A Francia Forradalom - Évszámgyűjtemény
ÉVSZÁM
1789. május 5.
1789. június
1789. június 20.
1789. július 14.
1789. augusztus 4.
1789. augusztus 26.
1789. október 5-6.
1791. június 20-25.
1791. július 17.
1791. augusztus
1791. október
1792. július
1792. augusztus 10.
1792. szeptember 20.
1792. szeptember 20. után
1792. november 6.
1793. január
1793. tavasza
1793 tavasza -1796
1793. tavasza
1793. tavasza
1793. tavasza
1793. június 2.
1793. augusztus 22.
1793. szeptember
1793. október
1794. június
1794. június
1794. július 27.
1794-95
1795-99.
1799. november
1794-95

ESEMÉNY
Rendi Gyűlés
Nemzetgyűlés
labdaházi eskü
Bastille ostroma
előkelők lemondanak kiváltságaikról
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
„asszonyok menete”
király szökési kísérlete
tüntetés a Mars-mezőn
pillnitz-i nyilatkozat
Törvényhozó Nemzetgyűlés
braunschweigi herceg koblentzi nyilatkozata
királyt a Temple börtönébe zárják
Valmy-nál francia győzelem
Nemzeti Konvent; köztársaság kikiáltása
jemappes-i csata, Belgium elfoglalása
király pere, ítélet: halál
Belgium elvesztése, Dumouriez átáll
vendée-i felkelés
Forradalmi Törvényszék felállítása
Közjóléti Bizottság felállítása
Nemzetőrség jakobinus kézbe kerül
jakobinus hatalomátvétel
általános hadkötelezettség, totális háború
Gyanúsakról szóló törvény
nagy politikai perek, köztük Marie Antoinette kivégzése
bíróság nincs védő, ítélet: halál v. felmentés
Fleurusnál francia győzelem
Robespierre és Saint Just letartóztatása
Thermidori Konvent
Direktórium
Napóleon államcsínye
Thermidori Konvent

Személyek: Necker, Turgot, Sieyes, LaFayette, Bailly, Desmoulins, Marat, Danton, Brissot,
Robespierre, Saint-Just, Hebert, Dumouriez, Charlotte Corday
Fogalmak: assignata, refraktárius, sansculotte, kokárda, jakobinus, girondi, mocsár, veszett,
konvent

Érdekességek

1793 és 1805 között forradalmi naptárt vezetett be a Nemzeti Konvent Franciaországban. A fő
cél a vallási maradványok kiirtása, a racionális, forradalomhoz méltóbb elnevezések, beosztás
megalkotása:
a római számokkal jelzett évek az őszi napéjegyenlőség idején kezdődnek, 12 harmincnapos
hónapból állnak,
1 hónap 3 tíznapos dekádból, 1 nap 10 decimális órából, 1 óra 100 decimális percből áll,
fennmaradó 5 nap: sansculottides néven - egy-egy erénynek szentelt ünnepnap,
szökőévben a 6. nap a forradalom ünnepe.
Névadás: hónapoké - erkölcsi jellegű először - szabadság, igazságosság stb. Mást fogad el a
Konvent: természeti kapcsolatok: szüret, köd (brumaire), dér, hó, eső, szél (ventose), csírázás
(germinal), virágzás, mezők, aratás, hőség (thermidor), gyümölcs; napoké - a dekádok 5.
napja haszonállatokról, 10. napja mezőgazdasági szerszámokról, a többi növényekről kapja a
nevét.
Marseillaise - a francia forradalom legnépszerűbb dala, 1879 óta a francia himnusz. Eredetileg
a hadüzenet után a strasbourgi polgármester kérte fel, de Lisle kapitányt, hogy írjon indulót a
városban állomásozó seregnek. Ez lett a "Harci dal a rajnai hadsereg számára", nagyon
népszerű, Párizsban a július 30-án érkező marseilles-i önkéntesek terjesztik el, innen a címe.
1815-30 és 1852-70 között betiltották Franciaországban. 1794-ben Verseghy Ferenc fordítja
le magyar nyelvre.
A francia forradalomban nem beszélhetünk mai értelembe vett pártokról. A különböző
nézeteket valló emberek politikai klubokba tömörültek. 1789-ben jött létre egy ilyen klub,
amely gyűlései számára kibérelte a dominikánus szerzetesek egyik épületét, mivel a
szerzetesek központja a Szent Jakab utcában volt rájuk ragadt a jakobinus elnevezés.
Kezdetben szűk előkelő társaság látogatta a klubot, majd az események előre haladtával egyre
bővült taglétszáma és nézeteik is rohamosan radikalizálódtak.
Robespierre a forradalom által megszüntetett hagyományos vallási ceremóniák helyett
bevezette a Legfelsőbb Lény kultuszát, amelynek legfőbb papjává önmagát nevezte ki. Fényes
és látványos ünnepségeket szenteltek ezen "új istennek".

