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Kedves Hetedikes!

I

dén a 19. század közepétől a 20. század közepéig tartó időszakról lesz szó. Ez a
száz év hatalmas változások és drámai események egész sorát hozta. A technikai és a tudományos fejlődés egyetlen emberöltő alatt is teljesen megváltoztatta
az emberek életét és környezetét. Gondolj csak arra, hogy korszakunk kezdetén az
emberek még nem ismerték az elektromos áramot, nem jártak autókon, a repülőgép
pedig csak az álmodozók fantáziájában létezett. A technikai változások is közrejátszottak abban, hogy a népesség gyorsan növekedett, és a nagyvárosi élet vált a modern kor jellemzőjévé.
A politikai élet is jelentős változáson ment keresztül. Folyamatosan nőtt azoknak
az országoknak a száma, ahol a választott képviselőkből álló parlamentek hozták meg
a törvényeket, és a képviselők támogatását bíró miniszterelnökök kormányoztak.
A demokratikus változásokban szerepet játszott a választójog általánossá válása.
Ma már furcsának tűnhet, hogy hosszú viták után a nők is csak száz évvel ezelőtt
kaphatták meg a szavazati jogot.
Sajnos a 20. század történelmét két rettenetes világháború és gyilkos diktatúrák is
beárnyékolják. Olyan sok emberélet veszett oda, és olyan borzalmak történtek e háborúkban, amelyeket a korábbi korszakokban elképzelni sem tudtak volna. Számos
helyen pedig erőszakos diktátorok nyomták el saját népüket, és vették el a szabad
élet lehetőségét az emberektől.
Magyarország történelme szorosan összekapcsolódott mindazzal, ami a világban
történt. Ezért hazánk 19. és 20. századi történelmét is felemelő és tragikus események egyaránt jellemzik. Sikerült megszerezni az önállóságot a Habsburg Birodalmon belül. A nemzeti lelkesedés is elősegítette azt, hogy a 19. század végére Magyarország is a látványosan fejlődő országok közé emelkedett. A 20. század elején
azonban a világháborús vereség és a történelmi Magyarország felbomlása megtörték ezt a fejlődést.
Az elmúlt két évben sok mindent megtudtál már arról, mi történt a múltban, és
mindezt hogyan tárja fel a történettudomány. Kipróbálhattad magad is, miként lehet a rendelkezésre álló információkból önálló következtetéseket levonni és a többiekkel megvitatni. A korábban tanultak segítségével az új korok megértéséhez a
történelmi előzményeket is képes vagy már felidézni. Minden feltétel megvan tehát
ahhoz, hogy kíváncsian és magabiztosan vágj bele a történelem tanulásába.
Ehhez kívánnak neked sok sikert
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ÉV ELEJI ISMÉTLÉS






Ki látható a képen?
Milyen események előzték meg a királlyá választását?
Hogyan sikerült megszilárdítani hatalmát?
Kikkel és miért háborúzott uralkodása idején?
Sorolj fel példákat, amelyek azt bizonyítják, hogy e magyar király udvara
a kultúra központjává is vált!

 Melyik magyar király holttestének megtalálását ábrázolja a festmény?
 Hol és mikor zajlott le az a csata, amelyet követően életét vesztette a
király is?
 Milyen következményekkel járt e csata elvesztése Magyarországra
nézve? Melyek voltak a rövid távú és melyek a hosszú távú
következmények?

 Kik láthatók a képen?
 Milyen eseményt örökített meg a festmény?
 Mikor történt? Melyik két történelmi korszak határának tekintjük ezt az
eseményt?
 Miért volt világtörténelmi jelentősége annak, ami ekkor történt?
 A történelmi festmények mennyire tekinthetők hiteles történelmi
forrásoknak? Mitől függ ez?

 Hol és mikor zajlott le az a polgárháború, amelyben a „vasbordájú”
lovasok is harcoltak?
 Miért és kik között robbant ki fegyveres küzdelem?
 Kik voltak a szemben álló felek vezérei?
 Mi lett a polgárháború kimenetele?
 Ki került hatalomra a polgárháború után?
 Hogyan sikerült tartós békét teremteni a polgárháború dúlta országban?








Melyik vár ostromáról készült ez a történelmi festmény?
Mikor történt ez? Ki volt a vár védelmének vezetője?
Mi jellemezte Magyarország helyzetét ekkoriban?
Melyek voltak a végvári harcok leghíresebb eseményi és hősei?
Mikor sikerült visszafoglalni Budát a töröktől?
A török elleni háborúk milyen következményekkel jártak?

6

tortenelem_7_2017.indd 6

2017. 02. 28. 13:23









Ki látható a képen?
Mettől-meddig tartott az a fegyveres felkelés, amelynek vezére volt?
Kik ellen és milyen okok miatt robbant ki ez a felkelés?
Kik és miért támogatták a felkelést?
Melyik nagyhatalom adott kívülről segítséget a felkelőknek? Miért?
Hogyan zárult le a küzdelem?
Mi lett a képen látható személy sorsa a felkelés után?








Mikor és hol készült ez a gúnyos karikatúra?
Kiket ábrázol a rajz? Kiket jelképeznek ezek a figurák?
Milyen helyzetre utalt a rajz készítője?
Mikor és hogyan változott meg ez a helyzet?
Melyik történelmi eseményhez kapcsolódik ez a karikatúra?
Melyek voltak e történelmi esemény legfontosabb szereplői?

 Ki volt az első gőzmozdony tervezője?
 Mikor és hol épültek meg az első vasútvonalak?
 Hogy nevezik azt a korszakot, amelynek a gőzgép és a vasútépítés a
jelképévé vált?
 Milyen egyéb találmányok és változások jellemezték ezt a korszakot?
 Készítsetek egy táblázatot, amely bemutatja az ekkor lezajlott változások
kedvező és kedvezőtlen következményeit!

 Milyen eseményt ábrázol ez a rajz?
 Milyen egyéb változásokat és vállalkozásokat támogatott
Magyarországon a kép főszereplője?
 Hogy nevezik ezt a korszakot?
 Milyen témákról és javaslatokról vitatkoztak ekkoriban a rendi
országgyűlés résztvevői?








Mikor és milyen célra készült a képen látható röplap?
Melyik történelmi eseménysorhoz kapcsolódik ez a dokumentum?
Melyek voltak az ebben szereplő legfőbb követelések?
Miért és hogyan sikerült e követeléseket valóra váltani?
Milyen következményei lettek a bécsi udvar ellentámadásának?
Mi volt Oroszország szerepe az események alakulásában?
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I. fejezet

A nemzetállamok kora és
a gazdasági élet új jelenségei
A Lusitania óceánjáró utasszállító gőzhajó
az 1900-as évek elején
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A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELE rendkívül izgalmas korszaka a történelemnek. Háborúk sorozata árán
megszületett Olaszország és Németország. Az Amerikai Egyesült Államokban véres polgárháború robbant
ki az északi és déli államok között. Az emberek mindennapi életét közben olyan új technikai találmányok
változtatták meg, mint az elektromos áram. Ekkor alakultak ki a modern nagyvárosok, és jelentek meg az
utcáikon az első gépkocsik és villamosok. Az élet minden területe látványos fejlődésnek indult, ezért úgy
tűnt, a tudományos és technikai fejlődés képes lesz megoldani az emberek minden gondját. E bizakodó
hangulatot tükrözték a kor népszerű francia írójának, Verne Gyulának a kalandos regényei is.
Ebből a fejezetből megtudhatod…
 mikor és hogyan vált a kereskedelem és kultúra központjává London és Párizs.
 kit neveztek Vaskancellárnak és kit a két világ hősének.
 miért robbant ki polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.
 kiről kapta a nevét a Nobel-díj.
 milyen technikai találmányok tették gyorsabbá és kényelmesebbé a közlekedést.

Eközben azt is megtanulod, miként lehet
 egy korszakon belül lezajlott változásokat
különböző szempontok szerint bemutatni.
 adatokat és információkat csoportosítani,
illetve különböző szempontok szerint
rendszerezni.
 a történelmi változásokat nyomon követni.
 egyes történelmi változások jelentőségét
megítélni.
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1. Európa a világ élén
A 19. század második felében Európa technikai vívmányai, tudományos felfedezései és gazdasági fejlettsége révén vezető szerepet töltött be a világban. Nyugat-Európa két meghatározó állama, Nagy-Britannia és
Franciaország gazdasági és katonai erejét gyarmatbirodalma kiépítésére használta fel.

Nagy-Britannia
 Miért nevezhetjük a 19. századot a
forradalmak korának?
 Miért volt fontos korszakhatár 1789
és 1815 az európai történelemben?
Nagy-Britannia: Anglia és Skócia 1707-ben
perszonálunióra lépett.

➊ Európa nagymamája
Viktória királynő 1837-ben, 18 évesen
került trónra és eleinte férjének, Albertnek engedte át az államügyek intézését.
Albert korai halála után azonban már tevékeny szerepet vállalt a brit birodalom
irányításában. Kilenc gyermeket szült,
akiktől 34 unokája született. Leszármazottai számos európai uralkodócsaláddal
kerültek rokonságba, leghíresebb unokája
II. Vilmos német császár volt. 82 éves korában, 1901-ben bekövetkezett halálával a
Föld lakosságának egynegyede veszítette
el uralkodóját.
 Ismételj! Mit tanultál tavaly az angol alkotmányos királyság működéséről?

Nagy-Britanniában* a 17. század végén létrejött alkotmányos államberendezkedés és a polgári tulajdonviszonyok
töretlen politikai és gazdasági fejlődést tettek lehetővé.
Az alkotmányos királyságban két párt váltotta egymást a
kormányzásban. A 19. században a parlament hatalmát tovább növelte, hogy fokozatosan kiterjesztették a választójogot a kevésbé vagyonos társadalmi rétegekre is. A 20. század kezdetén már a munkásság képviselői is bekerültek a
londoni törvényhozásba.
Ezzel egy időben a fejlett nagyiparnak és a bővülő munkalehetőségeknek köszönhetően a szegénység lassanként
mérséklődött. Az egészségügyi viszonyok javultak, az iskolahálózat fejlődése miatt egyre többen tanultak meg írni és
olvasni.
 Milyen kedvező politikai és gazdasági változások történtek
Nagy-Britanniában?

Nagy-Britannia a 19. század második felében Viktória királynő ➊ uralkodása idején fokozatosan kiterjesztette befolyását a világ öt kontinensére. Gazdasági és katonai ereje, illetve
hatalmas flottája segítségével a legnagyobb gyarmatbirodalommal rendelkezett. Gyarmatai közül a legfontosabbnak
India számított, amelyet éppen ezért a brit „korona ékkövének” is neveztek. A gyarmatok olcsó nyersanyaggal látták
el a brit birodalom központi területeit, miközben a nagy lélekszámú távoli országok fontos felvevőpiacot jelentettek az
Angliában előállított termékeknek. A világkereskedelem
legfontosabb szereplőjévé Nagy-Britannia vált. Ugyanakkor számos vállalat, kihasználva az olcsó munkaerőt, már a
gyarmatokon üzemeket hozott létre.
A brit politika számára az egyik megoldatlan problémát az
ír kérdés kiéleződése jelentette.
 Miért és hogyan segítették elő a gyarmatok Nagy-Britannia gazdasági fejlődését?

Viktória királynő 80 éves korában
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Írország helyzete
Az angolok véres küzdelmek árán a 17. században meghódították
Írországot, majd egyesítették a királyság többi területével. A protestáns angolok és a zömmel katolikus írek szembenállása még hosszú
robbantottak ki, és számos merényletet szerveztek angol politikusok
ellen. A 19. század közepén súlyos burgonyavész pusztított a szigeten,
amelynek következtében több mint egymillió ember halt éhen. Ekkor
kezdődött meg az írek tömeges kivándorlása elsősorban az Amerikai
Egyesült Államokba. Néhány évtized alatt Írország lakóinak száma a
felére csökkent. Az írek és az angolok közötti ellentét viszont tovább
nőtt.

metropolisz: világváros, fontos politikai és
gazdasági központ.

 Ismételj! Mikor jelent meg a burgonya Európában? Miért volt nagy
jelentőségű az elterjedése?
 Miért nőtt tovább az elkeseredés Írországban?

London, a nemzetközi kereskedelem fővárosa
Nagy-Britannia fővárosa több mint négymillió ember otthona volt a 19. század végén, ezzel a világ legnagyobb metropoliszának* számított. Londonban indult meg a világon
először a földalatti közlekedés (1863).
A nemzetközi nagyvállalatok és bankok fontosnak tartották, hogy Londonban hozzák létre központjaikat.
Ugyancsak ebben a városban nyitotta meg kapuit 1851ben az első világkiállítás, amelyben a kiállító országok bemutatták a közönségnek legújabb termékeiket és technikai
újdonságaikat.
 Sorold fel, mi jellemez ma egy világvárost!
 Miért fejlődik gyorsan az a város, amely a nemzetközi kereskedelem központjává válik?

Az idősödő császár a parlamentarizmus angyalára támaszkodik  Milyen politikai változásra
utal a korabeli karikatúra?

➋ „Kis” Napóleon

III. Napóleon uralkodása Franciaországban
Franciaországban 1848 februárjában forradalom tört ki.
A „népek tavaszát” elindító események során kikiáltották
a köztársaságot, amelynek elnökévé I. Napóleon császár
unokaöccsét, Louis Bonapartét választották meg. A köztársaságnak hamar vége szakadt, mert az elnök néhány évvel később III. Napóleon ➋ néven császárrá koronáztatta
magát, amit népszavazással megerősítettek a franciák.
III. Napóleon kezdetben kizárólag a saját kezében összpontosította a hatalmat, ám később fokozatosan visszaállította az alkotmányosságot és a felelős kormányzást. Uralkodása alatt Franciaország látványos gazdasági és kulturális
fejlődésnek indult, és újra nagyhatalommá vált.
 Mit jelent az, ha egy országról azt mondják, nagyhatalom? Min
alapszik a nagyhatalmak ereje és befolyása?

III. Napóleon a „nagy” Napóleon öccsének
volt a fia. Híres családja nevében többször
megpróbálta átvenni a hatalmat Franciaországban. Lázadás miatt hat évig börtönben
is ült, ahonnan végül álruhában megszökött. A forradalom hírére tért vissza Párizsba, ahol köztársasági elnökké választották
1848-ban. 1852 és 1870 között Franciaország császára volt. Hatalomgyakorlását
bonapartizmusnak nevezzük, amelyben a
demokratikus elemek keverednek egyeduralommal. A porosz–francia háború során
az ellenség fogságába esett, és ez uralkodása végét jelentette. „Kis” Napóleonnak Victor
Hugo (viktor ügó) francia író nevezte el.
 Mire utalt Victor Hugo ezzel az elnevezéssel?
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➌ A bevásárlás első palotái
Az első nagyáruház Párizsban nyílt meg
1869-ben. A mai napig működő, több
emeletes áruház hatalmas méretei ellenére gyors vásárlást tett lehetővé, hiszen
számos különféle termék azonos helyen
volt kapható, ráadásul olcsóbban, mint a
kisebb boltokban. Mindeközben a vásárlókat elkápráztatta az épület szépsége és
az árubőség, amely sokakat további pénzköltésre sarkallt. Ezek a boltok már nem
egyedi termékeket, hanem tömegesen
előállított árucikkeket kínáltak vevőiknek.
Egy francia író, Émile Zola (emil zola) még
regényt is írt az áruházról, A hölgyek öröme
címmel.
 Mit gondolsz, miért tudta általában
olcsóbban kínálni termékeit egy nagyáruház?

Uralmának népszerűsége a nagy előd hírnevén és a külpolitikai sikerein alapult. Franciaország új gyarmatokat hódított meg Délkelet-Ázsiában és növelte befolyását Afrikában
is. Francia mérnökök munkáját dicséri az 1869-ben átadott
Szuezi-csatorna, amely lehetővé tette a vízi szállítást Európa és Ázsia között, Afrika megkerülése nélkül.

Párizs fejlődése
III. Napóleon utasítására megkezdődött a francia főváros átépítése. A középkor folyamán kialakult zsúfolt és
sokszor egészségtelen városrészeket lerombolták, a házak
helyén széles sugárutakat és körutakat nyitottak, modern
bérházakat és csatornahálózatot építettek, valamint angol
A környező telepümintára közparkokat alakítottak ki.
lések egyesítésével megnövelték Párizs területét is. A nagy
középítkezések sok munkalehetőséget teremtettek. Párizs a
19. század folyamán a művészetek és a divat fővárosává
vált. ➌
 Miért vált szükségessé Párizs átépítése?

Párizsi sugárút és bérházak a 19. század végén  A modern nagyvárosok milyen jellegzetességei figyelhetők meg a képen?
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Az 1889-es párizsi
világkiállítás plakátja
az akkor elkészült
Eiffel-toronnyal.
A franciák a világkiállításokban jó lehetőséget láttak arra, hogy
felvegyék a versenyt
az angol iparral.
A 20. század kezdetéig
Párizs összesen öt
alkalommal adott
otthont ilyen rendezvénynek
 Milyen előnyei
származhattak Párizsnak a világkiállítások
megrendezéséből?

ELTÉRŐ NÉZŐPONTOK
A régi bérházak és a szűk utcák elbontását a párizsiak társadalmi helyzetüktől függően különbözőképpen ítélték meg.
„Minden reggel egy új meglepetést hoz. Az ember lefekszik
egy zsákutcában és felébred egy körúton. Azelőtt a kilátást egy
tíz lépésnyire magasodó mogorva öreg fal jelentette, ma pedig
a fal varázsütésre eltűnt és a helyén tágas tér nyílt, közepén
szökőkúttal.”
(Egy polgári hetilap beszámolója)
„Miután Párizs átalakulásának hatására a munkásság a központból a város pereme felé áramlott, a fővárosból két város
született: egy gazdag és egy szegény. Ez utóbbi körülfogja az
elsőt.” (Egy munkásszármazású politikus feljegyzése)

Az Eiffel-torony építésének fázisai  Miből
készült az Eiffel-torony? Miért vált a kor
technikai fejlődésének jelképévé?

 A város átalakításának milyen pozitív és negatív következményeiről szólnak az idézetek?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
 Milyen hasonlóságok figyelhetők meg Nagy-Britannia és
Franciaország fejlődése között?
 Hogyan és mire használták fel gazdasági és katonai erejüket?
 Milyen jellemzői voltak a nyugat-európai modern nagyvárosoknak?
13
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2. A nemzetállamok kora
ge

r

A 19. század folyamán az összetartozás tudata egyre inkább áthatotta az egymástól elkülönülten, régi birodalmak keretei között élő népeket. A nacionalizmus eszméje és a fegyverek ereje új polgári nemzeteket
kovácsolt össze Európa közepén.
Balt

A Nemzetközi
Vöröskereszt
által Dunant emlékére
alapított kitüntetés  Miként próbáltak
védelmet adni a csatatereken dolgozó
orvosoknak?
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Solferino mellett több mint harmincezer
katona vesztette életét vagy sebesült
meg. Egy svájci üzletember, Henry
Dunant (anri dünan) elborzadt az emberek szenvedését látva, és elhatározta,
hogy önkéntesekből álló szervezetet
hoz létre a háborús sérültek gyors orvosi ellátására. Felhívásához 1864-ben
tizenkét ország csatlakozott, elfogadva
a csatatereken
dolgozó orvosok
és ápolók semlegességét.
Munkásságáért
Dunant 1901ben megkapta a
Nobel-békedíjat.
Napjainkra a
Vöröskereszt a
világ egyik legismertebb segélyszervezetévé vált.

en

Po m eránia

 Mit tanultunk tavaly a nacionalizmusról? Mely időszakban alakult
ki? Milyen politikai célkitűzései voltak?

➊ A sebesült katonák megmentője

i-t

A német és az olasz egység megvalósulása  Sorold fel a térkép alapján,
mely kisebb területek egyesülése ment végbe!

Küzdelem Olaszország egyesítéséért
Az Itáliai-félsziget területeinek egyesítése régi vágya volt
az ott élőknek, ám sem a lázadások, sem az 1848‒1849-es forradalmak nem értek el eredményt. Az itáliai területek egy része az Osztrák Császárság fennhatósága alá tartozott (például Milánó és Velence), a középső terület a Pápai Állam
része volt. Dél-Itáliát a Szicíliai-Nápolyi Királyság uralta. Az olasz egység megteremtésére egy észak-itáliai állam,
a Szárd-Piemonti Királyság vállalkozott, amelynek élén egy
olasz eredetű dinasztia állt. Az ország egyesítéséért emellett egy jelentősebb forradalmi mozgalom is szervezkedett.
Az Osztrák Császárság fennhatóság alatt álló területek felszabadításához sikerült megszerezni Franciaország katonai
támogatását is. Az 1859-ben kirobbant háború döntő ütközetére Solferinónál került sor. A francia‒piemonti csapatok
véres győzelmet arattak Ferenc József osztrák császár katonái felett. ➊ III. Napóleon a fegyveres támogatásért cserébe
kisebb területeket csatolhatott Franciaországhoz.
 Melyik birodalom legyőzése nyitotta meg az utat az olasz egyesítés felé? Miért?
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III. Napóleon gyorsan békét békét kötött, mert a franciáknak csak az Osztrák Császárság meggyengítése állt érdekében, de nem támogatták az erős Olaszország létrejöttét.
Ekkor azonban már Itália középső területeinek lakossága is
fellázadt, Dél-Itáliában pedig a forradalmi mozgalom vezetője, Garibaldi ➋ ért el győzelmeket. Így a franciák támogatása nélkül is megvalósulhatott az egységes Olaszország,
amelynek királyává a piemonti uralkodót kiáltották ki.
Néhány évvel később pedig az olasz hadsereg elfoglalta
Rómát is, amely 1870-ben az olasz nemzetállam fővárosa lett.
 Miért és hogyan támogatta Franciaország az olasz egységért
harcolókat?

Az egységes Németország megteremtése
Itáliához hasonlóan a németek által lakott területek is sok
kis államra tagolódtak. Ezen államok közül a 19. század
közepére katonai erejénél és gazdasági fejlettségénél fogva Poroszország emelkedett ki, amely vezető szerepet vállalt a német területek egyesítésében. A porosz miniszterelnök, Bismarck (bizmark) katonai reformot hajtott végre,
hogy felkészüljön az Osztrák Császárság elleni háborúra.
A porosz‒osztrák háború valódi tétje az volt, hogy Poroszország vagy Ausztria vezetésével valósul-e meg a német nép egyesítése. 1866-ban az Osztrák Császárság döntő
vereséget szenvedett, így a hatalmi vetélkedés Poroszország javára dőlt el.
 Milyen hasonlóságok voltak a német és az olasz helyzet között?

Franciaország igyekezett megakadályozni, hogy szomszédjában egy erős nagyhatalom jöjjön létre. Ezért III. Napóleon saját erejében bízva hadat üzent Poroszországnak.
Óvatlan döntése következtében néhány hét alatt a francia
hadsereg súlyos vereséget szenvedett. III. Napóleon számára a sikertelen háború uralkodásának végét jelentette.
A császárság bukását követően Franciaország ismét köztársaság lett. A porosz‒francia háborút lezáró békeszerződés értelmében Poroszország megszerezte Franciaország
ásványkincsekben gazdag és részben németek lakta keleti területeit, Elzászt és Lotaringiát, valamint nagy összegű
francia hadisarcban is részesült.
 Miért robbant ki a francia–porosz háború?

➋ Két világ hőse
Giuseppe (dzsuzeppe) Garibaldi eredetileg tengerész volt, de fiatal kora óta
érdekelte őt hazája függetlensége. Felkelést szervezett, amiért halálra ítélték, de
sikerült Dél-Amerikába menekülnie, ahol
szintén az ott élők szabadságáért harcolt.
Hazatérve bekapcsolódott az 1848-as itáliai forradalmak eseményeibe és köztársaságot kiáltott ki Rómában, majd ismét
menekülni kényszerült. 1859-ben sereget
szervezett és a legendás vörösingeseivel
felszabadította Szicíliát, illetve Dél-Itáliát.
Garibaldit több, a magyar szabadságharcban részt vett honvédtiszt is segítette.
Az olasz hazafi a győzelem után hűséget
esküdött az egységes Olaszország királyának, de nem fogadott el semmilyen
kitüntetést. Utolsó éveiben visszavonult
a közélettől.
 Milyen célokért harcolhattak magyar
honvédtisztek Garibaldi seregében?

Garibaldi
jellegzetes
vörös ingében
 Nézz utána
a könyvtárban
vagy az interneten, hogy
miért öltöztek
így a katonái!

A porosz-osztrák háborúban a porosz hadsereg
már hátultöltős puskát használt, amely gyorsabb tüzelést tett lehetővé és nagyobb távolságig volt pontos. A porosz ágyúk ugyancsak
fejlettebbek voltak az ellenfél fegyvereinél
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Németország fejlődése

Bismarck 28 éven át irányította Németország
ügyeit. Vaskancellárnak is nevezték

1871-ben a versailles-i kastélyban kikiáltották az egységes Német Császárságot, amelynek fővárosa Berlin lett.
I. Vilmos porosz király felvette a német császári címet. Az
egységes nemzetállam megteremtését követően a Német
Császárságban látványos gazdasági fejlődés vette kezdetét. Ásványkincseinek és technikai találmányainak köszönhetően Németország néhány évtizeden belül utolérte Európa legfejlettebb országait. A szabad kereskedelem elvével
szakítva védővámokat* vezetett be saját ipara érdekében.
Bismarck javaslatára több olyan törvényt fogadtak el, amelyek az ipari munkásság életkörülményeit javították, és
egészségét védték. Ugyanakkor gyakran korlátozták a sajtó szabadságát, a kormány pedig nem volt felelős a parlamentnek.
 Mi minden segítette elő Németország gazdasági fejlődését?

védővám: a hazai termékek védelmében,
a külföldi árukra kivetett magas adó.

A Német Császárság kikiáltása
1871. január 18-án a versailles-i palotában 
Ismételj! Mit tanultál Versailles-ról?
Mit gondolsz, miért itt hirdették ki az egységes német állam megalakulását?

OK ÉS KÖVETKEZMÉNY

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK
ÉS FELADATOK
 Mutasd be az olasz és a német
nemzetállam létrejöttének állomásait!
 Mutasd be Franciaország külpolitikai törekvéseit az egységes olasz
és német állam megszületésekor!
 Milyen okoknak volt köszönhető
Németország gyors felemelkedése?
 Sorold fel, mely államokkal szemben vesztett háborúkat az Osztrák
Császárság!

Szomszédos országok közötti területi vita sokszor vezet háborúhoz, ám időnként az évszázados ellenségeskedés megbékéléssel zárul le.

Elzász és Lotaringia
A Francia Királyság és az egykori Német-római Birodalom határán fekvő terület a középkor óta viták forrása volt. Az évszázadok során a két tartományt váltakozva birtokolták a német
és francia uralkodók. Átmeneti nyugalom után az 1870-ben
kirobbant háború következtében a francia‒német szembenállás több évtizedig elmélyült. A területek visszaszerzésének a
vágya mindkét világháború kirobbanásában szerepet játszott.
A 20. század második felében azonban a két állam megegyezett az itt található kőszén és vasérc közös felhasználásában.
Ez a megállapodás elvezetett a két nép megbékéléséhez és Európa egységesüléséhez. Elzász központja, Strasbourg ma már
az Európai Unió több fontos intézményének a székhelye.
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