I. A nemzetállamok
és a birodalmi politika kora
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Ismétlés

Európa 1789–1849

1. A napóleoni háborúk után
kialakuló Szent Szövetség
elvetette a felvilágosodás és
a francia forradalom eszmeiségét.
2. A szövetségi rendszer az
abszolút monarchiák és
a dinasztikus birodalmak
fenntartására törekedett.

1. A kialakuló nacionalizmus
felerősítette a nemzeti egységtörekvéseket, illetve a függetlenségi
mozgalmakat.
2. A liberális eszmék az alkotmányosság és a polgári szabadságjogok szükségességét hangsúlyozták.

1. Bár az olasz és német egységtörekvések elbuktak 1848–49-ben,
mindkét kérdés megoldása
a következő évtizedekre várt.
2. A meggyengült Oszmán Birodalmat
Oroszország fenyegette, a török
területek felosztása az európai egyensúly megszűnésével járt volna.
3. Nagy-Britannia továbbra is a kontinentális erőegyensúly fenntartásában
volt érdekelt, miközben folytatta
gyarmati terjeszkedését.

• Mi jellemezte
a hatalmi erőviszonyokat
Európában az 1848—49-es
forradalmak után?
• Milyen politikai áramlatok
hatottak az időszakban?
• Miért nem tűnt tartósnak
a fennálló helyzet?

1. Az 1848–49-es európai forradalmak kezdetben a
liberális és nacionalista mozgalmak sikerét eredményezték, de végül az uralkodók a hadseregre támaszkodva
elfojtották a forradalmakat.
2. Franciaországban Louis Bonaparte köztársasági
elnökké választásával zárultak az 1848-as év eseményei.
3. A Habsburg Birodalom az orosz csapatok segítségével
tiporta el a magyar szabadságharcot.

1. A kibontakozó ipari
forradalom jelentősen
átalakította a gazdasági
viszonyokat, és irányt szabott
az európai gazdaság fejlődésének.
2. A megnövekvő számú
munkásság rendezetlen
helyzete elősegítette
a szocialista eszmék terjedését, amelyek a társadalmi és
gazdasági viszonyok gyökeres átalakítására törekedtek.
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1. Az európai hatalmi egyensúly fenntartása
és az egységes Olaszország létrejötte
Idézzük fel, miért jött létre a Szent Szövetség a 19. század tízes éveiben! • Mely dinasztiák hatalmát szilárdította meg? • Miért voltak
számukra veszélyesek a nemzeti egységtörekvések? • Hogyan alakult az olasz egység kérdése 1848–49-ben? • Miként vált Oroszország
erős birodalommá a 18. században? • Milyen terjeszkedési célokat fogalmazott meg a cári külpolitika?

Nagy-Britannia és Franciaország
a 19. század közepén
Milyen politikai berendezkedés jellemezte ezeket az országokat?
Nagy-Britannia a 19. század második felében a fénykorát élte. Viktória királynő (1837–1901) országát szilárd belpolitikai
viszonyok jellemezték. A parlamentáris monarchia rendszere
hatékonyan működött, a parlamenti életben a két párt (konzervatív,
liberális) politikai váltógazdasága érvényesült. Az ország kiterjedt
gyarmatbirodalommal rendelkezett, és a tartós gazdasági fejlődés
minden réteg számára biztosította a gyarapodást. Nagy-Britanniában a 19. században fokozatosan bővítették a választójogot, amely
idővel a felnőtt férfiak kétharmadára kiterjedt. A viktoriánus kor
a „brit oroszlán” fénykora volt, amikor a középosztály értékrendje
(család, tulajdon, vallás, tisztességes életvitel) érvényesült.
Eközben Franciaországban 1848 végén a köztársasági elnökké
választott Louis Bonaparte, a „nagy Napóleon” nyomdokaiba akart
lépni. Néhány év alatt a hadseregre támaszkodva magához ra- Franz Xaver Winterhalter: III. Napóleon (1855)
gadta a hatalmat – előbb államcsínnyel feloszlatta a parlamentet,
majd népszavazással megerősítve császárrá koronáztatta magát.
A teljhatalmat kialakító politikus III. Napóleon néven lépett a
trónra (1852–1870). Ravasz taktikai érzékkel befolyásolta a szavazókat: minden rétegnek ígért valamit, és merész külpolitikai
terveket fogalmazott meg. III. Napóleon tudta, hogy a franciák
nagyságra és dicsőségre vágynak, és ezt aktív külpolitikával
igyekezett megvalósítani. A francia gyarmatosítás újabb szakasza kezdődött meg: az ország stratégiai pontokat szerzett ÉszakAfrikában és Délkelet-Ázsiában.
[…] az önvédelem az egyetlen olyan cél, melynek érdekében az emberiségnek
– kollektívan vagy egyénileg – joga van beavatkozni bármely tagja cselekvési
szabadságába. Az egyetlen cél, amelynek érdekében jogosan lehet egy civilizált
közösség bármely tagjával szemben – akarata ellenére – erőszakot alkalmazni:
mások sérelmének a megakadályozása. Az ő saját – fizikai vagy erkölcsi – java
nem elégséges indok erre. Nem lehet jogosan kényszeríteni valamire, vagy viszszatartani valamitől azért, mert ez jobb lenne neki, mert ettől boldogabb lenne,
vagy mert – mások szerint – ez lenne a bölcs, netán a helyes dolog. Mindez jó
ok lehet arra, hogy rábeszéljék, megkérjék vagy meggyőzzék őt, ám arra nem,
hogy kényszerítsék, vagy hogyha másként cselekszik, megbüntessék. Ahhoz,
hogy az utóbbit igazolni lehessen, ki kell mutatni arról a magatartásról, amelytől el kívánjuk téríteni, hogy bajt hozna valaki másra. Az egyén csak annyiért
felelős a társadalomnak, amennyi viselkedéséből másokat érint. Mindabban,
ami csak őt érinti, jogos függetlensége korlátlan.
(Részlet John Stuart Mill A szabadságról című munkájából; 1859)

• Fogalmazzuk meg saját szavunkkal, hogyan értelmezi Mill a szabadságot!
• Miért okoztak akkoriban nagy felháborodást ezek a szavak

Gúnyrajz a két Napóleonról
Milyen eszközökkel ábrázolja a festmény
III. Napóleon hatalmát? • Vesse össze a festmény és a gúnyrajz III. Napóleon-ábrázolását,
illetve a festmény III. Napóleon- és a gúnyrajz
I. Napóleon-ábrázolását!
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Történészszemmel
Milyen új eszközökkel erősítette meg egyeduralmát III. Napóleon?
A jelenlegi helyzet nem tarthat sokáig. Meg vagyok győződve, hogy a hatalom bizonytalansága, a zavarok és a viszályok állandó oka egyetlen
nemzetgyűlés döntő súlya. Ezért megítélésük elé
viszem egy alkotmány következő alapelveit, amelyeket a nemzetgyűlések fejleszthetnek tovább.
Válaszaitokat szavazás formájában juttassátok tudomásomra.
1. Egy felelős vezért kell kinevezni tíz év időtartamra.
2. A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek.
3. Az államtanács a legválogatottabb emberekből
áll. Az államtanács készítené elő a törvényeket, s
ez vezetné le a vitát a törvényhozó testület előtt.
4. A törvényhozó testületet, amely megvitatja s
megszavazza a törvényeket, általános választójog alapján kell megválasztani lajstrom [vagyoni
cenzus] nélkül.
(III. Napóleon kiáltványa az államcsínye
napján, 1851. december 2-án. A köztársasági
elnökké választott Louis Bonaparte kihasználta
a nemzetgyűlési pártok viszályait, és államcsínyt hajtott végre. Több ellenzéki képviselőt
letartóztatott, és Párizs utcáin a fenti
szövegű falragaszokon magyarázta tettének
mozgatórugóit)

A bonapartizmus hívei szerint az önző pártharcok miatt megosztott
országot egy nagy tekintélyű személynek kell egységesítenie, akinek
rendkívüli hatalma biztosítja a nemzet felemelkedését. Az irányzat
fontosnak tartotta a széles társadalmi támogatottságot, és gyakori
népszavazásokkal kívánta legitimálni a különböző intézkedéseket.
III. Napóleon kormányzása első éveiben sikeres belpolitikai intézkedésekkel maga mellé állította a társadalom többségét. Az országban
kibontakozó ipari forradalom látványos eredményeket produkált, a
gyors ütemben kiépülő vasútvonalak kedvezően hatottak a gazdasági fejlődésre. Ezekben az évtizedekben a császár által elrendelt
fővárosi építkezések modern nagyvárossá formálták Párizst. Bár a
császár fényűző udvartartást vezetett, a gazdasági eredmények következtében javult az alsóbb néprétegek életszínvonala. A különböző
szociális intézkedések (segélyegyesületek támogatása, szakszervezeti
mozgalom engedélyezése, munkáspénztárak felállítása) a munkásság megnyerését szolgálták. A rendszer ellenzéke (köztársaságpártiak, liberálisok) nem tudta a közvéleményt maga mellé állítani, és
III. Napóleon többször népszavazásokon erősítette meg a hatalmát.
Miben különbözött a bonapartizmus az abszolutista kormányzatoktól?
• Milyen új, a politikai manipulációra is alkalmas eszközre támaszkodott?
• Hogyan állította be magát III. Napóleon a forrásrészletben? • Miért nem
sikerült az ellenzéknek a közvéleményt maga mellé állítania? • Mi volt
III. Napóleon sikerének a titka? • Mi volt a jellemző a hatalomgyakorlására? • Milyen intézkedésekkel erősítette meg hatalmát?

A krími háború (1853–1856)
Miért nem valósultak meg az orosz külpolitikai törekvések?
Európa keleti felén I. Miklós orosz cár (1825–1855) régi tervének
– az Oszmán Birodalom felosztásának – megvalósítását tűzte ki
célul. A cári külpolitika úgy gondolkodott, hogy a Habsburg Birodalom az 1849-es katonai segítségért cserébe ezúttal melléjük áll. A
fekete-tengeri kijáratok (Boszporusz és Dardanellák) megszerzésére
törekvő Oroszország 1853-ban háborút indított az Oszmán BiroO R O S Z
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dalom ellen. A török flotta súlyos vereséget szenvedett. Az orosz
sikerek azonban veszélyeztették Nagy-Britannia érdekeit, mert az
a kontinentális erőegyensúly megbomlásával fenyegetett.
A brit diplomácia az orosz előretörésre előbb ultimátummal,
majd hadüzenettel reagált. A kibontakozó háborúban III. Napóleon az angolok oldalára állt. Az angol és francia csapatok védekezésre akarták kényszeríteni a cári hadvezetést, ezért támadást indítottak a Krím félsziget ellen. A nyugatiak flottája egy nagyobb
expedíciós haderőt tett partra a félszigeten, majd megkezdődött
Szevasztopol ostroma. Az orosz cár, I. Miklós csalódottan vette
tudomásul, hogy a Habsburg Birodalom semleges maradt, sőt a
román területek kiürítésére szólította fel. A kaukázusi fronton magyar honvédtisztek (például Kmety György) tüntették ki magukat
az oroszok elleni harcban.
A háborús kiadások kimerítették Oroszországot, a csapatok utánpótlása folyamatosan akadozott, miközben az angolok és a franciák a tengeri útvonalon biztosították a saját hadseregük ellátását.
Szevasztopol a nyugatiak kezére került, I. Miklós pedig néhány
hónappal később meghalt (1855). 1856-ban Oroszország békére
kényszerült, így eredeti tervei nem valósulhattak meg. A párizsi
béke kimondta a Fekete-tenger és a tengerszorosok semlegességét
(hadiflotta nem mozoghatott a térségben), és garantálta az Oszmán Birodalom függetlenségét.

A krími háború (színezett rézmetszet). A képen
a háború egyik ütközetének, a balaklavai csatának
az egyik mozzanata látható. Az ütközetben
az angol könnyűlovasság megtámadta az orosz
haderő ágyúsorát
Nézzünk utána az interneten, milyen eredménynyel zárult a lovasroham! • Olvassuk el Alfred
Tennyson A könnyűlovasság támadása című
versét!

Az olasz egység kialakulása
Miért a dinasztikus elv alapján történt az egyesítés?
A nemzeti érzéseket elutasító korábbi osztrák államkancellár, Metternich híres megfogalmazása szerint „Itália csupán földrajzi fogalom”. Az ország területén a kora középkor óta számos állam és
nagyhatalom osztozott, az egyesítés lehetősége sokáig fel sem
merült. Az elbukott 1848–49. évi forradalmak tapasztalatai
meghatározták a következő évtizedeket. Kiderült, hogy a század elején létrejött forradalmi szervezetek (például a Giuseppe Mazzini
által vezetett Ifjú Itália) fegyveres ereje és vidéki támogatottsága
nem számottevő, az olasz nemzeti érdek felkarolója, a Szárd Királyság pedig egymaga képtelen legyőzni a Habsburg-csapatokat.
Az egységtörekvések lendületét a politikai szembenállás tovább gyengítette, mert a forradalmárok köztársasági eszmét képviseltek. A Szárd Királyságban II. Viktor Emánuel (1849–1878)
uralkodása és Cavour miniszterelnöksége idején dinamikus fejlesztés kezdődött (úthálózat bővítése, vasútépítés). Cavour bevezette
az országot a diplomáciai „küzdőtérre”, és csatlakoztatta a krími
háborúban az angol–francia koalícióhoz. A szövetségkeresés sikeresnek bizonyult, III. Napóleon területekért (Nizza, Savoya)
cserébe felajánlotta katonai támogatását a Habsburgok ellen.
1859-ben kirobbant a háború a Szárd Királyság és az Osztrák
Császárság között. A harcokba a francia csapatok is beavatkoztak, és a Habsburg-haderő súlyos vereséget szenvedett előbb
Magentánál, majd Solferinónál. (A vasútvonalak jelentősége
ebben a háborúban érvényesült először: a francia csapatokat kéthárom hét alatt összevonták Észak-Itáliában, és a meglepett osztrák
hadvezetés nem tudta kivédeni a gyors hadműveleteket.)
A győztes csatát követően III. Napóleon, akinek nem állt érdekében egy erős olasz állam létrejötte, fegyverszünetet kötött.
Lombardia csatlakozott Viktor Emánuel országához, Franciaország

Camillo Benso di Cavour
gróf (1810–1861) előbb
a pénzügyminiszteri
posztot töltötte be a
szárd kormányban, majd
miniszterelnökként
(1852–1861) tevékenykedett. A kiváló politikus
a Szárd Királyság nemzetegyesítő szerepéért
harcolt, és elvetette a
köztársasági törekvéseket

Giuseppe Verdi (1813–1901)
zeneszerző a korszakban írt híres operáival
a Risorgimento (ejtsd:
riszordzsimento; jelentése: ’feltámadás, újjászületés’) mozgalmának
kimagasló kulturális
vezéralakja volt. Operáinak (például Nabucco,
Macbeth) előadásai gyakran politikai demonstrációkká váltak, többször előfordult,
hogy az osztrák katonaság kiürítette
a színházakat. Verdi éltetése, neve betűinek felhasználásával szintén az osztrákellenes kampány része
lett (Viva Verdi: Viva Vittorio Emanuele Re D’ Italia:
Éljen Viktor Emánuel, Olaszország királya!)
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Minthogy Itália válságos helyzete arra mutat, hogy
előreláthatólag olyan bonyodalmak merülnek fel,
melyek során Piemont alapos joggal hívhatja segítségül Franciaországot, a francia császár és a szárd
király elhatározta, hogy számolva a fent említett eshetőségekkel, már előre összeegyezteti terveit […]:
1. cikkely: Ha Ausztria támadó fellépése következtében […] kitörne a háború, őfelsége a francia
császár és őfelsége a szárd király véd- és dacszövetséget köt egymással.
2. cikkely: A szövetség célja, hogy megszabadítsa Itáliát az osztrák megszállástól […] létrehozva
[…] egy mintegy 11 milliós Felső-Olaszországi Királyságot.
3. cikkely: Ugyanezen elv értelmében Savoya hercegséget és Nizza tartományt Franciaországhoz
fogják csatolni. […]
Katonai megállapodás: A szövetségesek haderőit
Itáliában mintegy 300 ezer főre emelik, ebből 200
ezer francia, 100 ezer szárd.

Messina

Az olasz egység kialakulása
• Mire tett ígéretet III. Napóleon?
• Milyen valódi érdekei fűződtek a Szárd Királyság megsegítéséhez?
• Miért nem lehettek elégedettek a megállapodással az olasz egység hívei?

Giuseppe Garibaldi
(1807–1882) az
olasz egységtörekvések legendás
alakja volt. Fiatalon
csatlakozott
Mazzini mozgalmához, majd egy
sikertelen felkelést
követően dél-amerikai száműzetésre
kényszerült (1834).
Rövid ideig bekapcsolódott az ottani
szabadságmozgalmakba, és tanúságot tett katonai szervezőkészségéről. Az 1848-as
forradalmak hírére hazatért, előbb a szárd seregek
oldalán harcolt, majd részt vett a római forradalomban. 1849 után visszahúzódott Szardínia szigetére,
de a nemzeti mozgalom szervezését nem adta fel.
A népvezér Garibaldi reálpolitikusként felismerte a
Szárd Királyság erejét, és köztársasági meggyőződése ellenére kész volt támogatni az uralkodót
(II. Viktor Emánuel)

Miért nehezítette meg a területi megosztottság a politikai egyesítést? •
Melyik dinasztia uralta Észak-Itália nagy részét? • Miként veszítette el befolyását a térségben? • Hogyan valósult meg a Szárd Királyság országegyesítése? • Milyen következményekkel járt Garibaldi hadjárata?

Földközi-t enger

pedig birtokba vette (népszavazás után) a szerződésben kikötött
területeket. A küzdelem az olasz egységért azonban nem ért véget.
1859 őszén Közép-Itáliában (Parma, Modena, Toscana) nemzeti
felkelések robbantak ki, majd a következő év tavaszán a terület
népszavazással csatlakozott a Szárd Királysághoz.
Garibaldi eközben fegyveres erőket toborzott, és Cavour tiltakozása ellenére támadást indított a Nápolyi Királyság ellen (1860).
A vállalkozás vakmerőnek tűnt, Garibaldi mintegy ezer vörösingesével támadt a több mint százezer fős hadsereggel rendelkező
országra. A népvezér megjelenése általános felkeléshez vezetett,
Szicília, majd Nápoly néhány hónap alatt Garibaldi csapatainak
a kezére került. A forradalmár nem akart polgárháborút, így
átadta a területeket a megérkező királyi csapatoknak. A következő évben kikiáltották az Olasz Királyságot, de a Pápai Állam
és Velence még nem tartozott a fennhatósága alá.

Hogyan ábrázolja a festmény az uralkodó és a
forradalmár találkozását? Miért volt nagy jelentősége a megegyezésüknek?
Garibaldi és II. Viktor Emánuel találkozása (Pietro Aldi freskója, 1886)
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Történészszemmel
Hogyan hatottak a kor háborúi az orvostudomány fejlődésére?
A háború borzalmai és a katonák szenvedései tovább fokozódtak a
19. század fegyveres konfliktusaiban. Az egyre nagyobb hatótávolságú lőfegyverek, a tüzérségi gránátok fejlődése (robbanógránátok,
azaz becsapódáskor több száz vasszilánkra szétrobbanó lövedékek)
miatt a csatatéren a katonák teljesen védtelenné váltak. A tömeghadseregek higiéniai viszonyai évszázadok óta nem javultak, így az
alakulatokat sokszor járványok (például kolera, vérhas, tífusz) tizedelték. Az orosz hadseregben az 1849-es magyarországi hadjárat idején
több tízezren haltak meg kolerában. A hadvezetés szinte mindenhol
közömbös volt a saját sebesültjei, betegei iránt; az alakulatoknál alig
tartózkodott orvos, a csatákban nem szervezték meg a sebesültek
hátraszállítását. A katonákra mellkasi vagy hasi sérülés esetén a biztos halál várt, de a kisebb sebek is gyorsan elfertőződtek az orvosi Brit katonai kórház (1855). A krími háborúban
egy előkelő származású angol ápolónő, Florence
ellátás hiányosságai miatt.
Nightingale lefektette a modern kórházi ápolás
A katonák gyötrelmeit növelte, hogy a sebészeti beavatkozásoknál alapelveit (gondoskodó ápolás, kórtermek takarícsak a 19. század második felétől kezdték alkalmazni az altatást (éter- tása, betegek mosdatása stb.). Felszámolta a brit
rel vagy kloroformmal), illetve a fecskendő általi morfiumos érzéste- tábori kórházak borzalmas viszonyait. A korszerű
lenítést. (A magyar szabadságharcban tevékenykedő katonaorvosok nővéri felügyelet mellett a sebesültek halálozási
aránya drasztikusan csökkent (42%-ról 2%-ra)
első alkalommal használták az altatást harci körülmények között.)
Az 1859-es solferinói ütközet után szörnyű körülmények uralkodtak a dombokkal tagolt, nagy
kiterjedésű csatatéren. A szemtanúk szerint sebesültek tízezrei feküdtek napokon keresztül
ellátatlanul a nyári hőségben. A rettenetes állapotok láttán egy átutazó svájci üzletember,
Henri Dunant elhatározta, hogy megalapítja a Nemzetközi Vöröskeresztet. A szervezet jelmondata a „könyörületesség a fegyverek között” lett.

Bevetett katonák száma
Harcban meghaltak száma

Angolok

Franciák

Oroszok

97 000

309 000

355 000

2 800

10 000

Sebesültek száma
(ebből meghaltak)

13 000
(4 000)

41 000
(10 000)

Betegségben elhunytak száma

17 000

75 000

415

550

Orvosok száma

129 000 áldozat, ebből
44% sebesült és halott
nincs adat
206 (néhány száz önkéntes)

A krími háború hadseregeinek adatai
Hogyan hatottak a háborúk az orvostudományra? • Tekintsük át a táblázat adatait! Mennyi katona
jutott az orvosokra az egyes hadseregekben? • Mit állapíthatunk meg a három hadsereg egészségügyi
viszonyairól?

Összegzés
Okok és következmények
• Miért léptek fel katonailag a nyugati hatalmak az Oszmán Birodalom oldalán?
• Hogyan változott meg a Habsburg Birodalom külpolitikai helyzete a 19. század második felében?
Változás és folytonosság
• Hogyan valósult meg lépésről lépésre az olasz egység?
• Milyen külső és belső nehézségekkel kellett szembenéznie az olasz egységmozgalomnak?
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2. A német egység és a balkáni nemzetállamok
kialakulása
Idézzük fel, mi lett a Német-római Birodalom sorsa! • Hogyan vált katonai nagyhatalommá Poroszország a 18. században? • Miként
döntött a bécsi kongresszus a német területekről? • Milyen politikai elképzelések mentén akarták megvalósítani a német egységet
1848–49-ben? • Melyik században kerültek a Balkán-félsziget népei az Oszmán Birodalom fennhatósága alá?
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Otto von Bismarck (1815–
1898) porosz földbirtokos
családból származó politikus, porosz miniszterelnök (1862–1890),
majd német kancellár
(1871–1891). Nem
csak a német egység
fűződik a nevéhez, de
az általános választójog bevezetése, a
nyugdíjrendszer megteremtése és a katolikus
egyház visszaszorítása is.
Már kortársai „vaskancellárnak”
nevezték, és bár nem volt valódi katona,
általában egyenruhában mutatkozott

1849 után a porosz és osztrák ellentét a Német Szövetségen
belül még inkább kiéleződött. Poroszország elvetette a Habsburgok által szorgalmazott nagynémet egységet, amely
persze Habsburg-vezetéssel valósult volna meg. A két hatalom
nem tudta tárgyalásos úton rendezni a viszonyát, a német területek megosztottsága bénítóan hatott. I. Vilmos porosz király (1861–1888) trónra lépésével és Bismarck porosz miniszterelnöki kinevezésével (1862) újra előtérbe került a katonai
erőpolitika. Bismarck – a liberális többségű parlament megkerülésével – végrehajtotta a meghirdetett hadseregfejlesztést
(általános hadkötelezettség, hátultöltős puskák rendszeresítése).
A porosz miniszterelnök kedvező diplomáciai helyzetet teremtett az ország számára. III. Napóleont egyes területek átcsatolásának
ígéretével semlegességre bírta, és Nagy-Britannia a Habsburgok
meggyengülését látva elfogadta a kisnémet egység gondolatát.
Az Osztrák Császárság a solferinói vereség után nem tudott
megújulni, és külpolitikailag teljesen magára maradt. Bismarck
még az újonnan létrejött Olasz Királysággal is szövetségre lépett.

za

• Hogyan képzelte el Bismarck a német egység
megteremtését?
• Miért ostorozta az 1848–49. évi eseményeket?
• Idézzük fel, hogyan próbálták akkor létrehozni
az egységet!

Hogyan valósultak meg Bismarck törekvései?

Tis

(Bismarck porosz miniszterelnök beszéde; 1862)

A kisnémet egység létrejötte

LOM
BAR
DIA

A németek nem liberalizmust várnak Poroszországtól, hanem erőt. Bajorország, Württemberg, Baden
eltűrhetik a liberalizmust, senki sem tulajdonítja nekik Poroszország szerepét. Poroszországnak össze
kell szednie és megőriznie erejét a megfelelő pillanatig, amelyet már nem egyszer elmulasztottunk.
Poroszország határa a bécsi béke után nem kedvez
az egészséges állami életnek. A nagy kérdéseket
nem beszéddel döntik el vagy a többség határozataival – éppen ez volt a nagy tévedés 1848-ban
és 1849-ben –, hanem vassal és vérrel.

e

Állapítsuk meg, mely lépésekben alakultn gkie r a kisnémet egység! • Hogyan
valósultak meg a poroszok hatalmi törekvései? • Milyen újabb területet veszített a Habsburg Birodalom?

2017. 11. 22. 14:00

2. §. […] Ő Felsége, Ausztria császára a Maga részéről is hozzájárul […], hogy
a lombard–velencei királyság az Olasz Királysággal egyesíttessék […].
4. §. Ő Felsége, Ausztria császára elismeri az eddigi Német Szövetség feloszlatását, és hozzájárul Németország új alakulásához az Osztrák Császárság részvétele nélkül. Éppen úgy megígéri Ő Felsége, hogy azon szorosabb szövetségi
viszonyt elismeri, melyet Ő Felsége, Poroszország királya a Majna vonalától
északra megállapítani fog, és kijelenti, miszerint egyetért azzal, hogy a vonaltól
délre fekvő német államok olyan szövetségre lépjenek, melynek az Északnémet
Szövetséggel való nemzeti kapcsolata kettőjük közötti megállapodás tárgya,
és melynek nemzetközi függetlensége lesz.
(Részlet a prágai béke pontjaiból; 1866)

1866-ban kitört a háború a két ország között. A porosz csapatok
a vasúthálózatra támaszkodva gyorsan betörtek Csehországba, és
Königgrätz mellett súlyos vereséget mértek az osztrák erőkre.
A porosz hadsereg akár Bécsig is előretörhetett volna, Bismarck
azonban nem akarta a Habsburgokat teljesen megalázni. A megkötött békében az Osztrák Császárság elfogadta a porosz védnökség
alatt álló Északnémet Szövetség létrejöttét a Majna folyótól
északra lévő tartományok csatlakozásával. Habár a Habsburgok a
déli hadszíntéren győzelmet arattak az olaszok felett, a békeszerződés alapján Velencét és a hozzá tartozó területeket Bécs átadta
II. Viktor Emánuel államának.
A másfél hónap alatt lezajlott háborút a franciák passzívan
szemlélték, de a „jutalom” elmaradt, Bismarck nem kínált fel területeket. A porosz–francia konfl iktus elkerülhetetlenné vált:
1870-ben III. Napóleon országa hadat üzent az Északnémet Szövetségnek. A hadüzenet ellenére a francia hadsereg lassan mozgósított, és a gyors porosz hadmozdulatokra bénultan reagált. A
porosz hadsereg hetek alatt betört Franciaországba, majd Sedan
alatt magát a francia császári haderőt is bekerítette. III. Napóleon fogságba került, veresége a császárság bukását is jelentette. A vereségek hatására Párizs visszarendelte Rómából a francia
helyőrséget, és II. Viktor Emánuel rövidesen bevonult csapataival a védtelenül maradt Pápai Állam területére. A pápa tiltakozása ellenére Róma lett az Olasz Királyság fővárosa (1871).

• Melyik területről kellett lemondania a Habsburg
Birodalomnak?
• Mi lett a Német Szövetség sorsa, és hogyan
változott meg az erőviszony a német területeken?

Rá@dás
A párizsi kommün

A fegyverszünetet követően a párizsi nemzetőrség megtagadta fegyvereinek beszolgáltatását.
A francia fővárosban rövidesen egy választott
testület, a párizsi községtanács (kommün) kezébe
került a végrehajtó hatalom, amelynek tagjai
jakobinus, köztársasági és szocialista eszméket
vallottak
Olvassuk el a digitális tananyagban a kiegészítő olvasmányt! • Milyen politikai törekvései és
gyakorlati tettei voltak a párizsi kommünnek?
• Mi lett a kommün sorsa?

A császári Németország megszületése
Hogyan alázták meg Franciaországot?
A porosz erők Párizsig törtek előre, majd ostromgyűrűbe zárták a
francia fővárost, és az átmeneti francia kormány 1871 januárjában
fegyverszünetet kötött. Időközben a délnémet államok csatlakoztak a győztes Északnémet Szövetséghez, és a diadal mámorában I. Vilmost német császárrá kiáltották ki. A Német Császárság
hivatalos kikiáltására 1871. január 18-án Versailles-ban került
sor. A Napkirály tükörtermében lezajlott ceremóniát a francia közvélemény megaláztatásként élte meg, amit a békeszerződés csak
elmélyített: a németek jelentős hadisarc követelésén túl Elzász
és Lotaringia területét is megszerezték. Franciaországban a
A Német Császárság kikiáltása Versailles-ban
nemzeti megalázottság generációkon át meghatározta a közgon- 1871. január 18-án (Anton von Werner festménye, 1885)
dolkodást, ezáltal a francia külpolitika egyik legfőbb törekvése a
reváns (visszavágás) megvalósítása lett.
Mit fejezett ki a német koronázási helyszín
A két háború nyomán egy új, hatalmas belső tartalékokkal rendel- megválasztása? • Hogyan viszonyulhattak az
eseményhez a franciák? • Nézzünk utána, milyen
kező nagyhatalom született. A Német Császárság alkotmánya
esemény történik majd 1919. január 18-án Vermegőrizte a porosz túlsúlyt. I. Vilmos jogköre széles maradt
(külpolitika, birodalmi kancellár kinevezése és menesztése, a par- sailles-ban!
lament feloszlatásának joga).
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A birodalmi kancellár, aki egyben porosz miniszterelnök is volt,
a császárnak tartozott felelősséggel, és nem a parlamentnek. A birodalmi alkotmány hangsúlyozta, hogy a szövetség az uralkodók
elhatározásából jött létre, és a polgári alapjogokra nem tértek ki.
A konzervatív elveket valló Bismarck általános választójogot vezetett be, de a későbbiekben az ország további liberalizálódása nem folytatódott. A háború után a német diplomácia
Franciaország elszigetelését tűzte ki célul. Bismarck a császári Németország köré szerveződő szövetségi rendszer kialakítására törekedett, amikor 1873-ban létrejött a „három császár szövetsége” az 1867-ben megalakult Osztrák–Magyar
Monarchia és Oroszország bevonásával. A bismarcki külpolitika nemcsak a régi dinasztikus kapcsolatok felújítását jelentette, hanem a francia revánstörekvéseket is meggátolta.

A balkáni nemzetállamok kialakulása
Hogyan vált a térség a nagyhatalmi törekvések színterévé?

A „három császár szövetségé”-nek ábrázolása
korabeli karikatúrán
Kinek a központi szerepét emelte ki a karikaturista? • Próbálja meg azonosítani a három uralkodót! Miről lehet felismerni őket?
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Osztrák–Magyar Monarchia
területszerzése 1878-ban
Bulgária átmeneti határa
1878-ban
Bulgária területe 1886–1912
között

A Balkán-félsziget a 19. században

R.

Oszmán Birodalom
határa 1815-ben
Oszmán Birodalom
határa 1878-ban

A Balkán-félszigeten a meggyengülő Oszmán Birodalom folyamatosan tért vesztett. A krími háború után elismerte a szerb
és a román területek függetlenségét. Havasalföld és Moldva
rövidesen közös fejedelmet választott, majd a térség Románia
néven egyesült (1862). A szultáni fennhatóság alatt élő balkáni népek szabadságvágya további konfliktusokat eredményezett, mivel
nemcsak függetlenségre, hanem az évszázadokkal korábbi történelmi határok visszaállítására is törekedtek. A mohó „területéhség” nem törődött az etnikailag vegyesen lakott térségekkel,
így a megjelenő nacionalizmus a többi nemzet rovására történő
terjeszkedő politikát hirdetett.
A balkáni népek széthúzását tovább növelte a nagyhatalmi vetélkedés. A cári Oroszország a krími háború előtti évtizedekben
védnökséget gyakorolt Szerbia és a román fejedelemségek felett,
és a balkáni befolyásról később sem mondott le. A létrejövő Osztrák–Magyar Monarchia szintén ebbe az irányba kívánta érdekszféráját kiterjeszteni.
Az Oszmán Birodalom egy újabb háború során további területeket veszített a Balkánon (1875–1878). A belső felkeléseket követő
török vérengzések Oroszország katonai beavatkozásához vezettek.
Az orosz csapatok Isztambulig törtek előre, majd különbékét kényszerítettek a szultánra. A békét Oroszország diktálta. A balkáni
erőegyensúly felbomlását azonban a többi nagyhatalom nem
fogadta el, és a diplomáciai fenyegetések nyomán a cár meghátrált.
Néhány hónappal később a berlini kongresszuson (1878) újratárgyalták a békeszerződést, és Bismarck közvetítésével átmenetileg rendezték a balkáni területi kérdéseket. Az európai hatalmak
ekkor nemzetközi jogilag is elismerték Szerbia, Montenegró és Románia függetlenségét. Bosznia-Hercegovinát az Osztrák–Magyar
Monarchia védnöksége alá helyezték. Az önálló Bulgária létrejöttét
megakadályozták, de a bolgárok az Oszmán Birodalmon belül
autonómiát kaptak. A törökök uralmát a többi területen (például
Macedóniában és Albániában) visszaállították.
Miként szorult vissza az Oszmán Birodalom a Balkán-félszigeten? • Hogyan
növelte befolyását a térségben az Osztrák–Magyar Monarchia? • Miként
változtatta volna meg a térség erőviszonyát Nagy-Bulgária létrejötte?
• Hogyan hathatott a berlini kongresszus a három császár szövetségére?
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Milyen nagyhatalmi szándékok álltak a keleti kérdés mögött?
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élt. Az Oszmán Birodalom megmaradt területeire igényt tartottak a
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Török
Román
felszabadult balkáni nemzetek, ám ők egymásban is vetélytársat látOlasz
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Lipován
tak. A Balkán-félsziget megoldatlan problémái további háborúkkal
A Balkán etnikai viszonyai a 19. század végén
fenyegettek.
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Történészszemmel
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Milyen európai konfliktus fenyegetett a balkáni harcok idején? • Kitől remélt támogatást az orosz diplomácia? • Hogyan viszonyult mindez a „három császár szövetségéhez”? • Milyen álláspontot képviselt
a kérdésben Bismarck? • Miként akarták az oroszok megoldani a keleti kérdést? • Milyen álláspontra
helyezkedett Nagy-Britannia e törekvéssel szemben?

Összegzés
Okok és következmények
• Mi biztosította a poroszok fölényét a háborúkban?
• Milyen következményekkel járt a porosz–francia háború?
Történelmi jelentőség
• Hogyan jött létre az egységes Németország?
• Miért került a Balkán-félsziget a nagyhatalmi törekvések középpontjába?
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3. Észak és Dél ellentéte – az amerikai polgárháború
Idézzük fel, hogyan vált függetlenné az Egyesült Államok! • Milyen eszmei-politikai elvek érvényesültek az alkotmányában? • Kik voltak
az alapító atyák? • Hogyan épül fel az állam törvényhozó testülete? • Kinek a kezében összpontosul a végrehajtói hatalom? • Idézzük fel
a földrajzórán tanultakat az ország természeti jellemzőiről és gazdasági viszonyairól!
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Állapítsuk meg, milyen
ipari és mezőgazdasági
jellegzetességei voltak
a korabeli Egyesült
Államoknak! • Milyen különbségek mutatkoztak
az északi és déli államok
fejlettségében? • Miért
ragaszkodtak gazdaságilag is a déli államok a
rabszolgatartáshoz?
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Az Egyesült Államok és
a polgárháború

Északi államok (Unió)
Déli államok (Konföderáció)
Csatahely

A fiatal köztársaság fejlődése
Miben tért el Észak és Dél fejlődése?

Rá@dás
A legendás vadnyugat
A Mississippitől nyugatra élő indián törzsek területein az 1830-as években jelentek meg az első „fehérek”, akik kereskedelmi kapcsolatot alakítottak ki az ottani
törzsfőnökökkel. A prémvadászok, illetve
a szőrmekereskedő társaságok emberei
által felkínált fegyverekért és alkoholért
cserébe az őslakosok főleg bölénybőrrel
fizettek. A hatalmas bölénycsordák kiirtása azonban rövidesen már az indián törzsek élelmezését fenyegette.
Olvassuk el a digitális tananyag kiegészítő leírását a vadnyugatról! • Mikor élte fénykorát, és
mennyire hitelesen mutatják be az időszakot a
westernfilmek? • Hogyan alakult az ott élő indiánok sorsa a 19. század második felében?

Az Egyesült Államok a 19. század közepére a világ második ipari
nagyhatalma lett. A függetlenség elnyerését követő évtizedekben
dinamikus fejlődés bontakozott ki, amely a folyamatos európai
bevándorláson és az ország kimeríthetetlen természeti erőforrásain (erdők, vízi energia, ásványkincsek) alapult. A kialakuló
nemzeti piacgazdaságban a kisvárosok ipari vállalkozásai, illetve
a farmerek gazdaságai az egységesülő belső piacra termeltek. Az
első ipari forradalom vívmányai gyorsan elterjedtek; a gőzhajózás
és a vasútfejlesztés csökkentette a szállítás költségeit. Az atlanti
partvidék városaiban a textilipar (gyapjú- és pamutfeldolgozás) mellett egyéb ágazatok (például fakitermelés, hajógyártás) is fejlődtek.
Az ország lakossága folyamatosan bővült (1860-ra mintegy 32
millió fő lett – ebből közel 4 millió a fekete rabszolga). A demográfiai robbanást nemcsak a bevándorlás idézte elő, hanem az Európában már eltűnőben lévő sokgyermekes nagycsalád továbbélése.
A kormányzat folyamatosan bővülő szabad földterülettel rendelkezett, a gazdasági eredmények az életszínvonal javulását is
biztosították. A társadalom Európához képest vagyonilag kevésbé
differenciálódott, és a középrétegek erős csoportot alkottak.
A szegényebb rétegek felzárkózása is könnyebben zajlott, a társadalmi mobilitás az óhazához képest sokkal rugalmasabb volt.
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Rabszolgák a dél-karolinai Beaufortban, a Smith-ültetvényen

Az iskolahálózat kiépítésével az amerikaiak négyötöde tudott írni-olvasni a század közepére. Mindemellett a lenézett és megvetett
kisebbségek (indiánok, fekete rabszolgák, ázsiai bevándorlók) elől
a társadalom sokáig elzárta a felemelkedés lehetőségét. Az ország
egyes régióinak gazdasági fejlettsége és értékrendje számos különbséget mutatott. A déli államokban a brit „gyapotéhség” miatt
újra fellendült a rabszolgatartáson alapuló ültetvényes gazdálkodás. Délen az ültetvényes mezőgazdaság háttérbe szorította az ipart és a kereskedelmet, a rabszolgatartó birtokosok az
egyes államok vezető politikusai, tisztségviselői lettek. Északon
a virágzó farmergazdaságok ellátták az iparosodó városokat, a
régióban kedvezően érvényesült a vállalkozás szabadsága és a
beruházási kedv.

Feszültségek a belpolitikai életben
Miért alakultak ki az ellentétek?
Az ország területe gyorsan bővült, a telepesek a század közepére
már a Csendes-óceánt is elérték. A legtöbb területet vásárlással
(például Louisiana térségét Napóleontól, Floridát a spanyoloktól)
vagy háborúval szerezték meg (például Mexikótól Új-Mexikót és
Kaliforniát). A kaliforniai aranymezők felfedezése után megindult a tömeges nyugatra vándorlás (1848). A politikai közélet
folyamatosan demokratizálódott. A középrétegek (farmerek, városi kisvállalkozók) érdekeit az 1830-as években megszerveződő
Demokrata Párt karolta fel. Az államok többségében bevezették
az általános választójogot. A politikai jogok kiterjesztése azonban
nem vonatkozott a fekete rabszolgákra és az indián őslakosságra.
Észak és Dél között a rabszolgakérdés egyre súlyosabb feszültséghez vezetett. Néhány északi vallási közösség megszervezte a rabszolgák szöktetését is, de a déliek mindezt a magántulajdon
elleni cselekedetnek tekintették. A konfl iktus egy-egy tagállam
belépésénél mindig kiújult, mert felboríthatta volna a szabad és
rabszolgatartó államok közti erőegyensúlyt. Ekkor jött létre a Republikánus Párt (1854), amely programjában a rabszolgaság terjesztésének a korlátozását tűzte ki célul. Ezzel összefüggésben
a republikánusok az elnöki hatalom megerősítését és a nemzeti
ipart védő közös vámpolitikát követeltek. Velük ellentétben a déli

Kínai bevándorlók dolgoznak a kaliforniai
aranymezőn

3. Az Államok Szövetségének köszönheti ez a nemzet a lakosság létszámának állandó növekedését,
anyagi erőforrásainak meglepő fejlődését, gazdaságának gyors ütemű gyarapodását, boldogságát az országon belül és tekintélyét külföldön.
Mi visszautasítunk minden bomlasztási törekvést,
bárhonnan induljon is az ki. Örvendetesnek tartjuk
hazánk érdekében, hogy a Kongresszus egyetlen
republikánus tagja sem hangoztatott vagy támogatott elszakadási fenyegetéseket, amit pedig a
demokrata tagok gyakran megtettek. […]
7. Veszélyes politikai eretnekség az az új dogma,
hogy az Alkotmány szükségszerűen rabszolgaságot honosít meg az Egyesült Államok territóriumain,
figyelmen kívül hagyva ennek a dokumentumnak
határozott rendelkezéseit, az egyidejű tiltakozást,
a törvényhozói és bírói gyakorlatot. Ennek a dogmának felforgató tendenciája van, veszélyezteti az
ország békéjét és harmóniáját. […]
9. Megbélyegezzük az afrikai rabszolga-kereskedelem újabb megindítását a nemzeti zászló alatt,
a bírói hatalom kijátszásával. Ezt mi bűnnek tartjuk
az emberiség ellen, s égető szégyennek hazánkra
és korunkra nézve. […]
12. Gondoskodva a központi kormány támogatására szolgáló bevételekről az importra kivetett illetékek (adó, vám) formájában, a józan politika megköveteli ezen díjak ilyen behajtását, mint az egész
ország ipari érdekeltségének serkentését; […].
(A Republikánus Párt programjából; 1860)

• Miként foglalt állást a fennálló alkotmánnyal
kapcsolatban a Republikánus Párt?
• Milyen veszélyekre utalt?
• Hogyan viszonyult a párt a rabszolgakérdéshez?
• Miért fontosak a republikánusok számára az
importra kivetett adók?

17

tortenelm_11_tk_2017.indd 17

2017. 11. 22. 14:00

Történészszemmel
Miért vált a rabszolgaság központi kérdéssé
az Egyesült Államokban?
Észak-Amerika területére a 17. században
szállítottak először rabszolgákat. A törvényes emberkereskedelem a 19. század elején
megszűnt, de a rabszolgavásárok az Egyesült
Államok területén folytatódtak. Mindennaposnak számított a családok szétválasztása,
a gyermekek eladása. A szívtelen cseleke(Amos Stoddard őrnagy nyilatkozata; 1811)
detek ellen egyre többen emelték fel a szaSaját szemünkkel kell látnunk a rabszolga-tulajdonosok borzasztó kegyetlensévukat. A legnagyobb népszerűségre Harriet
gét, hogy ezt le lehessen írni. […] Legközelebbi szomszédom, egy elsőrangú
Beecher Stowe Tamás bátya kunyhója című
jogász, aki a déli arisztokráciából származik, beszélte el nekem, hogy korbácsregénye (1852) tett szert, amely felrázta az
csal verte a négereit, a férfiakat és nőket, midőn azok rosszul viselkedtek. […]
amerikai közvéleményt. Az írónő drámai erőMegölni a rabszolgát teljesen ugyanannyit jelent, mint lelőni a kutyát.
vel jelenítette meg a rabszolgaság borzalma(A charlestoni brit konzul leveléből; 1854)
it és erkölcstelenségét. Állítólag amikor az
írónőt bemutatták Lincolnnak, az elnök így
szólt hozzá: „Tehát itt van az a kicsi asszony, aki megírta azt a nagy
könyvet, amely kirobbantotta ezt a hatalmas háborút.”
A kérdés megoldásában először az abolicionista szervezetek aktivizálódtak, akik nemcsak a rabszolgák megszöktetését szervezték
meg, hanem az Afrikába való hazaszállításukat is. Libéria megalapítása nemes cselekedetnek tűnt, habár az abolicionisták nem vették
figyelembe, hogy a családok jelentős része már generációk óta Amerikában élt, így Libéria csak külső segítséggel tudott talpon maradni. A
polgárháború után a feketék társadalmi befogadása a déli államokban
nem történt meg, sőt a faji szembenállás újabb formákat öltött. Létrejött a „fehér ellenállás” szervezete, a Ku-Klux-Klan, amely öltözetével,
titkos összejöveteleivel és erőszakos cselekedeteivel évtizedeken át
tartotta rettegésben a déli államok fekete lakosságát.
Borzalmas büntetéseket szabnak ki naponként ezekre a szerencsétlen, éhségtől, munkától és korbácstól elgyöngült és agyongyötört emberekre. A Delta-tengerpart mentén állandóan ínségbe és nyomorúságba, sebekbe és nyomorékokba ütköztünk. Mindezeket az elállatiasodott rabszolga-tulajdonosok
és felügyelők okozták, akiket többségükben a tudatlanság és a kegyetlenség
különös keveréke jellemez. […] Nagy Isten! Miért alszik a Te bosszúd?

A Ku-Klux-Klan tagjai az Egy nemzet születése
című film egyik jelenetében

Milyen elvek fogalmazódtak meg a Függetlenségi nyilatkozatban?
• Hogyan tekintettek a déli államokban a rabszolgákra? • Miért osztotta
meg az amerikai társadalmat a kérdés? • Hogyan próbálták kezdetben
megoldani a rabszolgaság kérdését? • Miként maradt meg a „faji szembenállás” a polgárháború után?

Rabszolgapiac a Virginia állambeli
Richmondban 1860 körül
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Lincoln (republikánus)
Douglas (demokrata)

Választópolgárok
szavazata

Elektori
szavazat

1 865 593 (40%)

180

1 382 713 (29%)

12

Breckinridge (demokrata)

848 356 (18%)

72

Bell (alkotmányos unionista)

592 906 (13%)

39

Hogyan zajlik az elnökválasztás az Egyesült
Államokban? • Kik az elektorok, és hogyan
szavazhatnak? • Milyen belső ellentmondásai lehetnek a rendszernek? • Nézzünk utána, hogyan
alakultak a választási eredmények napjainkban
az előző elnökválasztás során! • Vizsgáljuk meg,
mikor volt a legszorosabb és a legvitatottabb
választási eredmény a modern kori amerikai
történelemben!

Választási eredmények 1860-ban

demokraták a tagállamok minél szélesebb önállóságához és gyapotexportjuk miatt a zavartalan szabad kereskedelemhez ragaszkodtak.
Az Egyesült Államok legnagyobb belső ellentéte Abraham Lincoln republikánus elnökjelölt megválasztását követően alakult
ki (1860). Lincoln beiktatásakor hét, majd a fegyveres harcok
kirobbanását követően újabb négy déli állam jelentette be a kilépését az unióból (1861). A déli államok által létrehozott konföderáció egy új elnököt választott (Jefferson Davis), aki Richmondot
tette meg fővárosának.

Az amerikai polgárháború (1861–1865)
Miért tudtak a déliek katonailag sokáig ellenállni?
Az északi államok potenciális erőfölénye (például gazdasági,
népesedési) kezdetben nem érvényesült. A konföderációs haderő
a képzett tisztikarra és a jó hadvezetésre (Robert E. Lee tábornok) támaszkodva elhárította a támadásokat, és többször is behatolt
az unió területére. A déli államok abban bíztak, hogy az elhúzódó
harcok aláássák Lincoln tekintélyét, és az európai hatalmak önálló
országként ismerik el a konföderációt.
A polgárháborút véres csaták, pusztító hadjáratok és súlyos
veszteségek kísérték; a polgári áldozatokkal együtt közel egymillió ember vesztette életét. Az ütközetekben az ipari forradalom
hatékony fegyverei (robbanólövedékek, hátultöltő ágyúk) már
megjelentek, de a tábornokok még mindig a tömegrohamokban
gondolkodtak. Az uniós flotta blokád alá vette a konföderációs
kikötőket, így Dél ellátása folyamatosan romlott. Lincoln telepítési
törvénye (a telepesek szinte ingyen juthattak nyugaton földekhez)
és a konföderációs államok területén élő rabszolgák felszabadítása (1863) irányt adott az unió jövőjének. (A rabszolgaság
megszüntetését az Egyesült Államok egész területén 1865-ben egy
alkotmánykiegészítés mondta ki.)

[…] én, Abraham Lincoln, az Egyesült Államok elnöke, […] e lázadás leverése érdekében […] elrendelem és kinyilvánítom, hogy [a lázadásban levő]
államokban és államrészekben rabszolgaként tartott személyek valamennyien szabadok, és mostantól fogva szabadok is maradnak; az Egyesült Államok végrehajtó hatalma, katonai és tengerészeti
hatóságait is beleértve, elismeri és megvédelmezi
a szóban forgó személyek szabadságát. Egyúttal
meghagyom az ily módon szabaddá nyilvánítottaknak, hogy minden erőszaktól tartózkodjanak,
kivéve, ha ezt önvédelmük szükségessé teszi; és
azt tanácsolom nekik, hogy amennyiben csak lehetséges, méltányos bérért hűséggel végezzék
munkájukat.
Kihirdetem és tudatom továbbá, hogy a megfelelő
testi kondícióban levő ilyen személyek beléphetnek az Egyesült Államok fegyveres szolgálatába,
a helyőrségekbe, védőállásokba, őrhelyekre és
egyéb helyekre, valamint az említett szolgálaton
belül mindenfajta hadihajókra.
(Részlet a felszabadítási nyilatkozat szövegéből;
1863)

• Állapítsuk meg, milyen célt szolgált a rendelkezés!
• Milyen jogokat biztosított a feketék számára
az elnök?
• Mitől óvja a felszabadítottakat?
• Milyen társadalmi és gazdasági feszültségek
keletkezhettek a déli államokban?

Az unió államai

A konföderáció államai

21 millió (ebből kb. 430 ezer rabszolga
– nem minden rabszolgatartó állam csatlakozott
a Konföderációhoz)

9 millió (ebből kb. 3,5 millió
rabszolga)

A hadköteles korú népesség száma (fő)

2,5 millió

900 000

Lőfegyverek száma (darab)

360 000

240 000

Népesség (fő)

Fegyvergyártó üzemek

97%

3%

Textilgyártás

94%

6%

Vastermelés

93%

7%

Legyártott mozdonyok száma 1860-ban (darab)

470

19

207 millió

47 millió

Banki betétek nagysága (dollárban)

Erőviszonyok a polgárháború kezdetén
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A déli (balra) és az északi (jobbra) hadsereg
egyenruhája
Nézzünk utána az interneten, milyen egyenruhában és fegyverzettel küzdöttek a harcoló felek!
• Azonosítsuk, melyik hadsereghez tartoztak a
képen látható katonák! • Hogyan változhatott
a háború során a két hadsereg létszáma, fegyverzete, ellátása?
Abraham Lincoln
(1809–1865) farmerek
gyerekéből lett jogász,
majd politikus, végül
az Egyesült Államok 16.
elnöke (1861–1865).
A rabszolgaság eltörlése és a nemzeti egység
helyreállítása miatt
mind a mai napig
az USA egyik legfontosabb elnökének
tartják. Egyik leggyakrabban idézett mondata
a gettysburgi csatában elesettek emlékére mondott
beszédében hangzott el a demokrácia meghatározására: „ez a nép kormánya, a népért és a nép által”

Az északiak rohama egy déli állás ellen Thure de Thulstrup festményén

A déliek egy nagyobb támadása súlyos vereséggel végződött
(gettysburgi csata, 1863). Az unió hadseregei ezután benyomultak a
konföderáció területére (Grant, Sherman tábornokok), és kettévágták a déli államokat. A teljesen kimerült „lázadók” 1865-ben letették a fegyvert. Az időközben újraválasztott Lincoln az egykori
ellenfeleit nagylelkű gesztusokkal akarta megbékíteni, de néhány
nappal a győzelem után merénylet áldozata lett.
A következő években alig változott a felszabadított rabszolgák
helyzete, a befolyásos földbirtokosok megakadályozták a gazdasági és politikai jogkiterjesztést. A helyzet elmérgesedett, rövidesen
uniós katonák szállták meg a déli államokat, ahol a politikai jogokat
csak katonai nyomásra tudták az ottani törvényekbe foglalni.
Miután megszűnt a megszállás (1877), a feketék polgárjogi
helyzete újra romlani kezdett. Kiszorultak a déli államok törvényhozásából, földszerzésre nem nyílt lehetőségük, illetve a mindennapokban az „elkülönített, de egyenlő” hazug elve érvényesült.
A feketéket elkülönítették az oktatásban, a vasúti közlekedésben és
a különböző hivatali ügyintézésnél, ami a valóságban jogfosztást,
másodrendű állampolgárrá válást jelentett. A társadalmi elkülönítést (szegregáció) heves polgárjogi küzdelmek után, csak a 20.
század második felében számolták fel.

Összegzés
Változás és folytonosság
• Mely tényezők segítették az Egyesült Államok gazdasági fejlődését a 19. század elején?
• Mennyiben változott meg a feketék helyzete a 19. században?
Okok és következmények
• Hogyan alakult ki konfliktus az északi és déli államok között?
• Miként kerekedett felül az unió a polgárháborúban a konföderációs seregeken?
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