
2020. 04.02. VI. B. Egyetemes történelem  

A francia forradalom. Az alattvalótól – a polgárig (tankönyv 76. old.) 

 

1. A köztársaság kikiáltása: 

- továbbra is válságban van Franciaország politikai és gazdasági téren egyaránt; 

- 1792. augusztus 10-én elfoglalták a királyi palotát, és XVI. Lajost letartóztatták; 

- Veszélyben a haza: kitört Franciaország – Ausztria, Poroszország közötti háború (régi 

rendszer helyreállítása); 

- egy újabb gyűlés, a Nemzeti Konvent vette át a vezetést; 

- a Valmy-i győzelem után 1792. szeptember 22-én kikiáltották a köztársaságot. 

2. A Nemzeti Konvent: 

- két politikai csoportosulás: 

a, a girondisták (mérsékelt politikusok): 1792-1793 között irányítottak, a forradalom 

befejezését kívánták. 1793-ban XVI. Lajost halálra ítélték, és kivégezték. 

b, a jakobinusok (radikális politikusok, gyökeres változásokat akartak): 1793-1794 folyamán 

vezettek, különböző intézményeket hoztak létre, és bevezették a forradalmi terror (guillotine-

nyaktiló, kivégző módszer) rendszerét. Hadsereget szerveztek, legyőzték Franciaország 

ellenségeit. 

- a franciaellenes koalíció (szövetség) tagjai: Ausztria, Poroszország, Anglia. 

3. A francia forradalom befejezése. A Direktórium: 

- a jakobinusokat eltávolították; 

- az öt tagból álló Direktórium 1795-1799 között vezette az országot, folytatta a háborút a 

külföldi ellenfelekkel; 

- Itáliában és Egyiptomban tűnt ki Bonaparte Napóleon tábornok; 

- a francia forradalom hatással volt más államok szervezésére, vezetésére. 

 

 

2020. 04. 23.-30. VI. B. 

Napóleon és a francia forradalom eszméinek elterjedése Európában (tankönyv 78. old.) 

 

1. A konzulátus. A társadalom átszervezése: 

- 1799. november 9-i államcsíny, puccs (a hatalom erőszakos átvétele) nyomán Napóleon lett 

Franciaország vezetője; 

- bevezettek egy új kormányzati formát, a Konzulátust, mely három konzulból állt, 

természetesen az első konzul Napóleon; 

- több reformot (újítás) vezettek be: Francia Nemzeti Bank létrehozása, polgári törvénykönyv 

elfogadása, stb. 

2. I. Napóleon (1804-1814, 1815): 

- 1804-ben Napóleon Franciaország császára I. Napóleon néven (korlátlan hatalommal 

rendelkezett); 

- a hadjáratok újrakezdődtek: 1805-ben Austerlitz-nél megverte az orosz és osztrák csapatokat 

(térkép 108. old.); 

- 1806-ban kontinentális zárlatot, blokádot- ez tulajdonképpen kereskedelmi kapcsolatok 

megszűntetése- állított fel Angliával szemben (térkép 79. old.); 



- 1812-es vesztes oroszországi hadjárat; 

- 1813-as vesztes csata Lipcsénél (térkép 108. old.); 

- 1814: Napóleon lemond a trónról; 

- 1815-ben visszatért egy 100 napos uralomra; 

- 1815. június 15-i vesztes csata Waterloo-nál (Belgium), Napóleont száműzték Szent Ilona 

szigetére (Dél-Afrikától nyugatra), itt is halt meg 1821-ben. 

3. A francia forradalom eszméinek elterjedése: 

- például: egyenlőség, szabadság, kiváltságok eltörlése, nemzeti egység, stb.  

 

Nézd meg! 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/francia-

forradalom-es-napoleon 

 

Feladat! Írd át a füzetedbe! 
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