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 SZAMOSI LÓRÁNT 

A nagy francia forradalom (1789-1799) 
(vázlat) 

 

 
A. A forradalom problémája 

 

   A forradalom kirobbanását nem lehet magyarázni sem az állam elnyomó jellegével, sem a 

néptömegek rendkívüli nyomorával, sem a nemesség és polgárság kibékíthetetlen ellentétével. 

- A francia abszolút monarchia korlátozott monarchia volt. A képviselet elve nem tűnt el: 

működtek a tartományi rendi gyűlések, és a városi önkormányzatok is. A felerősödött 

központi monarchiának szüksége volt a városok és rendek támogatására, hogy fedezni 

tudja igen nagy kiadásait. A központi rendi gyűlést (états genereaux) igaz, hogy 1614 óta 

nem hívták össze, de ez nem jelentette azt, hogy a király teljhatalommal kormányzott! A 

király érdeke inkább a képviseleti rendszer kiterjesztése volt, hiszen így sokkal jobban ki 

tudta használni a társadalmi erőforrásokat. 

- Nem lehet a francia államot sem elnyomónak, sem zsarnokinak nevezni. Franciaország 

készen állt a modernizációra, széles körű volt a társadalmi támogatottsága is. A 

kormányok nagy gondot fordítottak az ipar és az egész gazdaság fejlesztésére is. 

Franciaország népessége az 1715-ös 20 millióról a század végére 28 millióra nőtt, amely 

arra utal, hogy az életszínvonal folyamatosan nőtt. 

- A nemesség és a polgárság „kibékíthetetlen” ellentétével sehol nem találkozhatunk. A 

nemesség egyáltalán nem volt élősködő. Annyiban különbözött egy nemes a polgártól, 

hogy a háza tetején szélkakas lehetett és kis kardot viselhetett az oldalán. A nemesség 

nyitott volt a feltörekvő polgárság előtt, viszonylag könnyen be lehetett kerülni a soraiba. 

A polgárság célja nem az volt, hogy „megdöntse” a régi társadalmi rendet, hanem, hogy 

bejusson a nemesek közé. A polgárság nem tekintette magát egy önálló érdekkel 

rendelkező egységes csoportnak. A polgárság szembefordulása a nemességgel inkább 

következménye volt a forradalomnak, mint okozója! 

Összefoglalva 

A nagy francia forradalmat nem lehet úgy leírni, hogy a kapitalizmust képviselő polgárság 

csapott össze a régi rendet védő nemességgel. Nem egy gazdasági-társadalmi ellentétről volt 

szó, hanem inkább politikai-ideológiai ellentétekről. A lényeg: a kiváltságokon alapuló régi 

társadalmi rend látványosan összeomlott, s nem sikerült helyette viszonylag gyorsan 

megtalálni azt az új rendszert, amely megfelelt az új eszméknek. Ezek: a népszuverenitás, 

törvény előtti egyenlőség, elidegeníthetetlen szabadságjogok. Az tény, hogy a forradalom 

több feudális maradványt eltörölt, de ezek minimális jelentőségűek voltak. 

A forradalom menetét nem lehet csak a polgárság törekvéseivel megmagyarázni. Inkább arról 

van szó, hogy már a század folyamán kialakult egy új tulajdonosi elit (vagyonos nemesek és 

polgárok), akiknek a hatalomátvétele zajlott le 1789 és 1799 között. A forradalom 

eseményeinek változásában sokszor nagyobb szerepet játszottak a pillanatnyi politikai helyzet 

változásai, mint a nagy és réginek mondott ellentétek. Sokszor ezért tűnik bonyolultnak, és 

kuszának a diákok számára is a forradalom eseménysora. 
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B. A forradalom okai 

 

Két válság határozható meg, amelyek különbözőképpen keletkeztek, de később 

összekapcsolódtak, és egymást erősítették. 

I. Gazdasági válság 

Az 1770-es évek közepétől bontakozott ki. Ezt erősítette az 1788-as rossz termés, és az 

ezt követő rendkívül hideg tél, amely komoly éhínséget idézett elő. 

II. Pénzügyi válság, amely átnőtt politikai válságba 

A XVIII. századi háborúk igen megterhelték az államkasszát, óriásira duzzadt a hiány. 

Ez megbénította 1788/89-re szinte teljesen a kormányzatot. A kormány az összeomlás 

szélére került. 

A fentieket még két dolog egészítette ki: 

III. A társadalom vezető csoportjainak kormányellenes fellépése. 

A nemesség és a városi polgárság ebben szinte teljesen egységes volt. 

IV. A felvilágosodás eszmei hatása 

A felvilágosodás eszméinek volt köszönhető, hogy a forradalom mindegyik 

pillanatában a régi rend teljes felszámolására törekedtek a szereplők. A felvilágosodás 

a fejlődésbe vetett hitet jelentette. 

 

C. A forradalom közvetlen előzményei (1787-1788) 

 

   Ebben az időszakban tettek kísérletet a monarchia teljes megreformálására. A kormányzat 

által előterjesztett reformtervet azonban a régi rendi intézmények igyekeztek megakadályozni. 

1786-ban Calonne pénzügyminiszter egy átfogó pénzügyi, gazdasági, közigazgatási 

reformtervvel állt elő. A király tanácsadó testülete, az Előkelők Gyűlése ezt a tervet 1787-ben 

elutasította. Párizs parlamentje viszont támogatta a reformokat. A királyi udvar ezek után 

megkísérelte korlátozni eme testületek politikai jogait. Erre 1788-ban a tartományok 

ellenállási mozgalma volt a válasz. Az ellentétek azonban nem voltak nagyon súlyosak, a 

hadsereg megbízható volt, a közigazgatás is megfelelően működött. 

   1788. augusztusában az államkincstár kiürült. A pénzügyi csőd és az ezzel járó általános 

elégedetlenség bírta rá a monarchiát, hogy a következő évre összehívja az országos rendi 

gyűlést. Szeptemberben a párizsi parlament bejelentette, hogy a rendi gyűlést az 1614-es 

szabályok szerint kell összehívni. Ez a következőt jelentette: a három rend (papság, nemesség, 

polgárság) külön ülésezett, és egyenként egy-egy szavazattal rendelkeztek. Ez az új, 

tulajdonosi réteg számára csapás volt, mivel gazdaságilag és kulturálisan felzárkóztak a 

nemesség mellé, de most jogilag a parasztok és városi dolgozók mellé sorolták őket 

(harmadik rend). A vita súlypontja a királyról a harmadik rend és a másik két rend képviselői 

közötti vitára helyeződött át. 

 

D. A forradalom és az Alkotmányozó Nemzetgyűlés (1789-1791) 

 

   A parlament megnyitását megelőző választások lázba hozták az egész országot. A választók 

mintegy 45 000 panaszfüzetben fogalmazták meg kérelmeiket, elvárásaikat. Többségük nem 

radikális változásokat, hanem mérsékelt reformokat követelt! A három rend egy dologban 

teljesen egyetértett: mindegyik a parlament által ellenőrzött alkotmányos monarchiát akart, 

amely tiszteletben tartja az emberi szabadságjogokat.  
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   A harmadik rend legfőbb igényeinek egyike a nemességgel való jogegyenlőség volt, a 

parasztság a földesúri adók és jogok miatt panaszkodott. A forradalmi ideológia is 

megszületett, amelyet Sieyés (Sziejész) abbé fogalmazott meg leghatásosabban a Mi a 

harmadik rend? című röpiratában. 

1789. május 5. Megnyílt a rendi gyűlés. A felvilágosult nemesi, papi és polgári elit 

(tulajdonosi réteg) hozzálátott egy alkotmányos monarchia kiépítéséhez. Ez ellen a királyi 

oldalon nem mutatkozott túlzottan nagy ellenállás. A harmadik rend képviselői együttes 

ülésre szólították fel a másik két rend tagjait. 

Mikor erre nem volt hajlandó a másik két rend, a harmadik rend képviselői az alsópapsággal 

kiegészülve nemzetgyűléssé nyilvánították magukat.  

Júliusban felvették az Alkotmányozó Nemzetgyűlés nevet. Kimondták, hogy most már ők 

képviselik a legfőbb hatalmat Franciaországban, és esküt tettek, hogy alkotmányt adnak az 

országnak – ez volt a „labdaházi eskü.” 

A király ismertette a saját reformprogramját, amelyben a társadalmi egyenlőségre irányuló 

törekvéseket nem fogadta el. Provokatív lépéseket is tett, amely olaj volt a tűzre: menesztette 

a népszerű pénzügyminisztert, Neckert és katonákkal vette körbe Párizst. Nagy volt a 

nyugtalanság, mivel a kenyér ára az egekig szökött fel az előző évi rossz termés miatt. 

Július 12. Felkelés tört ki Párizsban, a nép fegyverkezett, megalakult a Nemzetőrség. 

Július 14. A fegyvert és lőport kereső felkelők elfoglalták a Bastille erődöt. Győzött a 

forradalom. 

XVI. Lajos meghátrált: visszahívta Neckert, a hadsereget is eltávolította Párizstól, és 

elfogadta az új párizsi elöljáróság tényét is. Párizs forradalma után végbe ment a falvak 

forradalma is. 

Augusztus 4. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés elfogadta a régi rendet (ancien régime) 

lebontó törvényeket. 

Augusztus 26. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés törvénybe iktatta az Emberi és Polgári 

Jogok Nyilatkozatát. Ez lefektette az új társadalmi és politikai rendszer alapjait. Egy olyan 

jövő képét vetítette előre, amelyben nem a születés, hanem a vagyon és a tehetség előkelősége 

gyakorolja a politikai hatalmat. 

A feszült hangulat azonban nem csillapodott ezek után sem. A kivívott eredményeket újra és 

újra meg kellett védeni. A kenyérhiány továbbra is fennmaradt, hírek terjengtek a kormány 

ellenforradalmi szándékairól is. 

Október A párizsi asszonyok kenyeret követelve a Versailles-ben tartózkodó királyi udvar elé 

mentek tüntetni. A királyt és családját arra kényszeríttették, hogy Párizsba költözzenek. Ez az 

esemény a mérsékeltebbeket szembefordította a radikálisokkal. Ettől kezdve az erőszakot 

gyakran alkalmazták, mint a politikai ellentétek megoldásának eszközét. 

Az év végén államosították az egyházi javakat, az egyház és állam szétválasztása megtörtént. 

 

1790-ben sorra alakultak a népi klubok, amelyek köztársasági érzelműek voltak 

többségükben: Cordelier Klub (Danton és Marat), Jakobinus Klub (Robespierre, Saint-Just, 

Couthon, Brissot – őt később kizárták.), a jakobinusok közül vált ki a Feuillant Klub (La 

Fayette, Lameth – ők a mérsékeltebbek voltak, alkotmányos monarchiát akartak.) 

Júliusban megjelent az egyház világi alkotmánya (az egyház állami ellenőrzés alá vonása). 

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben tovább folyt a lázas munka Franciaország új 

alkotmányának elkészítése érdekében. A társadalmon belül azonban a feszültségek nem 

csökkentek, hanem inkább nőttek. A köztársaság pártiak elszántsága tovább erősödött, a 

monarchisták pedig egyre kevésbé akartak alapvető és mély változásokat. A modern 

Franciaország megteremtése során új konfliktusok jöttek létre, amelyek lehetetlenné tették a 

forradalmi átalakulás békés lezárását. Felerősödött a falvak és a városok ellentéte, mivel az új 

rendet kidolgozók nem vették figyelembe a vidék érdekeit, és elmaradottságát.  
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Komoly feszültséget keltett az emigráns csoportok tevékenysége is, amelyek 1789-ben 

menekültjeiből álltak (voltak közöttük nemesek, egyháziak és polgárok is). Ők a külföldi 

segítségben bíztak, hogy idegen katonák visszaállíthatják a régi rendet Franciaországban. 

Az assignaták (papírpénz) értéke rohamosan csökkent, bomlásnak indult a hadsereg is. A 

gazdasági problémák, a politikai feszültségek mozgósították a városi aktivistákat is. Ők voltak 

a sans-culotte-ok (szankülott), akik kistulajdonosok, bérmunkások, szegényebb értelmiségi 

elemek voltak. A legenyhébb politikai problémára is igen agresszíven reagáltak, őket mindig 

lehetett mozgósítani, nagy szerepük volt a feszültség állandó fenntartásában. 

Miért nem lehetett ennek ellenére békésen rendezni a felgyülemlett problémákat? 

A forradalmi ideológia miatt. A forradalom politikusai a társadalmat egységes egésznek 

hitték, ahol egyet akar mindenki, aki nem azt akarja mint ők az nem tartozik a nemzethez, 

tehát ellenség, akivel le kell számolni. Nyilván egy vidéki parasztnak nem lehetnek 

ugyanazok az érdekei, mint egy városi kereskedőnek. Emiatt a tényező miatt újult meg újra és 

újra a harc, s emiatt látszik egy bonyolult eseménysorozatnak a nagy francia forradalom. 

(Mindig van két, vagy esetleg több oldal, amely le akar egymással számolni!) 

 

1791 első felében az alkotmányos monarchia hívei megpróbálták lefékezni a radikális 

csoportok lendületét, de ekkor már ezzel elkéstek. Ráadásul a király, XVI. Lajos tette még 

fokozta a bizalmatlanságot a monarchia iránt. 

Június 20-21. éjszakáján a király és családja megpróbált elszökni Franciaországból emigráns 

híveihez, hogy onnét jobb pozícióból tárgyalhasson a nemzetgyűléssel. A királyt Varennes-

nél (váren) elfogták, és visszakísérték Párizsba. Ez volt a varennes-i szökés. Ez a tény súlyos 

belpolitikai válságot okozott, erősödött a köztársaságiak és a monarchisták ellentéte. 

Július 17-én a Mars-mezőn a tüntető tömegbe belelőtt a katonaság. (Mars-mezei mészárlás.) 

Augusztusban II. Lipót császár és II. Frigyes Vilmos porosz király Pillnitzben nyilatkozatot 

adott ki a király elfogatása ürügyén, amely azonban üres kardcsörtetés volt. (Pillnitzi 

nyilatkozat) Arra viszont jó volt, hogy növelje a franciák veszélyérzetét. 

Szeptemberben megszületett Franciaország első polgári alkotmánya, amely tartalmazta 

szövegében az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát is. A király aláírásával szentesítette a 

dokumentumot. (Nem tehetett mást!) Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés átalakult Törvényhozó 

Nemzetgyűléssé.  

 

E. A Törvényhozó Nemzetgyűlés és a köztársaság 1792-1793 

 

   A gyanakvás és a bizalmatlanság egyre nőtt, ami a külső fenyegetettség érzésével is 

párosult. Az egyház nem minden tagja rendelte alá magát az új egyházi törvényeknek 

(refraktárius papok), a király iránti bizalmatlanság tovább fokozódott (főleg a felesége Marie 

Antoinette volt a céltábla). Ebben a légkörben nehezen lehetett megszilárdítani az 

alkotmányos királyságot. 

Az év végétől egyre erősebb lett az a nézet a különböző politikai csoportok részéről, hogy a 

háború jelenthet kiutat a válságból: a király hatalmának megszilárdulását várta, az 

alkotmányos monarchisták a radikálisok háttérbe szorulását, a Gironde (zsirond) a forradalom 

ellenségeinek lelepleződését.  

(A Gironde laza parlamenti politikai csoportosulás volt, ahol a tagok zöme Gironde megyéből 

érkezett. Tagjai 1792-ig a néppel való szövetséget szorgalmazták, de később az események 

túlzott radikalizálódása miatt a forradalom lezárását szerették volna. Vezetőjük Brissot volt.) 
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1792. márciusában a király girondista minisztereket nevezett ki a kormányba. A kormány és 

a Nemzetgyűlés is megtett mindent Poroszország provokálásáért. 

Április 20-án a király a Törvényhozó Nemzetgyűlésben bejelentette a hadüzenet tényét, amit 

Poroszországnak és Ausztriának küldtek. A háború azonban nem hogy megszilárdította volna 

az alkotmányt, hanem inkább újjáélesztette a forradalmat. („forradalmasította a forradalmat”) 

Az első háborús kudarcok ismét radikalizálták a párizsi tömegeket. Az utca a bajokért a 

királyt és családját tette felelőssé, a monarchia percei meg voltak számlálva. 

Augusztus 10-én felkelés tört ki Párizsban, amely megdöntötte a királyságot, az államhatalom 

összeomlott. A Törvényhozó Nemzetgyűlés átalakult Nemzeti Konventté, amely az új 

alkotmányozó szerv lett. Emellett létrejött a Kommün is (Párizsi községtanács), amelyet a 

radikálisok hoztak létre. Néhány hónapra a Konvent és a Kommün párharcának lehetünk 

tanúi. 

Szeptember 20. A valmy-i csatában Kellermann tábornok győzött a porosz-osztrák csapatok 

felett. Másnap a radikális forradalmi kisebbség a Konventben kikiáltotta a köztársaságot. A 

köztársaság kikiáltása egyébként a társadalom többségének nem jelentett semmit. 

A Konventben három politikai csoportosulás volt jelen: 

 Hegypárt (jakobinusok), vezetőjük Robespierre. 

Készen álltak a szabadságjogok és tulajdonjogok ideiglenes korlátozására a háborús 

viszonyok miatt, és készen álltak a néptömegek követeléseinek ideiglenes (!) kielégítésére 

is. 

 Gironde, vezetőjük Brissot. 

Számukra ekkor a legfontosabb pont a tulajdon védelme volt, és le kívántak számolni a 

néptömegek radikalizmusával is. (A Hegypárt viszont erre épített.) 

 Síkság, vagy „mocsár” 

A képviselők döntő többsége ide tartozott. Tagjai mindenkor az erősebb pártot 

támogatták. 

 

A harc egyre erősebbé vált a jakobinusok és a girondisták között. Közben új, forradalmi 

hadsereg született. Döntő érdeme volt a sorozott hadsereg felállításában Carnot-nak (kárnó), 

aki a jakobinusok sorait erősítette. A forradalmi sereg a jakobinusokat támogatta egyre 

inkább, mivel a girondisták megpróbálták a hadsereget Párizs ellen fordítani. 

Az év végére a francia katonák meghódították Belgiumot, és kiértek a Rajnáig. Danton már 

ekkor a természetes határokat követelte Franciaország számára. Az árak közben az egekig 

szöktek, ami nem növelte a Gironde népszerűségét. Közben a Konvent két óriási kihívást is 

intézett az európai monarchiák felé: bejelentették, hogy a megszállt területeken is bevezetik a 

forradalmi kormányzást („exportálják” a forradalmat), illetve megkezdődött XVI. Lajos pere, 

akit egyszerű polgárként, Capet Lajosként állítottak bíróság elé. 

 

1793. január 21-én XVI. Lajost a Nemzeti Konvent halálos ítélete alapján kivégezték.  

A hadi helyzet közben nem alakult túl bíztatóan. 1793-ban Nagy-Britannia vezetésével 

megalakult a franciaellenes I .koalíció (Oroszország, Hollandia, Spanyolország, Poroszország, 

Ausztria, Portugália). 

A Nemzeti Konventben az új alkotmány elkészítése nem haladt. Sőt! Ideiglenesen korlátozni 

kellett a polgári szabadságjogokat. Ezt leginkább a Hegypárt szorgalmazta. Miért? 

Polgárháború és külső támadás egyaránt fenyegetett. Több megyében kormányellenes 

megmozdulásokra került sor.  

Mindvégig monarchista és forradalomellenes volt Vendée (vandé) lakossága például. A 

Konvent mindenképpen meg akarta nyerni a nép támogatását, amelyre a fenyegető háborús 

veszély miatt volt szüksége.  
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A háború, a polgárháború, a népi követelések és a forradalmi ideológia együttesen arra 

ösztönözték a Konventet, hogy ideiglenesen felszámolja az egyéni szabadságjogokat, és a 

soraikból megválasztott kormányt rendkívüli hatalommal ruházza fel. 

Márciusban megalakult a Forradalmi Törvényszék. Robespierre megnyerte Dantont a 

törvényszék felállításához. A testület első áldozatai a girondisták voltak. A vidéki forradalmi 

bizottságok mellé, majd a katonai alakulatokhoz is teljhatalmú konvent biztosok kerültek. 

Áprilisban létre jött a Közjóléti Bizottság, amely a forradalmi kormányzat vezető szerve lett. 

A Hegypárt képviselői a girondisták ellen a párizsi sans-culotte-okkal léptek szövetségre. (Ők 

mindig mozgósíthatóak voltak.) Maximálták az árakat (és a béreket is!) és bevezették az 

assignaták kényszerárfolyamát. 

Június 2-án a Hegypárt a fellázított párizsi sans-culotte-ok segítségével megdöntötte a 

girondista kormányzatot és átvette a hatalmat. Ezzel elkezdődött a forradalmi kormányzat 

időszaka. Az utóbbi kifejezés helytállóbb, mint a jakobinus diktatúra. Megalakult az ún. 

Hegypárti Konvent 
 

F. A forradalmi kormányzat 1793-1794 

 

   A Hegypárt igen erélyes intézkedéseket tett a helyzet stabilizálására, de egyben veszélyes 

vizekre evezett, mikor gyakorlattá vált, hogy az utca kényszeríttette ki sokszor a Konventtől a 

döntéseket. A vidék a lázadás állapotában volt, de szembe kellett néznie a Hegypártnak a nála  

radikálisabb erőkkel is. (Ilyenek voltak a Roux (rú) vezette „veszettek” is.) A veszedelmes 

hadi helyzet miatt elrendelte a Közjóléti Bizottság a népfelkelést. A jakobinus párt pozíciója 

egyáltalán nem volt szilárd. 

Elkészült és megszavazták a képviselők az 1793-as év alkotmányát, de soha nem léptették 

életbe. Ez a legdemokratikusabb alkotmány volt a forradalom idején. 

Szeptemberben a kormány meghirdette a terrort, a rendcsinálás egyedülinek hirdetett 

eszközét. A terror kezdetben valóban a bajokon való túljutást szolgálta, de Robespierre-ék 

fenntartották a veszély elmúlta után is. A terror eszköz lett a politikai ellenfelekkel való 

leszámolásra. A terror élén a Közbiztonsági Bizottság állt, amely irányította a Forradalmi 

Törvényszéket is. A városok ellátását a vidék kirablása révén igyekeztek biztosítani. Az év 

végére minden végrehajtó hatalmat a Közjóléti Bizottság kezében összpontosítottak: 

irányította a külügyeket, hadügyet, a rendőrséget, szervezte az élelmezést stb. 

A forradalmi kormányzat fő feladata a háborús veszély elhárítása volt. Ennek a célnak eleget 

tett, de közben a terrorral végletesen eltávolodott a társadalomtól. A terror a közhiedelemmel 

ellentétben nem a nemesség ellen irányult, a kivégzettek 85 %-a (!) az egykori harmadik rend 

tagjai közül került ki. 35-40 000 embert végeztek ki guillotine-nal a forradalmi kormányzás 

idején, akiknek zöme politikai ellenfél volt. 

Az erőszakos sorozásokkal szemben főleg vidéken volt nagy az ellenállás. Vendée-ban 

minden eddiginél nagyobb felkelés tört ki, amelyet a forradalmi hadsereg katonái vertek le. 

(200 000 halott volt Nyugat-Franciaországban!) A vidék ugyanazért fogott fegyvert mint 

1789-ben: a központ ne avatkozzon be az életükbe. 

Októberben kivégeznek 42 girondista képviselőt és Marie Antoinette-et is, aki bátran 

viselkedett vádlói előtt. A Hegypárt igyekezett minél jobban kiaknázni a propaganda adta 

lehetőségeket. Robespierre-nek már ekkor meg vannak a következő ellenfelei: a túlzott 

radikálisok Hébert (éber) és Roux, illetve a mérsékelt oldal Danton és Desmoulins 

(démulen). Egyre többen kezdték bírálni, főleg a mérsékelt oldalról a terrort. 

 

 

 



 VII 

Az év folyamán bevezették a forradalmi naptárt, jelezve ezzel is az új „időszámítás” kezdetét. 

Robespierre nem aratott túlzottan nagy sikert a Legfelsőbb Lény kultuszával, amely a 

katolikus vallás helyett kínált új hitet a franciáknak. Ebből nem kértek a hithű franciák, főleg 

a vidék fogadta ezt ellenségesen. 

1794 elején elmélyült a gazdasági válság, a katonai helyzet viszont stabilizálódott. Fiatal és 

tehetséges tábornokok kerültek a hadsereghez: Hoche (ós), Pichegru (pisegrü) és Bonaparte. 

Márciusban Robespierre leszámolt az Hébert-féle túlzókkal, majd a Forradalmi Törvényszék 

elé állította Dantont és Desmoulins-t is, akiket áprilisban kivégeztek. 

A Közjóléti Bizottságban Robespierre lett az egyedüli úr, az egyetlen engedélyezett politikai 

csoportosulás a Jakobinus Klub volt. A terrort már a társadalom szinte minden rétege 

elutasította, az erőszak állandósulásával nem értett egyet senki. A vidékkel szembeni 

legnagyobb hibája a Bizottságnak az volt, hogy nem rendezte a földkérdést. 

Külpolitikai téren az I. koalíció koncentrált támadását sikerült a hadseregnek visszaverni, sőt 

komoly sikereket értek el a tábornokok. Júniusban legyőzték az osztrákokat Fleurus (flörüsz) 

mellett, Napóleon visszafoglalta Toulont az angoloktól. Mikorra a kormány helyzete 

megszilárdulhatott volna, addigra fordult vele szembe az egész társadalom. 

Július 27-én (thermidor 9-én a forradalmi naptár szerint) a Konvent először függetlenítette 

magát az utcától és hozott önálló döntést: letartóztatták Robespierre-t és társait (Saint-Just, 

Couthon, Henriot stb.) Ezzel megbukott a Hegypárt uralma. A mérsékelt polgári erők, az új 

tulajdonosi elit került hatalomra. 

Az új törvényhozó szerv a thermidori Konvent lett. 

 

G. A thermidori Konvent 1794-1795 

 

   A „Síkság”, a Gironde életben maradt tagjai, és a forradalmi kormányzattal szembe forduló 

jakobinusok kezébe került a hatalom, akik megpróbáltak visszatérni 1789-1791 elveihez. 

Kiadták a jelszót: „Se királyságot, se diktatúrát!” Abban mindenki egyetértett, hogy a 

köztársaságot meg kell őrizni, a kivívott emberi szabadságjogokkal együtt. A thermidori 

kormányzat felszámolta a Közjóléti Bizottság egyeduralmát és a tényleges hatalom 

visszakerült a Konventhez. A cél a hatalom konszolidálása, az elért eredmények megtartása 

volt. Ősszel felelősségre vonták a terror idején leginkább kompromittálódott személyeket. 

Az év végén a gazdasági problémák egyre súlyosabbá váltak: infláció, áruhiány, gazdasági 

csőd. Már ekkor lehetett érzékelni a thermidori politikai vezetők ellentmondásos helyzetét: a 

rend és a törvényesség uralmát hirdették, de állandóan hangoztatták a forradalmi ideológiát. 

Az eddig eltelt évek öldöklései, politikai viharai után szinte lehetetlen feladatnak tűnt a békés 

politizálás. 

 

1795 elején komoly katonai sikereket ért el a kormány: Pichegru elfoglalta Hollandiát, ahol 

kikiáltották a Batáviai Köztársaságot, amely teljesen Franciaország ellenőrzése alatt állt. 

Baselben a franciák békét kötöttek a spanyolokkal és a poroszokkal.  

A Konvent először a párizsi néptömegekkel, a radikális rétegekkel kívánt leszámolni. 

Tavasszal ( a forradalmi naptár szerint germinal és prairial hónapban) leverték a sans-culotte-

ok lázadásait. Ezt a tényt felhasználva a Hegypárt maradványa ellen intéztek támadást a 

Konventben. 

Augusztusban új alkotmány jelent meg, amelynek kidolgozása során a parlamentáris 

köztársasági kormányzat megszilárdítása és a tulajdonosok uralmának biztosítása volt a cél. 

- Cenzusos választási rendszer bevezetése. 

- Két kamarás törvényhozás: Vének Tanácsa (felsőház), Ötszázak Tanácsa (alsóház). 

- A kormány (végrehajtó szerv) a két tanács által választott 5 tagú Direktórium lett. 
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Októberben Bonaparte tábornok a Menou tábornok által vezetett királypárti lázadást leveri. 

(Vendémiaire-i lázadás.)  

Még ebben a hónapban az alkotmányról rendezett népszavazás után a Konvent feloszlott. 

(Tagjainak 2/3-a átkerült a két új testületbe.) A forradalmi törvényhozó szerv ezzel eltűnt. 

Az új rendszer vezető személyiségei egy mérsékelt parlamentáris köztársaságot akartak 

létrehozni, amelyet meg kívántak óvni a királypártiaktól és a forradalmároktól egyaránt. A 

társadalom többsége azonban nem támogatta a thermidoristákat. 

 

H. A Direktórium kora 1795-1799 

 

   Az 1795-ös alkotmánnyal egy új időszak vette kezdetét, a Direktórium kora, amely egészen 

1799. novemberéig, Napóleon államcsínyéig tartott. 

Annak ellenére sem kapott nagyobb társadalmi támogatottságot a Direktórium, hogy komoly 

katonai sikereket mondhatott magáénak. Napóleon 1796-1797-es itáliai hadjáratával 

megszerezték egész Lombardiát, jelentős pénzösszegekhez jutott az állam a hadisarcok révén 

is. 1797. októberében Napóleon békét kötött Campoformióban az osztrákokkal, s ezzel 

felbomlott az I. koalíció. 

Az állam pénzügyeit sikerült nagyjából rendbe tenni, pedig még az előző évek alatt 

felhalmozódott államháztartási hiány óriási volt. Hatékonyabbá vált az adószedés is. Ezeknek 

a reformoknak a hatása azonban csak hosszabb távon mutatkozott meg. 

A baloldali és jobboldali támadások állandósultak a Direktórium ellen. Egy majdnem 10 éves 

folyamatos harc, külső és belső küzdelmek után nem lehetett egyik napról a másikra 

konszolidálni a francia társadalmat. 1796. márciusában Babeuf (báböf) és Buonarotti 

vezetésével megszerveződött az „Egyenlők összeesküvése”, amely ismét megpróbálta 

forradalmasítani és baloldali irányba elvinni a franciákat. 1797-ben Babeuföt kivégezték. 

Az 1797-es választásokon a jobboldal győzött, ettől viszont a Direktórium baloldali tagjai 

rettentek meg. Az egyik direktor, Barras vezetésével és a hadsereg támogatásával 1797. 

szeptember 4-én (a forradalmi naptár szerint fructidor 18-án) letartóztatták a Vének 

tanácsának és az Ötszázak Tanácsának jobboldali vezetőit. Ez volt a fructidori államcsíny.  

Az 1798-as választásokon a jobboldal egy évvel korábbi ellehetetlenítése miatt nem vehetett 

részt, ezért a baloldal aratott nagyarányú győzelmet. A Direktórium ezt nem tartotta 

elfogadhatónak, és alkotmányellenes módon több baloldali képviselő mandátumát 

megsemmisítette májusban. Ezt floréáli államcsínyként tartja számon a történetírás. 

 

A Direktórium sorozatos alkotmányellenes lépései felháborodást váltottak ki a társadalom 

nagy részéből. Az egyetlen népszerű lépés amit tehetett a forradalmi háborúk, az agresszív 

terjeszkedő külpolitika folytatása volt. Ennek egyik példáját láthatjuk az ún. 

testvérköztársaságok létrehozásában: 

1795 Batáviai Köztársaság, 1797 Cisalpine Köztársaság (Észak-Itália), Ligúriai Köztársaság 

(Genova és környéke), 1798 Helvét Köztársaság (Svájc), Római Köztársaság, Parthenopéi 

Köztársaság (Nápoly). Ezeknek az államoknak adókkal és katonákkal kellett támogatni 

Franciaországot, és területükön a mindenkori francia alkotmány volt érvényben. 

1798-1799-ben zajlott le talán a legegzotikusabb kalandja a francia történelemnek: Napóleon 

egyiptomi hadjárata, amely katonai és politikai céljai mellett komoly tudományos 

eredményeket is hozott. Franciaország ilyen agresszív területi terjeszkedését a nagyhatalmi 

egyensúlyra törekvő Nagy-Britannia nem nézhette tétlenül. 1798-ban megszervezte a 

franciaellenes II. koalíciót. (Nagy-Britannia, Oroszország, Nápoly, Svédország, Portugália és 

több kisebb német állam.) 
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Az oroszok Itáliában, az osztrákok német területen mértek vereséget a franciákra. Napóleon 

hadserege Egyiptomban rekedt. Észak-Itália elveszett a franciák számára, s a Rajna mentén is 

egyre közeledtek az idegen csapatok. A külső fenyegetettség belső radikalizálódáshoz 

vezetett. Az 1799-es választásokon a baloldal képviselői kerültek többségbe.  

Ebben a légkörben a Direktórium vezetői úgy érezték, hogy erősebb végrehajtó hatalomra van 

szükség, egy „kard” kellett, amely megteremti a rendet és megóv a forradalom balra 

tolódásától. Mivel az alkotmány módosítása törvényes úton éveket vett volna igénybe, úgy 

gondolták, hogy katonai erővel gyakorolnak nyomást a törvényhozásra. Erre a feladatra az 

Egyiptomból hazatért Bonaparte tábornok látszott a legalkalmasabb személynek. Az 

államcsíny előkészítésében Sieyés abbé játszotta a főszerepet. Arra számított a direktor, hogy 

Napóleon a feladat végrehajtása után visszavonul, és nem szól bele a politikai életbe – 

tévedett. 

1799. november 10-én (a forradalmi naptár szerint brumaire 18-án) Napóleon katonáival 

szétkergette az Ötszázak Tanácsát, majd kijelöltek az összeesküvők egy alkotmányozó 

testületet, amelynek az új alkotmányt kellett kidolgoznia. A történelembe ez az esemény 

brumaire-i államcsíny néven vonult be. A hatalmat ideiglenesen három konzulra bízták, akik 

felváltva gyakorolták a hatalmat. Talleyrand külügyminiszter javaslatára (aki kiválóan érzett 

rá mindig a változásokra és az egyik legnagyobb intrikus zseni volt) ábécé sorrendben kezdték 

meg a kormányzást a konzulok. Bonaparte Napóleon viszont nem csak az ábécé sorrend miatt 

került első helyre Roger-Ducos és Sieyés mellett. Ezzel megkezdődött a konzulátus kora, de 

ez már egy más, még izgalmasabb fejezete a francia történelemnek. 

 

I. A forradalom eredményei 

 

   Társadalmi téren a forradalom csak megpecsételte a már korábban lezajló és hosszú távú 

átalakulást: Franciaországban nem a születés, hanem a vagyon előkelősége lesz az uralkodó 

osztály. (A gazdag nemesek és gazdag polgárok!) A forradalom győztesei a módosabb 

polgárok, és paraszti gazdálkodók voltak. A vesztesek: a nemesség, a papság és a szegényebb 

vidéki rétegek. 

   Politikai téren maradandót alkotott a forradalom. Az emberi és polgári jogok ettől kezdve 

szerves részévé váltak minden politikai rendszernek Franciaországban. A régi monarchiáknál 

jóval hatékonyabbá vált a kormányzás. 

   Gazdasági téren már ellentmondásosabbak az eredmények. Megteremtődött az egységes 

piac és jogrendszer a gazdasági kiváltságok felszámolásával. A kapitalizmus fejlődését 

viszont gátolta a mezőgazdaság rendszerének konzerválásával, a tőkekoncentráció 

megnehezítésével, s az állandó háborús illetve polgárháborús viszonyokkal. 

   Hadügyi téren óriásiak a következmények: létre jött a modern tömeghadsereg, a háború 

ettől kezdve nem királyok ügye volt, hanem már az egész nemzeté. A hadseregek 

felduzzadtak létszámban, a korábbi védekező jellegű taktikát felváltotta a támadó szellem. A 

nagy francia forradalom megnyitotta az utat a XIX. és XX. századra oly jellemző totális 

háborúk előtt. 

   Kulturális téren a valóság riasztó. Igaz, hogy létre jött több tudományos intézmény, 

megalkották a tömeges közoktatás fogalmát, de a harcok során rendkívül sok kulturális érték 

pusztult el. 

   Ideológiai téren megszületett a XIX. század nagy eszmerendszere: a liberalizmus, amely 

egyes nemzetek történetében (mint például Magyarország) igen fontos szerepet játszott a 

nemzetté válás folyamatában. De megjelent a nacionalizmus is, amely nyerhetett pozitív 

értelmet is, de sokszor sajnos (főleg a XX. században) más népek ellen használták fel. 
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Néhány fontosabb adat 
 

A. A nagy francia forradalom korszakolása vezető testületek szerint 

ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS 1789. MÁJ. – 1791. SZEPT. 

TÖRVÉNYHOZÓ NEMZETGYŰLÉS     1791. SZEPT. – 1792. AUG.10. 

NEMZETI KONVENT (GIRONDISTA)  1792. AUG. 10. – 1793. JÚN. 2. 

HEGYPÁRTI KONVENT (JAKOBINUS)1793. JÚN. 2. – 1794. JÚL. 27. 

THERMIDORI KONVENT                       1794. JÚL. 27. – 1795. OKT. 26. 

DIREKTÓRIUM                                         1795. OKT. 26. – 1799. NOV. 10. 

 

B. A francia forradalmi naptár 

1793-ban vezették be a jakobinusok, és 1805-ben törölte el Napóleon. 

Vendémiaire (szüret hava) – szeptember, október 

Brumaire (köd hava) – október, november 

Frimaire (dér hava) – november, december 

Nivôse (hó hava) – december, január 

Pluviôse (eső hava) – január, február 

Ventôse (szél hava) – február, március 

Germinal (csírázás hava) – március, április 

Floréal (virágzás hava) – április, május 

Prairial (mezők hava) – május, június 

Messidor (aratás hava) – június, július 

Thermidor (hőség hava) – július, augusztus 

Fructidor (gyümölcs hava) – augusztus, szeptember 

 

 


