőbb tömegbázisát adták ezek a tömegek. 
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   1791-ben az alkotmányos monarchia hívei komoly kísérletet tettek a forradalom 

„lezárására”, és a népi aktivitás visszaszorításra, de sikertelenül. A gyanakvás lett az úr, a 

tömegek állandóan összeesküvés-elméleteket gyártottak, mindenki gyanús volt, aki nem azt 

mondta, amit ők. 

 

Köztársaságpártiak  Alkotmányos monarchia hívei 

 

   A király súlyos hibái, és a külső történések is hozzájárultak az ellentétek újbóli 

kiéleződéséhez: 

 1791. június 20-21. éjszakáján a királyi család megpróbált megszökni, de Varennes-nél 

elfogták őket és visszakísérték a királyi családot Párizsba. 

 1791. július 17-én a Mars-mezőn a köztársaság hívei tüntettek, amit a Nemzetőrség 

sortűzzel akadályozott meg. 

 1791 augusztusában a porosz király és a Habsburg uralkodó Pillnitzben harcias 

nyilatkozatot adott ki a francia király megsegítését kilátásba helyezve. 

 A papok egy része nem volt hajlandó esküt tenni az új alkotmányra 

 

   A mérsékelt alkotmányos monarchia megszilárdulását nagyban megnehezítette, később 

lehetetlenné is tette a gyanakvás, és a külső fenyegetettség érzése. A forradalmi ideológia 

ismét mozgásba hozta a párizsi tömegeket és az új törvényhozó testületnek, a Törvényhozó 

Nemzetgyűlésnek nem voltak eszközök a kezében, hogy leszámoljon a radikalizmussal. 

 

 

C. A királyság megdöntése (1792) 

 

   A háború tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak a különböző politikai csoportosulások 

számára, hogy megoldják gondjaikat. 

 A király és alkotmányos monarchia hívei a királyi hatalom megerősödését, és a 

forradalom lezárását várták a háborútól. 

 A mérsékeltek (a Törvényhozó Nemzetgyűlés Gironde néven ismertté vált csoportja) a 

radikális csoportok háttérbe szorulását remélték, nagy gazdasági hasznot, és a forradalom 

vívmányainak elterjedését. 
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 Egyedül Robespierre és köre nem támogatta a háborút, mivel féltek, hogy az azelőtt 

lezárná a forradalmat, még mielőtt az általuk képviselt radikalizmus hatalomra nem jutna. 

   Az 1792 áprilisában bejelentett hadüzenettel megkezdődött háború azonban inkább 

„forradalmasította a forradalmat”, mintsem véget vetett volna neki, vagy megszilárdította 

volna annak eredményeit. Az első kudarcok ugyanis csak felerősítették a gyanakvást és a 

bűnbakkeresést. 

   Ismét az utca diktált, és gyakorolt óriási nyomást a Törvényhozó Nemzetgyűlésre. A Danton 

vezette Cordelier Klub és a Robespierre képviselte Jakobinusok kezdtek egyre nagyobb 

befolyásra szert tenni a tömegek által. Egyelőre azonban a mérsékelt köztársaságpártiaknak 

tekinthető Gironde kellett ahhoz, Brissot vezetésével, hogy az alkotmányos monarchiát és a 

királyi családot elsöpörjék az útból. 1792. augusztus 10-én megdöntötték a királyságot, majd a 

Valmy csata másnapján, 1792. szeptember 21-én kikiáltották a köztársaságot. Az új 

törvényhozó testületben, a Nemzeti Konventben már a mérsékelt és a radikális 

köztársaságpártiak álltak egymással szemben. 

 

Mérsékelt köztársaság pártiak 

(Gironde) 

(Elutasítja a tömegekkel való 

együttműködést, a szabadság és a 

tulajdon az elsődleges számukra.) 

 Radikálisok (Hegypárt) 

(A tömegeket felhasználva készek a 

tulajdon és a szabadságjogok ideiglenes 

korlátozására.) 

                                                                 Mocsár 

                                     (A többség, mindig az erősebb párttal van.) 

 

 

   A köztársaság kikiáltása a társadalom többségének nem jelentett semmit, s akik kikiáltották 

ők is csak egy radikális kisebbségét képviselték a francia társadalomnak, amelynek nevében 

viszont egyfolytában cselekedtek. 

   A forradalmi Franciaország azzal, hogy kijelentette: minden általa megszállt területen 

bevezeti a forradalmi vívmányokat, szinte egész Európával szembe került. Történt mindez 

akkor, amikor viszont egyre kevesebb francia támogatta a forradalmat. Az emberek többsége 

szerette volna most már élvezni az emberi és polgári szabadságjogok nyújtotta előnyöket, 

semmi kedve nem volt részt venni immáron egy hódító háborúban. Nem szabad elfelejtünk 

azt sem, hogy a Konventben ülő képviselők a francia társadalomnak csak egy kis csoportját 

képviselték, de mindig az egész nemzet nevében beszéltek. 
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   A társadalom túlnyomó többségét a parasztság alkotta, amely igazán vesztese volt a 

forradalomnak. Adói magasabbak voltak, mint 1789 előtt, elvették tőle papjait (aki nem tett 

esküt az alkotmányra annak nem engedték papi hivatásának a gyakorlását), az elvett egyházi 

földeket nem osztották fel közöttük (városiak vásárolták fel), a hivatalokat (jól fizető állások) 

városiak töltötték be, az élelmiszereket elkobozták tőlük, amikor pedig megindult a sorozott 

hadsereg felállítása fegyveresen is felkeltek a forradalmi hatalom ellen.  

 

A vidék Franciaországa  Párizs és a városok 

 

   1793-ra Franciaországban többen voltak azok, akik nem támogatták a forradalmat és a 

forradalmi kormányzatot, mint akik egyetértettek volna vele. 

 

D. A forradalmi kormányzat (1793 – 1794) 

 

   A „jakobinus diktatúra” elnevezést a történeti hagyomány örökítette ránk, bár a történészek 

egy része szívesebben emleget forradalmi kormányzatot, ráadásul a kortársak is így 

emlegették Robespierre-ék uralmát. 

   Saint-Just így szónokolt a Nemzeti Konventben: „Lehetetlen forradalmi törvényeket 

végrehajtani, ha maga a kormányzat nem forradalmi.” Ez azt jelentette, hogy a Nemzeti 

Konvent által, 1792-ben elkészített új alkotmányt nem engedték érvénybe lépni, hanem 

elhalasztották annak bevezetését. A Konvent ideiglenesen lemondott 1789 nagy vívmányáról, 

az írott alkotmányon alapuló, egyéni jogok egyenlőségéről. Ez az igazából, ami 

megkülönbözteti az 1793-1794-es időszakot a többitől. Saint-Just úgy beszélt a törvényekről, 

mint az önmagát forradalminak nyilvánító kormány önkényes és erőszakos intézkedéseiről, 

amelyeknek a legfőbb célja, hogy lesújtson a forradalom ellenségeire. Robespierre ezt így 

fogalmazta meg: „A terror lesz az új rend.” 

   Mivel indokolták a Hegypárt képviselői a forradalmi kormányzat bevezetésének a 

szükségességét? 

 A külső ellenség Franciaországot minden oldalról fenyegeti. 

 Több megyében kormányellenes megmozdulásokra került sor. 

 Parasztlázadások (Vendée) 
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   Tehát külső támadás és polgárháború is fenyegette a forradalmi Franciaországot, ami ismét 

egyfajta felfokozott állapotot, gyanakvást és feszültséget eredményezett a részvevők között. A 

forradalmi ideológia pedig ismét működésbe lépett: a problémákra csakis az erőszak lehet a 

megoldás. A Hegypárt ismét a tömegek nyomása alá került, ráadásul a hegypárti politikusok 

is úgy gondolták, hogy a külső veszély miatt szükségük van a tömegek támogatására. A népi 

követelések pedig arra ösztönözték a Nemzeti Konvent képviselőit, hogy tegyék félre 

ideiglenesen az alkotmányos elveket. A népi mentalitás meghatározó elemei közé tartozott 

ekkoriban a brutalitás és az erőszakosság. 

   A háború, a polgárháború, a népi követelések és a forradalmi ideológia arra késztették a 

Nemzeti Konvent képviselőit, hogy ideiglenesen számolják fel a személyes szabadságot, és 

állítsanak fel soraikból egy rendkívüli hatalommal felruházott forradalmi kormányzatot. 

 

 Első lépésként megalakult a Forradalmi Törvényszék, a falvakban és városokban 

forradalmi bizottságokat hoztak létre, a megyékhez pedig teljhatalmú konventbiztosokat 

küldtek ki. 

A forradalmi kormányzatot természetesen azok a politikai erők ellenezték a leghevesebben, 

akik az alkotmányos rend fenntartásában voltak érdekeltek, azaz a girondisták. 

 

Gironde 

(mérsékelt köztársaságpártiak) 

 Hegypárt 

(a forradalmi kormányzat hívei) 

Brissot és társai  

 

Robespierre, Saint-Just, Couthon stb. 

Danton 

 

A Forradalmi Törvényszék először a mérsékeltekre, azaz a girondistákra sújtott le. A 

Hegypárt a párizsi sans-culotte-ok segítségével kényszeríttette ki a girondista képviselők 

eltávolítását a Konventből, majd letartóztatását is. Ezzel igen veszélyes példát teremtettek a 

hegypártiak: a törvényhozó testület fegyveres erőszakkal való kényszerítését. 

 Megalakult a Közjóléti Bizottság, amely a forradalmi kormányzat vezető ereje lett.  

A hatalom központosítása minden addigi mértéket felülmúlt, az abszolútnak mondott 

monarchia nem is gondolhatott ilyen hatalomkoncentrációra, amely megvalósult 1793. júniusa 

után: maximálták az árakat (és a béreket is!), bevezették a papírpénz kényszerárfolyamát, 

megteremtették a sorozott hadsereget, a koventbiztosok a vidék korlátlan urai lettek. Az új 

államgépezet az ország teljes erőforrása felett rendelkezett, ilyenről akár XIV. vagy XVI. 

Lajos csak álmodhatott. 
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 A király majd később Marie Antoinette kivégzésével is a forradalmi kormányzat 

szükségességét próbálta igazolni az új hatalom. Saint-Just eléggé tömören fejtette ezt ki a 

király perében: „Egy király osztályrésze uralkodás, vagy halál.”  

 Az állami alkalmazottak száma óriásira duzzadt, a bürokrácia teljesen elhatalmasodott az 

államon.  A Közjóléti Bizottság megteremtette a saját propagandagépezetét is: az országot 

elárasztották a Bizottságot népszerűsítő röpiratok, kiadványok. Létrejött a jakobinus 

klubok országos hálózata is, amelyek már a lehető legteljesebb jelenlétét biztosították a 

hatalomnak az ország minden pontján.  

 A legfontosabb eszköz viszont a terror volt, amellyel biztosítani tudta a forradalmi 

kormányzat az ország együttműködését a hatalommal. Egy az ország kisebbségét 

képviselő párt, a párizsi sans-culotte-okra támaszkodva így tudta akaratát ideig-óráig 

ráerőszakolni az ország nagyobbik felére. A terror kezdetben a rend helyreállításának az 

eszköze volt, majd később a politikai ellenfelek megsemmisítésére használta fel a 

Közjóléti Bizottság. Az ún. gyanúsak törvénye megfogalmazásakor már látni lehetett, 

hogy a terror nem alapvetően az arisztokrácia, és a forradalom ellenségeinek a 

megsemmisítésére szolgál. A kivégzettek mintegy 85 %-a a harmadik rend tagjai közül 

került ki … 

   Igaz, hogy a terror megmentette a Francia Köztársaságot a bukástól, de szembe is 

fordította a forradalommal az ország döntő többségét. 

 

Hegypárt 

(Robespierre és hívei) 

 1. Danton, Desmoulins és a Hegypárt 

mérsékeltjei 

2. Roux, Hébert és a radikálisok 

(„túlzók”) 

 

 Robespierre még azzal is növelte ellenfeleinek a táborát, hogy saját vallást kívánt 

létrehozni, az ún. Legfelsőbb Lény kultuszát. Bár nem mondatott ki, de sokan úgy 

gondolták, hogy ez nem más, mint egy Robespierre szabott kultusz. Ez, a túlnyomórészt 

mélyen hívó Franciaországnak már sok volt. 
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   A terror tartósította az erőszakot és szembefordított mindenkit a forradalmi kormányzattal: 

1. A vidék parasztságát, amely kezdettől fogva szenvedett a forradalom közvetlen hatásaitól 

(begyűjtések, kényszersorozások, adóterhek, az egyház ellehetetlenítése stb.) 

2. A Hegypárt mérsékeltjeit Danton és Desmoulins kivégzése miatt. 

3. A szélsőbaloldalt Roux és Hébert kivégzése miatt. 

4. A mérsékelt republikánusokat (girondista híveket) a forradalmi kormányzat, a terror miatt. 

5. Az alkotmányos monarchia híveit, a tulajdonosi rétegeket. 

 

   1794. július 27-én (thermidor 9.) a Konvent drámai vita után letartóztatta Robespierre-t és 

társait, miután a Közjóléti Bizottság tagjai közül is sokan szembefordultak velük. Most ismét 

visszatértünk 1789 alapelveihez, mikor nem a tömegek erőszakának engedve dönt a Konvent, 

hanem az ország törvényes érdekeit figyelembe véve cselekszik, az alkotmány szellemében. 

   Thermidor 9. után felszámolták a forradalmi kormányzatot, a terrort és a diktatúrát, és 

visszavonták a Közjóléti Bizottság által hozott intézkedéseket is. A Nemzeti Konvent 

hallgatag többsége, a „Síkság”, a megmaradt girondista hívek és a Hegypárt mérsékeltjei, akik 

szembefordultak a forradalmi kormányzattal megpróbáltak visszatérni az 1789 – 1791-es 

időszak elveihez: a parlamentáris köztársasági kormányzat megteremtéséhez. 


