
Történelmi folyóiratok

A francia forradalom



Újságunk arra szolgál, hogy a történelem eseményeit felelevenítsük érdeklődő
olvasóink számára, akik éppúgy a történelem szerelmesei, mint szerkesztőink és
íróink.

Mint ahogy azt a címben is olvashatják, ma a francia forradalmat szerettük
volna feldolgozni kedves olvasóinknak, pontosabban a kezdetét.

Egy sorozatot fogunk indítani, melyben a francia forradalom stádiumait fogjuk
feldolgozni, melyet mai alkalommal tehát meg is kezdünk.

Hogy minél élvezetesebb legyen az olvasás, és hogy minél inkább bele tudják
élni magukat a témába, újságok részleteit szúrtuk be mai lapszámunkba,
melyek a forradalom kitörése alatt íródtak.

Kellemes és izgalmas olvasást kíván a szerkesztőség!



A francia forradalom, I. rész

A francia forradalom rendkívüli esemény volt nem csak Franciaország számára, de
az egész világ számára is.

A forradalom előtti Ancien Regime korszak vége szociális és pénzügyi válságot
hozott az 1774 és 1789 közötti években. A válság kialakulásában az egyes
háborúkban való részvétel (Spanyol örökösödési háború, hét éves háború, az
amerikai függetlenségi háború, mely az utolsó csepp volt abban a bizonyos
pohárban),és az ezek folyamán kialakult államcsőd, valamint a természeti
csapások, az 1780-as évek folyamatos rossz termése, XVI. Lajos fényűzése mind
nagyban elősegítették a válság kialakulását

.Az egymást követő pénzügyi szakemberek - mint Robert Turgot, Jacques Necker,
Charles Calonne majd Brienne - képtelenek voltak arra, hogy megoldják a
válságot. A király késve ugyan, de ráébredt arra, hogy a nemesség segítsége
nélkül nem tudja felszámolni a pénzügyi katasztrófa-helyzetet.



Francia állampolgár társaim!
A mi drága királyunk fényűző
palotájában bőséges lakomákkal tölti
napjait, és állítólagosan próbálkozik az
ország szerencsétlen kialakult helyzetét
„javítani”, de kérdem én, hogy elég-e
ez?! A próbálkozás, elég?! Én azt
mondom, hogy NEM! Az átlag ember
éhezik, kenyérre sincs pénze, a
családfők és családanyák már azt sem
tudják eldönteni, hogy sírjanak vagy
dühöngjenek, hogy gyermekeiknek nem
képesek tisztességes kosztot nyújtani!
Nekünk eredményekre van
szükségünk, nekünk új politikai
rendszerre van szükségünk, nekünk új
társadalmi szerveződésre van
szükségünk!

Forrás: A francia politika avagy az 
esztelenség tárháza c. folyóiratból



A király 1789-ben összehívta az országgyűlést, elsőre 1614 óta.

Sok vitatni való volt, hiszen a rendekben ott voltak a radikálisok csoportja, akik
az alkotmányozást sürgették, azt vallották, hogy a megoldás a rendszer
átalakításában és a korszerű eszmék gyakorlati megvalósulásában rejlik, azaz
az alkotmányos monarchia megteremtésében található. Megfogalmazódtak
a radikális eszmék, a pénzügyi problémák hatására, melyek azt javasolták,
hogy számolják fel a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket.

1789 nyarán három forradalom is lezajlott: a rendi gyűlésé, a városoké és a
falvaké. A Versailles-ban ülésező rendi gyűlés felvilágosult papi, nemesi és
polgári vezetői a rendi különbségeken túllépve Alkotmányozó Nemzetgyűléssé
nyilvánították magukat, s június 20-án a híres „labdaházi esküvel”
megfogadták, hogy nem oszlanak szét, amíg alkotmányt nem készítenek
Franciaországnak.



Észbontó hírek a 
palotából!

A király újra összehívta a 
rendeket, hogy az ország 
sorsáról döntéseket 
hozzanak. A király 
minden erejével azon van, 
hogy az embereknek 
mihamarabb jobb 
életkörülményeket 
teremtsen, folyamatosan 
alkudozik és tárgyal a 
rendekkel.

Forrás: Mindent az országért! 
Éljen a király! c. folyóirat részlete



Kedves olvasóink!

Az elmúlt pár hétben lapunk csendben volt, mert
szerettük volna kivárni a fejleményeket a
palotában, hogy pontos információval tudjunk
szolgálni. Most úgy gondoltuk, hogy már elég tisztán
látunk, így megírtuk e heti cikkünket.
Mostanra biztos forrásból tudjuk azt, hogy a
harmadik rend felszólalt a népért, és jelentős
beleszólást kért a királytól az ország irányításában.
A király végül hogy enyhítse a kedélyeket, belement
abba, hogy a harmadik rend kétszer annyi
képviselővel jelenjen meg. Nos, ez elérte a várt
hatást a rendek körében, legalábbis egy darabig.
Május ötödikén királyunk 175 év szüneteltetés után,
újból összehívta az országgyűlést. Mint kiderült a
napokban, a király a nemességetől várt támogatást,
mellyel enyhíthetné vagy megoldaná országunk
szörnyű válságos helyzetét. A nemesek válaszát is
sikerült megtudnunk, és azt hiszem senkit nem lep
meg, hogy nemmel feleltek. Királyunk bizonyára
most igencsak pánikban lehet. Ideje is volt a sok
mulatozás, dőzsölés, lakomázás után, mely családok
éhezését okozta.
Ezek után a harmadik rend szólalt fel ismét:
követelik, hogy a három rend összevonva ülésezzen.
A király és a nemesség kérésüket nem engedélyezték,
ezzel felháborodásra kényszerítették a harmadik
rend tagjait.

Forrás: Az igazság tárháza 
c. folyóiratból



Exkluzív hírek!

A harmadik rendi felháborodás  következményei:

A harmadik rend, mert nem hallgattak rájuk a viták 
során, válaszként június 20.-án a labdaházban 
esküt”fogadtak meg egy új alkotmány kikényszerítésére és
nemzetgyűléssé nyilvánította magát. Forrásaink szerint, 
XVI. Lajos odaküldte a Dreux-Brézé márkit, hogy szakítsa 
meg ülésezésüket. Mirabeau állítólag a következő
kijelentéssel küldte vissza: „Mi a nép akaratából vagyunk 
itt, és csak a szuronyok hatalmának engedünk!” Ezzel a 
felkiáltással népünk  történetében talán ez volt az első
alkalom, hogy népünk egyik választottja nyíltan 
szembeszállt az állam legfelsőbb tisztviselőjének döntésével. 
Igazán nagy bátorságra és hazafiságra vall, azt hiszem, 
megemelhetjük kalapunkat előtte!

Amint kutatóink újabb információhoz jutnak, értesítjük 
olvasóinkat.

Forrás: Észbontó hírportál



Labdaházi eskü megfogadása



Legfrísebb hírek:

Egy hét múltával a 
király engedélyezte a 
három rend együttes 
üléseinek 
megtartását! 

Vajon milyen 
következményeket 
fog ez maga után 
vonni? 

Elmúlik végre az 
éhezés? Megoldódik a 
válság? Adja a 
Teremtő, hogy így 
legyen, elég volt az 
éhínségből és 
szenvedésből! 

Forrás: Észbontó hírportál



XVI. Lajos beleegyezése azonban csapda és színjáték volt csupán. A király
valójában nem akart új alkotmányt, hiszen tudta, hogy az új berendezkedés
nyilvánvalóan csökkentené az uralkodói jogkört. A király 1789 júliusának elején
titokban zsoldos csapatokat rendelt Párizsba. Amikor a francia főváros népe
értesült a királyhű katonák megjelenéséről kirobbant a forradalom.

A lakosság az utcákra tódult és július 14 -én megrohamozták a királyi hatalmat
jelképező Bastille-t épületét. A híres börtön évtizedek óta a félelem és
elnyomás szimbóluma volt, hiszen mindenkit, aki a király hatalmára nézve
fenyegetést jelentett ide hurcoltak XVI. Lajos katonái. Az uralkodó az
események hatására másodszor is meghátrált: elfogadta Jean Baily
polgármesteri és La Fayette nemzetőr parancsnoki kinevezését. Ezzel Párizsban
a hatalom a harmadik rend kezébe került.



KITÖRT A 
FORRADALOM!

A király zsoldos katonákat 

küldött Párizsba, ezzel 

megpróbálván visszavonni 

hozzájárulását az új 

alkotmányhoz! 

Július 14.-én, tegnap 2 óra 5 

perckor  a polgárok hát 

neki indultak és a fiatal 

újságírónk, Camille 

Desmoulins vezetésével 

lerohanták a Bastille-t! 

ISMÉT MEGHÁTRÁLT!

Az uralkodó , ma, július 

15.-én az események 

hatására másodszor is 

meghátrált: elfogadta 

Jean Baily polgármesteri 

és La Fayette nemzetőr 

parancsnoki kinevezését!

Párizsban a hatalom 

immár a harmadik rend 

kezében van!

Forrás: Az igazság 
tárháza c. folyóiratból

Forrás: Az igazság 
tárháza c. folyóiratból



Folyóiratunkat a Francia forradalom 2. rész című cikkel fogjuk folytatni,
reméljük, érdekesnek találták kedves olvasóink mai cikkünket és visszatérnek
elolvasni a folytatást is!

Köszönjük a figyelmet!

Az írók és a szerkesztőseg 


