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Forradalmár pap?
Sieyès szerepe a francia forradalomban

A XVIII. században „papíron” minden francia katolikus-
nak számított, ezért a katolikus egyház volt a születések, 
házasságok, halálozások iktatója és törvényesítője, sőt 
még az oktatás is reá tartozott. Hatalmas földbirtokaival 
a munkaképesek egyik fő munkaadója, jótékonysági in-
tézményeivel – pl. lelencházak, kórházak – a rászorulók 
egyetlen reménye volt. Aki nem részesült szentségeiben, 
az jogilag nem érvényesült. A közigazgatási rendeleteket 
is a papság hirdette ki a szószékről. Az emberek hétköz-
napjaikat a templomi harangszóhoz igazodva szervezték 
meg, valamint ünnepnapjaikat is az egyházi szertartá-
sokon töltötték. Az írók és a tudósok kártékonynak ítélt 
műveit az egyházi cenzúra semmisítette meg.

Ennek a hosszú, a Bourbon-ház által fémjelzett „ancien 
régime” [ejtsd: anszjen rézsim] korszaknak lesz hamaro-
san vége Franciaországban. A vég nyitányának mondható 
az 1789. június 20-i ún. labdaházi eskü. Az esemény köz-
vetlen előzménye a május 6-i gyűlés, amelyre a harmadik 
rend tagjai a számukra kijelölt teremben várakoztak. Hi-
ába. A többi rend képviselői nem érkeztek meg. Bizony-
talanok, elsősorban azért, mert nem tudják, valójában 
kik is ők. A következő napokban a vita témája, hogy meg-
alakultnak tekinthető-e a gyűlés. Ez attól is függ, hogy 
kiknek a gyűléséről van itt pontosan szó. A nemzet vagy 
körzetük képviselőiként várják-e a többiek csatlakozá-
sát? A papi és nemesi képviselők lassú megérkezésén fel-
bátorodva június 17-én a harmadik rend Nemzetgyűléssé 
nyilvánítja magát, majd június 20-án következik a labda-
házi eskü: elhatározzák, hogy alkotmányt fognak készí-
teni, ehhez pedig föloszlathatatlannak tekintik magukat.

Hogyan kapcsolódik mindehhez egy katolikus pap, Em-
manuel Joseph Sieyès [sziéjesz] abbé (1748–1836) ? Ő volt 
az, aki három rövid kijelentéssel összefoglalta a forradalom 
menetét 1789 elején: „Mi a harmadik rend? Minden. Mi volt 
eddig a politikai életben? Semmi.” 1792 után: „Túléltem.” 
1799 őszén: „Egy kardot keresek.” A Mi a harmadik rend? 
című műve néhány hét alatt óriási elismertséget szerzett 
neki a politikai válságba sodródott királyságban. A dolog 
pikantériája, hogy egy olyan pap fejtette ki a harmadik rend 

nevében a forradalom eszméit, akit a régi rend a tenyerén 
hordozott. Szerény polgári család gyermeke volt, aki nem 
vádolható azzal, hogy különösen mély hivatástudattal je-
lentkezett papnak. Szellemi fogékonyságát, páratlan olva-
sási kedvét hamar felismerik jezsuita tanítói, és közvetíté-
sükkel Párizsban tanulhat teológiát egy szemináriumban 
1765-től, majd 1772-ben pappá szentelik. Könyvespolcain 
ekkorra már nemcsak teológiai könyveket látunk, hanem 
az összes angol és francia felvilágosult gondolkodó mű-
veit. Szellemi „mindenevő” volt: irodalom, zene, fi lozófi a, 
művészetek, gazdaságtan. Korának gondolkodóival val-
lotta, hogy a fennálló régi társadalmi rendet az ésszerűség 
szellemében meg kell változtatni. Egy kortársa így emlék-
szik vissza e nagy szellemre: „Egy nap, miután Talleyrand 
úrnál ebédeltünk, hosszan sétáltunk együtt a Tuilériák kert-
jében. Sieyès abbét a szokásosnál beszédesebbnek és vitat-
kozóbb kedvűnek találtam, őszinte, családias hangulatban 
volt, és miután több munkájáról, tanulmányáról, kéziratáról 
beszélt nekem, meglepő kijelentést tett: »A politika olyan 
tudomány, aminek, azt hiszem, a végére jártam.«”

Mint a Rendi Gyűlés tagja részt vett az Emberi Jogok 
Nyilatkozatának munkálataiban, a megyerendszer ki-
építésében, és egyéb közjogi kérdések eldöntésében is. 
Igazán nem tartozott egyik politikai csoportosuláshoz 
sem. Konventtagként megszavazta a király kivégzését. Az 
események felgyorsulása után meggyőződéses köztársa-
ságiként háttérben maradt. 1798-ban berlini követ, ké-
sőbb direktóriumtag volt. Nagy szerepet játszott viszont 
az államcsíny megszervezésében, ami Napóleont juttatta 
még nagyobb hatalomhoz. Az államcsíny után napvilá-
got látott az új rend, a konzulátus alkotmánya, amelynek 
szintén egyik fő alkotója volt. Sieyés kategóriáival élve a 
hatalomnak „felülről”, a bizalomnak pedig „alulról” kell 
jönnie. A Restauráció alatt Brüsszelben élt száműzetés-
ben, majd az 1830-as forradalom után tért vissza Párizs-
ba – de már nem volt semmi befolyása a francia forrada-
lom atyjaként is emlegetett öreg abbénak.
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