A~ OktatásUgyi Minisztérium Szemléltető Pilmkirendel~sége
fi~mdia sorozatáb61
.",168~szám.

A FRANCIA FOLGÁRI FORRADALOM" 1789-1794..:
!~rténelmi sorozatz~e.
K'szi11't: 1955.évben.

, i:':' G,unyk~p'a' pai-aszt'ok!'
elnyomáéárcSl.
A gunykép, amelyet nem sokkal a forradalom kezdete el5tt adtak kio
jól illusztrálja a.fr~"Cia parasztság helyzetét. A paraszt sulyos teher alatt görnyedezik: a papság és a nemesség nehezedik
rá. Az öreg paraszt nehézkesen megy, ásójára támaszkodik. gz volt
akkor a szegényparasztnak csaknem eg~etlen munkaeszköze. Madarak
dézsmálják a gabonáját, nyulakrágcsalják
a veteményeit, de neki~
nincs joga arra sem, hogy a kárt okoz6 állatokat meg~lje. Nadrág=
ja zsebéb5l a királyi ad6 befizetésére felhivó felszdlitások kandikálnak eló, a pap, csuháj ának zsebéből pedig a kfilönböz6 faj ta
egyházi célu adakozásra. való fe1sz61itások dudorodnak ki. A gunyrajz .alatt olvasható felirás azt mondja: n6, j~j'- csak abban lehet reménykedni, hogy mindennek hamarosan végeszakad!~

2~'!,.hárán,:'
'reii'él.
,.
A francia nép minden osztálya, rétege kivánta a.változást az ud~.
va:r, aZ.egyhazi és világi nagybirtokosok kivételével. A feudális_
viszonyok akadályává váltak a termelóerók fejlódésének. A kor- .'.
,hadt hübéri-abszolutista rendsze~ ellen széles osztályszövetség
jlStt létre: a forradalmi burzsoázia a feudalizmus feletti diadalt
csak a parasztság, a kia1aku16 munkáss4g és a városi' plebejuselemek.
.forradalmi tömegeive1egyUtt vivhatta ki. A káp'a kél kivaltságos
rend egy-egy képv1se16jét és a "harmadik rendn-ben vezető szere .•..
pet játsz6pelgart ábrázolja.
):'!ontesgüléú~

A francia felvilágosodás •

a franci~ pOlgári forradalom 1deo16giai e16készitése •.A francia pOlgári ir6k idősebb nemzedékéhez, a
francia felvilágosodás uttöróihez tartozott.Montesq,uieu, a XVIIIci
század egyik legkiemelkedőbb politikai gondalkod6ja. )lont$squieu'
eszm4inagy hatást gyakoroltak a XVIII. és III.század pGlgá:t'i
gondolkodására; hires müve a "Tirvények szelleme" több mint 20
kiadást ért el. ~em volt. forradalmárt a burzsoá alkotmányos m~narehiáért harcolt, de az alkotmányosság tételének kidolgozásával fontos ideológiai fegyvert adott a polgárság kezébe.
j

4~ 'Voita1re.
t.

A francia felvilágosultak idősebb nemzedékének másik kiemelkedő
képYiselőj e Vol taire volt. SOkrétü·, nagytehetségü egyénisé~: költő, drámairó és történetiróo ~szmé1 éles, világos és meggyoző formá.Jukkal ~gen nagy forradalmasi tó hatást gyakorloltak. Az ember
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legfőbb kincsének a gondolkodás szabadságát ée a személyi szabadságottartotta.
Izzó gyaltllettel fordult a feudális rendszer, a
kiváltságos osztályok és főként a/katolikus egyház ellen, amelyet
a reakci6s rendszer fó támaszának, az emberi jogok és a szabad
gondolkodás esküdt ellenségének tartQtt,
.~
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,. RouseÚ~aü.
A felvilágosodás irói között voi tak olyan, a néppel kapcsólatban
ál16 értelmiségiek is, akik nemcsak 8 feudilis abszolutizmust akarták felszámolni , hanem - a kapi tali.ta szab~dversenyt6l fenye'getett kispolgárság érdekében - a magán tulaj d·Qotis korlátQzni akarták. K~zöttük a legkiemelkedőbb Rousseau volt. '6müv~: a "Társadalmi 'szerződés". A kispolgári demokrácia és a nepfelség hirdetésével Rousseau kiemelkedett a felvilágosodás ideológusai közUl. Hatása rendkivül nagy volt, a "Társadalmi szerz6dés" lett a
polgári forradalmárok mindennapi olvasmánya.
6 ~··f>id~rot·,
A felvilágosultak fiatalabb nemzedékének legkiemelked5bb képviselője Diderot volt. Neve egybeforrott az "Bnoiklopédi'"~nak, 8
XVIII. század e kiváló alkotásának kiadásával. A Diderot szerkesztésében megjelent 30 kötetes enciklopédia összegezte mindazt az
ismeretanyagot. amit az emberiség a XVIII. század közepéig felhalmozott, egyben bátran terjesztette a forradalmi eszméket. A hatóságok nem egy alkalommal megtiltották az Enciklopédia kiadásá~f
de Diderot állhatatossága végUlis kihareolta a harminc kötet kladását. piderot szinte egész 6letét szegénységben t~ltBttet de
.nem volt haj land6 meggyőz6dését elárulni •.

7;..ljersaiiie s),
A francia királyok a n4p verejtékén tündér-várossá varázsolták.'
székhelyUket, Versa1llest. ~da hivta Bssza lVI. ~ajos a fen1eget5
tBmegmozgalmak és a p~naUgyi cs6d miatt az 1614 6ta szUneteltetett rendi gyUlést.
8~ .A .r'é~di . 8:itÜés.megnyitása.
A három rend k4,visel!i az 1759. május 5-1 e1s6 Ulésre a"l~bda=
ház" nagytermében gyttltek össze. Az emel~'nyen tilt tr6nján a király, balján karosszékben a királIné. Mária A~toinette. körülöttük a kirilyi hercegek és hereegn6k. A terem k~zep'n padokon Ultek a követek: balra a papság. jobbra a nemesség k4pvise161.szemben a királlyal pedig a Harmadik Rend. Az emelvényen egy asztal
mellett ültek az államtitkárok /miniszterek/.

~r~
A' "labdaházi"

.eskÜ.

A Harmadik Rend képyise16i, akikhez néhány alsó-pap képvise16 is
csatlakozott, megesküdtek, hogy nem válnak el egymástól mindaddig, amig alkotmányt nem adnak Franciaországnak. A hires forradalmár fest5, Dávid képén a terem közepén lév6 asztal tete:jfán
Bailly, a nemzetgyülés elnöke áll és felolvassa az eskÜMlntát. A
képvise16k mámoros lelkesedéssel mondj ák utána az .esküt.
\
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'io'~-"A-í16p - fegyvert szerez.
A rendi gyülés alkotmányozó nemzetgyül~ss~ alakult it. A kir~ly
látszólag meghátrá~t, de azután osakhamar csapatokat gyUjtött oaz=
aze P4rizs 'éaVersaillea körül, hogy leszámolj on a nemze'tgyUléa-.
asl.,:,}!:
hirekre Páriza népe fegyvert ragadlett.·Elóaz6r a fegyverkereakedéaekre vetették magukat, majd az Invalidusok palot4jába
nyomultak be. Itt 32 ezer puskát zsákmány~ltak, de puskaport nem
találtak, mert azt már átsiállitották a Bastilleba és a városháza
pincéjébe. Ut6bbit hamarosan meg 1s tal&lták 4s szétosztQtták.

li~

'j.' Baátl1ie

bévételé'~

1789. julius l4-én a Bastille lerombolásával, a néptömegek beavatkozásával kezdódött meg az igazi forradalom. A párizsi né~ megvédte a Harmadik Rend eddig kivivott eredményeit és lehetové tet~
te a további lépéseket a. forradalom.utján. A k4pen a francia forradalomnak ezt a nagyjelentóségti esemény't látjuk~ De Launay várparancsnok vezetése alatt a vastag várfalak mBgttl 32 svájci gárdista és 82 rokkant katona tüzelt a népre •.Párizs népe négy6rás: kemény küzdelem után bevette a zsarnokság gyUlij18te~ bástyáját és
földig lerombolta azt. A k4p azt a pillanatot CSrökiti meg', amikor
a felkeiSk elsó csapatai benyomulnak a várba. .

,t2; '.Pelkéió
I
II

paraaz~o~~

.A Bastille bevételének hlrére fellángolt a parasztforradalom ls,
Kapával, kaszával felfegyverzett parasztok rohanták meg a kastélyokat, elégették a fBIdesuri jogokat tartalmaz6 okleveleket, s
ellenállás esetén a kasttSlyt is felgyuj to"tták.Sok kegye,tIen elnyomó életével is lakolt bUneiért.
-

i 3~' Aú8us~tus' 4':;'
A parasztforradalo= nyomásár~ a nemesség képvisel~i az-1769. augusztus 4-re virrad6 ijjel lemondtak néhány el6jogukr6l. A f~ldet
~erheló hübéri szolgáltatásokat, amelyek ugysz6lv4n az egész parasztságot sujtották ~eghagyták,. illetve megfizethetetlenné tették azok megv4ltásat.tJsak..olyan e16jogokr~11l1ondtak le, ,amelyeket a parasztforradalom gyakorlatban már megsemmisitett, igya
halászat, 'vadászat, földesuri biráskodás jQgár6l, stb.

1.4~ ·.Az'Emb~ri 'Jogok

Dekiaráci6ili

A.forradalom elsó szakaszán abu~zsoizia a néptömegek segits~gével vereséget mért a feudális abszolutizmuera és a nemesség uralmára. A hatalom a nagyburzso4zia kezébe került. A nagYburzsoázia fontosnak tartotta, hogy törvényekpen fektesse le a maga polgári jogait. /Polgári tulajdon, törvénye16tti egyenl5ség stb./ .
Bbb61 a törekvésb61 szöletett meg az Bmber1 Jogok Nyilatkozata, a~
mely kés6bb az ~791~es pOlgári alkotmány bevezet6jéül szolgált.
15. A párizsi nép Versaillesbe megy.
1789. oktd'ber 5-6-8.n ismét a párizsi nép mentette meg a forradalmat.Az ellenforradalmi seregek gyUlekezés4nek hir~t~l é8 a sz~rnyü éhinségt61 végs5kig felizgatott párizsi nép, élén a párizsi
nőkkel, Versaillesbe v~nult.
.
55~11342/168
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i6:~"'-A'ld.r~lY1.'csáiád bevonuláf!s" párizsba.
A mintegy 20 ezerre nőtt tömeg "Kenyeretf" kiáltással körülvett~
a versai11esi királyi palotát és kényszeritette a királyt, vala=
mint a nemzetgyü1ést a Párizsba való átkö1töz~sre9 A király a nép
zsarnokáb61 a n~p foglya lett. a nemzetgyülés pedig a forradalmi
nép nyomása alá került.
.

iZ, "Az·

első emigrá.nsök~

Az egykoru gunykép a fO'rradalom e16l kt1lföldre menektlló elsó emig~
ránsokat /Artois gr6fja, Polignac asszony stb~/ ábrázolja.

ié6 A

király

szökés~~

A kép azt a pillanatot ábrázolj at amikor 'a külföldre szök5 xvI<t
Lajost letartóztatják Varennes városában. Drouet postamester a~
egyik kis határmenti községben felismerte a királyt, amikor l~=
vat váltott. ~6ra kapva a menekU16k kocsija után eredt és Varen=
nesnél utolérte óket~ Itt a királyi hint6 számára nem voltak vál-:=
tásra való friss lovak$ XVI. ~ajos uti társai arra kérték a kocsisokat, hogy legalább a következo állomásig vigyék el őket, azok
azonban sokáig vonakodtak. A közben m$gérkezett Drouet az egész
várost fellármázta és igy ,sikerült' a király letart6ztatása~

121 ..Ahmarsmé~ó1

sortüz.
".

A, nagyburzsoázia
miután az 1791~es alkotmánnyal kellőképpen biztositotta érdeke~t, sürgősen fel akarta szám~lni a forradalmat~
Inkább hajlandó VQlt engedményeket tenni a volt uralkodó 0sztály= .
nak mint teljesiteni a nép ktlveteléseit. 1791. ju1.i~sában a Marsmezhn a nagyburzsoázia vad kegyetlenséggel
verte szét a köztársa~
ság mellett ttintetó t~meg~t, s ezzel nyiltan felfedte ellenfor. radalmiságá t.

'2o'~-'Jfglrondl.Bták~
Az alkotmányozó

gyi1lés; miután kidolgozta az alkotmányt!, ~tadta
helyét az uj alkotmány alapj~n megválasztott
törvényhozQ gytilés=
nek. Az 17~1.okt6berében megnyilt törvényhozó gyülésben jelentős
befolyáshoz jutottak a girondisták, az ipari és kereskeda nagyburz~()izia legöntudatosabb tépvi 8e1ői ~ 1792 márciusában XVI .:t~jos belalUk állította i:)ssz~·minisztériumát. A pOlgári köztársaság hivei voltak, de meg akarták akadályozni a forradalrelm tovább."
fejlódését. A képen balr6l jobbra a girondisták néhány legneveze=
tesebb vezet6jét, ROlandot,V,el'gniaudt, Buzot-t és Brissot-t lát=
. juke
'
it

'21~,Rö~~spl

erré •

A radikális

balszárny a Jakobinus~klub
tagjai közül kerUlt ki. A
jakobinusok a forradalmi kispQlgárságot,
a városi plebejustömegeket k~pviselt'k. Az arisztokráciával
egyezked6 nagyburzsoáziával
szemben tovább akarták vinni a forradalmat. A jakQbi~usok soraiból emelkedett ki Robespierre, a francia forradalom egyik legnagyobb alakja /1758-1794/, akinek a nemzetgyUlés utolsó hÓnapjait61
kez~ve döntő szerepe volt a forradalom következetes továbbvitelében~
,
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22.

Ma.rat.

Kiemelkedő szerepet t~lt5tt be a jakobinus klubban a forradalom
másik nagy alakja, Marat 18e A forradalQm kezdetét61 fog~a éles~
szenvedélyes hangu cikkeket irt a lapokba a városi szegénység éa
a parasztság védelmére. Szünet nélkül buzditotta a francia népet
a forradalo~ folytatására~ ~A nép barátja" cimen lapot inditott
és mindenkit harora ez41itatt a királYi a nemesség, majd a giron~
disták ellen is. Mindig az els6 sorokban harcolt, amikor a forradalmat veszély fenyegette.
230 XVI~ Lajos level®~
A külföldre menekfilt emigránsok .ée a forradalom otthon maradt

.••.

ellenségei mindent megtettek annak érdekében, hogy Európa reakci=
6s hatalmait támadásra birják a forradalmi Franciaország ellen~
Err51 tanuskodik XVl. Lajos 1791~ december 3-4n irt levele II.
Frigyes Vilmos por-o sa királyhQz: "Testvérem uram! J(o,ntierurtól
értesültem! minő érdeklődést tanusitott Felséged nemcsak személyem
hanem királyságom jóléte iránt is~ Felség~d hajland6sága, hogy
ezt bizonyitsa minden esetben, amikor ez hasznára válhatik népem=
nek, bennem élénk é.rzelmet keltett. Bizalommal hivatkozom reá e
pillanatban, amidónt bár elfogadtam az uj alkotmányt, a pártosok
nyiltan mutatják ezándékukatj hogy egészen eltiSrllk a monarchia
maradvanyait9 Éppen most fordultam a csáezárhoz, az orosz cárnéhoz, a spanyol és svéd királyokhoz és eléjük terjesztem Eur6pa
legfőbb hatalmasságai congr$ssusának tervét, am~ly fegyveres erőre támaszkodva, legjobb módja volna az itteni pártosok m~g~111tásának, a dolgok kivánatosabb rendje megállapitáeának és megaka=
dályozná-, hogy ez a baj t mely minket bánt t elterj edj en Eur6pa téSb=
bi 4llamaiba~ •••~ _

249 -Á - háre)!!' üráikodó

tal'lkózása.

A haza~ru16 uralkodó osztály mesterkedéeei nem voltak eredm'nyteLenek s ..Ausztriacsászára, .Poroszország királya ésa szász vále.sz=
tófejedelem Pillni tzb.en szt5v!Qtségetkötöttek a forradal~ megsem-

misitéeére.

25~ -,"Visz6iy'Óen -a haza! "
1792-ben ,az osztrák c sáaaár-, tekintve 'ranciaorszá.g sulyos gazdasági helyzetet, alkalmasnak találta az időt arra, hogy megtámadja
Franciaországot. A törvényhoz6 gyülés azonban.megelőzte a császárt
és hadat' Uzent Ausztriának. A vezető arisztokrata tábornokok • a~
hogy ezt Rebespierre és Marat előre megmondta ~ megnyitották az u~
tat a császár seregei előtt Most már sulyos veszélybe sodródott
az ország ftiggetlensége és a forradalom ügye. 17~2.julius elején
a törvényhozó gyülés kimondta a jelszót: "A haza veszélyben van!'"
és az igazságos forradalmi háboru ~lére a jakobinusok álltak~
.
8

-26., Önkéntesek@>

Franciaország minden részéből tömegesen özönlöttek az önkéntesek
a főváros védelmére. A párizsi lakosságot felfegyyerezték. A megalakitott csapatokat mindjárt a frontra ktildték.·\"Aháboru célja
volt helyreállitan1 Franciaországban a régi rendet és ezzel a for~
55-11342/168
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radal=l rag~ly e16í biztonságba'helyezni a megrémült királyokat'
és országaikat. EztSrt harcoltak a francia forradalmárok olyan önfeláldoz6an a királyok csapatai ellen"~ ISztálinI
:2?k;'snsoúiotte 'zt1sz16tartCS.
.
. ..'

.

[

.

\

.'

Lege16sz5r ragadtak fegyve'rt a n~pegyszerü
a forradalom legharcosabb, legönfeláldoz6bb

.

fiai, a sansculotteok,
fiai,

'2at' Fering -n6vére~.
Fegyvert ragadott a francia ntSpm,indenhtl fia, köztük n~k is. A
k'pen láthat6 két leány is sek dics6séget szerzett a hazá~rt ~s
forradalomért vivott harcban.

'2'~.ifárseiiláise• •
A marseilleiek a Ilarseillaise hangjainálsiettek

Párizs feltS. A
kép azt a feleme16 ,111anatot ábrá$~lja, amikor a forradalmi himnusz szerzóje,Rouget de L'lsle bemut~tja nagyhatás~ alkott1s't.
)'Qo' Á '!üii~riák

ostroma.~
.~"'~ '.,

~"'.

(;

Az ország és a forradalom megvédés8 érdekében uj osapásokat kellett mérni a bels6 ellenségre is. 1792. augusztus 9-t1110-re vir""
rad6 4jjel a jakobinusok ir4nyitásávaluj
népi hatalom szUlotett,
a forradalmi községtanács, SJnely már le-in az ellenséggel cimborál6 ki.rály ellen vezette P4r1zs n4p't. A ntlptölJlegek
véres harc
árán elfoglal t~k a királyi palotát a Tllil'riákat, s a kir~ly a',
törvényhoz6 gyUléshez menekült. A törvényhoz6 gyill.ésa tömegek "
nyomására,kimondta a tr6nfosztást és börtönbe vetette a királyt.
Beleegyeztek - az általános választ6jog alapján - -uj alkotmányoz6
gyQlés, a Konvent összehivásába is.'
'
"ji/' V áiiit;Y.

'

Szeptember elején elesett 'Verdun, ezzel az ellenség utja nyitva
állt Pirizs felé. Ebben a válságos helyzetben a forradalmi ktszségtanács 'Robespierre, Marat ésDanten lángo16 szavai, kiáll1ványa
stb. révén lángralObbantotta a hazafias lelkesedést. Az ellenség
már esak 100 km-re volt P~rizst61. amikor bekövetkezett adönt4
fordulat: 1792. szeptember 2o-án Valmyná.l a gyakerlatlan, de forr6 hazaszeretett6l fütött forradal~ Sereg legyó~te abegyakorlott
feudális hadsereget. Valmy a háboru fordul6pO,ntja volt. Bzut~n a
'gy6zelme után a forradalmi 'sereg támadásba 'ment át.
j~~A'kti~társaság

kikiáltá~i~

'A valmyi győzelemmel egyidóben lépett hivatalába a,Konvent. A Kon"",

vent elsó ténykedése az volt, hogy kikiáltotta a köztársaságot.
11792. szeptember 21.1
'
i"k.öztársaság pecsét~e. KépUnk a francia köztársaság peosétjét adja, amely 1?92-t61 1 04-ig volt használatban. FelirataI Au nom
de la republique francaise lA francia köztársaság nevébe~/. ' ,
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34.·XVI~ Lajoski~~g~á~~~

A girondisták meg akarták menteni a királyt, 'de a jakobillusok, a
községtanács kieszközölték, hogy törványt üljenek a király' felett
ás halálra ité1ják. 1793 január 31-én vágre is hajtották a halá~
10s itá1etet. Később Mária Antoinettet is kivágezték.

;25.

Robespierre otthonábán~'

A GirDnde elbukott, mert tehetetlennek bizonyult 'a belső és'külső
e11enség~el szemben, s mivel nem akarta a-forradalmat forradalmi
rendszabalYQkka1 megmenteni, továbbfejleszteni. A hatalom a burzsoá forradalomnak a náptömegekre támaBzkodó demokratikus szárnya. a jakobinusok kezébekerii1t /1793 junius - 1794 julius/. A
jakobinuBok diktaturája a városi és falusi szegányságre támaszkodott. A teljes hatalom a Konvent intézkedésáb6l 1átrejött Jólét!
Bizottság kezében volt. amelynek á1én a rendületlen je11emü Robespierre állt. A jakobinus diktatura sikerrel zuzta szét a be1sa'
ellenségetés uj, győzelmes forradalmi hadsereget hozott léjre. A
belső ás kUlsó ellenség ellen harcoló jakobinusok a tudományok
ás müvészetek támogatására, fejlesztásáre is módot találtak: könyvtárakat. tudományos intézeteket a1apitottak, biztositották a tud6~
sok /Lamarck, Cuvier stb./ a1kQtómunkájának anyagi feltételeit,
megteremtették a kiá1litási szabadságot, gondoskodtak a művészeti
oktatáe,fejlesztésár61 stb. KépUnk otthonában mutatja meg R~bespierret Bzi1lásad6jának, Dup1ay asztalosnak családja körében. S~a=
,bad idejét szivesen töltötte Duplayék tanitásával,
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36. ,Hebert.
j

.A város plebejus tömegei és a falusi szegánység a politikai jog-

I,

J!

egyenlóségeta tányleges egyen16séggel akarták kiegáBziteni, mássz6val helyzetük gyökeres javitását akarták elérni. A jakobinus
,
diktatura azonban a p~lgári magántulajdon alapján állva nem vezethetett a tényleges egyen16ség megteremtéséhez. Hébert és Chaumette,
mint a plebejustömegek s a szegénység képvise16i, 'Roberpierrenél
radikálisabb 4lláspontot foglaltak el.'KC5v$telni kesd t ék a fejlódő
kapitalizmussal való határozott leszámelást.Nem kimélték a ~~ld"",
ságárusokat sem, ha azok zBldséggel spekuláltak. 1794 márciusában
Hábert ás hivei a jakobinus diktatura megd5ntésére irányu16 fel-'
kelást akartak kirobbantani. Azonban leleplezték őket áa vezetőiket kivágezték.Bgyidejf1leg letartóztatták ás kivégezték Chawnettet és hiveit is, bár ezek nem vettek részt Hábert felkelésáben.

31.:' Dan'torÚ .
A forradalom els6 éveiben Danton a forradalem egyik kiemelkedő alakja vclt, a jakobinus diktatura időszakában kife~tett tev4kényságe azcnban már nyiltan a forradalom további fejlodésének megakadályozására irányuIt. Ameddig a feudális rend elleni harc VQlt
napirenden, harcban állt a hübéri rendszerrel. AmikOr azonban e
harc befejez6désével a népi tömegek saját követeléseikkel léptek
felt ó már ezek elleri foglalt állást. 'A harc olyan élea jelleget
öltött, hogya hébertisták után nem sokkal Dantont és legközvetlenebb hivei t is letartóztatták s kivágezták /1794,. április/.
é
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Rebespierre korml!nya megszabadult ellenzékét6lt deezért tul nagy
,árat fizetett. A hébertisták megsemmisitésével a jakobinus dikta~'
tura osztálybázisa 6s~zeszUktilt. A diktatura éppen a nagyburzse- .
'zia elle.nforradalmi készti16dése idején elvesztette~6 támaszát, '
a forradalmi népet., 'fhermide:r9-4n a lténvent ellenforradalmi 8sz'!'!
-sze,sktlvói letartóztatták Robespierret és-hiveit,'s másnap kivégezt4k~ A 'forradalmi ~ikt~turát megdöntötték és azt az ellenforradalmi burzso~zia diktaturájával válto~14k fel. n. ft •••
a francia forradalom, ha le is varták, mégis gy6z~tt, mert az egész
.világ számáta a burzso'-demokrácia, aburzsot-szabaaság
olyan 'erős pill,'re1t rakta le, hogy azokat már nem lehetett ledönteni-.
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KészHIt a Felsőoktatási Jegyzetellát6 v'411alatnál
Fele15s_vezet6. ~Ojkovszky Laj9s.

55-11342/168,

.~.
8 ....

