
MiÉRT KÖSZÖNTÖTT bE EURÓPÁbaN a bOLdOG bÉKEidőK KORSZaKa? 

■ BEFEJEzŐDÖTT a NEMzETállaMOk kialakUláSa?
■  ÖT NaGyHaTalOM kiEGyENSÚlyOzOTT ErŐViSzONyai JEllEMEzTÉk 

a POliTikáT?
■  EUróPáBaN UralkODóVá VálT a ParlaMENTarizMUS, ÉS EGyrE 

DEMOkraTikUSaBB lETT a POliTika?
■  EGyrE TÖBBEN rÉSzESÜlHETTEk a TECHNikai FEJlŐDÉS ÉS a TUDOMáNyOk 

ErEDMÉNyEiBŐl?
■ EUróPa „PUSkaPOrOS HOrDóJa” MÉG NEM rOBBaNT FÖl?
■  az EUróPai HaTalMak a GyarMaTOSÍTáS rÉVÉN HaSzNOSÍTHaTTák 

az EGÉSz ViláG ErŐFOrráSaiT?

i.  a nemzetállamok 
   és a birodalmi politika kora 

  a nemzetállamok 
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A HATALMI POLITIKA KORA Az 1848-as forradal-
mak jórészt elbuktak, Európa azonban átalakult. Abszolu-
ti szti kus hatalmak ugyan még fennmaradtak, de a fejlődést 
akadályozó feudális kötött ségeket (pl. a jobbágyságot, 
a születésből adódó kiváltságokat) – oroszország és az 
oszmán Birodalom területét leszámítva – már jórészt fel-
számolták. A gazdaság bővülése és a társadalmi átalakulás 
az ipari forradalomnak is köszönhetően felgyorsult. A XIX. 
század második felében nemzedékeken át Európa lakos-
ságának életkörülményei – bár nem minden országban 
egyenlő mértékben – jelentősen javultak. Ezért elmaradtak 
a század első felére jellemző forradalmak. A történelmet 
a politi kai-hatalmi játszmák, a diplomáciai manőverek 
és a belső reformok alakított ák. A mégis kirobbanó népi, 
nemzeti  mozgalmak és forradalmak csupán másodlagos 
szerepet játszott ak, és csak a hatalmi politi kával karöltve 
jutott ak eredményre.

III. NAPÓLEON CSÁSZÁRSÁGA 1848-ban Francia-
országban a párizsi munkásság mozgalmaitól megrett enő 
polgárság és a parasztság szilárd államhatalmat akart. Ezt 
használta ki louis Bonaparte, akit köztársasági elnökké vá-
lasztott ak (1848). (Lásd a 10. évfolyamos tankönyv 31. lec-
kéjét!)

Az új alkotmány nagy hatalmat adott  a köztársasági elnöknek, 
akit közvetlenül a lakosság választott  meg. A lakosság nagy több-
ségének elvárásaira ráérző és nevét (amely a francia nagysághoz, 
a gloire-hoz kötődött ) kihasználó Louis Bonapartét, Napóleon 
unokaöccsét választott ák meg elnökké (1848. december). Bona-
parte a hadseregre (amelynek elnökként a főparancsnoka volt) és 
a vidéki szavazókra támaszkodott . Demagóg módon a kisemberek 
védelmezőjeként tovább erősített e hatalmát a nemzetgyűléssel 
szemben. A kormányt – a nemzetgyűlés akaratát fi gyelmen kívül 
hagyva – a saját embereiből állított a össze. A fontos ti sztségekbe 
fokozatosan megbízható híveit helyezte. 

Amikor elnöki megbízatása (mandátuma) lejárt, és a tör-
vény szerint a következő elnökválasztáson nem indulhatott  
volna, Napóleon államcsínyt hajtott  végre. A hadsereggel 
szétkergett e a nemzetgyűlést, majd népszavazással tí z évre 
meghosszabbított a elnöki hatalmát (1851). Ezután újabb 
népszavazással császárrá kiáltatt a ki magát (III. Napóleon, 
1852–1870). Személyi diktatúrát vezetett  be, s a hatalmat 
egy szűk s hozzá feltétlenül hű csoportra támaszkodva gya-
korolta. gyakran népszavazással erősített e meg döntéseit, 

2.2.2. „A jelenlegi helyzet nem tarthat sokáig. Meg vagyok „A jelenlegi helyzet nem tarthat sokáig. Meg vagyok „A jelenlegi helyzet nem tarthat sokáig. Meg vagyok 
gyôzôdve, hogy a hatalom bizonytalansága, a zavarok gyôzôdve, hogy a hatalom bizonytalansága, a zavarok gyôzôdve, hogy a hatalom bizonytalansága, a zavarok 

és a viszályok állandó oka egyetlen: a nemzetgyûlés döntô sú-és a viszályok állandó oka egyetlen: a nemzetgyûlés döntô sú-és a viszályok állandó oka egyetlen: a nemzetgyûlés döntô sú-
lya. Ezért megítélésetek elé viszem egy alkotmány következô lya. Ezért megítélésetek elé viszem egy alkotmány következô lya. Ezért megítélésetek elé viszem egy alkotmány következô 
alapelveit, amelyeket a nemzetgyûlések fejleszthetnek tovább. alapelveit, amelyeket a nemzetgyûlések fejleszthetnek tovább. alapelveit, amelyeket a nemzetgyûlések fejleszthetnek tovább. 
Válaszaitokat szavazás formájában juttassátok tudomásomra.Válaszaitokat szavazás formájában juttassátok tudomásomra.Válaszaitokat szavazás formájában juttassátok tudomásomra.
1. Egy felelôs vezért kell kinevezni tíz év idôtartamra.1. Egy felelôs vezért kell kinevezni tíz év idôtartamra.1. Egy felelôs vezért kell kinevezni tíz év idôtartamra.
2. A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek.2. A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek.2. A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek.
3. Az államtanács a legválogatottabb emberekbôl áll. Az állam-3. Az államtanács a legválogatottabb emberekbôl áll. Az állam-3. Az államtanács a legválogatottabb emberekbôl áll. Az állam-
tanács készítené elô a törvényeket, s ez vezetné le a vitát a tör-tanács készítené elô a törvényeket, s ez vezetné le a vitát a tör-tanács készítené elô a törvényeket, s ez vezetné le a vitát a tör-
vényhozó testület elôtt.vényhozó testület elôtt.vényhozó testület elôtt.
4. A törvényhozó testületet, amely megvitatja s megszavazza a 4. A törvényhozó testületet, amely megvitatja s megszavazza a 4. A törvényhozó testületet, amely megvitatja s megszavazza a 
törvényeket, általános választójog alapján kell megválasztani, törvényeket, általános választójog alapján kell megválasztani, törvényeket, általános választójog alapján kell megválasztani, 
lajstrom nélkül. A lajstrom tudniillik meghamisítja a válasz-lajstrom nélkül. A lajstrom tudniillik meghamisítja a válasz-lajstrom nélkül. A lajstrom tudniillik meghamisítja a válasz-
tást!tást!tást!
5. Egy második nemzetgyûlés az ország minden illusztris sze-5. Egy második nemzetgyûlés az ország minden illusztris sze-5. Egy második nemzetgyûlés az ország minden illusztris sze-
mélyiségébôl egyensúlyozó hatalomként mûködik majd, az mélyiségébôl egyensúlyozó hatalomként mûködik majd, az mélyiségébôl egyensúlyozó hatalomként mûködik majd, az 
alapegyezmény és a közszabadságok védelmezôjeként. Így 1804 alapegyezmény és a közszabadságok védelmezôjeként. Így 1804 alapegyezmény és a közszabadságok védelmezôjeként. Így 1804 
óta elôször tudjátok, miért és kire szavaztok. Ha nem kapom óta elôször tudjátok, miért és kire szavaztok. Ha nem kapom óta elôször tudjátok, miért és kire szavaztok. Ha nem kapom 
meg szavazataitok többségét, összehívom az új nemzetgyû-meg szavazataitok többségét, összehívom az új nemzetgyû-meg szavazataitok többségét, összehívom az új nemzetgyû-
lést, s visszaadom annak a tôletek kapott mandátumot. – De lést, s visszaadom annak a tôletek kapott mandátumot. – De lést, s visszaadom annak a tôletek kapott mandátumot. – De 
ha úgy gondoljátok, hogy az ügy, melynek nevem a szimbólu-ha úgy gondoljátok, hogy az ügy, melynek nevem a szimbólu-ha úgy gondoljátok, hogy az ügy, melynek nevem a szimbólu-
ma, azaz a ’89-es forradalomban újjászületett és a császár által ma, azaz a ’89-es forradalomban újjászületett és a császár által ma, azaz a ’89-es forradalomban újjászületett és a császár által 
megszervezett Franciaország még mindig a ti ügyetek, nyilvá-megszervezett Franciaország még mindig a ti ügyetek, nyilvá-megszervezett Franciaország még mindig a ti ügyetek, nyilvá-
nítsátok ki s szenteljétek meg a tôletek kért hatalmat. Akkor nítsátok ki s szenteljétek meg a tôletek kért hatalmat. Akkor nítsátok ki s szenteljétek meg a tôletek kért hatalmat. Akkor 
Franciaországot és Európát megmentjük az anarchiától, az Franciaországot és Európát megmentjük az anarchiától, az Franciaországot és Európát megmentjük az anarchiától, az 
akadályok elsimulnak, a versengés megszûnik, mert minden-akadályok elsimulnak, a versengés megszûnik, mert minden-akadályok elsimulnak, a versengés megszûnik, mert minden-
ki tisztelni fogja a nép ítéletében a Gondviselés dekrétumát.”ki tisztelni fogja a nép ítéletében a Gondviselés dekrétumát.”ki tisztelni fogja a nép ítéletében a Gondviselés dekrétumát.”
(Louis Bonaparte felhívása, 1851. december 2.)(Louis Bonaparte felhívása, 1851. december 2.)(Louis Bonaparte felhívása, 1851. december 2.)

 Mit kíván sugallni a császárról készült festmény? Miért 
fontos ez III. Napóleon számára? Készítsünk karikatúra-

tervet a képről!

  Állapítsa meg, hogy a gazdasági fejlődés mely szakaszá-
ba lépett Franciaország a táblázatban bemutatott idő-

szakban! Bizonyítsa adatokkal állítását!

III. Napóleon I. Napóleon szobrával

Franciaország gazdasági mutatói 1850 és 1870 között

1.

3.
 Miért fordult a tömeghez Bonaparte? Jellemezze azt a 

hatalmi rendszert, amelynek kiépítésére törekedett a ki-
áltvány szerzője! Hogyan próbálja félrevezetni a közvéleményt 
a szöveg szerzője? Milyen érzelmekre kíván építeni? Nézzen 
utána, mi a különbség a lajstromos és az általános választójog 
között! Értékelje, hogy a kettő közül melyik a demokratikusabb! 
Miért támogatta Bonaparte az általános választójogot?

a forradalmakat felváltó hatalmi 
politika

Időpont
gőzgépek 

teljesítménye 
(lóerő)

gabona-
fogyasztás

(millió 
mázsa)

Szén-
termelés
(tonna)

vasút-
vonalak
hossza
(km)

1850–1851  76 000  84  4 904  3 685
1869–1970 336 000 109 13 350 17 924
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  Értelmezze az ábrán látható színes kereteket! Fogalmazza 
meg az ábra alapján, miért volt szilárd III. Napóleon ural-

ma! Kik képezték uralmának társadalmi bázisát?

III. Napóleon rendszere

III. Napóleon 
külpolitikája

5.

6.

hogy a demokrácia látszatát fenntartsa. A császár a nemzet 
egységét hangsúlyozva minden társadalmi réteg érdekeit 
egyszerre kívánta képviselni és szolgálni, hogy a konfl iktu-
sokat elkerülve uralkodhasson felett ük.

A diktátor ti sztában volt azzal, hogy hatalmát úgy tudja meg-
szilárdítani, ha minél több társadalmi rétegnek kedvez, a politi kai 
ellentétekben pedig döntőbíróként lép fel. Védte a vagyonbiz-
tonságot, ugyanakkor a munkásoknak megengedte a sztrájkot, a 
szervezkedést, és támogatt a a nyugdíjpénztárakat. Az addigi vé-
dővámok helyett  biztosított a a szabad kereskedelmet. A külföldi 
(angol) verseny a francia ipar gyors fejlődését, az árak csökkenését 
eredményezte. Kiépült a vasúthálózat, s a városok (különösen Pá-
rizs) jelentős létesítményekkel gazdagodtak.

III. Napóleon uralmának fenntartásában jelentős szere-
pet játszott  a külpoliti ka. A tömegek csak úgy támogatt ák, 
ha ápolta a „nagy” Napóleonhoz kötődő hagyományokat, 
s tett  is a francia nemzeti  nagyságért. Emiatt  az uralkodó 
szinte minden lehetőséget kihasznált Mexikótól Algérián át 
az olasz egységmozgalomig, hogy katonai sikereket, terü-
leteket és dicsőséget szerezzen az országnak. Bizonyítani 
kívánta, hogy a nemzetnek szüksége van rá, és hogy méltó 
utóda a „nagy” Napóleonnak. Amíg vállalkozásai sikerrel 
jártak, meg tudta őrizni a hatalmát. Jelentős eredményeket 
ért el a gyarmatosításban (Indokína, Algéria), de Mexikó-
ban kudarcot vallott . A Németországtól elszenvedett  vere-
ség (1870) okozta bukását.

  Rendszerezzék több szempontból (pl. célok, indítékok, mely területekről van szó) Napóleon külpoli-
tikai törekvéseit! Mennyiben volt eredményes ez a külpolitika? Vitassák meg, igaz-e az a vélekedés, 

hogy III. Napóleon kalandor külpolitikát folytatott!

  Vesse össze a térképet 
az angol karikatúrával! 

Mely kérdésekben volt ellen-
tét Franciaország és Anglia 
között III. Napóleon idején?

Angol karikatúra 
III. Napóleonról

4.
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  Jellemezze az orosz parasztság helyzetét a kép alapján! 

  Miért a Krím-félszigeten került sor az összecsapásra? 
Elemezze Ausztria szerepét a háborúban! Milyen hatásai 

voltak az orosz vereségnek? 

A cári reformokkal létrehozott szûk hatáskörû önkor-
mányzatok egyikének cenzusos alapon megválasztott 
paraszti képviselôi

A krími háború

9.

7.

A cári reformokkal létrehozott szûk hatáskörû önkor-

A KRÍMI HÁBORÚ oroszország 1848–1849-ben meg-
őrizte a szilárdságát, miközben vetélytársait megtépázták 
a forradalmak. Az orosz cár a magyarok leverésével lekö-
telezte a Habsburg Birodalmat, ezért úgy ítélte meg, hogy 
jó alkalom kínálkozik a keleti  kérdés Oroszország számára 
kedvező megoldására.

A cár arra hivatkozott , hogy egy régebbi békeszerződés 
értelmében ő az oszmán Birodalom területén élő ortodox 
keresztények védnöke, és az érdekükben lép fel. A nyugati  
hatalmak, Nagy-Britannia és Franciaország viszont az euró-
pai egyensúly fenntartása érdekében a törökök mellé áll-
tak. A konfl iktus a krími háborúhoz vezetett  (1853–1856). 
A nyugati  szövetségesek hadsereget küldtek a Krím-fél-
szigeten levő orosz fl ott abázis, Szevasztopol ostromára. 
A Habsburg Birodalom – a hálára számító oroszország vá-
rakozása ellenére – a nyugati ak oldalára állt, és seregeivel 
megszállta Havasalföldet és Moldvát.

Ferenc Józsefet birodalma hatalmi érdekei vezett ék: tartott  az 
oroszok balkáni térnyerésétől, és félt, ha az oroszok mellé áll, a 
nyugati ak támogatják majd a magyar emigrációt. Lépését ösztö-
nözte, hogy itáliai ellenlábasa, a Szárd Királyság is csatlakozott  a 
nyugati akhoz, hogy megszerezze támogatásukat az olasz egység 
megvalósításához. 

Az oroszok – az elavult közlekedési hálózat miatt  aka-
dozó utánpótlás és katonáik rossz felszerelése miatt  – el-
vesztett ék a háborút, és békére kényszerültek. A győztesek 
a párizsi békében (1856) visszaszorított ák a cári birodal-
mat a térségben. oroszország nem ellenőrizhett e a Duna 
torkolatát (egy keskeny területet Moldvához csatoltak 
Besszarábiából), és nem állomásoztathatott  hadihajókat a 
Fekete-tengeren. 

AZ OROSZ VERESÉG KÖVETKEZMÉNYEI A há-
borús vereség megingatt a Oroszország nagyhatalmi állá-
sát, feltárta a cári birodalom társadalmi-gazdasági elmara-
dott ságát, és a cárt is meggyőzte a reformok elkerülhetet-
lenségéről. Rendeletben felszabadított ák a jobbágyokat 
(1861). 

A jobbágyoknak maguknak kellett  megfi zetniük a földesurak 
kártalanítását. Az állam csak hitelezett  nekik, és a hitelt a jobbá-
gyok sokszor még fél évszázadon át törlesztett ék. Az orosz és a 
magyarországi jobbágyfelszabadítást összevetve megállapíthat-
juk, hogy míg hazánkban kártalanítás nélkül jutott ak szabad pol-
gári tulajdonhoz a parasztok, addig oroszországban akár nemze-
dékeken át nyögték a kártalanítást.

A cár rendeletei utat nyitott ak a tőkés gazdaság fejlődé-
sének (a piaci viszonyok érvényesítése, a szabad tőkeáram-
lás biztosítása). A reformok nem korlátozták a cári hatalmat 
(maradt a despoti zmus), de elegendőnek bizonyultak ah-
hoz, hogy meginduljon a gazdasági fejlődés, és elkerülhe-
tővé váljék a társadalmi robbanás. oroszországba is megin-
dult a külföldi, elsősorban francia tőke beáramlása.

A lengyelek megpróbálták kihasználni a cári kormányzat nehéz-
ségeit. Varsóban felkelés tört ki (1863), de ezt az orosz hadsereg 
elfojtott a. A vereséget követően fokozódott  a lengyelek elnyomá-
sa. A lengyel nyelvet kiti ltott ák az iskolákból, és a lengyelséget ösz-
szefogó katolikus egyház földjeit elkobozták, kolostorait bezárták.

8.8.8. „7. cikkely: Ôfelsége a franciák császára, Ôfelsége „7. cikkely: Ôfelsége a franciák császára, Ôfelsége „7. cikkely: Ôfelsége a franciák császára, Ôfelsége 
Ausztria császára, Ôfelsége Nagy-Britannia és Írország Ausztria császára, Ôfelsége Nagy-Britannia és Írország Ausztria császára, Ôfelsége Nagy-Britannia és Írország 

egyesült királyságának királynôje, Ôfelsége Poroszország ki-egyesült királyságának királynôje, Ôfelsége Poroszország ki-egyesült királyságának királynôje, Ôfelsége Poroszország ki-
rálya, Ôfelsége Oroszország császára és Ôfelsége Szardínia rálya, Ôfelsége Oroszország császára és Ôfelsége Szardínia rálya, Ôfelsége Oroszország császára és Ôfelsége Szardínia 
királya kijelentik, hogy a magas Porta jogosult részt venni királya kijelentik, hogy a magas Porta jogosult részt venni királya kijelentik, hogy a magas Porta jogosult részt venni 
az európai közjogi élet és az európai „koncert” elônyeiben. az európai közjogi élet és az európai „koncert” elônyeiben. az európai közjogi élet és az európai „koncert” elônyeiben. 
Ôfelségeik, ki-ki a maga részérôl, kötelezik magukat, hogy Ôfelségeik, ki-ki a maga részérôl, kötelezik magukat, hogy Ôfelségeik, ki-ki a maga részérôl, kötelezik magukat, hogy 
tiszteletben tartják az Ottomán Birodalom függetlenségét tiszteletben tartják az Ottomán Birodalom függetlenségét tiszteletben tartják az Ottomán Birodalom függetlenségét 
és területi sérthetetlenségét, közösen szavatolják ennek a és területi sérthetetlenségét, közösen szavatolják ennek a és területi sérthetetlenségét, közösen szavatolják ennek a 
kötelezettségnek pontos betartását, és következôleg közér-kötelezettségnek pontos betartását, és következôleg közér-kötelezettségnek pontos betartását, és következôleg közér-
dekûnek tartanak minden olyan cselekedetet, amely alkalmas dekûnek tartanak minden olyan cselekedetet, amely alkalmas dekûnek tartanak minden olyan cselekedetet, amely alkalmas 
ennek a megsértésére. […]ennek a megsértésére. […]ennek a megsértésére. […]

11. cikkely: A Fekete-tenger semleges: vizeibôl és kikötôi-11. cikkely: A Fekete-tenger semleges: vizeibôl és kikötôi-11. cikkely: A Fekete-tenger semleges: vizeibôl és kikötôi-
bôl, amelyek minden nemzet kereskedelmi tengerészete szá-bôl, amelyek minden nemzet kereskedelmi tengerészete szá-bôl, amelyek minden nemzet kereskedelmi tengerészete szá-
mára nyitva állnak, a legkifejezettebben és örökre ki vannak mára nyitva állnak, a legkifejezettebben és örökre ki vannak mára nyitva állnak, a legkifejezettebben és örökre ki vannak 
tiltva mind a part menti, mind valamennyi más hatalom hadi-tiltva mind a part menti, mind valamennyi más hatalom hadi-tiltva mind a part menti, mind valamennyi más hatalom hadi-
hajói, […].”hajói, […].”hajói, […].” (A párizsi béke pontjaiból, 1856) (A párizsi béke pontjaiból, 1856) (A párizsi béke pontjaiból, 1856)

 Sorolja fel a békeszerződést megkötő hatalmakat! 
Hogyan kívánta megoldani a béke a keleti kérdés alapját 

jelentő problémát? Melyik nagyhatalom ellen irányult a feke-
te-tengeri hajózás szabályozása? 

A FORRADALMAKAT FELVÁLTÓ HATALMI POLITIKA
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  Kövesse nyomon Románia kialakulásának folyamatát! 
Hasonlítsa össze az etnikai viszonyokat a politikai hatá-

rokkal! Határozza meg az ütközőállam fogalmát Románia pél-
dáján! Elemezze a Habsburg Birodalom geopolitikai érdekeit 
a térségben!

Románia kialakulása12.

10.10.10. „1. A magánföldesúri parasztok és urasági cselédek job-„1. A magánföldesúri parasztok és urasági cselédek job-„1. A magánföldesúri parasztok és urasági cselédek job-
bágyi helyzete örökre megszûnik […].bágyi helyzete örökre megszûnik […].bágyi helyzete örökre megszûnik […].

2. Ezen rendelet és az általános törvény alapján a jobbágyi füg-2. Ezen rendelet és az általános törvény alapján a jobbágyi füg-2. Ezen rendelet és az általános törvény alapján a jobbágyi füg-
gôségbôl kikerült parasztok és urasági cselédek – mind szemé-gôségbôl kikerült parasztok és urasági cselédek – mind szemé-gôségbôl kikerült parasztok és urasági cselédek – mind szemé-
lyi, mind vagyoni tekintetben – a szabad falusi lakosság jogait lyi, mind vagyoni tekintetben – a szabad falusi lakosság jogait lyi, mind vagyoni tekintetben – a szabad falusi lakosság jogait 
kapják meg. Jogaikba oly módon és akkor léphetnek, ahogy azt kapják meg. Jogaikba oly módon és akkor léphetnek, ahogy azt kapják meg. Jogaikba oly módon és akkor léphetnek, ahogy azt 
a parasztokról szóló rendelet végrehajtási utasítása és a cselé-a parasztokról szóló rendelet végrehajtási utasítása és a cselé-a parasztokról szóló rendelet végrehajtási utasítása és a cselé-
dekrôl szóló külön rendelet elôírja.dekrôl szóló külön rendelet elôírja.dekrôl szóló külön rendelet elôírja.

3. A földesurak, földjük tulajdonjogának megtartása mel-3. A földesurak, földjük tulajdonjogának megtartása mel-3. A földesurak, földjük tulajdonjogának megtartása mel-
lett, a törvényben meghatározott szolgáltatások ellenében a pa-lett, a törvényben meghatározott szolgáltatások ellenében a pa-lett, a törvényben meghatározott szolgáltatások ellenében a pa-
rasztoknak örök használatra engedik át a paraszti beltelkeket rasztoknak örök használatra engedik át a paraszti beltelkeket rasztoknak örök használatra engedik át a paraszti beltelkeket 
és ezenfelül a helyi rendeletek alapján megállapított nagyságú és ezenfelül a helyi rendeletek alapján megállapított nagyságú és ezenfelül a helyi rendeletek alapján megállapított nagyságú 
szántóföldeket és más birtokterületet is abból a célból, hogy szántóföldeket és más birtokterületet is abból a célból, hogy szántóföldeket és más birtokterületet is abból a célból, hogy 
a parasztok létfenntartása, valamint az állam és a földesurak a parasztok létfenntartása, valamint az állam és a földesurak a parasztok létfenntartása, valamint az állam és a földesurak 
iránti kötelezettségeik teljesítése biztosítva legyen […]iránti kötelezettségeik teljesítése biztosítva legyen […]iránti kötelezettségeik teljesítése biztosítva legyen […]

6. A parasztok földdel és egyéb mezôgazdasági birtokterület-6. A parasztok földdel és egyéb mezôgazdasági birtokterület-6. A parasztok földdel és egyéb mezôgazdasági birtokterület-
tel történô ellátását, hasonlóképpen a földesúrnak járó szolgál-tel történô ellátását, hasonlóképpen a földesúrnak járó szolgál-tel történô ellátását, hasonlóképpen a földesúrnak járó szolgál-
tatásokat is fôként a földesurak és parasztok közötti önkéntes tatásokat is fôként a földesurak és parasztok közötti önkéntes tatásokat is fôként a földesurak és parasztok közötti önkéntes 
megegyezés szerint állapítják meg. […]megegyezés szerint állapítják meg. […]megegyezés szerint állapítják meg. […]

Abban az esetben, ha a földesurak és a parasztok között nem Abban az esetben, ha a földesurak és a parasztok között nem Abban az esetben, ha a földesurak és a parasztok között nem 
jön létre önkéntes megegyezés, a parasztok földellátását és a jön létre önkéntes megegyezés, a parasztok földellátását és a jön létre önkéntes megegyezés, a parasztok földellátását és a 
földért járó szolgáltatások megállapítását pontosan a helyi ren-földért járó szolgáltatások megállapítását pontosan a helyi ren-földért járó szolgáltatások megállapítását pontosan a helyi ren-
deletek alapján kell eszközölni. […]deletek alapján kell eszközölni. […]deletek alapján kell eszközölni. […]

59. Amíg a parasztok az ideiglenes kötelezettség állapotában 59. Amíg a parasztok az ideiglenes kötelezettség állapotában 59. Amíg a parasztok az ideiglenes kötelezettség állapotában 
vannak, a községi bíró köteles a robottal tartozó parasztokat vannak, a községi bíró köteles a robottal tartozó parasztokat vannak, a községi bíró köteles a robottal tartozó parasztokat 
munkára küldeni; […]” munkára küldeni; […]” munkára küldeni; […]” (II. Sándor cár rendelete a jobbágyok (II. Sándor cár rendelete a jobbágyok (II. Sándor cár rendelete a jobbágyok 
felszabadításáról, 1861)felszabadításáról, 1861)felszabadításáról, 1861)

11.11.11. „Még veszélyesebb a lengyel nemzetiség szempontjá-„Még veszélyesebb a lengyel nemzetiség szempontjá-„Még veszélyesebb a lengyel nemzetiség szempontjá-
ból az a törvényes rendelkezés, hogy minden iskolai ból az a törvényes rendelkezés, hogy minden iskolai ból az a törvényes rendelkezés, hogy minden iskolai 

oktatásnak orosz nyelven kell folynia, még a kevés lengyel oktatásnak orosz nyelven kell folynia, még a kevés lengyel oktatásnak orosz nyelven kell folynia, még a kevés lengyel 
nyelvórát is oroszul tartják. És a szünetben való lengyel be-nyelvórát is oroszul tartják. És a szünetben való lengyel be-nyelvórát is oroszul tartják. És a szünetben való lengyel be-
szélgetés tilalma olyan szigorú, hogy nemrégiben egy tizen-szélgetés tilalma olyan szigorú, hogy nemrégiben egy tizen-szélgetés tilalma olyan szigorú, hogy nemrégiben egy tizen-
két éves kisfiút huszonnégy órára sötétzárkába zártak, mert két éves kisfiút huszonnégy órára sötétzárkába zártak, mert két éves kisfiút huszonnégy órára sötétzárkába zártak, mert 
az iskolát elhagyva azt mondta egyik társának lengyelül: az iskolát elhagyva azt mondta egyik társának lengyelül: az iskolát elhagyva azt mondta egyik társának lengyelül: 
Menjünk együtt! Az a rendszer, amelynek az iskolák a nem-Menjünk együtt! Az a rendszer, amelynek az iskolák a nem-Menjünk együtt! Az a rendszer, amelynek az iskolák a nem-
zeti sajátosságok elnyomására tekintettel alá vannak vetve, zeti sajátosságok elnyomására tekintettel alá vannak vetve, zeti sajátosságok elnyomására tekintettel alá vannak vetve, 
nem szorítkozik nyelvi térre. Egy családba, ahová meghívtak nem szorítkozik nyelvi térre. Egy családba, ahová meghívtak nem szorítkozik nyelvi térre. Egy családba, ahová meghívtak 
látogatásra, a következô történt. A ház fia, egy özvegyasszony látogatásra, a következô történt. A ház fia, egy özvegyasszony látogatásra, a következô történt. A ház fia, egy özvegyasszony 
egyetlen fia, egy tizenhat éves fiú egyik este a színházban tár-egyetlen fia, egy tizenhat éves fiú egyik este a színházban tár-egyetlen fia, egy tizenhat éves fiú egyik este a színházban tár-
sai nevében koszorút dobott oda Helena Modrzejewskának sai nevében koszorút dobott oda Helena Modrzejewskának sai nevében koszorút dobott oda Helena Modrzejewskának 
[kedvelt színésznô]. Néhány nappal késôbb a közoktatásügyi [kedvelt színésznô]. Néhány nappal késôbb a közoktatásügyi [kedvelt színésznô]. Néhány nappal késôbb a közoktatásügyi 
minisztérium parancsára az iskolaigazgató magához hívatta, minisztérium parancsára az iskolaigazgató magához hívatta, minisztérium parancsára az iskolaigazgató magához hívatta, 
és kijelentette neki, hogy nemcsak az iskolát kell elhagynia, és kijelentette neki, hogy nemcsak az iskolát kell elhagynia, és kijelentette neki, hogy nemcsak az iskolát kell elhagynia, 
hanem a jövôben semmiféle iskolát nem látogathat; ez volt hanem a jövôben semmiféle iskolát nem látogathat; ez volt hanem a jövôben semmiféle iskolát nem látogathat; ez volt 
a büntetés, mert egy lengyel tüntetésben volt vétkes. […]” a büntetés, mert egy lengyel tüntetésben volt vétkes. […]” a büntetés, mert egy lengyel tüntetésben volt vétkes. […]” 
(Georg Brandes dán író, 1898) (Georg Brandes dán író, 1898) (Georg Brandes dán író, 1898) 

 Milyen tulajdona lesz a parasztoknak a felszabadítás 
eredményeként? Ki és milyen módon fizeti a kártalaní-

tást? Jellemezze a felszabadított parasztok helyzetét! Készítsen 
összehasonlító ábrát az eddig megismert (magyar, porosz és 
orosz) jobbágyfelszabadításokról!

 Jellemezze az orosz nemzetiségi politikát! Az élet mely 
területeit kívánta felhasználni céljai eléréséhez az orosz 

hatalom? 

ROMÁNIA LÉTREJÖTTE Szerencsésebben jártak a ro-
mánok. A krími háború hozta meg a lehetőséget a zömében 
románok lakta Havasalföldnek és Moldvának a szabadság 
kivívására és Románia megalapítására. A fejedelemségek 
évszázadokon át bénító török függésben éltek (XV–XVIII. 
század). A török visszaszorulása után Moldva elvesztett e 
egyes területeit (Bukovina először Lengyelországé, majd a 
Habsburg Birodalomé, Besszarábia pedig oroszországé lett ), 
majd mindkét fejedelemség orosz befolyás alá került (1829). 
A krími háború után a nyugati  hatalmak arra törekedtek, 
hogy egy ütközőállammal válasszák el a török és az orosz 
erőket. Így akarták megvédeni a törököket oroszországtól, és 
megakadályozni, hogy a területet a Habsburg Birodalom be-
kebelezze. Francia ösztönzésre és támogatással Moldvában 
és Havasalföldön is cuza ezredest választott ák fejedelemmé 
(1859). Rövidesen Moldvából és Havasalföldből létrejöhe-
tett  Románia (1861). A nagyobb nemzetközi elismertség ér-
dekében a Román Fejedelemség élére meghívták a Hohen-
zollern-család egyik tagját (I. Károlyt), aki 1881-ben felvett e 
a román királyi címet (uralkodott  1914-ig).

A CIGÁNYSÁG HELYZETE A cigányság középkori népmoz-
gásait már megismertük. A szerte Európában megtalálható cigány 
népcsoportok különböző mértékben vett ék át a befogadó országok 
kultúráját és nyelvét. A cigányok (romák) jelentős része beolvadt a 
többségbe, de szinte mindenütt  megmaradtak a sajátos vonásokat 
mutató, csak részben asszimilálódott  csoportok. 

A XIX. század közepén jelentős számban éltek cigányok Havasal-
földön és Moldvában, majd a kialakuló Romániában. A térség még 
Közép-Európához képest is rendkívül elmaradott  volt. Ez nemcsak a 
gazdaságban, de a társadalomban is megmutatkozott . A század kö-
zepén még létezett  a rabszolgaság. 1855-ben Havasalföldön, 1856. 
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14.14.14. „22. cikkely. A jelen dekrétummal megszüntetett robot, „22. cikkely. A jelen dekrétummal megszüntetett robot, „22. cikkely. A jelen dekrétummal megszüntetett robot, 
dézsma és más [földesúri] teher megváltásáért a parasz-dézsma és más [földesúri] teher megváltásáért a parasz-dézsma és más [földesúri] teher megváltásáért a parasz-

tok kamat és törlesztés gyanánt évente, legalább 15 évig, a tok kamat és törlesztés gyanánt évente, legalább 15 évig, a tok kamat és törlesztés gyanánt évente, legalább 15 évig, a 
kincstári pénzárfolyamon a mellékelt táblázat szerint fizetni kincstári pénzárfolyamon a mellékelt táblázat szerint fizetni kincstári pénzárfolyamon a mellékelt táblázat szerint fizetni 
fognak. […]fognak. […]fognak. […]

34. Mihelyt […] a földbirtokosok megkapják a robot és más 34. Mihelyt […] a földbirtokosok megkapják a robot és más 34. Mihelyt […] a földbirtokosok megkapják a robot és más 
terhek megszûnte miatt járó tôkét, a parasztoknak a 22. cik-terhek megszûnte miatt járó tôkét, a parasztoknak a 22. cik-terhek megszûnte miatt járó tôkét, a parasztoknak a 22. cik-
kely alapján fizetendô megváltási kötelezettsége megszûnik.” kely alapján fizetendô megváltási kötelezettsége megszûnik.” kely alapján fizetendô megváltási kötelezettsége megszûnik.” 
(Fejedelmi rendelet, 1864)(Fejedelmi rendelet, 1864)(Fejedelmi rendelet, 1864)

 Mire utal a fejedelem „a nép értelmessége” kapcsán? 
Mely eszmeáramlat jegyeit ismeri fel a szövegben? 

Állítását szövegrészletekkel igazolja! Következtessen a forrás-
ból a román fejedelemségek nemzetközi hatalmi helyzetére! 

 Miről intézkedett a rendelet? Vesse össze a már tanult 
hasonló rendezésekkel! 

február 20-án Moldvában – jelezve a modernizáció felé tett  lépé-
seket – kimondták a rabszolgaság felszámolását, vagyis a „magán-
cigányok” jogi egyenjogúsítását. Ezzel véget ért a rabság (románul: 
robia, cigányul: rrobija) sötét korszaka a romániai (korabeli szóhasz-
nálatt al: oláhországi) cigányság életében.

A felszabadult rabszolgák – a becslések szerint mintegy negyed-
millió ember – tulajdont nem kaptak. A megélhetés nehézségei és 
a többségi társadalomban a cigányokról továbbra is élő előítéletek 
miatt  valóságos népvándorlás indult innét a jobb megélhetést biz-
tosító fejlett ebb országok felé. A vándorló cigány tömegek oláh-
országból (ebből van az „oláhcigány” elnevezés) először az osztrák–
Magyar Monarchiába és oroszországba települtek át. Innen indul-
tak tovább, de ezen országok Romániához közel eső területein nagy 
volt a maradók száma is. Jelentős részük családi közösségekben 
vándorló életmódot folytatott , és igyekezett  hagyományos mester-
ségeiből (kovács, teknővájó, lókereskedő stb.), alkalmi munkákból 
megélni.

A cigányság népmozgásai 16.

  Jellemezze röviden a térképen feltüntetett különböző időszakok vándorlásait (irányok, távolság stb.)! Mi indí-
totta el a XIX. század második felében a vándorlást?

15.15.15. „[…] emberi lényeket láttam, akik láncot hordtak karju-„[…] emberi lényeket láttam, akik láncot hordtak karju-„[…] emberi lényeket láttam, akik láncot hordtak karju-
kon és lábukon, másoknak vaspánt fogta át a homlokát, kon és lábukon, másoknak vaspánt fogta át a homlokát, kon és lábukon, másoknak vaspánt fogta át a homlokát, 

megint mások vas nyakörvet viseltek. A cigányok legnyomorul-megint mások vas nyakörvet viseltek. A cigányok legnyomorul-megint mások vas nyakörvet viseltek. A cigányok legnyomorul-
tabbjainak korbácsolás és más, még kegyetlenebb büntetés jutott tabbjainak korbácsolás és más, még kegyetlenebb büntetés jutott tabbjainak korbácsolás és más, még kegyetlenebb büntetés jutott 
osztályrészül: éheztették, tûz fölé lógatták, magánzárkába zár-osztályrészül: éheztették, tûz fölé lógatták, magánzárkába zár-osztályrészül: éheztették, tûz fölé lógatták, magánzárkába zár-
ták, meztelenül a zajló, jéghideg folyóba dobták ôket. Gúnyt ûz-ták, meztelenül a zajló, jéghideg folyóba dobták ôket. Gúnyt ûz-ták, meztelenül a zajló, jéghideg folyóba dobták ôket. Gúnyt ûz-
tek a házasság szentségébôl és minden egyéb családi kötelékbôl tek a házasság szentségébôl és minden egyéb családi kötelékbôl tek a házasság szentségébôl és minden egyéb családi kötelékbôl 
is: az asszonyokat elszakították férjüktôl, a lányokat elszakítot-is: az asszonyokat elszakították férjüktôl, a lányokat elszakítot-is: az asszonyokat elszakították férjüktôl, a lányokat elszakítot-
ták, elragadták szüleiktôl, a kisdedeket letépték szülôanyjuk keb-ták, elragadták szüleiktôl, a kisdedeket letépték szülôanyjuk keb-ták, elragadták szüleiktôl, a kisdedeket letépték szülôanyjuk keb-
lérôl, és úgy adták el ôket a Románia legkülönbözôbb vidékeirôl lérôl, és úgy adták el ôket a Románia legkülönbözôbb vidékeirôl lérôl, és úgy adták el ôket a Románia legkülönbözôbb vidékeirôl 
érkezô kereskedôknek, mint a barmokat. érkezô kereskedôknek, mint a barmokat. érkezô kereskedôknek, mint a barmokat. (Mihail Kogălniceanu (Mihail Kogălniceanu (Mihail Kogălniceanu 
román történész visszaemlékezése gyermekkorára, 1837)román történész visszaemlékezése gyermekkorára, 1837)román történész visszaemlékezése gyermekkorára, 1837)

 Jellemezze a moldvai cigányok helyzetét! Mennyiben 
felel meg állapotuk a klasszikus rabszolgai állapotnak? 

Hogyan viszonyul a jelenséghez a szerző?

A FORRADALMAKAT FELVÁLTÓ HATALMI POLITIKA

13.13.13. „Az egyesülés megvalósult, a román nemzet létrejött. „Az egyesülés megvalósult, a román nemzet létrejött. „Az egyesülés megvalósult, a román nemzet létrejött. 
Ezt a nagy tettet, amelyet annyira óhajtottak az el-Ezt a nagy tettet, amelyet annyira óhajtottak az el-Ezt a nagy tettet, amelyet annyira óhajtottak az el-

múlt nemzedékek, amelyet mi forrón kívántunk, elismerte a múlt nemzedékek, amelyet mi forrón kívántunk, elismerte a múlt nemzedékek, amelyet mi forrón kívántunk, elismerte a 
Fényes Porta és a védôhatalmak, és feljegyezte hazánk törté-Fényes Porta és a védôhatalmak, és feljegyezte hazánk törté-Fényes Porta és a védôhatalmak, és feljegyezte hazánk törté-
nete. Ôseink istene velünk volt, az állammal volt.nete. Ôseink istene velünk volt, az állammal volt.nete. Ôseink istene velünk volt, az állammal volt.

A nép értelmességének segítségével az Isten megerôsítette A nép értelmességének segítségével az Isten megerôsítette A nép értelmességének segítségével az Isten megerôsítette 
törekvéseinket, dicsô jövô felé vezette a nemzetet.törekvéseinket, dicsô jövô felé vezette a nemzetet.törekvéseinket, dicsô jövô felé vezette a nemzetet.

Január 5-én és 24-én egész bizalmatokat a nemzet válasz-Január 5-én és 24-én egész bizalmatokat a nemzet válasz-Január 5-én és 24-én egész bizalmatokat a nemzet válasz-
tottjába helyeztétek, egyesítettétek reménységeiteket, amikor tottjába helyeztétek, egyesítettétek reménységeiteket, amikor tottjába helyeztétek, egyesítettétek reménységeiteket, amikor 
egy uralkodót választottatok, és ez a választott most megadja egy uralkodót választottatok, és ez a választott most megadja egy uralkodót választottatok, és ez a választott most megadja 
az egységes Romániát. Éljen Románia!” az egységes Romániát. Éljen Románia!” az egységes Romániát. Éljen Románia!” (Cuza ezredes kiált-(Cuza ezredes kiált-(Cuza ezredes kiált-
ványa, 1861)ványa, 1861)ványa, 1861)
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3.3.3. „I. Minthogy Itália válságos helyzete arra mutat, hogy elô-„I. Minthogy Itália válságos helyzete arra mutat, hogy elô-„I. Minthogy Itália válságos helyzete arra mutat, hogy elô-
reláthatólag olyan bonyodalmak merülnek fel, melyek so-reláthatólag olyan bonyodalmak merülnek fel, melyek so-reláthatólag olyan bonyodalmak merülnek fel, melyek so-

rán Piemont alapos joggal hívhatja segítségül Franciaországot, a rán Piemont alapos joggal hívhatja segítségül Franciaországot, a rán Piemont alapos joggal hívhatja segítségül Franciaországot, a 
francia császár és a szárd király elhatározta, hogy számolva a fent francia császár és a szárd király elhatározta, hogy számolva a fent francia császár és a szárd király elhatározta, hogy számolva a fent 
említett eshetôséggel, már elôre összeegyezteti terveit, és az eze-említett eshetôséggel, már elôre összeegyezteti terveit, és az eze-említett eshetôséggel, már elôre összeegyezteti terveit, és az eze-
ket érintô tanácskozás után a következô cikkelyekben állapodott ket érintô tanácskozás után a következô cikkelyekben állapodott ket érintô tanácskozás után a következô cikkelyekben állapodott 
meg:meg:meg:

1. cikkely. Ha Ausztria támadó fellépése következtében a szárd 1. cikkely. Ha Ausztria támadó fellépése következtében a szárd 1. cikkely. Ha Ausztria támadó fellépése következtében a szárd 
király és ôfelsége az osztrák császár között kitörne a háború, ôfel-király és ôfelsége az osztrák császár között kitörne a háború, ôfel-király és ôfelsége az osztrák császár között kitörne a háború, ôfel-
sége a francia császár és ôfelsége a szárd király véd- és dacszövet-sége a francia császár és ôfelsége a szárd király véd- és dacszövet-sége a francia császár és ôfelsége a szárd király véd- és dacszövet-
séget köt egymással.séget köt egymással.séget köt egymással.

2. cikkely. A szövetség célja az lesz, hogy megszabadítsa Itáliát 2. cikkely. A szövetség célja az lesz, hogy megszabadítsa Itáliát 2. cikkely. A szövetség célja az lesz, hogy megszabadítsa Itáliát 
az osztrák megszállástól, hogy eleget tegyen a nép kívánságának, az osztrák megszállástól, hogy eleget tegyen a nép kívánságának, az osztrák megszállástól, hogy eleget tegyen a nép kívánságának, 
és elejét vegye olyan bonyodalmak újbóli felmerülésének, ame-és elejét vegye olyan bonyodalmak újbóli felmerülésének, ame-és elejét vegye olyan bonyodalmak újbóli felmerülésének, ame-
lyek háborúhoz vezethetnének, és amelyek szüntelenül veszélyez-lyek háborúhoz vezethetnének, és amelyek szüntelenül veszélyez-lyek háborúhoz vezethetnének, és amelyek szüntelenül veszélyez-
tetik Európa nyugalmát, létrehozva, ha a háború kimenetele ezt tetik Európa nyugalmát, létrehozva, ha a háború kimenetele ezt tetik Európa nyugalmát, létrehozva, ha a háború kimenetele ezt 
lehetôvé teszi, egy mintegy 12 millió lakosú Felsô-Olaszországi lehetôvé teszi, egy mintegy 12 millió lakosú Felsô-Olaszországi lehetôvé teszi, egy mintegy 12 millió lakosú Felsô-Olaszországi 
Királyságot.Királyságot.Királyságot.

3. cikkely. Ugyanezen elv értelmében Savoya hercegségét és 3. cikkely. Ugyanezen elv értelmében Savoya hercegségét és 3. cikkely. Ugyanezen elv értelmében Savoya hercegségét és 
Nizza tartományt Franciaországhoz fogják csatolni.Nizza tartományt Franciaországhoz fogják csatolni.Nizza tartományt Franciaországhoz fogják csatolni.

4. cikkely. A háború által elôidézendô események menetétôl 4. cikkely. A háború által elôidézendô események menetétôl 4. cikkely. A háború által elôidézendô események menetétôl 
függetlenül kifejezett megállapodás történik arra nézve, hogy a függetlenül kifejezett megállapodás történik arra nézve, hogy a függetlenül kifejezett megállapodás történik arra nézve, hogy a 
katolikus vallás érdekében a pápa szuverenitását fenntartsák.katolikus vallás érdekében a pápa szuverenitását fenntartsák.katolikus vallás érdekében a pápa szuverenitását fenntartsák.

5. cikkely. A hadiköltségeket a Felsô-Olaszországi Királyság 5. cikkely. A hadiköltségeket a Felsô-Olaszországi Királyság 5. cikkely. A hadiköltségeket a Felsô-Olaszországi Királyság 
fogja viselni.fogja viselni.fogja viselni.

6. cikkely. A magas felek kötelezik magukat, hogy semmifé-6. cikkely. A magas felek kötelezik magukat, hogy semmifé-6. cikkely. A magas felek kötelezik magukat, hogy semmifé-
le, az ellenségeskedés megszüntetését célzó kezdeményezést és le, az ellenségeskedés megszüntetését célzó kezdeményezést és le, az ellenségeskedés megszüntetését célzó kezdeményezést és 
javaslatot nem fogadnak el anélkül, hogy arról együttesen ne ta-javaslatot nem fogadnak el anélkül, hogy arról együttesen ne ta-javaslatot nem fogadnak el anélkül, hogy arról együttesen ne ta-
nácskoznának.nácskoznának.nácskoznának.

Katonai megállapodás: I. cikkely.  A szövetségesek haderôit Katonai megállapodás: I. cikkely.  A szövetségesek haderôit Katonai megállapodás: I. cikkely.  A szövetségesek haderôit 
Itáliában mintegy 300 000 fôre emelik, ebbôl 200 000 francia, Itáliában mintegy 300 000 fôre emelik, ebbôl 200 000 francia, Itáliában mintegy 300 000 fôre emelik, ebbôl 200 000 francia, 
100 000 szárd. Az Adriai-tengeren egy flotta fogja segíteni a száraz-100 000 szárd. Az Adriai-tengeren egy flotta fogja segíteni a száraz-100 000 szárd. Az Adriai-tengeren egy flotta fogja segíteni a száraz-
földi hadsereg mûveleteit.”földi hadsereg mûveleteit.”földi hadsereg mûveleteit.” (Szárd–francia megállapodás, 1859) (Szárd–francia megállapodás, 1859) (Szárd–francia megállapodás, 1859)

 Mutassa be a forrás alapján a szerződést kötő két állam 
közötti erőviszonyokat! Milyen hatalmi és belpolitikai ér-

dekek vezették III. Napóleont az egyezmény megkötése során? 
Mennyiben igazolja ezt a segítségnyújtás mértéke? Milyen pie-
monti félelmek olvashatók ki a szövegből?

az olasz egység megvalósulása 

HATALMI JÁTSZMA AZ EGYSÉGES ITÁLIÁÉRT 
1848–1849-ben az egységes olaszországért kirobbanó for-
radalmi mozgalmakat (10. évfolyamos tankönyv, 31. lecke) 
az osztrákok és a franciák leverték.

Velence és Lombardia a Habsburg Birodalom része volt, a kö-
zép-itáliai kis államok pedig közvetve voltak osztrák befolyás alatt . 
A Pápai Államban a forradalmat leverő francia katonaság állomá-
sozott . 

Nyilvánvalóvá vált, hogy az egységet csak az alkotmá-
nyosságát 1849 után is megőrző Szárd Királyság (Piemont) 
valósíthatja meg. Nem véletlen, hogy az Itáliában zajló ese-
mények irányítója Piemont miniszterelnöke, a tehetséges 
Cavour lett . A siker azon múlott , hogy képes-e összefogni a 
népmozgalmak és a királyság erejét, és ki tudja-e használni 
a hatalmi ellentéteket. cavour az egység fő akadályát je-
lentő Ausztriával szemben igyekezett  támogatást szerezni. 
Felismerte, hogy a franciákkal és az osztrákokkal nem képes 
egyszerre szembeszállni. 

A franciák és az angolok jóindulatának megnyerése érdekében 
cavour jelentős szárd hadsereget küldött  a krími háborúba. Az an-
golok támogatását megszerezte, miután meggyőzte őket arról, hogy 
az európai egyensúly egyik oszlopának számító Ausztria nem meg-
rendül, hanem szilárdabbá válik itáliai birtokainak elvesztése után. 

A belpoliti kai okokból hódításra vágyó francia császárt 
Savoya és Nizza átengedésével nyerte meg az Ausztria el-
leni fellépésre. III. Napóleon nem akart erős és egységes 
Itáliát, ezért elfogadtatt a cavourral, hogy csak az olasz te-
rületek egy részét, Észak-Itáliát egyesíti k. A kirobbanó fran-
cia–szárd–osztrák háborúban az osztrák haderő vereséget 
szenvedett  (Solferino, 1859).

A solferinói csatában, melyben tábornokai sorozatos kudarcai 
miatt  maga Ferenc József vezényelte a birodalmi csapatokat, 22 000 
osztrák katona – köztük nagyon sok magyar – és 17 000 francia esett  
el. A véres összecsapás során a sebesültek tömegét nem tudták el-
látni. A katonák szenvedését látva Henri Dunant svájci orvos úgy 
gondolta, hogy tenni kell valamit a sebesültek védelme érdekében. 
Kezdeményezése nyomán nemzetközi egyezmény született , így ala-
kult meg a Vöröskereszt.

Camillo Cavour (1810–1861). 
A tehetséges politikus felismer-
te az ipari forradalom jelentô-
ségét, és támogatta elterjedését 
Itáliában. Az olasz nemzetál-
lam feltétlen híve volt. Reál-
politikusként felhasználta céljai 
érdekében a nagyhatalmakat és 
a forradalmi mozgalmakat is

1.

  A csata mely jellemzőit emeli ki a festmény?

Henri Dunant a solferinói csatatéren2.
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III. Napóleon fékezni próbálta az olasz egység létrejöt-
tét, ezért békét kötött  az osztrákokkal. csak Lombardia 
került Piemonthoz, Velence Ausztria kezén maradt. Napó-
leon becsapta cavourt, de rosszul számított . A kirobbanó 
közép-itáliai Habsburg-ellenes mozgalmakat az osztrákok 
nem tudták leverni. Így a közép-itáliai kis államok kimond-
ták egyesülésüket Piemontt al (1860).

cavour minden ütőkártyát felhasznált a siker érdekében, így a 
Habsburg Birodalom Achilles-sarkát képező magyar kérdést is. Tár-
gyalásokba kezdett  a magyar emigrációval, s felkarolta szervezkedé-
süket. Ennek jelentős szerepe volt abban, hogy Ferenc József az első 
vereségek után békét kért. 

A magyar emigráció természetesen minden nemzetközi ese-
ményt megkísérelt felhasználni a szabadságharc újrakezdése érde-
kében. Az emigráció három vezetője (Kossuth Lajos, Teleki László és 
Klapka györgy) Nemzeti  Igazgatóság néven ideiglenes kormányt ho-
zott  létre (1860. május). Kossuth tárgyalt Napóleonnal, de komoly 
önmérsékletet tanúsítva csak a francia csapatok Magyarországhoz 
közeledése esetén lett  volna hajlandó felkelésre felszólító üzenetet 
küldeni haza. Óvatosságuk és felelősségérzetük megmentett e az 
országot egy kudarcra ítélt felkeléstől, mivel III. Napóleon az osztrá-
kokkal kötött  béke után ejtett e a magyarokat. 

AZ EGYSÉG GYŐZELME Észak egységének megva-
lósulásakor a tömegmozgalmak Dél-Itáliára is kiterjedtek. 
Számos korábbi forradalom vezetője, garibaldi lelkes hívei-
vel (kb. 1000 fegyveres) támadást indított  a Nápoly-Szicíliai 
Királyság ellen. Szicíliában sikeresen partra szálltak (1860), 
majd a kibontakozó népfelkelésre támaszkodva megdöntöt-
ték a nápolyi király hatalmát. Megnyílt az út Dél-Itália csat-
lakozásához. Ekkor mutatkozott  meg Cavour politi kai éles-

Az olasz egységhez vezetô út4.

  Melyek az olasz egység létrejöttének legfontosabb állomásai? Jellemezze a dinasztikus és a forradalmi erők viszonyát! Mutassa 
be a külső és a belső tényezők szerepét az egységfolyamatban!

5.5.5. „4. §. Ôfelsége az ausztriai Császár Maga s minden utódai „4. §. Ôfelsége az ausztriai Császár Maga s minden utódai „4. §. Ôfelsége az ausztriai Császár Maga s minden utódai 
és örökösei nevében Ôfelségének a franciák Császárának és örökösei nevében Ôfelségének a franciák Császárának és örökösei nevében Ôfelségének a franciák Császárának 

javára lemond Lombardiához való jogairól és igényeirôl […].javára lemond Lombardiához való jogairól és igényeirôl […].javára lemond Lombardiához való jogairól és igényeirôl […].
5. §. Ôfelsége a franciák Császára kinyilatkoztatja abbeli szándé-5. §. Ôfelsége a franciák Császára kinyilatkoztatja abbeli szándé-5. §. Ôfelsége a franciák Császára kinyilatkoztatja abbeli szándé-
kát, miszerint a föntebbi cikk szerint neki átengedett birtokré-kát, miszerint a föntebbi cikk szerint neki átengedett birtokré-kát, miszerint a föntebbi cikk szerint neki átengedett birtokré-
szeket Ôfelségének a szardíniai Királynak adja át. […]   szeket Ôfelségének a szardíniai Királynak adja át. […]   szeket Ôfelségének a szardíniai Királynak adja át. […]   

18. §. Ôfelsége az ausztriai Császár és Ôfelsége a franciák 18. §. Ôfelsége az ausztriai Császár és Ôfelsége a franciák 18. §. Ôfelsége az ausztriai Császár és Ôfelsége a franciák 
Császára kötelezik Magukat, miszerint az olasz államok közötti Császára kötelezik Magukat, miszerint az olasz államok közötti Császára kötelezik Magukat, miszerint az olasz államok közötti 
szövetség alakulását minden törekvéseikkel elôsegítik, mely szö-szövetség alakulását minden törekvéseikkel elôsegítik, mely szö-szövetség alakulását minden törekvéseikkel elôsegítik, mely szö-
vetség a Szentatya tiszteletbeli elnöksége alá lenne helyezendô. vetség a Szentatya tiszteletbeli elnöksége alá lenne helyezendô. vetség a Szentatya tiszteletbeli elnöksége alá lenne helyezendô. 
[…] Velence, mely Ô cs. és k. apostoli Felségének koronája alatt […] Velence, mely Ô cs. és k. apostoli Felségének koronája alatt […] Velence, mely Ô cs. és k. apostoli Felségének koronája alatt 
marad, ezen szövetségbeli államok egyikét képezi, s részt vesz marad, ezen szövetségbeli államok egyikét képezi, s részt vesz marad, ezen szövetségbeli államok egyikét képezi, s részt vesz 
mindazon kötelezettségekben és jogokban, melyek a szövetségi mindazon kötelezettségekben és jogokban, melyek a szövetségi mindazon kötelezettségekben és jogokban, melyek a szövetségi 
szerzôdésbôl keletkeznek, amelynek feltételei minden olasz ál-szerzôdésbôl keletkeznek, amelynek feltételei minden olasz ál-szerzôdésbôl keletkeznek, amelynek feltételei minden olasz ál-
lam képviselôibôl alakult gyülekezetben lesznek megállapítan-lam képviselôibôl alakult gyülekezetben lesznek megállapítan-lam képviselôibôl alakult gyülekezetben lesznek megállapítan-
dók. […]dók. […]dók. […]

20. §. Azon óhajtástól vezéreltetve, hogy az egyházi állam 20. §. Azon óhajtástól vezéreltetve, hogy az egyházi állam 20. §. Azon óhajtástól vezéreltetve, hogy az egyházi állam 
nyugalma s a Szentatya hatalma biztosíttassék […], egyesült tö-nyugalma s a Szentatya hatalma biztosíttassék […], egyesült tö-nyugalma s a Szentatya hatalma biztosíttassék […], egyesült tö-
rekvéseikkel oda fognak hatni, hogy Ôszentségétôl megnyerjék rekvéseikkel oda fognak hatni, hogy Ôszentségétôl megnyerjék rekvéseikkel oda fognak hatni, hogy Ôszentségétôl megnyerjék 
azt, miszerint kormánya által az Ôszentsége államaiban nélkü-azt, miszerint kormánya által az Ôszentsége államaiban nélkü-azt, miszerint kormánya által az Ôszentsége államaiban nélkü-
lözhetetlennek ismert reformok behozatalának szüksége komoly lözhetetlennek ismert reformok behozatalának szüksége komoly lözhetetlennek ismert reformok behozatalának szüksége komoly 
megfontolás alá vétessék.” megfontolás alá vétessék.” megfontolás alá vétessék.” (A zürichi osztrák–francia békébôl, (A zürichi osztrák–francia békébôl, (A zürichi osztrák–francia békébôl, 
1859)1859)1859)

 Foglalja össze a békemegállapodás legfontosabb ren-
delkezéseit! Milyen érdekazonosság figyelhető meg 

a két nagyhatalom között? Hasonlítsa össze a béke szövegét 
a szárd–piemonti megállapodással! 

AZ OLASZ EGYSÉG MEGVALÓSULÁSA
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látása. Seregeit ő is Nápoly ellen küldte, mert meg akarta 
akadályozni, hogy garibaldi Róma ellen vonuljon, mivel ez 
kiválthatt a volna III. Napóleon beavatkozását. garibaldi az 
általa ellenőrzött  területeket átadta a szárd uralkodónak. 
Róma és velence kivételével egész Itália egyesült (1861). 
Az új olasz királyság uralkodója a szárd király, II. Viktor Emá-
nuel lett  (1861–1878).

garibaldi elszánt ezredében sok magyar emigráns harcolt, főleg 
képzett  ti sztek, akiknek jelentős szerepük volt a harcászathoz kevés-
bé értő garibaldi győzelmeiben. Tüköry Lajos Palermónál halt hősi 
halált, Türr István, aki korábban is megragadott  minden alkalmat a 
szabadságharcunkat leverő hatalmakkal szembeni harcra a Kauká-
zustól Szicíliáig, most garibaldi hadsegéde lett . 

Itália teljes egysége már cavour halálát követően való-
sult meg. 1866-ban olaszország szövetséget kötött  a német 
egységért Ausztriával háborúzó Poroszországgal, és hadat 
üzent Ausztriának. Bár az olaszok vereségeket szenvedtek 
az osztrákoktól, a porosz győzelmet követő békekötésnél 
Olaszország megkapta velencét (1866). 1870-ben a né-
met–francia háborút kihasználva az olaszok bevonultak 
Rómába. 

Az egységes Németország kialakulása után megszilárdul-
tak az európai hatalmi viszonyok. olaszország belenyugo-
dott , hogy nem tud megszerezni további olasz vagy részben 
olasz lakosságú területeket (Dalmácia, Isztria, Dél-Tirol). 
Azonban erős volt a minden olaszok lakta terület egyesí-
tésére törekvő irredenta mozgalom, ami a későbbiekben 
megterhelte az olasz–osztrák viszonyt.

Dél-Európában több mint 30 millió lakosú új állam szü-
letett . Az egységes piac és az egységes politi kai irányítás 
megteremtett e a gyorsabb fejlődés lehetőségét.

Az új nemzetállamra hatalmas feladatok vártak: a fejlett  észak-
olasz területek és az elmaradott  dél ellentéteinek kezelése, a dél 
fejlesztése úgy, hogy az északiak azt ne vegyék tehernek. Nemcsak 
gazdasági különbségek voltak észak és dél között , hanem nyelvi és 
kulturális eltérések is. A nemzetállam kiépülő apparátusával (okta-
tás, hírközlés stb.) megkezdte a problémák felszámolását.

  Milyennek ábrázolja a festő garibaldit és katonáit? 
Milyen művészi eszközökkel valósította meg elképzelé-

seit?

  csoportosítsuk a térképen feltüntetett eseményeket tar-
talmuk szerint, és ismertessük szerepüket az olasz egy-

ség létrejöttében! Állítsuk sorrendbe Itália területeit az egy-
séghez való csatlakozás időrendje alapján! Elemezzük az olasz 
egység létrejöttének hatalmi hátterét! Hogyan befolyásolták a 
fejleményeket a forradalmi mozgalmak? Milyen hatást gyako-
rolt a kérdés rendezésére az olasz népesség területi elhelyez-
kedése? Mely olaszok által lakott területek nem kerültek az új 
olasz államhoz? Mit gondol, mi lett ennek a következménye? 

  Milyen politikai jelentőséggel bírt a találkozó? Kit állít 
a kép középpontjába a festő, és miért? 

Garibaldi vörösingesei Szicíliában csatáznak a nápolyi 
király hadseregével (1860)

Az olasz egység létrejötte

Garibaldi és Viktor Emánuel szárd király találkozója. 
Garibaldi jelképesen átadja a hatalmat a felszabadított 
Nápolyi Királyságban (1860). Garibaldi késôbb semmi-
lyen tisztséget nem vállalt az olasz államban (egy ideig 
parlamenti képviselô volt), és nem fogadott el kitünte-
téseket 

6.

8.

7.
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 a német egység létrejötte 

A NÉMET GAZDASÁG 1848 forradalmai nem terem-
tett ék meg a német egységet, de vívmányaikkal (alkotmá-
nyosság és ahol még volt, a jobbágyság megszüntetése) 
kedvezőbb feltételeket teremtett ek a gazdasági fejlődés-
hez. A korszakban kezdett  kiteljesedni az ipari forradalom 
Németországban. gyors ütemben épültek a vasutak. A ki-
terjedt szénmezők (Ruhr-vidék, Szilézia) és az alacsonyabb 
munkabérek vonzott ák az angol tőkét, mely főleg a nehéz-
iparban nagyobb nyereséget, profi tot szerezhetett , mint 
hazai földön. Így ezekben az ágazatokban a német gazda-
sági növekedés meghaladta az angol s messze túlszárnyalta 
a francia ütemét.

A gazdasági fejlődés megnövelte a legjelentősebb ipar-
vidékekkel (Ruhr-vidék, Szilézia) rendelkező Poroszország 
súlyát a német államok között . Ezt az is megalapozta, hogy 
az 1834-ben létrehozott  német vámszövetségben (Zollve-
rein) nem vett  részt Ausztria. A gyors gazdasági fejlődés, a 
városok ugrásszerű növekedése még tarthatatlanabbá tett e 
Németország politi kai szétt agoltságát.

  gyűjtsön a térképről a német gazdaságra vonatkozó té-
nyeket! csoportosítsa ezeket aszerint, hogy a fejlődés 

szempontjából kedvező vagy kedvezőtlen tényezőnek számí-
tottak! Tárja fel a politikai egységre törekvés gazdasági okait! 

  Állapítsa meg, hogy a gazdasági fejlődés mely szakaszá-
ba lépett Poroszország a táblázatban szereplő időszak-

ban! Tárja fel a szakasz jellemzőit az adatok alapján! Milyen 
irányú változás állapítható meg az egyes ágazatokban a válla-
latok és a munkások számának alakulásában? Mire következ-
tethet ebből? 

  Mi adott jelentőséget a vasiparnak a korszakban? Miért 
Németországban fejlődött a leggyorsabban a nehézipar? 

A német gazdaság a XIX. század közepén

Poroszország gazdasági mutatói 1849 és 1861 között

A brit feltaláló, Bessemer kohója (1855), amely tökéletesítette az 
acéltermelést. Az acélgyártás lényege a nyersvas széntartalmá-
nak csökkentése: ettôl lesz az acél rugalmasabb, erôsebb. A körte 
alakú Bessemer-kohóban az izzó nyersvason levegôt fújatnak át, 
s így a széntartalom kiég. Rövidesen a francia Martin és a német 
Siemens közös fejlesztésû kemencéiben hulladék (oxidált) vas hoz-
záadásával állítottak elô a nyersvasból jó minôségû acélt (1864)

1.

2.

Év vállalatok
száma

Munkások
száma

Egy vállalatra jutó 
munkások száma

vas- és acélgyártás
1849 1197 21 800 18
1855 1111 34 900 31
1861 1096 44 200 40

gépgyártás
1849 188 6 200 33
1855 235 12 500 53
1861 314 20 700 66

vegyipar
1849 257 3 500 13
1855 286 4 300 15
1861 196 3 800 19

3.
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  Sorolja fel, mi minden mutatja a két képen a gyár fejlő-
dését! 

  Hasonlítsa össze a három ország adatait! Állapítsa meg, 
milyen jelenséget bizonyítanak a táblázat adatai! 

Alfred Krupp üzeme 1826-ban és 1887-ben. Alfred Krupp 
(1812–1887) apjától örökölt kis üzemében a vízenergia 
helyett gôzgéppel hajtották meg a gépeket. A vasútépí-
tések beindulásával gyára robbanásszerû fejlôdésnek 
indult. Krupp nyitott volt az új eljárásokra, majd bekap-
csolódott a fegyvergyártásba (a kortársak ágyúkirálynak 
nevezték), ami vállalkozását a világ élvonalába emelte

A gôzgépek teljesítménye (millió lóerôben)4.

AUSZTRIA ÉS POROSZORSZÁG VERSENGÉSE 
Miután 1848-ban nem sikerült forradalommal létrehozni 
Németország egységét, a dinaszti kus megoldások kerül-
tek előtérbe. A két legtekintélyesebb német uralkodóház-
nak, a Habsburgoknak és a Hohenzollerneknek volt esélye 
az egység megteremtésére. A soknemzeti ségű Habsburg 
Birodalom eleve a német államok lazább egységét akarta 
megvalósítani (nagynémet egység). A Habsburg-vezetésű 
Németországban megmaradt volna a tagállamok önállósága.

A XVIII. század óta Poroszország katonailag, majd gazda-
sági téren is a Habsburg Birodalom fölé kerekedett . A XIX. 
század közepére döntő tényezővé vált, hogy Poroszország 
etnikailag alapvetően német volt. Így a porosz Hohenzol-
lern-dinaszti a eredményesebben léphetett  fel a német egy-
ségért. Ausztria sorozatos kül- és belpoliti kai kudarcai tovább 
növelték Poroszország esélyeit. Egy Ausztria nélküli, porosz 
vezetésű Németország (kisnémet egység) a modern, egysé-
ges nemzetállam ígéretét jelentett e. A porosz politi ka irányí-
tója az uralkodó (Vilmos) mellett  a rendkívül energikus ott o 
von Bismarck, aki 1862-től porosz miniszterelnök volt. 

BISMARCK HATALMI JÁTSZMÁJA A konzervatí v 
Bismarck az ügyes diplomáciában és a porosz hadsereg ere-
jében látt a a létrehozni szándékozott  német egység bizto-
sítékát. Ennek érdekében – a liberális többségű parlament 
megkerülésével – hadseregreformot hajtott  végre. 

Bevezett e az általános hadkötelezett séget, vagyis minden fel-
nőtt korba lépő férfi  számára kötelezővé tett ék a katonai szolgála-
tot. A katonai szolgálatra behívott ak kiképzésben részesültek, és 
háború esetén – a raktárakban felhalmozott  fegyverekkel felsze-
relve – hatalmas számban bevethett ék őket (mozgósítás). Ezzel 
párhuzamosan a hadsereg felszerelését is modernizálták (pl. ellát-
ták hátultöltős puskákkal).

Év Németország Anglia Franciaország
1840 0,04 0,62 0,09
1850 0,16 1,29 0,37
1860 0,85 2,45 1,12
1870 2,48 4,04 1,85

Alfred Krupp üzeme 1826-ban és 1887-ben. Alfred Krupp 

  Milyen területi egységet jelent az ábrán a sárga szag-
gatott keret? Elemezzék a két nagyhatalom adottságait 

(gazdasági, politikai, katonai stb.)! Fogalmazzák meg, mennyi-
ben különbözött volna a kisnémet és a nagynémet egység!

Ausztria és Poroszország8 .

Otto von Bismarck (1815–
1898), a „vaskancellár”, a né-
met egység létrehozója. Ôsi 
porosz nemesi (junker) csa-
ládból származott. Egy ideig 
Poroszországot képviselte a 
német fejedelmek által létre-
hozott német szövetségi parla-
mentben, majd diplomata volt 
Szentpétervárott és Párizsban. 
Figyelemre méltónak tartotta, 
ahogyan III. Napóleon képes 
volt megnyerni a népet politi-
kája támogatására 

5.

6.

7.
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Diplomáciai szempontból Poroszország számára kedvező 
volt, hogy Nagy-Britannia 1849 után a Habsburg Birodalmat 
nem tartott a elégséges egyensúlynak oroszországgal szem-
ben. Ezért nem ellenezte a porosz vezetésű Németország 
létrejött ét. Azonban Bismarck ti sztában volt azzal, hogy a 
német területekkel szomszédos három nagyhatalomnak 
(Franciaország, Habsburg Birodalom, oroszország) nem áll 
érdekében egy erős Németország létrejött e. Együtt es ere-
jükkel szemben pedig a mégoly ütőképes porosz hadsereg is 
kevésnek bizonyulhatott  volna.

Bismarck 1863-ban megengedte, hogy az orosz hadsereg 
porosz területen is üldözze a lengyel felkelőket. Így elnyer-
te az oroszok jóindulatát. Ezután Bismarck arra törekedett , 
hogy a másik két nagyhatalmat külön-külön tudja legyőzni, 
megakadályozva együtt es fellépésüket az elkerülhetetlen há-
borúkban.

Az Ausztria elleni háborút a Schleswig-Holsteinért kirobbanó há-
ború (1864) készített e elő. A szétt agolt Németországtól egykor Dá-
nia szerezte meg a két tartományt. Dánia a területet bekebelezte, 
ezért Poroszország és Ausztria a német államok nevében együtt e-
sen lépett  fel a dánok ellen. A két nagyhatalom győzelmet aratott , 
Schleswig porosz, Holstein osztrák igazgatás alá került. A háború 
igazi győztese azonban Bismarck lett . A poroszok – szövetséges-
ként – kiismerték az osztrák hadsereg gyengéit. Két évre rá Hols-
teint is porosz igazgatású területnek nyilvánított ák, ami elvezetett  
az Ausztria elleni háborúhoz. 

Mielőtt  Ausztriával szembekerült, Bismarck azzal vezett e 
félre III. Napóleont, hogy nem áll szándékában egész Német-
országot egyesíteni, és a franciák területeket kaphatnak a 
Rajna mentén. III. Napóleon bízott  abban, hogy a német tö-
rekvéseket – az olasz egységhez hasonlóan – kihasználhatja 
területgyarapításra. 

 Milyen politikai cél szempontjából elemzi a német poli-
tikai viszonyokat Bismarck? Milyen módszereket képzel 

el a cél megvalósítása érdekében? Mely történelmi tapaszta-
latokra hivatkozik? Vitassák meg, reális volt-e Bismarck hely-
zetértékelése a korszakról megismert tények alapján! 

  olvassa le a térképről a háborúhoz kapcsolható földrajzi 
neveket! Hogyan biztosította Bismarck, hogy egyetlen 

nagyhatalom se támogassa Ausztriát? Mi volt a szerepe a Klapka-
légiónak? Mi lett a háború következménye? Fogalmazza meg a 
térkép alapján a Német Szövetség és az Északnémet Szövetség 
közötti különbséget! 

A porosz–osztrák háború10.

A NÉMET EGYSÉG LÉTREJÖTTE

9.9.9. „Nagyon forró vérünk van, hajlamosak vagyunk arra, „Nagyon forró vérünk van, hajlamosak vagyunk arra, „Nagyon forró vérünk van, hajlamosak vagyunk arra, 
hogy túl sok terjedelmes fegyvert rakjunk testünkre, és hogy túl sok terjedelmes fegyvert rakjunk testünkre, és hogy túl sok terjedelmes fegyvert rakjunk testünkre, és 

mégis meg kell ezt tennünk. A németek nem liberalizmust vár-mégis meg kell ezt tennünk. A németek nem liberalizmust vár-mégis meg kell ezt tennünk. A németek nem liberalizmust vár-
nak Poroszországtól, hanem erôt. Bajorország, Württemberg, nak Poroszországtól, hanem erôt. Bajorország, Württemberg, nak Poroszországtól, hanem erôt. Bajorország, Württemberg, 
Baden eltûrhetik a liberalizmust, senki sem tulajdonítja nekik Baden eltûrhetik a liberalizmust, senki sem tulajdonítja nekik Baden eltûrhetik a liberalizmust, senki sem tulajdonítja nekik 
Poroszország szerepét. Poroszországnak össze kell szednie és Poroszország szerepét. Poroszországnak össze kell szednie és Poroszország szerepét. Poroszországnak össze kell szednie és 
megôriznie erejét a megfelelô pillanatig, amelyet már nemegy-megôriznie erejét a megfelelô pillanatig, amelyet már nemegy-megôriznie erejét a megfelelô pillanatig, amelyet már nemegy-
szer elmulasztottunk. Poroszország határa a bécsi béke után szer elmulasztottunk. Poroszország határa a bécsi béke után szer elmulasztottunk. Poroszország határa a bécsi béke után 
nem kedvez az egészséges állami életnek. A nagy kérdéseket nem nem kedvez az egészséges állami életnek. A nagy kérdéseket nem nem kedvez az egészséges állami életnek. A nagy kérdéseket nem 
beszéddel döntik el, vagy a többség határozataival (éppen ez volt beszéddel döntik el, vagy a többség határozataival (éppen ez volt beszéddel döntik el, vagy a többség határozataival (éppen ez volt 
a nagy tévedés 1848-ban és 1849-ben), hanem vassal és vérrel.” a nagy tévedés 1848-ban és 1849-ben), hanem vassal és vérrel.” a nagy tévedés 1848-ban és 1849-ben), hanem vassal és vérrel.” 
(Bismarck beszéde, 1862)(Bismarck beszéde, 1862)(Bismarck beszéde, 1862)
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  olvassa le a térképről a háborúhoz kapcsolható földrajzi neveket! 
Hogyan biztosította Bismarck, hogy egyetlen nagyhatalom se támogas-

sa Franciaországot? Milyen következményei lettek a háborúnak Németország, 
Franciaország és az európai hatalmi politika esetében?

A porosz–francia háború. A német csapatokat már vasúton szállítot-
ták a franciák ellen 12.

Bismarck Bécs ellen a magyar kártyát is kijátszott a. 
Klapka györgy vezetésével magyar légiót szerveztek 
emigránsokból és az osztrák császárság hadifoglyai-
ból. A Klapka-légió elindulhatott  Ausztria ellen, de a 
porosz katonai sikerek után Bismarck visszaparancsol-
ta az alakulatot. 

A magára maradt Ausztria hadseregét egyet-
len nagy csatában (Königgrätz, 1866) legyőzte 
a jobban felszerelt porosz hadsereg. A porosz–
osztrák háborút lezáró békében (Prága, 1866) 
Bismarck jó diplomáciai érzékkel enyhe feltéte-
leket szabott : Ausztria nem veszített  területeket, 
de el kellett  fogadnia, hogy nem akadályozza a 
porosz vezetésű német egység létrejött ét. A po-
roszok joggal remélhett ék, hogy a magyarokkal 
kiegyező Ausztria nem fog visszavágni, amikor 
Poroszország Franciaországgal kerül szembe. (Ez 
így is történt.) A háborút követően közvetlenül 
vagy közvetett  módon Poroszországhoz csatolták 
az északnémet államokat (létrejött  az Északné-
met Szövetség). 

A teljes német egységre törekvő Poroszország 
rövidesen összeütközésbe került Franciaországgal. 
A francia hadseregre a nagyobb létszámú, jobban 
vezetett  porosz hadsereg vereséget mért (Sedan, 
1870). Miután Ausztria nem avatkozott  be a há-
borúba, a poroszok Párizsig nyomultak előre. A 
győzelem hatására a délnémet államok is csatla-
koztak a porosz vezetésű szövetséghez. A Német 
Császárság megszületését a versailles-i palota Tü-
körtermében hirdett ék ki, 1871. január 18-án. 

  Miért csak Franciaország legyőzése után születhetett meg a Német 
császárság? Mit jelképezett az, hogy XIV. Lajos palotájában került sor 

a császárság kikiáltására?

A Német Császárság kikiáltása a versailles-i kastély Tükörtermében11.
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15.15.15. „11. tc. A szövetség elnöke Poroszország királya, aki a né-„11. tc. A szövetség elnöke Poroszország királya, aki a né-„11. tc. A szövetség elnöke Poroszország királya, aki a né-
met császár címét viseli. A császár a birodalom képviselôje met császár címét viseli. A császár a birodalom képviselôje met császár címét viseli. A császár a birodalom képviselôje 

nemzetközi kapcsolatokban, hadat és békét köt a birodalom ne-nemzetközi kapcsolatokban, hadat és békét köt a birodalom ne-nemzetközi kapcsolatokban, hadat és békét köt a birodalom ne-
vében, szövetségeket és más szerzôdéseket köt külhatalmakkal, vében, szövetségeket és más szerzôdéseket köt külhatalmakkal, vében, szövetségeket és más szerzôdéseket köt külhatalmakkal, 
követeket akkreditál és fogad. A birodalom nevében való hadüze-követeket akkreditál és fogad. A birodalom nevében való hadüze-követeket akkreditál és fogad. A birodalom nevében való hadüze-
nethez a Szövetségi Tanács beleegyezésére van szükség, hacsak nethez a Szövetségi Tanács beleegyezésére van szükség, hacsak nethez a Szövetségi Tanács beleegyezésére van szükség, hacsak 
nem történt támadás a szövetség területe vagy partvidéke ellen nem történt támadás a szövetség területe vagy partvidéke ellen nem történt támadás a szövetség területe vagy partvidéke ellen 
[…]”[…]”[…]” (A Német Birodalom alkotmánya, 1871) (A Német Birodalom alkotmánya, 1871) (A Német Birodalom alkotmánya, 1871)

 Milyen okokkal magyarázza a kiáltvány a hatalom átvéte-
lét? Mit értenek új alapokon? 

 gyűjtse össze az uralkodói jogköröket! Vesse össze a 
szöveget a német alkotmány sematikus ábrájával (14.)! 

Jellemezze a német állam felépítését (alkotmányosság, tör-
vényhozás felépítése stb.)!

III. Napóleon rendszere a katonai vereség után összeom-
lott . Franciaország köztársaság lett  (harmadik köztársaság, 
1870. szeptember). Az új francia kormány gyorsan békét 
akart kötni a németekkel, de Párizsban emiatt  munkásfel-
kelés tört ki. Városi önkormányzatot alakított ak (kommün, 
1871. március). A poroszok a kormány rendelkezésére bocsá-
tott ák a fogságba került francia hadsereget, így a kormány 
véres utcai harcokban leverte a kommünt (1871. május).

A nemzeti  érzelmek megsértése és a vereség okozta zűrzavar 
vezetett  az első, munkások vezett e államhatalom létrejött éhez 
Párizsban. A kommün vezetése a kispolgári szocialisták kezébe 
került, de részt vett ek a vezetésben a marxisták (10. évfolyamos 
tankönyv, 29. lecke) és az anarchisták (a közvetlen demokráciát 
akaró és az állam létét tagadó szocialista irányzat követői) is, akik 
az 1864-ben, Londonban létrejött  nemzetközi munkásszervezet, 
az I. Internacionálé két jelentős csoportját alkott ák. A kommün 
leverése után egész Európában felléptek a munkásszervezetekkel 
szemben, s rövidesen az I. Internacionálé is felbomlott .

A háborút lezáró békét (Frankfurt, 1871. május) a poro-
szok diktálhatt ák. A franciák kénytelenek voltak elismerni 
az egységes Németországot, hatalmas hadisarcot vállal-
tak, és ráadásul – a XIV. Lajos által egykor a Német-római 
Birodalomtól megszerzett  – Elzászt és lotaringiát Német-
országhoz csatolták. A Német császársággal 40 milliós 
népességű, gyorsan fejlődő nagyhatalom született  Európa 
közepén. Szövetségi állam lett , Poroszország túlsúlyával, 
amelyben az alkotmány a császárnak nagy befolyást biztosí-
tott . A birodalmi miniszterelnököt – a kancellárt – a császár 
nevezte ki, és nem a törvényhozásnak, hanem a császárnak 
volt felelős. 

  Nevezze meg az államformát (tartalma szerint)! 
Ismertesse a törvényhozó és a végrehajtó hatalom mű-

ködését! Kikből áll és milyen feladata van Birodalmi Tanácsnak 
(Reichsrat) és a Birodalmi gyűlésnek (Reichstag)? Sorolja fel a 
császár jogait! Jellemezze a tagállamok és a központi hatalom 
viszonyát! Hasonlítsa össze az ábráról és a Német császárság 
alkotmányának részletéből szerezhető információkat!

A Német Császárság államszervezete. A kancellár 1890-ig 
Bismarck volt 14.

A NÉMET EGYSÉG LÉTREJÖTTE

13.13.13. „Dolgozók! Sok sorscsapás, katasztrófa, amely hazánk „Dolgozók! Sok sorscsapás, katasztrófa, amely hazánk „Dolgozók! Sok sorscsapás, katasztrófa, amely hazánk 
teljes romba dôlését eredményezheti, ez a franciaországi teljes romba dôlését eredményezheti, ez a franciaországi teljes romba dôlését eredményezheti, ez a franciaországi 

helyzet mérlege. E helyzetet kormányaink teremtették meg. helyzet mérlege. E helyzetet kormányaink teremtették meg. helyzet mérlege. E helyzetet kormányaink teremtették meg. 
Felemelkedhetünk-e még e mélypontról, vagy már képtele-Felemelkedhetünk-e még e mélypontról, vagy már képtele-Felemelkedhetünk-e még e mélypontról, vagy már képtele-

nek vagyunk rá?nek vagyunk rá?nek vagyunk rá?
A legutóbbi események bebizonyították Párizs népének ere-A legutóbbi események bebizonyították Párizs népének ere-A legutóbbi események bebizonyították Párizs népének ere-

jét. Meggyôzôdésünk, hogy egy testvéri szövetség rövidesen be-jét. Meggyôzôdésünk, hogy egy testvéri szövetség rövidesen be-jét. Meggyôzôdésünk, hogy egy testvéri szövetség rövidesen be-
bizonyítja bölcsességét is.bizonyítja bölcsességét is.bizonyítja bölcsességét is.

A tekintélyelv ma már képtelen arra, hogy helyreállítsa a ren-A tekintélyelv ma már képtelen arra, hogy helyreállítsa a ren-A tekintélyelv ma már képtelen arra, hogy helyreállítsa a ren-
det a utcán, hogy jelt adjon a munka újrakezdésére a mûhelyek-det a utcán, hogy jelt adjon a munka újrakezdésére a mûhelyek-det a utcán, hogy jelt adjon a munka újrakezdésére a mûhelyek-
ben. […]ben. […]ben. […]

Az érdekek anarchiája általános romboláshoz, polgárháború-Az érdekek anarchiája általános romboláshoz, polgárháború-Az érdekek anarchiája általános romboláshoz, polgárháború-
hoz vezetett. A szabadságtól, az egyenlôségtôl, a szolidaritástól hoz vezetett. A szabadságtól, az egyenlôségtôl, a szolidaritástól hoz vezetett. A szabadságtól, az egyenlôségtôl, a szolidaritástól 
kell várnunk, hogy új alapokon biztosítsa a rendet, hogy újjá-kell várnunk, hogy új alapokon biztosítsa a rendet, hogy újjá-kell várnunk, hogy új alapokon biztosítsa a rendet, hogy újjá-
szervezze a munkát […]” szervezze a munkát […]” szervezze a munkát […]” (Az I. Internacionálé párizsi szekciójá-(Az I. Internacionálé párizsi szekciójá-(Az I. Internacionálé párizsi szekciójá-
nak proklamációjából, 1871 márciusa)nak proklamációjából, 1871 márciusa)nak proklamációjából, 1871 márciusa)




