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egyre több az információnk, számos emlék áll rendelkezésünkre. Ezek közül 

gyűjtöttük össze azokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ezeket mindenkép-

pen tudnod kell. Számos esemény hátteréről lebbentjük le a fátylat, sok új is-

merettel gazdagodhatsz. Kiderül, hogy a történelem során semmi nem marad 

következmények nélkül.

Az ipari fejlődés magával hozta a társadalom gyökeres változásait is. Ezek 

többnyire áldozatokkal jártak, melyeket sokszor az utókor ismert fel vagy fi-

zette meg az árát. A történelem megismerése segíthet abban, hogy a követke-

ző nemzedékek ne kövessék el a múlt hibáit.

A tanulásban segít neked a tankönyv mellett a munkafüzet és a történelmi 

atlasz. 

Új titkok várnak felderítésre: gyere, vágjunk bele a kalandba!
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Balogh András Titusz
Pirok Györgyi Katalin

Oktatási Hivatal

Történelem
Tankönyv

az általános iskolák számára

7.

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   1 2022. 03. 18.   17:32:32



A tankönyv a TKV/3051-16/2021 engedélyszámon 2021. 10. 11-től tankönyvi engedélyt kapott.

A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 11.  melléklete: 11.1.2.05. Történelem, 
társadalmi és állampolgári ismeretek megnevezésű kerettanterv előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértő:
PÉNZES JENŐ TAMÁS

Tananyagfejlesztők: BALOGH ANDRÁS TITUSZ, PIROK GYÖRGYI KATALIN
Szakmai-pedagógiai lektor: DARVAI TIBOR
Felelős szerkesztő: MUSKOVITS ISTVÁN
Fedélterv: BÁNÁTI JÁNOS
Térképek, rajzok: MEGYERI KATALIN, BURIS LÁSZLÓ, SRAMKÓ ZITA, KURDI ISTVÁN  
Fotó: Budapesti Történeti Múzeum; Ceglédi Városi Múzeum; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; 
Hadtörténeti Múzeum; Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum; Magyar Nemzeti Levéltár; 
Magyar Nemzeti Múzeum; Magyar Természettudományi Múzeum; Magyar Tudományos Akadémia; 
Országos Széchényi Könyvtár; Petőfi Irodalmi Múzeum; Szépművészeti Múzeum; Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum; Országalbum.hu; MTI-Fotóbank; Pintér Galéria és Aukciósház Kft .; Borovi Dániel; 
Civertan Grafikai Stúdió; Fortepan; Wikipédia; artnet.com; © Hungart; © Cultiris; © Shutterstock; 
© Shutterstock: Kev Gregory, dsajo, Everett Collection, AnnDcs, Yuri Turkov, Maykova Galina

© Oktatási Hivatal, 2021

ISBN 978-963-19-8280-0

Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök • Raktári szám: NT-98747
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos • Műszaki szerkesztő: Fazekas Julianna
Grafikai szerkesztő: Borovi Dániel, Slezák Ilona • Nyomdai előkészítés: Buris László
Terjedelem: 23,18 (A/5) ív • Tömeg: 455 gramm • 1. kiadás, 2022

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft .
Nyomtatta és kötötte: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi 
szabályozói nak megfelelő tankönyvek,  taneszközök fejlesztése és 
digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az  Európai Szociális 
Alap társ finanszírozásával való sult meg.

Európai Szociális
Alap

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   2 2022. 03. 18.   17:32:46



3

Előszó

Kedves Hetedikes!

Tanulmányaid során a múlt évben megismerted a középkori Európa és Magyarország történel-
mét. Nyomon követted a Magyar Királyság felemelkedését és hanyatlását. Gondolatban felfedez-
ted Amerikát Kolumbusz Kristóff al, Zrínyi mellett harcolhattál a török ellen, megismerted a fel-
világosodás korát, és ismereteket szereztél az angliai polgárháborúról is.

Idén tovább folytatjuk történelmi utazásunkat. A polgárosodó Európába nyersz betekintést, 
megismered Napóleon jelentős tetteit, az ipari forradalom következményeit. A magyar reformkor 
változásai készítették elő az 1848-ban kitört forradalmat. Kibontakozik előtted gróf Széchenyi Ist-
ván, Kossuth Lajos és Deák Ferenc tevékenysége. Tanulsz az Osztrák–Magyar Monarchia kialakulá-
sáról és Európában elfoglalt helyéről. De a történelem árnyoldalait is meg kell ismerned: az I. és 
II. világháború eseményei örökre megváltoztatták a világ történelmét.

Ügyelj továbbra is az okok és okozatok közti összefüggésekre!
A könyv év eleji ismétlése jó alkalmat ad arra, hogy felelevenítsd múltban szerzett ismereteidet, 

de segít majd eligazodni az új tananyag útvesztőiben is. Ahogy a korábbi tankönyvek, úgy ez is 
fejezetekre osztja a tananyagot. A fejezeteket indító gondolatok most is a segítségedre lesznek, 
ahogyan az összefoglalást segítő gondolattérképek is. Már jól ismered ez utóbbiak használatát, 
elmélyedhetsz az olvasásukban. Most arra szeretnénk biztatni téged, hogy a gondolattérképek 
egyes részleteit te magad dolgozd ki! Próbáld ki, mennyivel hasznosabb a tanulás szempontjából 
az elkészítésük, mint csupán a tanulmányozásuk! Bátran engedd el a fantáziádat! 

A leckék felépítése is ismerős lesz számodra. Rövid bevezető és ismétlő kérdések alapozzák meg 
az új anyagot, és lezáró összefoglaló kérdések segítenek a rendszerezésben. Kérdések és feladatok 
nemcsak a leckék végén várják, hogy megoldd őket, hanem az egyes alfejezetek között is. Ismerős 
piros négyzet () jelöli ezeket. Igyekeztünk most is sok képpel, érdekességgel kiegészíteni a tan-
anyagot, ezeket sárga háttérre nyomtatva találod majd. A legfontosabb tudnivalókat vastag 
 betűkkel emeltük ki, és újra összeállítottunk számodra egy kislexikont, ahol a leckék csillaggal 
jelölt szavainak magyarázatát találod.

Munkafüzet is a rendelkezésedre áll, segít a tudásod rendszerezésében. A történelmi atlasz gya-
kori lapozására buzdítunk ebben a tanévben is!

Reméljük, tudásod gyarapodása segítségedre lesz a világ megismerésében!
Jó tanulást kívánunk!

a Szerzők
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Év eleji ismétlés

Keressétek meg az év eleji is-
métlés képeit a hatodikos törté-
nelemtankönyvben, és vála-
szoljatok a képekhez tartozó 
kérdésekre! 

I. A középkori Európa gazdasága és kultúrája

1. Milyen történelmi eseményekhez köthető a középkor kez-
dete és vége?

2. Milyen társadalmi csoportok alkották a középkori keresz-
tény államokat?

3. Miért váltak ipari és kereskedelmi központokká a váro-
sok?

4. Milyen szerepe volt az egyháznak a középkori államokban?
5. Mit tudsz a keresztes háborúkról?
6. Milyen művészeti irányzatok alakultak ki a középkorban?

II.  A magyarság története az államalapítástól az Árpád-
ház kihalásáig

1. Milyen fontos változásokat hozott Géza fejedelem és 
I. (Szent) István király a magyarság életében? Fogalmazzá-
tok meg az alábbi szempontok figyelembevételével: gaz-
dálkodás, életmód, társadalmi rend, törvények, hit!

2. Hogyan szervezte meg az állam működését? Mi volt a vár-
megyék szerepe?

3. Kikkel szemben kellett megvédeniük az országot az első 
magyar királyoknak?

4. Miért nevezzük IV. Bélát „második honalapítónak”?

III.  A középkori Magyar Királyság virágkora 
és hanyatlása

1. Hogyan került a magyar trónra I. Károly? Melyik uralkodó-
ház tagja volt? 

2. Miért volt nagy jelentőségű a visegrádi királytalálkozó?
3. Miért nevezték I. (Nagy) Lajost lovagkirálynak? Milyen tör-

vények fűződnek a nevéhez?
4. Milyen életmód jellemezte a virágzó középkori Magyar-

országot a falvakban és a városokban?
5. Miért volt szükség a végvárrendszer kiépítésére? Hogyan 

kapcsolódik ez a déli harangszóhoz?
6. Hogyan sikerült Mátyás királynak megszilárdítani hatal-

mát? Milyen gazdasági, pénzügyi, katonai intézkedések 
fűződnek a nevéhez?

7. Kikkel és miért háborúzott uralkodása idején?

Mit ábrázol a kép? Beszéljétek meg, 
hogy milyen hatással volt ez az új 
technika a középkori gondolkodásra!

 Kinek a rajza látható a képen? Mit 
ábrázol? Milyen irányba fordult a fi-
gyelme a reneszánsz művészeinek, a 
humanizmus képviselőinek?

 A festményen egy királyi okirat ki-
hirdetését örökítették meg. Mi volt 
ez? Mik voltak az előzményei?
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 8. Sorolj fel példákat, amelyek azt bizonyítják, hogy Mátyás 
király udvara a kultúra központjává is vált!

 9. Mikor és melyik királyunk uralkodása idején következett 
be a „mohácsi vész?”

 10. Milyen következményekkel járt a mohácsi csata elveszté-
se Magyarországra nézve? Melyek voltak a rövid távú, és 
melyek a hosszú távú következmények?

IV. A világ és Európa az újkor első szakaszában

1. Milyen gazdasági változásokat indítottak el a földrajzi fel-
fedezések?

2. A céhek megszűntek, szerepüket a manufaktúrák vették át. 
Hogyan hatott ez az ipari tevékenységet végzők életére?

3. Milyen társadalmi átalakulás zajlott le a földrajzi felfedezé-
seknek köszönhetően? 

4. Hogyan változott a hitélet a kora újkorban?
5. Hol és mikor zajlott le az a polgárháború, amelyben a „vas-

bordájú” lovasok is harcoltak? Miért robbant ki fegyveres 
küzdelem?

6. Mi lett a polgárháború kimenetele? Hogyan alakult át a tár-
sadalom ennek következtében?

7. Milyen esemény kezdetét jelezte a „bostoni teadélután”? 
8. Milyen gondolkodásmódot takar a felvilágosodás eszméje?

V. Magyarország az újkor első szakaszában

 1. Mi jellemezte Magyarország helyzetét a török uralom ide-
jén?

 2. Hogyan éltek az emberek a három részre szakadt ország 
egyes területein?

 3. Melyek voltak a végvári harcok leghíresebb eseményei, és 
kik voltak azok hősei?

 4. Mikor sikerült visszafoglalni Budát a töröktől?
 5. Milyen következményekkel jártak a török elleni háborúk?
 6. Mi volt a török kiűzésének az ára?
 7. Milyen okok miatt robbant ki a Rákóczi-szabadságharc? 

Kik és miért támogatták a felkelőket?
 8. Hogyan zárult le a küzdelem a kurucok és a labancok kö-

zött?
 9. Mária Terézia mely rendeletei szolgálták Magyarország 

fejlődését?
 10. Hogyan változott meg Magyarország népessége uralkodá-

sa idején?
 11. Kit neveztek „kalapos királynak”? 
 12. Milyen rendeleteket hozott? Milyen társadalmi csoporto-

kat érintettek a rendeletei?

 Kik láthatók a képen? Mikor tör-
tént? Milyen eseményt örökített meg 
a festmény? Melyik két történelmi 
korszak határának tekintjük ezt az 
eseményt?

 Ki látható a képen? Mettől meddig 
tartott az a fegyveres felkelés, amely-
nek vezére volt?

 Kit látsz a képen? Milyen intézkedé-
sekkel alakította ki ez az uralkodónk 
a Habsburg Birodalom egyes tarto-
mányai között a munkamegosztást? 
Milyen következményekkel járt ez?
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I. fejezet
Forradalmak 
és a polgárosodás 
kora Európában

A Szabadság vezeti a népet 
(Delacroix festménye)
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Ebből a fejezetből megtudhatod, 
  hogyan állt helyre a béke, mi minden tör-

tént a második világháború befejezését 
követő néhány évtizedben Európában.

  mi lett Németország sorsa azután, hogy 
elvesztette a háborút.

 melyik két nagyhatalom határozta meg 
Európa és a világ sorsát.
  hogyan szakadt ketté Európa keleti és 

nyugati részre, milyen ellentétek alakul-
tak ki e két része között?

  milyen fegyveres összetűzések alakultak 
ki Európán kívül 1945 után.

A 18. század végén több olyan történelmi 
esemény zajlott le, amely gyökeresen változ-
tatta meg a világot – és hatása napjainkban is 
érzékelhető.

Az egyik a francia forradalom, amely Párizs-
ban robbant ki, és alapjaiban átformálta Euró-
pa történelmét. Hatására megingott az addig 
kikezdhetetlennek hitt királyi hatalom.

A másik az Angliából induló ipari forradalom 
volt. Ez egy viszonylag gyors és látványos tech-
nikai fejlődést jelentett, aminek eredménye-
képpen nemcsak a gazdaság modernizálódott, 
hanem az emberek otthonai, sőt életmódja is. 

Mindkét esemény több éven át zajlott, mi-
közben megváltoztatta az emberek gondolko-
dását, világról alkotott elképzelését. Az élet 
minden területén lényeges változások követ-
keztek be.

Az említett változások Magyarországot sem 
kerülték el. Igaz, hatásaik lassabban találtak 
utat a Habsburg Birodalom szigorán át. A világ 
változásaira nyitott és érdeklődő, Európát be-
utazó magyar nemesek voltak a fejlődés úttörői. 
Nekik köszönhetjük azt a gyökeres átalakulást, 
amely a reformkorban megvalósult, és az orszá-
got ismét Európa fontos nemzetei közé emelte.

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 mi miatt robbant ki a francia forradalom, 

és milyen következményei lettek.
 ki volt Napóleon, és hogyan jutott hata-

lomra.
 milyen technikai vívmányok születtek az 

ipari forradalom alatt.
 miképpen alakultak ki a modern nagy-

városok.
 hogyan kezdődött a magyar reformkor.
 kik voltak a korszak nagyjai.
 milyen társadalmi és kulturális változá-

sok történtek.
 hogyan vezetett mindez az 1848-as forra-

dalom és szabadságharc kitöréséhez.
 milyen megtorlások követték a szabad-

ságharc leverését.
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A 18. század végén Franciaország volt egész Európa leggazdagabb és legerősebb állama. Azon-
ban a kincstár kiürült: a háborúk sokba kerültek, és az uralkodók is meggondolatlanul szórták a 
pénzt. Így az emberek szemében a király elveszítette a tekintélyét, és többé nem bíztak benne. 
Emiatt kitört a forradalom, amely egész Európára hatással volt.

1.A francia forradalom

Felhők az ország egén

Emlékezz vissza: a francia király az amerikai gyarmatok 
függetlenségi harcait sok pénzzel támogatta. Ez olyan ha-
talmas összeg volt, ami az ország költségvetéséből nagyon 
hiányzott. Emiatt XVI. Lajos francia király kölcsönöket vett 
fel – de azokat visszafizetni már nem tudta. Mivel pénzre volt 
szüksége, 1789-ben – 175 éves szünet után – kénytelen volt 
összehívni a rendi gyűlést, hogy újabb adókat szavaztas-
son meg. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy az emberek
a városokban és a falvakban is éheztek, mivel nagyon rossz 
volt a gabonatermés. Nagyon sokan XVI. Lajost és pazarló 
életmódját okolták az ínség miatt. Az emberek dühe egyre 
nőtt a korlátlan (abszolutista) királyi hatalom miatt. Több he-
lyen tört ki lázadás az egyre dráguló kenyér és az éhínség kö-
vetkeztében.

A polgárság pedig azt követelte, hogy a papság és a ne-
messég kivételezett helyzete szűnjön meg.

Rendi gyűlésből nemzetgyűlés

Az összehívott rendi gyűlésben a három rend: a papság, a 
nemesség és a városi polgárság képviselői jelentek meg.

A király szerette volna, ha új adókat szavaznak meg. A pol-
gárság pedig a királyi hatalmat akarta korlátozni egy új 
alkotmány megszavazásával. Úgy érveltek, hogy a nemzet 
túlnyomó részét ők képviselik, ezért nagyobb beleszólás il leti 
meg őket a nemzet ügyeibe. Ennek a követelésnek voltak tá-
mogatói a papság és a nemesség küldöttei között is. Sok vita 
után aztán – a király akarata ellenére – a rendi országgyű-
lést alkotmányozó nemzetgyűléssé* alakították át. A ki-
rály, amikor látta, hogy mennyire indulatosak a képviselők, 
látszólag beleegyezett ebbe, de közben titokban seregeket 
mozgósított a versailles-i [verszáji] palota köré.

1. Emlékezz vissza, hogyan kor-
mányozta Franciaországot a 
Napkirály, XIV. Lajos!

2. Milyen hatalmat épített ki?
3. Mire használta a befolyt adó-

kat?
4. Hol építette fel az új palotáját?
5. Idézzétek fel az angol polgári 

forradalomról tanultakat is!

A király körül élő főnemesek 
gőgösen védték előjogaikat. A had-
seregben (szárazföldön és a tenge-
részetnél is) csakis nemesek lehet-
tek tiszti rangban. Úgy gondolták, 
ők felsőbbrendűek, különbek, 
mint a nép többi része.
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Forradalom Párizsban és vidéken

Párizsban a nép meg akarta akadályozni, hogy XVI. Lajos 
a katonáival feloszlassa a nemzetgyűlést. Emiatt 1789. július 
14-én fegyveres felkelés tört ki. Az emberek a királyság 
rossz hírű börtöne, a Bastille [básztíj] ellen vonultak, és ost-
romolni kezdték. A francia katonaság a nép oldalára állt, így 
a felkelők elfoglalták az erődöt.

1789. július 14-e reggelén a fel-
fegyverzett tömeg a Bastille elé 
vonult. Ebben a börtönben tartot-
ták fogva és vallatták a királyság 
elleni lázadással vádolt embere-
ket. Az erőd védőit a tömeg meg-
adásra szólította fel, de a börtön 
parancsnoka ezt megtagadta. Ek-
kor került sor az ostromra. Ádáz 
küzdelem dúlt, mely a forradalmá-
rok győzelmével zárult. Ebben ko-
moly segítséget jelentett, hogy a 
nemzeti gárda is a felkelők oldalá-
ra állt. A parancsnok fejét lándzsá-
ra tűzve helyezték el a várfalon. Az 
ott tárolt nagy mennyiségű lőszer 
a felkelők zsákmánya lett.

 A Bastille ostroma

A párizsi eseményeket a vidék forradalma követte. A pa-
rasztok földesuraik ellen fordultak, sok kastélyt felégettek. 
A városok élére új emberek – városi polgárok – kerültek, 
emellett az új társadalmi rend védelmére létrehozták a nem-
zetőrséget.

A királyt arra kényszerítették, hogy Párizsba költözzön a 
versailles-i palotából.

Emberi és polgári jogok nyilatkozata

Az alkotmányozó nemzetgyűlés végül eltörölte a rendi 
kiváltságokat. Megszűnt a nemesek adómentessége és a 
 papoknak járó tized is. A jobbágyterheket (adók, robot) eltö-
rölték. Így megszűnt a feudális társadalmi rend. A hatal-
mas államadósságot úgy csökkentették, hogy az egyház föld-
birtokait nemzeti tulajdonba vették, majd eladták.

Az alkotmányozó nemzetgyűlés egy roppant fontos doku-
mentumot is elfogadott, amely a modern demokráciák egyik 
alapjává vált az egész világon. Ez az Emberi és polgári jogok 
nyilatkozata, amely kimondta, hogy minden ember szabad 
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel, milyen okai voltak a forradalom kitörésének!
2. Mi történt Párizsban?
3. Milyen változások történtek a forradalom hatására Fran-

ciaországban?

és egyenlő. Írásba foglalták, hogy az állam vezetői a hatal-
mukat a néptől kapták. Ez lett később a francia alkotmány 
alapja is. A polgári szabadságjogok nagy részét is magában 
foglalja.

 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata

Az alkotmány elfogadása

Hosszas tanácskozások után 1791-ben Franciaország al-
kotmányos királyság lett. Az elfogadott alkotmány biztosí-
totta a polgárok számára a felemelkedés lehetőségét. Vá-
lasztott képviselők hozták a törvényeket, de a király 
számára vétójogot biztosítottak, azaz jogában állt a törvé-
nyeket felfüggeszteni.

Az ipar és kereskedelem fejlődésére jó hatással volt a ko-
rábbi céhrendszer eltörlése. A törvény előtti egyenlőséggel 
egy időben a szólásszabadság* és a sajtószabadság* is 
megvalósult.

Az alkotmányozó nemzetgyűlés ezután feloszlott, és he-
lyébe a megválasztott képviselőkből álló törvényhozó nem-
zetgyűlés* lépett.

Az Emberi és polgári jogok 
nyilatkozatának egy részlete 
magyar nyelven

A francia nép Nemzetgyűlés-
ben összeült képviselői... a Legfel-
sőbb Lény jelenlétében és oltalma 
alatt ezennel elismeri és kinyilat-
koztatja az ember és a polgár alább 
következő jogait.

I. Minden ember szabadnak és 
jogokban egyenlőnek születik és 
marad; a társadalmi különbségek 
csakis a közösség szempontjából 
való hasznosságon alapulnak.

II. Minden politikai társulás 
célja az ember természetes és el-
évülhetetlen jogainak megőrzése. 
E jogok: a szabadság, a tulajdon, a 
biztonság s az elnyomással szem-
ben való ellenállás.

III. Minden szuverenitás elve 
természeténél fogva a nemzetben 
lakozik; sem testület, sem egyén 
nem gyakorolhat hatalmat, ha (az) 
nem határozottan tőle ered.

IV. A szabadság annyit jelent, 
hogy mindent szabad, ami másnak 
nem árt. Az egyes ember termé-
szetes jogainak gyakorlása tehát 
más korlátokba nem ütközhetik, 
mint azokba, amelyek a társada-
lom többi tagjai számára ugyane 
jogok élvezetét biztosítják; s e kor-
látokat a törvény határozhatja 
meg.
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A király veszte és a királyság bukása

XVI. Lajos ellenezte a törvényhozó nemzetgyűlés néhány 
döntését. Tanácsadóira hallgatva úgy döntött, hogy családjá-
val együtt titokban elhagyja a fővárost. Az álruhába bújt királyi 
párt azonban felismerték, a tettét árulásnak tartották, és rab-
ként vitték vissza Párizsba, annak ellenére, hogy az európai 
nagyhatalmak közül sok követelte a király jogainak visszaállí-
tását. A helyzet egyre romlott. 1792 tavaszán a Habsburg Biro-
dalom is megtámadta Franciaországot. (A francia király felesé-
ge az osztrák császárnő leánya volt!) A király abban bízott, 
hogy ha a francia sereg vereséget szenved, visszakapja eredeti 
hatalmát. Így sorban megvétózta azokat a törvényeket, me-
lyek a külső támadások elleni védekezést segítették volna.

A nép nagyon félt az idegen katonáktól és a megtorlástól. 
Az elszánt párizsiak elfoglalták a királyi palotát, XVI. Lajost 
pedig bebörtönözték.

1792 szeptemberében kikiáltották a köztársaságot.
Ugyanekkor a hadseregnek sikerült visszavernie a külországi 
támadókat.

Néhány hónap múlva – 1793 januárjában – XVI. Lajost, 
egyszerű francia állampolgárként, elítélték hazaárulásért, és 
családjával együtt lefejezték.

Vajon mi miatt veszítette el a király a nép bizalmát?
Szerinted miért támadták meg Franciaországot az európai 

nagyhatalmak?

A jakobinus diktatúra

A francia hadsereg a király halála után sok vereséget szen-
vedett. Az országban egyre nőtt a nyomor és az elégedetlen-
ség. Egész országrészek lázadtak fel a köztársaság ellen. Egy-
re többen akarták visszaállítani a királyságot. Sokan úgy 
érezték, hogy az, ha jólétet nem is, de kiszámíthatóbb életet 

1. Emlékezz vissza, hogyan kez-
dődött az angol polgári forra-
dalom!

2. Milyen következményei lettek?
3. Mi lett a király sorsa?

2.A francia királyság megdöntése
Az angol polgárháború következménye az alkotmányos királyság lett. Így történt ez Francia-

országban is. Ám a francia király ebbe nem nyugodott bele. Rövid békés időszak után újabb véres 
küzdelem vette kezdetét az országban. Ezt követően az új rendet követelők egy csoportja, a jako-
binusok ragadták kezükbe a hatalmat.

 Francia katonák  Mit viselnek a 
sapkájukon? Mivel magyaráznád, 
hogy sokan és önként léptek a hadse-
regbe?
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hozna el számukra. A feldühödött párizsiak ugyanakkor meg 
akartak ölni mindenkit, akit a nép ellenségének gondoltak.

Ekkor ragadta magához a hatalmat a forradalmárok egy 
csoportja, akiket jakobinusoknak neveztek. Ők gyors és ha-
tározott változtatásokat vezettek be a kormányzásuk alatt. 
Vezetőjük egy Robespierre [robeszpier] nevű férfi volt.

A korábbi vezetőket kivégezték. Azt állították, hogy a sza-
badság védelme érdekében cselekednek. Ezért felfüggesz tet-
ték (az alkotmányba is belefoglalt) szabadságjogokat, és ön-
kényuralmi (diktatórikus) rendszert vezettek be. Ez azt 
jelentette, hogy nem az írott törvények alapján hoztak dön-
téseket és ítéleteket, hanem úgy, ahogy a politikai érdek ép-
pen megkívánta.

Hogy a szegényeken segítsenek, a forradalom ellenségeitől 
elkobozták a vagyonukat, és szétosztották. A legfontosabb 
élelmiszerek és árucikkek árát központilag szabályozták. 
A gazdagoknak kötelező volt kölcsönt adniuk az államnak.

A belső lázadásokat kíméletlenül leverték. Bevezették az 
általános hadkötelezettséget, és a hadsereget újjászervezték. 
Az új csapatokkal sikeresen megvédték Franciaországot a 
külső támadók ellen. Így a köztársaság megmenekült – de 
óriási áldozatok árán.

A terror vége

Hiába nyert a francia hadsereg a külső támadók ellen, a 
jakobinusok vezetői továbbra is parancsba adtak tömeges 
kivégzéseket, hogy az embereket rettegésben tartsák, és így 
kényszerítsék őket engedelmességre. Ezt nevezzük terrornak. 
A jakobinusok vezetője szinte mindenkiben ellenséget látott, 
és a nyaktiló* (guillotine [gijotin]) alá küldte. Korábbi elvba-
rátait, társait sem kímélte.

A rettenetes helyzetet látva a jakobinusok ellenfelei végre 
összefogtak. 1794 júniusában döntő politikai fordulat követ-
kezett be: elfogták és kivégezték a jakobinusok vezetőit, élü-
kön Robespierre-rel. Így ért véget a 13 hónapig tartó jakobi-
nus terror. A francia nép kissé fellélegezhetett.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi miatt végezték ki XVI. Lajost? Mi lett ennek a következ-
ménye?

2. Miért került veszélybe a Francia Köztársaság?
3. Milyen intézkedéseket vezettek be a jakobinusok?
4. Hogyan ért véget a jakobinus diktatúra? Szerinted mi volt 

ennek az oka?

 Robespierre kivégzése (korabeli 
metszet)  A forradalom hírhedt ki-
végzőeszköze, a nyaktiló vetett véget 
Robespierre életének is. Miért tartot-
ták zsarnoknak a jakobinusok veze-
tőjét?

A jakobinus diktatúra 
áldozatai

Mintegy tizenhétezer embert a 
diktatúra bíróságainak ítélete alap-
ján végeztek ki. (Nagyjából ennyi 
ember él manapság Kalocsán vagy 
Szigethalmon.) Sok olyan ország-
rész volt, ahol ítélet nélkül több 
tízezer civilt öltek meg. Az egyik 
tartományban legalább százezer 
embert mészároltak le. (Ennyi la-
kosa van nagyjából Székesfehér-
várnak vagy Kecskemétnek.) Az 
emberek nyomorogtak és retteg-
tek.
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3.Napóleon felemelkedése 
és bukása

A forradalom zűrzavaros évei alatt gyakorlatilag a hadsereg nyújtotta a legjobb védelmet a ter-
ror ellen – annak ellenére, hogy a katonák is sokat nélkülöztek, és kegyetlen ütközeteket vívtak. 
A katonaság éppen ezért jelentős szerephez jutott. A tehetséges (és szerencsés) katonák számára 
lehetővé vált a gyors előrelépés, a karrier. A háborúnak köszönhette gyors felemelkedését egy fia-
tal, Korzika szigetéről származó katonatiszt, Bonaparte Napóleon is.

1. Emlékezz vissza, melyik ország-
gal vívott háborút a forrada-
lom alatt Franciaország! Hasz-
náld a történelmi atlaszod!

2. Mit tett a jakobinus vezetés a 
külső támadások ellen?

3. Szerinted melyek egy jó hadve-
zér tulajdonságai? Készítsetek 
egy listát erről!

4. Keresd meg Korzika szigetét a 
térképen!

Napóleon hatalomra kerülése

Bonaparte Napóleon (1769–1821) Korzikán született, kis-
nemesi családban. Franciaországban katonai iskolát végzett. 
Katonai tehetsége korán kiderült, ez gyors előmeneteléhez 
vezetett. Sikereit látva már fiatalon tábornokká léptették elő. 
Egy győztes itáliai hadjárat nagy népszerűséget és hírnevet 
szerzett neki.

Harci eredményességét látva új megbízást kapott: egyip-
tomi hadjáratot vezetett. Katonailag ez nem volt annyira 
eredményes, de népszerűsége igen nagyot nőtt. Politikai szö-
vetségesei támogatásával megszerezte magának a hatalmat. 
Konzullá nevezték ki, és egyeduralmat gyakorolt: ő nevez-
te ki a minisztereket, tábornokokat, köztisztviselőket, még a 
bírókat is.

Közben újabb katonai győzelmeket aratott: a Franciaor-
szágot megtámadó nagyhatalmakat térdre kényszerítette. 
Ezt követően az országban végre békét teremtett, a rend és 
nyugalom kora köszöntött be. Számos reformot* vezetett be 
az adózás, az oktatás és az igazságszolgáltatás területén.

Az emberek többsége Franciaország megmentőjének 
tartotta – ezt kihasználva 1804-ben császárrá koronáztatta 
magát Párizsban.

Napóleon háborúi

Napóleon egész uralmát végigkísérték a harcok. Császárrá 
koronázása után Anglia és szövetségesei üzentek hadat
Franciaországnak. Sok csata után, 1805-ben került sor a dön-
tő ütközetre az Atlanti-óceánon, a Trafalgar-fok közelében.

Az angol flottát Nelson admirális vezette. Ezt a csatát 
Napóleon elveszítette, így füstbe mentek a tengeri hatalmá-
ról szőtt tervei.

 A fiatal Napóleon ábrázolása egy 
korabeli festményen Mit gondolsz, 
miért támogatták annyian Napó-
leont? Törd a fejed: melyik ókori ural-
kodó jut eszedbe Napóleonról? Segít-
ségül eláruljuk neked, hogy a Római 
Birodalomban kell keresgélned a vá-
laszt!
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A szárazföldön azonban sikert sikerre halmozott: az orosz 
és az osztrák seregek kénytelenek voltak visszavonulni előle. 
A francia hadsereg mozgékony volt, és remek tüzérséggel
rendelkezett. Ez, valamint Napóleon hadvezéri tehetsége
szinte legyőzhetetlenné tette. Valamivel több mint tíz év alatt 
szinte egész Európát az uralma alá hajtotta. Az elfoglalt or-
szágok élére többnyire bizalmas tábornokait vagy rokonait
nevezte ki, és új, polgári törvényeket vezetett be.

Az oroszországi hadjárat

Napóleon szinte egész Európa ura lett. Nagyon szerette 
volna az angolokat is az uralma alá vonni. Hogy sarokba szo-
rítsa Angliát, megtiltotta az európai országoknak, hogy 
Angliával kereskedjenek. Oroszország ezt nem kívánta be-
tartani, ezért a császár 1812-ben hatalmas, több mint félmil-
lió főt számláló sereggel indult Oroszország ellen.

Az orosz sereg élén Kutuzov tábornok állt, aki maga is 
kiváló katona volt. Egy Borogyino nevű település mellett ke-
rült sor a döntő ütközetre a két hadsereg között, mely a fran-
ciák győzelmével végződött. Ezután Napóleon bevonult a 
felgyújtott Moszkvába, ahonnan már szinte mindenki elme-
nekült. Mivel nem tudott megfelelő mennyiségű élelmet és 
ellátást biztosítani seregeinek, kénytelen volt visszavonulni. 
Közben az oroszok folyamatosan támadták, így felőrölték a 
sereg maradékát. A rendkívül zord, fagyos időjárás is hozzá-
járult ahhoz, hogy a francia seregnek csak töredéke ért haza. 
Napóleon egészsége is megromlott.

 A trafalgari csata  Figyeld meg a korabeli hajók vitorlázatát és 
fegyverzetét! Milyen fegyverekkel harcoltak leginkább? A Trafalgar-fok és környéke. Itt 

zajlott a nevezetes tengeri ütközet.

 A francia sereg visszavonul Moszk-
vából
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Mi volt az oka annak, hogy Napóleon megtámadta Orosz-
országot? Mi okozta a hadjárat elvesztését?

Napóleon bukása

Az oroszországi kudarc felbátorította a leigázott európai 
országokat. Anglia és Oroszország vezetésével fellázadtak 
Napóleon ellen. 1813-ban a Lipcse városa melletti nagy 
csatában (a „népek csatája” elnevezést kapta, mert nagyon 
sok nemzet katonái harcoltak ott) döntő vereséget szenve-
dett a francia hadsereg. Hamarosan Párizs is elesett. Napó-
leon ekkor lemondott a trónról, és 1814-ben Elba szigetére 
száműzték. Franciaország elveszítette a meghódított terüle-
teit. Egy ideig újból királyság lett: XVIII. Lajos került a trónra.

Napóleon azonban nem nyugodott bele a vereségbe. Egy 
évvel a száműzetése után megszökött, és hívei segítségével 
újra magához ragadta a hatalmat – de ezt csak 100 napig si-
került megtartania. Ellenfelei Waterloo mellett végleg le-
győzték. Ekkor már igen messzire száműzték: az Atlanti- 
óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetére. Hat évig élt 
ott, majd 1821-ben meghalt.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel, miért volt Napóleon népszerű!
2. Hogyan jutott hatalomra?
3. Milyen változásokat hozott uralkodása?
4. Mi vezetett a bukásához, és milyen következményekkel 

járt ez Franciaország számára?

 Napóleon Szent Ilona 
szigetén. A császár szigo-
rú napirend szerint élt a 
száműzetése alatt. Rend-
szeresen sétált, és tollba 
mondta emlékiratait. Hosz-
szú betegség után halt 
meg – a legújabb kutatá-
sok szerint az is lehetséges, 
hogy megmérgezték.  Ke-
resd meg a térképen Elba 
szigetét és Szent Ilona szi-
getét! Mit gondolsz, miért 
olyan távoli helyre száműz-
ték másodszorra?

 Napóleon a Mars-mezőn  So-
roljátok fel, milyen tulajdonságai-
ban hasonlított Napóleon az ókori 
római császárokra!

Napóleon visszatérése

Napóleon a franciák tömegei 
számára a múlt dicsőségét jelké-
pezte. Népszerűségét bizonyítja, 
hogy Párizsba visszatértekor a tö-
megek lelkes ünnepléssel fogad-
ták. Úgy vonult be a fővárosba, 
mint annak idején Rómába a di-
csőséges hadvezérek. Ez a népün-
nepély nem állt messze Bonaparte 
személyiségétől. Mindig is vonzó-
dott a színpadias külsőségekhez. 
Azon a napon, amikor beiktatták 
hivatalába, díszes hermelinpalást-
ban, fején aranydiadémmal tette le 
az esküt az új alkotmányra. A szer-
tartást a Mars-mezőn felállított ol-
tárnál tartották, ahogyan azt az 
ókori Róma császárai is tették.

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   17 2022. 03. 18.   17:33:07



18

4.Az ipari forradalom és gazdasági 
következményei

A francia forradalom és Napóleon háborúi jelentősen felforgatták Európa megszokott rendjét. 
Sokakat lelkesítettek, másokat inkább megrémítettek a történtek. Az biztos, hogy a világ és az 
emberek gondolkodása jelentősen megváltozott. Mindez hatással volt a tudományokra és ezen 
keresztül az ipar fejlődésére is. Ez pedig további társadalmi változásokat okozott.

Anglia, a változások bölcsője

A 18. és a 19. század az ipar és a közlekedés számára is 
rengeteg változást, újítást hozott. A leglátványosabb ered-
mények Angliában születtek. Nem csoda, hiszen amikor pol-
gári állammá vált, megszűntek a céhek, és az emberek ve-
hettek földet, szabadon választhattak foglalkozást vagy 
indíthattak vállalkozást. Ezeket megfelelő törvényekkel segí-
tették elő. A tudományos felfedezések pedig a technikai fej-
lődést tették lehetővé.

Mindezek hatására az 1800-as években az iparban rob-
banásszerű (hirtelen és nagymértékű) fejlődés zajlott le, 
ezért nevezik ezt a korszakot ipari forradalomnak is.

A számtalan újdonság közül az egyik legfontosabb egy 
James Watt nevű feltaláló gőzgépe volt (1769-ben). Ez már 
nem emberi és nem állati erőt használt a működéséhez, ha-
nem a forró gőz erejét (energiáját). Lényeges volt az is, hogy 
egyetlen gőzgép több szerkezet meghajtására, működtetésé-
re is képes volt. Így a kis műhelyek helyett nagy gyárak épül-
tek, ahol sok gépet lehetett így üzembe helyezni. Ezek a gyá-
rak ugyanannyi idő alatt sokkal több árut tudtak elkészíteni, 
és jobb minőségben. A gazdasági fejlődésének köszönhetően 
Anglia a világ vezető ipari országává vált.

1. Emlékezz vissza a földrajzi fel-
fedezések időszakára! Melyik 
társadalmi réteg erősödött 
meg akkor?

2. Melyik ország lett akkor a ten-
geri kereskedelem központja? 
Szerinted miért?

3. Tudsz olyan technikai talál-
mányt megnevezni az eddig 
tanultak alapján, amely jelen-
tősen megváltoztatta az embe-
rek életét?

 James Watt gőzgépe. Ez a szer-
kezet a dugattyú egyenes mozgását 
forgómozgássá tudta alakítani. Így 
lehetett sok gép működtetésére 
használni.

1770 táján Angliában két iparosmester feltalálta a víz erejével 
működő fonógépet. Ez akkor nagy előrelépés volt. Ám a lapátke-
rekes hajtás miatt ezek az üzemek csak folyóparton tudtak mű-
ködni.

A gőzgép ezt egy csapásra megváltoztatta. Nagyon sok fonoda 
épült, hatalmas mennyiségű fonalat termeltek. Emiatt aztán szük-
ségessé vált a szövőgépek továbbfejlesztése is. Ebből a példából 
megértheted, hogy az egyik technikai fejlődés hogyan segítette 
elő akár több másik iparág fellendülését is.
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Az üzleti élet változásai

A vállalkozók között szinte azonnal megindult a versen-
gés. A vevők azoktól vásároltak, akik jobb minőségben és ol-
csóbban állították elő portékájukat, vagy valami újdonságot 
gyártottak. Akinek volt pénze, az (a későbbi haszon reményé-
ben) befektette azt: például gyárat alapíthatott (akár többek-
kel összefogva, közösen). Ezt a befektetett pénzösszeget 
nevezik tőkének. A tőke szó németül Kapital, emiatt a befek-
tetésekből működő gazdaságot kapitalizmusnak nevezik, az 
erre épülő társadalmat tőkés társadalomnak.

Az angliai példa hatására előbb Nyugat-Európában, majd 
a tengerentúlon, az Egyesült Államok fejlettebb vidékein is 
megkezdődött az ipari forradalom.

Ez a korszak azért is fontos – a 18. század végén és a 19. 
század kezdetén járunk –, mert innentől kezdődően vált álta-
lánossá a világ egészére érvényes folyamatos technikai fejlő-
dés és a gazdaság növekedése.

Keresd meg ezt az időszakot az idővonalon!

A bankok és a gazdasági fejlődés

Egy gyár megépítéséhez nagyon sok befektetett pénzre 
(tőkére) van szükség. Ilyen hatalmas összeg nem volt min-
denki zsebében. Azok is indíthattak azonban vállalkozást, 
akiknek nem volt meg a kezdőtőkéjük ehhez. A hiányzó 
pénzt a bankok előlegezték meg számukra – hitelt adtak, 
természetesen megfelelő szerződések alapján. Mivel a ban-
kok is egyre nagyobb haszonra akartak szert tenni, így egyre 
több vállalkozást támogattak. A bankok haszna a kölcsön-
zött összeg kamatából állt: a kölcsönzött összegnél sokkal 
több pénzt kaptak vissza. Hogyha a vállalkozás mégsem lett 
sikeres – azaz csődbe ment –, akkor a banknak joga volt az 
adós ingatlanjait és vagyontárgyait lefoglalni, értékesíte-
ni (eladni), amiből a befektetett összeget és a kamatokat 
visszakapta.

A közlekedés fejlődése és következményei

A gőzgép feltalálása hatalmas lépés volt, rengeteg válto-
zást hozott az ipari termelésben. Azonban más területek 
gyors fejlődését is elindította. A gőzmozdony és gőzhajó fel-
találása a közlekedés és az áruszállítás meggyorsításával ha-
tott az ipari termelésre és a kereskedelemre. (Később az 

 Egy ilyen méretű gyár alapításá-
hoz, üzemeltetéséhez több befekte-
tő összefogására volt szükség.

 A banki hitel működése
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elektromosság feltalálása és annak a mindennapi életben 
való alkalmazása lesz ilyen jelentőségű.)

Egy amerikai feltaláló, Robert Fulton [robert fultn] hosz-
szas tervezést követően 1807 őszén megépítette az első jól 
használható gőzhajót. Ezt több másik követte, és ahogy a 
technika és az ipar egyre fejlődött, jobb és újabb alapanya-
gokkal, korszerűbb megoldásokkal egyre nagyobb és gyor-
sabb hajókat tudtak építeni. A haditechnika változása sem 
maradt el: az első hadigőzös New York kikötőjét védte (1812-
ben).

Robert Stephenson [robert sztívönzon] 1829-ben, apjával 
építette azt a gőzmozdonyt, ami egy versenyen messze meg-
előzte a többi mozdonyt, így ez lett a világ első személyszál-
lító vonatának a mozdonya.

Kezdetben Angliában, majd Európában és kisvártatva 
Amerikában is nagy lendületet vett a vasútépítés. Az utazás 
és a teherszállítás is gyorsabbá vált, nem beszélve arról, hogy 
a vasúton szállított áruk mennyisége is jóval nagyobb volt, 
mint amennyit addig szekereken szállítani tudtak.

 Fulton gőzhajója  Figyeld meg a 
lapátkerekek elhelyezkedését! Ez a 
hajó még átmenet volt a vitorlás és a 
csak gépi meghajtású hajók között: 
kedvező szél esetén kihasználták ezt 
az erőforrást is. Ezért láthatsz a ha-
jón még vitorlázatot is.

 A Rocket, Stephensonék gőzmoz-
donya. A többi korabeli mozdonyhoz 
képest sok technikai újítást alkal-
maztak az építése során. Ezeket a 
következő években egyre több gőz-
gépen használták.

Az idősebbik Stephenson volt 
az, aki feltalálta a peremes kere-
ket, ami lehetővé tette, hogy a ke-
rekek ne forduljanak le a sínről. Ő 
tervezte az első működőképes gőz-
mozdonyt, amit szénnel és búzával 
fűtöttek. A nagy előrelépést azon-
ban a Rocket nevű mozdony jelen-
tette: tulajdonképpen ez a gép lett 
a gőzmozdonyok „atyja”.
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mondd el saját szavaiddal, hogy az ipari forradalom emlí-
tett találmányai milyen hatással voltak a kereskedelemre 
és a termelésre!

2. Emlékezz vissza, mit tanultál a manufaktúrákról! Miben 
különbözik ettől egy gyár működése?

3. Sok szó esett a vasútról. Mit gondolsz, milyen változások 
történtek azokon a vidékeken, ahová elért a vasút? Készíts 
erről listát!

4. Egy tőkés vállalkozás hogyan válhatott sikeressé? Ne csak 
egy dologra gondolj!

5. Miért volt nagy jelentőségű Morse találmánya?

 A Morse-féle telegráf. A kezelő a 
képen megjelölt kart hosszabb vagy 
rövidebb ideig lenyomta, és így tu-
dott elektromos jeleket továbbítani. 
A morzeábécé jelentősége az volt, 
hogy a hosszú és rövid jelek felhasz-
nálásával minden betűnek volt egy 
kódja. A beérkező üzenetet egy papír-
szalagra rögzítette a gép pontok és 
vonalak formájában. Aki ismerte, 
melyik jelsor milyen betűt jelöl, az el 
tudta olvasni. Érdekesség: Morse ere-
detileg festőművésznek tanult.

A vasútépítés másra is nagy hatással volt: a gépipar és
vele párhuzamosan a vasgyártás komoly fejlődésen ment 
át. Egyre nagyobb szükség lett jól képzett mérnökökre és 
egyéb szakemberekre, akik jó nevű és magas szintű képzést 
biztosító iskolákból, egyetemekről kerültek ki.

Kutass a történelmi atlaszban! Nézz utána, mely országok-
ban építettek vasútvonalakat 1850-ig! Szerinted miért azok-
ban az irányokban futnak a vasútvonalak?

A kor technikai fejlődése a hírek továbbítására is hatást 
gyakorolt! Az elektromágnesség felfedezése után egy ameri-
kai feltaláló, Samuel Morse [szémjuel morsz] kifejlesztette a 
távírót és az azzal továbbítható jelek rendszerét (ez a morze-
ábécé). Így nagy távolságokra is gyorsan lehetett üzeneteket 
küldeni. Mondanunk sem kell, hogy ez az üzleti és politikai 
életre is döntő hatással volt.
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5.A forradalmak hatásai – A polgári 
átalakulás

A Franciaországban zajló események minden európai nép gondolkodására hatással voltak. 
A szabadság és egyenlőség eszméi, az országos ügyekbe való beleszólás joga az egyszerű, elnyo-
mott emberek számára példaképpé tette a francia forradalmárokat. A hatalmukat féltő uralkodó 
rétegek, a nemesek számára ellenben fenyegetést jelentettek. Egy dolog azonban biztos: nagy tár-
sadalmi változások előszele volt.

A forradalmi eszmék terjedése

A 18–19. században Franciaország volt az egyik legerősebb 
és legfejlettebb ország Európában. Minden jelentős francia-
országi esemény felkeltette az emberek figyelmét. Így történt 
a forradalom kitörésekor is. A francia király hatalmának meg-
döntése, a születési előjogok eltörlése, a polgári szabadság-
jogok biztosítása a jobbágyság és a polgárság számára a fel-
emelkedést, a fejlődést jelentő minta lett. A gazdaság 
fejlődése mellett sokan az idegen uralomtól független, önálló 
állam kialakulásának példáját is követni kívánták. Egyre fon-
tosabbá vált az együvé tartozás érzése, a nemzet eszméje. 

Az európai uralkodók érdeke azonban mindezzel ellenté-
tes volt. A francia forradalom előtti társadalmi és gazdasági 
állapotokat, tehát korábbi hatalmukat kívánták visszaállíta-
ni. A napóleoni háborúk győztesei (az orosz, a porosz és az 
osztrák uralkodók) ezért megalakították a Szent Szövet-
séget. Újrarajzolták a térképet – a korábbi országhatárok-
kal –, ezzel együtt megerősítették a feudális társadalmi 
rendet. Hatalmuk megtartása érdekében katonai segítséget 
is nyújtottak egymásnak. 

A szabadság eszméi azonban már befészkelték magukat 
az emberek gondolkodásába. Európa több országában 
– Franciaországban, Lengyelországban, Itáliában – újabb és 
újabb forradalmak és szabadságharcok lángoltak fel. 
A Szent Szövetség harminc évig volt képes ezeket erőszakkal 
elfojtani, de 1848-ban egy minden addiginál nagyobb forra-
dalmi hullám söpört végig Európán – a „népek tavasza”.

Az ipari forradalom nyújtotta lehetőségek

Azt már tudod, hogy ez idő tájt az angol társadalom szer-
kezete átalakult. A törvényeket a polgárokból választott kép-
viselők hozták a parlamentben. Az országot a kormány (az 

1. Milyen találmányok könnyítet-
ték meg a termelést és a közle-
kedést az ipari forradalomnak 
köszönhetően?

2. Idézzétek fel, hogyan élt a feu-
dális társadalomban egy job-
bágy, egy polgár és egy földbir-
tokos!

3. Miben volt más az angliai és 
francia forradalom polgári tár-
sadalma? Hogyan éltek a pa-
rasztok, a polgárok, kinek lehe-
tett földbirtoka, kiből válhatott 
iparos? 

 A Szent Szövetség megalapítói: 
az orosz cár, az osztrák császár és a 
porosz király
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Fontos tudnod, hogy a gazdasá-
gi és társadalmi változások mindig 
összefüggenek. Emlékezz csak 
vissza: miért kezdtek hódító hadjá-
ratokba az uralkodók, igáztak le 
más népeket? Azért, mert új föld-
területekre volt szükségük, ahol 
termelni és az állam fenntartása 
érdekében adót szedni lehetett. 
Miért omlott össze egy-egy nagy 
birodalom? Gyakran azért, mert az 
alsóbb társadalmi rétegek vagy a 
leigázott népek számára ez már el-
viselhetetlen terhet jelentett – 
anyagilag, azaz gazdaságilag is, és 
a társadalom igazságossága szem-
pontjából is. Miért alakult ki a rab-
szolgatartás? Azért, mert több dol-
gos kézre volt szükség a növekvő 
földterületeken. Ilyen helyzetek 
váltottak ki mindig lázadásokat, 
polgárháborúkat, forradalmakat.

állam irányításáért felelős miniszterek csoportja) irányította, 
akik a parlamentnek tartoztak felelősséggel. A király pedig az 
állam legfőbb képviselője, de nem teljhatalmú ura volt. 

Az angol és a francia mintára a 19. században egyre több 
európai államban következtek be hasonló változások. Ezek-
ben az államokban a földbirtok is polgári tulajdon volt. Meg-
szűntek a feudális kötöttségek: bárki szerezhetett földet, ha 
volt rá pénze, tőkéje. (Ez a feudális viszonyok között elképzel-
hetetlen lett volna.) A gazdaság alapja ezért már nem a 
földbirtok, hanem a befektethető pénz, azaz a tőke lett. 
A földbirtokos maga is tőkés* volt, aki a földjén dolgozó pa-
rasztoknak munkabért fizetett. A városokban élők is szaba-
don kezdhettek ipari tevékenységbe, gyárak alapításába, 
feltéve, hogy volt hozzá tőkéjük. Az új vállalkozások elindítá-
sát a bankok segítették. Akinek erre nem volt lehetősége, az 
elszegődött a gyárakba, ahol a munkájáért bért, fizetést ka-
pott. Innen származik az elnevezés: bérmunkások.* Kiala-
kult a polgári társadalom két nagy rétege: a tőkések és a 
bérmunkások csoportja.

Élet az új társadalmi rendben

Korábban, a manufaktúrákban elsősorban kézműves tech-
nikákkal, de munkamegosztásban dolgoztak egy-egy részfo-
lyamaton. Ezzel szemben a gyárak gépekkel voltak tele, ami 
végképp szükségtelenné tette a szaktudást. A munkásnak 
egyetlen feladata volt: az adott gép kezelését kellett elsajátí-
tania. A gyárak tömegtermelést folytattak, olcsó munka-
erővel – képzetlen bérmunkásokkal. A gyáros minél hosz-
szabb munkaidőben és minél kevesebb bérért dolgoztatta 
őket, annál nagyobb hasznot tudott elérni. Általános volt a 
16-18 órás munkaidő, amit rossz munkakörülmények kö-
zött kellett tölteniük. Nőket és gyerekeket is alkalmaztak.

Az ipari forradalom hatására megváltozott a falvak la-
kosságának élete is. Elterjedtek a mezőgazdasági gépek – a 
gőzeke, a vetőgép, az aratógép –, ami kevesebb munkás 
foglalkoztatását tette szükségessé. A megtermelt élelmiszer 
mennyisége mégis nőtt, mivel a földeket trágyázták, vetés-
forgóban művelték meg, és egyre több legelőt vontak be a 
művelésbe. A nincstelenné váló mezőgazdasági munkások
tömegei – a megélhetés reményében – a városokba özönlöt-
tek.

Idézzétek fel, mikor olvashattatok hasonló folyamatról a 
történelem során! Segítségül eláruljuk: az ókorban keresen-
dő a válasz.

 Manufaktúra és gyár  Hason-
lítsd össze a két képet! Miben látod a 
különbségeket?
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Megváltozott a lakosság aránya falu és város között. A vá-
rosi népesség a többszörösére nőtt. Ez biztosította a gyárak 
számára az olcsó munkaerőt. A munkások alacsony bérükből 
túlzsúfolt városnegyedekben, egészségtelen bérházak-
ban éltek. A lakásokban nem volt folyó víz és WC sem. Gya-
koriak voltak az elbocsátások, a munka nélkül maradt csalá-
dok nyomorogtak. Az elkeseredett emberek a gépeket okolták 
nyomorúságos helyzetük miatt, és kalapáccsal szétverték 
azokat. Ezt hívták gépromboló mozgalomnak. Később szer-
vezeteket hoztak létre, hogy összefogva védjék érdekeiket a 
gyárosokkal szemben. Az ilyen, a munkásokat szakmánként 
egységbe tömörítő szervezeteket nevezzük szakszervezet-
nek.* A legnagyobb fegyverük a munkabeszüntetés, idegen 
szóval a sztrájk volt. Ez azért volt olyan hatásos, mert min-
den kieső munkanap komoly anyagi veszteség volt a gyáros 
számára. A szakszervezetek lassanként egyre jobb munkakö-
rülményeket és béreket tudtak kiharcolni. A munka nélküli 
tagjaikat pedig segélyekkel segítették.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan változtatta meg az emberek gondolkodásmódját 
a francia forradalom? Alkossatok két csoportot! Az egyik 
csoport gyűjtsön érveket a változások mellett, a másik pe-
dig ellene! Tartsatok vitát tanárotok vezetésével! 

2. Mit jelent a „népek tavasza” kifejezés?
3. Hogyan alakult át a társadalom szerkezete? Mi lett a gaz-

daság alapja? Nevezd meg a polgári társadalom két fő ré-
tegét!

4. Milyen mezőgazdasági újítások segítették a termelést?
5. Hogyan éltek és dolgoztak a munkások a városokban?

A gyermekmunka

A gyermekek foglalkoztatása 
rendkívüli haszonnal járt. Nem-
csak kisebb bérért dolgoztatták 
őket, de a gyerekek termetüknél 
fogva alkalmasak voltak olyan mun-
kákra is, amire a felnőttek nem. Mi-
vel szűk helyekre is befértek, elő-
szeretettel alkalmazták őket a 
bányákban: a keskeny járatokban a 
csilléket (a szénszállító kocsikat) 
hámba fogva, saját erejükből kellett 
elhúzniuk. Gyakran szenvedtek bal-
esetet, vesztették el végtagjukat a 
kis gyári munkások, miközben a 
működésben lévő gépek között buj-
kálva végezték munkájukat. A mun-
kafelügyelők pedig brutálisan meg-
büntették őket, ha elkéstek vagy a 
fáradtság miatt lelassultak. Ami 
persze nem csoda, hiszen eleinte 
ők is 16 órát dolgoztak naponta.

 Gyermekmunka a bányában. 
Biztosan ismered Charles Dickens 
műveit: a Twist Olivert vagy A kis 
gyufa árus lány történetét. Ezekből 
megtudhatod, hogyan és miért dol-
goztak a gyerekek.

  Gőzeke és aratógép  Idézzétek fel, hogyan végezték a szán-
tást és aratást a középkorban!
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6.A magyar reformkor kezdetei
A napóleoni háborúk után erősen csökkent a gazdasági termelés: sem hadifelszerelésre, sem 

annyi élelemre nem volt szükség. Ez kisebb válságot okozott. A Magyarország és Európa nyugati 
része közti különbség egyre szembetűnőbb lett. Az ipar fejlesztése mind sürgetőbbé vált. Az orszá-
gos politika irányítói a változásokat a Habsburg Birodalom keretei között akarták megvalósítani.

Országgyűlés a reformkor hajnalán

1825-öt írunk. Az osztrák császár, I. Ferenc hosszabb szü-
net után ismét összehívta a rendi országgyűlést Pozsonyban. 
Akkoriban az Országgyűlés tagjai két nagy csoportot alkotva 
tanácskoztak, ezeket a csoportokat „táblának” hívták. Az al-
sótábla a megyék és a szabad királyi városok küldöttei-
ből (középnemesekből és városi polgárokból) állt, a felső-
táblába a főnemesség és a főpapság tartozott. A felsőtábla 
üléseit a nádor vezette (aki a király „helyettese” volt). Az 
egyes kérdéseket a két tábla külön-külön tárgyalta meg. 
Csak akkor küldték a császár elé a véleményeket, ha a két 
csoport megegyezésre jutott. Ez nagyon lassúvá tette a tör-
vényalkotást, és az országgyűlések sokszor évekig tartottak. 
Hogyha a császár nem volt elégedett a közös javaslattal, 

1. Idézzétek fel, amit Napóleon 
hadjáratairól tanultatok!

2. Milyen változásokat okozott 
Európában?

3. Idézzétek fel, milyen volt Ma-
gyarország gazdasága és tár-
sadalma a 19. század elején!

4. Nézz utána, mit jelent a reform 
szó!

5. Idézd fel, milyen feladatai vol-
tak a nádornak!

Király

Alsótábla

(összehívja, berekeszti vagy feloszlatja)

fe
lir

at

elu
ta

sít
ja

elfogadja

szentesíti

(nádor) 
katolikus főpapok, főurak személyesen

megyék 2-2 követe (nemesek), 
szabad királyi városok követei

törvényjavaslat (elutasított)
törvényjavaslat (elfogadott)

 A rendi országgyűlés felépítése 
Mi volt a különbség az alsó- és felső-
tábla tagjai között?
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visszaküldte, és az egész tárgyalás kez-
dődött elölről. Ugyanis csak abból a ja-
vaslatból lehetett törvény, amit a császár 
is jóváhagyott.

Ezen az országgyűlésen nagy megle-
petést okozott egy bejelentés. Széchenyi 
István gróf a birtokai egyéves jövedelmét 
ajánlotta fel arra, hogy létrehozzanak egy 
intézetet a magyar nyelv művelésére és 
erősítésére. Így alakult meg a Magyar Tu-
dós Társaság, amit később Magyar Tudo-
mányos Akadémiának neveztek.

Széchenyi István – a reformer

Gróf Széchenyi István gazdag főúri család sarja volt. 
Édesapja alapította a Nemzeti Múzeumot, nagybátyja, Fes-
tetics György pedig az első magyar mezőgazdasági főiskolát, 
a keszthelyi Georgikont.

Gróf Széchenyi István Bécsben született, itt és a család 
birtokán, Nagycenken nőtt fel. Fiatalon katonának állt, és 
részt vett a Napóleon elleni háborúkban. A harcok után a ka-
tonaságból kilépett, és beutazta Európát. Ennek során felis-
merte, hogy Magyarország milyen óriási lemaradásban 
van a fejlett Nyugathoz képest. Angliai utazása volt rá a leg-
nagyobb hatással. Jó barátja, báró Wesselényi Miklós erősí-
tette benne az újítással kapcsolatos terveit, gondolatait. Mi-
után utazásaiból hazatért, elhatározta, hogy tenni fog az 
ország fejlődéséért.

A változtatásokat saját birtokain kívánta elkezdeni. A mo-
dernizálás sok pénzbe került, erre szeretett volna kölcsönt 
felvenni. Azonban egyetlen bécsi bank sem nyújtott neki se-
gítséget, mivel a magyarországi földbirtokokat nem lehetett 
sem eladni, sem elárverezni. Az ősiség törvénye még ér-
vényben volt, ez pedig a 19. század elején már akadályozta 
a fejlődést. A bank szempontjából ugyanis egy eladhatatlan 
birtokra hitelt adni kockázatos vállalkozás lett volna: ha az 
adós csődbe megy, nem tudja visszaszerezni sem a kölcsön 
összegét, sem pedig értékesíteni a fedezetként felajánlott 
birtokot.

A reformkor kezdete

Ekkor írta Széchenyi a Hitel című művét, melyben leírta az 
ország állapotát, ismertetett számos új gazdasági módszert, 
valamint megmutatta, milyen változásokra van szükség. 

 A Magyar Tudós Társaság meg-
alapítása  Szerinted hogyan fogad-
ták Széchenyi bejelentését?

Festetics György 1797-ben ala-
pította meg a Georgikont Keszthe-
lyen. Ez tulajdonképpen olyan is-
kola volt, ahol korszerű mezőgaz-
dasági ismereteket oktattak (nö-
vénytermesztésről és állattenyész-
tésről egyaránt). Elsősorban az 
uradalmakon dolgozó gazdatisztek 
számára, de a földbirtokosok ma-
guk is megismerkedhettek az új 
eszközökkel és módszerekkel.

 A Georgikon épületei ma a Me-
zőgazdasági Múzeum tulajdoná-
ban vannak. Bemutatják a kora-
beli mezőgazdaság jellemzőit. 
A képen a magtár és az ököristálló 
látható. A gazdaságban új, nálunk 
addig ismeretlen módszereket ok-
tattak.
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A mű 1830-ban jelent meg – ekkortól számítjuk a reform-
kort* Magyarországon.

Miért volt szükség eredetileg az ősiség törvényére?

Széchenyi azt állította, hogy a középkori, feudális viszo-
nyok szerint működő birtokok képtelenek a korszerűsödésre. 
Egyrészt sok pénzre lenne ehhez szükség, amit a bankok nem 
adnak, az ősiség törvénye akadálya a hitelfelvételnek. 
Ezért ezt az ötszáz éves törvényt ideje lenne eltörölni. Más-
részt a jobbágyok robotmunkája is hátráltatja a fejlődést. 
A munkát végző embert inkább érdekeltté kell tenni a terme-
lésben, így a bérmunka sokkal hatékonyabb lesz. Ez a gon-
dolat adta az alapját annak, hogy a jobbágyrendszert meg 
kellene szüntetni.

Következő nagy hatású elve az volt, hogy az ország fel-
emelésében mindenkinek részt kell vennie. Emiatt a neme-
sek adóztatását is javasolta. Ez a közteherviselés:* a társa-
dalom minden rétege fizet valamennyi adót. Szorgalmazta, 
hogy az ipart és a közlekedést is fejlesszék.

Az 1830 és 1848 közötti időszak volt a magyarországi 
reformkor. Sok új mozgalom, gondolat jellemezte ezeket az 
éveket. A polgári-nemzeti átalakulás korszaka volt. Legin-
kább a köznemesek értettek egyet a változások szükségessé-
gével. Kölcsey Ferenc így fogalmazott: „Jelszavaink valának: 
haza és haladás!” Mindezek a fontos és szükségszerű társa-
dalmi változások elősegítését jelentették. Ezt egészítette ki 
a nemzeti nyelv és kultúra ápolása, fejlesztése.

Volt már arról szó, hogy a társadalmi rétegekre vonatkozó 
szabályok is gyökeres változtatásokra szorultak. Ezeket a vál-
tozásokat a fejlődés érdekében meg kellett valósítani.

A reformkori törekvéseket a rendi országgyűléseken szán-
dékozták megszavaztatni. Természetesen ehhez az uralkodó-
nak is hozzá kellett járulnia.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen módon lehetett egy törvényjavaslatból törvény a 
reformkorban?

2. Széchenyi miket javasolt a magyar gazdaság korszerűsíté-
se érdekében?

3. Szerinted a nemesek közül kiknek nem tetszettek Széche-
nyi reformjavaslatai? Miért?

4. Keresd meg a térképen: Bécs, Nagycenk, Keszthely, Po-
zsony!

 Széchenyi István gróf
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7.Magyarország társadalma és gazdasága 
a reformkor küszöbén

Széchenyi István gróf angliai utazásai során ismerkedett meg az ipari forradalom technikai új-
donságaival. Itt szembesült a polgári társadalom kínálta lehetőségekkel: a fejlődő gazdasággal, a 
vállalkozások elindítását biztosító banki hálózattal, illetve a szabad véleménynyilvánítást, a poli-
tikába való beleszólást is megengedő igazságosabb társadalmi renddel. Ebből a leckéből megtud-
hatod, mekkora elmaradásban élt Magyarország, és ez milyen társadalmi feszültségeket okozott.

1. Milyen társadalmi rétegek al-
kották a feudális társadalma-
kat? Milyen jogai voltak a ne-
mességnek?

2. Milyen társadalmi rétegek al-
kotják a polgári társadalma-
kat? Mi a hatalom alapja?

3. Milyen nemzetiségek éltek Ma-
gyarország területén a 18. szá-
zad végén?

A társadalom rétegződése

A 19. század elején Magyarország népessége közel 13 mil-
lió fő volt. A lakosság egytized része örökölt kiváltságjogok-
kal rendelkező nemes volt. Születésüknél fogva adómentes-
séget élveztek, és szavazati joguk volt a megyegyűlésben, a 
főnemeseknek az Országgyűlésben. Vagyoni különbségek 
azonban közöttük is voltak. A legnagyobb földbirtokkal a 
főnemesek rendelkeztek (több tízezer vagy százezer hold 
földön gazdálkodhattak). Nemesi rangjuk szerint a hercegek, 
a grófok és a bárók tartoztak ide. Sokan közülük külföldön 
éltek, még csak magyarul sem beszéltek. Széchenyi István 
családja is a főnemesek – a grófok – közé tartozott. Barátja, 
Wesselényi Miklós báró volt. Birtokaikon elsősorban mező-
gazdasági termelés folyt, de lassan megjelent a feldolgozó-
ipar egy-egy létesítménye is. A megtermelt javakat malmaik, 
szesz- és cukorgyáraik dolgozták fel. 

A nemesség legnagyobb részét a középnemesek alkották. 
Mivel kisebb birtokuk szerényebb megélhetést biztosított, 
annak fejlesztésére nem volt elegendő pénzük. Hitelt pedig 

 A keszthelyi Festetics-kastély, 
a grófi család lakóhelye
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nem kaptak. Nem csoda hát, hogy nagy számban kerültek ki 
közülük a reformok támogatói. Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc 
is közéjük tartozott. 

A legszegényebb, kisnemesi réteg a bocskoros nemeseké 
volt. Nevük onnan származik, hogy életük nem sokban kü-
lönbözött a jobbágyokétól (akik bocskort viseltek lábbeli 
gyanánt). Földbirtokaikat elvesztették, a nemesi kiváltságo-
kat rangjuk biztosította számukra, amelyhez éppen ezért ra-
gaszkodtak.

A nemesek között – Széchenyihez hasonlóan – szép szám-
mal akadtak, akik a fejlődést támogatták. Belátták ugyanis, 
hogy a jobbágyokat – saját földbirtokhoz juttatva – érdekeltté 
lehet tenni a termelésben. Azt is látták, hogy a mezőgazdaság 
korszerűsítése a nagybirtokosok számára is növekvő bevéte-
leket eredményez. Az elszegényedő köznemesek számára is a 
vállalkozások jelentették a kiutat, így legtöbbjük a reformokat 
támogatta. Ezért cserébe hajlandók voltak lemondani nemesi 
kiváltságaikról, vállalták az adófizetés terheit is. Az új társa-
dalmi-gazdasági rendet szorgalmazó haladó gondolkodásúa-
kat nevezzük refompártinak.* A feudális viszonyokhoz, a ne-
mesi kiváltságokhoz mégis sokan ragaszkodtak. Ők azt az el-
vet vallották, hogy maradjon minden a régiben, ők a maradi 
gondolkodásúak, a reformellenesek.* A királyhoz hű főneme-
sek, az egyház képviselői és a kisnemesek többsége ebbe a 
táborba tartozott. 

A lakosság kilenctized részét a jobbágyság képezte. A ne-
mesi birtokon középkori módszerekkel, kézi és állati erővel 
végezték a munkákat. Emlékezz csak vissza: ekkortájt Ang-
liában és a fejlettebb nyugat-európai országokban a gőzgép 
energiáját használták szántáshoz-vetéshez és a legnehezebb 
fizikai munkához: az aratáshoz és a csépléshez. A jobbágyok-
nak nem sok esélyük volt arra sem, hogy ebből az életmód-
ból kilépjenek. A jobbágytelek a földbirtokos tulajdona volt, 
használatáért szolgáltatásokkal tartoztak cserébe. A legna-
gyobb értékű szolgáltatás pedig a robot volt, aminek hasznát 
a földesúr zsebelte be. A jobb élethez, a paraszti sorból való 
kilépéshez a jobbágyoknak pénzre lett volna szükségük, de 
még a gyermekük taníttatására – az ő jövőjének biztosítá-
sára – is csak keveseknek tellett. Természetes tehát, hogy 
a jobbágy ság a reformokat támogatta.

Idézzétek fel, milyen szolgáltatásokkal tartozott egy job-
bágy a földesúrnak!

A városok, mezővárosok lakosságát a polgárok alkották. 
A század elején zömében céhekben folyt az ipari termelés. 
Azonban a kereskedelmi útvonalak mentén lévő városokban 

 Középnemesi kúria  Hasonlítsd 
össze az előző képpel!! Milyen részle-
tek árulkodnak a vagyoni különbsé-
gekről? Figyeld meg az épületek mé-
retét, díszítettségét, a környezetet, a 
kertet!
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kezdett kialakulni egy új polgári réteg. A gazdagabb keres-
kedők már hitelt is tudtak nyújtani, amiből komoly tőkét 
halmoztak fel. Mások üzemeket, kisebb gyárakat alapítot-
tak, ahol bérmunkásokat foglalkoztattak. Ők képezték a vál-
lalkozói réteget. Ilyen volt Ganz Ábrahám is, aki később híres 
gépgyárat alapított Pesten. A reformok bevezetése az ő ér-
dekeiket is szolgálta.

Nemzetiségek együttélése

Azt már tudod, hogy Mária Terézia idejében soknemzeti-
ségűvé vált Magyarország. Horvátok, szerbek, románok, szlo-
vákok, németek, zsidók és más nemzetiségek* éltek az ország 
területén, a népesség több mint felét alkotva. Ebben a kor-
szakban Európa minden részén arra törekedtek a nemzetisé-
gek, hogy népük saját, önálló hazában élhessen, megőrizhes-
se saját kultúráját, nyelvét, történelmi emlékeit, szokásait. 
Ezt nevezzük nemzetállamnak*. Így történt ez hazánkban is. 
A legnépesebb nemzetiségek önálló kormányzást és nyelv-
használatot követeltek. A legnagyobb feszültségek az anya-
nyelv hivatalossá tétele körül alakultak ki. 

Mi volt a hivatalos nyelv a Habsburg Birodalom területén?
Mi volt a birodalom érdeke?

A Habsburg Birodalom részeként Magyarország a mező-
gazdasági termékek előállítását végezte. A birodalom ezt a 
kettős vámrendelettel tudta fenntartani. Egyértelmű tehát, 
hogy a magyar ipar fejlődését meg kívánták akadályozni. 
A törvényhozás menete – mint azt korábban megismerted – 
ezt biztosította is. Ha a rendi országgyűlésben meg is tudtak 
egyezni a refompártiak és a reformellenesek egy törvény-
javaslatban, azt a császár elutasíthatta. Hosszú politikai küz-
delem vette hát kezdetét Magyarország felvirágoztatása 
ügyében.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a nemesség különböző rétegeit!
2. Milyen társadalmi csoportok alkották még a magyar társa-

dalmat?
3. A különböző társadalmi csoportok közül melyeknek állt 

érdekében a gazdaság korszerűsítése?
4. Kiket nevezünk haladóknak, és kiket maradiaknak?
5. Mit jelent a nemzetállam kifejezés? Fogalmazzátok meg, 

miért vált ez fontos fogalommá egy-egy nép életében!

 A Habsburg Birodalom hivatalos 
pénze a krajcár és a dukát volt. 
A krajcárt rézből, a dukátot aranyból 
verték.
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A gazdaság erősödése és a polgári átalakulás 
megindulása egyre szélesebb rétegeknek bizto-
sított elegendő időt és anyagi lehetőséget az igé-
nyes szórakozásra. A kiszélesedő polgári réteg, a 
vállalkozók, gyárosok, bankárok igyekeztek a ko-
rábbi arisztokráciához csatlakozni, felvették élet-
stílusukat. 

De mit is jelentett ekkortájt a társasági élet? Ét-
terem, könyvtár, kaszinó, lóverseny, vendégeske-
dés vidéki kúriákban, kastélyokban. És a bálok!… 
Képzeld most magad egy fényűző főúri palota ka-
pujába: a hintó begördül az épület elé, ahol az inas 
kisegíti a vendégeket a kocsiból. Az úri hölgy gaz-
dagon díszített báli ruhában, csillogó ékszereiben 
kecsesen felsétál a márványlépcsőn, a fekete frak-
kot viselő úr oldalán. A bálterem ajtaja kitárul. A ze-
nekar dallamai, a csacsogó hölgyek kacajai, az ösz-
szekoccanó kristálypoharak csengése keveredik 
jellegzetes báli zsibongássá. A falakon aranykere-
tes tükrök szórják szerteszét a kristálycsillárok 
szikrázó fényét. A súlyos selyemruhák tánc közben 
mégis úgy szálldosnak, mint könnyű pillangók. Az 
asztaloknál csoportok beszélgetnek – ki a legfris-
sebb pesti pletykákat, ki a napi politikai esemé-
nyeket osztja meg partnereivel. Néhol összesúgnak 
a hölgyek – talán a divatjamúlt vagy a hölgy korá-
hoz nem illő színű ruhát beszélik ki éppen? Netán 
rajtakaptak egy fiatalembert, amint szerelmes pil-
lantást vet egy férjes asszonyra? Ki tudja?… Talán 
másnap a lóversenyen vagy a kaszinóban kiderül…

Nagy esemény volt ez a tizenhat éves, „első bá-
lozó” kisasszonyok életében! Nem is csoda, hiszen 
így vezették be őket a társaságba, itt találhattak 
maguknak férjet! A báli öltezéket szigorú etikett 
írta elő: hófehér, könnyű anyagokból készült ruha, 
csipkekesztyű és legyező, bokréta a csuklón, a 
kontyba tűzött fejdísz. A táncrendet is szabályozta: 
a fiatalembereknek előre fel kellett iratkozniuk egy 
díszes kártyára (a táncrendre), ha táncolni óhajtot-
tak a hölggyel. A második tánc nagyon sokatmon-
dó volt! Ezt a hölgyek szívük választottjának tarto-
gatták! Ugye, mi mindent ki lehet olvasni aprócska 
jelekből?…

1825. július 25-én rendezték meg az első Anna-
napi bált, amely azóta lassan kétszázadik évfordu-
lóját ünnepli. A Balatonfüreden lévő kastély ad 
otthont ma is az ország egyik legrangosabb társa-
sági eseményének.

Társasági élet a reformkorban  Olvasmány

 Lóverseny

 Báli forgatag

 A füredi Anna-bál – ma
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8.Széchenyi István gróf és a korszak 
nagyjai

Elgondolkodtál-e már azon, hogy kik is néznek vissza rád, ha a kezedbe veszel egy-egy bankje-
gyet? Gróf Széchenyi István, Deák Ferenc arcképe ma is, de szüleid gyermekkorában Kossuth Lajos 
és Petőfi Sándor arcmása is látható volt a papírpénzeken. Ők mindannyian a reformkor nagyjai, 
haladó gondolkodású politikusai voltak. Ebből a leckéből megtudhatod, mit is tettek a haladásért!

1. Idézzétek fel, mit tudtatok meg 
a polgári társadalom szerkeze-
téről!

2. Hol alakult ki elsőként?
3. Mi volt a francia forradalom jel-

szava?
4. Milyen volt a társadalom szer-

kezete a 18-19. század forduló-
ján?

„A legnagyobb magyar” – gróf Széchenyi 
István

A reformkor haladó eszméinek első megfogalmazója Szé-
chenyi István gróf volt. A főnemesi családból származó férfiú 
nemcsak a rendi országgyűlési beszédeiben, nemcsak köny-
veiben foglalta össze elgondolásait, hanem a gyakorlatban 
is példaértékűt alkotott. Az 1825-ös országgyűlésben egyévi 
jövedelmét ajánlotta fel a magyar nyelv és kultúra ápolását 
szolgáló Magyar Tudós Társaság létrehozására. A magyar 
kultúra fennmaradása érdekében felkarolta a színjátszás 
ügyét is. 

Különösen sokat tett a közlekedés fejlesztéséért. Felis-
merte ugyanis, hogy az ipar fejlődése enélkül elképzelhetet-
len. Az ő nevéhez fűződik a Dunán átívelő első állandó kőhíd, 
a Lánchíd felépítése. Korábban Pestet és Budát egy hajóhíd 
kötötte össze. 

A Lánchíd alapkövét 1842. augusztus 24-én tették le, a 
kész hidat 1849. november 20-án avatták fel. Az építkezés ér-

 A Lánchíd elődje. A hajóhíd a két part között felsorakozó, egy-
máshoz rögzített hajókból állt, melyeket gerendázattal kötöttek 
össze. A gerendákat deszkákkal borították, így alakították ki az út-
testet, amelyen megrakott szekerekkel is biztonságos volt az átke-
lés. A téli időszak jégzajlása jelentette csak a problémát, ilyenkor a 
hajóhidat el kellett bontani, a két városrész között megszűnt a for-
galom.

 A Lánchíd
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dekessége, hogy két Clark is részt vett a munkálatokban. 
A tervező az angol William Tierney Clark [viliem tierni klark] 
és a kivitelezést irányító, skót származású Adam Clark [edem 
klark]. Ez utóbbiról nevezték el az Alagút és a Lánchíd kö zötti 
teret Clark Ádám térnek. 

A szállítás ekkortájt elsősorban folyóinkon zajlott. Széche-
nyinek köszönhető, hogy megkezdődött a Duna és a Tisza
alsó szakaszának szabályozása, a gőzhajózás beindítása, 
nemcsak a két nagy folyónkon, de a Balatonon is. A vasút 
fejlesztését is szorgalmazta, mivel gyorsabb és olcsóbb szál-
lítási lehetőséget jelentett. Részt vállalt az egyik első vasúti 
társaság szervezésében, aminek köszönhetően elindulhatott 
az első gőzmozdony a Pest és Vác közötti vasútvonalon.

Az ipar fejlesztéséért is sokat tett. Az óbudai hajógyár, a 
pesti hengermalom alapítása, a selyemhernyó-tenyésztés 
meghonosítása is nevéhez fűződik. Angol mintára kaszinót 
alapított, és divatba hozta a lóversenyeket, melyek gyorsan 
a társasági élet központjaivá váltak. A szórakozás mellett 
ezek a közéleti és politikai eszmecsere helyszínéül is szol-
gáltak.

Széchenyi sokrétű tevékenysége alapján joggal mondta 
róla neves kortársa, Kossuth Lajos: „Ujjait a kornak ütőerére 
tevé, és megértette lüktetéseit. És ezért, egyenesen ezért tar-
tom én őt a legnagyobb magyarnak.”

A Lánchíd kőoroszlánjai

A klasszicista stílusú építmény 
hídfőit kőoroszlánok díszítik, me-
lyeket egy lőcsei szobrászmester 
készített. Ezekhez egy anekdota is 
kötődik: van-e nyelvük a kőorosz-
lánoknak? A pesti szóbeszéd sze-
rint a szobrász ezt elfelejtette kifa-
ragni, és mivel ezért sokan kigú-
nyolták, a hídról a folyóba vetette 
magát. De mindez csak pletyka – 
valójában a szobrászmester nagy 
megbecsülésnek örvendett, idős 
korában hunyt el, a kőoroszlánok 
nyelvét pedig kifaragta, igaz, azt 
csak a magasból lehet megpillan-
tani. 

 A váci vasútállomás

 Wesselényi Miklós báró

Báró Wesselényi Miklós

Széchenyi barátja, az erdélyi arisztokrata, Wesselényi Mik-
lós báró maga is haladó gondolkodású családban nevelke-
dett. Együtt utaztak Angliába, és közösen emeltek szót az 
országgyűléseken Magyarország fejlődéséért. Wesselényi a 
felsőtábla szenvedélyes ellenzéki szónoka volt – hazaszerete-
te magával ragadta hallgatóságát. A nemzet egységét hir-
dette. Javasolta, hogy az alkotmányt mindenkire terjesszék 
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ki, és szorgalmazta a jobbágyfelszabadítást.* Jó példával is 
elöl járt: a birtokát képező falvakban elengedte a robotot, és 
elsőként szabadította fel jobbágyait. Taníttatásukat a saját 
költségén vállalta. A reformok érdekében a Habsburg-kor-
mányzattal is bátran szembeszállt. Perbe fogták felségsértés 
vádjával, majd a bécsi kormány börtönbe is záratta. 

Kölcsey Ferenc

Kölcsey Ferenc neve nem ismeretlen számodra. A Himnusz
költője nemcsak az irodalomban alkotott maradandót, de 
aktívan részt vett a közéletben is. Sződemeteren (a Szilágy-
ságban, a mai Románia területén) született, jómódú közne-
mesi családban. Tanulmányait a neves Debreceni Reformá-
tus Kollégiumban folytatta, ahol több nyelvet is megtanult, 
hogy eredetiben olvashassa a külföldi szerzők műveit. Eleinte 
birtokán gazdálkodva csak az irodalomnak élt. Író, költő, mű-
fordító, a Kisfaludy Társaság alapító tagja volt. Irodalmárként 
a magyar nyelv ügyét különösen szívén viselte. Kazinczy Fe-
renc mellett a nyelvújító mozgalom meghatározó alakja
volt, ezért a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé vá-
lasztották. A haladó gondolataira felfigyeltek a politikusok is, 
előbb megyei, majd országgyűlési képviselőnek választották 
– az alsótábla egyik ellenzéki vezetője lett. A pozsonyi or-
szággyűlésben művészi igényességgel beszélt, nem csoda 
hát, hogy a kor nagy szónokai – Kossuth Lajos, Deák Ferenc, 
báró Eötvös József, Szemere Bertalan – őt tekintették példa-
képüknek, tőle tanultak. 

Kölcsey, a szónoklat mestere

Szónoki képességeit és az irán-
ta való tiszteletet jól példázza or-
szággyűlési búcsúbeszéde. Történt 
ugyanis, hogy megyéjében a mara-
diak kerültek többségbe, így ő az 
Országgyűlésből távozni kénysze-
rült. Búcsúbeszéde úgy meghatot-
ta a rendeket, hogy aznapra fel füg-
gesztették az ülést, Kossuth Lajos 
pedig aznap gyászkeretbe foglalta 
tudósítását az újságjában.

 Kölcsey Ferenc

Az árvízi hajós

1838 márciusában hatalmas jeges áradat öntette el Pest utcáit. 
A hirtelen jött meleg időben a jégtáblák megrepedeztek, de a zajló 
jég a szigetek csúcsánál, a meder kanyarulataiban megrekedt, jég-
dugókat hozott létre. A víz ezeket megkerülve elöntötte a környező 
településeket. Pesten ennek esett áldozatul több mint kétezer lakó-
ház (a pesti házak csaknem fele), a romba dőlt házak mellett oda-
vesztek a bentlakók értékei is. Wesselényi – a per miatt – éppen a 
városban tartózkodott, és a mentési munkálatokban tevékeny részt 
is vett. Sokak életét mentette meg három nap alatt, a jeges árral 
megküzdve a hajójára segítette a bajbajutottakat. Ezért kapta az 
„árvízi hajós” nevet. S miközben országszerte ünnepelték hősies-
ségét, a per véget ért, Wesselényit elítélték, három évre bebörtö-
nözték.  Az árvízi hajós
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Deák Ferenc

Deák Ferenc Zala megyei köznemesi család sarja. Korán 
árvaságra jutott, de gyámja – aki maga is nemesember volt – 
gondoskodott a tehetséges gyermek taníttatásáról. Deák Fe-
renc jogot tanult, majd ügyvédi vizsgát tett, iskoláit mind-
végig kitűnő eredménnyel végezte. Apja és nagyapja nyom-
dokaiba lépve maga is a megye szolgálatába állt. Nagy tudá-
sának köszönhette, hogy már fiatalon alispánnak, majd me-
gyei követnek nevezték ki. Az Országgyűlésben az alsótábla 
ellenzékének, a reformpártiak egyik vezetője lett, fontos 
törvényeket vitt keresztül. Wesselényi Miklós és Kölcsey Fe-
renc a barátjává fogadta. Politikai sikereit elsősorban szemé-
lyiségének köszönhette: következetes, igazságos és önzetlen 
embernek írják le. Hiányzott belőle a hiúság és a harciasság 
– soha nem a saját dicsősége, csak a közjó érvényesülése ér-
dekében emelte fel a szavát, érvekkel győzve meg vitapart-
nerét. El tudta érni, hogy ellenfele is magáénak érezze a meg-
állapodást. Nem véletlen tehát, hogy később az első függet-
len magyar kormány igazságügyi miniszterének választották, 
és politikai pályafutása a szabadságharc bukása után is foly-
tatódott. A Habsburg-udvarral folytatott „békítő tárgyalá-
sainak” köszönhetően alakult meg egy új államforma, amely 
a közös uralkodó irányítása mellett mindkét ország számára 
előnyös volt, és békés életet biztosított.

Kossuth Lajos

Kossuth Lajos volt a reformkor másik kiemelkedő egyéni-
sége. Az elszegényedett köznemesi családból származó ifjú 
Monokon (Zemplén megyében) született. Szülei erőn felül tá-
mogatták tanulmányait, Sárospatakra küldték, ahol jogot ta-
nult, ügyvédi vizsgát tett. Korán megmutatkozott érdeklődé-
se a politi ka iránt. Eleinte csak a hallgatóság soraiból figyelte 
a me gye gyű lé sek vitáit, később tisztségviselőként maga is 
résztvevővé vált. Mivel megismerte vármegyéje jobbágyai-
nak sorsát, felismerte azt is, hogy kilátástalan élethelyzetü-
kön a politikának kell segíteni, különben az elkeseredés job-
bágyfelkelés formájában fog a felszínre törni. Úgy vélte, hogy 
az embereket be kell vonni saját sorsuk irányításába, ezért az 
Országgyűlés vitáiról Országgyűlési Tudósítások címmel 
beszámolókat jelentetett meg. Ezzel országos hírnévre tett 
szert. Haladó nézetei miatt a bécsi udvar őt is perbe fogta, 
börtönre ítélte, de elhallgattatni nem tudta. Háromévi fog-
sága alatt közgazdaságtant és angol nyelvet tanult, szabadu-
lása után pedig újra belevetette magát a politikai életbe.

 Deák Ferenc

 Kossuth Lajos

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Sorold fel, hogy Széchenyi Ist-
ván milyen tevékenységeivel 
segítette a gazdasági és társa-
dalmi átalakulást!

2. Miért tekintettek példakép-
ként Kölcsey Ferencre a re-
formkor nagyjai?

3. Fogalmazzátok meg tanárotok 
segítségével, hogy milyen sze-
mélyiségvonása, képessége 
tette olyan sikeres politikussá 
Deák Ferencet!

4. Keresd meg a leckében sze-
replő reformkori politikusok 
születési helyét a történelmi 
atlaszban!
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Azt te is tudod, hogy napjainkban négyévente választják meg az országgyűlési képviselőket. Ezt 
megelőzően a különböző pártok óriásplakátokon, újságcikkekben, a közösségi oldalakon, gyakran 
televíziós vitaműsorokban hirdetik meg programjukat. Ez azt jelenti, hogy elmondják, hogyan kép-
zelik el az ország jövőjét, szerintük mit és hogyan kell tenni a gazdaság jó működése érdekében, 
mi a legfontosabb céljuk, amivel az állampolgárok jóllétét biztosítani kívánják. Pontosan ilyen 
gondolatokkal ismerkedhetsz most, Kossuth Lajos programját olvasva.

9.Kossuth Lajos és programja

Kossuth Lajos

Kossuth Lajos haladó nézeteit a bécsi udvar nem nézte jó 
szemmel. Az 1832–36-os reformországgyűlés* idején az Or-
szággyűlési Tudósítások című kiadványai, később a várme-
gyei közgyűlésekről írt Törvényhatósági Tudósítások miatt 
három év börtönbüntetésre ítélték. A törvénytelen eljárás 
Magyarországon nagy felháborodást váltott ki, a bebörtön-
zött ellenzéki vezetők népszerűsége nőttön-nőtt, így a bécsi 
udvar jobbnak látta a foglyokat szabadon bocsátani. Ez idő 
alatt Kossuth önerőből tanult közgazdaságtant, ezt a tudást 
az ország gazdaságának felvirágoztatására szándékozott 
használni. 

Kossuth Lajos programja

Szabadulása után, 1840-ben a Pesti Hírlap szerkesztője 
lett, ahol tovább folytatta politikai nézeteinek kifejtését. Az 
újság az embereket foglalkoztató mindennapi problémákat 
taglalta, a politikusok megoldási javaslatait mutatta be. Kos-
suth gyakran maga írta a vezércikket (ami a címlapra került), 
így népszerűsítette politikai programját is.

Kossuth a Habsburg Birodalom részeként, de gazdasá-
gilag és politikailag önálló irányítással működő államot 
akart létrehozni. Ehhez polgári és nemzeti átalakulásra volt 
szükség. A már korábban, Széchenyi által megfogalmazott 
reformkövetelések közül a közös teherviselést, azaz a ne-
messég megadóztatását, illetve a kötelező örökváltságot,* 
azaz a jobbágyfelszabadítást tekintette a legfontosabbnak. 
Ez utóbbi azt jelentette, hogy a jobbágyoknak lehetőséget 
kell adni földvásárlásra (a nemesi birtokokból). Ugyanakkor 
a nemességet az államnak kártalanítani kell (a lecsökkent 
földterület következtében kieső jövedelem miatt). Ezt a köz-

1. Idézd fel, mit tanultunk eddig 
a reformok szükségességéről!

2. Miért kellett átalakítani a tár-
sadalom szerkezetét?

3. Hogyan képzelte el Széchenyi 
István a reformok megvalósítá-
sát? Melyik társadalmi réteg-
nek szánta a legfontosabb sze-
repet?

 Kossuth Lajos szülőháza Mono-
kon, amely ma emlékmúzeum. Itt 
látta meg a napvilágot 1802-ben. 
Birtok nélküli kisnemesi családja 
azért vállalta a taníttatás költségeit, 
mert gyermekük számára jobb sor-
sot képzeltek el, mint a sajátjuk, 
amely nem sokban különbözött a 
jobbágyokétól.  Keresd meg a tér-
képeden Monokot! Melyik megyében 
található?
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nemesség vezetésével tartotta megvalósíthatónak, a társa-
dalmi rétegek érdekeinek egyesítésével. Felismerte ugyan-
is, hogy a kiváltságosok megadóztatása és a jobbágyság 
felszabadítása nélkül nem valósulhat meg a további reformo-
kat támogató nemzeti egység. A Pesti Hírlapban is e célok tá-
mogatására biztatta olvasóit. A kiváltságaikhoz ragaszkodó 
nemesek ellenállása miatt erre sokáig nem került sor.

 A Pesti Hírlap első száma  Játsz-
szátok el, hogyan terjeszthette a Pes-
ti Hírlap cikkein keresztül Kossuth a 
haladó gondolkodásmódot! Válasz-
szatok szerepeket: egy szerkesztő (aki 
Kossuth Lajost személyesíti meg) és 
több újságíró, akik a cikkeiket hozzák 
a következő számhoz. A szerkesztő a 
témák alapján válogat. Kiválaszt né-
hány írást, amitől nő a lap népszerű-
sége, de emellett haladó nézeteket is 
közvetít. Vajon milyen cikkekből fog 
összeállni az újság következő száma? 
És mi lesz a vezércikk témája? Vitas-
sátok meg a szerkesztő döntését! Va-
jon elérte-e a célját?

 A Védegylet vezetőinek eredeti 
aláírása  Olvasd el, kik voltak a ve-
zetők! Kiknek a nevét ismered már?

 Reformországgyűlés Pozsonyban

Az 1840-es években Kossuth a kialakuló gazdasági, közle-
kedési, politikai egyesületek fő szervezője volt. Széchenyihez 
hasonlóan fontosnak tartotta az önálló magyar ipar fejlesz-
tését. Úgy tartotta: „Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás.” 1844-
ben létrehozta a Védegylet nevű egyesületet. Tagjai kötelez-
ték magukat, hogy hat évig nem vásárolnak külföldről 
olyan árut, amelyet itthon is gyártanak. A Védegyletnek 
nemesek és polgárok egyaránt tagjai lehettek. Ennek követ-
keztében néhány év alatt többet fejlődött iparunk, mint a 
megelőző évtizedek alatt. Egymás után nyíltak új gyárak, 
üzemek.
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 A Kecskeméti utca egyik főúri pa-
lotája Pesten  Sorolj fel néhány is-
mert reformkori főnemest!

Kossuth és Széchenyi vitája

Széchenyi aggodalommal figyelte Kossuth tevékenységét. 
Nem szerette volna, ha az arisztokrácián és a nemességen 
kívül a polgárság és a jobbágyság is bekapcsolódna a politi-
kai küzdelmekbe. Félt ugyanis, hogy Kossuth Lajos érzelmek-
re ható politikai stílusa a francia forradalomhoz hasonló ese-
ményeket vált ki. Széchenyinek az sem tetszett, hogy Kossuth 
gyakran szembeszállt a bécsi kormány akaratával. Tartott 
attól, hogy az ellentétek kiéleződnek, ami az ország fejlődé-
sére nézve hátrányos, sőt veszélyes lett volna. Ezen túlme-
nően Széchenyi szükségesnek tartotta a Magyarországon élő 
nemzetiségeket is bevonni a gazdasági és politikai átalaku-
lásba, amit Kossuth mereven elutasított. (Ez később végzetes 
hibának bizonyult.) Az ország közvéleménye és az ellenzéki 
politikusok többsége Kossuth mellé állt. Vitájuk ellenére 
Kossuth felismerte Széchenyi nagyságát, és elismeréssel nyi-
latkozott róla.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Fogalmazd meg, hogyan kaptak nyilvánosságot Kossuth 
gondolatai!

2. Milyen reformprogramot hirdetett meg?
3. Kire támaszkodva kívánta elérni a polgári átalakulást?
4. Foglald össze, mit tett Kossuth a hazai ipar fejlesztéséért!

 Közös cél – más utakon  Miért alakult ki ellentét Széchenyi és 
Kossuth között?

FONTOLVA HALADÁS RADIKÁLIS ÚT

Főnemesség kis
létszámú csoportja

Együttműködés

Előbb gazdasági, majd
társadalmi reformok

Együttműködés

Köznemesség széles
rétege

Nagyobb függetlenség

Gazdasági és társadalmi
reformok egyidejűleg

Kizárás

Gazdasági felemelkedés és polgárosodás

Bécshez való
viszony

átalakulás
sorrendje

nemzetiségek
szerepe

vezető szerep
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10. Nemzeti ébredés – Ellenzéki 
szervezkedés az 1840-es években

A reformországgyűlések törvényjavaslatai nem csak a gazdaság és a polgári átalakulás folyama-
tát kívánták elősegíteni. Ahogyan Európa más országaiban, hazánkban is fontossá vált a nemzeti 
kultúra megőrzése. Ennek eszköze a magyar nyelv művelése, fejlesztése. Ehhez előbb el kellett érni 
annak hivatalossá tételét. 

A nyelvújítási mozgalom

A Magyar Királyság területén – a Habsburg Birodalom ré-
szeként – a latin (egy időre a német) volt a hivatalos nyelv. 
A hivatalos okiratok mind latin nyelven íródtak, a tudomá-
nyokban való elmélyülés is csak ezen a nyelven volt lehetsé-
ges. Ez nagyban megnehezítette az egyszerű emberek életét. 
A német nyelv szintén nagyon erős hatást gyakorolt a ma-
gyarra. A köznyelvben túl sok latin és német kifejezés volt 
használatos – ezekre egyszerűen nem léteztek magyar szava-
ink. Nemzeti kultúránk, a magyarságunk tudata is egyre fon-
tosabbá vált, ezért a haladó politikusok a reformkor kezdeté-
től harcoltak anyanyelvünk hivatalossá tételéért. 

Az irodalmárok és nyelvészek nyelvújító mozgalmat hir-
dettek. Ennek vezető alakja Kazinczy Ferenc volt. A mozga-
lom célul tűzte ki nyelvünk szókészletének megújítását – 
az idegen szavak helyett magyar szavak megalkotását és 
elterjesztését.

A bécsi udvar és az őket támogató nemesek a birodalom 
egységének megóvása érdekében sokáig ellenezték a változ-
tatást. Végül az 1844-es reformországgyűlés sikerre vitte a 
magyar nyelv ügyét – a magyar lett az államnyelv hazánk 

1. Mi volt a hivatalos nyelv Ma-
gyarországon a 19. század ele-
jén? Miért?

2. Mit gondoltok, hogyan függ 
össze a kultúra fejlődése és az 
országban használt hivatalos 
nyelv kérdése?

3. Idézzétek fel, milyen változá-
sokat sürgettek a haladó poli-
tikusok a polgári átalakulás 
megindulása érdekében!

 Kazinczy Ferenc, a nyelvújítási 
mozgalom vezetője  Emlékezz visz-
sza, ki viselte még a szívén a magyar 
nyelv ügyét reformpárti politikusaink 
közül!

 Számos, a nyelvújítás idején ke-
letkezett szót használunk ma is. 
Tanulmányozd a táblázatot!

Korábbi szóhasználat Nyelvújításkori változat
vérengző, dühös ádáz
esztendő év
hirdetni, tudósítani híresztelni
ritkán gyéren
ispotály kórház
harisnya lábtyű
burkus porosz
komor, ráncos mogorva
iskola tanoda
üreg, üresség űr
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területén. Ettől kezdve a törvényhozás, a közigazgatás, az 
igazságszolgáltatás és az oktatás is anyanyelvünkön folyha-
tott. Ennek köszönhetően a tudomány és a művészetek is 
egyre szélesebb rétegek számára voltak elérhetők.

A reformországgyűlések követelései 
a nemzeti függetlenség reményében

Mint láthattad, a reformországgyűlések két nagy cél el-
érése érdekében alkották meg törvényjavaslataikat. Az egyik 
cél a polgári átalakulás elősegítése. Ennek érdekében folyt 
a küzdelem az ősiség törvényének eltörléséért, a közteher-
viselés megvalósításáért, a jobbágyfelszabadításért – az 
örökváltság bevezetésével. Ezzel megvalósulhatott a tör-
vény előtti egyenlőség (ami a polgári társadalmak alapja). 

A másik nagy cél a nemzeti függetlenség biztosítása. En-
nek egy sikeres lépése a magyar nyelv hivatalossá tétele
volt. Az ország jövőjét ugyan a birodalom részeként, de na-
gyobb önállósággal – független magyar kormánnyal – mű-
ködő tartományként képzelték el, amit az elkülönülő gaz-
daság biztosított volna. Fontos követelés volt emellett a 
cenzúra* eltörlése. Ez idő tájt minden könyv, újságcikk csak 
úgy jelenhetett meg, ha a bécsi udvar cenzora azt ellenőrizte 
és jóváhagyta. Ez azonban a haladó gondolatok terjesztését 
nagyban hátráltatta.

Az első politikai pártok

A politikai életben részt vevő nemesség és polgárság az 
országgyűlések szüneteiben a megyegyűléseken is cserélt 
eszmét az országos ügyeket illetően. Reformpártiak és re-
formellenesek elkülönülő csoportokba szerveződtek, míg-
nem 1846-ban a Béccsel együttműködő, reformellenes poli-
tikusok megalapították a Konzervatív Pártot. Ellenezték a 
közteherviselést és a jobbágyfelszabadítást. Válaszul 1847 
tavaszán a haladók, a reformpártiak – Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc és gróf Batthyány Lajos – létrehozták az Ellenzéki 
Pártot. Megfogalmazták pártjuk programját, amelynek leg-
főbb pontjait az ősiség eltörlése, a jobbágyfelszabadítás, 
a népképviseleti országgyűlés, a közteherviselés és a tör-
vény előtti egyenlőség kivívása alkották. Kötelező örök-
váltságot akartak állami kártalanítással. A birodalom egy-
ségét nem vonták kétségbe, de igazságosabb bánásmódot 
követeltek Magyarországnak. Ezek voltak az első politikai 
pártok Magyarországon.  Vasvári Pál

 Petőfi Sándor
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért volt szükség a magyar nyelv hivatalossá tételére? 
2. Mi volt a nyelvújító mozgalom célja?
3. Tekintsétek át a reformkori országgyűlések legfőbb köve-

teléseit! Csoportosítsátok a polgári átalakulást és a nem-
zeti függetlenedést szolgáló intézkedések szerint!

4. Melyek voltak az első politikai pártok, csoportok Magyar-
országon? Alakítsatok csoportokat, és ismertessétek a 
programjukat osztálytársaitoknak! 

A József-napi vásár

A Fiatal Magyarország tagjai tö-
meggyűlést terveztek 1848 kora ta-
vaszán, hogy felrázzák és maguk 
mellé állítsák a pesti tömeget. Ezzel 
is nyomást akartak gyakorolni a bé-
csi udvarra, erősítve az országgyű-
lési reformtörekvéseket. A József-
napi vásárra március 19-én került 
volna sor, akkorra foglalták össze 
követeléseiket tizenkét pontban, és 
erre az alkalomra írta Petőfi  lelke-
sítő költeményét, a Nemzeti dalt.

 A Pilvax kávéház volt a márciusi ifjak kedvelt találkozóhelye

A Fiatal Magyarország

A fiatal írók, költők és egyetemisták köréből is egy csoport 
szerveződött. A Fiatal Magyarország néven megalakult szer-
vezet két vezetője a költő Petőfi Sándor és az ifjú történész, 
Vasvári Pál volt. A törvényhozás lassúságát és a bécsi udvar 
ellenállását látva a haladó politikusoknál is gyorsabb és erő-
teljesebb, azaz radikálisabb változást tartottak szükséges-
nek. A francia forradalmárok példája lebegett a szemük előtt. 
Úgy gondolták, hogy valódi átalakulást nem reformokkal, 
hanem forradalmi megmozdulásokkal lehet csak elérni. 
Ezért röpiratokat és forradalmi verseket írtak. Találkozóhe-
lyük a pesti Pilvax kávéház volt. 
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11. A nemzeti kultúra kibontakozása
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!” Kölcsey Ferenc híres mondata a reformkor egyik 

jelszavává vált. Kifejezi azt az érzést, hogy közös erővel a magyarság felemelkedéséért fáradozott 
politikus és művész egyaránt. Ez a korszak volt a magyar művészet és kultúra egyik legterméke-
nyebb időszaka.

Változó gazdaság…

Az ipari forradalom a Habsburg Birodalomban is éreztette 
hatását. A birodalom egészében virágzott a gazdaság.
Mindez a magyar mezőgazdaság számára is kedvező piaci 
lehetőséget teremtett: megnőtt a kereslet a mezőgazda-
sági termények iránt. Egyre több szántóterületre volt szük-
ség, amit erdőirtással és a mocsaras területek lecsapolá-
sával értek el. A német és zsidó kereskedők nagy haszonnal 
értékesítették termékeinket, vagyonukat – tőkéjüket – pedig 
befektették. Így biztosították a folyamszabályozás, a híd- és 
vasútépítés költségeit. Az ipar fejlesztésébe is bekapcsolód-
tak. Sorra nyíltak a cukorgyárak, gőzmalmok, fűrésztelepek, 
papírgyárak. Az üzemek, gyárak egyre több gépet igényeltek, 
ami elősegítette a vasgyártás fellendülését. Megalakult a 
 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.

1. Idézzétek fel, kik voltak azok az 
irodalmárok, nyelvészek, akik 
részt vettek a reformkori politi-
kai életben!

2. Soroljatok fel különböző művé-
szeti ágakhoz tartozó alkotó-
kat, műveket!

Ganz Ábrahám, az első magyar vasöntöde alapítója

Ganz Ábrahám neve talán isme-
rősen cseng a számodra is. 1844-ben 
alapított vasöntödét. Saját szabadal-
ma (találmánya) alapján gyártott 
vasúti kerekeket, vasúti sínek 
csatlako zóit, de gyáraiban malmok 
számára gabonaőrlő hengerek, 
nyomdaipari présgépek, mérlegek, 
mezőgazdasági gépek, sőt épületdí-
szek is készültek. A szabadságharc 
idején ágyúkat öntött, melyeknek 
oldalán ez a felirat állt: „Ne bántsd a 
magyart!”

 Ganz Ábrahám vasöntödéje
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…változó életmód

A gazdasági és társadalmi változások hatással voltak az 
életmódra, a művelődésre és a kultúra egészére. Megválto-
zott a városok arculata: az utcákat kikövezték, rajtuk konf-
lisok (egylovas kocsik), fiákerek (kétlovas kocsik) és omni-
buszok (ló vontatta buszok) bonyolították a személyszállítást. 
Az esti utcákat olajlámpások sárga fénye világította be. 

Pesten és Budán nagy iramban épültek lakóházak és köz-
épületek. Az építészetben a klasszicista stílus* elevenítette 
fel az antik világ harmóniáját: díszes oszlopsorok, méltóság-
teljes lépcsősorok, felettük a jellegzetes háromszög alakú 
homlokzat – a timpanon. A korszak legnevesebb építésze 
Pollack Mihály, aki a Nemzeti Múzeum és a régi Vigadó épü-
letének tervezője volt. Jelentős épületeket álmodott meg 
Hild József építészmérnök is. Ő tervezte az egri székesegy-
házat és az esztergomi bazilikát. 

Pest-Buda vált az irodalmi élet központjává. Itt élt és al-
kotott a Szózat szerzője, Vörösmarty Mihály. Itt jelentek 
meg és váltak először népszerűvé a fiatal Petőfi Sándor, 
Arany János és Jókai Mór művei is. A 19. század elején ha-
zánkat is elérte a romantika* művészeti stílusirányzata. 
Petőfi és Arany a nép nyelvén írta műveit, még szélesebb ré-
tegeket tudtak megszólítani. A korszak költői és írói sokat 
tettek a nemzeti érzés megerősödéséért. A János vitéz és a 
Toldi hősei megérintették az emberek szívét, mindkét mű or-
szágos sikert aratott. Katona József megteremtette a ma-
gyar drámairodalmat – Bánk bán című művével, amely 
 középkori történelmünkbe vezette vissza a közönséget. 
1837-re közadakozásból felépült a Pesti Magyar Színház, 
amely 1840-től viselte a Nemzeti Színház nevet, és otthont 

 A Magyar Nemzeti Múzeum épü-
lete  Nézz utána, hogy ki tervezte 
ezt az épületet!

Andersen, a dán meseíró 1840 
táján ilyennek látta Pest-Budát: 

„Micsoda kilátás! De hogyan is 
lehetne szavakkal lefesteni? (…) 
A pesti épületsor: a part mentén 
mintha palota állna palota mellett, 
milyen élet és mozgalmasság. Ma-
gyar gavallérok, kereskedők, görö-
gök és zsidók, katonák és parasztok 
csak úgy tolonganak. Éppen Szent 
Medárd-napi vásár van. A túlsó 
parton a magas, pázsitzöld hegy 
lábánál kisebb, tarka házak sora-
koznak, egy-két házsor már a hegy 
lejtőjén húzódik fölfelé. Ez Buda, 
Magyarország fővárosa: a vár, a 
magyar Akropolisz, fehér falaival 
a zöldellő kertek fölé emelkedik. 
Hajóhíd köti össze a két várost. Mi-
lyen tolongás, milyen lárma… Már 
nyomát sem látni a nagy árvíznek, 
minden ház újra felépült, sőt újabb 
és szebb lett minden. Budának 
színháza is van. Pestnek kettő is 
(nem is szólva a városligeti nyári 
színházról).”  A Nemzeti Színház épülete Milyen építészeti stílusban épült az 

épület? Ki volt a tervezője?
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adott a magyar nyelvű színjátszásnak. Ünnepelt színésznőit 
– Déryné Széppataki Rózát és Laborfalvy Rózát – rajongók 
tábora vette körül.

A zenében is megjelentek a romantika jellemzői, divatossá 
vált a nemzeti stílus, a nagy történelmi témák. A magyar ver-
bunkoszene és a Rákóczi-induló jól illett a reformkor politi-
kai hangulatához. Erkel Ferenc operái – például a Hunyadi 
László – pedig a nemzeti függetlenségért folytatott harcot 
elevenítették meg a korabeli színpadokon. A társasági ese-
ményeken, bálokon palotást, falusi mulatságokon verbun-
kost, csárdást táncoltak. A kor világhírű zongoraművésze 
volt Liszt Ferenc. Bár külföldön élt, mindenütt lelkesen hir-
dette a magyar nemzethez tartozását.

A korszak elismert festőművésze Barabás Miklós volt, aki 
szinte valamennyi közismert ember portréját megfestette.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mely területek fejlődtek leginkább a magyar gazdaság-
ban? 

2. Milyen építészeti stílus jellemezte a 1840-es éveket? Ne-
vezd meg a két leghíresebb építészt és alkotásaikat!

3. Sorold fel a reformkor legjelesebb íróit, költőit! Kiknek 
volt köszönhető a népies hang megjelenése az irodalom-
ban? 

4. Mely zeneszerzők emelkedtek ki a reformkorban?

 Barabás Miklós festménye Liszt 
Ferencről és rajza Erkel Ferencről

 Laborfalvy Róza

  Déryné Széppataki Róza
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12. 1848. március 15. – A forradalom
1848 tavasza sok változást hozott Európa életében. Az öreg kontinens lakói közül sokan gondol-

ták azt, hogy komoly változásokra van szükség. Ezt a véleményüket szavakon kívül tettekkel is 
alátámasztották: forradalmak söpörtek végig sok országban. Februárban Franciaországban tört ki 
újabb forradalom, ezt bécsi és pesti tüntetések követték. Magyarországon ebből egyenes út veze-
tett a márciusi forradalomhoz.

1. Idézd fel, mely országok voltak 
a Szent Szövetség tagjai! Miért 
hozták ezt létre?

2. Fogalmazzátok meg, mi a kü-
lönbség a reform és a forrada-
lom között! Miért lényeges ez?

3. Sorold fel a magyar ellenzék 
követeléseit!

Forrongó tavasz

A történelem 1848 tavaszát a népek tavasza elnevezéssel 
is emlegeti, ugyanis akkor nagyon sok országban tört ki for-
radalom. Az okok az egyes országokban nem voltak azono-
sak, de minden nép fontos és gyökeres gazdasági és társadal-
mi változásokat akart elérni.

Az ipari forradalom és az azt követő gazdasági fellendülés 
megváltoztatta az emberek – elsősorban a munkások – éle-
tét, de a gondolkodását is. A sajtó is egyre jobban elterjedt, 
hamar népszerűvé és mindenki által elérhetővé vált. Ez tö-
megekhez juttatta el a különféle politikai eszméket, befolyá-
solta döntéseiket.

A munkások és a polgárság változásokat szeretett volna. 
Nem egy esetben közös céljaik is voltak. A forradalmi tevé-
kenységekben emiatt többnyire együttműködtek egymással. 

Fontos törekvésük volt a nemzeti önállóság megterem-
tése, de az önkényuralmi elnyomás, a nemesek születési 
előjogainak megszüntetése és a cenzúra eltörlése is. 

Így amikor februárban híre ment az újabb párizsi forrada-
lomnak, Berlinben, Bécsben és Pesten is tüntetések kezdőd-
tek. Bécsben 1848. március 13-án tört ki a forradalom. Ennek 
hatására a császár leváltotta Metternich kancellárt* (aki egy-
általán nem volt népszerű), így a régi rendszer gyakorlatilag 
megbukott.

Az országgyűlés lépései

1848 tavaszán Pozsonyban épp országgyűlés volt. Amikor 
odaért a március 13-i bécsi forradalom híre, Kossuth Lajos 
javaslatára több fontos dolgot megszavazott az Országgyű-
lés: eltörölték a jobbágyságot, megszüntették a cenzúrát, 
bevezették a népképviseletet, és döntöttek arról, hogy fele-
lős magyar kormány is alakuljon.

 A bécsi forradalom. A tüntetők 
Metternich kancellár menesztését 
követelték.
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A pesti forradalom

Akkoriban Bécs és Pest között a menetrendszerű hajózás 
jelentette a gyors utazást. Így ért el a magyarokhoz a bécsi 
forradalom híre is: utasok hozták a híreket.

A forradalmi eszméket valló „márciusi ifjak” (Petőfi Sán-
dor, Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai Mór és sokan mások) ek-
kor úgy gondolták: elérkezett az idő, hogy komoly lépést te-
gyenek. Félretették az addigi óvatosságukat, és utcai 
tüntetés szervezésébe fogtak. Összeírták követeléseiket: ez 
volt a tizenkét pont. Petőfi lelkesítő költeményt is írt Nemze-
ti dal címmel.

A Pilvax kávéházból kiinduló forradalmi hangulat átha-
totta az utca népét. A kávéházból induló „márciusi ifjak” alig 
egytucatnyian voltak, de aztán sok fiatal egyetemista is csat-
lakozott hozzájuk. A tömeg pár óra alatt – a korabeli hírek 
alapján – húszezer főt is számlált. Ekkor a Landerer nyom-
dához vonultak, melyet a magyar nép nevében békésen el-
foglaltak. A cenzúra teljes mellőzésével kinyomtatták a 
Nemzeti dalt és a 12 pontot. Tulajdonképpen ezek voltak a 
szabad sajtó legelső nyomtatásai.

Ez a hír gyorsan bejárta a várost. Délután három órára 
gyűlést hívtak össze a Nemzeti Múzeum előtti térre. A sza-
kadó esőben is tízezres tömeg gyűlt össze. A fellelkesített em-

 12 pont tartalmazta a forradal-
márok követeléseit.

 A Nemzeti dal kézirata. A verset a 
cenzúra mellőzésével nyomtatták ki 
a 12 ponttal együtt.

 Gyűlés a Nemzeti Múzeumnál  A Landerer nyomda elfogla-
lása  A korabeli rajzokon lelkes és békés tömeg látható. Szerinted 
mért volt fontos, hogy vértelenül zajlott a forradalom?
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berek innen a városházához mentek. A városi tanács eléggé 
megrettent ahhoz, hogy aláírják a követeléseket. Ezután a 
forradalmárok a hajóhídon át Budára özönlöttek, és köve-
telték Táncsics Mihály szabadon engedését a vár börtöné-
ből.

Petőfi így rögzítette a naplójában az eseményeket: „A nagy-
méltóságú helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltózta-
tott”, emiatt aztán minden követelést jóváhagyott.

Este a Nemzeti Színházban ünnepi előadást tartottak. 
Katona József Bánk bán című drámáját adták elő, amellyel az 
idegen uralom alóli szabadulást ünnepelték. De a Táncsiccsal 
megérkező tömeg a darabot félbeszakította. A szabadság jel-
képeit, forradalmi dalokat, indulókat követeltek. A művészek 
örömmel engedtek a pesti nép akaratának.

Táncsics Mihály (1799–1884) je-
lentős alakja a forradalomnak. Ta-
kács, majd tanító volt. A magyar 
polgári átalakítást és a cenzúra 
megszüntetését sürgette. Kártala-
nítás nélküli örökváltságot és 
azonnali jobbágyfelszabadítást kö-
vetelt. A márciusi ifjak egyik pél-
daképe volt. Európai utazása alatt 
sokat tapasztalt. Lipcsében megje-
lent könyve miatt üldözték, bujkál-
nia kellett. Amikor 1847-ben haza-
tért, elfogták és bebörtönözték. 
Ebből a fogságból szabadult már-
cius 15-én. Így talán már azt is ér-
ted, mit is jelentett Táncsics a nép 
számára! Miért is hordozták a vál-
lukon, vonultak diadalmenetben 
Pest utcáin, miután kiszabadítot-
ták börtönéből.

 Táncsics Mihály

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen összefüggés lehet a bécsi és a pesti forradalom kö-
zött?

2. Miért volt fontos, hogy az Országgyűlés megszavazza Kos-
suth törvényjavaslatait?

3. Miért szerveztek a márciusi ifjak utcai tüntetést?
4. Milyen forradalmi eszmék és követelések jelentek meg 

a 12 pontban?
5. Meséld el időrendben 1848. március 15-e eseményeit!

A Pesti Hírlap így ír erről az előadásról:
„A sajtó-szabadság kivívásából és Stancsics kiszabadításából 

megérkezett nép betódul, minden padok megtelnek, a fulladásig 
nyomott népnek a páholy-tulajdonosok nyújtanak le kezet s eme-
lik fel magukhoz. Kiáltások hangzanak: »Halljuk a Rákóczi indu-
lót!« Egressy Gábor Petur bán maszkjában kiáll a közönség elé és 
megkérdi: »Folytassuk a Bánk bánt, vagy énekeljünk a Hunyadi 
Lászlóból?« Újabb kiáltások: »Halljuk a Hunyadit, a Marseillaise-t, 
a Rákóczit, a Himnuszt...!« Majd a kiáltások elhallgatnak, a vára-
kozás csendje üli meg a termet. Erkel beinti a »Meghalt a cselszö-
vő«-t, a tömeg Metternichet átkozza. Aztán a Himnusz következik, 
majd a Rákóczi és a Marseillaise. Füredy népdalokat énekel, aztán 
újra felcsendül a Himnusz, a Szózat, a Marseillaise, a Rákóczi; ki 
tudja hányszor, szinte a végkimerülésig…”
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13. Az első független magyar kormány
A bécsi udvart váratlanul és felkészületlenül érte a bécsi és a pesti forradalom. Így a császár azt 

a taktikát választotta, hogy eleinte mindenbe beleegyezett, hozzájárult a forradalom követelései-
nek törvénybe iktatásához. Ezzel időt akart nyerni.

1. Szerinted milyen feladatai van-
nak az Országgyűlésnek?

2. Idézd fel, mi mindent tanultál 
az önkényuralmi kormányzás-
ról! Miben tér el ettől az alkot-
mányos kormányzás?

A felelős magyar kormány megalakulása

Ha nem is azonnal, de pár nap alatt a pesti forradalom 
híre Bécsbe is eljutott. A császár kénytelen-kelletlen elfogad-
ta a lázadók követeléseit. Magyarország a Habsburg Biroda-
lom része maradt, de azon belül jelentős önállósághoz jutott. 
Az önálló magyar kormány megalakítása zöld utat kapott.

Ez azt jelentette, hogy az új kormány már nem közvetle-
nül a császárnak, hanem a magyar országgyűlésnek tarto-
zott felelősséggel. A miniszterelnök gróf Batthyány Lajos
lett, a pénzügyi tárcát Kossuth Lajos vezette, Deák Ferenc
az igazságügyi miniszteri, gróf Széchenyi István pedig a 
közlekedési és közmunkaügyi miniszteri posztot töltötte 
be.

Amint a császár jóváhagyta a miniszterek és a kormány 
kinevezését, a pozsonyi Országgyűlés azonnal munkához lá-
tott. Nagyon sok feladatot végeztek viszonylag rövid idő alatt 
– hajtotta őket a lelkesedés. Ennek volt köszönhető, hogy az 
uralkodó az új törvényeket már április 11-én jóváhagyhat-
ta és alá is írta. Ezt a törvénycsomagot nevezzük áprilisi 
törvényeknek.

 A Batthyány-kormány  Miért 
Széchenyi István lett a közlekedési 
tárca vezetője? Ebben a kormányban 
nincs külügyminiszter! Ezt a területet 
a birodalom továbbra is magánál 
tartotta.
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A népképviseleti kormányzás

1848 előtt csak a nemeseknek volt választójoguk. Ez a szü-
letési előjog alapján járt számukra. Az új törvény szerint vi-
szont már minden huszadik életévét betöltött férfi vá-
laszthatott, ha megfelelő vagyont tudott felmutatni. Az 
értelmiségiek* (vagyis az egyetemet végzettek: orvosok, jo-
gászok, tanárok, mérnökök) jövedelmükre való tekintet 
nélkül választhattak.

1848 júniusa nagyon fontos eseményt hozott a magyar 
emberek életében: ekkor tartották az első népképviseleti 
választásokat, és itt a polgári átalakulás hívei elsöprő győ-
zelmet arattak. Ezt követően, 1848. július 5-én Pesten meg-
nyitották hazánk első népképviseleti országgyűlését.

Tehát az új, megválasztott Országgyűlés Pestre „költö-
zött” Pozsonyból. Fontos változás, hogy ezután évente kel-
lett összehívni. Az Országgyűlés alkotta a törvényeket, és 
ellenőrizte is a kormányt. A végrehajtó hatalmat pedig 
már nem Bécs, hanem a független magyar kormány gyako-
rolta az országban.

Törvényt hoztak arról is, hogy Magyarország és Erdély 
egyesül. Az ország belső rendjének fenntartása érdekében 
pedig létrehozták a nemzetőrséget.

A polgári átalakulás kezdetei

Az új Országgyűlésnek számos feladattal kellett megbir-
kóznia.

Az áprilisi törvények gyökeres változásokat hoztak az or-
szág számára. 

Megszüntették a cenzúrát, ami azt jelentette, hogy végre 
sajtószabadság lett: szabadon leírhatták, közölhették a gon-
dolataikat az emberek – de a felelősséget is vállalniuk kellett 
ezekért.

A jobbágyok felszabadítását követően megszüntették a 
papi tizedet, a robotot és az úriszéket is. A jobbágytelkek 
tulajdonosai a jobbágyok lettek. Ennek azért is volt nagy 
jelentősége, mert megszűnt az addigi kiszolgáltatott helyze-
tük. Emiatt a parasztság őszintén támogatta a forradalmat.

Nagyon fontos volt a közteherviselés bevezetése, mert 
ettől fogva a nemeseknek is kellett adót fizetniük. Az ősiség 
törvényének eltörlése a nemesi birtokok adásvételét tette 
lehetővé.

Ugyan a teljes változást még nem sikerült elérni, de az első 
lépések megmutatták, hogy az új irány megfelelő, ezen az 
úton kell tovább haladni.

 Nemzetőrök  Figyeld meg a 
nemzetőrök fegyvereit és ruházatát! 
Mire következtetsz ezekből? Kérd ta-
národ segítségét!

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Milyen változásokat hozott a 
Batthyány-kormány megala-
kulása?

2. Gondold végig és mondd el a 
saját szavaiddal, hogy a neme-
sek körében miért támogatták 
olyan sokan a közteherviselés 
bevezetését és a jobbágyok 
felszabadítását!

3. Miért volt fontos az ősiség el-
törlése?

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   50 2022. 03. 18.   17:33:38



51

14. A szabadságharc kezdete 
és legfontosabb eseményei

A bécsi udvar ugyan elfogadta az áprilisi törvényeket és a felelős magyar kormányt, de ez csu-
pán a látszat volt. Amint a saját helyzetük megerősödött, azonnal szervezni kezdték régi hatalmuk 
visszaszerzését. Azzal azonban nem számoltak, hogy a fellelkesült nemzet ezt nem fogja hagyni.

Pillanatkép Magyarországról

Ha egy különleges fotót lehetett volna 1848 tavaszán ké-
szíteni az ország lakosságáról, akkor érdekes képet kaptunk 
volna.

A magyarok mellett jelentős számban és arányban él-
tek itt más nemzetiségű emberek is. A reformkor és a né-
pek tavasza bennük is felébresztette azt az igényt, hogy 
anyanyelvüket ne csak otthon használhassák, hanem hiva-
tali ügyek intézésekor is, és területi autonómiát, azaz az ál-
taluk lakott területeken önálló kormányzást, önrendelkezést 
is szerettek volna.

A Batthyány-kormány nem teljesítette a nemzetiségek 
igényeit. Így a nemzetiségek ellenszenvvel tekintettek a ma-
gyar kormányra – amit a bécsi udvar később ki is használt.

Délvidéken szerb felkelés tört ki, majd Erdélyben román 
felkelők ütköztek meg magyar csapatokkal.

Szerencsére a magyarországi németek, szlovákok többsé-
ge nem fordult a magyarok ellen.

Miért volt veszélyes, hogy a nemzetiségek a magyar kor-
mány ellen fordultak? Gondolkodj!

A szabadságharc kezdete, az udvar első 
támadása

A népek tavasza forradalmait sorra leverték Európában. 
Így a magyarok 1848 nyarán már egyedüli nemzetként 
tartották a forradalom során elnyert jogaikat. Azonban a 
bécsi udvar úgy döntött, véget vet ennek. A magyarokkal 
rossz viszonyban lévő nemzetiségek indulatait kihasználva 
tette meg az első ellenlépéseit.

Az udvar a hozzá hű Jellasics nevű tábornokát nevezte ki 
horvát bánná. Buzdították, hogy lépjen fel fegyveresen a 
magyarok ellen. Így Jellasics bán* 1848 kora őszén átkelt 
 seregével a Dráván, és Pest felé vonult. Ezt meghallván 

1. Lapozd fel a történelmi atlaszt 
a 28. oldalon! Tanulmányozd a 
nemzetiségek sokszínűségét! 
Mely területeken volt jelentős 
számú a szerb, illetve román 
lakosság?

2. Szerinted megingott a Habs-
burgok hatalma 1848 tava-
szán? Miért? Válaszolj saját 
szavaiddal!

 A nemzetiségek aránya Magyar-
országon a 19. század közepén  Ta-
nulmányozd a kördiagramot! Melyek 
voltak a legnagyobb létszámú nem-
zetiségek a magyar után?

egyéb

magyar

román

szlovák

szerb és horvát

ruszin

német
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szeptemberben lemondott a Batthyány vezette kormány, 
mert nem akartak nyíltan szembehelyezkedni a Habsbur-
gokkal. 

Rövidesen, október elején új kormányzat (azaz végrehaj-
tó hatalom) alakult, melyet Kossuth Lajos vezetett. Úgy 
nevezték, hogy Országos Honvédelmi Bizottmány. Azért, 
hogy a hadsereg költségeit fedezni tudják, pénzt bocsátot-
tak ki. A külföldön szolgáló magyar katonákat kiáltványban 
szólították fel a hazatérésre. Kossuth toborzó körutat tar-
tott az Alföldön, nagy sikerrel: tömegek álltak a magyar se-
reg soraiba.

 Kossuth-bankó képe  Olvasd el a papírpénzen levő feliratokat! 
Mire lehetett ez alapján beváltani? Hány nyelvet tudsz megkülönböz-
tetni rajta (tanárod segítségével)? Szerinted miért nyomtatták rá?

 Kossuth toborzó beszéde. Az em-
berek Kossuth beszédén felbuzdulva 
léptek be a honvédek sorába.

1848. szeptember 29-én került sor a szabadságharc első 
csatájára. Pákozd, a Velencei-tó északi partján lévő település 
határában zajlott az ütközet. A Jellasics vezette horvát sereg 
jelentős túlerőben volt. A magyar katonákat Móga János al-
tábornagy irányította. A terep adottságait és a katonái lelke-
sedését mesterien kihasználva az altábornagy az ellenséget 
megfutamította.

Tanulmányozd a történelmi atlasz 28. oldalán lévő a) jelű 
térképet! Keresd meg Jellasics seregének útját Pákozdig! 
Olvasd le a csata időpontját! Merre vonult innen a horvát 
sereg?
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Ideiglenes fordulat

Jellasics vereségének hírére október elején Bécsben 
újabb felkelés tört ki. Az udvar úgy megrémült, hogy azon-
nal Olmütz várába menekült.

A bécsi felkelők a magyar csapatokkal szerettek volna 
egyesülni, de a magyarok sokáig nem lépték át a határt. Ami-
kor erre mégis sor került, már késő volt: az addigra átszerve-
zett császári sereg Schwechat [svehát] mellett elsöpörte 
ezt a hadat. Másnap pedig a bécsiek forradalmát ismét le-
verték.

Az előbbi térképen keresd meg Schwechat települést! Mikor 
volt ott a csata? Szerinted mért nem lépték át korábban a 
határt a magyar seregek? Gondolkodj „politikusfejjel”!

Az udvar második támadása

Az 1848-as esztendő további része is bővelkedett esemé-
nyekben. A Habsburg Birodalom élére a fiatal, de roppant 
energikus Ferenc József került (18 évesen). Az elődjét, V. Fer-
dinándot lemondatták. December elején a császári csapa-
tok már meg is támadták Magyarországot.

A császári csapatok jelentős túlerőben voltak. Parancsno-
kuk Windisch-Grätz [vindisgréc] tábornok volt. A helyzetet 
felmérve a magyar főparancsnok, Görgei Artúr úgy döntött, 
előnyösebb visszavonulniuk. Kiváló katonaként tudta, hogy 
elsősorban időt kell nyerni, hogy a honvédséget létszámban 
és felszerelésben is megerősítsék. A magyar Országgyűlés is 
elhagyta a fővárost, és Debrecenbe költözött. Azt tervez-
ték, hogy a Tisza folyó mögött vonják össze a fő sereget, mi-
előtt ellentámadást indítanak.

A Bem József tábornok által vezetett magyar csapatok
az erdélyi hadszíntéren 1849 első hónapjaiban számos si-
kert értek el. A honvédek március közepére szinte egész Er-
délyt felszabadították.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mire használta fel a császári udvar a nemzetiségek elége-
detlenségét?

2. Milyen intézkedéseket hoztak a magyarok az ország meg-
védése érdekében?

3. Miért költözött az Országgyűlés Debrecenbe?
4. A térkép segítségével beszélj a magyar szabadságharc 

1848-as hadi eseményeiről!

Bem József (Józef Bem) tábor-
nok az októberi bécsi forradalom 
parancsnoka volt, de annak leve-
rése után Magyarországra szökött. 
Az erdélyi hadjáratok parancsno-
kaként számos hadi siker fűződik 
nevéhez. A lengyel származású tá-
bornokot Bem apónak becézték. 
Székely katonái körében különö-
sen nagy tisztelet övezte rettenthe-
tetlen bátorságáért. A szabadság-
harc leverése után az Oszmán 
Birodalomba menekült.

 Bem József (Józef Bem) tá-
bornok
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15. A tavaszi hadjárat és a Habsburg-ház 
trónfosztása

Annak ellenére, hogy a magyar sereg létszáma jelentősen elmaradt az ellenfélétől, a honvédve-
zérkar sikeres ellentámadást tudott indítani a császári csapatok ellen. A hadiszerencse a magya-
roknak kedvezett. Amikor az uralkodó felmérte, hogy egyedül nem képes győzelmet aratni, az 
orosz cártól kért segítséget. Ez megpecsételte a szabadságharc sorsát: ekkora túlerővel szemben 
tehetetlenek voltunk.

A tavaszi hadjárat

A háború nem adott sok időt az előkészületekre. 1849 áp-
rilisa ennek ellenére magyar hadi sikereket hozott.

A magyar sereg élére Görgei Artúr tábornokot nevezték 
ki. Vezetésével alig egy hét alatt Hatvannál, Tápióbicskénél, 
majd pár nap múlva Isaszeg mellett is legyőzték az osztrák 
sereget. A kudarc annyira meglepte a császáriakat, hogy visz-
szavonultak Pest alá. A császár pedig leváltotta Windisch-
Grätz fővezért.

A magyar parancsnokok tudták, hogy ezt a helyzetet ki kell 
használniuk. A Duna mentén nyomultak Vác irányába, ahol 
újabb sikeres csatát vívtak. Komáromhoz érve azt tervezték, 
hogy a császáriak elé kerülnek, hogy lehetetlenné tegyék szá-
mukra a visszavonulást. Ez azonban nem sikerült, mert az 
ellenség csapatai nagy részét gyorsan átirányította Pozsony 
mellé. Ugyan Budán elég erős helyőrséget hagyott, de egy 
közel három hétig tartó ostrom után, 1849. május 21-én a 
magyar fősereg visszafoglalta Budát is.

1. Gondolkodj hadvezérként! Va-
jon miért vonult vissza a ma-
gyar sereg a Tisza folyó mögé? 
Miért kellett a kormánynak 
Debrecenbe költöznie?

2. Te mi mindent terveznél egy el-
lentámadás előkészítése so-
rán?

Duna

Ráb
a

Tis
za

Görgei

Szolnok

Buda

Komárom

Pest

Tápióbicske

Nagykőrös

Győr

Pozsony

Isaszeg

Hatvan

Vác

Nagysalló

Miskolc

Április 2. Hatvan

Április 4. Tápióbicske

Április 6. Isaszeg

Április 10. Vác

Április 19. Nagysalló

Április 26. Komárom

Május 21. Buda

Gyöngyös

Bécs

Első szakasz:

Második szakasz:

 A tavaszi hadjárat eseményei  Kövesd a tavaszi hadjárat állo-
másait! Mit jelölhetnek a zöld színű nyilak?

 Görgei Artúr
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A kormány és az Országgyűlés visszaköltözött a fővá-
rosba. Erre az időre gyakorlatilag az egész ország területe 
felszabadult.

Tanulmányozd a térképet a történelmi atlasz 33. oldalán! 
Keresd meg a leckében említett településeket! Keresd meg 
a térképen Erdélyt, és hasonlítsd össze az ottani csaták idő-
pontjait a Pest környéki harcok dátumával! Szerinted miért 
állítottuk, hogy egy háború nagyon összetett?

A Függetlenségi nyilatkozat

A tavaszi hadjárat első sikereit követően az Országgyűlés 
nyilvános ülést tartott. Erre még Debrecenben került sor, 
1849. április 14-én a Debreceni Református Nagytemplom-
ban. Nagyon fontos nap volt ez, mert ekkor Kossuth javasla-
tára kimondták a Habsburg-ház trónfosztását és Magyar-
ország függetlenségét. Úgy gondolták, hogy ennek hatására 
az európai országok Magyarországot önálló államnak ismerik 
majd el.

A tápióbicskei csata

Tápióbicske folyóparton, mocsaras 
vidéken fekszik. Az ingoványos talaj nem 
kedvezett az ágyúkkal felszerelt lovas 
csapatok mozgásának. A magyar sereg-
nek mégis át kellett kelni a Tápió folyó 
fahídján, ráadásul a túlpartról ágyúzó 
osztrákok kereszttüzében. A bátor ma-
gyar honvédő katonák – vitézség terén 
versengve – majdnem összeverekedtek a 
hídra lépéskor, hogy ki rohamozza meg 
először a nemzet szabadságát fenyegető 
ellenséget. Itt történt meg az is, hogy a 
császári lovasság parancsnoka, az óriási 
termetű, híres bajvívó Riedesel [ridézöl] 
őrnagy kardját lengetve párbajra hívta a 
magyar huszárok őrnagyát, Sebő Alajost. 
Háromszor csaptak össze. Sebő megse-
besült, de végül Riedesel őrnagy behasí-
tott koponyával, holtan fordult le a lóról. 
A híres esetet Jókai Mór is megörökítette 
A kőszívű ember fiai című regényében 
Baradlay Richárd és Palvicz Ottó csata-
téri párbajában.

 Honvédek rohama a tápióbicskei hídon (festmény a ko-
rabeli visszaemlékezések alapján) Miért volt szükség külön-
leges bátorságra a hídon való átkeléshez?
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Kossuth Lajost ideiglenesen kormányzó-elnökké válasz-
tották, így ő lett az államfő. Felelősséggel az őt megválasztó 
Országgyűlésnek tartozott. Lényeges tudnod, hogy ez azért is 
jelentős esemény volt, mert a függetlenség kikiáltása kizárta 
a békés megegyezés lehetőségét a bécsi udvarral.

Az orosz ellentámadás

Sajnos hiába volt a Függetlenségi nyilatkozat, az európai 
országok közül egyik sem ismerte el Magyarország füg-
getlenségét. Úgy gondolták az uralkodók, hogy nem lenne 
számukra kedvező, ha a Habsburg Birodalom így meggyen-
gülne.

Ferenc József császár közben szövetségre lépett I. Mik-
lós orosz cárral, aki kétszázezer fős sereget küldött a magya-
rok ellen. Az osztrák–orosz csapatok fővezére Haynau lett. 
Ő korábban Itáliában vezette az osztrák hadakat, és kegyet-
lenkedéseivel kétes hírnevet szerzett magának.

Harc a túlerő ellen

A magyaroknak így több mint kétszeres túlerővel kellett 
felvenniük a harcot. Kossuth Lajos ekkor az ország egész la-
kosságát mozgósította a honvédő harcra.

Korábbi hibájából okulva a nemzetiségek vezetőivel is 
felvette a kapcsolatot. Az Országgyűlésben pedig olyan 
nemzetiségi törvényt szavaztatott meg, ami egész Európá-
ban egyedülálló volt: különösen sok szabadságot biztosított 
a nemzetiségek számára. Többek között biztosította számuk-
ra a régóta áhított anyanyelvhasználatot.

Szerinted miért kereste Kossuth a kapcsolatot a nemzetisé-
gekkel? Mire tanít minket ezzel a történelem?

Tekintsük át a helyzetet! 1848 áprilisa óta Magyarország 
folyamatosan harcban állt. Az eltelt egy évben nagyon sok 
kisebb-nagyobb csatát vívtak. A hadifelszerelés nem volt ol-
csó. A harcokban meghalt vagy súlyosan sebesült katonák 
helyett újakat kellett toborozni. Aztán az orosz támadás mi-
att még több honvédre lett szükség. Az ő szorgos kezük bi-
zony hiányzott a mezőgazdaságból és az egyéb termelésből. 
Az idő is a magyar csapatok ellenségévé vált: az újoncok 
megfelelő kiképzésére és felszerelésére nem jutott elég 
idő. Az ország anyagilag és emberileg is kimerült.

A Függetlenségi nyilatkozat 

„Mi, a magyar álladalmat tör-
vényesen képviselő nemzetgyűlés, 
midőn jelen ünnepélyes nyilatko-
zatunk által Magyarországot elide-
geníthetetlen természetes jogaiba 
visszahelyezve minden hozzá tar-
tozó részekkel és tartományokkal 
egyetemben az önálló független 
európai státusok sorába iktatjuk, s 
a hitszegő Habsburg-Lotharingeni 
házat Isten és világ előtt trónvesz-
tettnek nyilatkoztatjuk: erkölcsi 
kötelességünknek ismerjük ezen 
elhatározásunk indokait nyilvání-
tani, miszerint tudva legyen az 
egész mívelt világ előtt, hogy e lé-
pésre a halálig üldözött magyar 
nemzetet nem túlzott elbizakodás 
s nem forradalmi viszketeg, ha-
nem a türelem végső kimerültsége 
s az önfenntartás kénytelensége 
vezeté…”(Részlet a Függetlenségi 
nyilatkozatból)

 Tanárotok segítségével értelmezzé-
tek a szöveget! Állapítsátok meg, mi-
lyen magyarázatot adtak a függet-
lenség kikiáltására! Mit gondolsz, 
hogy reagálhatott erre a császár? 
Idézzétek fel, történelmünk melyik 
időszakában mondott ki trónfosztást 
a magyar Országgyűlés! 
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A magyar vezérkar haditerve az volt, hogy összevonják az 
országban harcoló csapatokat, aztán az osztrák és az orosz 
sereget külön-külön csatában győzik le. Ez azonban nem 
járt sikerrel. A magyar katonák a folyamatos harcokban 
annyira megfogyatkoztak, hogy bátor, hősies kiállásuk nem 
volt elegendő a pusztító túlerő ellenében. Bem József csapa-
tai így is másfél hónapig tartották Erdélyt a cár serege ellené-
ben.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mutasd be a tavaszi hadjárat sikeres csatáit! Melyik tervet 
nem sikerült megvalósítani?

2. Miért volt fontos haditett Buda visszafoglalása? 
3. Mik voltak a Függetlenségi nyilatkozat következményei?
4. A térkép segítségével beszélj a magyar szabadságharc 

1849-es hadi eseményeiről!

Petőfi  Bem apó seregében

A „márciusi ifjak” vezére, Petőfi  Sándor nemcsak tollal – lelke-
sítő költeményeivel –, hanem fegyverrel is harcolt a magyar sza-
badságért! Bem tábornok seregében maga is részt vett a csaták-
ban. A Segesvárnál vívott csatában bátran harcolt az orosz 
túlerővel szemben, ám a kozák lovasság végső rohamában ő is 
életét vesztette. Valószínű, hogy a többi hős áldozattal együtt egy 
tömegsírban nyugszik. A nép iránta érzett szeretetét bizonyítja az 
a legenda, mely szerint talán túlélte az ütközetet, de erre semmi-
féle bizonyítékot nem találnak a történészek.

 A szabadságharc lovas katonái a 
huszárok voltak. Emléküket hagyo-
mányőrző csoportok ápolják.

 Petőfi-emlékmű a költő halálának feltételezett helyén, Seges-
vár közelében
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16. A világosi fegyverletétel és Haynau 
rémuralma

A világosi fegyverletételt követően Ferenc József teljhatalommal felruházott parancsnoka, 
Haynau rettenetes megtorlásba kezdett. A magyar történelembe ez a korszak Haynau rémuralma-
ként íródott be. Nem a jog szerinti felelősségre vonás volt az igazi cél, hanem a nemzet egészének 
megfélemlítése és megbüntetése, hogy többé senki ne merjen az uralkodó ellen lázadni.

1. Idézd fel, mire emlékezünk min-
den év október 6-án!

2. Mire lehetett számítani a cár 
seregének támadásakor?

A világosi fegyverletétel

A helyzet egyre rosszabb lett. 1849. augusztus 9-én került 
sor a végső ütközetre Temesvárnál. Kossuth az erdélyi hős-
re, Bem Józsefre bízta a fővezérséget. A magyar tüzéreknek 
azonban a csata során elfogyott a lőszerük, és karddal nem 
lehet ágyúk ellenében csatát nyerni. Maga Bem is megsebe-
sült, alig bírták katonái kimenekíteni.

A magyar honvédség döntő vereséget szenvedett.
Augusztus 11-én Kossuth lemondott, és hatalmát Gör-

gei nek adta át, majd egy hét múlva elhagyta az országot egy 
szűk kísérettel.

Görgei nagyon nehéz helyzetben volt. Választania kel-
lett: vagy tovább harcol, ami a magyar sereg szinte teljes 
pusztulását jelenti, vagy megadja magát, hogy többeknek 
legyen esélye a túlélésre. Az utóbbi mellett döntött. 1849. 
augusztus 13-án Világos mellett (Arad városától északkelet-
re), a cári csapatok előtt feltétel nélkül letette a fegyvert. 
Ezzel azt kívánta jelezni, hogy a magyarokat nem az osztrák 
haderő győzte le.

 A világosi fegyverletétel  Mik 
jelzik a fegyverletételt? Milyen érzel-
meket jelenít meg a festő? Miért?

Árulás volt-e Görgei Artúr 
fegyverletétele?

A szabadságharc után sokan 
árulónak tartották Görgeit a fegy-
verletétel elrendelése miatt. Úgy 
gondolták, hogy ezzel ő okozta a 
szabadságharc bukását. Még Kos-
suth is bírálta emiatt. A köztudat-
ban szintén ez a vélemény terjedt 
el, amit mára a történészek meg-
cáfoltak. Álljon itt egy fontos idézet 
Görgei cárhoz intézett leveléből, 
amelyben így indokolja döntését:

„A háború nem vala cél, csak 
eszköz a haza megmentésére… én 
leteszem a fegyvert, hogy békés 
polgártársaimat, kiket ezentúl meg-
védeni gyönge vagyok, mentsem 
meg legalább a háború iszonyaitól.”

 Te mit gondolsz, mi történhetett 
volna, ha a magyar honvédő sereg 
tovább harcol? Játsszátok el a kitalált 
történetet!
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Ezt követően az ország különböző pontjain még harcoló 
magyar alakulatok – Görgei felhívására – szintén letették a 
fegyvert. Az utolsó helyőrség, a komáromi erőd feladása je-
lentette az ellenállás végleges lezárását.

A magyar szabadságharc elbukott – elkezdődött a megtor-
lás időszaka.

A megtorlás

Haynau nem volt tekintettel Görgei megadására. Kíméle-
tet nem ismerő módon több ezer embert zárt börtönbe. 

Kényszersorozások is voltak: az egykori honvédeket és 
altiszteket akaratuk ellenére közkatonaként besorozták a 
császári seregbe, és a birodalom legtávolabbi pontjain kellett 
hosszú éveken át szolgálniuk. Nagyon sokan bujdosni kény-
szerültek, de több ezren menekültek külföldre is.

1849. október 6-án Aradon Haynau kivégeztetett tizen-
három magas rangú katonai vezetőt (tizenkét tábornokot 
és egy ezredest), Pesten pedig Batthyány Lajos volt mi-
niszterelnököt. A kivégzettek száma ítélet alapján százhu-
szonhárom volt, de rajtuk kívül még számos elfogott szöke-
vénnyel végeztek.

A közvélemény világszerte elítélte Haynau vérengzéseit. 
A nemzetközi tiltakozás akkora volt, hogy 1850 nyarán Hay-
naut a császár menesztette. Az ország emlékezetébe azonban 
beleégett ez az időszak. Szinte a kiegyezésig hordtak az em-
berek fekete ruhát, ezzel is kifejezve gyászukat és a nemzet 
sorsa fölött érzett bánatukat.

A bresciai hiéna

Báró Julius Jacob von Haynau 
császári-királyi táborszernagy, 
Szatmár vármegyei nemesi család 
gyermekeként született. 15 eszten-
dősen beállt a császári hadseregbe, 
ahol nagy katonai karriert futott be. 
Kegyetlenségéről vált hírhedtté. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az  
olaszországi Bresciában történt ese-
mények. Haynau a város elfoglalása 
után még a sebesülteket – a beteg-
ágyaikon – is legyilkoltatta, a nőket 
pedig nyilvánosan megkorbácsol-
tatta. Innen kapta a „bresciai hiéna” 
gúnynevet.

 A komáromi erőd egy hónapon 
át állt ellen az osztrák–orosz túlerő-
nek. Klapka György, a komáromi 
erőd parancsnoka megpróbált még 
tárgyalásokkal engedményeket ki-
csikarni az ország jövője és a fogság-
ban lévők érdekében, de csak a 
helyőrség katonái számára kapott 
menlevelet (szabad elvonulás és a 
későbbi felelősségre vonás alóli 
mentesülés).

 Julius von Haynau
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mire utal az, hogy a császár katonai segítséget kért az 
orosz cártól?

2. Mivel tudnád megmagyarázni Görgei tábornok fegyverle-
tételét? Gondold át, és mondd el a saját szavaiddal!

3. Sorold fel a szabadságharc végső eseményeit!
4. Mi volt a bécsi udvar célja a véres megtorlással? Szerinted 

elérték céljukat?

 Az aradi vértanúk. A szabadságharc tizenhárom katonai veze-
tőjét halálra ítélték. Ferenc József nem vette figyelembe a cár sze-
mélyes kegyelmi kérését sem.
Név szerint a vértanúk: Knézich Károly, Nagysándor József, Dam-
janich János, Aulich Lajos, Lahner György, Pöltenberg Ernő, 
Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss 
Ernő, Schweidel József, Dessewff y Arisztid, Lázár Vilmos.
A ránk maradt feljegyzések szerint a tisztek a kivégzésük előtt sor-
ban elbúcsúztak egymástól. Vécseyt végezték ki utolsónak, így 
neki már nem volt kitől búcsút vennie. Emiatt állítólag Damjanich 
holttestéhez lépett, és megcsókolta annak a kezét.
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II. fejezet
A nemzetállamok 
kora

Ferenc József és Erzsébet királyné koronázása 
Budán (Eduard Engerth festménye, részlet)
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 miért robbant ki a polgárháború az Ame-

rikai Egyesült Államokban.
 hogyan jött létre az egységes olasz és né-

met állam.
 hogyan vált a kereskedelem és a kultúra 

fővárosává London és Párizs.
 milyen újabb technikai vívmányok segí-

tették az emberek életét.
 hogyan torolta meg a Habsburg Biroda-

lom a magyar forradalmat.
 hogyan alakult ki végül egy mindenki 

számára kielégítő megoldás: az Osztrák–
Magyar Monarchia.

A 19. század első felében lezajlottak azok a 
nagy európai forradalmak, amelyek jelentős 
társadalmi átalakulásokhoz vezettek. De a szá-
zad második fele is bővelkedett fontos esemé-
nyekben. Az Amerikai Egyesült Államokban 
polgárháború robbant ki az északi és a déli ál-
lamok között. Hosszas háborúk után több kis 
államból létrejött Németország és Olaszország. 
Számos új találmány tette könnyebbé az embe-
rek életét, és nyitott lehetőségeket újabb felfe-

dezésekre. Kialakultak a modern nagyvárosok. 
Fokozatosan megjelentek a villamosok és az 
automobilok. Az élet látványos fejlődésnek in-
dult: az emberek bíztak a jó jövőben.
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Olaszország egyesítése

Az Itáliai-félszigeten élők régi vágya volt, hogy egysé-
ges államban élhessenek. Annak az államnak a területén, 
amelyet ma Olaszország néven ismerünk, akkor több, kisebb-
nagyobb királyság és birodalom osztozott.

Az északi területek egy része (Milánó és Velence környéke) 
a Habsburg Birodalomhoz tartozott, középső része a Pápai 
Állam része volt. Dél-Itáliát pedig a Szicíliai–Nápolyi Király-
ság foglalta magában.

A korábbi felkelések és az 1840-es évek forradalmainak 
egységesítési törekvései azonban nem hoztak eredményt.

Észak-Itáliában, a francia határ mentén volt egy aprócska 
állam, a Szárd–Piemonti Királyság. E királyság vállalkozott 
arra, hogy megteremti az olasz egységet. Első lépésként a 
Habsburg-fennhatóság alatt álló területeket akarták megsze-
rezni. Ehhez a franciák támogatását is megkapták. Ez egysze-
rű volt, mert a francia uralkodó (III. Napóleon) gyengíteni 
szerette volna a Habsburg Birodalmat. Ez a háború 1859-ben 
robbant ki. A szemben álló felek: a Habsburg Birodalom az 
egyik oldalon, míg a piemonti seregek francia katonai segít-
séggel és a népi felkelők támogatásával a másik oldalon. 
A döntő ütközetre Solferino település mellett került sor, ahol 

Ferenc József csapatai súlyos 
vereséget szenvedtek. Az északi 
területek olasz kézbe kerültek.

Ezt követően Itália középső ré-
szén is felkelések törtek ki, délen 
pedig a Giuseppe Garibaldi vezet-
te csapatok értek el sikereket. Így 
jött létre az egységes Olaszor-
szág. Királyává a piemonti uralko-
dót választották. Néhány év múl-
va, 1870-ben az olasz had sereg 
Rómát is elfoglalta. Azóta Róma 
az olasz állam fővárosa.

1. Miért nevezhetjük a 19. száza-
dot a forradalmak korának?

2. Idézd fel, mit tanultál korábban 
a nemzetekről!

Európa térképét, az országok határait a történelem során többször átrajzolták. Az 1800-as évek-
re a történelmi határok több helyen nem estek egybe az ott élő nemzetiségek lakhelyével. A nem-
zeti összetartozás eszméje új, polgári nemzetek kialakulásához vezetett Európában. A helyzet nem 
volt egyszerű.

17. A nemzetállamok születése Európában – 
Az egységes olasz és német állam

  

  

A solferinói csatatéren renge-
teg sebesült katona maradt, java-
részt ellátatlanul. Egy Jean Henri 
Dunant [zsán anri dünan] nevű 
svájci üzletember 1859-ben meg-
szervezte (a környező lakosság se-
gítségével) a csatatéren maradt se-
besültek ellátását. Látta, ahogyan 
a csata végén, napnyugta után a 
ruhájukon vörös színű keresztet vi-
selő szerzetesek ellátják a sebesül-
teket, és eltemetik az elhunytakat. 
Ez adta az ötletet egy egészségügyi 
szervezet felállítására. 1863-ban 
megalakította az Ötök Bizottságát, 
amelyből 1880-ban létrejött a Vö-
röskereszt Nemzetközi Bizottsága.

 Giuseppe Garibaldi tábornok. 
Garibaldi jól képzett katona volt. 
Nemcsak az egységes Olaszország 
megteremtéséért harcolt, hanem 
Dél-Amerikában is részt vett függet-
lenségi harcokban. Hajóskapitány is 
volt.
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Tanulmányozd a térképet a történelmi atlasz 34. oldalán! 
Keresd meg az említett királyságokat! Solferino melyiknek 
a területén volt található? Miért támogatta Franciaország 
az olasz csapatokat?

A német egység kialakulása

Hasonlóan Itáliához, sok kis államra osztódtak a németek 
által lakott területek is. Ezek közül az államok közül a 19. szá-
zad közepére kiemelkedett Poroszország, amely komoly ka-
tonai erőt képviselt, és fejlett gazdasággal rendelkezett. 
Bismarck, a porosz miniszterelnök vállalta a Habsburg Bi-
rodalom elleni háborút, melynek eredményétől függött, hogy 
a poroszok, avagy az osztrákok vezetésével jön-e létre a né-
met nép egységes állama.

A katonailag erősebb és jobban felszerelt porosz csapa-
tok legyőzték az osztrák sereget, így 1866-ban Poroszor-
szág nyert a hatalmi vetélkedésben.

 A porosz–osztrák háborúban a 
porosz hadsereg már hátultöltő pus-
kát használt, amely gyorsabb tüze-
lést tett lehetővé, és nagyobb távol-
ságig volt pontos. A porosz ágyúk 
ugyancsak fejlettebbek voltak az el-
lenfél fegyvereinél.

Ám III. Napóleon, a francia uralkodó (aki az olasz egye-
sítést támogatta) úgy gondolta, nem lesz előnyös a számára, 
ha egy katonailag erős állam a szomszédja. Azt hitte, egyet-
len támadással elsöpörheti, így hadat üzent Poroszország-
nak. Ez nagy hiba volt, mert nem mérte fel pontosan az erő-
viszonyokat. A porosz hadsereg pár hét alatt tönkreverte a 
francia csapatokat.

A porosz győzelemnek több fontos következménye lett: a 
porosz–francia békeszerződés értelmében Poroszországhoz 
került két olyan francia tartomány, ahol sok német élt: Elzász 

 Bismarck, a poroszok miniszter-
elnöke
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 1871. január 18-án kiáltották ki a Német Császárságot

és Lotaringia. Ezzel nem csupán területet, hanem számos 
ásványkincset is szereztek. Továbbá a franciák nagy összegű 
kártérítést fizettek Poroszországnak.

III. Napóleon számára ez a vereség végzetes volt: uralko-
dásának végét jelentette. Franciaország ismét köztársaság 
lett.

Keresd meg a történelmi atlasz 34. oldalán a Porosz Király-
ságot! Miért mondtuk, hogy a német területek is több ál-
lamra tagozódtak?
Keresd meg Franciaországot is, és a két említett tartományt! 
Szerinted miért nem akarta Franciaország az erős porosz 
szomszédságot?

Németország létrejötte

1871-ben kikiáltották az egységes Német Császársá-
got. Fővárosa Berlin lett, I. Vilmos porosz király pedig felvet-
te a német császári címet. Az egységes nemzetállam megte-
remtése után a Német Császárság hatalmas gazdasági 
fejlődésnek indult. Ennek köszönhetően Németország né-
hány évtizeden belül utolérte Európa legfejlettebb orszá-
gait. Hogy védje a saját iparát, védővámokat vezetett be. 
Sok olyan törvényt hoztak, amelyek az ipari munkásság 
életkörülményeit javították és egészségét védték. Ugyan-
akkor gyakran korlátozták a sajtó szabadságát, a kormány 
pedig nem volt felelős a parlamentnek.

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Milyen hasonlóságokat találsz 
az olasz és a német nemzetál-
lamok kialakulásában?

2. Te hogyan magyaráznád Fran-
ciaország viselkedését az olasz 
és a német egységesítés so-
rán?

3. Mondd el saját szavaiddal, 
hogy a Habsburg Birodalom 
harcai milyen eredménnyel 
zárultak! Indokold is meg!

4. Miért tudott Németország 
gyorsan fejlődni?
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Területi gyarapodás

Eredetileg tizenhárom angol gyarmat egyesült, ezek ala-
pították meg az Amerikai Egyesült Államokat. Azonban az 
1850-es évekre újabb területekkel gyarapodtak. Volt ebben 
üzleti megállapodás is: Alaszkát az oroszoktól, egy déli állam 
területét (Louisianát) a franciáktól vásárolták meg. A mai Flo-
rida területéért harcot vívtak a spanyolokkal.

Távolabb, a kontinens nyugati részén hatalmas földterüle-
tek voltak, melyek ezerszámra vonzották az amerikaiakat és 
az európai kontinensről kivándorlókat. Voltak köztük földmű-
vesek, állattenyésztők, iparosok, kereskedők, néhány kutató 
– és persze könnyű meggazdagodásra vágyó kalandorok is.

A keleti partvidékről a telepesek megindultak nyugat 
felé. Új városok nőttek ki a semmiből, és az új találmányok-
nak köszönhetően olyan vasútvonalak épültek, amelyek 
összekötötték a hatalmas ország távoli tájait. A vasút építése 
is rengeteg embernek adott munkát.

Ennek a terjeszkedésnek azonban volt egy szomorú követ-
kezménye: az elfoglalt területeken élő őslakosokat, az indiá-
nokat elkergették a földjeikről, sokukat pedig egyszerűen 
meggyilkolták.

Olvastál indiánregényt, vagy láttál ilyen filmeket? Milyen 
oldalát ismerted meg az akkori „vadnyugati” életnek?

18. Polgárháború az Egyesült Államokban, 
a rabszolgaság eltörlése

1. Idézd fel, hogyan és mikor jött 
létre az Amerikai Egyesült Álla-
mok!

2. Mire emlékszel: kik lakták, és 
kik vándoroltak ide?

Az Amerikai Egyesült Államokat sem kerülte el a fejlődés. Ám az amerikaiaknak is szembe kellett 
nézniük számos olyan változással, ami az emberek életét és gondolkodását alakította. Ez véres 
polgárháborúhoz vezetett. A sok szenvedés azonban végül nem volt hiábavaló: olyan államszövet-
ség jött létre, mely a mai napig állja a történelem viharait.

Az alapító államoktól nyugatra 
fekvő területet hívták vadnyugat-
nak. Eredetileg ezeken a területe-
ken indiánok éltek. Az egyes tör-
zsek sokszor egymással is hábo-
rúztak. A békekötés alkalmával el-
ásták a csatabárdot (innen a kifeje-
zés), ami a harcok lezárását jelké-
pezte. Szokás volt még a békepipa 
elszívása is: a közösen, tábortűz 
mellett ülve elszívott pipa (kalu-
met) pecsételte meg a békét, me-
lyet mindegyik félnek őriznie kel-
lett.

 A sastollakból álló fejdísz a 
hozzáértőknek elárulta viselőjé-
nek származását és harci tetteit.

 A cowboyok marhapásztorok voltak. A polgárháborút követő 
élelemhiányos időszakban fontos szerepük volt: a hatalmas mar-
hacsordákat terelték és őrizték.
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Észak és Dél

Az Amerikai Egyesült Államok hatalmas kiterjedésű or-
szág, nem csoda, hogy eltérő természeti adottságú területei 
vannak.

Az északi államokban kisebb, családi gazdaságok jöt-
tek létre. Mezőgazdasági gépekkel pótolták a hiányzó mun-
káskezeket. A földrajzi adottságok miatt a föld mélye sok 
ásványkincset (szenet és fémérceket) rejtett. A gépipar 
gyors fejlődésnek indult ezeken a vidékeken, ezt a technikai 
találmányok alkalmazása is segítette. Egymás után jöttek lét-
re a bányák és közelükben a gyárak – mellettük pedig az 
ipari nagyvárosok.

A déli országrész éghajlata és időjárása a mezőgazda-
ság fejlődésének kedvezett. Kukoricát, dohányt és gyapo-
tot termesztettek elsősorban. Ezeket a terményeket aztán 
nagy haszonnal tudták értékesíteni Európában. Ez a ter-
melés nagyon sok munkást igényelt. A déli államokban az 
olcsó munkaerőt a rabszolgák jelentették. Őket legtöbb-
ször embertelen körülmények között tartották fogva és dol-
goztatták a farmokon. Legnagyobb hasznot a gyapotültetvé-
nyek jelentették, mert a gyapot (a pamut alapanyaga) igen 
keresett volt.

Mit tanultál az ipari forradalom kapcsán a textilgyárak fej-
lődéséről? Milyen alapanyagot használtak? Honnan szár-
mazhatott szerinted?

Az északi és déli országrész gazdasági érdekei sokszor 
ellentétben álltak egymással. Az északi gyárakban gyártott 
gépeket és más ipari termékeket vámokkal akarták védeni az 
európai árukkal szemben. A déli ültetvényesek pedig féltet-
ték azt a nagy hasznot, amire az európai kereskedelemből 
tettek szert.

Az északiak elítélték a rabszolgatartást is, a déliek ragasz-
kodtak az ingyenes munkaerőhöz. Folyamatosan nőtt a fe-
szültség Észak és Dél között, ami végül a polgárháború* ki-
töréséhez vezetett.

A polgárháború

Az új, nyugaton meghódított területeken fontos kérdés 
volt, hogy engedélyezzék-e a rabszolgaságot, vagy sem. Az 
elnökválasztáson az északiak jelöltje győzött, aki maga is 
ellenezte a rabszolgaságot. Abraham Lincoln megválasz-
tása után a déli államok kiléptek az Egyesült Államokból, 

A technikai fejlődés: áldás 
és átok

Az amerikai polgárháborút a vi-
lág első modern háborújának szok-
ták nevezni. A harcoló felek már 
nemcsak egymás katonáit akarták 
legyőzni, hanem feldúlták az ellen-
ség városait, tönkretették vasútvo-
nalait, és elvették a lakosság élel-
mét is. A katonai cél az ellenfél 
megfélemlítése és teljes megrop-
pantása volt. A háborúskodást pán-
célozott hajók, gyors lőfegyverek 
és a vasút segítette. Utóbbi révén a 
csapatokat és a felszerelést nagy 
távolságokra is viszonylag könnyen 
el lehetett juttatni. A harcokban 
több mint hatszázezer ember vesz-
tette életét, és további négyszáz-
ezer ember sebesült meg – kicsit 
kevesebb mint öt év alatt.

 Gyapotszedés a déli ültetvénye-
ken
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Az Amerikai Egyesült Államok 
nagyhatalommá válása

A polgárháborút követően az Amerikai Egyesült Államok 
hatalmas és gyors gazdasági fejlődésen ment keresztül. 
Az ország a lehetőségek hazája volt nemcsak saját állampol-
gárainak, hanem számos külföldinek is, akik jobb élet remé-
nyében vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Nem véletle-
nül mondták, hogy Amerika a népek olvasztótégelye: több 
tízmillió bevándorló érkezett oda a 19. században. Sokakat 
a munkalehetőségek kínálata vitt Amerikába, vagy éppen az 
„aranyláz”, a gyors meggazdagodás lehetősége csábította 
őket.

Az a hatalmas gazdasági erő, amely így keletkezett, az or-
szágot az ipari hatalmak közé emelte a 20. század elejére.

Az évek során katonai nagyhatalommá is vált, s így a vi-
lágpolitika meghatározó szereplője napjainkban is.

és új szövetséget hoztak létre. 
1861-ben kitört a polgárháború.

A háború elején a déliek sere-
gei álltak nyerésre, mert tisztjeik 
képzettebbek voltak, a hadseregük 
felszerelése is jobb volt. Később 
azonban fordult a kocka.

Észak nagyobb létszámú sere-
get tudott felsorakoztatni. Gazda-
ságilag sokkal erősebbek voltak. 
Viszonylag nagy számú hadihajó-
val rendelkeztek, amelyekkel el-
zárták a déliek kikötőit, akik így 
nem tudtak Európával kereskedni, 
anyagi tartalékaik hamar elfogy-
tak.

Lincoln felszabadította a fellázadt déli államok területén 
élő rabszolgákat, akik közül sokan beálltak az északiak sere-
gébe. Számos, sok emberéletet követelő csata után 1865-
ben Észak győzelmével végződött a polgárháború.

Sajnos néhány nappal a fegyverletétel után Lincolnt egy 
merénylő agyonlőtte.

Tanulmányozd a térképet a történelmi atlaszod 34. oldalán! 
Keresd meg az északi ipari területeket és a déli gyapotter-
melő tájakat! Szerinted mely városok kikötőit érinthette az 
északiak zárlata?

 Figyeld meg a képen a fegyvere-
ket! A kard helyét egyre inkább a lő-
fegyverek vették át. Szerinted mi-
ért?

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Sorold fel, milyen okok vezet-
tek a polgárháború kirobba-
násához!

2. Tanárotok segítségével fogal-
mazzátok meg, mi a különb-
ség a szabadságharc és a pol-
gárháború között!

3. Hogyan változott az Amerikai 
Egyesült Államok helyzete, mi-
után véget ért a polgárhá ború? 
Szerinted mi ennek az oka?
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19. Császári önkényuralom 
Magyarországon

A szabadságharc leverése után az ország szinte magatehetetlenné vált. A világ politikai változá-
sai miatt nemcsak Magyarország, hanem a Habsburg Birodalom jövője is erősen bizonytalan lett. 
Egy lehetőség volt csak: túl kellett élni az önkényuralmi időszakot, bármi áron.

Ferenc József önkényuralma

A szabadságharcot véres megtorlás követte, amelyet 
Haynau császári tábornok irányított. Leváltásával a rémura-
lomnak ugyan vége lett, de az élet nem tért vissza a korábbi 
kerékvágásba. Az ország még évekig szigorú katonai irá-
nyítás alatt állt. Sok év telt el, mire a politikai foglyok kisza-
badultak a börtönből, és a büntetésként a császári seregbe 
besorozott katonák hazatérhettek családjukhoz.

A császár önkényuralmat vezetett be, uralkodói rende-
letekkel kormányzott. A magyar országgyűlés gyakorlatilag 
megszűnt. Az újságokat, könyveket, de még a színházi elő-
adásokat is cenzúrázták, nehogy lázító vagy felségsértő tar-
talmuk legyen. Megalakították a zsandárságot* (más néven 
csendőrséget): ennek célja az elnyomott ország rendjének 
fenntartása volt. Létrehozták az államrendőrséget, hogy egy 
esetleges újabb lázadást megakadályozzanak.

Azok a nemzetiségek is nagyot csalódtak, amelyek a 
császár ígéreteire hallgatva a szabadságharc alatt Bécset tá-
mogatták: I. Ferenc József semmilyen kedvezményt nem 
adott számukra.

Mi volt a bécsi udvar célja ezekkel az intézkedésekkel?
Milyen eszközökkel érték el?

A Bach-korszak

1849 végén az uralkodó Alexander Bach császári belügy-
minisztert nevezte ki az ország irányítójává. Feladata az ön-
kényuralom kiépítése és fenntartása volt. Ennek érdekében 
– hogy az embereket megfigyelhessék – kém- és besúgóhá-
lózatot hoztak létre. Azokat, akiket veszélyesnek találtak bár-
mi miatt, letartóztatták, és börtönbe vetették.

Bach Erdélyt és Horvátországot Bécs közvetlen irányí-
tása alá helyezte, a délvidéki területek egy részével együtt. 
Az ország megmaradt részét öt kerületre osztotta fel. 

1. Sorolj fel néhányat a szabad-
ságharc jelentős eseményei kö-
zül!

2. Október 6-án mire emléke-
zünk?

3. Sorolj fel néhány példát az ön-
kényuralomra! Indokold is 
meg!

4. Idézd fel, kik harcoltak a sol fe-
rinói csatában! Mi lett a harc 
végeredménye?

A korona megtalálása

A magyar koronaékszereket a 
szabadságharc utolsó napjaiban 
Szemere Bertalan miniszterelnök 
az ország déli határának a közelé-
ben, Orsovánál elásta, hogy azt a 
Habsburgok ne kaparinthassák 
meg. A császári államrendőrség 
hosszas, négy esztendeig tartó ke-
resés után egy magyar besúgó se-
gítségével bukkant rá a királyi fel-
ségjelvényekre. Ferenc József 
örömében még emlékkápolnát is 
építtetett a lelőhelyen.

 Miért volt olyan fontos a korona 
elrejtése és megtalálása? Keresd meg 
Orsovát a térképen!
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A fontos állami hivatalokban nagyrészt az osztrák örökös 
tartományokból áthelyezett tisztviselők dolgoztak.

A birodalom fenntartása (részben az önkényuralom ki-
alakítása miatt) egyre nagyobb összegeket emésztett fel.
Hogy az államkassza növekvő hiányát pótolják, a Magyaror-
szágról befolyó adókat emelték. Több új adónemet vezet-
tek be, és a behajtásuk is sokat szigorodott.

Bécsnek érdekében állt a magyarországi vasútépítkezé-
sek támogatása, hiszen így könnyebben és gyorsabban ju-
tott a magyar élelmiszer és nyersanyag az osztrák piacokra. 
A császár, hogy a gazdasági viszonyokat valamennyire még-
is modernizálja, az áprilisi törvényekből a közteherviselést 
és a jobbágyfelszabadítást érvényben hagyta.

A nemzeti ellenállás

A Habsburg-önkényuralmat többen nyíltan is bírálták. 
Volt, aki merényletet akart elkövetni a császár ellen, de olyan 
is, aki kisebb fegyveres csapatot szervezett. Többen össze-
esküvéseket készítettek elő. Azonban ezek mind sikertelen 
próbálkozások maradtak. A császári rendőrhálózat túl jól 
működött. A hatóságok a lázadókat kivégezték vagy hosz-
szú időre bebörtönözték.

Azonban nagyon sokan az ellenállás békésebb formáit
választották. Ebben Deák Ferenc volt a követendő példa: 
ő ugyanis visszautasított bármiféle együttműködést az elnyo-
mó császári hatalommal. Nem fordult szembe nyíltan a ható-
ságokkal, inkább visszavonult a közéleti, politikai tevékeny-
ségtől – otthonába.

A passzív ellenállás idején nagyon sokan nem vállaltak 
állami hivatalt, nem voltak hajlandók a német nyelvet 
használni. Sokan az adófizetést is megtagadták.

A passzív ellenállás idején di-
vatba jött a Kossuthra emlékeztető 
körszakáll, illetve a magyaros ru-
házat viselése. Titokban terjesztet-
ték és énekelték a különböző sza-
badságharcos dalokat és Kossuth-
nótákat.

 Az idős Kossuth Lajos. Ezt a sza-
kállformát a szabadságharc leverése 
után, nemzeti érzelemből kezdték a 
férfiak viselni.

Sikertelen emigrációs szervezkedések

A világosi fegyverletétel utáni hetekben a megtorlás elől 
számos politikus, honvédkatona és katonatiszt menekült 
külföldre. Sokan az Oszmán Birodalom területére, de az Ame-
rikai Egyesült Államokba, még Dél-Amerikába is. A kialakuló 
emigrációs* csoportok Kossuth Lajost tekintették vezető-
jüknek, aki egy újabb szabadságharc kirobbantását akarta 
elérni.

A legnagyobb esély erre 1859-ben, a francia és az oszt-
rák hadsereg összecsapásakor kínálkozott. Kossuth sze-
mélyesen találkozott III. Napóleon francia császárral. Megál-
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lapodtak abban, hogy ha az itáliai harcok-
kal egy időben a magyar emigráció is had-
sereget szervez, és szabadságharcot rob-
bant ki Ausztria hátában, akkor Francia-
ország katonai támogatást fog nyújtani a 
magyar függetlenség eléréséhez. III. Na-
póleon azonban – ígéretével ellentétben – 
Solferino után békét kötött a Habs-
burgokkal, így megszűnt a lehetősége 
annak, hogy a háború Magyarországra is 
átterjedjen.

Kísérlet a megegyezésre

Ferenc József felismerte, hogy az önkényuralmán változ-
tatnia kell. A katonai vereségek, az elhúzódó politikai válság 
Magyarországon és a Bach-rendszer kiépítése és fenntartása 
hatalmas pénzügyi és gazdasági károkat okozott.

A belpolitikai feszültséget tovább fokozta Széchenyi István 
1860-ban bekövetkezett váratlan és tragikus halála. Temeté-
sén több ezren vettek részt.

A császár 1861-ben, hosszú szünet után, újra összehívta 
a magyar országgyűlést. Azonban nem sikerült megálla-
podni. A császár továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy Ma-
gyarországról a legfontosabb kérdésekben saját maga dönt-
sön. Az Országgyűlés pedig nem engedett abból, hogy az 
áprilisi törvényekből bármit is elhagyjanak.

A császár így feloszlatta az Országgyűlést, és folytatódott 
az önkényuralmi kormányzás.

Azonban Ferenc József tudta, hogy ez hosszabb távon 
nem működhet, így kilátásba helyezte, hogy további tár-
gyalásokat kíván folytatni a jövőben.

Szerinted mit jelent a „nem enged a 48-ból” kifejezés?

 Kossuth Lajos ünnepélyes fo-
gadtatása New Yorkban 1851-ben. 
Kossuth azért utazott az Amerikai 
Egyesült Államokba, hogy több száz 
lelkesítő beszédével pénzt gyűjtsön 
egy újabb magyar szabadságharc 
megindításához.

 Ferenc József

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a császári önkényuralom intézkedéseit!
2. Hogyan működött a Bach-rendszer?
3. Miért nem jött létre megegyezés az uralkodó és a magyar 

politikusok között 1861-ben?
4. Nézz utána, hogy mi történt Széchenyivel 1848 szeptem-

bere után!
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20. A kiegyezés és az Osztrák–Magyar 
Monarchia létrejötte

Tizennyolc évig tartó ellenségeskedés után végre létrejött a megegyezés Magyarország és a Habs-
burg-uralkodó között. Azonban a felek közötti bizalom csak lassan állt helyre. Sokan kételkedtek az 
új államalakulat életképességét illetően, de az élet lassan visszatért a rendes kerékvágásba.

1. Megmaradt valami a szabad-
ságharc vívmányaiból annak 
leverése után?

2. Mire emlékszel, milyen módon 
akadályozták a hivatalok mű-
ködését az önkényuralom alatt 
a magyarok?

A kiegyezés okai

Ferenc József jól tudta, hogy birodalma gazdasági és 
politikai problémáira tartós megoldást kell találnia. Bécs 
azt remélte, hogy ha a magyarokkal való viszonyát rendezi, a 
befolyó adókból végre csökken az államadósság. Arra is szá-
mított, hogy a birodalom belső rendje is helyreáll.

Eközben a magyar emigráció sikertelenül próbálkozott
Magyarország függetlenségének visszaszerzésével. Egy újabb 
szabadságharc kirobbantása és győzelme reménytelen-
nek tűnt. A passzív ellenállásban az ország kifáradt. Gazda-
ságilag és a műveltség terén is elmaradottá vált az ország a 
bezárkózás következtében. Emiatt Magyarországon is egyre 
nőtt azok tábora, akik sürgették a Béccsel való megegyezést, 
amelytől nyugalmat és fejlődést reméltek.

Idézd fel a porosz–osztrák háborúról tanultakat! Szerinted 
annak az eredménye hogyan befolyásolta a császárt a ki-
egyezéssel kapcsolatban?

Kiegyezés a császár és Magyarország között

Deák Ferenc a békés megegyezés híve volt, de erre a sza-
badságharc leverése után a bécsi kormány nem mutatott 
hajlandóságot. Így Deák passzív ellenállásba vonult. Később 
ő lett az a magyar politikus, akivel a császár mégis hajlan-
dó volt tárgyalóasztalhoz ülni.

Az 1860-as évek közepén az uralkodó kifejezte tárgyalási 
szándékát Deák Ferencnek. Deák célja az ország szabadsá-
gának és belső önállóságának minél szélesebb körű bizto-
sítása volt, de úgy, hogy a Habsburg Birodalom fennmarad-
hasson, és visszaszerezhesse méltó helyét Európa gazda-
sági nagyhatalmai között. Deák és hívei már nem követel-
ték az 1848. áprilisi törvények teljes visszaállítását.

Az uralkodó hamarosan újra összehívta az országgyűlést. 
Itt Deák beszédeivel nagy támogatottságot tudott szerezni 

 Ferenc József és Erzsébet a ko-
ronázási ünnepségen, 1867-ben 
Figyeld meg, milyen ruhát visel a ki-
rály! Mire emlékeztet ez téged? Sze-
rinted miért ilyen ruhába öltözött?
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programja megvalósításához. (Ráadásul a porosz‒osztrák 
háborúban elszenvedett újabb katonai vereség Bécset még 
inkább a magyarokkal való megegyezésre ösztönözte.)

1867-ben megalakult a felelős magyar kormány, amely-
nek miniszterelnöke gróf Andrássy Gyula lett. A magyar 
országgyűlés törvényekbe foglalta a kiegyezést.* Visszaál-
lították az 1848. áprilisi törvények jelentős részét, és sor ke-
rült Ferenc József magyar királlyá koronázására. Ez alka-
lomból az uralkodó amnesztiát* adott a politikai okokból 
börtönbe vetettek vagy külföldre száműzöttek számára.

 A dualista állam bonyolultságát 
jól jelzi, hogy csak 1915-re készültek 
el a szakemberek ezzel a pontosított 
címerrel. A kettős címer bal oldalán 
oroszlánlábú sas, jobb oldalán an-
gyal, baloldalt a Habsburg-címer a 
kétfejű sassal, jobboldalt a magyar 
címer az Árpád-pajzzsal és a Magyar 
Királysághoz tartozó területek jelké-
peivel. Rajtuk a koronák, alattuk pe-
dig latin felirat. Jelentése: Elválaszt-
hatatlanul és feloszthatatlanul. 
 Nézz utána a könyvtárban vagy az 
interneten, hogy milyen területeket 
jelképeznek a magyar korona alatt 
látható különféle szimbólumok!

Az új állam

Az 1867-ben megkötött egyezséget összefoglalóan oszt-
rák‒magyar kiegyezésnek nevezzük, az ekkor megalakult 
két központú államot pedig Osztrák‒Magyar Monarchiá-
nak.* Két, jogilag egyenrangú állam szövetsége jött létre, 
amelyet dualizmusnak* hívunk. Az Osztrák Császárság köz-
pontja Bécs, a Magyar Királyság fővárosa pedig Pest-Buda 
volt. Közös volt az uralkodó, aki így osztrák császár és ma-
gyar király is volt egy személyben. Ferenc József az új 
rendszer keretei között is fontos döntési jogokat tartott 
fenn a maga számára, például a hadsereg irányításában és 
a hivatalnokok kinevezésében.

Közös ügynek számítottak a Monarchia külügyei és had-
ügyei, valamint az e két feladat költségeit érintő pénz-
ügyek.

A Horvátországgal a szabadságharc óta tartó feszült vi-
szonyt a horvát–magyar kiegyezés rendezte. Horvátország a 
belügyeit önállóan intézhette, saját országgyűlése is volt, 
amely tagokat küldött a magyar országgyűlésbe. Pénzügyi-
leg azonban Magyarországtól függött, törvényei pedig nem 
lehettek ellentétesek a magyar jogszabályokkal.

 Erzsébet a magyar történelem 
egyik jelentős alakja. A mai napig 
rengeteg rajongója van. Bár a Mo-
narchia politikájára kifejtett hatását 
nem szabad túlbecsülni, az biztos, 
hogy sokat tett a magyarokért. 
A köztudatban szabadságvágyó, tra-
gikus alakként él. Sok közterület, 
intézmény, sok műalkotás (regény, 
film, színdarab) állít emléket alakjá-
nak.  Nézz utána a könyvtárban 
vagy az interneten, melyik híres ma-
gyar zeneszerző írt zeneművet a ko-
ronázás alkalmából! Nézz utána a 
könyvtárban vagy az interneten, mi-
lyen körülmények között vesztette 
életét Erzsébet!
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A kiegyezés vesztesei 

A kiegyezéssel Magyarország belügyi önállóságát nagy-
részt visszanyerte, de saját külpolitikát nem folytathatott, 
és a haderejével sem rendelkezhetett szabadon. Emiatt ezt 
az egyezséget több magyar politikus is ellenezte. A tiltako-
zók élén Kossuth Lajos állt, aki haláláig emigrációban ma-
radt. Kossuth ebben a Habsburgokkal való önkéntes megál-
lapodásban az erős és független magyar állam jövőbeli 
lehetőségének megszűnését, az ország szabadságának a 
végleges feladását látta.

Nem örült a kiegyezésnek a Monarchia több népcsoportja 
sem, mert az osztrák‒magyar megegyezés veszteseinek érez-
ték magukat. A fejük fölött létrejött kiegyezés ugyanis ismét 
nem vette figyelembe követeléseiket.

AUSZTRIA MAGYARORSZÁG

Császár Közös uralkodó

Közös vámhatár
Közös valuta

Király

Urak háza Képviselőház Főrendiház Képviselőház

Tárcák KÖZÖS MINISZTÉRIUMOK
Külügy
Hadügy
Pénzügy

Oktatásügy
Belügy

horvát miniszter
egyéb tárcák

képviselőket
küld

Bosznia és
Hercegovina

Főispánok
Alispánok

Szabad tőke- és
munkaerő-áramlás

OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA

 A kiegyezés államszervezete. Az 
ábra segít megérteni, melyek voltak 
azok az ügyek, amelyekről nem 
dönthetett önállóan a magyar or-
szággyűlés.

A magyarok királynéja

Ferenc József felesége Erzsé-
bet, becenevén „Sisi” [sziszi] 1866 
nyarán, a porosz–osztrák háború 
idején, gyermekeivel együtt Pest-
Budára költözött. Ekkor írt levelei-
ben sürgette férje személyes talál-
kozóját Deákkal és Andrássyval. 
Szívesen időzött a magyar állam ál-
tal a királyi család számára megvá-
sárolt gödöllői kastélyban, amely 
ma múzeum.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen okok vezettek a kiegyezési tárgyalások megindulá-
sához?

2. Légy politikus! Érvelj a kiegyezés mellett, majd ellene!
3. Értékeld Deák Ferenc szempontjából a kiegyezést! Megva-

lósult az általa kitűzött cél?
4. Sorold fel, milyen érdekek fűzték össze a birodalom két 

felét!

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   75 2022. 03. 18.   17:34:14



76

21. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
nemzetiségei

A kiegyezés során létrejött Monarchia lett Európa legtöbb nemzetiséget számláló országa. A kul-
turális sokszínűség csodálatos világot hozott létre. De sajnos sok, korábban meglévő ellentétet 
nem oldott meg, csupán egy ideig elfedte azokat. Később ennek rossz következményei lettek.

Egy állam – sok nemzet

Ferenc József birodalmában tizenkét nagyobb nemzeti-
ség élt együtt. A Monarchia két legerősebb nemzete, a ki-
egyezést megkötő magyarok és az osztrák-németek mindösz-
sze 40 százalékát tették ki az államalakulat lakosságának. 
A korszak végére a magyarok többségbe kerültek Magyar-
országon, számuk több mint a kétszeresére nőtt a 19. század 
során. A Monarchiában a nemzetiségek egyes vidékeken na-
gyobb csoportokban, a tájegységekhez igazodva, másutt vi-
szont egymással keveredve éltek. Különösen a városok vol-
tak soknyelvűek.

Tanulmányozd a történelmi atlasz 37. oldalán lévő térképet 
(az Osztrák–Magyar Monarchia népei, 1910). Számold meg, 
hány nemzetiséget találsz!

1868-ban az Országgyűlés olyan nemzetiségi törvényt 
alkotott, amely a korabeli európai államokhoz képest több 
jogot biztosított az országban élő nemzetiségek számára. Ki-
mondták az állampolgárok egyenjogúságát, és mindenki 
számára biztosították az anyanyelv használatát a hivatali 
ügyeik intézése során.

A nemzetiségek így saját anyanyelvű iskolákat és 
egyesületeket is alapíthattak. A községek maguk választ-
hatták meg a hivatalosan használt nyelvet. A városokban és 
a megyékben lehetőség volt a magyar mellett egyéb nemze-
tiségi nyelvek közigazgatási használatára is, ha a képviselők 
20%-a ezt kérte. Ugyanakkor a törvény kimondta, hogy az 
ország összes állampolgára a politikailag egységes ma-
gyar nemzetbe tartozik, az állam hivatalos nyelve pedig a 
magyar.

Ám a legtöbb magyarországi nemzetiség tiltakozott a 
nemzetiségi törvény ellen, ugyanis már nem elégedtek meg 
a többségi nemzet által kínált nyelvhasználati jogokkal. 
A horvátokéhoz hasonló politikai jogokat és területi önálló-
ságot, azaz autonómiát követeltek. Elutasították az egysé-

1. Hogyan jött létre az Osztrák–
Magyar Monarchia?

2. Kik voltak azok a politikusok, 
akik ebben nagy szerepet vál-
laltak?

3. Mit is nevezünk dualizmusnak?

 Magyarország nemzetiségi ösz-
szetétele 1910-ben

magyar 55%

román 16%

szlovák 11%

német 10%

ruszin 3%

szerb 3%

horvát 1%

egyéb 1%
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ges magyar nemzet gondolatát, és a nemzetiségek egyen-
rangúságát hirdették.

A nemzetiségek kétségbe vonták a nemzetiségi törvény 
egyenjogúságot hirdető passzusait, a magyarok pedig az 
ezeréves magyar állam egységét féltették a nemzetiségek 
rombolásától. Mindkét fél eltúlozta a félelmeit.

Milyen jogokat biztosított a törvény a nemzetiségek számá-
ra? Mi volt valójában a nemzetiségek igénye?

Az együttélés hatásai

Az országban élő különféle népcsoportok kultúrája már 
korábban, az együtt töltött évszázadok alatt hatott egymás-
ra. Átvettek egymástól szokásokat, megtanulták egymás 
nyelvét, házasságot is kötöttek egymással a különböző 
nemzetiségű emberek. A magyar nyelv ismerete gyorsan ter-
jedt a többnyelvű városokban és a vegyes népességű me-
gyékben.

Azonban a 19. század végén sok olyan intézkedést hoz-
tak, melyek jogos ellenérzést váltottak ki a nemzetiségi 
lakosság körében. A nemzetiségi törvénnyel ellentétben 
korlátozták a nemzetiségi iskolák működését, gimnáziu-
mokat zárattak be, megszigorították egyesületeik működé-
sét, és kötelezővé tették a magyar nyelv tanítását a nemzeti-
ségek elemi iskoláiban. Egyre gyakrabban indítottak rendőri 
és bírósági eljárásokat is a nemzetiségi politikusok ellen.

A kiegyezés után az Országgyűlés kimondta a különböző 
keresztény felekezetek egyenrangúságát, és törvényben biz-
tosította a zsidó vallású állampolgárok politikai és jogi egyen-
lőségét. A század végén a zsidó vallást teljesen egyenjogú-
vá nyilvánították a kereszténnyel. Törvényben mondták ki 
az állami anyakönyvezést, és bevezették a kötelező polgári 
házasságot.

Ezentúl kizárólag a szülők dönthettek újszülött gyermeke-
ik vallásáról. Az emberek szabadon választhatták meg vallási 
meggyőződésüket is. És ha valaki úgy gondolta, akkor egyik 
egyházhoz sem kellett már tartoznia. A zsidó vallású állam-
polgárok szintén teljesen szabadon gyakorolhatták vallásu-
kat, a zsidóság által fenntartott iskolák pedig állami támoga-
tásban részesülhettek.

Szerinted miért jelentett könnyebbséget a polgári házas-
ságkötés bevezetése? Hogyan egyenjogúsították a polgári 
és a vallási házasságkötést Magyarországon?

Vallásgyakorlás és a polgári 
házasságkötés

A törvények elfogadását köve-
tően az emberek szabadon köthet-
tek házasságot, függetlenül attól, 
hogy melyik valláshoz tartoztak. 
Az állam a házasságkötést polgári 
szerződésnek tekintette, ezért le-
hetségessé vált a válás és egy új 
házasság kötése. A katolikus egy-
ház saját híveinek ezt továbbra 
sem engedte meg.

 Esküvői pár a századfordulón

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Hogyan alakult a nemzetisé-
gek helyzete Magyarországon 
a dualizmus idején?

2. Milyen előnyei és hátrányai 
voltak a sokféle nemzetiség 
együttélésének?

3. Miket sérelmeztek a nemzeti-
ségek? Szerinted volt ennek 
alapja?
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22. A boldog békeidők
A kiegyezést követő időszakban a magyar politikát a mozdulatlanság jellemezte, azonban a 

gazdasági életben fél évszázadig tartó látványos fejlődés vette kezdetét. Ez az időszak volt a „bol-
dog békeidőknek” nevezett korszak Magyarországon.

1. Emlékszel, milyen külső és bel-
ső okok vezettek a kiegyezés-
hez?

2. Idézd fel, hogyan is épült fel a 
Monarchia államszervezete!

A modern magyar állam megteremtése

1867 után az Andrássy-kormány megteremtette Ma-
gyarország önálló adó- és pénzügyi rendszerét, valamint 
elkezdte átalakítani a közigazgatást, és a modern oktatás ki-
építését is célul tűzte ki.

A kiegyezést követő első választáson a választók többsé-
ge bizalmat szavazott az új politikai rendszernek. A vá-
lasztásokra az 1848-ban meghatározott szabályok szerint 
került sor, ekkor azonban már a politikai egyenjogúságot ka-
pott zsidó vallású lakosság is szavazhatott.

Az Országgyűlés képviselőházában kialakultak a pártok, 
amelyek a kiegyezéshez való viszonyuk szerint különültek 
el egymástól.

Néhány évvel a kiegyezés után az addigi kormánypárt 
– belső ellentétek miatt – bomlásnak indult. Ezen csak to-
vább rontott Deák Ferenc betegsége és az ország pénzügyi 
problémái. A válság megoldását az jelentette, hogy megala-
kult a Szabadelvű Párt. Ennek vezetője a kiegyezést koráb-
ban kritizáló Tisza Kálmán lett. Az 1875-ben létrejött új 
kormánypárt harminc évig birtokolta a hatalmat. Az ekkor 
elfogadott több száz törvény döntő része a gazdasági életre 
vonatkozott, és annak fellendítését szolgálták.

Szerinted miért szavazott az emberek többsége az új politi-
kai rendszerre?

Az ország gyors gazdasági fejlődése

Ebben az időszakban nagy iramban fejlődött a gazdaság. 
Szédületes gyorsasággal épült ki a vasúthálózat. A vasúti 
áruszállítás elterjedése pedig mindenekelőtt a mezőgazda-
ság és a kereskedelem fejlődését segítette elő, hiszen így az 
élelmiszerek az ország távoli pontjaira is viszonylag könnyen 
eljuthattak, sőt akár Ausztria piacain is megjelenhettek.

Az állam egyre gyakrabban avatkozott bele a gazdasá-
gi életbe is. Adókedvezményekkel támogatott bizonyos ipar-

 Tisza Kálmán miniszterelnök
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ágakat, valamint olcsó szállítási lehetőséget biztosított az 
állami vasútvonalakon azok számára, akik gyárakat építettek 
vagy bővítettek.

Az állam a mezőgazdaság támogatását csak viszonylag 
későn kezdte meg. A szabadkereskedelem elvét föladva és a 
földbirtokosok nyomásának engedve a hazai áru védelme 
érdekében magas vámot vetett ki a külföldi élelmisze-
rekre.

Kérdések: Hol tanultál korábban már a vámokról? Milyen 
célt szolgálnak a gazdaságban?

 A vasútvonalak hosszának fejlő-
dése. Alig 65 év alatt megtöbbszörö-
ződött a vágányok hossza. Számold 
ki tanárod segítségével, hogy hány-
szorosára!

Az oktatás – a fejlődés záloga

Báró Eötvös József oktatási miniszter hamar felismerte, 
hogy az ország fejlődése szempontjából elengedhetetlen az 
iskolarendszer reformja, mert csak a megfelelő képzettség 
biztosíthatja a szegényebb rétegek felemelkedését. 1868-ban 
az új népoktatási törvény bevezette a tankötelezettséget a 
6 és 12 év közötti gyermekek számára. Az alapfokú oktatás 
átalakítását a korszerű középiskolai rendszer kiépítése és a 
felsőoktatás reformja egészítette ki. Az egyházak és a nem-
zetiségek szabadon működtethettek iskolákat. Ahol ilyenek 
nem voltak, magyar nyelvű, állami elemi iskolákat létesítet-
tek. Sok falusi iskolában azonban mindössze egy tanító dol-
gozott, és a különböző korú gyerekek egy osztályban tanul-
tak. A reformoknak köszönhetően a korszak végére a tanítók 
száma megkétszereződött, az írástudatlanok létszáma pe-
dig jelentősen csökkent. A dualizmus évtizedei alatt létre-
jöttek az érettségivel záruló nyolcosztályos gimnáziumok. 
Emellett működtek a hatosztályos reáliskolák, ahol nagyobb 
hangsúlyt helyeztek a természettudományos és műszaki 
ismeretek tanítására.
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 A Ganz cég által gyártott gőzeke 
(1870)  Hogyan segítette ez a gép a 
mezőgazdasági munkákat? Mire volt 
szükség ahhoz, hogy ilyen gépek ná-
lunk is készülhessenek? 
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A magyar ipar helyzete

Hazánkban elsőnek a mezőgazdasági termékeket feldol-
gozó iparágak indultak fejlődésnek. Kiemelkedő a malom-
ipar, amely sokáig világelső volt a liszt előállításában. 
A technikai újításoknak – és a kiváló búzának – köszönhetően 
a magyar liszt minősége messze földön híres volt.

A hazai gépipar leginkább a mezőgazdasági gépek és a 
vasúti járművek gyártásában volt sikeres. A gépgyártás-
hoz szükséges nyersanyagot a bányaipar, valamint a vas- és 
acélipar igyekezett biztosítani. A gyárakból azonban sokáig 
hiányzott a szakképzett munkaerő, ezért gyakran külföldről 
érkeztek a szakmunkások. A gyáralapítási hullámban a kül-
földi tőke mellett a hazai nagypolgárság ipari befektetései
is nagy szerepet játszottak.

A gazdasági fejlődés olyan nagyfokú volt, hogy sikerült 
az ország évszázados lemaradását mérsékelni a fejlett eu-
rópai államokhoz képest. A 20. század elején az ország gaz-
dasági teljesítménye már meghaladta a dél-európai országok 
eredményét.

Azonban fontos tudnod, hogy Magyarország továbbra is 
agrárország maradt, mert bevételei nagyobb része továbbra 
is a mezőgazdaságból származott, de egyre jelentősebb érté-
ket termelt az ipar is.

A mezőgazdaság átalakulása

A mezőgazdasági termelés folyamatos átalakuláson ment 
át. Mivel az országnak és az egész Monarchiának is jelentősen 
több élelmiszerre volt szüksége, egyre több földet kellett 
bevonni a mezőgazdasági művelésbe. Ennek hátterében 
elsősorban a Tisza és mellékfolyóinak szabályozása állt, 
amelynek köszönhetően jelentősen bővült a megművelhető 
földterület a 19. század utolsó harmadában.

Magyarországon is egyre inkább teret hódított az istálló-
zó állattenyésztés. A természet viszontagságait jobban tűrő 
marha- és sertésfajták helyett a több tejet és húst adó típu-
sok tenyésztése terjedt el.

A mezőgazdaság fejlődését a szakemberek képzése és 
a gépesítés is elősegítette. Gazdasági tanintézetek létesül-
tek, a gőzgépek elterjedése pedig a különböző földművelési 
munkákat, a szántást és a cséplést könnyítette meg.

Emlékszel, hol alakult mezőgazdasági tanintézet a reform-
kor alatt?

 A Gizella gőzmalom. A budapesti 
malmok egyike az 1880-ban alapí-
tott Gizella gőzmalom volt. A század 
végén az Amerikai Egyesült Államok-
ból érkező olcsóbb gabona komoly 
versenyt jelentett a magyar vállala-
toknak.  Szerinted miért a Duna-
partra települtek ezek a malmok?

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Hogyan segítették elő a ma-
gyar kormányok a gazdasági 
élet fellendülését?

2. Mutasd be Magyarország gaz-
dasági helyzetét a 19. század 
utolsó évtizedeiben!

3. Miért lehetett sikeres Magyar-
országon a malomipar?
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23. A társadalom szerkezete a dualizmus 
korában

A gazdasági változások a társadalom szerkezetére is hatással voltak. A polgári átalakulás után 
a korábbi társadalmi rétegek nem tűntek el, hanem együtt éltek, hatottak egymásra, színesítették 
az ország arculatát.

1. Milyen társadalmi csoportok 
alkották a feudális társadal-
mat?

2. Hogyan változott meg ez a pol-
gári átalakulás során?

A népesség

Ahogyan az életkörülmények fokozatosan javultak, a Ma-
gyar Királyság népessége is gyorsan növekedésbe kezdett. 
A lakosság száma a korszak végére több mint másfélszeresé-
re nőtt, és elérte a 21 millió főt. Ugyanakkor magas volt még 
a halálozás mértéke. A gyerekek közel egyharmada meghalt 
a tizedik születésnapja előtt! Emellett Magyarországon is 
éreztette hatását az Amerikai Egyesült Államokba irányuló 
kivándorlási hullám. A 19. század utolsó évtizedeitől em-
berek milliói szálltak hajóra, hogy a jobb élet reményében 
az „ígéret földjére” költözzenek. A mintegy kétmillió magyar 
kivándorló egy része később visszatért szülőföldjére, mások 
pedig pénzküldeményekkel igyekeztek támogatni Magyaror-
szágon maradt rokonaikat.

Az átalakuló társadalom szerkezete

A társadalom legvagyonosabb és legbefolyásosabb cso-
portjait a hatalmas földbirtokokkal rendelkező arisztok-
rácia, valamint a gyárak és nagyvállalatok tulajdonosai, 
a nagypolgárság alkotta. Az arisztokraták egy része gyak-
ran tartózkodott külföldön vagy óriási vidéki birtokaikon. Má-
sok viszont bekapcsolódtak a politikai és gazdasági élet irá-
nyításába, továbbá pénzzel támogatták a kultúra fejlődését. 
Rendszerint közülük kerültek ki például az ország miniszter-
elnökei is. 

A nagypolgárság elsősorban a fővárosban élt. Vagyonuk 
általában kereskedelemből és ipari vállalkozásokból szárma-
zott, de később sokan vásároltak jelentős nagyságú földbir-
tokokat is. Nem politikai tisztségeik, hanem gazdasági 
befolyásuk volt a meghatározó. Közülük sok család volt 
német és zsidó származású, akik sikeresen beilleszkedtek 
a magyar társadalomba.

A társadalom középső rétegét sokféle, egymástól jelentő-
sen különböző csoport alkotta: a vagyonosabb városi kö-

 Kivándorlók érkeznek New York 
kikötőjébe  Figyeld meg a képen 
szereplők öltözékét! Mit gondolsz, 
 milyen társadalmi réteg képviselői 
lehetnek? Válasszatok ki egy-egy sze-
replőt, és írjátok meg az élet tör té-
netüket!
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zéppolgárok, a háztulajdonosok, kisebb üzemek igazga-
tói, vezető banktisztviselők, valamint az elszegényedő 
középbirtokos nemesek is. Utóbbiak töltötték be a megyék 
fontosabb közigazgatási tisztségeit és a minisztériumi hiva-
talokat. Gyakran országgyűlési képviselővé is megválasztot-
ták őket. A középrétegek alján helyezkedett el a kispolgár-
ság, amelyhez több mint kétmilliónyi ember tartozott. 
Önálló üzlettel rendelkező kiskereskedőket és kisiparosokat, 
hivatalnokokat, katona- és rendőrtiszteket, vasutasokat talá-
lunk ebben a csoportban. De ebbe a rétegbe tartozott a föld-
birtokkal rendelkező parasztság is. A vagyonos parasztság 
modernizálta gazdaságát, így nyertese lehetett a mezőgazda-
ság átalakulásának.

A társadalom alsó rétegét is nagyon eltérő életmódú 
csoportok alkották. A kisebb földbirtokkal rendelkező pa-
rasztság nem tudta fejleszteni gazdaságát. Mivel a gyerekek 
egyenlően örökölték a földet, a paraszti birtok hamar elapró-
zódott. Így a parasztság alsó harmada folyamatosan szegé-
nyedett. Mivel a földbirtokuk a megélhetést sem biztosította, 
bérmunkát is kellett vállalniuk. A reménytelen gazdasági 
helyzet miatt a kivándorló családok döntő része a paraszt-
ság soraiból került ki.

 Arisztokrata vidéki kastély – gróf 
Andrássy Gyula tiszadobi kastélya 
Mit gondolsz, egy tisztviselő megen-
gedhette-e magának egy ilyen kas-
tély fenntartását?

 Az elszegényedő középnemesek 
számára két megélhetési lehetőség 
kínálkozott: tisztviselőként vagy ka-
tonatisztként tarthatták meg közép-
osztálybeli életmódjukat.
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Az iparosodás következtében Magyarországon is megnőtt 
a városi munkásság létszáma. Közel egymillió ember dolgo-
zott gyárakban vagy bányákban. Kevés volt a szakmunkás, 
így ők megbecsült munkaerőnek számítottak, bérük és 
életmódjuk a kispolgárokhoz közelítette őket. Ugyanakkor a 
szakképesítés nélküli segédmunkások tömege rendszerint a 
vidéki szegénység elől menekült a városokba. A munkások 
zöme több mint tíz órát dolgozott, és zsúfolt bérházakban 
élt. Víz és WC sok helyen csak az udvaron vagy az emeletek 
folyosóinak végén volt. A rossz lakáskörülmények miatt gya-
kori volt a tüdővész néven emlegetett fertőző betegség, ami 
akkoriban népbetegségnek számított. A nyomorúságos mun-
ka- és lakáskörülmények miatti elkeseredés indította el ha-
zánkban is a munkásmozgalom kibontakozását a 20. század 
elejére. 

A városi bérmunkások egy másik nagy csoportját a cseléd-
ség alkotta. A főúri, illetve a nagy- és középpolgári családok-
nál munkát vállaló női házicselédek döntően falvakból ér-
keztek a városokba, majd néhány évnyi pénzkereset után 
általában visszatértek szülőhelyükre. Ugyan városi paloták-
ban, tágas lakásokban éltek és szolgáltak, de alacsony bérük 
miatt kiszolgáltatott helyzetben voltak.

A társadalom legalsó részén helyezkedett el a lakosság 
legnagyobb csoportja. Mintegy négy és fél millió ember dol-
gozott ugyanis mezőgazdasági bérmunkásként, más néven 
agrárproletárként. Saját földdel szinte nem is rendelkeztek, 
szakképzettség híján csak fizikai erejüket tudták áruba bo-
csátani. Rendszerint béresként, juhászként, kocsisként dol-
goztak a nagybirtokokon vagy cselédként az uradalmak köz-
pontjában. A korszak jellegzetessége volt a kubikusok*
megjelenése. Ők vándormunkásként a vasúti építkezéseken 
és a folyószabályozásoknál dolgoztak, kézi erővel – csákány-
nyal, ásóval, lapáttal – végezték a földmunkákat. Talicskájuk-
ba rakott szerszámaikkal akár heteken át vándoroltak, hogy 
munkát találjanak.

Az egészségügyi ellátásról

A dualizmus ötven éve alatt a 
kórházak száma a tízszeresére 
nőtt. Az ellátás azonban nem volt 
ingyenes. A települések vagy az ál-
lam csak a leginkább rászoruló 
nincstelenek ellátásáról gondosko-
dott. Éppen ezért a váratlan beteg-
ségekre és az azzal járó jelentős 
kiadásokra úgy próbáltak felké-
szülni az emberek, hogy bérük egy 
részét rendszeresen önkéntes be-
tegsegélyező pénztárakba fi zették. 
Ezek a pénztárak fi zették szükség 
esetén a tagok orvosi ellátását.

 Kubikusok. A kubikusok gyakran 
álltak össze csoportokba. Ez azért is 
előnyös volt, mert az összeszokott 
csapatok jóval hatékonyabban tud-
tak dolgozni. A nehéz fizikai munka 
mellett az időjárás viszontagságai-
val is meg kellett küzdeniük. A vasút- 
vagy a gátépítés munkálatainál az 
éjszakai szállás sem kínált túl nagy 
kényelmet: 30-40 cm mély, földbe 
ásott gödör volt a hálóhelyük, amely 
fölé gyékényből font alkalmi tetőt 
eszkábáltak. Párna és takaró gya-
nánt a subájukat használták.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mutasd be Magyarország társadalmát a dualizmus korá-
ban! Hogyan hatott az egyes rétegekre a gazdaság átala-
kulása?

2. Melyik társadalmi réteg volt a legkiszolgáltatottabb hely-
zetben? Miért?

3. Magyarázd meg, miért indult kivándorlási hullám az Ame-
rikai Egyesült Államokba! 
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24. „Budapest, Budapest, te csodás…”
A Budapest nevet gróf Széchenyi István említette először egy levelében. A Lánchíd megépítésé-

vel is az volt a célja, hogy Buda és Pest gazdasági egységét megteremtse. Hosszú időnek kellett 
eltelnie, mire álma 1873-ban valóra vált: Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejött Budapest.

1. Milyen gyakorlati intézkedé-
sekkel segítette Széchenyi Pest 
és Buda fejlődését?

2. Mi tette alkalmassá a várost, 
hogy az ország fővárosa le-
gyen?

A nemzet fővárosa

A város lakossága a kiegyezés után egyre növekedett: 
1872-re közel 270 ezer, 1910-re több mint egymillió lakosa 
volt. 1867-ben pedig már nemcsak a törvényhozás működött 
itt, de a kormány és a minisztériumok székhelye is a város-
ban volt. A kultúra központja, kereskedelmi és közlekedési 
csomópont volt. 

A kiegyezést követően több fontos törvény foglalkozott a 
város fejlesztésével. A politikusok célja az volt, hogy a dualis-
ta állam másik fővárosához, Bécshez méltó királyi székesfő-
várossá fejlesszék. Megteremtették az ehhez szükséges épít-
kezések pénzügyi alapját, illetve gondoskodtak a Duna 
fővárosi szakaszának szabályozásáról. A kikövezett rakpartok 
innentől biztonságot nyújtanak az árvizek ellen. Végül az Or-
szággyűlés által elfogadott törvény alapján 1873-ban Buda, 
Óbuda és Pest városok egyesítésével létrejött Budapest.

Budapest a századfordulóra európai nagyvárossá fejlő-
dött. Széles sugárutak nyíltak, mint az Andrássy út, kiépült 
a Nagykörút, új pályaudvarok és hidak épültek, többemele-
tes házak nőttek ki a földből. Budapest büszkélkedhetett a 
kontinens első elektromos meghajtású földalatti vasútjával. 
Egymás után létesültek a villamosvonalak is. A város ugyan-
csak elöl járt a telefonhálózat kiépítésében.

 Budapest címere

 Az első pesti villamosvonal vég-
állomása a Nyugati pályaudvar előtt

A Nyugati pályaudvar vasszerke-
zetét Gustave Eiff el tervezőirodájá-
nak egy mérnöke, Seyrig Theo fi l 
és egy magyar építész, Ber nárdt 
Viktor közösen tervezték. A fran-
cia cég világhírű  tulajdonosa – a 
közhiedelemmel ellentétben – eb-
ben a tervezőmunkában nem vett 
részt. Ez azonban nem vesz el 
semmit az épület szépségéből!
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Budapest pénzügyi, tudományos és művészeti köz-
ponttá is vált. Sorra nyíltak a pénzintézetek, a színházak, 
múzeumok, könyvtárak, és egyre többen járhattak a főváros-
ban egyetemre is. Országos jelentőségű intézményeknek is 
helyet adott a város. Megépült az Országház, és a budai vár 
bővítésének köszönhetően megújult a Halászbástya és fel-
épült a Várbazár is. Megnyitotta kapuit az Operaház, és a 20. 
század elején átadták a Zeneakadémia új épületét is. Ezek-
ben az évtizedekben alapították az állatkertet, építették fel 
a Vajdahunyad várát és az őket körülvevő hatalmas közpar-
kot, a Városligetet.

 Az Operaház épületét Ybl Miklós 
tervezte neoreneszánsz stílusban, 
melynek belső tereit számos híres 
festőművész alkotása díszíti.

 Az Országház Steindl Imre tervei 
alapján készült. Steindl Imre a kor-
szak Európa-szerte elismert építésze 
volt. A Műszaki Egyetem tanáraként 
dolgozott. A tervpályázatra beérke-
zett több pályamű közül választot-
ták ki az övét mint a nemzet nagysá-
gát legjobban kifejező alkotást. Az 
Országház épületén több, korábbi 
korszakot idéző művészeti stílus jel-
lemzői keverednek. Ha jól megfigye-
led, látod a gótikára jellemző ma-
gasba törő, csipkézett tornyokat, a 
reneszánszot és barokkot idéző ha-
talmas kupolát és belső tereket. Ha 
teheted, látogass el ide! 

A középületek és a fényűző paloták a korszak festőmű-
vészei számára is megélhetést és hírnevet biztosítottak. Szé-
kely Bertalan, Lotz Károly, Madarász Viktor, Benczúr Gyula, 
Munkácsy Mihály portréi, történelmi tárgyú festményei, fres-
kói ekkor tették nevüket híressé.
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Millennium

Az 1896-os év beköszöntét éjféli harangzúgás jelezte or-
szágszerte. Ebben az évben ünnepelték a honfoglalás évfor-
dulóját és az ország ezeréves fennállását. A millenniumi 
(azaz ezredévi) ünnepségsorozatra 1896-ban került sor.
Az évfordulót látványos ünnepségekkel tették emlékezetes-
sé. Ekkor adták át a lakosságnak a főváros új Duna-hídját, a 
mai Szabadság hidat, valamint a Nagykörutat.

Ugyanebben az évben használhatták először a földalattit, 
ekkor avatták fel a Műcsarnok és az Iparművészeti Múze-
um épületét is. Ekkor kezdték építeni az ugyancsak a millen-
nium tiszteletére szánt Szépművészeti Múzeumot és a Hő-
sök terét. A fővárosi megemlékezések központi helyszíne a 
Városligetben megrendezett országos kiállítás volt, amely 
büszkén hirdette az odalátogatóknak a magyar kultúra és 
gazdaság legújabb eredményeit. A fővárosi rendezvényeket 
számos vidéki esemény (emlékműállítás, iskolaátadás) is ki-
egészítette.

 A Hősök tere, a millenniumra készült emlékmű ezeréves törté-
nelmünk nagy uralkodóinak és államférfiainak szobrait sorakoz-
tatja fel.  Nézz utána az interneten, hogy hány szobor áll a két osz-
lopcsarnokban! Keresd meg, kiket ábrázolnak!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan változott a főváros lakossága a kiegyezés után?
2. Miért volt szükséges a három település egyesítése?
3. Milyen építészeti alkotások születtek ebben az időszakban?
4. Milyen ünnepségsorozattal ünnepelte az ország az ezer-

éves fennállását?

 Az új Duna-hidat Ferenc József-
ről nevezték el. Ma Szabadság híd 
néven ismerjük.

 A földalatti Deák téri lejáróháza

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   86 2022. 03. 18.   17:34:31



87

Kincsem – 54 futam, 54 győzelem! A legyőzhetetlen csodakanca 
valamennyi versenyt megnyerte, amelyen elindult. A világ legsike-
resebb versenylova volt! A legnagyobb győzelmeit Angliában, a 
lóversenyzés őshazájában aratta. Hatalmas dicsőség, hogy kanca-
ként (nőstény) a méneket (hímeket) is képes volt legyőzni. A világ 
bálványozta!

A legyőzhetetlen csodakanca  Olvasmány

 Kincsem, „a legyőzhetetlen cso-
dakanca” (Emil Adam festménye, 
1878)

Gróf Blaskovich Ernő jómódú nemesi családja az 1820-as évek-
től foglalkozott lótenyésztéssel. A lovak iránti rajongás szinte örök-
lődött a családban: generációkon keresztül lovagolt, kocsit hajtott 
minden férfi. A gróf édesapja már az első pesti versenyen – 1827 
júniusában – elindította egyik versenylovát a híres arisztokrata 
család, az Eszterházyak színeiben. 

Az ifjú grófnak két szenvedélye volt: a lovak és a nők. 1863-ban 
a tápiószentmártoni birtokon angol telivérek tenyésztésébe kez-
dett. Ekkorra az Osztrák–Magyar Monarchiában már nagy divatja 
volt a lóversenyzésnek. 

Kincsem egy szabályos fehér folttal (csillag jeggyel) a homlokán 
született – 1874-ben. A gróf elhatározta, hogy az abban az évben 
született csikókat eladja. Rögtön jelentkezett is két vevő: Orczy 
báró és Lónyay gróf. Minden csikó megnyerte a tetszésüket – Kin-
csemet kivéve. Ő Blaskovich tulajdonában maradt. A gróf ekkor 
még nem is sejtette, milyen kincset ér majd – nemcsak neki, de az 
egész magyar nemzetnek!

Egy versenyló nevelése nem kis feladat! A versenyzésre felkészí-
teni – megfelelően táplálni, okosan edzeni izmait, megóvni a sérü-
lésektől – komoly szaktudást igényel. Ez a tréner feladata. Kincsem 
„edzője” az angol Robert Hesp, a Monarchia három legnevesebb 
külföldi trénerének egyike volt. 

 Az újság címlapján az angliai 
győzelem
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De vajon mi lehetett a titka Kincsem verhetetlenségének? Kincsem veleszületett tehetsége? Hesp trén eri 
szaktudása? A kivételesen jó minőségű tápláléka? A lovat irányító zsoké rátermettsége? Valószínűleg mind-
ezek együttvéve. 

Díjnyertes szülők csikójaként Kincsem nagyon jó adottságokkal rendelkezett. Higgadt, nyugodt termé-
szetű kanca volt. Ez nagyon fontos, előnyös tulajdonság a versenyzésben. Hesp trénerként nem a megszo-
kott módon, az előírt szabályok és hagyományok szerint edzette a lovakat, hanem minden ló egyedi tulaj-
donságait figyelembe véve, ezeket erősítve-fejlesztve készítette fel őket a versenyre. A felkészítés Gödön 
vette kezdetét, ahol Blaskovich gróf birtokán a ménes szabadon száguldozhatott a homokos-füves pusztán. 
Kizárólag a gróf által termelt zabot fogyasztották. Még a külföldi versenyeken is kizárólag a Blaskovich-féle 
zabbal etették a lovakat. Hesp meggyőződése volt, hogy sikereiknek ez a kulcsa! Végül a zsoké személye: az 
54 versenyen mindössze három zsoké (hivatásos lovas) lovagolta, akikkel összeszokott párost alkottak.

És a szeretet… Igen, mert ez is kell! Kincsem – a legenda szerint – nem volt hajlandó versenyezni kis 
kedvence, a fekete-fehér macska nélkül, akivel együtt nevelkedett a gödi istállóban. Így aztán a cicát – Kin-
csem nyugalma érdekében – még a külföldi versenyekre is magukkal vitték. Történt egyszer, hogy egy fran-
ciaországi versenyre érkezve a cica elkóborolt a kikötőben. A személyzet minden tagja őt kereste, hiszen 
ezen múlott a kanca rajthoz állása! 

Hat éven át tartott Kincsem pályafutása, mígnem ízületei megkoptak, egy csikó rúgásától lesántult, és 
többé már nem állhatott a rajtvonal mögé. De nagyszerű fizikai adottságait tenyészkancaként örökítette 
tovább. Több csikója is híres versenylóvá vált, de Kincsem teljesítményét azóta sem múlhatta felül egyet-
lenegy sem!

A „csodaló” 1887-ben, tizenhárom éves korában, utolsó csikója ellésekor megbetegedett, amiből már 
nem épült fel. Imádott lova halála után 39 nappal trénere, Hesp is távozott az élők sorából. 

A legendás kanca emlékét a Kincsem Park, a magyar lóversenypálya, sőt egy (2007-ben, Sárneczky Krisz-
tián csillagász által felfedezett) 161975 Kincsem nevű aszteroida is őrzi. Ha teheted, nézd meg a budapesti 
Vajdahunyad várában, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett kiállítást, ahol díszes kitünteté-
sei és érmei láthatók, egy óriási vitrinben pedig elhelyezték csontvázát és a gödi tréningtelep makettjét is.

 Az angol derbi volt a leghíresebb verseny
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III. fejezet
Az első 
világháború

Szögesdrót alatt átbújó francia katonák 
a verduni ütközet idején
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 hogyan alakultak ki a szemben álló kato-

nai szövetségek.
 miért volt különösen feszült helyzet a 

Balkánon.
 miért versengett egymással Nagy-Britan-

nia és Németország.
 hogyan vált a tervezett villámháborúból 

állóháború.
 hogyan vesztette el birodalmát és életét 

az orosz cár.
 miért lépett be az Amerikai Egyesült Álla-

mok is a háborúba.

A sokáig csak nagy háborúként emlegetett 
első világháború 1914 és 1918 között zajlott. 
A gazdasági előnyökért vívott verseny érdeké-
ben a vezető nagyhatalmak katonai szövetsé-
geket kötöttek, melyek egymással szemben 
álltak. Céljuk elsődlegesen a világ újrafelosztá-
sa volt. Ez a felosztás érintette a bizonytalan 
európai határokat, és természetesen a távoli 
gyarmatok térképét is át akarták rajzolni. En-
nek elérése érdekében rengeteg haditechnikai 
újítást vezettek be, ami addig soha nem látott 
pusztítást okozott a hadszíntereken, és bizony 
a polgári lakosság körében is.

Különösen Franciaország, Németország, 
Oroszország és az Osztrák–Magyar Monarchia 
között alakultak ki roppant nagy politikai fe-
szültségek. Ezek az országok ugrásra készen fi-
gyelték egymást, és abban a helyzetben egyet-
len politikai indítékú merénylet is elég volt 
ahhoz, hogy egymásnak essenek, és lángba bo-
rítsák a világ nagy részét.

Már korábban is említettük, hogy a világ leg-
fontosabb politikai, gazdasági és hadi esemé-
nyei nem függetlenek egymástól. Annál erő-
sebb a kapcsolat, minél közelebb kerülünk 
időben napjainkhoz.
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Európai gyarmattartó országok
A gyarmatok
Független államok (a teljesség igénye nélkül)

25. A gyarmatosítás gazdasági és politikai 
következményei

Ha tanulmányozzátok az alábbi térképet, mely a 20. század eleji világot ábrázolja, megfigyelhe-
titek, hogy néhány európai ország gyarmata volt a föld jelentős része. Európa legfejlettebb országai 
gazdasági és katonai hatalmukat távoli területekre is kiterjesztették. Ám ezek előre nem látott, 
súlyos következményekkel jártak, és számos ember életét követelték.

A kezdetek

A nagy földrajzi felfedezések egyenes következménye volt 
az új területek birtokbavétele. Már akkor megindult a ver-
sengés a gyarmatokért. Több terület nem is egyszer cserélt 
gazdát: harcok eredményeképpen vagy adásvétellel.

A 19. század kezdetén Afrika és Ázsia partjai mentén 
több kereskedelmi és katonai támaszpontot alakítottak ki. 
Innen indultak aztán kisebb-nagyobb katonai műveletek és 
felfedezőexpedíciók, melyek során elfoglalták a száraz-
földek belső területeit is. Ezeket a meghódított területeket 
nevezzük gyarmatoknak. Azok a népek, amelyek eredetileg 
itt éltek, a hódítók parancsnoksága alá kerültek.

Franciaország és Nagy-Britannia volt az a két ország, mely 
a legnagyobb területekhez jutott ilyen módon.

Azoknak az európai országoknak, amelyek a gyarmatosí-
tásba csak később tudtak bekapcsolódni, már csupán kisebb 

1. Idézzétek fel, mit tanultunk ko-
rábban a világ gyarmatosítá-
sáról! Milyen gazdasági szük-
ségletek hívták életre?

2. Figyeld meg a gyarmattartó ál-
lamok területét és a gyarmatok 
területét. Milyen következtetést 
tudsz ebből levonni?

 Európa és a gyarmatok 1914-ben.

92

 A mesés In-
dia gazdagsága 
vonzotta az eu-
rópai kereske-
dőket és kalan-
dorokat. 
A gyarmatok ki-
zsákmányolása 
nem ismert 
korlátokat.
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területek jutottak. Ez különösen Németországnak nem tet-
szett, és ragaszkodott ahhoz, hogy osszák fel újra a gyarma-
tokat. Az 1900-as évek elején már erősen kiéleződött a hely-
zet a gyarmatokkal rendelkező országok között.

Miért kellett a gyarmat?

Erre a kérdésre nem is olyan egyszerű a válasz: figyelembe 
kell vennünk gazdasági és kulturális szempontokat is.

Az európai gyárak – az ipari forradalmat követően – hatal-
mas fejlődésen mentek keresztül. A megnövekedett igények 
miatt több és jobb minőségű árut kellett gyártani. Ehhez
sokkal több alapanyagra, nyersanyagra volt szükség, de 
Európában nem volt elegendő. A gyarmatok új lelőhelyei ezt 
biztosították. Kitermelésükhöz olcsó munkaerő állt rendel-
kezésre. Nagyon fontos volt az is, hogy a kereskedők a gyá-
rak termékeit a gyarmatokon el tudták adni. Az ott talál-
ható, ritkának és különlegesnek számító terményeket 
(fűszerek, tea, kávé, kakaó, dohány, gyapot) pedig a hazai 
piacokon tudták értékesíteni. Ez nagy anyagi hasznot je-
lentett. Emiatt a kereskedelmi útvonalak biztosítása egyre 
fontosabbá vált: egyre nagyobb létszámú katonaságra volt 
szükség.

Kulturális szempontból is érdekes a magyarázat. A 19. 
század embere úgy vélte, hogy a keresztény hitet és a vele 
járó modern civilizációt kötelessége átadni a barbárnak 
tartott, kevéssé fejlett népeknek. Ez a hozzáállás sok kárt 
okozott a gyarmaton élő őslakosoknak. Ma már ezt a véleke-
dést mélyen elítéli minden nemzet.

Milyen indokokkal magyaráztuk a gyarmatosítást? Mondd 
el a saját szavaiddal!

Hogyan éltek a gyarmatokon?

A meghódított területek politikai, vallási és nyelvi szem-
pontból nagyon sokszínűek voltak. A népcsoportok közötti 
ellentét a gyarmatosítóknak kedvezett: az őslakosok nem 
tudtak egységesen védekezni a gazdasági vagy katonai befo-
lyás ellen.

A fejlett hadiiparnak köszönhetően a fegyverek szempont-
jából is nagy előnyben volt Európa. Ezt ki is használták: az 
1890-es évekre Afrika és Ázsia délkeleti része európai uralom 
alá került. (Tanulmányozd a lecke elején lévő térképet!)

 Teaszüret. Az angol ötórai tea el-
engedhetetlen kellékét hatalmas ül-
tetvényeken termesztették. A külön-
böző régiókban termett teák ízükben 
és illatukban különböztek egymás-
tól.

 Élet a gyarmatokon – Angol tiszt 
és indiai szolgái  Beszélgessetek a 
képről! Hogyan képzelitek el a gyar-
matosítók és az őslakosok viszo-
nyát?
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Tény, hogy az elfoglalt területek modernizálódtak. Szá-
mos országban az európaihoz hasonló iskolarendszer vált 
kötelezővé. Kiépült sok vasútvonal is. Azonban a gyarma-
tok lakóinak életkörülményei nem javultak számottevően. 
Az addig a kezük munkájából élők közül sokan földönfutóvá 
váltak, mert helyettük a modern gépek dolgoztak, gyorsab-
ban és pontosabban. A gyarmatokon nagyszámú helyi lakos-
ság élt, amelynek a földjeit tönkretette az árvíz, mert az át-
gondolatlan erdőirtásnak ez lett a következménye. Az 
emberek elszegényedtek, és sokszor éheztek is.

Miért voltak sikeresek a hódítók?
Sorolj fel minél többet a gyarmatosítás következményei kö-
zül!
Szerinted miért építettek annyi vasutat a gyarmatokon?

Katonai tömbök kialakulása

A gyarmatok megtartása és újabb területek megszerzése 
érdekében nem csupán diplomáciai tárgyalások folytak eu-
rópai tárgyalótermekben, hanem bizony kisebb fegyveres 
összecsapásokra is sor kerülhetett a gyarmatok távoli vidéke-
in. Ez egyre feszültebbé tette a politikai helyzetet.

Ezzel egy időben Európában is hatalmi változások tör-
téntek. A korábban oly hatalmas Oszmán Birodalom egyre 
inkább kiszorult a Balkánról, mert az ott élő nemzetek sor-
ban vívták ki függetlenségüket. Ennek a területnek a meg-
szerzéséért két másik birodalom kezdett versengésbe. Az 
egyik Oroszország volt. A földközi-tengeri kikötőket kívánta 
megszerezni, azzal az indokkal, hogy a Balkánon élő szláv 
népeket akarja védelmezni. A másik az Osztrák–Magyar Mo-
narchia, amely az orosz befolyás növekedését látva elfoglal-
ta Bosznia-Hercegovinát. Ezzel a lépéssel azonban nagyon 
feszültté vált a viszonya Szerbiával és Oroszországgal. Nem 
véletlen tehát, hogy a Balkánt a korabeli politikusok egy 
puskaporos hordóhoz hasonlították: elegendő itt egyetlen 
szikra, és kirobban a háború! Ez a szikra nem is váratott túl 
sokat magára…

Tanulmányozd a történelmi atlaszban a korabeli Európa 
térképét! Keresd meg a leckében említett országokat! Fi-
gyeld meg, hol húzódtak a határok!

A feszült helyzetet egész Európa érezte. A nagyhatalmak 
szövetségeseket kerestek. Több különböző érdek alakította 
a katonai tömbök kialakulását.

 A balkáni puskaporos hordó – 
korabeli karikatúra (gúnyrajz)
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Németország tartott Oroszország megerősödésétől, 
ugyanúgy, mint az Osztrák–Magyar Monarchia. A német ál-
lam vezetője, Bismarck kancellár titokban egy úgynevezett 
kettős szövetséget írt alá a Habsburg uralkodóval. Ez azt 
jelentette, hogy a két állam kölcsönösen segíti egymást, ha 
Oroszország megtámadná bármelyik felet. Ehhez a szövet-
séghez később Románia és Olaszország is csatlakozott – 
bár nekik területi követeléseik voltak a Monarchiával szem-
ben. Ez később lényegessé vált. Az ezen országokat tömörítő 
katonai tömböt hívták később központi hatalmaknak.*

Meg kell említenünk azt is, hogy Németország nem volt jó 
viszonyban a franciákkal, és azt szerette volna elérni, hogy 
Franciaország gazdaságilag és katonailag is hátrányos 
helyzetbe kerüljön. Úgy tűnt, ezzel a szövetséggel ez sikerül.

Természetesen nem ez volt az egyetlen paktum. Francia-
ország előbb Oroszországgal kötött egyezséget, majd 
Nagy-Britanniával állapodott meg abban, hogy az afrikai 
gyarmatokon nem akadályozzák egymás hódításait. Így lét-
rejött a másik nagy európai katonai tömb, amit antantnak* 
neveztek.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért versenyeztek az európai országok a gyarmatokért?
2. Hogyan lett egy terület gyarmat?
3. Miért volt szükség egyáltalán gyarmatokra?
4. Milyen katonai tömbök alakultak ki Európában? Miért?

A francia–angol megállapodás 
eredetileg nem katonai jellegű 
volt. Arról szólt, hogy mindkét or-
szág elismeri a másik észak-afrikai 
gyarmatait. Ennek az iratnak a 
neve Entente Cordiale [antant 
kordial] volt, ami annyit jelent: szí-
vélyes megegyezés. Ezt a katonai 
tömböt nevezték – a megállapodás 
neve után – antantnak. Oroszor-
szág harmadik félként csatlakozott 
Nagy-Britannia és Franciaország 
szövetségéhez.

 Az egymással szemben álló 
két katonai tömb országai – pi-
rossal a központi hatalmak, kék-
kel az antant tagjai.  Keresd a 
szövetségeseket a térképen!
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26. Az első világháború kirobbanása
A sokáig nagy háborúnak nevezett első világháború sokban különbözött a történelem korábbi 

háborúitól. A technikai fejlődés a harci eszközöket sem kerülte el. A harcolók száma pedig már nem 
tízezerre vagy százezerre rúgott, hanem több millió katonát jelentett. A harcok szinte az egész vi-
lágra kiterjedtek. Egész országok, nemzetek sorsa változott meg ennek következtében.

„Ha békét akarsz, készülj a háborúra!”

Így szól az ókori római mondás. A 20. század elejére ez fo-
kozottan igaz volt, mert több ország is a készülődés mellett 
döntött. Ez abból is látszott, hogy az európai nagyhatalmak 
között fegyverkezési verseny* alakult ki.

Hatalmas összegeket költöttek modern hadihajók, 
ágyúk, aknák és géppuskák fejlesztésére és gyártására. 
A fejlett ipar és egyéb technikai találmányok ezt nagymérték-
ben elősegítették. Új, eddig nem látott eszközök is megjelen-
tek: tengeralattjárók, páncélozott harckocsik és harci re-
pülőgépek. Rohamosan nőtt a katonák létszáma is.

Németország azért fejlesztette hadseregét, mert gyarma-
tokat akart szerezni. Franciaország és Nagy-Britannia pedig a 
gyarmatainak megvédése érdekében tette ugyanezt. Ez a 
helyzet hamarosan ördögi körré vált: annyi fegyver halmozó-
dott fel, hogy a háború kirobbanása csupán idő kérdése lett.

Idézd fel, milyen balkáni ellentétekről tanultál!
Milyen katonai tömbök alakultak ki?

A balkáni lőporos hordó felrobban

1914. június 28-a átlagos, forró nyári napnak ígérkezett. 
Ferenc Ferdinánd, a Monarchia trónörököse feleségével 
együtt Szarajevóba érkezett látogatásra. Bosznia-Hercego-
vina ünnepelte a neves vendégeket. Hirtelen pisztolylövések 
dörrentek: egy szerb merénylő lelőtte a házaspárt.

A Monarchia megdöbbent, de az ellenlépés nem váratott 
magára: Az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzent Szer-
biának. Ezután az európai országok sorra bekapcsolódtak a 
háborúba, és elkezdődött az első világháború.

1. Emlékezz vissza, milyen hadjá-
ratokról tanultál korábban! 
Idézd fel az egyes történelmi 
korok megismert nagy hábo-
rúit!

2. Milyen hasonlóságokat fedezel 
fel közöttük? És milyen különb-
ségeket?

 A szarajevói merénylet – Korabe-
li újság illusztrációja. A trónörökös 
annak ellenére utazott Szarajevóba, 
hogy tanácsadói kifejezetten elle-
nezték azt, mert féltették az életét. 
A látogatás tervezett útvonala meg-
jelent a sajtóban. Egy merényletet 
sikerült elhárítani, de később a sofőr 
elvétette az útvonalat, és amikor az 
autó egy pillanatra megállt, a köz-
vetlen közelben álló merénylő rálőtt 
a hercegi párra.
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A háború kitörése

A szarajevói merénylet volt az a szikra, amely a balkáni lő-
poros hordót felrobbantotta.

A Monarchia oldalán állt Németország. Szerbiát Oroszor-
szág támogatta.

A háborúval kapcsolatban a szemben álló feleknek már jól 
előkészített haditervei voltak. A németek gyors és sikeres 
háborúban gondolkodtak. II. Vilmos császár híressé vált 
mondata ez volt: „Mire a falevelek lehullanak, győztes kato-
náim itthon lesznek!” Nagyobbat nem is tévedhetett volna!

A villámháborús* haditervnek megfelelően a német 
hadsereg meglepetésszerű támadást akart intézni Fran-
ciaország ellen. Ravaszul nem a jól megerősített német‒
francia határvonalon, hanem a semleges Belgiumon ke-
resztül. Közben az Osztrák‒Magyar Monarchiának el kellett 
volna foglalnia Szerbiát, majd ezt követően az orosz csapa-
tokat kellett volna megállítania. Azt tervezték, hogy Fran-
ciaország gyors elfoglalása után Németország is Oroszor-
szág ellen fordul.

 Az első világháború kirobbaná-
sához vezető okok  Az ábrán meg-
találod a háborúhoz vezető okokat. 
Tanulmányozd!

A világháború első szakasza (1914–1916)

A nagyszabású haditervek azonban ritkán valósulnak meg 
eredeti formájukban. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadse-
rege minden igyekezete ellenére sem tudta elfoglalni Szer-
biát. Közben Németország lerohanta Belgiumot, hogy azt 
elfoglalva francia földre vigye a hadseregét. Igen ám, de a 
semleges Belgium megtámadása miatt Nagy-Britannia 

 Frontvonalak 
az első világhá-
borúban  Keresd 
meg a frontvona-
lakat a térképen! 
Szerinted milyen 
okok miatt ala-
kulhatott ki álló-
háború?
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 Egy brit lövészárok metszete. 
1. szögesdrót akadályok, 2. lőszer-
tartó rekesz, 3. mellvéd, 4. lövész-
pad, 5. lábrács, 6. pihenőfedezék, 
7. védett géppuskaállás

belépett a háborúba Franciaország oldalán. A francia és 
brit csapatoknak sikerült a német sereget feltartóztatni, 
így Franciaország lerohanásának terve kútba esett.

Oroszország gyorsabban mozgósította seregét, mint 
amire a központi hatalmak számítottak, és behatolt az Oszt-
rák–Magyar Monarchia területére. Hiába szerették volna elke-
rülni a kétfrontos háborút, az mégis bekövetkezett. Emiatt 
Németországnak meg kellett osztania a haderejét.

Előzetes, gyors sikert ígérő terveik közül egy sem vált 
be, helyettük négy évig tartó állóháború* alakult ki. Ez a 
katonák és a civil lakosság számára is rengeteg szenvedéssel 
és veszteséggel járt.

A szemben álló felek katonái komoly lövészárokrendsze-
reket, föld alatti bunkereket építettek ki. Ezek védelméből 
indultak a rendkívül véres, de többnyire eredménytelen tá-
madások. 

A verduni vérszivattyú

1916 elején a harcok újult erővel folytatódtak. Verdun [verdön] erődjét a németek hosszú hónapok alatt 
sem tudták bevenni. A város – elhelyezkedése miatt – kulcsfontosságú volt a Párizs felé vezető úton. Nem 
véletlen tehát, hogy a franciák hatalmas erődrendszert építettek itt ki. A német vezérkar célja azonban nem 
is az erőd bevétele, sokkal inkább a francia hadsereg kivéreztetése, haderejének és tartalékainak felőrlése 
volt. Tudták ugyanis, hogy a franciák a végsőkig folytatják a harcot Verdun megtartása érdekében. Ez volt 
az első világháború nyugati frontjának egyik leghosszabb és legvéresebb ütközete. Jól szemlélteti az álló-
háború kilátástalan küzdelmét az a tény, hogy a franciák lépésről lépésre visszaszorították a németeket 
ugyanazokba a lövészárkokba, amelyekből 303 nappal korábban elindultak. Nem véletlenül nevezi a törté-
nelem ezt a hadieseményt verduni vérszivattyúnak: mindkét fél addig elképzelhetetlen veszteségeket szen-
vedett. Legalább 160 ezer francia és 140 ezer német katona esett el, a sebesültek és eltűntek száma együt-
tesen megközelítette a félmilliót. Az erődrendszer sikerei ösztönözték arra a francia vezetést, hogy az 
1930-as években kiépítse az úgynevezett Maginot-vonalat [mázsino].
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 Géppuskások. A lövészárok egyik halálos fegyvere, a géppuska. 
Egy muskétás a 17. században percenként még csak háromszor 
tudott lőni fegyverével, ugyanennyi idő alatt 1914-ben egy gyalo-
gos katona már tizennégyszer tudott tüzelni. Azonban a képen lát-
ható géppuska akár hatszáz lövést is le tudott adni. 

Ypern, a borzalmak városa

A szép középkori belga városka 
a háború alatt csaknem teljesen 
elpusztult. A történelembe úgy ke-
rült be a neve, hogy a németek itt 
hajtottak végre először vegyi táma-
dást. A rosszul felkészített és rosz-
szul is felszerelt katonák közül 
csaknem tízezer fő halt meg vagy 
szenvedett maradandó károsodást 
a harci gáz miatt. Ezután a táma-
dás után mindegyik harcoló fél 
úgy érezte, jogosan vetheti be ő is 
e rettenetes fegyvert.

A szaga miatt mustárgáznak 
nevezett vegyszer belélegezve a tü-
dőt roncsolta, de a bőrre kerülve is 
súlyos, életveszélyes állapotot idé-
zett elő. A hadikórházak és a civil 
kórházak sem voltak felkészülve 
ennyi sérült ellátására, és sem 
gyógyszer, sem kötszer nem volt 
elegendő.

 Katonák gázálarcban. A kezdet-
leges szűrővel ellátott maszkok nem 
nyújtottak védelmet a ruhán átszi-
várgó, bőrön át is felszívódó vegy-
szerek, gázok ellen.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel, milyen okok vezettek a világháború kirobbaná-
sához!

2. Magyarázd meg, mit jelentenek a villámháború és az álló-
háború kifejezések!

3. Milyen új haditechnikai eszközöket vetettek be az első vi-
lágháborúban?

4. A történelmi atlasz segítségével ismertesd az antant és a 
központi hatalmak kezdeti haditerveit! Tanárod segítségé-
vel indokold ezek sikertelenségét!

A két katonai tömb újabb szövetségeseket keresett. A köz-
ponti hatalmak oldalán szállt be a háborúba az Oszmán 
Birodalom és Bulgária. Az antanthoz átállt Olaszország,
majd Románia is, mivel az antant területeket ígért szövetsé-
geseinek. Olaszországé lett volna Dél-Tirol, Romániáé Erdély 
és a Tiszántúl nagy része.

Azonban az antant számításai sem váltak be: a román 
hadsereg vereséget szenvedett, Olaszországban pedig 
szintén állóháború alakult ki. 

Az ipari fejlődés a haditechnikában is éreztette hatását. 
Megjelentek a gyorstüzelő géppuskák, tankok, repülőgépek. 
A tengeri hadviselést a tengeralattjárók tették különösen 
pusztítóvá. Nem véletlen, hogy az első világháborút az em-
berek és gépek háborújaként is szokták emlegetni.
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27. Az első világháború második szakasza 
és lezárása

A világháború több millió ember haláláért és szenvedéséért volt felelős. Társadalmi és politikai 
hatása is igen jelentős volt: az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Császárság elbukott. Újra-
rajzolták Európa térképét – rövid időre ugyan, de még átmeneti béke is létrejött.

A világháború fontos eseményei 
1917–18-ban

A háborúban álló felek nemcsak szárazföldön, de a tenge-
reken is küzdelmet folytattak. A német katonai mérnökök 
kifejlesztettek egy új tengeralattjárót. Ennek nagyobb ható-
távolsága és erősebb fegyverzete volt. Teljes tengeralatt-
járó-háborút hirdettek, azaz hadihajók mellett kereskedel-
mi hajókat is támadtak. Ez nagy veszteséget okozott az 
Egyesült Államoknak, aki sok áruval támogatta az antant 
orszá gait. Emiatt aztán 1917-ben az Amerikai Egyesült Ál-
lamok belépett a háborúba az antant oldalán. Ez gyökeres 
fordulatot hozott a háborúban.

Miután 1917 végén Oroszországban hatalomátvétel tör-
tént, az ország 1918 tavaszán kilépett a háborúból. Ekkor Né-
metország harctéri helyzete valamivel könnyebb lett, mivel 
nem kellett két fronton harcolnia. A bolsevik Szovjet-Orosz-
országgal kötött békeszerződés még területi nyereséget is 
jelentett számára. Az orosz fronton így feleslegessé vált csa-
patokat átvezényelték a romániai hadszíntérre, és rövid idő 
alatt elfoglalták Romániát. Sőt az olasz fronton is sikerült 
az állóháborút megszakítani, mert megtörték az antant vé-
delmét.

1. Milyen okok vezettek az első vi-
lágháború kirobbanásához?

2. Sorold fel, milyen országok vet-
tek benne részt!

3. Mi volt a központi hatalmak 
kezdeti terve? Mi lett ennek az 
eredménye?

 Tengeralattjáró-flottájukkal a 
németek rettegésben tartották az 
Atlanti-óceánon hajózókat. A torpe-
dó félelmetes fegyver volt, mert nem 
lehetett időben észrevenni ahhoz, 
hogy védekezhessenek ellene.
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A háború utolsó ütközetei

Németország felismerte, hogyha az ameri-
kai erők Európába érnek, már nem sok esélye 
lesz a háború megnyerésére. Ezért 1918 tava-
szán nagy támadást indított a nyugati fron-
ton. Kezdetben győzelmeket aratott, de a né-
met hadsereg tartalékai gyorsan kimerültek. 
Így már nem volt képes az amerikai segítség-
gel megtámogatott antantcsapatoknak el-
lenállni. A nyugati fronton dúló csaták a né-
metek vereségével zárultak. Az év végére a 
Balkánon is összeomlott a német csapatok tá-
madása. Bulgária után az Oszmán Birodalmat 
is megadásra kényszerítették az egyesített an-
tantcsapatok.

Nem volt mit tenni, 1918 novemberében Németország 
és az Osztrák–Magyar Monarchia letette a fegyvert, a vi-
lágháború a központi hatalmak vereségével zárult.

A háború következményei

Az antant országai már a háború kezdetén erősebbek 
voltak: nagyobb volt a hadseregük, és nyersanyagok tekinte-
tében is jobban álltak, mint a központi hatalmak. Az antant 
katonai fölénye csak nőtt, amikor tankokat és harci repülő-
gépeket is bevetett a csatákban.

Annak ellenére, hogy sem Németország, sem az Osztrák–
Magyar Monarchia területét nem foglalta el ellenség, mégis 
elveszítették a háborút. Földrajzi elhelyezkedésük is nehezí-
tette a központi hatalmak helyzetét. Az emberek nélkülözé-
se egyre nőtt, ezzel együtt fokozódott az elégedetlenség is. 
A háború belső támogatottsága gyakorlatilag megszűnt. Egy-
re többen sürgették a harcok befejezését. Több országban 
a lakosság elégedetlensége forradalmakhoz vezetett.

Amikor az amerikai csapatok is megjelentek a nyugati 
fronton, a központi hatalmak teljes vereséget szenvedtek. 
Németország elveszítette összes gyarmatát, II. Vilmos lemon-
dott, a császárság is megszűnt. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
is kisebb országokra esett szét, és az egykor oly hatalmas 
Oszmán Birodalom is megszűnt. Ezen birodalmak romjain új 
országok épültek.

Tanulmányozd a történelmi atlasz 40. oldalán lévő világhá-
borús térképet! Keress olyan csatákat, melyek 1918-ban 
zajlottak!

 Város csata után. A súlyos har-
cok után sok település helyén csak 
romok maradtak.

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Beszélj 1917–18 legfontosabb 
eseményeiről!

2. Fogalmazd meg saját szavaid-
dal, miért vesztették el a há-
borút a központi hatalmak!

3. Sorold fel a háború következ-
ményeit!
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A haditechnika fejlődése Olvasmány

 Brit tank az első világháborúból. 
A tankok olyanok voltak, mint a 
mozgó erődök. Hatékony védelmet 
nyújtottak az ellenfél fegyverei ellen, 
és komoly tűzerővel voltak felszerel-
ve. Így az ellenfél állásait könnyeb-
ben tudták elfoglalni.

  A porosz sisakok eredetileg 
bivalybőrből készültek, és gyakorla-
tilag semmilyen védelmet nem nyúj-
tottak a tüzérségi fegyverek ellen. 
Fokozatosan áttértek a fémből, leg-
többször acélból készült sisakra, és 
igyekeztek a védelmet és a hordha-
tóságot összehangolni.

  A porosz sisakok eredetileg
bi l bő ből ké ül k é k l

Az első világháborúban alkalmazott fegyverek hihetetlen mér-
tékű pusztítást végeztek. Kezdetben még az új 

fegyvereket bevető hadseregek vezérei sem vol-
tak tisztában ezek hatásaival. Az eszközök már 
a 20. század technikáját képviselték – a hadvise-

lési elképzelések viszont az előző korszak gya-
korlatára épültek. Ennek eredménye mindaddig 

elképzelhetetlen méretű pusztítás lett.
A haditechnika az évszázadok során folyamatosan 

fejlődött. A hadjáratok, nagy háborúk segítették elő az új-
donságot jelentő felszerelések, fegyverek bevezetését és el-

terjedését. Most bemutatunk néhányat az első világháborúban 
használtak közül.

Megjelentek az első harckocsik – a tankok –, és egyre többször 
alkalmaztak repülőgépeket is. Olyan lőfegyverek korábban is létez-
tek, melyek képesek voltak hosszú sorozatokat kilőni anélkül, hogy 
folyamatosan tölteni kellett volna őket. Az első világháborúban 
szerzett hírnevet a géppuska. Betonból készült fedezékeket alakí-
tottak ki ezeknek a fegyvereknek, melyek megfelelő számban ha-
lálos akadályt jelentettek az ellenfél rohamozó gyalogságának. 
A frontvonal mindkét oldalán tömegek lelték halálukat a géppus-
katűzben.

A tankok kifejlesztését az ösztönözte, hogy a hatalmas ember-
veszteséget mérsékeljék. A géppuskák ellen megfelelő védelmet 
nyújtó és azokat hatékonyan támadó eszközt terveztek. Fontos 
volt, hogy a nehéz terepen is jól boldoguljon, ne kelljen sok ember 
az irányításához, és megfelelő tűzereje is legyen. A brit hadsereg 
készített és vetett be először harckocsikat.

A tüzérségi fegyverek is nagy fejlődésen mentek át. A háború 
kezdetén, 1914-ben még a frontvonalban vagy kicsivel amögött 
helyezték el az ágyúkat és aknavetőket. A technika fejlődése azon-
ban hamarosan lehetővé tette, hogy a front mögött jóval nagyobb 
távolságról tudják használni ezeket a fegyvereket. A léghajók és 
repülőgépek segítségével – rádión keresztül – tudták irányítani a 
kezelőiket. Ugyanakkor a tüzérséget elhárító eszközök és módsze-
rek is állandó fejlesztés alatt álltak, így sok esetben az ágyúk hang-
jának bemérésével tudták semlegesíteni az ellenséges lövegeket.

A tüzérségi fegyverek követelték a legtöbb halálos áldozatot és 
sebesültet. Emiatt új védőeszközök fejlesztésére volt szükség. Kü-
lönösen sok volt a súlyos fejsérülés. Részben emiatt dolgozott sok 
mérnök új sisakok kifejlesztésén, amelyek a ma használatosaknak 
az alapjai lettek.

Az első világhá
té

ko
elké
A ha

fejlődött.
donságot jel
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A gyorstüzelő ágyú a tüzérek kezében nagyon hatékony fegyver volt. Egy perc alatt hússzor is lőhettek 
vele. Nagy újítást jelentett a hidraulikus ütközésgátló. Ennek köszönhetően elég volt csupán a két kereket 
fékezni ahhoz, hogy ne kelljen minden egyes elsütés után visszatolni az ágyút eredeti helyére, és újra céloz-
ni. Gyorsaságának és pontosságának köszönhetően hamar elterjedt fegyverré vált.

A legnagyobb tűzerőt a páncélvonatok jelentették. A németek és az oroszok is előszeretettel alkalmaz-
ták. Volt olyan változata is, amely akár 100 km távolságra is el tudott lőni. A kötött vasúti pálya azonban 
csak korlátozott alkalmazást tett lehetővé.

A kémiai hadviselés az első világháború jellegzetes harci csele-
kedete volt. Rengetegen szenvedtek a harci gázok használata miatt. 
Eleinte védekezni sem nagyon tudtak ellene. Az okozott vesztesé-
gek miatt azonban gyorsan kifejlesztették a védőeszközöket: gáz-
álarcokat, köpenyeket. A harcállásokat szigeteléssel látták el.

A világháború kezdetén a repülőgépeket 
felderítési feladatok végrehajtására küldték ki, 
de hamarosan gránátokat is dobáltak az ellen-
ségre, illetve légi felvételeket is készítettek to-
vábbi elemzés céljából. Az ellenséges repülő-
gépek megsemmisítésére kezdetben a légvé-
delmi tüzérséget alkalmazták. Kifejlesztették 
a stratégiai bombázógépeket, bár a német se-
reg inkább a Zeppelin-féle léghajókat használ-
ta. A háború vége felé került sor a történelem 
első repülőgép-hordozó anyahajójának had-
rendbe állítására, amikor egy brit hadihajó 
vadászrepülőgépeket tudott felbocsátani.

1915 elején a német hadvezetés tenger-
alattjárókat (eredeti nevén: U-Boot) vetett be 
az antant hajói ellen, hogy megakadályozza az 
utánpótlást szállító vízi járművek célba érését. 
Minden szövetséges hajó célpont volt, nagyon 
sokat küldtek hullámsírba a torpedó nevű víz 
alatti lövedékükkel.

Időbe telt, mire a tengeralattjárók ellen ha-
tásos fegyvereket tudtak kifejleszteni. A mély-
ségi bomba, víz alatti akna végül hatásosnak 
bizonyult. Nem fegyver volt, de a védekezést 
hatékonyan szolgálta a szonár nevű berende-
zés, melyet a mai napig használnak a víz alatti 
felderítésben – békés eszközökön is.

Az első világháború alatt számos találmány 
segítette a harcoló feleket abban, hogy az el-
lenfelet harcképtelenné tegyék vagy megsem-
misítsék. Természetesen az ellenük való véde-
kezés sem késlekedett soká. A történelem 
rávilágít arra, hogy az emberiség rengeteg 
pénz, felszerelés és tudás felhasználásával mi-
lyen pusztító találmányok megalkotására ké-
pes. Milyen jó lenne, ha ezeket a forrásokat a 
világ jobbításának szolgálatába állítanánk!

 A brit sereg első vadászrepülő-
gépe. Alkalmasak voltak a Zeppelin 
léghajók megsemmisítésére a be-
épített gépfegyverükkel.

 Zeppelin – léghajó
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28. Magyarország az első világháborúban
Magyarország az Osztrák–Magyar Monarchia dualista rendszerében nem folytathatott önálló 

külpolitikát. Hadereje is a Monarchia részeként vonult harcba. Országunk nem várt különösebb 
előnyöket a világháborútól, nem voltak területszerzési igényei, sokkal inkább területi épségét kí-
vánta megvédeni. Katonáink mégis a végsőkig kitartottak a frontokon. 

1. Idézzétek fel a dualista állam-
alakulat működéséről tanult 
ismereteket!

2. Ki volt a Magyar Királyság mi-
niszterelnöke a világháború 
kitörésekor?

 A Monarchia hadseregében is 
megmutatkozott a nemzetiségek 
sokszínűsége  Figyeld meg az 
egyenruhákon is megmutatkozó 
nemzetiségi jellegzetességeket!

A Monarchia hadereje

Az Osztrák‒Magyar Monarchia haderejének központi 
részét a császári és királyi közös hadsereg képezte, amely-
nek a költségeit az osztrák és a magyar állam együttesen biz-
tosította. A Monarchia katonáinak közel egyharmadát a 
magyar katonák adták. Ezt egészítette ki a kis létszámú 
honvédség, amelyet Magyarország önállóan tartott fenn. 
A Monarchia a világháború kitörésekor 1,8 millió katonát 
mozgósíthatott, amellyel alig maradt le Franciaország há-
borús hadereje mögött, de technikai fejlettségükben nagy 
különbségek mutatkoztak. Az európai nagyhatalmak közül 
ugyanis az Osztrák‒Magyar Monarchia költött a legkeve-
sebbet hadseregére.

Magyarország hadba vonul

A szarajevói merénylet ellenlépéseket követelt az uralko-
dótól. Az akkori magyar miniszterelnök, Tisza István azon-
ban óva intette I. Ferenc Józsefet a Szerbia elleni hadüzenet 
elküldésétől. A magyar politikus attól tartott, hogy Szerbia 
mellett Oroszország, sőt a Magyarországgal ugyancsak 
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Magyarország szerepe a Monarchia 
hadműveleteiben

A magyarok három hadszíntéren is harcoltak. A szerbek 
ellen a balkáni fronton, az orosz hadsereg ellen a keleti 
fronton, és az olaszok és szövetségeseik ellen az olasz fron-
ton.

Az orosz hadsereg 1914 végén betört a Magyar Király-
ság területére, Kárpátaljára is. Végül csak a német csapa-
tok segítségével sikerült visszaverni a támadásokat, és kisebb 
győzelmeket elérni az oroszok ellen. A Monarchia a közpon-
ti hatalmak oldalán hadba lépő Bulgáriával közösen 1915 
őszén végül elfoglalta Szerbiát.

1915-ben Olaszország is belépett a háborúba az antant 
oldalán. Meg akarta szerezni a Monarchia tengeri kikötőit és 
Dél-Tirolt. Az olaszok támadása azonban megakadt, és ezen 
a fronton is véres állóháború alakult ki.

1916 nyarán Románia is hadba lépett, miután az an-
tanthatalmak egy titkos szerződésben Romániának ígér-
ték Erdélyt és további területeket. A román csapatok be-
törtek Erdélybe, ahonnan a lakosság menekülni kényszerült. 

szomszédos Románia is háborúba lép, és egyszerre támad-
nak majd az országra. Álláspontját csak akkor változtatta 
meg, amikor ígéretet kapott arra, hogy veszély esetén német 
csapatok is segítenek megvédeni a Magyar Királyság határait, 
például Erdélyben.

Tisza István miniszterelnök végül a hadba lépés mel-
lett döntött. A háborút az Országgyűlés egyhangúlag támo-
gatta, a lakosság pedig lelkesedéssel fogadta.

Tisza István gondolatai 
a háborúról

Egy hónappal a háború kitöré-
se után a miniszterelnök így írt ér-
zéseiről unokahúgának: „Az én 
lelkemben nyomort, szenvedést, 
pusztulást jelent minden háború, 
ártatlan vér kiöntését, ártatlan asz-
szonyok és gyermekek szenvedé-
sét. Elkeserít, hogy egy ilyen nagy 
háború intézésében van részem. 
Bántanak azok az ovációk [zajos 
ünneplések], amelyek engemet ér-
nek, aki még csak részt sem vehe-
tek a küzdelemben. Lelkiismere-
tem nyugodt; (…) Nem tehettünk 
egyebet, de mégis fáj, hogy így kel-
lett lennie…”

 Milyen szempontokat mérlegelt Ti-
sza István a Monarchia hadüzenete-
kor? Miért nem tudott lelkesedni?

A földi pokol

A keleti fronton található Prze-
myśl [psemisl] erődje védelmében 
vívott küzdelem hosszú időre meg-
maradt a magyar katonák emléke-
zetében. Európa harmadik legna-
gyobb erődrendszere az Osztrák–
Magyar Monarchia és Oroszország 
határán helyezkedett el, ma Len-
gyelországban található. Az évtize-
dekig épített, több védelmi gyűrű-
ből álló erőd négy fontos közleke-
dési útvonalat biztosított. Ezek 
egyike védte az északról Magyar-
ország felé tartó utat egy esetleges 
orosz támadás ellen. Az első orosz 
támadást még különösebb baj nél-
kül sikerült elhárítani. A második 
ostrom azonban már 182 napig 
tartott. Az erődnél lezajlott három 
összecsapás során a szemben álló 
felek összesen 115 ezer katonája 
áldozta az életét.

 A lelkes tömeg búcsúztatja a frontra induló katonákat.
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A Monarchia hadserege azonban, jelentős német haderővel 
kiegészülve, gyors ellentámadást indított, és az év végére 
visszaverte a támadást, majd elfoglalta a román fővárost, 
Bukarestet is.

1917 őszén a központi hatalmak ellentámadása súlyos 
veszteségeket okozott az olasz hadseregnek. Az olasz fron-
ton vívott szinte teljesen eredménytelen, de annál kegyetle-
nebb állóháborúban nagyon sok magyar katona vesztette 
életét.

A lelkesedésből az elkeseredettségbe

A különböző frontokon elszenvedett hatalmas vesztesé-
gek – a halottak, hadirokkantak és sebesültek tömegei – las-
san ráébresztették a magyarokat, hogy a háború nem a 
reményeik szerint alakul. A katonavonatok, amelyek az 
egyre fiatalabb katonákat szállították a frontokra, visszafe-
lé sebesültek és rokkantak tízezreit hozták. 1916-ban már a 
18 éves fiúkat hívták be katonának, hiszen az idősebbek mind 
a frontvonalban harcoltak. Kiképzésükre azonban nem volt 
idő. A hátországra* nehezedő terhek – a fegyver- és lőszer-
gyártás, a katonák élelmezésének és ruházatának biztosítá-
sa – teljesen kimerítették a gazdaságot. Éhezés, fűtőanyag-
hiány, a sebesültek ellátásának nehézségei arra indították a 
kormányt, hogy jegyrendszert vezessen be. 1918-ban a pa-
rasztoknak különböző élelmiszereket, húsárut és lovakat kel-
lett ingyen a hadsereg és a hátország rendelkezésére bocsá-
tani. Az elkeseredés nőttön-nőtt.

Doberdó, Isonzó, Piave

Doberdó, Isonzó, Piave: három 
olasz földrajzi név, amelyek mé-
lyen bevésődtek a magyar háborús 
emlékezetbe. Számos magyar és 
olasz ezred vívott az Isonzó folyó 
mentén és a Doberdó-fennsíkon 
élet-halál küzdelmet egymással 
néhány négyzetkilométernyi ko-
pár területért. A központi hatal-
mak részéről a legsikeresebb had-
mozdulatra 1917 novemberében 
került itt sor, amikor áttörték az 
olaszok állásait, és egészen a Piave 
folyóig haladtak előre, 400 ezer 
olasz foglyot ejtve.

 A doberdói csata Magyarázd el, miért kézifegyverekkel folyt a 
küzdelem!

 Élelmiszerjegy. A jegyrendszer 
azt jelentette, hogy a családok előre 
meghatározott mennyiségű élelmi-
szert vásárolhattak meg – az élelmi-
szerjegy ellenében. Így gondosko-
dott a kormány arról, hogy a szűkö-
sen rendelkezésre álló fogyasztási 
cikkekből, elsősorban élelmiszerek-
ből mindenkinek (ne csak a gazda-
gabbaknak vagy jó kapcsolatokkal 
rendelkezőknek) jusson.
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A háború befejezése – Az őszirózsás 
forradalom

A sorozatos vereségek láttán 1918 elejétől már a katonai 
fegyelem is megrendült. Lázadás és parancsmegtagadás a 
hadseregben, háborúellenes tüntetések a hátországban. 
Katonaszökevények ezrei bujkáltak erdőkben és melléképü-
letekben.

Amikor 1918 októberében Tisza István miniszterelnök
kijelentette az országgyűlésben, hogy „A háborút elvesz-
tettük!”, az ellenzéki politikusok elérkezettnek látták az időt 
a cselekvésre. Gróf Károlyi Mihály vezetésével megalakítot-
ták a Magyar Nemzeti Tanácsot. Magyarország független-
ségét, a háború azonnali befejezését, általános és titkos 
választójogot, valamint a nemzetiségek önrendelkezési 
jogának törvénybe iktatását sürgették. 1918. október 26-
án a tüntető tömeg Károlyi Mihály miniszterelnöki kinevezé-
sét követelte. Ezt követően, október 30-án a tüntetők meg-
akadályozták, hogy egy frontra induló, tömött katonavonat 
kigördüljön a Keleti pályaudvarról. A katonák csatlakoztak a 
tömeghez, letépték sapkájukról a Monarchia címerét, és 
helyére őszirózsát tűztek. Így vált az őszirózsa a forradalom 
jelképévé. A tömeg nyomására 1918. október 31-én József 
főherceg Károlyit bízta meg kormányalakítással. 1918. no-
vember 16-án az Országházban kikiáltották a független Ma-
gyar Népköztársaságot. Magyarországon ismét tűzharcok 
nélkül győztek a forradalmi erők. 

Nézz utána, milyen növény az őszirózsa! Mit gondolsz, miért 
ez a virág lett a forradalom jelképe?

 Gróf Károlyi Mihály a Magyar 
Népköztársaság kikiáltásának nap-
ján  Emlékezz vissza korábbi tanul-
mányaidra: mikor kiáltották ki Ma-
gyarország függetlenségét ezt 
megelőzően?

 A forradalom jelképévé a kato-
nai sapkára tűzött őszirózsa vált.
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A Károlyi-kormány intézkedései

Magyarország 1918. október 31-én kivívta függetlenségét. 
A Monarchia 1918. novemberében letette a fegyvert, ezt 
követően az uralkodó, IV. Károly lemondott a trónról. Be-
vezették az általános és titkos választójogot, biztosították 
a sajtószabadságot, szabadon lehetett pártokat és egye-
sületeket alakítani. Károlyi Mihály kormánya a nemzet leg-
sürgetőbb követeléseit – a háború befejezését és a polgári 
szabadságjogok bevezetését – meg tudta valósítani. Csaló-
dást keltett azonban, hogy a gazdaság fellendítése, a föld-
osztás és a parlamenti választás végül elmaradt. 1919 feb-
ruár jában megszületett ugyan a földreformról szóló nép-
törvény, és Károlyi a maga birtokán meg is kezdte a föld-
osztást, ám ennek nem lett folytatása.

Mi volt a késlekedés oka? A Magyarországon élő nemzeti-
ségek titkos tárgyalásokba kezdtek az antanthatalmak-
kal. Elérkezettnek látták az időt a Magyarországtól való el-
szakadásra, önálló nemzetállamaik megalapítására. 1919 
januárjában az antant egy jegyzéket juttatott el a magyar 
kormányhoz, amelyben újabb területek lecsatolását köve-
telte – az újonnan alakuló nemzetállamok javára. Károlyi 
kormánya ezt nem volt hajlandó teljesíteni. Lemondott.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyek voltak a Monarchia hadseregének legfőbb jellemzői?
2. Sorold fel, mely frontokon, kik ellen harcoltak a katonák!
3. Milyen okok vezettek az őszirózsás forradalom kirobbaná-

sához?
4. Mely intézkedéseit tudta megvalósítani a Károlyi-kormány, 

és melyeket nem?
5. Miért mondott le a Károlyi-kormány?

 IV. Károly és felesége, Zita király-
né

IV. Károly lemondónyilatkozata

„Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet 
minél előbb a háború borzalmaitól megszabadítsam; amely há-
ború keletkezésében semmi részem nem volt.

Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar 
nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől 
vagyok áthatva. Ennél fogva minden részvételről az államügyek 
vitelében visszavonulok és már eleve elismerem azt a döntést, 
mellyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja. 

Kelt: Eckartsau, ezerkilencszáz tizennyolc, 
november hó tizenharmadikán. Károly”
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A fronton harcoló katonák életéhez és küszködéséhez 
nem volt mérhető az otthon maradottak élete, de ahogy a 
háború elhúzódott, úgy vált az ő sorsuk is egyre nehezebbé 
és nehezebbé. Ínséges idők köszöntöttek a családok nagy 
részére.

Szinte nem volt olyan család, amelynek ne veszett volna 
oda egy vagy több férfi tagja a háborús küzdelmekben. 
A Monarchia súlyos vereségei miatt ezrek siratták apjukat, 
férjüket, fiaikat. Természetesen mindegyik monarchiabéli 
nemzetiség, a hazai cigányság és a zsidóság is egyformán 
érintett volt a gyászban, hiszen katonáik vállvetve harcoltak 
egymás oldalán. Minden hadköteles férfinak hadba kellett 
vonulnia.

Mivel az élelem nagy részét a fronton harcolóknak szállí-
tották, hamarosan áruhiány lépett fel. Hogy valamennyire 
elejét vegyék a pániknak és az ínségnek, bevezették a jegy-
rendszert, szigorú árakat szabtak. A városban élők ezt job-
ban megszenvedték, mint a falusiak, akik a beszolgáltatások 
után még tudtak valamit termelni maguknak.

Ám ahogy a háború egyre jobban elhúzódott, egyre több 
munkáskéz hiányzott a gyárakból és a földekről. A mester-
emberek nagy része is odalett. A kieső munkaerőt a nők 
igyekeztek pótolni, de erre csak részben voltak képesek, hi-
szen a család ellátásának feladata is az ő nyakukba sza-
kadt.

Mindezek ellenére a háború harmadik esztendejében 
már a fronton és a hátországban is éheztek.

A háborús sérültek ellátása sem ment egykönnyen. A ha-
dikórházak felszerelése is rohamosan apadt. A rokkantak 
ellátása az állam feladata volt, de egyre nehezebben tudott 
erre pénzt adni. A családok, a társadalom egésze is meg-
szenvedte az egészségügyi ellátás romlását.

A borzalmas háborús hírek, a nélkülözés fokozódása ha-
mar aláásta a kezdeti háborús lelkesedést. A politikusoknak 
egyre kevésbé hitték el, hogy a helyzet majd jobbra fordul. 
Mind többen, köztük neves írók, költők emelték fel szavukat 
a háború ellen. Az emberek békére vágytak.

Ferenc József 1916-ban meghalt. Őt IV. Károly követte a 
trónon, aki uralkodása kezdetétől arra biztatta II. Vilmos né-
met császárt, hogy fejezze be a háborút. Ám II. Vilmos hajt-
hatatlan volt.

Amikor a Monarchia belpolitikai helyzete is tarthatatlan-
ná vált, a mielőbbi béke érdekében lemondott a trónról.

Ady Endre, híres költőnk is felemelte szavát a háború ellen. 
Keresd meg a versben azokat a sorokat, melyek az embe-
rek érzelmeit fejezik ki!

Élet a hátországban Olvasmány

 Kéregető hadirokkantak

Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek

Ne tapossatok rajta nagyon,
Ne tiporjatok rajta nagyon,
Vér-vesztes, szegény, szép szivünkön,
Ki, íme, száguldani akar.

Baljóslatú, bús nép a magyar,
Forradalomban élt s ránk hozták
Gyógyítónak a Háborút, a Rémet
Sírjukban is megátkozott gazok.

Tompán zúgnak a kaszárnyáink,
Óh, mennyi vérrel emlékezők,
Óh, szörnyű, gyászoló kripták,
Ravatal előttetek, ravatal.

Mi voltunk a földnek bolondja,
Elhasznált, szegény magyarok,
És most jöjjetek, győztesek:
Üdvözlet a győzőnek.
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A cárok Oroszországának alkonya

1914-ben a cár II. Miklós volt. Országának volt akkor a
világ legnagyobb (szárazföldi) hadserege. Annak ellenére, 
hogy a hatalmas birodalom ásványkincsekben és más nyers-
anyagokban igen gazdag volt, mégis a legfejletlenebb volt 
az ipara és a mezőgazdasága Európában. Hiába dolgozott 
a lakosság legnagyobb része a mezőgazdaságban, szinte 
semmit sem alkalmaztak az elmúlt száz esztendő technikai 
vívmányaiból. A parasztság igen egyszerű körülmények kö-
zött és nagy tudatlanságban élt.

Csak a 19. század végén kezdődött némi változás, amikor 
néhány városban, külföldi tőkéből, ipari üzemek létesül-
hettek. Ezekben akár az ezer főt is elérhette a munkások szá-
ma. Sajnos ez csupán a nagyvárosok töredékében valósult 
meg.

A cári önkényuralom olyan erős volt, hogy az ország-
gyűlés sem működhetett, sőt az emberek sem élhettek sem-
miféle politikai jogukkal.

Az első világháború teljesen kimerítette az 
ország tartalékait. Hiába arattak győzelmet a 
háború különböző csatáiban, ez akkora áldoza-
tot követelt, hogy a közhangulat a cár ellen 
fordult.

Az élelmiszer nagy részét (húst és gabonát) a 
hadsereg számára egyszerűen lefoglalták, nem 
fizettek érte. A lakosság éhezett. A városok 
népe tüntetni kezdett, az üzemek dolgozói 
sztrájkba léptek. A falvakban éhséglázadások
törtek ki.

II. Miklós úgy gondolta, hogy az engedetlen-
kedőkkel a hadsereg segítségével fog elbánni. 
Ám a hadsereg nem engedelmeskedett, hanem 
az uralkodó ellen fordult. Emiatt a cár nem te-
hetett mást: 1917 elején lemondott trónjáról.

1. Idézd fel, a magyar seregek ko-
rábban mikor kerültek szembe 
a cári hadsereggel!

2. Miért lépett be Oroszország a 
háborúba?

3. Az első világháborúban Orosz-
ország melyik szövetség tagja 
volt?

4. Elevenítsd fel, mit jelent az ön-
kényuralom!

Az Orosz Birodalom évszázadokon át Európa egyik megdönthetetlennek hitt hatalma volt. A cá-
rok erős kézzel törtek le minden veszélyesnek ítélt szervezkedést és gondolatot, amely az egyed-
uralmukat veszélyeztethette. Adott esetben más uralkodók számára is segítséget nyújtottak hatal-
muk megőrzéséhez. Ám a történelem fordulatai nem kímélték: a cári Oroszország 1917-ben 
összeomlott. Az új, polgári kormányzat se tartott soká: helyét átvette a bolsevik diktatúra.

29. Az 1917-es orosz forradalom

 A városok népe és a katonaság 
közösen tüntetett  Miért volt lénye-
ges esemény a katonaság cár elleni 
fellépése? Mi lett ennek a következ-
ménye?
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Rövid polgári átmenet

1917 tavaszán Oroszországban polgári köztársaságot 
kiáltottak ki. Ez azt jelentette, hogy olyan polgári érdekcso-
portok kerültek hatalomra, amelyek alkotmányos demokrá-
ciát szerettek volna létrehozni. Ebben segítségükre voltak a 
katonák és az iparban dolgozó munkások. Azért, hogy az 
embereket össze tudják fogni és egységesen tudják irányíta-
ni, tanácsokat, úgynevezett szovjeteket* hoztak létre. 
A szovjetek feladata a helyi ügyek irányítása és az esetleges 
utcai megmozdulások szervezése, összehangolása volt. Egy-
re több embert tudtak így irányítani, politikai súlyuk is egyre 
nagyobb lett. Ám ezek a jól szervezett közösségek fokozato-
san a bolse viknak* nevezett politikai irányzat befolyása 
alá kerültek.

A polgári kormány első intézkedései is a demokrácia fé-
nyében születtek: biztosították a polgári szabadságjogokat, 
és általános választásokat tartottak. Balszerencsés módon 
nem lépett ki a háborúból, hanem továbbra is harcolt az 
antant oldalán. A földek kiosztásával sem törődött, holott 
a mezőgazdaságból élő tömegeknek erre sürgős szüksége 
lett volna. A harcok fordulatai sem kedveztek, egyre nőtt a 
súlyos vereségek és azok áldozatainak száma. Az emberek 
elkeseredettek voltak, mert csalódtak a polgári kormányban. 
Ekkor történt, hogy a bolsevikok fegyveres hatalomátvé-
telre szánták el magukat.

Miért nem tudott a polgári kormány vezető szerepben ma-
radni?

Lenin jómódú értelmiségi csa-
lád gyermekeként, Vlagyimir Iljics 
Uljanov néven született. Bátyját 
egy, a cár ellen tervezett merény-
let miatt kivégezték. Lenin a cári 
rendszer kérlelhetetlen ellensége 
lett. Fiatalon ismerkedett meg a 
kommunista eszmékkel. Tevékeny-
sége miatt a cári hatóságok elfog-
ták, majd három évre száműzték. 
Ezt követően kisebb megszakítá-
sokkal 1900 és 1917 között külföld-
ön, emigrációban élt. Röpiratokat 
írt, és irányította a bolsevikok po-
litikáját. Az 1917-es hatalomátvétel 
után Lenin lett a bolsevik kormány 
vezetője.

1924-ben bekövetkezett halála 
után bebalzsamozott holttestét a 
moszkvai Vörös téren álló sírem-
lékben (mauzóleumban) helyezték 
el. Ez a síremlék máig Moszkva 
egyik látványossága.A bolsevik Oroszország hajnala

A bolsevik csoport vezetője egy Lenin nevű férfi volt. 
Ő meg volt arról győződve, hogy a cár lemondása utáni intéz-
kedések nem elegendők, további fontos és gyökeres válto-
zásokra van szükség. Úgy gondolta, ezt a változást csakis a 
proletárok* forradalma képes megvalósítani. A forradalom-
nak nem csupán a cár megmaradt hívei, hanem az újonnan 
hatalomra került tőkések ellen is harcolni kell.

Ahhoz, hogy a proletárok győzni tudjanak ebben a harc-
ban, szükségük van egy megfelelően felkészült, vezető élcsa-
patra, ezek pedig csakis az orosz kommunisták* lehetnek, 
nem mások. Őket nevezték bolsevikoknak.

 Lenin
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A bolsevik diktatúra

1917. november 7-e fordulópont az európai történelem-
ben. A bolsevikok lezárták a Szentpétervárra vezető utakat, 
elfoglalták a fontos középületeket, hivatalokat. A polgári 
kormány tagjait letartóztatták és elhurcolták. Gyakorlati-
lag komolyabb harcok nélkül sikerült átvenniük a hatalmat 
az ország felett.

Haladéktalanul békét hirdettek: kiléptek a háborúból. 
A cári, földesúri és egyházi birtokok jelentős részét közös-
ségi tulajdonba vették, és megművelésre a parasztoknak 
adták. Bevezették a nyolcórás munkaidőt a gyárakban, és a 
kötelező elemi iskolát ingyenessé tették mindenki számá-
ra. Az állam nevét is megváltoztatták: Szovjet-Oroszország-
nak nevezték.

Ám ahhoz, hogy a megszerzett hatalmukat meg tudják 
tartani, nagyon szigorú szabályozást vezettek be. Ezt dikta-
túrának nevezzük. (Hasonlított a cári önkényuralomhoz, 
csak ebben az esetben nem egyetlen személy, hanem egy 
szűkebb politikai érdekcsoport akarata érvényesült.)

Betiltották a különféle pártokat, a politikában való rész-
vételt erősen korlátozták. A sajtó működését is szigorú ellen-
őrzés alá vonták, bevezették a cenzúrát. A saját titkosrend-
őrségük pedig felkutatta, börtönbe vetette vagy megölte 
azokat, akiket a bolsevikok ellenségnek tartottak.

Hol tanultál korábban cenzúráról és titkosrendőrségről?

Polgárháború

1918 tavaszán Szovjet-Oroszország békét kötött a köz-
ponti hatalmakkal, jelentős területekhez juttatva Németor-
szágot. Azonban csak kis ideig tartott a fegyvernyugvás: hama-
rosan több évig tartó, hatalmas véráldozattal járó polgár-
háború vette kezdetét az országban. A cári Oroszország koráb-
bi hívei, a régi hadsereg tisztjei, az úgynevezett „fehérek” 
harcot hirdettek a bolsevikok csapatai, a „vörösök” ellen.

Az ellenfelek sem egymást, sem a lakosságot nem kímél-
ték. Például ha arra gyanakodtak, hogy egy falu néhány lako-
sa segítséget nyújtott a másik félnek, az egész falu lakosságát 
megsemmisítették.

A kommunista uralom hadserege a Vörös Hadsereg elne-
vezést kapta. Egyre sikeresebben tudott ellenállni a cári 
rendszerért küzdő fehérek támadásainak. 1918-ban a foglyul 
ejtett cárt és családját brutálisan kivégezték. Végül a polgár-
háborúban győzelmet arattak.

A Téli Palota ostroma nem volt 
olyan küzdelmekkel teli, ahogyan 
azt később állították: a palota őrsé-
gét és az ott tartózkodó minisztere-
ket egyszerűen fogságba ejtették. 
A miniszterelnök pedig elmene-
kült. Nem az Auróra nevű hadihajó 
lövése volt a harcra hívó jel: ezek 
a bolsevik álhírek részét alkották.

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Sorold fel, milyen okok miatt 
omlott össze a cári Oroszor-
szág!

2. Gyűjtsd össze 1917 legfon-
tosabb oroszországi történé-
seit!

3. Milyen elképzelése volt Lenin-
nek az orosz átalakulásról?
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30. A Tanácsköztársaság
1919 márciusában Magyarországon a demokratikus köztársaságot felváltotta a proletárdiktatú-

ra. A Károlyi-kormányban csalódott emberek eleinte reménykedtek a kedvező fordulatban, ám az 
idő múlásával egyre nagyobb ellenszenvvel figyelték a diktatúra által hozott intézkedéseket.

1. Idézzétek fel, hogy ki volt Lenin, 
kik voltak a bolsevikok!

2. Hogyan alakították át a bolse-
vikok Oroszországot?

A Tanácsköztársaság megalakulása

A történelmi Magyarország megszűnésének lehetősége és 
a háborús veszteségek nyomasztó súlya sokkolóan hatott a 
nemzetre. Ebben az elkeseredett időszakban a Magyarorszá-
gi Szociáldemokrata Párt* és a Kommunisták Magyarországi 
Pártja közösen vette kezébe az ország irányítását. 1919. már-
cius 21-én megalakult az új kormány, proletárdiktatúrát* 
hozva létre, Tanácsköztársaság* néven. A kommunista Kun 
Béla, külügyi népbiztos* lett a legbefolyásosabb politikus, az 
államszervezet valódi irányítója.

A tanácskormány intézkedései

A Forradalmi Kormányzótanács (más néven tanácskor-
mány) rendeletei a szovjet-oroszországi mintákat követ-
ték. A proletárdiktatúra politikai, gazdasági és szellemi téren 
is kizárólagos hatalmat akart gyakorolni. A tanácskormány 
egy olyan, „igazságos” társadalom megvalósítását hirdette, 
melyben a korábbi „kizsákmányolók” helyett a dolgozók ke-
rülnek a hatalomba. Ehhez jogos és szükséges eszköznek te-
kintették a politikai ellenfeleik elnyomását. A proletárdikta-
túra ezért erősen korlátozta a politikai jogokat.

1919. március végén megkezdték a magántulajdon fel-
számolását, az ipari létesítmények, a bányák és a bankok 
államosítását. Erre a sorsra jutottak a nagy földbirtokok 
is. Köztulajdonba vették az egyházi vagyont, államosították 
a felekezeti iskolákat, eltörölték a kötelező hitoktatást. A val-
lásgyakorlást is üldözték.

A munkásság helyzetének javítása érdekében bevezették 
a napi nyolcórás munkaidőt, felemelték a munkabéreket, 
csökkentették a lakbéreket, akciókat szerveztek a proletár-
gyerekek étkeztetésére és üdültetésére.

A közrend fenntartásáról a rendőrség és a csendőrség he-
lyett a Vörös Őrség gondoskodott. A honvédség helyébe a 
Vörös Hadsereg lépett.

 A Tanácsköztársaság kikiáltása 
– a tömeg közepén Garbai Sándor, 
a Forradalmi Kormányzótanács el-
nöke.
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Az egyre erőszakosabb hatalomgyakorlás miatt nőtt az 
elégedetlenség, és sztrájkok, ellenforradalmi megmozdu-
lások lángoltak fel országszerte. A tanácskormány fegyveres 
erői ezeket sorra leverték. 

 Egy ellenforradalmárokat fenye-
gető plakát  Figyeld meg a plaká-
tot! Milyen a szöveg hangvétele? Mi-
lyen érzéseket akar kiváltani? Milyen 
képi eszközöket használ a kívánt ha-
tás elérése érdekében?

 A Tanácsköztársaság fegyverbe szólító plakátja

A Vörös Hadsereg harcai

A Vix-jegyzék (az antant követeléseit tartalmazó levél) visz-
szautasítása miatt az ország határait ekkor több irányból is 
támadták: a románok délen, a csehszlovák hadsereg pedig 
északon. 1919 áprilisában a román csapatok elérték a Ti-
sza vonalát. A tanácskormány ellentámadást indított, észa-
ki hadjárata a Felvidék egy részéből kiszorította a megszálló 
cseh csapatokat. A Vörös Hadsereg kezdeti sikerei meghátrá-
lásra késztették az antantot. Egyezséget ajánlottak: ha vissza-
vonjuk csapatainkat az északi területekről, akkor a román 
csapatokat visszarendelik Magyarország területéről. Ám ez 
nem így történt. Mi ugyan kivontuk csapatainkat a Felvidékről 
(ezzel el is veszítettük), de 1919 júliusában a románok átkel-
tek a Tiszán, és megindultak a Budapest felé, majd el is 
foglalták azt. A Tanácsköztársaság ezzel végképp elvesztette 
az emberek bizalmát, 1919. augusztus 1-jén megbukott. 
A hatalmat rövidesen egy ellenforradalmi csoport vette át.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen előzmények vezettek a proletárdiktatúra létrejötté-
hez?

2. Sorold fel a tanácskormány intézkedéseit!
3. Kiket tekinthetett szövetségesének és kiket ellenségének 

a Tanácsköztársaság?
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31. Trianon
A világháború lezárásának nagyon sokan örültek. Ugyan nem minden országban tért vissza 

azonnal a béke, de Európa jelentős részén elhallgattak a fegyverek. Az örömbe azonban sok bánat 
és keserűség is vegyült: a győztesek csakis a saját érdekeiket vették figyelembe a feltételek meg-
határozása során. Újabb milliók váltak szerencsétlen sorsúvá.

1. Miért és hogyan tört ki az első 
világháború?

2. Kik voltak ennek a háborúnak 
a nyertesei? És a vesztesei?

3. Idézd fel, milyen okok vezettek 
a központi hatalmak vereségé-
hez!

A háború utáni békeszerződések

Az első világháborút lezáró béketárgyalásokat a Párizs 
melletti Versailles-ban rendezték meg 1919–20-ban. A tár-
gyalásokat a győztes nagyhatalmak: Franciaország, Nagy-
Britannia, Olaszország és az Amerikai Egyesült Államok veze-
tői irányították. A békeszerződéseket a saját érdekeik 
alapján fogalmazták meg. A konferencián döntöttek a vesz-
tes országok jelentős területeinek felosztásáról, a háborús 
károkozásáért fizetendő jóvátétel összegéről, illetve a veszte-
sek haderejének jelentős csökkentéséről. A vesztes államok 
képviselőit meg sem hívták a tárgyalásokra. Csak a kész 
okmányt tették eléjük. A vesztesek tiltakozását ugyan meg-
hallgatták, de nem igazán foglalkoztak velük. Csak néhány 
kisebb engedményt tettek. Emiatt a vesztes országok nem 
békeszerződésnek, hanem békediktátumnak* tartották.

 A versailles-i palotaegyüttes egyik része, a Nagy-Trianon kas-
tély. A tárgyalásokra 1919–20-ban került sor egy franciaországi kis-
városban, Versailles-ban [verszáj], amely mára Párizs egyik város-
részévé vált. Ebben a kastélyban került sor a békeszerződések alá-
írására.

 A Nagy-Trianon kastély díszes fo-
lyosója. Az itt berendezett tárgyaló-
ban jött létre 1920. június 4-én az 
úgynevezett „versailles-i béke”.
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A vesztes államok helyzete

A franciák a németek meggyengítését tartották lényeges-
nek. Emiatt Németország elveszítette gyarmatait és továb-
bi fontos területeit is, melyek nagyobbrészt Lengyelország-
hoz, Franciaországhoz és Csehszlovákiához kerültek. Emellett 
Németországnak hatalmas összegű kártérítést is kellett fi-
zetnie. A hadseregének létszámát pedig nagyon lecsök-
kentették.

Oroszország elveszítette a Balti-tenger melletti területeit, 
így jött létre Finnország, valamint a balti államok: Észtország, 
Litvánia és Lettország.

Lengyelország hosszú évszázad után vált ismét függet-
lenné, és több területet csatoltak hozzá, többek közt Orosz-
országtól és Németországtól.

Az Oszmán Birodalom hatalmas területi veszteségeket 
szenvedett. Az új ország új nevet is kapott: Törökország né-
ven lépett a politika színpadára.

Az anyaországoktól elszakított és idegen uralom alá ke-
rült, milliós lélekszámú kisebbségek helyzete magában 
hordozta a bizonytalanságot és egy újabb háború lehető-
ségét.

 Európa az első világháború előtt és az azt lezáró béketárgyalá-
sok után  Tanulmányozd a térképvázlatokat! Keresd meg az újon-
nan létrejött országokat! Megtalálod a Monarchia utódállamait?
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Az Osztrák–Magyar Monarchia sorsa

Ausztria lett a megszűnt Osztrák–Magyar Monarchia egyik 
utódállama. Megtiltották, hogy bármikor csatlakozzon Né-
metországhoz.

Magyarország ugyan független állammá vált a szerződés 
aláírása után, de súlyos árat fizetett ezért: korábbi területé-
nek kétharmadát elveszítette, a magyar nyelvű lakosságnak 
pedig egyharmada vált egyik napról a másikra határon  túlivá. 

A délszláv területek országait a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság néven egyesítették – később a Jugoszlávia nevet 
viselte.

A szlovákok és a csehek egy közös államot formáltak, amit 
Csehszlovákiának neveztek.

Amikor a magyar kormány képviselőinek meg kellett je-
lenniük a békekonferencián, tulajdonképpen kész helyzet elé 
állították őket: a Magyarország sorsát meghatározó dönté-
sekre már sor került. A magyar küldöttség ezt elfogadhatat-
lannak tartotta. Ám hiába hivatkoztak a történelmi Magyar-
országra, érveiket nem vették figyelembe.

A már említett, területet és lakosságot érintő vesztesége-
ken túl a hadsereg létszámát is erősen korlátozták. Annyira, 
hogy az ország védekezésképtelenné vált. Magyarország az 
európai nagyhatalmak sorából hirtelen egy kis közép-euró-
pai országgá vált. Ez és ennek a gazdasági következményei 
valósággal sokkolták az országot.
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A békeszerződések után

Az új közép- és kelet-európai nemzetek, a szlovákok, 
csehek, lengyelek, az új balti államok a békeszerződések 
után maguk irányíthatták a sorsukat.

Azonban az államok önrendelkezése nem vonatkozott 
mindenkire! Több millió magyar lett román, jugoszláv 
vagy csehszlovák állampolgárrá. De több más területen is 
volt ehhez hasonló fordulat: az Olaszországhoz csatolt Dél-
Tirolban sok német nyelvű ember élt, illetve a lengyel és cseh 
határok mögé is több millió német került. Az anyaországok-
tól elszakított és idegen uralom alá került kisebbségek 
helyzete nagyon kiélezett helyzetet teremtett, és bizony
magában hordozta újabb fegyveres összecsapások lehe-
tőségét.

Magyarország akkori kormánya emiatt a trianoni szerző-
dés felülvizsgálatára és megváltoztatására tett folyamatos 
erőfeszítéseket.

A történelemben olykor történnek hasonló események. Mi-
kor történt meg a Magyarországon élő kisebbségekkel, 
hogy nem vették az igényeiket figyelembe? Mi lett annak a 
következménye?

A Népszövetség

A tárgyalások során a győztes hatalmak úgy döntöttek, 
hogy egy új szervezetre van szükség, melynek hatásköre az 
egész világra kiterjed: ez lett a Népszövetség. Feladata lett 
volna az államok közti ellenségeskedések békés megoldása. 
Ezzel az újabb háborúkat is megakadályozták volna.

Az elképzelés maga nem volt rossz, de a szövetségnek nem 
volt hadereje, így nem tudott érvényt szerezni akaratának. Az 
idők során elveszítette tekintélyét és ezzel jelentőségét is.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Kik döntöttek a békeszerződések feltételeiről? Szerinted 
miért? Indokold meg!

2. Miért voltak olyan szigorúak a feltételek?
3. Említettük, hogy a szerződésnek nagyon rossz következ-

ményei lehetnek. Szerinted melyek ezek?
4. Milyen célt szolgált a Népszövetség?

A trianoni döntés felül-
vizsgálata iránti igényünk

„…tekintsük a Magyarország 
romjain megnövekedett államo-
kat. Megállapíthatjuk, hogy faji 
szempontból ezek is éppen úgy, 
vagy talán még jobban részekre 
lesznek darabolva, mint az egykori 
Magyarország. […] hivatkozunk a 
Wilson elnök úr által oly kiválóan 
szavakba öntött nagy eszmére, 
amely szerint az embereknek 
egyetlen kapcsolata, az államok 
lakosságának egyetlen része sem 
helyezhető akarata, megkérdezése 
nélkül, mint valami marhanyáj, 
egy idegen állam fennhatósága 
alá. Követeljük a népszavazást ha-
zánk azon részeire vonatkozólag, 
amelyeket tőlünk most elszakítani 
akarnak. Kijelentem, hogy előre is 
alávetjük magunkat e népszavazás 
eredményének, bármi legyen is az. 
Természetesen követeljük, hogy a 
népszavazás olyan körülmények 
közt tartassék meg, hogy annak 
szabadsága biztosítva legyen. […]”

(Apponyi Albert beszéde 
a párizsi békekonferencián; 

1920. január 16.)

 Olvassátok el, és tanári segítséggel 
értelmezzétek a szemelvény szövegét!
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IV. fejezet
Élet a két világháború 
között

Diktátorok rivaldafényben: 
Mussolini és Hitler
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Az első világháborút követően viszonylagos 
nyugalom köszöntött be a világban. A technika 
fejlődésének köszönhetően az utcákon egyre 
több automobil közlekedett, a háztartásokban 
általánossá vált rádiókészülékek zenét és szó-
rakoztató műsorokat is sugároztak. A nyuga-
lom azonban nem tartott sokáig: 1929-ben ad-
dig sosem látott mélységű gazdasági válság 
rázta meg a világ országait. Vállalkozások és 
bankok sora ment csődbe, emberek tömegei 
váltak munkanélkülivé, nincstelenné. Az elsze-
gényedett tömegek több országban a felelőtle-
nül ígérgető, szélsőséges pártok felé fordultak. 
Olaszországban, Német országban és a Szovjet-

 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 milyen eszközökkel kezelték a 20. század 

legsúlyosabb gazdasági válságát.
 milyen hatásai voltak a világgazdasági 

válságnak.
 milyen új szélsőséges eszmék és pártok 

jöttek létre ebben az időszakban.
 mi történt a cárok Oroszországával a bol-

sevikok uralma alatt.
 hogyan állt talpra Magyarország az első 

világháború után.
 hogyan éltek az emberek vidéken és a 

városokban.

unióban diktátorok kerültek hatalomra. Né-
metországban a nemzetiszocialista eszmék jel-
szavaival egy olyan politikai párt vette át az 
irányítást, amely a versailles-i béke erőszakos 
felszámolására törekedett, és egy újabb világ-
égéssel fenyegetett.

Eközben a független állammá vált Magyaror-
szág elveszítette területeinek és lakosságának 
nagyobb részét. Ez az új helyzet sok keserűség-
gel és lemondással járt a magyarság számára. 
Az ország úrrá lett a gazdasági válságon, de az 
1930-as években egyre közelebb sodródott a 
szélsőséges nézeteket valló, demokratikus  rendet 
fenyegető Olaszországhoz és Németországhoz.
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A világgazdaság helyzete a háború után

Az első világháború korábban sohasem tapasztalt pusztí-
tást okozott. Az élelmiszer- és fűtőanyaghiány sokak életé-
ben éhezést és nélkülözést hozott. A háború sújtotta terüle-
teken a romok eltakarításával, a földek termővé tételével, 
a városok és falvak újjáépítésével kellett előkészíteni a 
gazdaság újraindítását. Ez pedig tetemes pénzösszegeket 
igényelt. A győztes nagyhatalmak igyekeztek minél nagyobb 
mértékű jóvátételt kicsikarni Németországtól. Ez lényegesen 
nagyobb összeget jelentett, mint amit a területileg megcson-
kított német gazdaság ki tudott termelni. 

Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági ereje azonban 
jelentősen megnövekedett a háború alatt. Hatalmas össze-
geket kölcsönzött ugyanis a szövetségeseinek, amit visz-
szakövetelt a háború után. Az európai gazdaság erre nem 
állt készen. A helyzetet súlyosbította, hogy a világháború 
után sok korábbi kereskedelmi kapcsolat is megszakadt. 

A világgazdaság átmeneti fellendülése

Az első világháború után az Amerikai Egyesült Államok 
gazdasága gyors fejlődésnek indult. A húszas évek az otta-
ni átlagpolgárok számára a gyarapodást, a vállalkozás biztos 
sikerét, az olcsón megvásárolható árucikkek korát jelentet-
ték. A háború rendkívüli lendületet adott a robbanómotorok 
gyártásának. Az országban a húszas évek közepén már több 
millió autó futott az utakon. 

A kölcsönök visszafizetésére az amerikaiak dolgozták ki 
a megoldást: ez volt a Dawes-terv [dévz], egy nagyszabású 
pénzügyi segélyprogram az európai gazdaság megsegítésére. 
Mivel Németország kezdetben semmilyen jóvátételt nem fi-
zetett a győzteseknek, így Párizs és London sem tudta elkez-
deni visszafizetni Washingtonnak a háborús tartozásait. 
A vesztes Németország gazdasága súlyos nehézségekkel 

1. Milyen terheket rótt a versailles-i 
békeszerződés a vesztes Német-
országra?

2. Milyen hatással volt a világhá-
ború a világ kereskedelmére és 
a hadviselő országok gazdasá-
gi életére? 

3. Mely országok politikai és gaz-
dasági befolyása nőtt meg leg-
inkább? Miért?

Európa gazdaságát nagyon megviselte az első világháború. A fellendülést az európai országok 
közötti ellentétek is akadályozták. Eközben az Amerikai Egyesült Államok az 1920-as években lát-
ványos gazdasági fejlődésnek indult. Ez a folyamat azonban 1929-ben váratlan fordulatot vett: a 
New York-i tőzsde összeomlása nemcsak az amerikai, de az egész világ gazdaságát megrendítette.

32.  
A nagy gazdasági világválság

Német-
ország

Nagy-Britannia

Amerikai
Egyesült
Államok

Franciaország

hitel és befektetés

jóvátételtör
les

zté
s

 A Dawes-terv – a háborús jóváté-
tel háromszöge
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küszködött, a pénz elértéktelenedett, és nagy volt a munka-
nélküliség. A pénzügyi körforgást az amerikai befektetők úgy 
indították be, hogy kölcsönökkel segítették a német gaz-
daság talpra állását, cserébe kikötötték, hogy a német 
kormány haladéktalanul megkezdi a jóvátétel fizetését. 
Ebből az összegből Nagy-Britannia és Franciaország már 
törleszteni tudta hiteleit Washington felé.

Hogyan és miért alakult ki a háborús jóvátétel háromszöge?

„Fekete csütörtök” – a New York-i tőzsde 
összeomlása

A Dawes-terv hatására az 1920-as évek közepére a világ-
gazdaság termelése már meghaladta a háború előtti szintet. 
Az évtized végén már a túltermelés jelei mutatkoztak. Ez azt 
jelentette, hogy a megtermelt árucikkek egy részére már 
nem volt igény, eladhatatlanná váltak, így nem hoztak 
hasznot. Az előállításuk költségeit viszont ki kellett fizetni. 
A vállalat haszna éppen ezért csökkent. A vállalkozások jó ré-
sze több tulajdonos kezében volt. A tulajdonosok a befekte-
tett pénzük értékének megfelelő mennyiségű részvénnyel*
(ezt igazoló értékpapírral, okirattal) rendelkeztek. Ezek ará-
nyában osztoztak a hasznon is. A részvényeket a tőzsdén* 
lehetett adni-venni. A nagy haszonnal termelő vállalkozások 
részvényei sok pénzt értek. Amikor egy vállalat csődbe ment, 
részvényei értéktelenné váltak, hiszen nem termelt többé 
hasznot. A túltermelés következtében tehát sok vállalat
haszna – ezáltal részvényeik értéke – csökkent. Ez vezetett 
el a részvénypiac összeomlásához, ami „fekete csütörtök”
néven írta be magát a történelembe.

1929. október 24-én a New York-i tőzsdén eladási pánik 
tört ki. Részvények sokasága vált egyik pillanatról a má-
sikra értéktelenné. A megrémült befektetők egyszerre akar-
tak elértéktelenedő részvényeiktől megszabadulni, a pénzük-
höz jutni. A befektetett pénzek nagy része elveszett, a bankok 
pedig tömegesen fizetésképtelenné váltak. A befektetők és 
vásárlók számának csökkenése miatt a gyárak és vállalko-
zások tömegei álltak le vagy mentek véglegesen tönkre. Az 
itt dolgozók munkanélküliek lettek, akik így még kevesebb 
pénzt tudtak költeni vásárlásra. A gazdaság emiatt még to-
vább hanyatlott. A gazdasági visszaesés folyamata önmagát 
erősítette, így egyre gyorsult az elszegényedés. Állástalan 
csavargók járták be az országot munkalehetőség után kutat-
va, köztük nagyon sok gyerek is. A jómódhoz szokott embe-
rek is éheztek.

 Pánik a tőzsdén  Hogyan visel-
kedtek a befektetők a tőzsdei pánik 
alatt?
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A válság világméretűvé válása

A gazdasági válság* következtében az amerikaiak kivon-
ták a befektetéseiket Európából. Ennek hatására az ottani 
gazdaságokban hetek alatt súlyos gondok keletkeztek (ter-
melésleállás, elbocsátások), de Németországban a gazdasági 
válságnak még ennél is súlyosabb, komoly politikai követ-
kezményei is lettek. 

A közép-európai kisebb országokat elsősorban a mező-
gazdasági termények árának zuhanása hozta nehéz hely-
zetbe. Visszaesés következett be a külkereskedelemben is. 
Minden kormány igyekezett megvédeni a hazai termelőket, 
ezért korlátozta a külföldi árucikkek behozatalát. Magyaror-
szágon is bankzárlat volt – pénzt sem betenni, sem kivenni 
nem lehetett. Ez hatással volt a gazdaság minden szintjére, 
mivel nem jutott hitelhez sem a gyáros, sem a munkás, sőt 
maga az állam sem, hiszen állami kölcsönt az európai orszá-
gok sem tudtak biztosítani.

Akik a válság alatt még munkához jutottak, kénytelenek 
voltak alacsonyabb bérért dolgozni. A tömegessé váló mun-
kanélküliség következtében sokan nyomorogtak. Sokan vol-
tak, akik nem tudták a lakbérüket fizetni, ezért az utcára ke-
rültek. Az elszegényedett, megkeseredett emberek között 
a szélsőséges pártok felelőtlen ígéretekkel gyorsan tud-
ták növelni a népszerűségüket.

Milyen politikai következményei voltak a gazdasági válság-
nak?

Az Egyesült Államok kísérlete a válság 
leküzdésére

1933-ban, a válság csúcsán új elnök lépett hivatalba Frank-
lin Delano Roosevelt [rozevelt] személyében. Az új elnök 
azonnal hozzálátott a válság kezeléséhez. A meghirdetett 
gazdaságpolitika a New Deal [nyú díl], az új irányvonal ne-
vet kapta. A lényege az volt, hogy az állam beavatkozott a 
gazdaság működésébe. 

Először is el kellett érni, hogy az emberek a pénzüket 
újra elhelyezzék a bankokban, hogy azokon keresztül visz-
szaáramolhasson a gazdaságba. Ennek érdekében szabá-
lyozták a pénzintézetek működését, a kisebb bankokat be-
zárták. A munkanélkülieket közmunkák szervezésével segí-
tették. Arra törekedtek, hogy a foglalkoztatás hatékony  legyen, 
azaz minél alacsonyabb költséggel minél több munkanélküli-
nek tudjanak munkát adni. A nagyobb közmunkaprogramok 

 Franklin Delano Roosevelt, a vál-
ságkezelő amerikai elnök

 Az Uj-Somogy Nyomda- És Lap-
kiadó Részvénytársaság 1930-ban 
kibocsátott részvénye. A részvény 
megvásárlásával a befektető résztu-
lajdonossá vált, részesedett a gyár 
nyereségéből, ugyanakkor a veszte-
ségek őt is érintették. Így váltak 
nincstelenné a csődbe jutott vállal-
kozások részvényesei.
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során utak, vízerőművek épültek, az állástalanok száma azon-
ban csak lassan csökkent. Bevezették a munkanélküli-se-
gélyt. Enyhítették a mezőgazdaságból élők terheit is.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen helyzetben volt Európa gazdasága az első világhá-
ború után? Miért?

2. Mennyiben volt más helyzetben az Amerikai Egyesült Álla-
mok? Magyarázd meg, miért!

3. Milyen okok vezettek az amerikai tőzsde összeomlásához? 
Milyen következményei lettek a „fekete csütörtöknek”?

4. Miért terjedt át a válság Európára is?
5. Hogyan próbálták meg kezelni a válságot az Amerikai 

Egyesült Államokban?

Kényszerintézkedések 1933-ban

1933-ban az Amerikai Egyesült Államokban a vetésterület ne-
gyedrészén megsemmisítették a gyapotot, Oregon államban ren-
geteg birkát vágtak le. Előfordult, hogy a kormány felvásárolt öt-
millió sertést csak azért, hogy elpusztítsa azokat. Brazíliában 
eltüzelték vagy tengerbe szórták a kávétermést, és nem metszet-
ték meg a kaucsukfákat. Argentínában juhok százezreit vitték vá-
góhídra, hogy helyet adjanak a fi atal bárányoknak, Dániában 
szintén ezrével vágták le a teheneket. A tulajdonosok kártérítést 
kaptak az államtól, és haladékot adósságaik visszafi zetésére. De 
mi volt az óriási pusztítás célja? A túltermelés megakadályozása! 

 Mi volt a célja a termeléskorlátozásnak és a kényszerintézkedéseknek?
Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport érveljen a termeléskorláto-
zás és termények, állatok egy részének megsemmisítése mellett, a másik 
pedig ellene!

 Hétköznapok a két világháború 
között  Figyeljétek meg a képen lát-
ható családot! Milyennek képzeled el 
életmódjukat, érzelmeiket?

 A válság egyik hatása: ingyen 
ételért sorban álló munkanélküliek 
egy amerikai városban
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33. Diktátorok a politika színpadán –
A fasizmus születése

A trianoni békeszerződés nem minden részt vevő ország számára szolgált megelégedéssel. 
A veszteseket gazdasági összeomlással fenyegette. De voltak elégedetlenkedők a győztesek között 
is, akik azért csalódtak, mert a vártnál kisebb területeket tudtak csak megszerezni. Az elégedetlen 
és elkeseredett embereket pedig könnyű volt szélsőséges politikai nézetek mellé állítani. Ezt tör-
tént Olaszországban.

Mussolini hatalomra kerülése 
Olaszországban

Olaszország a trianoni tárgyalások során kisebb területe-
ket tudott megszerezni, mint amire számított. Emellett a há-
ború felemésztette anyagi tartalékait. Hatalmas volt a mun-
kanélküliség, az emberek nyomorogtak, a leszerelt katonák 
is az állástalanok tömegét gyarapították. A pénz elértékte-
lenedett. A munkások az oroszországi példán felbuzdulva 
sztrájkokat szerveztek, és gyárakat foglaltak el. Ebben a 
légkörben egyre népszerűbbé váltak a szélsőséges politikai 
irányzatok, amelyek közül a legerősebb a szélsőjobboldali 
fasiszta* mozgalom volt. A fasiszták rendet, fegyelmet és 
munkát ígértek.

A fasiszta mozgalom élén Benito Mussolini [musszolini] 
állt, aki tanítóból lett politikussá. 1921-ben megalapította a 
Nemzeti Fasiszta Pártot. Jól felépített propagandával (azaz 
reklámkampánnyal) ígérte a nép felemelkedését, a rend és 

1. Kik voltak az első világháború 
győztesei? Sorold fel!

2. Milyen nehézségekkel kellett 
szembenézni a háború után?

3. Idézd fel, amit az orosz forra-
dalomról tanultál!

Mi a fasizmus?

Olyan politikai irányzat, amely egyrészt felfokozott nemzeti, 
azaz nacionalista elképzelések teljesülését ígéri (például a nem-
zet birodalommá válását), másrészt a széles néprétegek szociális 
szükségleteinek kielégítését ( jólétet és biztonságot). A tömegekre 
igyekszik támaszkodni. Ezt érzelmi befolyásolással, tények elfer-
dítésével, propagandával és jól megtervezett, látványos pártren-
dezvényekkel valósítja meg. A fasizmus központi fi gurája a vezér, 
aki, miközben hangosan a nemzeti egységet hirdeti, valójában a 
demokratikus többpártrendszer és az alapvető szabadságjogok 
felszámolására törekszik. Emellett erősen kommunistaellenes, de 
intézkedéseivel a munkásréteg helyzetén igyekszik javítani. Eltúl-
zott nacionalista céljait a többi nemzet rovására, akár háború 
árán akarja megvalósítani.

 Az olasz fasiszta mozgalom jel-
képe. Egy ókori római szimbólumot 
használtak fel: a fasces [fásesz] egy 
fejsze köré kötött vesszőnyaláb, 
amely az „egységben az erő” elvét 
jelképezte.
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 Benito Mussolini, a Duce. A fest-
ményen Mussolini katonai egyenru-
hában áll a tömeg közepén, kiemel-
kedve, jobb kezét az égnek emelve, 
míg a körülötte álló tömeg rajongva 
öleli körbe és éljenzi. Ehhez hasonló 
képekkel befolyásolta a Vezér az em-
berek érzelmeit. Kialakított magáról 
egy csodálatos képet, mely szerint ő 
a nép barátja, a Duce.

 A piemonti faluba látogató Mus-
solinit M betűt formázó díszkapuval 
és a helyi 8-14 éves fiúk, a fasiszta 
ifjúsági szervezet tagjainak felsora-
koztatásával köszöntötték.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan kerültek hatalomra a fasiszták Olaszországban?
2. Milyen eszközökkel tudta Mussolini érvényesíteni az aka-

ratát?
3. Milyen intézkedések hatottak kedvezően a gazdaság fej-

lődésére? Milyen hatással volt ez Mussolini megítélésére?
4. Milyen változások könnyítették meg az emberek életét?

a béke megteremtését. Megszervezte a párt félkatonai ala-
kulatait is, tagjaikat öltözékük alapján „feketeingeseknek” 
nevezték. 1922-re a fasiszta párt már több tízezer fegyveres-
sel rendelkezett. Katonái fegyveres összetűzésekkel, vere-
kedésekkel és gyilkosságokkal fitogtatták erejüket – nem 
kis félelmet ültetve el az emberekben. Októberben Mussoli-
ni Róma mellé rendelte a csapatait, és kiadta a „Menetelés 
Rómába” jelszót. Az állig felfegyverzett katonák fenyegető 
felvonulása megtette a hatását: az olasz király a nemzeti fel-
emelkedést ígérő harcias Mussolinit miniszterelnökké ne-
vezte ki.

A fasiszta diktatúra kiépülése

Mussolini vezetése alatt Olaszország néhány éven belül 
egypárti diktatúrává alakult, az országgyűlés elvesztette je-
lentőségét. A feloszlatott parlament helyett megalakították a 
Fasiszta Nagytanácsot, ez lett az olasz állam legfőbb vezető 
szerve. Az élén a Duce [Dúcse, azaz Vezér], vagyis Mussolini 
állt, aki minisztereit a fasiszta párt vezetői közül válogatta ki. 
Ellenőrzése alá vonta a sajtót és az oktatást.

A gazdaságot számos népszerű intézkedéssel alakította 
át, megnövelve az állami befolyást. A munkásság és a pa-
rasztság védelmében kiterjesztette az állami gondoskodást 
is. A lakásépítés fellendítése az infrastruktúra fejlődésére 
is jótékonyan hatott. A mindennapi életet megkönnyítő szol-
gáltatások, mint például a csatornahálózat, a közutak, a táv-
közlés kiépítése, ezekben az években kezdődött meg.

Érdekes tény, hogy 192 új várost alapított, amelyeknek fel-
építése is hasonló volt. A központban általában két főtér he-
lyezkedett el, amelyek alkalmasak voltak a tömegrendezvé-
nyek lebonyolítására is. Ezek köré épültek a modern hivatalok, 
illetve a lakótelepi szociális lakások.
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Hitler és a Harmadik Birodalom eszméje

A háború legnagyobb vesztese kétségkívül Németország 
volt. A háború végén tömegtüntetések, fegyveres utcai lázon-
gások, gyász, éhezés és reménytelenség jellemezte Németor-
szágot. A német császár lemondott, az ország alkotmányos 
köztársasággá vált. Az új kormány kilátástalan helyzetben 
vette át az ország irányítását: a gazdaság romokban hevert, 
a termelés jelentősen visszaesett, az óriási nagyságú jóváté-
tel fizetése pedig szinte lehetetlennek tűnt. A német fizető-
eszköz, a márka teljesen elértéktelenedett. 

A húszas évek közepétől az amerikai kölcsönöknek kö-
szönhetően javulni kezdett a helyzet. Az ipar termelése újra 
a háború előtti szintre emelkedett. A lakosság, különösen a 
munkások életszínvonala emelkedett. Azonban a világ-
gazdasági válság, az amerikai hitelek és befektetések el-
tűnése Németországot újabb mélypontra juttatta. A terme-
lés majdnem a felére csökkent, a munkanélküliek száma 
elérte a hatmilliót! A német kormányok nem tudtak könnyí-
teni az emberek helyzetén, ami sokakat felháborított, és a 
demokratikus politikai rendszer ellen fordított.

Ezt a politikai hangulatot használta ki Adolf Hitler, a 
Nemzetiszocialista Német Munkáspárt* (röviden náci párt) 
vezetője. Elfogadhatatlannak tartotta a háborús vereséget és 
a versailles-i békeszerződés Németországot sújtó pontjait. 
Legfőbb ellenségnek a békeszerződést aláíró politikusokat, a 
kommunistákat és a zsidókat kiáltotta ki. Erőszakos nézetei 
a fennálló rend megdöntéséről és Németország nagyságá-
nak visszaállításáról – a Harmadik Birodalom létrehozásá-
ról – hamar népszerűséget szereztek neki és pártjának. 

A propagandán kívül a nemzetiszocialisták eszközei közé 
tartozott az erőszak is. A náci rohamosztagosok* – az 
SA nevű szervezet tagjai – megverték és megfélemlítették 
politikai ellenfeleiket. 1932-ben a náci párt szerezte a leg-
több szavazatot a választásokon. 1933 januárjában pedig 
Hitler lett Németország kancellárja (azaz miniszterelnöke). 

1. Mely országok voltak az első 
világháború vesztesei? Sorold 
fel!

2. Milyen nehézségekkel kellett 
szembenézniük a háború 
után?

A versailles-i béke a vesztes országokat gazdasági összeomlással fenyegette. Németország 
 különösen nagy árat fizetett a világháborúban betöltött szerepéért: területveszteség és jóvátétel 
fizetése volt a büntetése. Az elkeseredett emberek a szerződést aláíró politikusokat hibáztatták. 
Nem csoda, ha a felemelkedést, a dicsőséges jövőt és igazságtételt ígérő nemzetiszocialista párt, 
élén Hitlerrel, hamar nagy népszerűséget szerzett.

34. Diktátorok a politika színpadán – 
Hitler színre lép

Honnan ered a Harmadik Biro-
dalom elnevezés?

A német nép nagy történelmi 
múltra tekinthet vissza. 962-től 
1806-ig Német-Római Birodalom-
ként, 1871-től Német Császárság-
ként írta be magát a történelembe. 
E két nagy birodalom emléke nyo-
mán haladva Hitler propagandája 
vissza akarta hozni a múlt dicső-
ségét, emiatt az országot Harma-
dik Birodalom néven kezdték em-
legetni.
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Hatalomra kerülése után Hitler hónapok alatt felszámol-
ta a parlamentáris demokráciát, és magát Németország 
korlátlan hatalmú vezérévé (Führer, azaz vezér) tette. A sa-
ját pártján kívül betiltotta az összes többi pártot és a szak-
szervezeteket is. Politikai ellenfeleit koncentrációs táborok-
ba* záratta vagy meggyilkoltatta. Nagy létszámú titkosrend-
őrséget építettek ki a lakosság folyamatos ellenőrzése és 
megfélemlítése céljából. Ez volt a hírhedt Gestapo.* A hadse-
reg tagjainak esküt kellett tenniük arra, hogy Hitler paran-
csait feltétel nélkül teljesítik.

 Adolf Hitler: Mein Kampf – a náci 
párt programja. 1923-ban a nácik 
fegyveres hatalomátvételre készül-
tek. A bajorországi München városa, 
annak legnagyobb sörháza volt a ki-
szemelt helyszín, innen ered az ese-
mény elnevezése: a „müncheni sör-
puccs”. A sikertelen puccskísérlet 
után Hitler börtönbe került. Itt írta a 
Mein Kampf (Harcom) című könyvét, 
amely nemcsak saját, de a náci párt 
hitvallásának és programjának ösz-
szefoglalója.

 Hitler beszédet mond egy párt-
rendezvényen. Hitler a szónoklat 
nagymestere volt. Hatalmas töme-
geket tudott fellelkesíteni élénk 
gesztikulációval és arcjátékkal kí-
sért, hatásosan felépített beszédei-
vel.  Mit gondolsz, itt milyen benyo-
mást akart kelteni? Mivel érte el ezt?

A nemzetiszocialista eszmék erőszakos terjesztése

A náci diktatúra megszüntette a sajtószabadságot. Az újságok 
csak olyan híreket, cikkeket közölhettek, a rádiók csak olyan mű-
sorokat sugározhattak, amelyek támogatták Hitler politikáját. 
A rendőrségtől, a bíróságoktól és az iskolákból is eltávolítottak 
mindenkit, akiről úgy gondolták, nem ért egyet az eszméikkel. Az 
iskolás fi úk és lányok számára kötelezővé tették a náci ifjúsági 
szervezetekbe (a Hitlerjugendbe) való belépést és a náci progra-
mokon való részvételt. Megkezdődött a zsidó és a roma szárma-
zású, valamint az átlagtól valamilyen szempontból eltérő (pl. szí-
nes bőrű, homoszexuális vagy fogyatékkal élő) lakosság üldözése 
és jogainak korlátozása.

A gazdasági válság elmúltával a német gazdaság növeke-
dett, az emberek életszínvonala pedig emelkedett. A lakos-
ság jelentős része számára ez akkor fontosabbnak tűnt, mint 
tiltakozni a politikai és szabadságjogok korlátozása ellen.

 A fiúknak kötelező volt részt venni a náci ifjúsági szervezetben 
(Hitlerjugend).  Mi lehetett a célja az ilyen szervezeteknek, és mi-
lyen tevékenységet végezhettek?
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Az antiszemita indulatok fel-
szítása

A zsidóellenességet, a zsidó 
származású emberek elleni gyűlö-
letkeltést és erőszakot nevezzük 
antiszemitizmusnak. Európában a 
polgárosodás korában a törvény 
előtti egyenlőséget kiterjesztették 
a zsidó vallású lakosságra is. Ez 
elősegítette, hogy a helyi nyelvet 
és kultúrát átvevő zsidóság egyre 
jobban beilleszkedjen. A Németor-
szágban élő zsidók esetében is ez 
történt. A legtöbben lelkes hazafi -
ként részt vettek a német kultúra, 
gazdaság felvirágoztatásában, és 
harcoltak az első világháborúban 
is. A velük szembeni ellenszenv és 
bizalmatlanság ennek ellenére so-
kakban megmaradt. Ezért sikerül-
hetett Hitlernek az általános kese-
rűséget és haragot a zsidóság ellen 
fordítani. A nemzetiszocialisták 
antiszemita propagandája tovább 
erősítette a zsidóellenes gyűlöle-
tet. Ily módon sok emberrel el tud-
ták hitetni, hogy Németország a 
zsidók miatt vesztette el a háborút, 
és a zsidók felelősek az emberek 
nyomoráért is.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hasonlítsd össze Olaszország és Németország helyzetét a 
gazdasági válság kirobbanása előtt! Milyen körülmények 
jellemezték a két országot a válság után?

2. Milyen politikai következménye lett a gazdasági válságnak 
Németországban?

3. Vitassátok meg párban dolgozva, hogy mi volt a szerepe a 
diktatúra kiépítése szempontjából a következő intézkedé-
seknek: a politikai pártok betiltása, a sajtó ellenőrzése, 
koncentrációs táborok létesítése, titkosrendőrség felállí-
tása, a másképpen gondolkodók eltávolítása az állásuk-
ból, náci ifjúsági szervezetek működtetése, a zsidó szár-
mazású emberek üldözése! Jegyzeteljetek, és véleménye-
tek osszátok meg társaitokkal!

Az antiszemita hangulat felszítása azt a célt szolgálta, 
hogy a zsidókat elűzzék Németországból. Ezt kezdetben jo-
gaik fokozatos megnyirbálásával próbálták elérni. A külföldre 
menekült – azaz emigrált – zsidó családok vagyonára az ál-
lam tette rá a kezét.

 A zsidók tulajdonában lévő boltok kirakatait betörték, az üzle-
teket kifosztották
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35. Sztálin diktatúrája a Szovjetunióban
Az első világháború súlyos veszteségei után Oroszországnak egy még nagyobb áldozatokkal 

járó polgárháborúval kellett szembenéznie. A polgárháború győztesei, a bolsevikok diktatúrát 
építettek ki. A kommunista eszmék megvalósítását tűzték zászlajukra, de intézkedéseik és mód-
szereik – az elnyomás és a terror – a legalapvetőbb személyi szabadságjogoktól is megfosztotta 
a tömegeket.

1. Mik voltak a bolsevikok legfon-
tosabb céljai?

2. Milyen események során kerül-
tek hatalomba?

Sztálin diktatúrája

A forradalom és a polgárháború után a hatalomra kerülő 
bolsevikoknak súlyos gazdasági nehézségekkel kellett szem-
benézni. 1920–1921-ben Oroszországban éhínség pusztított. 
Lenin új gazdaságpolitika (NEP) néven enyhítő intézkedé-
seket vezetett be. A hadikommunizmust megszüntette, he-
lyette kismértékben visszatértek a kapitalista tulajdon-
viszonyok. A parasztok maguk adhatták el terményeik egy 
részét, a városban élők pedig kisebb üzleteket tarthattak 
fenn. Ezzel mind a mezőgazdaság, mind az ipar fejlődése új 
lendületet vett, javulni kezdtek az életkörülmények.

A hatalmas területen elhelyezkedő országban több nem-
zet élt együtt. Rendezni kellett tehát ezek egymáshoz való 
viszonyát, valamint az ország külkapcsolatait is. Az új állam-
szervezet hivatalosan önálló irányítású, független álla-
mok szövetsége lett. 1922-ben megalakult az új állam: a 
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, röviden 
Szovjetunió. A valóságban azonban szó sem volt független-
ségről! Az államalakulat egész területén az orosz befolyás 
érvényesült, a tagköztársaságokban még a saját nyelv hasz-
nálata sem valósulhatott meg.

Emlékezz vissza, hogy a reformkorban milyen követelései 
voltak a magyar rendeknek! Milyen hatása volt az áprilisi 
törvényeknek a Magyarországon élő nemzetiségekre?

1924-ben újabb sorsfordulat következett az állam életé-
ben. Meghalt Lenin. Halála után tudatosan és módszeresen 
Joszif Visszarionovics Sztálin vette át a párt vezetését, ezzel 
a Szovjetunió legnagyobb hatalmú vezetőjévé vált. A pártfő-
titkár durván visszaélt a megszerzett hatalommal. A gazda-
ság és a társadalom átalakítását erőszakos eszközökkel 
hajtotta végre. Bárkit elpusztított, aki céljai elérésében aka-
dályozta.

 Sztálin – születési nevén Joszif 
Vissza rionovics Dzsugasvili – grúz 
származású politikus, a világ egyik 
legrosszabb megítélésű állami veze-
tője.
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A sztahanovista mozgalom

Egy Sztahanov nevű bányász 
volt a mozgalom központi fi gurája. 
Az ő neve után sztahanovista moz-
galomként vált közismertté a mun-
kaverseny. A Donyec-medence 
egyik bányájában a tervteljesítés 
érdekében a helyi pártbizottság ki-
találta, hogy versenyt indít. Szta-
hanov mindenkit messze megha-
ladó teljesítményt nyújtott, ezzel 
többszörösét kereste az átlagos 
munkabérnek. Eredményeit úgy 
érte el, hogy többen is dolgoztak a 
keze alá, és segítették. A munka-
versenyt a párt elterjesztette, így 
az 1940-es évekre a munkások fele 
vett már részt a mozgalomban.

Erőszakos kollektivizálás a me-
zőgazdaságban

Az állami beavatkozással szem-
ben a jómódú gazdák határozott 
ellenállást mutattak. A parasztok 
csökkentették a termelést, és le-
vágták az állataikat. A bolsevikok a 
gazdagabb parasztok ellen szabá-
lyos háborút indítottak. A mezőgaz-
daságban dolgozó népesség legak-
tívabb rétegétől erőszakkal gyűj-
tötték be a terményfelesleget. En-
nek a parasztok néha fegyveresen 
is ellenálltak. 1930 telén kulákok 
ezreit lőtték agyon, mert megta-
gadták a kollektivizálást. Más gaz-
dákat, akiket különösen veszélyes-
nek ítéltek, Szibériába száműztek.

 Fogalmazd meg, miért nevezhető 
erőszakos kollektivizálásnak a mező-
gazdaság államosítása!

 A termelést a kolhozokba kényszerített parasztság végezte

Az iparosítás programja

Az 1920-as évek végén Sztálin utasítására szigorú terv-
gazdálkodást vezettek be a Szovjetunióban, azzal a céllal, 
hogy az ipari termelésben utolérjék a nyugati kapitalista ha-
talmakat. Megszüntette a NEP-et, nem működhettek tovább 
a magánvállalkozások. Ötéves tervekben jelölték ki azokat 
a célokat, amelyeket egy-egy iparágon belül el kellett érni. 
A tervgazdálkodás során az ipar fejlesztését tűzték ki célul, 
miközben a fogyasztási cikkek – a mindennapi élethez szük-
séges termékek – előállítását a minimálisra csökkentették. 
Emellett a béreket is alacsonyan tartották. Hiány volt élel-
miszerből, megfelelő mennyiségű és minőségű cipőből, ru-
hából és minden egyéb iparcikkből. Elsősorban a nehézipart 
és a gépgyártást fejlesztették, vízi erőműveket, vasútvona-
lakat építettek. A gépeket és berendezéseket sokszor külföld-
ről hozatták, mert ezeket a szovjet ipar nem tudta előállítani. 
Ezekért az eszközökért túlnyomórészt élelmiszerrel fizettek. 

A munkaerőt részben a faluról elűzött parasztok adták, 
akik az iparban kaptak munkát. A munkára való ösztönzés 
egyik formája a munkaverseny volt, amelyben a kívánt ered-
ményt a minőségi követelmények elhanyagolásával érték el.

A mezőgazdaság átalakítása

A bolsevikok a paraszti magántulajdont is a szocializmus 
útjában álló akadálynak tekintették, ezért a parasztságot
fokozatosan állami gazdaságokba (azaz szovhozokba) és 
termelőszövetkezetekbe (azaz kolhozokba) kény sze rí tet-
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Sztálin az elvtársak szemében

Lenin az alábbi levélben hívta 
fel a párt vezetőinek figyelmét 
Sztálin személyiségének fenyege-
tő oldalára:

„Sztálin túlságosan goromba 
em ber, és ez a fogyatékosság, amely 
teljesen elviselhető körünkben, a 
kommunisták közötti érintkezés-
ben, tarthatatlan a főtitkár tisztsé-
gében. Ezért javaslom az elvtár-
saknak, gondolkozzanak azon, 
hogyan kellene Sztálint ebből a 
tisztségből áthelyezni. Jelöljenek 
ki helyére másvalakit, akinek egye-
bek mellett az a pozitív tulajdonsá-
ga van Sztálin elvtárssal szemben, 
hogy türelmesebb, lojálisabb, ud-
variasabb és fi gyelmesebb.”

  Vajon miért választhatták meg 
mégis a párt főtitkárává? Vitassátok 
meg!

 A becslések szerint Ukrajnában 
1932 és 1934 között hétmillió ember 
halt éhen! Mit gondolsz, miért nem 
vásárolt gabonát az állam az éhínség 
enyhítésére? Tanárod segítségével 
gyűjtsétek össze a lehetséges politi-
kai okokat!

Sztálin módszere: a terror 
és a személyi kultusz

A diktatúra fenntartásának legfőbb eszköze a terror 
volt. Sztálin a politikai ellenfeleit száműzte, bebörtönözte 
vagy kivégeztette. Milliókat zártak kényszermunkatáborok-
ba, amelyeket az orosz elnevezés alapján Gulagnak* nevez-
tek. Koholt (azaz kitalált) vádak alapján fogták perbe a 
rendszer ellenségeit, a törvényességet pedig teljesen figyel-
men kívül hagyva ítélték el őket. A bizonyítás a vádlottak 
kikényszerített beismerő vallomásán alapult. 

A harmincas évek második felében a Gulag táboraiban ra-
boskodók száma másfél-két millió között mozgott. Kény-
szermunkásokat olyan ipari tevékenységek során alkal-
maztak, amelyekre a rossz munkakörülmények miatt 
másképpen nem kaptak volna munkaerőt. A csatornákat, 
utakat, erőműveket sokszor embertelen körülmények között 
építették, gyakran szakképzetlen munkaerő felhasználásá-
val. A kényszermunkatáborok hálózata tehát kettős célt 
szolgált. Egyrészt olcsó munkaerőt biztosított a legnehe-

ték. Állami tulajdonba kerültek a haszonállatok, a földek és 
a termelőeszközök. Az 1920-as évek végétől egyre erőszako-
sabban zajlott az államosítás, a kollektivizálás.* A gazdag 
parasztokat kuláknak* nevezték. Őket a rendszer ellensége-
ként kezelték: üldözték, száműzték, vagyonukat elkoboz-
ták, és azzal feljelentőjüket jutalmazták. A második ötéves 
terv végére teljesen megszűnt a mezőgazdasági magántulaj-
don. A termékek fajtáját, mennyiségét és árát központilag 
határozták meg. Mindezek hatására a termelés drasztiku-
san visszaesett, éhínség pusztított! Az állam azonban nem 
sietett az emberek megsegítésére, pedig a világpiacon olcsó 
volt a gabona.
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 Sztálin a tömegek élén  Miként 
ábrázolta ez a plakát Sztálint? Pró-
báljatok minél több rejtett üzenetet 
megfogalmazni a kép alapján!

zebb munkaterületeken. Másrészt a táborba való elhurcolás 
olyan fenyegetést jelentett, amivel könnyen rá lehetett bírni 
a népet az engedelmességre.

A hatalom gyakorlásának másik eszköze a személyi 
kultusz* kiépítése volt. A személyi kultusz általában egy 
politikai vezető mértéktelen és kritikátlan dicsőítése. 
Sztálin körül korábban soha nem tapasztalt személyi kultusz 
alakult ki. A propaganda azt sugallta róla, hogy szinte fel-
sőbbrendű ember, aki döntéseiben tévedhetetlen, és képes 
bármit elérni. Ezt hitette el a néppel a tömegtájékoztatás, az 
oktatás és a kultúra is, kikényszerítve a vezető iránti hódola-
tot. A vezért költeményekben dicsőítették, mindenütt ret-
tenthetetlennek és bölcsnek ábrázolták. Nem lehetett bírálni, 
tiltott volt vele szemben a tiszteletlenség és a viccelődés is. 
Ez utóbbit a titkosrendőrség is ellenőrizte. Azok az embe-
rek, akik kritizálni merték Sztálint, könnyen kényszermunka-
táborban találhatták magukat.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi jellemezte a Szovjetunió államszervezetét? 
2. Mi jellemezte a szovjet gazdaságot?
3. Miért tekintette ellenségnek a szovjethatalom az egyéni-

leg gazdálkodó parasztokat?
4. Sorold fel az iparosítás kedvező és kedvezőtlen hatásait! 

Hogyan illeszkedett a Gulag-rendszer az iparosítási prog-
ramhoz? 

5. Milyen külsőségek jellemezték az olasz fasiszta, a német 
nemzetiszocialista és a sztálini diktatúra rendezvényeit? 
Lapozz a könyvben, nézd meg a képeket, és sorold fel, mi 
volt bennük a közös!

 A személyi kultusz – a moszkvai 
Vörös téren Sztálint élteti a felvonu-
ló munkások tömege
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36.A náci terjeszkedés Európában
Hitler legfőbb célja Németország vezető szerepének kivívása volt. A német anyanyelvűek lakta 

területek megszerzésével és kelet felé terjeszkedés révén egy erős német birodalmat akart létre-
hozni. Ehhez először is le kellett győznie Ausztriát, Csehszlovákiát és Lengyelországot is, lehetőleg 
anélkül, hogy háborúba keveredne a nyugati hatalmakkal.

1. Mikor és hogyan jött létre Cseh-
szlovákia?

2. Mit írt elő a versailles-i béke-
szerződés Ausztriára vonatko-
zóan?

3. Hogyan akarták a győztes ha-
talmak megakadályozni egy 
újabb világháború kitörését?

A német fegyverkezés megindítása

Hitler terve nem volt csekélység: egy hatalmas biroda-
lom  kiépítése! Hódítani, és a minden nép felett álló német 
fajjal (az árjákkal) népesíteni be a világot! A területszerzés 
megvalósításához először a német hadsereget kellett újra 
felfegyverezni. Ezt azonban a versailles-i békeszerződés sza-
bályozta. Ezzel szembeszegülve Hitler 1935-ban bevezette az 
általános hadkötelezettséget, és egy 500 ezer fős hadsere-
get állított fel – az engedélyezett 100 ezres létszám helyett. 
Meg indult a légierő fejlesztése és a harckocsizó egységek
felállítása is, amit ugyancsak megtiltott a békeszerződés Né-
metország számára. Mindez a versailles-i békeszerződés 
nyílt megszegését jelentette. Nagy-Britannia és Franciaor-
szág mégsem tett semmit ellene! Akkor sem léptek fel kato-
nai erővel, amikor a német csapatok 1936-ban bevonultak 
a francia‒német határon kialakított fegyvermentesített 
övezetbe, a Rajna-vidékre.

 Német terjeszkedés 1936 és 1939 között

Rajna

Duna

Elba
Odera

Visztula

Danzig

Varsó

Budapest

Berlin

Bécs

Prága

L E N G Y E L -
O R S Z Á G

A U S Z T R I A

S V Á J C

FRANCIA-
ORSZÁG

DÁNIA

OLASZORSZÁG

MAGYARORSZÁG

R O M Á N I A

J U G O S Z L Á V I A

CSEHORSZÁG

1938. március 12.

1939. március 15.1936

1938Sz

udéta-vidék
Rajna-
   vidék
(demilitarizált

 övezet)
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NÉMETORSZÁG
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Ó
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LG

IUMHO
LL

ANDIA

S Z L O VÁ K I A

Németország határa 1939 tavaszán Magyarország határa 1939-ben

Egy újabb diktátor színre 
lépése

1936-ban Európa fi gyelmét egy 
újabb polgárháború kötötte le. 
Spanyolországban az uralkodó el-
űzése után a köztársaság vezetésé-
ért folytatott küzdelem fegyveres 
összecsapásokba torkollott. A pol-
gárháborúba a nagyhatalmak is 
beavatkoztak – mindkét oldalról. 
A spanyol gyarmatokon folytatott 
harcokban a brutalitásáról elhíre-
sült Franco tábornok végül eldön-
tötte a polgárháború kimenetelét. 
Hitler és Mussolini csapatainak 
segédletével leverte a lázadókat. 
Ugye ismerős a forgatókönyv? 
A politikai ellentéteket kihasználó 
tábornok – katonai erőinek kö-
szönhetően – politikai hatalmat 
szerez, és katonai diktatúrát épít 
ki. Hatalmát a terror eszközeivel 
tartja fenn – Franco esetében negy-
ven évig!

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   135 2022. 03. 18.   17:35:36



136

Vajon miért nem cselekedtek a győztes hatalmak? Ha 
végiggondoljuk, hogy az első világháború és az azt követő 
világgazdasági válság milyen gazdasági károkkal és mennyi 
emberáldozattal járt, talán megértjük a késlekedés okát. 
A nagyhatalmak tehát el akarták kerülni a háborús konf-
liktust. Hitler ezt jól látta, és úgy gondolta, hogy a háborúval 
való puszta fenyegetéssel további engedményekre is rávehe-
tők! Tervei között szerepelt, hogy Csehszlovákia és Lengyel-
ország német ajkúak lakta, ásványkincsekben gazdag terüle-
teit birodalmához csatolja. A szövetségest pedig Mussolini 
személyében meg is találta. 1936 őszén Hitler és Mussolini
meg is állapodott abban, hogy közös külpolitikát fognak 
folytatni. Ezt az egyezményt „Berlin–Róma-tengelynek” ne-
vezték. A későbbiekben pedig a német szövetségi rendszer-
hez tartozó államokat tengelyhatalmak* néven emleget-
ték.

Hányféle módon szegte meg Németország a versailles-i bé-
keszerződés előírásait? Miért tűrték ezt a győztes nagyha-
talmak?

Ausztria bekebelezése

A versailles-i békeszerződés megtiltotta Németország és 
Ausztria egyesülését is, noha az itt élők német nyelven be-
széltek, és többségük németnek vallotta magát. Hitler maga 
is Ausztriában született. Ahogy Németország egyre erősebbé 
vált, az osztrák lakosság egyre nagyobb része támogatta 
a Németországhoz való csatlakozást. Az osztrák kancellár 
tárgyalásokat folytatott Hitlerrel Ausztria függetlenségének 
megőrzése érdekében, de nem járt sikerrel. Hitler nyomására 
lemondott, átadva helyét egy németbarát kormányfőnek. Ez-
zel el is hárult az akadály a Német Birodalom első, határon 
kívüli területfoglalása elől. A német csapatok 1938 márciu-
sában ellenállás nélkül bevonultak Ausztriába. Hitler pe-
dig bejelentette Ausztria beolvadását a Német Birodalom-
ba, amelyet Anschluss [anslussz] néven jegyez a történelem. 
A nyugati nagyhatalmak ugyan éles hangon tiltakoztak, de 
megint nem tettek semmit!

Milyen módon szerezte meg Hitler Ausztriát? Miért nem üt-
között ellenállásba?
Miért erősödött meg jelentősen Németország nagyhatalmi 
helyzete Ausztria bekebelezésével?

Miért volt fontos Ausztria 
megszerzése?

Hitler az ausztriai Braunau 
am Inn nevű városkában született 
1889. április 20-án. Iskoláit is 
Ausztriában végezte – több-keve-
sebb sikerrel. Festőművész szere-
tett volna lenni, de gyenge tanul-
mányi eredményei miatt – és a 
kellő tehetség hiányában – nem 
vették fel a bécsi művészeti akadé-
miára. Bécsben töltött évei alatt 
alakult ki antiszemita, fajgyűlölő, 
a vallást és a polgárságot egyaránt 
megvető világnézete. Amikor be-
töltötte a 24. életévét, a katonai so-
rozás elől átszökött Münchenbe, 
Németországba. Müncheni évét 
tartotta élete legboldogabb eszten-
dejének, mert itt tiszta német kö-
zösségben teltek napjai. De szülő-
földje mégis fontos maradt számá-
ra, a Mein Kampf című könyvében 
így ír erről: 

„Német-Ausztriának ismét egye-
sülnie kell a nagy német anyaország-
gal, éspedig nem holmi gazdasági ok 
miatt! Nem! Ennek az egyesülésnek 
még akkor is be kell következnie, ha 
az gazdaságilag közömbös vagy akár 
káros lenne, be kell következnie a vér-
ségi kötelékeknél fogva!”

 Magyarázd el, miért ragaszkodott 
Hitler az Anschlusshoz!
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A Szudéta-vidék elfoglalása 
– Csehszlovákia felbomlása

Az Anschluss sikere után Hitler újabb németek lakta terü-
let megszerzésére szőtt terveket. Az első világháború után 
létrejött Csehszlovákiához tartozott a Szudéta-vidék, amely-
nek lakosságát hárommillió német alkotta. Közöttük is ter-
jedtek a nemzetiszocialista eszmék, ezeket a csoportokat 
használta fel Hitler terve megvalósításához. A náci csopor-
tok provokációval németellenes hangulatot keltettek, ki-
sebb összetűzéseket robbantottak ki. Hitler az európai 
nagyhatalmakhoz fordult, és a német ajkú lakosság védel-
mezőjeként tüntette fel magát. Követelte, hogy a német 
többségű Szudéta-vidék kerüljön át a Német Birodalom-
hoz, ugyanis csak így akadályozható meg egy német‒cseh-
szlovák háború, amely lángba boríthatja egész Európát.

1938 szeptemberében a müncheni konferencián Nagy-
Britannia, Franciaország és Olaszország vezetői találkoztak 
Hitlerrel. (Csehszlovákia vezetőit azonban nem hívták meg a 
tárgyalásokra.) Elfogadták Hitler érvelését, és Csehszlová-
kiát a követelt területek átadására kényszerítették. Cse-
rébe Hitler kijelentette, hogy további igénye nincs, és ez-
zel hosszú időre biztosítva lesz a béke Európa számára. 
Azonban ígéretét ezúttal sem tartotta be: néhány hónappal 
később, 1939 márciusában elfoglalta Prágát, ezzel felbom-
lasztotta egész Csehszlovákiát. A becsapott nyugati vezetők 
belátták, hogy a Hitlernek tett engedményekkel nem le-
het a békét megőrizni. Ezért Nagy-Britannia és Francia-
ország szerződésben szavatolta Lengyelország sérthetetlen-
ségét. Vagyis ha Hitler Lengyelországra támad, hadat 
üzennek, és fegyveresen is fellépnek a német agresszió ellen. 
Ez az incidens nem sokáig váratott magára.

 Hitler bevonulása a Szudéta-vi-
dékre 1938 októberében. Hitler 
nagyságát volt hivatott bemutatni 
minden ehhez hasonló felvonulás: a 
Führer egy nyitott, lassan haladó 
autóban áll, a háttérben náci jelké-
pes lobogók, a tér színültig tele em-
berekkel, akik mind kinyújtott jobb 
kezüket a levegőbe emelve köszön-
tik őt.  Beszéljétek meg tanáro-
tokkal, mi volt az eredete ezeknek a 
szimbólumoknak – a horogkereszt-
nek, a sasnak, a karlendítésnek!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi volt Hitler célja? Milyen lépéseket tett célja elérése ér-
dekében? Sorold fel!

2. Milyen területeket szállt meg vagy kapcsolt a Harmadik 
Birodalomhoz Hitler a háború kitörése előtt?

3. Hogyan zajlott az Anschluss?
4. Milyen módon érte el Hitler a Szudéta-vidéknek a biroda-

lomhoz csatolását? Valójában nőtt, vagy csökkent egy 
újabb világháború kitörésének veszélye Csehszlovákia el-
foglalása után?
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37. Magyarország a két világháború között – 
A Horthy-korszak

Trianon – gyász, szétszakadt családok, az ország kétharmadának elvesztése. Őszirózsás forra-
dalom, majd proletárdiktatúra. Ebben a zűrzavaros helyzetben lépett a politika színpadára Horthy 
Miklós, a magas rangú tengerésztiszt, aki hadseregével rendet teremtett – bár nem békés eszkö-
zökkel. Ennek ellenére olyan támogatottságot élvezett, amellyel több mint húsz éven át kormá-
nyozhatta az országot.

1. Idézzétek fel, milyen vesztesé-
gekkel járt hazánk számára az 
első világháború!

2. Miért robbant ki az őszirózsás 
forradalom?

Visszatekintés – Magyarország 1918 és 1920 
között

Ha visszatekintenénk az első világháború utolsó heteinek 
eseményeire, az alábbi szomorú kép rajzolódna ki szemünk 
előtt: a fronton képzetlen, szinte még gyermekkorú katonák 
harcolnak, a hátországban éhezés, beszolgáltatás, jegyrend-
szer, elkeseredettség. A mérleg: 600 ezer halott, 700 ezer se-
besült, ugyanennyi hadifogoly. 

Az elégedetlenség 1918-ban az őszirózsás forradalomban 
csúcsosodott ki. Magyarország 1918. október 31-én kivívta 
függetlenségét. Novemberben a Monarchia serege letette a 
fegyvert, így a nemzet legsürgetőbb követelése – a háború 
befejezése – megvalósult. Károlyi Mihály kormánya azonban 
nem tudta beváltani ígéreteit a gazdaság fellendítése és a de-
mokratikus szabadságjogok bevezetése tekintetében. Eköz-
ben az antanthatalmak – a Magyarországon élő nemzetisé-
gek nyomására – újabb területek lecsatolását követelték. 
Károlyi kormánya ezt nem volt hajlandó teljesíteni. Lemon-
dott. 

Ebben az elkeseredett időszakban a munkásság körében 
egyre népszerűbbé vált Kun Béla és kommunista pártja. 1919. 
március 21-én meg is alakította kormányát, proletárdiktatú-
rát hozott létre Tanácsköztársaság néven. Az antant újabb 
területi igényének visszautasítása miatt az ország határait 
ekkor több irányból is megtámadták. A Vörös Hadsereg kez-
deti sikerei meghátrálásra késztették az antantot, amely 
egyezséget ajánlott: ha visszavonjuk csapatainkat az északi 
területekről, akkor a román csapatokat visszarendelik Ma-
gyarország területéről. Ám ez nem így történt. Mi ugyan ki-
vontuk csapatainkat a Felvidékről (ezzel el is veszítettük), de 
a románok átkeltek a Tiszán, és megindultak a Budapest felé, 
majd el is foglalták azt. A Tanácsköztársaság ezzel végképp 
elvesztette az emberek bizalmát, 1919. augusztus 1-jén meg-
bukott.
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Anarchia és „fehérterror”

A tanácskormány lemondása után nem volt olyan politi-
kai erő az országban, amely hosszabb távon élvezhette 
volna az emberek bizalmát. Így rövidebb időszakokra újabb 
és újabb politikusok váltották egymást a miniszterelnöki 
székben. A munkáshatalom intézkedéseit sorra visszavon-
ták: a korábban államosított gyárakat, bányákat és földeket 
visszaadták eredeti tulajdonosaiknak, a Vörös Hadsereget 
feloszlatták. Eközben a románok fosztogatásba kezdtek a 
megszállt területeken. Ez ellen az anarchia ellen lépett fel 
az a Horthy Miklós, aki Szegeden megalakította a Nemzeti 
Hadsereget, és főparancsnokként kezébe vette az irányítást. 

Horthy Miklós személyét az antanthatalmak is támo-
gatták, ezért kaphatta meg a fővezéri kinevezést. Ennek bir-
tokában elhagyta Szegedet, csapataival a Dunántúlra vo-
nult, hogy azt az országrészt is ellenőrzése alá vonja. Miköz-
ben különítményesei itt „rendet teremtettek”, az antant 
visszahívta a román csapatokat Budapestről. Horthy – „daru-
tollas” csapatai élén – 1919. november 16-án vonult be a 
kifosztott fővárosba.

De miért is beszélünk „fehérterrorról”? Ha megfigyeled a 
történelmi eseményeket, rájössz, hogy ha egy társadalmi 
rendszer rosszul működik, akkor a bukása után az emberek 
gyakran nagyon ellenségesen, sőt kíméletlenül járnak el a 
régi rend képviselőivel. A rendteremtés, a „tisztogatás” 
erőszakos eszközökkel, gyakran kegyetlenkedéssel járt 
együtt. Sok esetben igazságos sem volt a megtorlás. Ebben 
az esetben a „fehérek”, azaz a katonai különítmények és 
a velük rokonszenvező szabad csapatok kutatták fel és 
büntették meg (azaz végezték ki) a Tanácsköztársaság ko-
rábbi támogatóit, a „vörösöket”. Ezért nevezzük ezt az idő-
szakot „fehérterrornak”.*

 Vitéz nagybányai Horthy Miklós 
– haditengerészeti főparancsnok, fő-
vezér, kormányzó

Horthy Miklós nemesi család-
ban született. A szülőkkel szembe-
szegülve a fi umei (ma horvátorszá-
gi kikötőváros) tengerészeti akadé-
miára jelentkezett. Sikeresen vé-
gezte iskoláit, öt nyelven beszélt, 
és emellett nagyszerű sportember 
is volt. (Jeleskedett vívásban, lo-
vaglásban, teniszben, vitorlázás-
ban, kerékpározásban és futásban.) 
Tehetségét gyorsan felismerték a 
haditengerészetnél, ezért egyre 
feljebb jutott a katonai ranglétrán: 
ellentengernagy, majd I. Ferenc 
József császár szárnysegédje lett. 
Az első világháborúban csataha-
jók, cirkálók parancsnokaként ért 
el hadi sikereket. Ellenfelei is tisz-
telték, mert nemcsak kiváló pa-
rancsnok, de lovagias ember is 
volt. A haditengerészet főparancs-
nokaként ő volt a Monarchia had-
seregének legmagasabb beosztású 
magyar tisztje.

1920-tól 1944-ig Magyarország 
kormányzója volt.

 Keresd meg az interneten, mit je-
lent az ellentengernagy és a szárnyse-
géd kifejezés!

 Horthy bevonulása Budapestre  Keress az interneten korabeli 
filmet a fővezér budapesti bevonulásáról!

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   139 2022. 03. 18.   17:35:38



140

Királyság koronás fő nélkül

A rend megszilárdítása után a következő lépés a belpoliti-
ka rendezése volt. 1920 januárjában választásokat írtak ki.
A megválasztott parlament elutasította a rossz emlékű köz-
társasági államformát, a királyság visszaállítása mellett 
döntöttek. Azonban a Habsburg-uralkodócsalád visszahívá-
sát sem a nemzet, sem az antanthatalmak nem engedték 
volna. Így a trón betöltetlen maradt, az államfő szerepére 
kormányzót* választottak Horthy Miklós személyében. 
Hivatalba lépése után hamarosan aláírták a trianoni békedik-
tátumot. Bár a kormányzói tisztség a törvény értelmében 
csak ideiglenes megbízatás volt, Horthy közel 25 éven át hi-
vatalában maradt. Ezért a magyar történelemben az 1920–
1944 közötti időszak névadójává vált.

Az új rend megszilárdítása

Horthy kormányzósága alatt több kormány és miniszter-
elnök igazgatta az országot. A társadalmi rend megszilárdí-
tása – idegen szóval: konszolidáció* – érdekében két minisz-
terelnök tette meg a legfontosabb lépéseket: gróf Teleki Pál 
és gróf Bethlen István.

A trianoni béke aláírása után a társadalmi feszültségek 
enyhítésével vette kezdetét a konszolidáció politikája. Tele-
ki Pál kormánya törvényes rendet és biztonságot hirde-
tett. Felszámolta a „fehérterrorban” szerepet vállaló ka-
tonai alakulatokat, valamint a politikai szélsőségeket 
képviselő pártokat és szervezeteket. Ezzel azt is kinyilvání-
totta, hogy a kommunista mozgalmat államellenesnek tekin-
ti, emellett a szakszervezeti mozgalmaknak megtiltotta a 
nyílt kormányellenes szervezkedést. A mezőgazdasági ter-
melés megindítása – tehát az ország lakosságának élelem-
mel való ellátása – érdekében földreformot hajtottak végre. 
A korszak nagy jelentőségű, gazdaságot érintő intézkedése 
volt ez. A nagy- és középbirtokosokra kivetett vagyonadó fe-
jében visszavett földterületeket az állam a szegénypa-
rasztság körében értékesítette. Közel félmillió család jutott 
így földhöz, hosszú távon biztos megélhetéshez. Ezzel együtt 
megnőtt az új rendszerbe vetett hitük is.

A háború okozta károk és a jóvátételi terhek következté-
ben az állam vagyona, a fizetőeszköz aranyfedezete lecsök-
kent, a pénz értéktelenné vált – súlyos infláció* alakult ki. 
Ezt népszövetségi (külföldi, nagyrészt angliai) kölcsönökkel 
sikerült megállítani.

 Gróf Teleki Pál miniszterelnök

 Gróf Bethlen István miniszterel-
nök
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A területi veszteségek hatására a gazdaság szinte megbé-
nult. Mezőgazdasági területek, erdőségek, nyersanyaglelőhe-
lyek, ipari létesítmények kerültek idegen országok kezébe. 
A világgazdaságba való bekapcsolódáshoz szükség volt egy 
új, a nemzetközi piacon is értékes fizetőeszköz bevezetésére. 
Bethlen István kormánya 1927-ben vezette be az értékálló 
új pénznemet, a pengőt. Megalakult a Magyar Nemzeti 
Bank is. Ennek hatására megindulhatott a nemzetközi keres-
kedelem, így a gyárak számára is biztosítottá vált a megfe-
lelő mennyiségű nyersanyag folyamatos pótlása. A gazda-
ság lassan stabilizálódott.

Válság után válság

Az 1929 őszén kirobbant világgazdasági válság 1930-ban 
Magyarországot is elérte. A gazdasági növekedés megállt, a 
termelés csökkent. Az ipari üzemekből és a hivatalokból egy-
más után bocsátották el a munkásokat és az alkalmazottakat. 
Százezrek veszítették el állásukat, nőtt a létbizonytalan-
ság, fokozódott a társadalmi feszültség. A csőd közeli gaz-
dasági helyzetet Bethlen István már nem tudta hatékonyan 
kezelni, közel tízéves miniszterelnökség után lemondott. 
A megerősödő szélsőséges (nemzetiszocialista, fasiszta) po-
litikai irányzatok megjelentek a magyar politika színpadán 
is. Radikális reformokat követeltek, gyors változást ígértek. 
Az új miniszterelnök Gömbös Gyula lett. Magyarországon is 
olyan rendszert kívánt bevezetni, amely lehetővé teszi az 
egypárti kormányzást. Ennek érdekében át akarta alakítani 
a parlament szerkezetét, megpróbálta az ellenzék és a 
szakszervezetek befolyását csökkenteni. Mussolini mintá-
jára létre akart hozni egy olyan pártot, amelyik irányítja a po-
litikai életet, és egységbe tömöríti a társadalmat is. Fontos 
szerepe volt a gazdasági válság felszámolásában, a külkeres-
kedelmi kapcsolatok kiszélesítésében. Olaszbarát alapokon 
nyugvó politikáját azonban Horthy maga is veszélyesnek ítél-
te, ezért hamarosan megvonta tőle a bizalmat.

Kétarcú külpolitika

A Horthy-korszak kormányai mindvégig igazságtalan-
nak ítélték a trianoni békeszerződést, ezért annak felül-
vizsgálatára (revíziójára) törekedtek. A legfontosabb cél a 
Magyarország számára kedvezőbb határok megállapítása 
volt. Ezenkívül el akarták töröltetni a hadsereget korlátozó 
rendelkezéseket, és szót emeltek az országhatáron kívül re-
kedt, kisebbségben élő magyarok jogainak bővítéséért. 

 Az új pénznem: a pengő. Beveze-
tésekor 12 500 koronát váltottak át 1 
pengőre!  Emlékezz vissza hatodik 
osztályos tanulmányaidra! Melyik 
uralkodónk vezetett be először érték-
álló magyar aranyforintot?

 Gömbös Gyula
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A magyar kormány a revíziós politikában kettős játé-
kot űzött. Miközben belföldön a teljes revízió* jelszavát 
hirdette, a diplomáciai tárgyalásokon jóval szerényebb 
igényekkel lépett fel: csak a határ menti magyarlakta terü-
letek visszacsatolásáért emelte fel a szavát. Igyekezett jó 
kapcsolatokat kialakítani a győztes nagyhatalmakkal, abban 
bízva, hogy támogatókra talál közöttük. Ugyanakkor fenntar-
totta jó külkapcsolatait a vesztes államokkal is, akik szintén 
elégedetlenek voltak a békeszerződések feltételeivel, így a 
velük való összefogásban reménykedtek. Több országgal ba-
rátsági szerződést is kötött a Bethlen-kormány. 

Ez a kettős, a területi újrafelosztásért 
folytatott külpolitika az 1930-as évek végén 
szakadt meg, amikor is Hitler hatalomra 
jutásával, a nemzetiszocialista Németor-
szág és a fasiszta Olaszország terjeszkedő 
politikájával felborult az európai hatalmi 
egyensúly. Magyarország ekkor a határok 
rendezése iránti igényével nemzetközi bí-
rósághoz fordult. Az 1938-as első bécsi 
döntés értelmében visszakaptuk a Felvi-
dék déli, magyarok lakta sávját. Nem sok-
kal ezután a magyar kormány önálló dön-
tést hozott: bevonult és elfoglalta Kárpát-
alja zömében ruszinok lakta térségét. Ez-
zel a lépéssel azonban Magyarország el-
vesztette az antant támogatását, és a 
tengelyhatalmak lekötelezettjévé vált.

 A magyar honvédség bevonulá-
sa a Felvidékre  Figyeld meg, milyen 
volt a magyarok fogadtatása! ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Foglaljátok össze a tanácskormány bukása és Horthy Mik-
lós kormányzói kinevezése közötti eseményeket!

2. Mit jelent a „fehérterror” kifejezés?
3. Soroljátok fel, milyen politikai és gazdasági intézkedések-

kel állították talpra az országot a trianoni szerződést köve-
tően!

4. Milyen külpolitika jellemezte a Horthy-korszakot? Miért 
tekintjük ezt kétarcú politikának? 

5. Miért szerették volna a trianoni béke revízióját az egyes 
államok?

6. Milyen következményekkel járt Kárpátalja területének 
megszállása?
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A világháború után az elcsatolt országrészekben élő magyarok 
megkérdezésük nélkül, akaratuk ellenére kerültek a szomszéd ál-
lamok fennhatósága alá. Magukat továbbra is a magyar nemzeti 
közösség részének tekintették, de ebben a kényszerhelyzetben 
meg kellett szervezniük a maguk kisebbségi közösségeit. Magyar-
ország igyekezett a kisebbségi magyar iskolákat, egyházakat, pár-
tokat és egyesületeket támogatni. Csehszlovákia, Románia és a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság viszont arra törekedett, hogy fel-
gyorsítsa beolvadásukat a többségi nemzetekbe. 

A trianoni békeszerződés értelmében több mint hárommillió 
magyar lakos került az új határokon túlra, idegen állam fennható-
sága alá – kisebbségben élő nemzetiségként. Az így soknemzetisé-
gűvé vált utódállamok kormányai veszélyesnek ítélték a (magyar) 
nemzeti kisebbségek létét, félve a háború utáni felfokozott nacio-
nalista hangulattól. Ezért számos intézkedéssel szűkítették a nem-
zetiségek, köztük a magyarság mozgásterét. A közéletben korlátoz-
ták a nyelvhasználatot, megnehezítették a magyar újságok, 
kulturális intézmények és egyesületek tevékenységét. A magyar 
iskolahálózatot visszafejlesztették. A kisebbségi élet keretei között 
a szórakozás és a művelődés intézményei a korábbinál jóval na-
gyobb jelentőségre tettek szert. Olvasókörök, irodalmi társaságok, 
dalegyletek, színházi társulatok már nem csupán a kultúra terjesz-
tését szolgálták, hanem a fenyegetett nemzeti identitás (hovatar-
tozás) védelmezőjévé váltak.

Voltak, akik nem vállalták a kisebbségi sorsot, és az anyaor-
szágba menekültek. A menekültek mintegy fele 1918–1919-ben 
érkezett Magyarországra. Többségük nehezen talált szállást és 
munkát a trianoni békekötés miatt kialakult nehéz gazdasági hely-
zetben.

Olvasmány                                  

 Trianoni menekültek  A kép alapján beszélgessetek arról, hogy 
milyen szociális körülmények közé kerültek az elcsatolt területekről 
Magyarországra menekült honfitársaink!

 Akik nem akartak az elcsatolt te-
rületeken kisebbségi létben élni, 
azok visszatelepülhettek Magyaror-
szágra. Ismét magyar állampolgárrá 
váltak – a visszahonosítási okirat-
tal.

Magyarok határon innen és túl
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38. Gazdaság és életmód a Horthy-
korszakban

A súlyos veszteségeket okozó trianoni békeszerződés után a gazdaság csak nagyon lassan állt 
talpra. Ám szinte fellélegezni sem volt idő, amikor 1930-ban szembe kellett nézni a következő meg-
próbáltatással. A világgazdasági válság hazánkat sem kímélte.

A mezőgazdaság fellendülése, 
a parasztság élete 

A Horthy-korszakban Magyarország elsősorban mező-
gazdasági termékeket előállító országgá vált. Nagy meny-
nyiségű és kiváló minőségű gabonát arattak a földeken, kü-
lönösen a búzatermelés volt jelentős. Ennek több mint felét 
külföldi piacokon értékesítettük. 

A mezőgazdaságból élők legnagyobb hányadát az 5–20 
holdas kisbirtokosok tették ki. A földek megművelése to-
vábbra is jellemzően kézi erővel történt, mezőgazdasági gé-
pek beszerzése ugyanis csak a gazdag nagybirtokosok szá-
mára volt megfizethető. A legnehezebb körülmények között 
továbbra is a földbirtok nélküli napszámosok éltek. A fal-

1. Idézzétek fel, hogyan kezdődött 
a gazdasági válság az Egyesült 
Államokban! 

2. Milyen következményei voltak 
ennek a világ többi országára?

 A magyar gazdaság veszteségei 
Trianon után  Tanulmányozzátok a 
térképet! Beszéljétek meg, milyen 
mezőgazdasági és ipari veszteségek 
érték Magyarországot a trianoni bé-
kediktátum következtében!

A MAGYAR GAZDASÁG

VESZTESÉGEI TRIANON UTÁN

A U
S Z

T
R

I A

LENGYELORSZÁG
R O M Á N I A

R O M Á N I A

S Z E R B - H O R V Á T - S Z L O V É N K I R Á L Y S Á G

Budapest

Magyarország 1910-ben:
325 411 km2

20 886 487 lakos

598 km2
23 662 lakos

4020 km2

291 618 lakos

63 092 km2

4 131 294 lakos

92 963 km2

7 615 117 lakos

103 093 km2

5 257 467 lakos

A magyar anyanyelvűek 
aránya 1910-ben:

50%-nál több
10–50%
10%-nál kevesebb

Magyarország határa 1914-ben
A trianoni békeszerződésben
megállapított határ (1920)

Legjelentősebb búzatermelő területek
Legjelentősebb kukoricatermelő területek

Jelentős iparvidék
Szénmedence
Só
Fa
Vasúti fővonal

61 633 km2

3 517 568 lakos
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vakban és a tanyákon élő parasztság szoba-konyhás házak-
ban lakott. Petróleumlámpával világítottak, mert kevés he-
lyen volt kiépített villamos hálózat. A vizet is ásott kutakból 
nyerték. A kerékpár volt a fő közlekedési eszközük.

Egy hold föld

Jó, ha tudod, hogy régen a me-
zőgazdasági területet nem négyzet-
méterben, hanem négyszögölben és 
holdban mérték. A négyszögöl ki-
sebb, a hold nagyobb egységet je-
lent. Egy négyszögöl egy olyan 
négyzet területe, amelynek oldalai 
1,9 méter hosszúságúak. Egy hold 
föld 1200 négyszögöl volt. Ez akko-
ra négyzet területének felel meg, 
amelynek oldalai körülbelül 65 
méter hosszúságúak.

 Mezőgazdasági munka a két világháború között

Az ipar és a városi munkásság helyzete

Az ipari termelés a népszövetségi kölcsönöknek kö-
szönhetően helyreállt. A külföldről beszerzett nyers-
anyagok fellendítették az alumínium- és az elektromos ipar 
fejlődését, a textilipar pedig a leggyorsabban fejlődő ága-
zattá vált. A kereskedelem és a közlekedés biztosítása érde-
kében új vasútvonalakat építettek ki. A városokban élő gyá-
ri munkások száma is gyarapodott, a 1930-as évekre elérte a 
félmilliót. Naponta 8-12 órát dolgoztak, életkörülményeik 
azonban nem voltak jónak nevezhetők. Munkásnegyedek-
ben, nagyrészt fürdőszoba nélküli szoba-konyhás lakásokban 
éltek, egy-egy lakásban 5-10 személy is zsúfolódott. Alacsony 
bérükből értékes táplálékra – húsra, tojásra és tejtermékre – 
csak ritkán futotta. De mindennapi életük még így is köny-
nyebb volt, mint a falvakban élőké.

Élet a nagyvárosokban

Az ipari fejlődésnek köszönhetően az 1940-es évek vé-
gére a lakosság majdnem fele városokban élt. Budapest 
lakóinak száma meghaladta a másfél milliót. Budapesten ve-
zetékes ivóvíz és a lakások 70%-ában villamos áram köny-
nyítette meg az életet. Fejlődött az úthálózat a vidéki váro-
sok között is.
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A berlini olimpia

Az 1936-os berlini olimpia után 
– ahol Magyarország a németek és 
az amerikaiak mögött a harmadik 
legtöbb aranyérmet szerezte – a 
Keleti pályaudvarra érkező bajno-
kokat a tömeg vállon vitte a felvi-
rágozott gépkocsikhoz, majd lelke-
sen ünnepelte a Hősök terén. 
A berlini olimpia a magyar női 
sportnak is lökést adott. Addig a 
sportolók közül csak minden hu-
szadik volt nő, és a sportéletben 
minden tekintetben alárendelt 
szerepet játszottak. A berlini tíz 
magyar aranyéremből azonban 
kettőt női sportoló nyert, ami 
nagyban növelte a női sportolók 
elismertségét.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan alakult a mezőgazdaságban dolgozók élete a két 
világháború között?

2. Foglaljátok össze, milyen változások figyelhetők meg az 
iparban és a városi életmódban!

3. Milyen pihenési és szórakozási lehetőségek álltak rendel-
kezésre a tömegek számára?

 Olimpikonok fogadása a Kele-
ti pályaudvarnál (1936)

Fejlődésnek indult a közlekedés. A fővárosban és egyes 
vidéki nagyvárosokban – Miskolcon, Debrecenben, Pécsett – 
villamos-, emellett Budapesten autóbusz- és trolibuszfor-
galom biztosította a tömegközlekedést. Egyre több személy-
gépkocsi jelent meg az utcákon. A telefonhálózat fejlesztését 
is ebben az időszakban kezdték meg.

A konszolidáció időszakának vezető kultúrpolitikusa, 
gróf Klebelsberg Kunó sikeres harcot folytatott az írástu-
datlanság megszüntetéséért. A népiskola-építési prog-
ramnak köszönhetően az analfabéták aránya 10% alá 
csökkent.

Kiépültek az üzlethálózatok is. 1926-ban nyitotta meg a 
kapuit az első magyar nagyáruház, a budapesti Corvin Áru-
ház. A szórakozás és a pihenés új formáját jelentették a mo-
zik, az 1930-as években már hangosfilmeket is vetítettek. 
A néző szám ennek hatására tovább emelkedett. A filmszíné-
szeket sztárként ünnepelték. Az otthoni szórakozást pedig a 
gramofon (a lemezjátszó őse) biztosította.

A sportolás és a turizmus a tömegek számára is elérhető-
vé vált. Népszerű volt a fürdőzés (Gellért fürdő, Széchenyi 
fürdő és a margitszigeti Pala ti nus), a Balaton környéki üdülő-
helyek látogatása. A labdarúgás mellett ekkoriban vált si-
kersportággá a vízilabda, az 
ökölvívás és a birkózás, mi-
közben a magyar vívók és 
úszók továbbra is jól szere-
peltek a nemzetközi verse-
nyeken. A sportolók iránti 
rajongás nem csupán a sport-
teljesítményeknek szólt, ha-
nem a nemzeti színekben 
küzdő „hősöknek” is. A törté-
nelmi Magyarország bukásá-
tól megrendült magyar nem-
zettudat számára minden 
nemzetközi siker elégtételt 
jelentett.

 Magyar filmsztárok egy 
plakáton
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V. fejezet
A második világháború

A lebombázott német 
város, Drezda romjai
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 Ebből a fejezetből megtudhatod, 
 mi okozta a német és a japán hadsereg 

kezdeti gyors sikereit.
 milyen volt az élet a megszállt területe-

ken.
 mi miatt lépett be Magyarország a hábo-

rúba, és hogyan próbált kilépni belőle.
 hol vívták a legfontosabb ütközeteket.
 mit jelentett koncentrációs táborba ke-

rülni.
 miért dobták le az első atombombát.

Az első világháború addig nem látott pusztí-
tást hagyott maga után. Kiderült, hogy a mo-
dern technika eszközeivel hatalmas rombolást 
lehet végezni. Az egész világ nyögte a harcok, 
majd az azt követő gazdasági összeomlás kö-
vetkezményeit. A vesztes államok nagyon ne-
hezen álltak talpra. Úgy tűnt, mindenki a béké-
re vágyik…

Ám a világgazdasági válság miatt elkesere-
dett és elszegényedett emberek körében a szél-
sőséges eszmék könnyen terjedtek. A félretájé-
koztatott tömeget könnyű volt rossz célok felé 
irányítani. Adolf Hitler Németországban ezt 
használta ki: el akarta foglalni egész Európát. 
Eleinte úgy tűnt, hogy nem is lehet megállítani. 

Azonban Németországgal, Olaszországgal és 
Japánnal szembeszállt Nagy-Britannia, az Ame-
rikai Egyesült Államok és a Szovjetunió erős 
szövetsége.

Hosszú éveken át tartott a küzdelem, amely 
nagyobb szenvedést és borzalmat hozott, mint 
előtte bármi. Több millió katona és civil vesz-
tette életét a harcok során és a koncentrációs 
táborokban. Európa romokban hevert, mire 
Hitlert és szövetségeseit legyőzték.

Annak ellenére, hogy 1945-ben véget ért a 
második világháború, eseményei és következ-
ményei meghatározták a 20. század további 
történelmét – sőt még napjaink történéseire is 
hatással vannak.
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39. A második világháború 
kirobbanása

Mintegy húsz év telt el az előző nagy háború óta. A versailles-i béke Németországot nagyon 
előnytelen helyzetbe sodorta. Több millió dollár jóvátételt kellett fizetniük, és olyan területeket 
csatoltak el tőlük, melyek korábban a német ipar legfontosabb övezetei voltak. A puskaporos han-
gulatot csak fokozta a gazdasági válság következtében megszaporodó szélsőséges pártok térhódí-
tása. Csak egy szikra kellett, hogy Európa robbanjon.

Lengyelország lerohanása

Hitler 1935-ben felrúgta az 1920-ban kötött békeszerződést, 
és gyors fegyverkezésbe kezdett. Nem titkolta, hogy a németek 
által lakott területeket ismét egyesíteni kívánja, valamint azt 
sem, hogy további területekre tart igényt Európából.

Sajnos ezeket a kijelentéseket a korábban győztes államok 
nem vették elég komolyan, így érdemben nem tettek sem-
mit, amikor 1936-ban elfoglalta a Rajna-vidéket. Később sem, 
sőt neki ítélték a Szudéta-vidéket. Ezután bekövetkezett az 
Anschluss, amelyet szintén megtiltott a békeszerződés.

Ezek fényében Hitler biztosra vette, hogy Lengyelországot is 
le tudja rohanni, és emiatt sem Nagy-Britannia, sem Francia-
ország nem lép vele hadba. Ugyanakkor keleti irányból is biz-
tonságban szerette volna tudni magát, ezért Sztálinnal egy 
„megnemtámadási szerződést” kötött. (Ez híresült el a 
Molotov–Ribbentrop-paktum néven.) Gyakorlatilag a két diktá-
tor* megosztozott Lengyelország területén és egész Európán.

Hitler villámháborút tervezett: gyors, lerohanó hadmű-
velettel kívánta célpontjait elfoglalni, hogy mire a megtáma-
dott feleszmél, már ne tehessen semmit ellene. Így indult a 
világháború 1939. szeptember 1-jén, Lengyelország leroha-
násával.

1. Idézd fel a gazdasági világvál-
ság okait és következményeit!

2. Milyen hatással volt ez Európá-
ra?

3. Mondd el, amit a szélsőséges 
politikai eszmék terjedéséről 
tanultál! Mit gondolsz, hogyan 
kapcsolódik ez a második vi-
lágháborúhoz?

A második világháború 
kirobbanása

1939. szeptember elsején len-
gyel egyenruhába öltözött német 
katonák elfoglalták egy határ kö-
zeli lengyelek lakta, de német te-
rületen lévő kisváros – Gliwice – 
rádióállomását. Ez volt az ürügy, 
hogy megtámadhassák Lengyel-
országot.

A hamis támadás után alig fél 
órával a német légierő elkezdte tá-
madni Lengyelországot. Az ezt kö-
vető percekben egy baráti látogatá-
son lévő német csatahajó szétlőtte 
Danzig (ma: Gdansk) kikötőjében a 
lengyel haditengerészet épületét. 
A tengeren pedig hadihajókból és 
tengeralattjárókból blokádot hoz-
tak létre.

 A Schleswig-Holstein csatahajó. Ez a hajó lőtt Gdansk kikötőjé-
ben.  Miért remélhette Hitler, hogy Lengyelországot következmé-
nyek nélkül lerohanhatja?
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 A Franciaország határán húzódó 
erődrendszer, a Maginot-vonal.
1. nehézgépágyú, 2. páncéltörő lö-
veg, 3. gyalogsági akadályrendszer, 
4. közepes lövegtorony, 5. nehézlö-
vegtorony, 6. központi megfigyelő-
torony, 7. légvédelmi gépágyú, 8. víz-
tározó, 9. telefonközpont, 10. ba-
rakkok, 11. légkondicionáló terem, 
12. teherszállító kisvasút, 13. raktá-
rak, 14. lőszerraktár és lift ek, 15. irá-
nyítóközpont, 16. kórház, 17. őrszoba, 
étterem, pihenőhelyiségek, 18. vész-
helyzeti önmegsemmisítő.

Franciaország lerohanása

Lengyelország elfoglalása után azonban sem Franciaor-
szág, sem Nagy-Britannia nem indított támadást Német-
ország ellen. Több hónapon át tartott a komolyabb harcok 
nélküli időszak a német–francia határon. Mindkét fél a nagy 
összecsapásra készült. A franciák számítottak a német betö-
résre. Emiatt a francia–német határ mentén erős védelmi há-
lózatot építettek ki, mely a Maginot-vonal [mazsinó] nevet 
kapta. Eközben a németek további harckocsikkal erősítették 
meg seregüket.

1940 tavaszán Belgium és Hollandia német kézre ke-
rült. Az angol és francia csapatok segíteni indultak Bel-
giumba, amikor váratlanul hátba támadta őket több német 
páncélos hadosztály és számos harci repülő. Olyan útvona-
lon törtek be, ahol senki sem számított megjelenésükre, és 
nagy veszteségeket okoztak ellenfeleiknek.

Néhány hét múlva Párizs is elesett, német parancsnok-
ság alá került. A francia kormány fegyverszünetet kért. Alig 
hat hét alatt Hitler legyőzte Franciaországot. A világ szinte 
lebénult a döbbenettől és a félelemtől.

Mi okozhatta Franciaország gyors vereségét?

A felkészületlen lengyel haderő nem volt komoly aka-
dály a német páncélos csapatok számára. Sőt, hamarosan 
szovjet csapatok foglalták el Lengyelország keleti részét. 
Úgy tűnt, Hitler gyors győzelmet arat.

Azonban a nyugati nagyhatalmak felszólították, hogy 
azonnal vonja vissza csapatait. Mivel ezt nem teljesítette, 
Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Németor-
szágnak.
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Csata Nagy-Britanniáért

Hitler szerette volna az angolokat is legyűrni, hogy senki 
ne állhasson többé nagyszabású tervei útjába. Azonban 
Nagy-Britannia csak a tengeren át volt elérhető, és akkori-
ban az angol flotta volt a legerősebb a világon. Így Angliát 
a levegőből akarta legyőzni.

1940 nyarán számtalan légi 
csata dúlt az angol és a német 
repülők között. Sok nagyváros 
és repülőtér volt a bombázások 
célpontja. A főváros, London 
szenvedte el a legnagyobb káro-
kat, veszteségeket. Már azt hit-
ték, hogy a britek feladják, de az 
angol miniszterelnök, Winston 
Churchill [vinszton csörcsill] a rá-
dión keresztül üzente: „Mi soha 
nem adjuk meg magunkat!”

Az angolok ellenállását nem 
lehetett megtörni. A katonák és 
a lakosság példátlan összefo-
gása is nagyban segítette Anglia 
védelmét.

Jelentős katonai előnyt biztosított még egy angol talál-
mány, a radar. Ennek segítségével előre meg tudták határoz-
ni, hogy melyik irányból várható a támadás, és megbecsül-
hették a repülőgépek számát is. Így komoly veszteséget 
tudtak az ellenfélnek okozni, a lakosság pedig időben elme-
nekülhetett az óvóhelyekre.

A német hadvezetés belátta, hogy Nagy-Britanniát nem 
tudja elfoglalni, így erről a hadszíntérről visszavonult. De a 
háború első két esztendeje alatt Hitler Európa jelentős részé-
re kiterjesztette hatalmát.

Miért akarta Németország a levegőben legyőzni Nagy-Bri-
tanniát?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel a második világháború első szakaszának legfon-
tosabb eseményeit!

2. Milyen okok vezettek a gyors német hadi sikerekhez?
3. Miért nem tudták Nagy-Britanniát térdre kényszeríteni?

 A német vadászrepülők ellen be-
vetett brit légi kötelék Anglia felett. 
Sokak összehangolt munkájára volt 
szüksége az angol légvédelemnek: 
pilóták, földi irányítók éberségén 
múlt Anglia sorsa.
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40.  
Hadszíntér az egész világ!

Európa lerohanása csak a kezdet volt. 1941-ben újabb országokat sodort el a háború szele. 
Németország megtámadta a Szovjetuniót, Japán pedig az Amerikai Egyesült Államokat. Így vált a 
háború két, egymással szemben álló szövetség hatalmas harcává. Németország, Olaszország és 
Japán voltak a tengelyhatalmak országai, velük szemben Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült 
Államok és Szovjetunió szövetsége állt.

1. Gondolkozz! Miért hihették azt 
Franciaország lerohanása után 
világszerte, hogy Németország 
megnyeri a háborút?

2. A háború kezdetekor Hitler ki-
vel kötött megnemtámadási 
egyezményt?

3. Korábbi tanulmányaid alapján 
sorolj fel néhány katonai szö-
vetséget!

A Szovjetunió lerohanása

Említettük, hogy Hitler egyik célja az európai terület-
szerzés volt. A Szovjetunió megtámadása is eredeti tervei 
közé tartozott. A megnemtámadási szerződésre csak azért 
volt szüksége, mert nem akarta, hogy esetleg hátba támad-
ják.

Támadásának előkészítő lépése az volt, hogy 1941 tava-
szán egy újabb gyors hadművelettel elfoglalta Görögorszá-
got és az angolokat támogató Jugoszláviát. Olasz szövetsé-
gese korábban már elfoglalta Albániát, így nagy területeket 
szerzett a Balkánon is. 

Hitler azt gondolta, hogy a Szovjetunió sem fog tudni el-
lenállni csapatainak. Úgy vélte, hogy a támadása után az ál-
tala gyengének tartott kommunista diktatúra összeomlik, és 
bekebelezheti ezt az országot is.

1941. június 22. – ezen a napon indult a meglepetésszerű 
német támadás. Ezt hívták Barbarossa hadműveletnek. Az 
előzmények nélküli harcra valóban nem volt felkészülve a 
Vörös Hadsereg. Nagy-Britannia ugyan a Szovjetunió mellé 
állt, de egyelőre csak a politikai hadszíntéren, mert nem állt 
módjában katonai támogatást adni.

Villámháborús taktikát követve, több irányból indult a tá-
madás. Alig három hét alatt három oldalról is több száz ki-
lométernyire behatoltak az országba. Ezt részben az tette 
lehetővé, hogy a szovjet fél eleinte nem is hitte el, hogy való-
ban megtámadta az a Németország, akivel szövetséget kötött 
korábban. A velük szembeszálló szovjet erőket a németek be-
kerítették és megsemmisítették. A Vörös Hadsereg így hatal-
mas veszteségeket szenvedett: a német erők több millió ha-
difoglyot is ejtettek.

A német csapatok decemberben már a szovjet főváros, 
Moszkva falai alatt voltak, amikor nagy nehezen sikerült 
megállítani őket. A Vörös Hadsereg összeszedett ellentáma-
dása és a kemény orosz tél akadályozta meg a német győzel-

 A villámháborús taktika nagy 
pusztítással járt.
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met. Bekövetkezett az, amit Hitler el akart kerülni: a gyors 
hadjáratból hosszú, sok katonai erőt lekötő háború lett, 
ráadásul hatalmas emberveszteséggel járt.

Magyarázd el, miért támadta meg Hitler a Szovjetuniót, és 
miért hihette, hogy gyors győzelmet arat! Mi akadályozta 
meg a németek tervét?

Csaták az Atlanti-óceánon

A folyamatos német támadások felemésztették a britek 
tartalékait. Hogy ki tudjanak tartani, utánpótlásra volt szük-
ségük. Ezt az Atlanti-óceánon át szállították nekik. Az Ameri-
kai Egyesült Államokból származott a rakomány legnagyobb 
része: különféle hadifelszerelést szállítottak a teherhajók. 
Amikor a németek erre rájöttek, tengeralattjáróikkal meg-
támadták és elsüllyesztették a szövetségesek hajóit, ha-
talmas veszteségeket okozva.

Nem volt mit tenni, megfelelő ellenlépésre volt szükség. 
A szállítóhajók konvojokká álltak össze, és hadihajók kí-
séretében közlekedtek az óceánon. A páncélozott hadiha-
jókban kevesebb kárt tudtak tenni a tengeralattjárók.

Az új találmányt használták a tengeralattjárók felderítésé-
re is: a radarnak itt is jó hasznát vették, de a szonár nevű 
érzékelő volt az igazi segítség a felderítésben. Egyre újabb 
fegyvereket vetettek be a tengeralattjárók ellen, így a néme-
teknek is súlyos veszteségeket okoztak. Ennek köszönhetően 
tudták fenntartani a szövetségesek a Nagy-Britannia és az 
Egyesült Államok közti tengeri útvonalat.

Az atlanti csata a második világháború olyan ütközete 
volt, ami tulajdonképpen a háború teljes ideje alatt, 1939-
től 1945-ig folyamatosan tartott.

Miért vették célba a teherhajókat a németek? Milyen új tech-
nikai vívmányok segítették a védekezést a tengeralattjárók 
ellen?

Az orosz tél

Felmerül a kérdés, hogyan volt 
a Vörös Hadsereg segítségére a ke-
mény orosz tél. A szélsőséges hi-
degre a német hadsereg nem ké-
szült fel. Villámtámadást és gyors 
győzelmet vártak, ezért a katonák 
nem rendelkeztek meleg öltözék-
kel, így sokan estek áldozatul a 
fagynak. A harci járműveket és 
fegyvereket sem készítették fel a 
téli időszakra, ezért a motorolaj és 
a gépzsír megfagyott, ami használ-
hatatlanná tette az eszközöket. 
Hitler nem tanult a történelemből: 
ugyanazt a hibát követte el, amit 
Napóleon 1812-ben – nem számolt 
az orosz téllel.

 Éjszakai torpedótámadás az At-
lanti-óceánon. A tengeralattjárók 
több száz hajót süllyesztettek el, és 
több ezer embert küldtek hullám-
sírba.
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Amerika is hadba lép

Európa messze van – vélte az 
amerikaiak többsége, és ellenezték 
országuk belépését a háborúba. 
Közben Japán, amely maga is új 
területeket akart szerezni, elfog-
lalta Kína Mandzsúria nevű tarto-
mányát. A Csendes-óceán vizein is 
támadólag léptek fel. Amerika ezt 
nem nézte jó szemmel, és megszün-
tette a kőolaj eladását Japán szá-
mára. Fontos tudni, hogy az ameri-
kai kőolaj volt Japán gazdaságának 
és hadiiparának az alapja. Ha nincs 
elég kőolaj, Japán tönkremegy. 
Ezért Japán – az amerikai lépésre válaszul – Amerika megtá-
madása mellett döntött. A Csendes-óceánon lévő területe-
ket kívánta uralma alá hajtani, ezért hadüzenet nélkül 
megtámadta az Amerikai Egyesült Államokat.

1941. december 7. Még álmos és meleg a reggel Pearl 
Harbor kikötőjében, a Hawaii-szigeteken. A tengerészek 
nagy része az őrségváltással van elfoglalva. Hét órakor „a 
semmiből” japán harci repülőgépek jelennek meg az égen, és 
a hadikikötőt erős tűz alá veszik. Titokban érkezett egy ki-
sebb japán flotta Pearl Harbor megsemmisítésére. Egysze-
mélyes tengeralattjárókat használva a horgonyzó amerikai 
flotta számos hajóját megsemmisítették, óriási anyagi és 
emberveszteséget okozva ezzel.

Az addig inkább háborúellenes Amerika azonnal szemlé-
letet váltott: Roosevelt elnök és kormánya minden támoga-
tást megkapott a háborús erőfeszítések megvalósítása érde-
kében.

Németország és Olaszország úgy döntött, hogy Japánt 
támogatja, ezért hadat üzentek az Egyesült Államoknak.

Miért támadta meg Japán az Egyesült Államokat? Hogyan 
tudtak a japánok Pearl Harborig hajózni? A történelmi atla-
szod segítségével keress választ erre a kérdésre!

 Az elsüllyesztett Arizona csata-
hajó a Pearl Harbor-i támadás után. 
A hajó a japán bombatalálat után két 
napig égett.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Melyek voltak 1941 legfontosabb eseményei?
2. Miért alakult ki katonai szövetség Nagy-Britannia, az Ame-

rikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között?
3. Miért tűnt Németország és Japán helyzete kedvezőnek a 

háború első felében (1941-ben)?
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Fordulat az orosz fronton – Sztálingrád

Hitler nagyon dühös lett, amikor csapatainak vissza kellett 
fordulniuk Moszkva alól. Nagyon szerette volna elfoglalni az 
orosz fővárost. 1942-ben úgy döntött, hogy nem észak felé 
tör, hanem a déli iparvidékeket foglalja el – így a háborúhoz 
elengedhetetlenül szükséges nyersanyagokra, többek között 
a gépek üzemanyagát szolgáltató olajra tett volna szert.

A cél Sztálingrád városa volt, jelentős település a Volga 
folyó partján, közel a Kaszpi-tenger olajmezőihez. Alakula-
tai könnyedén törtek előre. Úgy tűnt, nem lehet megállítani.

A szovjet vezetés tisztában volt a város fontosságával. Ezért 
nagy erőkkel védelmezték a várost, még azután is, hogy szinte 
porig rombolták a németek. Ezzel két céljuk volt: egyrészt fel-
tartóztatták az ellenséget, nagy idő- és emberveszteséget 
okozva neki, másrészt míg itt a németek erőit lekötötték, titok-
ban nagy csapatot vontak össze a város közelében.

A híradók beszámolói szerint katonák és civilek tízezrei 
áldozták életüket Sztálingrád védelmében.

A titokban összevont szovjet csapatok 1942 végén teljesen 
bekerítették a városban rekedt németeket. Nekik Hitler 
megtiltotta, hogy megpróbáljanak kitörni (és így elmenekül-
hessenek), kötelességük volt utolsó csepp vérükig harcolni 

A tengelyhatalmak kezdeti gyors sikerei után a világ kezdett magához térni a meglepetésből. 
Nagy-Britannia a Szovjetunióval és az Amerikai Egyesült Államokkal együtt sokkal több katonát 
tudott hadba szólítani, és több fegyvert és felszerelést is tudott gyártani, mint a náci Németország 
és szövetségesei. Emiatt hamarosan jelentős katonai fordulat következett be a frontokon. A hábo-
rúban érintett országok civil lakosai viszont mindenütt sokat szenvedtek.

41. Összefogás a náci Németország ellen

 Sztálingrád ostroma. A városban 
egyetlen ép ház sem maradt a har-
cok után.

 A várost később újjáépítették, és 
új nevet kapott: ma Volgográdként 
találod meg a térképen.  Szerinted 
miért nem Moszkva ellen indultak 
újra a németek? Miért volt fontos a 
város védőinek a végsőkig kitartani? 
Magyarázd el társaidnak!

1. Indokold meg, miért jelentett 
fordulópontot az Amerikai Egye-
sült Államok hadba lépése!

2. Miért sikerült Hitler erőit meg-
állítani gyors sikerei után az 
orosz fronton?
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Sztálingrád megtartásáért! Végül 1943 februárjában kb. száz-
ezer német katona esett itt hadifogságba.

Ez a győzelem az emberek gondolkodásában is változást 
hozott: a szövetségesek hinni kezdtek abban, hogy a néme-
tek legyőzhetők, a németek pedig sejteni kezdték, hogy nem 
nyerhetik meg a háborút.

Fordulat a Csendes-óceánon – Japán 
visszaszorítása

Az 1941-ben elszenvedett súlyos Pearl Harbor-i vereség 
után az Egyesült Államoknak sok idejébe és még több pén-
zébe került flottája rendbetétele. Hosszú hónapokon ke-
resztül nem voltak megfelelő védekezésre képes hajói.

Japán ezt a helyzetet kihasználva nagy területeket fog-
lalt el a csendes-óceáni szigetvilágban. Övé lett Indonézia
és a Fülöp-szigetek. Mivel gyakorlatilag nem ütköztek ellen-
állásba, India és Ausztrália felé vették az irányt. Azonban az 
új területeket nem csupán elfoglalni kell, hanem meg kell 
tudni tartani! A japánok tudták, hogy az amerikai hadiflotta 
képes lehet megállítani őket, ezért minden eszközzel harcol-
tak ellene.

Pearl Harborban volt egy nagy szerencséjük az amerikai-
aknak: repülőgép-anyahajóik közül egyik sem semmisült 
meg, a károkat ki tudták javítani. Ez azért is volt fontos, mert 
egy ilyen hajó megépítése nagyon hosszú ideig tartott. 

1942 nyarán – miközben a németek Sztálingrád felé vo-
nultak – a csendes-óceáni Midway-szigetek [midvéj] lett pár 
napig a történelem egyik kulcspontja. A japán és az amerikai 
flotta hatalmas összecsapása zajlott le itt.

Az Egyesült Államok katonai hírszerzése meg tudta fej-
teni a japánok titkosított rádióüzeneteit, ami komoly 
előnyt biztosított számukra. Sikerült a japán flotta négy re-
pülőgép-anyahajóját hullámsírba küldeniük, de ők csak 
egyet veszítettek el. Az anyahajókról a levegőbe emelkedő 
vadászgépek jó eséllyel vették fel a harcot a csatahajókkal: 
el is tudták azokat süllyeszteni.

Japán ezt a hatalmas veszteségét nem tudta pótolni, 
így az amerikai fölény egyre jobban megerősödött a térség-
ben. Ezt kihasználva az Egyesült Államok elkezdte visszafog-
lalni a japánok által megszállt területeket. Igaz, ez nem ment 
egyik napról a másikra.

Ám végre fordult a kocka: Japán védekezésre kényszerült, 
az Egyesült Államok pedig támadni kezdett. Ez azt is elősegí-
tette, hogy Amerika már sokkal több figyelmet és energiát 
tudott a németek elleni harcra fordítani.

 A Midway-szigeteki csata. A négy 
napig tartó csatában mindkét fél sú-
lyos veszteségeket szenvedett, Ja-
pán pedig elveszítette repülőgép-
hordozóit.  Mi volt az oka a japán 
hadsereg kezdeti sikereinek?

ÖSSZEFOGLALÓ
KÉRDÉSEK, 
FELADATOK

1. Milyen fordulatot hozott az 
1942-es év a német és japán 
hadak számára? Miért?

2. Magyarázd el, milyen okok ve-
zettek a németek és a japánok 
vereségeihez!

3. Tanulmányozd a csendes-óce-
áni csaták térképét a történel-
mi atlaszod 46. oldalán! Ke-
resd meg Pearl Harbort és a 
Midway-szigeteket! Mit gon-
dolsz, miért akarta a japán 
hadsereg az itteni katonai bá-
zisokat megsemmisíteni?
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Hitler Németországa Európában akart területeket szerezni. 
A vele szövetségben álló, Mussolini vezette Olaszországnak a Föld-
közi-tenger feletti uralomra fájt a foga, és jelentős területeket akart 
Afrikában elfoglalni.

Még mielőtt a németek lerohanták volna Lengyelországot, az 
olaszok megszerezték a hatalmat Etiópia felett. Ezt követően 
– 1940 őszén – Egyiptom ellen vonultak. Az ott állomásozó brit erők 
kevésnek bizonyultak a védelemre, így vissza kellett vonulniuk.

A Földközi-tenger közepén lévő Málta nevű sziget brit uralom 
alatt állt. Itt állomásozott az angolok földközi-tengeri flottájának 
egy része és jelentős számú harci repülőgépe.

Az olaszok tudták, hogy ezt el kellene foglalniuk, mert komoly 
veszélyt jelent csapataikra és az utánpótlást szállító 
hajóikra az itteni erőd, de bármennyire is próbálkoz-
tak, támadásaik rendre kudarcba fulladtak.

A britek ezt kihasználva megerősítették az egyiptomi 
seregüket, és egy váratlan ellentámadással jelentős területeket 
foglaltak vissza. Ekkor az olaszok német szövetségeseik segít-
ségét kérték. Kérésük meghallgatásra talált. A német Afrika-
hadtest parancsnoka Erwin Rommel altábornagy lett.

Rommel jól értett a gyors és meglepetésszerű támadásokhoz. Az 
angolok ezt hamar megtapasztalták: az olaszokkal egyesült német 
csapatok alaposan megtépázták az erőiket. Egyiptom nagy része is-
mét a központi hatalmak kezébe került.

A német harckocsik korszerűbbek és gyorsabbak voltak, vastag 
páncéljuknak a britek gyengébb fegyverei nem nagyon tudtak ár-
tani.

Ám ahogyan a Csendes-óceánon, úgy Egyiptomban is változott 
a hadiszerencse!

A brit hadsereg létszámát megnövelték, és felszerelését jelen-
tősen korszerűsítették. Parancsnoka Montgomery tábornok lett, 
akit katonái Montynak neveztek, mert nagyon kedvelték.

El-Alamein város birtoklása volt az egyik lényeges eleme az 
észak-afrikai harcoknak. Akié a város, annak van nagyobb esélye a 
végső győzelemre. 1942 novemberének első napjaiban ádáz küz-
delemben a britek elfoglalták a várost, majd a tengelyhatalmak 
erőin áttörve sikerült nyugat felé vonulniuk.

Néhány hónap múlva a brit erőkkel együtt már amerikaiak is 
partra szálltak Marokkóban és Tunéziában. Az olasz és német erők 
két tűz közé kerültek: esélyük sem maradt a győzelemre. 1943 má-
jusában megadták magukat. Így a Földközi-tenger térsége ismét a 
szövetségesek fennhatósága alá került.

Harcok Afrikában Olvasmány

ok tudt
veszél
hajói
tak, t

A britek
et, és eg
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rték. Ké
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l jól érte

t hamar
csapatok alaposan 
mét a központi hata

A német harcko

egy része és
Az olaszoAz olaszo

A
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ségét ké
hadtest p

Romme
angolok ezt
csapatok ala A híres Tigris tank

 Bernard Montgomery tábornok. 
Monty vezetésével az egyesített brit 
és amerikai csapatok hét hónap 
alatt felmorzsolták a tengelyhatal-
mak afrikai erőit.

 Katonai temető El-Alameinben. 
A csatában elesett több ezer katona 
nyughelye.

Adatlap:
Tömeg: 56 900 kg
Hossz: 8450 mm
Magasság: 3140 mm
Személyzet: 5 fő
Fegyverzet: 88 mm-es 

Kwk36 L/56 harckocsiágyú
2 db 7,92 Mg34 géppuska
Hatótávolság: 195 km úton, 

40 km terepen
Páncélzat vastagsága: 120 mm
Sebesség: 41,5 km/óra
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42. Élet a hátországban – 
A holokauszt

A németek által megszállt területek lakossága sem nézte tétlenül a nácik tevékenységét. Szinte 
mindenütt szerveződtek ellenálló csoportok, amelyek fegyverrel vagy fegyver nélkül azon fáradoz-
tak, hogy megnehezítsék az ellenség életét, terveik végrehajtását. Ennek a harcnak nagyszámú 
civil áldozata is volt. A zsidó származású polgárokat pedig haláltáborba hurcolták el.

1. Idézd fel, amit az első világhá-
ború kapcsán a polgári lakos-
ság életéről tanultál! Szerinted 
milyen hasonlóságokra buk-
kansz?

2. Mi volt a hátországban élők 
legfőbb feladata a háború ide-
jén?

Élet a megszállt területeken

A nácik uralma sok egyszerű polgárban is felszította az el-
lenállás tüzét. Nem csupán fegyveres harccal lehetett akadá-
lyozni a németek szándékait, hanem a parancsok rosszul 
vagy késve teljesítésével is. Azonban ez is nagy kockázattal 
járt, hiszen a németek durván megtorolták az ellenállási 
kísérleteket. Több esetben nem volt sem letartóztatás, sem 
tárgyalás: akit ellenszegülésen kaptak, ott helyben megver-
ték vagy lelőtték. Ha hadi létesítmények vagy katonák ellen 
történt támadás, akkor a polgárok közül szedtek túszokat, 
akiket kivégeztek. Ezzel rettegésben tartották a civil lakos-
ság jó részét, viszont sokan pont emiatt léptek a fegyveres 
ellenállók soraiba.

A Szovjetunió megszállt területein is jelentős ellenállás
bontakozott ki. A fegyveres, de nem a hadsereg részét alkotó 
ellenállókat partizánoknak* nevezték. A németek egész fal-
vakat tettek lakatlanná, az ott élőket mind kivégezték, mivel 
azzal gyanúsították őket, hogy támogatják a partizánokat.

A frontokon dúló harcok is rengeteg ember életét követel-
ték, de a lakosság is borzalmakat élt át. Különösen Lengyel-
országban és a Szovjetunióban – ugyanis a megszállás után 
ide különleges kivégzőalakulatokat küldtek, amelyek né-
hány nap leforgása alatt ártatlan emberek százezreit ölték 
meg.

A háborús nélkülözések is elég gyorsan megjelentek. Az 
élelmet nehezen lehetett megszerezni, bevezették a jegy-
rendszert.

A polgári lakosság elleni harcok

A háború kezdetén általános megdöbbenés fogadta azt, 
amikor német vadászbombázók Varsót és Rotterdamot tá-
madták, így meggyilkoltak több ezer ártatlan civilt. London 
bombázásakor az emberek a pincékben és a város alatti alag-

 A partizánokat a lakosság látta 
el élelemmel, nem kis kockázatot 
vállalva ezzel.
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úthálózatban (metróban és egyéb óvóhelyeken) kerestek me-
nedéket. Az áldozatok száma így is mintegy hatvanezer fő volt.

Ám amikor 1942-ben megérkezett Európába az amerikai 
segítség, megváltozott a helyzet. Szinte mindennap támad-
ták a szövetségesek bombázói a német nagyvárosokat. 
Tudták, hogy ezt a civil lakosság szenvedi meg, de azt gondol-
ták, hogy a németek utánpótlását a hadiiparuk tönkretételé-
vel is megnehezítik. Ennek érdekében nem riadtak vissza a 
lakosság feláldozásától sem. A három éven át tartó bombatá-
madásokban 600 ezer német lakos veszett oda. A háború vé-
gére szinte az összes német nagyváros romokban hevert.

A holokauszt

A zsidó származású emberek már a középkorban is sok ül-
döztetésnek voltak kitéve, mert a keresztény tanítások alap-
ján őket hibáztatták Jézus haláláért. Ezt az ürügyet bármikor 
elő lehetett venni, amikor bűnbakokra volt szükség. Ez a 
megalapozatlan és rosszindulatú zsidóellenesség az anti-
szemitizmus.*

Hitler hitt abban a teljesen hazug, tudománytalan és 
rosszindulatú elméletben, hogy a földön élő emberek kö-
zött vannak magasabb rendűek és alacsonyabb rendűek. 
Úgy gondolta, hogy a németek a legmagasabb rendűek, akik-
nek joguk van mások fölött ítélkezni és dönteni.

Hitler a zsidókat jelölte meg mint a németek első számú 
ellenségét. Emiatt már a háború kezdete előtt számos olyan 
rendelkezést vezettek be, amely őket sújtotta. Ezeket zsidó-
törvényeknek* nevezték.

Minden ember származását felülvizsgálták. Akikről az 
derült ki, hogy szülei vagy nagyszülei között van zsidó vagy 
cigány, azt meghurcolták. Kitiltották a többség által használt 
üzletekből, éttermekből, de még a közlekedési eszközökről 
is. Megkülönböztetésül sárga csillagot kellett viselniük.
Hivatásukat nem gyakorolhatták, így sokan munka nélkül 
maradtak. Üzleteiket kifosztották, a tulajdonosokat rend-
szeresen bántalmazták. Akik segíteni próbáltak nekik, azokat 
is megbüntették. Az állami híradások által is támogatott el-
lenséges hangulatban egyre durvább bántalmazások érték 
a zsidó embereket, a nyílt utcán is.

A háború kitörése után Németországban és az elfoglalt te-
rületeken zsidó származású emberek millióit gyilkolták meg 
borzalmas körülmények között. Ez a népirtás a holokauszt.*

De a náci Németország nem csak a zsidók ellen lépett fel: 
nem kímélték a cigány származásúakat, sem pedig a fogya-
tékkal élő embereket.

 Drezda romokban. A városban 
szinte egyetlen ház sem maradt 
épen a háború végére.

 A varsói gettóban mindennapo-
sak voltak az ott élők elleni gonosz-
tettek, melyek a gyerekeket sem kí-
mélték.
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A zsidóság sorsa a háború alatt

A városokban élő zsidókat kis területre zsúfolták össze, 
ezek voltak a gettók.* A rossz körülmények között élő embe-
rek gyakran nélkülöztek. Ételhez és gyógyszerhez sem na-
gyon jutottak hozzá. Sokan éhen haltak, vagy a betegségek 
vitték el őket.

Ám Hitler ennél többet akart: az összes, Európában élő zsi-
dó halálát. Ezért munkatábornak álcázott koncentrációs tá-
borokat építettek, amelyeket gyakran haláltáborként emle-
getünk. A megszállt országokból elhurcoltakat vasúton 
szállították ide. Akik túlélték az összezsúfolt, levegőtlen va-
gonokban az utazást, azokra kényszermunka várt a táborok-
ban. Itt az éhezés, a betegségek és a kimerültség, valamint a 
tábor felügyelőinek kegyetlenkedése vetett véget sokak éle-
tének. Az életben maradtakat a gázkamrákban végezték ki. 
Ezekben naponta több ezer embert gyilkoltak meg mérges 
gázzal. 1942 és 1945 között hatmillió ember, köztük más-
fél millió gyermek és csecsemő esett az esztelen náci tö-
megpusztítás áldozatául.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mutasd be, milyen volt az élet a németek által megszállt 
országokban!

2. Milyen volt a polgári lakosság élete?
3. Beszélj arról, hogyan vált egyre rosszabbá a zsidó szárma-

zású emberek élete!
4. Mely népcsoportokat érintette Hitler fajgyűlölő terve?

 Egy haláltábor lakói a megme-
nekülésük után. Amikor a szövetsé-
gesek felszabadították az auschwitzi 
tábort, szinte maguk sem hitték el, 
milyen borzalmakat követtek el ott 
az emberek ellen.

 Zsidók elhurcolása. Az ENSZ köz-
gyűlése 2007. január 26-án hozott 
határozatában január 27-ét, az 
auschwitzi koncentrációs tábor fel-
szabadításának napját a holokauszt 
áldozatainak nemzetközi emléknap-
jává nyilvánította.

Honnan származik a holokauszt elnevezés?

Az emberek már az ókortól kezdődően mutattak be áldozatot 
isteneiknek, hogy elnyerjék jóindulatukat vagy éppen bocsánatu-
kat. A Bibliában, Mózes könyvében is olvashatunk az égő áldozat
szertartásáról, amely során az áldozati állatot az oltáron teljesen 
elégették, annak felszálló füstje pedig arra volt hivatott emlékez-
tetni a híveket, hogy minden jótéteményt és a bűnbocsánatot a 
mennyekből, Istentől kapják. 

Ezekhez a szertartásokhoz azonban semmi köze nem volt a 
náci haláltáborok krematóriumainak, az ott füstölgő kémények-
nek. Bármilyen szörnyű ezt még kimondani is: azok pusztán a 
holttestek hatékony megsemmisítését szolgálták.
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43. Magyarország belépése a második 
világháborúba

A világháború kezdetén a magyar kormány nem akart fegyveres küzdelmekbe bocsátkozni. Ké-
sőbb, látván a német katonai sikereket és a szövetségesek tehetetlenségét, az ország is bekapcso-
lódott a Szovjetunió elleni harcba. Ám az az egyre több áldozattal járó háború világossá tette: ez 
nagy hiba volt.

Magyarország a háború első éveiben

Ebben az időszakban Teleki Pál volt a miniszterelnök. 
Ő az országot teljesen semlegesen szerette volna megtar-
tani. Ennek érdekében kormánya (Horthy egyetértésével) 
nem volt hajlandó részt venni a Lengyelország elleni há-
borúban. Épp ellenkezőleg: a náci csapatok elől menekülő 
civilek és katonák ezreit fogadta be országunk. Teleki azt 
mondta, hogy azokkal a nagyhatalmakkal, amelyek az előző 
háborút megnyerték, nem 
szabad az országnak fegyve-
res ellentétbe kerülnie. 

Ez észszerű és okos politi-
kai meglátás volt. Nem úgy, 
mint az, amikor elfogadta a 
németek támogatását az 
újabb területi visszacsatolás-
sal kapcsolatban. 1940 nya-
rán ugyanis a második bécsi 
döntés Székelyföldet és 
Észak-Erdélyt visszacsatol-
ta Magyarországhoz.

A végzetes politikai hibára 
1941-ben került sor. Ekkor 
döntöttek úgy a németek, 
hogy elfoglalják Jugoszláviát. 
Oda pedig Magyarországon 
keresztül vezetett az út. Hitler azt kérte, hadd vonuljanak át 
csapatai Magyarországon, és ezt az engedélyt meg is kapta.

Eközben a magyar katonai vezérkar egyre azt mondta Hor-
thynak, hogy ha részt veszünk ebben a hadjáratban, újabb 
területek visszacsatolását érhetjük el. Ez annyira csábító le-
hetőség volt, hogy a kormányzó belement, és a kormány jó-
váhagyását kérte – s meg is kapta. Így a honvédség 1941 
áprilisában megtámadta és elfoglalta Délvidéket. Ezzel az 
ország elkötelezte magát Hitler támogatása mellett.

1. Idézd fel az első világháború 
utáni kormányok külpolitiká-
ját! Mire törekedtek a politiku-
sok? Milyen eredménnyel?

2. 1938-ban melyik területeket 
kaptuk vissza nemzetközi dön-
tés alapján?

Teleki Pál miniszterelnök 
mindvégig tiltakozott a terv, Délvi-
dék megszállása ellen. Tisztában 
volt vele, hogy ha Magyarország 
hadba lép a tengelyhatalmak olda-
lán, az a későbbiekben hatalmas, 
előre nem látható károkat fog 
okozni. Annál is inkább, hiszen 
alig száradt meg a tinta a Jugoszlá-
viával pár hónappal korábban alá-
írt „örök barátsági szerződésen”. 
Igyekezett a kormányt és magát a 
kormányzót is lebeszélni erről, de 
nem járt sikerrel. Végső tiltakozá-
sul 1941. április 3-án öngyilkos lett. 
Búcsúlevelében ismét fi gyelmez-
tette Horthyt a magyar katonai lé-
pés súlyos kockázataira. Ám szavai 
süket fülekre találtak. Később a 
történelem igazolta Teleki Pál elő-
relátását.

 Milyen döntést kellett Magyaror-
szágnak meghoznia 1941 tavaszán? 
Milyen következményekkel járt ez?
Mi volt az oka a miniszterelnök ön-
gyilkosságának?

 Teleki Pál miniszterelnök 
két alkalommal is kormányt 
alakíthatott. Nézz utána az in-
ter neten, mikor!
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 Magyarok a szovjet fronton. A –25 °C-os tél csak fokozta a fron-
ton lévők és később a visszavonulók szenvedéseit.

Magyarok a szovjet fronton

A helyzet tovább bonyolódott. A Szovjetunió elleni várat-
lan német támadás során Hitler minden szövetségesétől 
elvárta a támogatást. Magyarország csak ürügyre várt, 
amely hamarosan be is következett. 1941. június 26-án Kas-
sát ismeretlen bombázók támadták meg. Válaszul másnap 
Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak. Később ki-
derült, hogy ez a bombázás valószínűleg olyan cselszövés 
volt, mint 1939-ben az állítólagos lengyel támadás a néme-
tek ellen. De akkor már a baj megtörtént: Magyarország ha-
diállapotba került Angliával és az Amerikai Egyesült Álla-
mokkal is.

Kezdetben a magyarok számára jól alakult a hadiszeren-
cse. Kevés katonát vesztettek, annak ellenére, hogy a felsze-
relés java odalett. Aztán amikor a németek Sztálingrád ostro-
mára készültek, a 2. magyar hadsereget a szovjet frontra 
irányították. A védelmi vonalak kiépítése a Don folyó men-
tén a nagyjából 200 ezer fő katona és – fegyvertelen – mun-
kaszolgálatos feladata volt.

Amikor megindult az orosz erők ellentámadása, az hatal-
mas veszteségeket okozott számunkra: csaknem 100 ezer fő 
katona és munkaszolgálatos esett el vagy fagyott meg a 
zord télben a hómezőn. A hazatérők zöme pedig súlyosan sé-
rült vagy rokkant volt.

Ennek híre sokkolta a magyar közvéleményt, és meg-
döbbentette a kormányzatot is.

A háború további következmé-
nye volt, hogy a gazdaság helyzete 
is erősen romlott. Az ország hadi-
gazdálkodása a német érdekeket 
szolgálta ki. Emiatt komoly meg-
szorításokra került sor: jegyrend-
szert vezettek be a húsra, tejre, ke-
nyérre, lisztre. A gazdáknak kötele-
ző volt terményeiket, állataikat 
beszolgáltatni. Aki ennek nem tett 
eleget, azt súlyosan megbüntették.

Német mintára zsidóellenes in-
tézkedések bevezetésére is sor ke-
rült. A Magyarországra menekült 
külföldi zsidókat kiadták a nácik-
nak – annak ellenére, hogy tudták, 
mi lesz a sorsuk.

Hamarosan bevezették a kato-
naköteles korú, zsidó származású 
férfi ak számára a munkaszolgála-
tot, ami fegyver nélkül, munkával 
teljesített katonai szolgálat volt. 

Később aztán erre a sorsra ju-
tottak még a kommunisták, a meg-
bízhatatlannak tartott nemzetisé-
giek és a nácikkal szemben nyílt 
ellenszenvet tanúsító emberek is. 
Ők fegyver nélküli szolgálatot lát-
tak el többnyire a fronton, de oly-
kor a hátországban is. A nélkülö-
zés és a kegyetlen bánásmód (még 
a hadifoglyokkal is jobban bántak) 
sokak életét követelte – kevesen 
tértek haza családjukhoz.

 Miért lépett be a háborúba Ma-
gyarország? Milyen következmények-
kel járt ez a lépés?
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Lassú fordulat – gyors következmény

Miután Teleki Pál öngyilkos lett, Horthy Bárdossy Lászlót 
nevezte ki miniszterelnöknek. Ő határozottan a németek ol-
dalára állt, döntéseivel támogatta Hitlert és terveit. A hábo-
rús helyzet változásai miatt azonban Horthy jobbnak látta 
leváltani. Félt attól, hogy a német befolyás túlságosan 
megerősödik az országban.

Az új miniszterelnök 1942-ben Kállay Miklós lett. Neki az 
volt a véleménye, hogy Magyarországot ki kell vonni a há-
borúból. Ám ez abban a politikai légkörben szinte lehetetlen 
volt. Ezért amikor nyilvánosan beszélt, a németek győzelmét 
emlegette – közben pedig titokban tárgyalni kezdett a szö-
vetségesekkel. Ennek az lett az eredménye, hogy 1943 őszén 
az angolokkal megállapodott arról, hogy Magyarország egy-
re kevesebb segítséget nyújt a németeknek. Ez volt az elő-
zetes fegyverszüneti egyezmény, amely azt is tartalmazta, 
hogy ha szövetséges csapatok lépnek Magyarország területé-
re, akkor Magyarország is szembefordul Németországgal.

Sajnos ezt a katonai vezetés németeket támogató tagjai 
komolyan ellenezték. Hogy tőlük függetlenül-e, vagy más 
úton, nem tudni, de a német titkosszolgálat mindent meg-
tudott erről az egyezményről. Hitler válaszul elrendelte 
az ország katonai megszállását.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi volt Teleki Pál célja? Sikerült-e ezt megvalósítani?
2. Mi volt az oka, hogy az ország csatlakozott a Szovjetunió 

megtámadásához?
3. Mi lett a 2. magyar hadsereg sorsa?
4. Képzeld magad egy korabeli újságíró szerepébe! Írj rövi-

den arról, hogy milyen lehetőségei vannak az országnak a 
sztálingrádi vereség után!

 Kállay Miklós miniszterelnök 
Kikkel kezdett titkos tárgyalásokat 
Kállay? Miért tette ezt? Mi volt a tár-
gyalások következménye? Miért?

 Magyarország megszállása – Bu-
dapesten is megjelentek a náci had-
sereg katonái.
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44. Magyarország a német megszállás 
alatt

1944 márciusában a németek megszállták Magyarországot. A kormányzó Horthy maradt, de a 
hatalmat a nácik megbízottja gyakorolta. Az ország gazdaságilag Németország kiszolgálójává vált. 
Hitler utasítására pedig a magyar lakosság zsidó származású tagjait náci haláltáborokba hurcolták.

1. Mondd el, hogyan változott a 
tengelyhatalmak helyzete 
1943-ban!

2. Miért rendelte el Hitler Magyar-
ország megszállását?

3. Mi történt a megszállt területe-
ken a nácik ellenségeinek ne-
vezett emberekkel?

A német megszállás

A megszállásra 1944. március 19-én hajnalban került 
sor. Hitler Ausztriába hívatta Horthyt egy tárgyalásra – de ezt 
csak azért tette, hogy ne tudja a nácik tervét megakadályoz-
ni. Nagyobb ellenállás nélkül, néhány óra alatt a németek
katonai ellenőrzés alá vették az országot. Az embereket ar-
ról tájékoztatták, hogy ez a lépés a háború szerves része, de 
hamar kiderült, hogy ez nem igaz.

Horthy úgy gondolta, hogy a megszállás után már jobb 
nem ellenkezni. Új, a németekhez hű miniszterelnököt ne-
vezett ki. Sztójay Döme mindenben kiszolgálta a némete-
ket: Hitler magyarországi főmegbízottja utasításait teljesítet-
te. A kormányzó hatalma névlegessé vált.

Magyarországnak több katonát kellett a frontra küldenie, 
több nyersanyagot kellett Németországba szállítania. Az ipa-
ri termelést is a németek szolgálatába állították.

Visszaemlékezés Budapest első 
légitámadásáról

„Ragyogó, felhőtlen igazi tava-
szi napunk volt. (…) megszólaltak 
a szirénák. (…) Rosszat sejtettünk 
(…) És akkor életünkben először 
meghallottuk azt a fenyegető, mély 
morajlást, amelyet a közelgő, több 
száz gépből álló négymotoros kö-
telék hallatott (…) A következő pil-
lanatban megpillantottuk a nap-
fényben csillogó-villogó kötelék 
első gépeit (…) Bombasuhogást 
nem hallottunk, a szőnyegbombá-
zások mély dübörgése egybefolyva 
repesztette a fülünket. (…) Csepel 
irányában szörnyű, fekete füstgo-
moly. (…) A háború kilépett szá-
munkra az újságok lapjairól és 
megkeresett minket.”

 Amerikai repülőgépről készült 
fotó Budapest bombázásáról  Mi 
volt itt a támadás célpontja?
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A legrosszabb dolgok már nem sokat várattak magukra: a 
német hadsereg ellenőrzése alá vonta a magyar fegyveres 
erőket. Szinte azonnal megkezdődtek a politikai célú tisz-
togatások, amelyeket a német titkosrendőrség – a Gesta-
po – irányított. 

Több ezer politikust, köztük országgyűlési képviselőket 
– akiket a németek ellenségeinek tartottak – tartóztattak le 
és hurcoltak koncentrációs táborokba.

Az új kormány feloszlatta a pártokat és a szakszervezete-
ket is. Mivel náci hatalomátvétel történt az országban, a 
szövetségesek bombázói is megjelentek az ország felett.
Városok, ipari létesítmények, gyárak és közlekedési csomó-
pontok voltak a leggyakoribb célpontok. A bombatámadá-
soknak nagyon sok civil áldozata volt.

Ezzel egy időben a Gestapo utasítására és annak ellenőr-
zése alatt elkezdődött a magyarországi zsidók és cigányok 
összegyűjtése és deportálása* a haláltáborokba. Ebben saj-
nos az akkori magyar közigazgatás is részt vett. Így több száz-
ezer ártatlan ember veszett oda.

Sorold fel a német megszállás okait és következményeit! Írd 
le a füzetedbe!

A magyarországi zsidóság sorsa

Ez történelmünk egyik legszörnyűbb és legszé-
gyenteljesebb fejezete.

Már a német megszállás előtt megkezdődött a 
zsidó származásúak jogainak durva korlátozása, 
majd semmibevétele. Nem sokkal a náci Németor-
szág megalakulása után Magyarországon is egyre 
több antiszemita (zsidóellenes) véleményt lehetett 
hallani. Ez hamarosan a törvényekben is megjelent. 
Ezeket nevezzük zsidótörvényeknek. Először elő-
írták, hogy az ügyvédek, orvosok, mérnökök, új-
ságírók, üzleti alkalmazottak legfeljebb 20%-a 
lehet zsidó vallású (első zsidótörvény). Később 
már csak az összes munkavállaló 6 százalékát te-
hették ki (második zsidótörvény). Aztán megtiltot-
ták a zsidók és nem zsidók közti házasságokat 
(harmadik zsidótörvény). És a törvény már nem a 
vallás, hanem a származás alapján tett különbsé-

get az emberek között. Az egyházak vezetői tiltakoztak, de 
ennél többet nem tudtak tenni a törvény elfogadása ellen.

Milyen korlátozásokkal sújtották a zsidó lakosságot?

„Anya és lánya volt. Az anyát 
szelektálták balra (ők voltak azok, 
akiket azonnal meggyilkoltak a 
gázkamrákban). A szerencsétlen 
nő elkezdett ordítani, hogy: A lá-
nyom! Nem hagyom itt a lányo-
mat! És Mengele nevetve mondta: 
Vidd a lányodat is!”  Nézz utána 
az interneten, hogy ki volt Mengele!

 A zsidó származású emberek 
egyik napról a másikra elveszítették 
az állásukat. Szerencsés volt, akinek 
legalább a bérét kifizették.
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Hitler azt akarta, hogy a sárga csillag viselése a magyaror-
szági zsidók számára is kötelező legyen, továbbá azt követel-
te, hogy adják ki őket Németországnak. Kállay kormánya 
ezt még elutasította, de a megszállás után már nem volt me-
nekvés: gettókba zárták őket, vagyonukat elkobozták, és 
megkülönböztetésül kötelező lett számukra a sárga csillag 
viselése. A gettókból pedig egyenes út vezetett a koncentrá-
ciós táborok poklába: innen terelték őket a pályaudvarokra, 
ahonnan marhavagonokba zárva szállították el őket a kon-
centrációs táborokba. Többségük az auschwitz–birkenaui 
haláltáborba került – az adatok szerint 440 ezer magyar.

A táborokban különválasztották a családokat – a megtört, 
rettegő embereket – az alapján, hogy mennyire látszottak 
munkaképesnek. Az öregek, gyengék, betegek és gyerekek 
rögtön a gázkamrába kerültek. Akiket munkára jelöltek ki, 
azok sem jártak jobban, hiszen az embertelen körülmények 
között heteken vagy néhány hónapon belül meghaltak. 200 
ezer budapesti zsidó annak köszönhette a megmenekülését, 
hogy Horthy Miklós felfüggesztette a deportálást. Ugyanis 
a külföld már erősen tiltakozott, és Horthy jogosan tartott 
attól, hogy őt magát is háborús bűnösnek kiáltják ki.

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen volt a magyar zsidóság helyzete a megszállás előtt 
és a megszállás után?

2. Mi történt más, a németek által elfoglalt országokban a 
zsidó származásúakkal?

3. Mit gondolsz, Kállay miniszterelnök miért utasíthatta visz-
sza Hitler kéréseit?

 A zalaegerszegi gettó bejárata 
Olvassátok el a bejáratnál elhelyezett 
tábla feliratát! Mit gondoltok, miért 
tiltották a keresztények belépését? 
Beszélgessetek erről tanárotokkal!

 Az auschwitzi koncentrációs táborba tömött vagonokban szál-
lították a zsidókat. Az elgyötört családokat azonnal szétválasztot-
ták, sorsuk megpecsételődött.
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45. A nyilasterror és a háború vége
A német megszállás katonai célponttá változtatta az országot. Nemcsak a bombatámadások 

jelezték ezt, hanem az is, hogy amikor a Vörös Hadsereg elérte az ország határát, a németek itt 
kívánták a szövetséges erőt feltartóztatni, szinte bármi áron. Nem volt elég, hogy a front fokozato-
san benyomult Magyarország területére, olyan kormány jutott hatalomra, amelyik rosszindulatú 
és agresszív döntéseivel csak tovább rontott az amúgy is rettenetes helyzeten.

A sikertelen kiugrási kísérlet

Ahogyan a front közeledett Budapest felé, egyre nyilván-
valóbbá vált, hogy a Vörös Hadsereg csapatait nem képes 
megállítani sem a magyar, sem a német sereg. Miután 1944 
őszén Románia a szövetségesek mellé állt, a szovjet csapatok 
pillanatok alatt a Tisza vonaláig tudtak előretörni, és nem le-
hetett a további előrejutásukat sem megakadályozni.

Horthy – katonai fejjel – úgy döntött, hogy a további harc 
felesleges, csak az áldozatok száma nő. Ezért követei útján 
fölkereste Sztálint egy békeajánlattal, közben hű tisztjei és 
politikusai kidolgozták azt a tervet, ami a németek elleni tá-
madást jelentette.

Természetesen ezt jól elő kellett készíteni. 1944. október 
közepén Horthy egy kiáltványt olvasott be a rádióban. Itt 
mindenkivel közölte, hogy többé nem támogatjuk a néme-
tek harcát. Parancsot adott a hadseregnek is az átállásra.

Azonban ez a kísérlet kudarcba fulladt. Egyrészt a német 
hírszerzés most is tudomást szerzett Horthy tervéről. A kor-
mányzó fiát elrabolták, és meggyilkolásával fenyegetőztek. 
Arra kényszerítették, hogy mondjon le, adja át hatalmát a 
magyar nácik vezetőjének. Ez Szálasi Ferenc volt, a Nyilas-
keresztes Párt első embere.

Másrészt Horthy nem volt azzal tisztában, hogy magas 
rangú tisztjei közül milyen sokan támogatják a nácikat: ők 
egyszerűen nem továbbították a kormányzó parancsait a 
fronton harcolók számára.

Miért nem sikerült Horthy terve? Mi lett a következménye?

Ideje a rettegésnek – a nyilasok rémuralma

Szálasi Ferenc volt a Nyilaskeresztes Párt megalapító-
ja. Pártját náci mintára, náci elvek alapján szervezte meg. 
Többször betiltották a működésüket, de soha nem hagytak 

1. Emlékezz vissza, melyik kor-
mányfő kezdett titkos tárgyalá-
sokat a szövetségesekkel!

2. Miért tette ezt? Mi volt a célja?

 Szálasi Ferenc, a nyilas „nemzet-
vezető”
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fel vele. A német megszállás után egymásra talált a náci Né-
metország és a Nyilaskeresztes Párt. Egyfajta szövetségre 
léptek. Azért is őket választották a németek, hogy rajtuk ke-
resztül arra kényszerítsék az országot, hogy ne lépjen ki a há-
borúból. Hitlernek minden lehetséges szövetségesre szüksé-
ge volt.

Horthy lemondatása után Szálasi (a Führer és a Duce pél-
dáját követve) nemzetvezetővé választatta magát. Az ösz-
szes katonai erőt a Vörös Hadsereg ellen fordította. A katona-
szökevényeket és a háborút ellenzőket a nyilasok kivégezték.

Szerveződött néhány kisebb fegyveres ellenállás a nyila-
sok ellen, de ezeket a titkosrendőrség felszámolta. Az egyik 
legnagyobb jelentőségű a Bajcsy-Zsilinszky Endre által veze-
tett volt, de árulás miatt elfogták és kivégezték tagjait.

A kegyetlen mészárlások, a terror legtöbb áldozata a bu-
dapesti gettóba zsúfolt zsidók közül került ki. A budapesti 
rakparton több ezer zsidó férfit, nőt, gyereket lőttek a Du-
nába.

Budapest ostroma

A Vörös Hadsereg túlereje nyilvánvaló volt. Nem tar-
tott sokáig, hogy csapataik elérjék és körbevegyék a fő-
várost. Erre 1944 végén került sor. Hitler Budapestet 
erődvárossá nyilvánította, ami azt jelentette, hogy 
megadásról szó sem lehetett, az utolsó emberig kel-
lett harcolni. Ez a polgári lakosságra nézve is tragikus
helyzetet teremtett.

Sem az ostromlók, sem az ostromlottak nem kímél-
tek senkit és semmit. Budapest második Sztálingrád-
dá vált. A németek az összes hidat felrobbantották, 
hogy az orosz sereg átkelését megnehezítsék. A szovjet 
csapatok porig rombolták a lakóépületeket is.

 Holokauszt-emlékmű a Duna-parton

A roma holokauszt

A német megszállást követően 
a cigányokat is üldözni kezdték: a 
férfi akat kényszermunkatáborok-
ba vitték, az asszonyokat, örege-
ket, gyerekeket pedig gyakran 
nagybirtokok pajtáiba gyűjtötték, 
ahol csendőrök őrizték őket. A nyi-
las hatalomátvétel után megkez-
dődött a cigányok legyilkolása. 
A komáromi erődből több ezer 
magyar romát vittek koncentráci-
ós táborokba, de sokan – főleg öre-
gek és gyerekek – már ezt megelő-
zően belehaltak az éhezésbe, bán-
talmazásba. A roma holokausztnak 
több mint ötezer magyarországi 
roma áldozata volt.

 Budapest az ostrom után
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ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Miért robbantották fel a Duna hídjait?
2. Szerinted miért nem akarta Hitler, hogy feladják Budapes-

tet?
3. Foglald össze, milyen veszteségek érték az országot a má-

sodik világháború miatt! Az erkölcsi veszteségekre is gon-
dolj!

Kegyetlen utcai harcok folytak a városban: házról házra 
járva számolták fel a német ellenállást. Az emberek a légol-
talmi pincékben kerestek menedéket.

Tény, hogy sok esetben a szovjet katonák is kegyetlenül 
bántak a lakossággal. A nagyszámú hadifoglyon kívül több 
tízezerre tehető azoknak a civil férfiaknak a száma, akiket 
kényszermunkára hurcoltak a Szovjetunióba. Sokan nem 
tértek haza közülük sem.

Budapest elfoglalása fontos lépés volt a nácik hatalmának 
felszámolása során. Ezt követően komolyabb harcokra Ma-
gyarországon már csak a Balaton környékén került sor. 1945. 
április 4-én söpörték ki az utolsó német alakulatot Ma-
gyarországról.

Háborús veszteségek

Hazánk a második világháborúban nagyjából egymillió 
embert veszített. Az elesett katonák száma megközelítette 
a 180 ezer főt. A civil lakosságból 45 ezer ember lett a harcok 
áldozata. A náci holokauszt több mint félmillió magyar zsi-
dó életét vette el. A szovjetek által elhurcolt és hadifog-
ságba vetett emberek közül kb. 230 ezren soha nem tértek 
haza.

A pusztítás leírhatatlan volt. Kiégett és kifosztott laká-
sok, házak, rommá vált gyárak, hidak voltak mindenütt.

A Duna és a Tisza összes hídját felrobbantották. A vas-
úthálózat szinte működésképtelenné vált: a járművek alig 
harmada maradt meg, és a sínhálózat is romokban hevert.

Ebben a reménytelennek látszó, nélkülözésekkel teli hely-
zetben az emberek mégis összefogtak, nekiálltak a romok 
eltakarításának, és éjt nappallá téve azon fáradoztak, hogy 
az élet folytatásához szükséges dolgok újra működjenek.

Hazánkban a nyilas diktatúra és a világháború lezárult. 
Nyitva állt a lehetőség egy új, jobb korszak eljövetele előtt.

 Budapesten a házak jelentős ré-
sze lakhatatlanná vált, sokan min-
denüket elvesztették. A képen egy 
Attila úti házba fúródott repülőgép 
is látható. Valószínűleg a légvéde-
lem lőtte le.

 A Várban a Szentháromság tér – 
A házak gyakorlatilag megsemmi-
sültek.
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1. Korábban említettük, hogy 
1942-ben is sok fordulat követ-
kezett be a háború menetében. 
Idézd fel ezeket!

2. Horthy lemondatása után ki 
került hatalomra Magyarorszá-
gon? Milyen politikát folytatott? 
Milyen következményekkel járt 
ez?

A Vörös Hadsereg sikerei

A sztálingrádi csata eltörölte a német alakulatok legyőzhe-
tetlenségről kialakult képet. A németek új típusú harckocsi-
kat vetettek be az ellentámadásuk során, de 1943 nyarán, a 
Kurszk városa mellett vívott ütközetben hatalmas vereséget 
szenvedtek. A németek hadiipara többé nem tudta pótolni a 
tönkrement fegyverzetet.

A Szovjetunió viszont – némi amerikai segítséggel – már 
képessé vált egyre újabb seregcsoportokat kiállítani és meg-
felelően felfegyverezve a frontra küldeni. Ennek köszönhető-
en 1944-ben a Szovjetunióban és Lengyelország jelentős ré-
szén már nem volt német katona.

A front Németország területére ért, és a német lakosság 
is átélte a háborús eseményekkel járó borzalmakat és nélkü-
lözést.

Keresd meg Kurszk városát a történelmi atlasz 44. oldalán! 
Milyen dátumot tudsz leolvasni a térképről? Miért volt nagy 
jelentőségű a németek számára a kurszki vereség?

A nyugati front megnyitása

Sztálin már 1941 óta sürgette a szövetségeseket, hogy lép-
jenek partra Európában, és támadják meg a németeket. Ez 
azért lett volna jó, mert a szovjet csapatokra kevesebb német 
katona jutott volna. Ám a szövetségesek évekig csak élelmi-
szerrel, fegyverekkel és járművekkel tudtak segíteni a Vörös 
Hadseregnek.

De 1943-ban végre partra szálltak a brit–amerikai csa-
patok Olaszország déli részén. Kezdetben gyors sikereket 
értek el, Mussolini hatalmát megdöntötték, de a diktátor le-
tartóztatása után megszökött, és elmenekült. Az ország észa-
ki régiójában próbálta hatalmát ismét megszilárdítani, de ez 
már nem sikerült. Úgy sem, hogy Hitler erős csapatokat kül-
dött, hogy támogassa szövetségesét. Ez csak arra volt jó, 

Az 1944-es év jelentős fordulatot hozott a szemben álló felek számára. A Vörös Hadsereg fölénye 
egyre jobban megmutatkozott, a keleti front vonala folyamatosan tolódott nyugati irányba. Köz-
ben amerikai és brit csapatok léptek partra Franciaországban. A németeket satuként fogta közre a 
szövetségesek hadereje. Azonban a németek még mindig veszélyes ellenfélnek számítottak.

46. A második világháború lezárása

 Partraszállás Szicíliában  Fi-
gyeld meg a katonák felszerelését és 
a távolban horgonyzó hadihajókat! 
Miért volt fontos lépés a szövetsége-
sek megjelenése Olaszországban?
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hogy elhúzódjanak a harcok, de Mussolini teljes veresége 
csak idő kérdése volt. 1945 tavaszán omlott össze az olasz 
fasiszta állam – a diktátorral olasz partizánok végeztek.

Európa felszabadítása

A német katonai vezetés sejtette, hogy előbb-utóbb partra 
akarnak szállni a szövetségesek, méghozzá nagy számban. 
Úgy vélték, a hadművelet helyszíne a Brit-szigethez legköze-
lebbi francia partszakasz lesz. Azonban nagyot tévedtek.

1944. június 6-án több százezer amerikai és brit katona
kelt át Angliából a La Manche csatornán [lamans], Francia-
ország Normandia nevű tartományában, amely szintén 
német megszállás alatt volt. Mivel a németek nem itt várták 
a szövetségesek erőit, azok nem ütköztek lényeges ellenál-
lásba. Gyors sikereket értek el, ebben az erős légi támogatás 
is segítette őket. Párizs néhány hónap leforgása alatt felsza-
badult. Az amerikai–brit erők Németország nyugati határát 
vették tűz alá.

Németország számára nem volt menekvés. Keleti irány-
ból a szovjet csapatok törtek Berlin felé, nyugatról pedig az 
amerikai és a brit alakulatok. 1945 áprilisában az Elba fo-
lyó partjánál találkoztak a szövetséges erők.

 A normandiai partraszállás 
Miért vált igen nehézzé a németek 
helyzete a partraszállás után?
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A világháború lezárása az európai 
hadszíntéren

Amikor a Vörös Hadsereg körülzárta Berlint 1945. április 
végén, Hitler parancsba adta, hogy a németeknek továbbra 
is harcolniuk kell. Ezzel azt érte el, hogy az ostromban több 
százezres katonai veszteséget könyvelhetett el mindkét fél. 
Hatalmas volt a polgári áldozatok száma, és a várost gyakor-
latilag szétlőtték. Amikor Berlin szovjet kézre került, Hitler 
öngyilkos lett. A náci Németország pedig 1945. május 8-án 
feltétel nélkül megadta magát (kapitulált).

Németország és a többi vesztes állam háború utáni sorsá-
ról a szövetségesek vezetői: Roosevelt, Churchill és Sztálin 
döntöttek. Már 1945 februárjában, a Jaltában megtartott 
megbeszélésen elhatározták, hogy nemcsak Berlint, de egész 
Németországot megszállási övezetekre osztják. Megegyez-
tek a náci párt felszámolásában és a háborús bűnösök fel-
kutatásában és megbüntetésében.

 A jaltai konferencia résztvevői: 
Churchill angol miniszterelnök, 
Roosevelt amerikai elnök, Sztálin, a 
Szovjetunió diktátora. A konferen-
cián fontos dolgokról egyeztek meg 
a szövetséges hatalmak vezetői.

1945 nyarán került sor újabb komoly egyeztetésre Pots-
damban. Döntés született Lengyelország új határairól – ez 
jelentős területi veszteséget jelentett Németországnak. A né-
met lakosságot (több millió embert) áttelepítettek az új né-
met határok mögé. Ez történt a Csehszlovákiában és a Ma-
gyarországon élő német nemzetiségiek nagy részével is. 
A Szovjetunió pedig az 1939-ben elfoglalt lengyelországi te-
rületeit tarthatta meg – innen több millió lengyelt telepítet-
tek ki. Így hiába ért véget a háború, az emberek szenvedései 
egyelőre nem értek véget.

 Németország megszállási öveze-
tei. A szövetségesek az egyes régiók/
országrészek feletti ellenőrzést meg-
osztották egymás közt.  Szerinted 
miért tették ezt?

NÉMETORSZÁG 1945–1949

BERLIN

Nürnberg
Stuttgart

Potsdam

München

Hamburg

Szovjet meg-
szállási övezet

A 4 szektorra 
osztott Berlin

Németország 
határa, 
1945–1949

Brit meg-
szállási övezet

Francia meg-
szállási övezet

Amerikai  
megszállási 
övezet
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Japán fegyverletétele – A világháború 
vége

A potsdami konferencián a győztes hatalmak felszólítot-
ták Japánt a fegyverletételre. Azonban a japán vezetés ezt 
visszautasította.

Korábban volt arról szó, hogy az Egyesült Államok vissza-
szorította japán haderejét a Csendes-óceán térségében. Ez 
azt is jelentette, hogy a japánok hadihajói és repülőgépei 
annyira megfogyatkoztak, hogy azokkal már hadi sikert nem 
lehetett elérni. Ám károkat még okozhattak az amerikai ha-
ditengerészet számára: minden egyes szigetet az utolsó 
emberig védett a japán fél. Truman elnök és tanácsadói tar-
tottak attól, hogy ezek a harcok túl nagy veszteséget okoznak 
az Egyesült Államoknak. Ezért bevetették a titkos fegyvert: 
először Hirosima (1945. augusztus 6.), majd néhány nap 
múlva Nagaszaki városára (1945. augusztus 9.) dobtak le 
atombombát. A bombák robbanása után 125 ezer ember 
rögtön meghalt, a következő hetekben még több ezren estek 
a sugárfertőzés áldozatául – és még éveken át voltak újabb 
és újabb halottak.

Japán a második atombomba felrobbantása után néhány 
héttel, 1945. szeptember 2-án letette a fegyvert. Ezzel ért 
véget a második világháború.

 Hirosima az atomtámadás után. A város nagy része egyetlen 
bomba robbanását követően porrá vált.

 Jellegzetes gombafelhő Naga-
szaki felett

Az atombomba

Az atombomba energiája atom-
mag-átalakulásból származik. Hi-
hetetlenül nagy pusztító ereje van: 
egyetlen ilyen fegyver képes el-
pusztítani akár egy többmilliós 
nagyvárost is. Az Egyesült Államok 
egy titkos akció, a Manhattan-terv 
keretein belül fejlesztette ki az új 
fegyvert. Elsősorban a németek 
hasonló kísérleteit akarták meg-
előzni – ami sikerült, hiszen a né-
metek tudósai nem tudtak hason-
lót sem alkotni. A munkában 
amerikai, olasz és angol tudósok 
mellett Szilárd Leó, Teller Ede és 
Neumann János is részt vett. 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Sorold fel 1944 és 1945 legfontosabb katonai eseményeit!
2. Szerinted miért gondolták sokan, hogy Németország el 

fogja veszíteni a háborút?
3. Milyen okok vezettek a tengelyhatalmak vereségéhez? So-

rold fel, ami eszedbe jut! Írd le a füzetedbe!
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Kislexikon

alkotmányozó nemzetgyűlés  A francia forra-
dalom törvényhozó testülete, amely eltörölte a ne-
mesi kiváltságokat, elfogadta az Emberi és polgári 
jogok nyilatkozatát és Franciaország 1791-es alkot-
mányát.

állóháború  A szemben álló hadseregek merev 
harcvonalakon kiépített erődítményrendszerben, 
lövészárkokban harcolnak, céljuk az ellenfél harc-
vonalainak áttörése.

amnesztia  Általános kegyelem. Állami veze-
tők adhatnak kegyelmet (leginkább a politikai 
okokból) börtönbüntetésüket töltő raboknak. Ez 
számukra a  szabadulást jelenti.

antant  Az első világháború egyik katonai 
blokkja, a Németország vezette központi hatalmak 
ellen irányuló szövetség. A szövetség alapítója 
Nagy-Britannia és Franciaország volt 1904-ben.

antiszemitizmus  Megalapozatlan és rosszin-
dulatú zsidóellenesség, a második világháborút 
megelőző náci propaganda eszköze a társadalmi 
feszültségek gerjesztésére.

bán  A középkori Horvátország és a Magyar Ki-
rályság déli határterületein lévő bánságokat vezető 
tisztségviselők. Egyedül a horvát bán tisztsége léte-
zett 1918-ig, a többi jóval korábban megszűnt.

békediktátum  Olyan békeszerződés, ahol a 
győztes feltételeit a legyőzöttnek feltételek nélkül 
el kell fogadnia, nem előzi meg érdemi tárgyalás, 
megegyezés a vesztesekkel. Ilyen békediktátum 
volt az 1920. június 4-i trianoni béke.

bérmunkás  A polgári társadalom egyik réte-
ge. A munkájukért bérrel megfizetett munkások né-
pes csoportja.

bolsevik  Az Oroszországi Szociáldemokrata 
Munkáspárt egyik irányzata, amelynek vezetője Le-
nin volt. Követői a hatalom erőszakos megszerzésé-
re, diktatúra létrehozására törekedtek. 1917-ben az 
oroszországi forradalmat követően erőszakkal át-
vették a hatalmat, és diktatúrát építettek ki. Szó 
szerinti jelentése: többség.

cenzúra  Az információknak, híreknek a nyilvá-
nosságtól való elzárása. A történelem során az újsá-
gokban, könyvekben megjelenő tartalmakat a ha-
talom képviselője (a cenzor) felülbírálhatta, azaz 

nem engedett mindent kiadni, megjelenni. Így a 
szabad vélménynyilvánítás joga erősen sérült. 

deportálás  Emberek idegen országba vagy 
kényszerlakhelyre történő elhurcolása.

diktátor  Olyan uralkodó vagy államot vezető 
személy, aki korlátlan hatalmat gyakorol; zsarnok. 

dualizmus  A magyar történelemben az 1867 
és 1918 közötti időszakot nevezik így, amikor az 
Ausztria és Magyarország közötti kiegyezéssel két 
központú állam jött létre Osztrák–Magyar Monar-
chia néven.

emigráció  Kivándorlás, menekülés egyik or-
szágból a másikba, gyakran politikai üldöztetés 
elől.

értelmiségiek  Az egyetemi végzettséggel ren-
delkező emberek rétege (orvosok, jogászok, taná-
rok, mérnökök stb.).

fasizmus  A szó eredete az olasz fascio, azaz 
szövetség szó, ez pedig a latin fasces szóból szárma-
zik. Az ókori Római Köztársaság egyik hatalmi jel-
képét, a vesszőnyalábot jelentette. A jelkép a kö-
zösség erejét szimbolizálta. Mussolini 1919-ben 
hozta létre a hazatérő frontharcosok „harci szövet-
ségét”, amelyet 1921-ben párttá szervezett. Ez szél-
sőségesen nemzeti érzelmű és a pártvezér tekinté-
lyét erősen szem előtt tartó elvek alapján működött. 
A Mussolini által létrehozott tekintélyuralmi rend-
szert nevezzük fasizmusnak.

fegyverkezési verseny  Katonai nagyhatal-
mak közötti vetélkedés, egyre több és egyre na-
gyobb pusztításra képes haderő felállítása, amely-
nek célja a másik fél elrettentése.

fehérterror  A magyar Tanácsköztársaság bu-
kása után az ellenforradalmi hadsereg tiszti különít-
ményei által végrehajtott erőszakos megtorló akciók 
sorozata 1919 és 1921 között, amelynek vélt vagy 
valódi kommunisták és baloldaliak estek áldozatul.

gazdasági válság  Olyan gazdasági folyamat, 
amely során a termelés és a fogyasztás csökken, a 
vállalkozások egy része tönkremegy, nő a munka-
nélküliség. A legnagyobb méretű válság 1929–1933 
között bontakozott ki, és az egész világon éreztette 
hatását.

Gestapo  A náci német állam titkosrendőrsége.
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gettó  Elkülönített városnegyed. A náci uralom 
idején a zsidó lakosságot itt gyűjtötték össze.

Gulag  Javítómunka-táborok Főigazgatósága, 
a sztálini Szovjetunió egészét behálózó munkatá-
borrendszer.

hátország  Az a terület, amelyen nem folynak 
hadműveletek egy háború során. Ez termeli a hadi-
anyagot, biztosítja a katonaság utánpótlását. A há-
ború kimenetele a hátország gazdasági erejétől, 
nagyságától és a lakosságától is függ.

holokauszt  Görög eredetű szó, jelentése: égő 
áldozat. A második világháború alatt lezajlott nép-
irtás, amelynek célja az európai zsidóság teljes 
megsemmisítése volt. Ennek kifejezésére használa-
tos a héber eredetű soá szó is, amely héberül csa-
pást, veszedelmet jelent.

infláció  A pénz értékének, vásárlóerejének fo-
lyamatos gyengülése, illetve a fogyasztói árak emel-
kedése.

jobbágyfelszabadítás  A jobbágyrendszer 
megszüntetése. A jobbágy az általa használt földes-
úri föld (azaz jobbágytelek) tulajdonosává válik, 
ezzel megszabadul a jobbágyterhektől (adók és 
szolgáltatások), emellett érdekeltté válik a minél 
hatékonyabb termelésben.

kancellár  A politika irányítója, a kormányfő.
kiegyezés  Az osztrák uralkodó és a magyar ve-

zető réteg által 1867-ben kötött kompromisszumos 
megállapodás, aminek eredményeként létrejött az 
Osztrák–Magyar Monarchia.

klasszicista stílus  Az antik görög-római építé-
szetet idéző művészeti stílus. Jellemzői: díszes osz-
lopsorok, széles lépcsősorok, felettük a jellegzetes 
háromszög alakú homlokzat, a timpanon.

kollektivizálás  Államosítás, azaz a magán-
tulajdonban lévő javak állami tulajdonba vétele.

kommunizmus  A magántulajdont elutasító, 
az egyéni érdekeket és szabadságot a közösség vélt 
vagy valós érdekeinek teljesen alárendelő politikai 
eszme, mozgalom, illetve e célokat megvalósító tár-
sadalmi rendszer.

koncentrációs tábor  Emberek elkülönítésére, 
fogva tartására és megsemmisítésére létrehozott 
tábor.

konszolidáció  A nagy társadalmi, politikai, 
gazdasági megrázkódtatások után a helyzet meg-
szilárdulását, megnyugvását eredményező időszak. 
Magyarországon az első világháború és a trianoni 
béke utáni évtizedet, Bethlen István miniszterel-
nökségének idejét nevezzük a bethleni konszolidá-
ció időszakának.

kormányzó  Királyságokban a királyt ideigle-
nesen helyettesítő személy, aki csak részben ren-

delkezik a királyi jogkörökkel. Horthy Miklóst 1920 
márciusában választották kormányzóvá.

központi hatalmak  Katonai szövetség, a ne-
vét a Német Birodalom és az Osztrák–Magyar Mo-
narchia földrajzi helyzete alapján kapta. Az I. világ-
háború során később ehhez a szövetséghez az 
Oszmán Birodalom és Bulgária is csatlakozott.

közteherviselés  A közös teherviselés kifejezés 
tömör formája. A reformországgyűlések egyik kö-
vetelése; a kiváltságos helyzetű nemesség meg-
adóztatását jelenti, aminek következtében a leg-
gazdagabb réteg is részt vállal az állami kiadások 
fedezéséből.

kulák  Jobb módú paraszt. A parasztságnak az 
a rétege, amely akkora földterülettel rendelkezett, 
hogy az megfelelő jövedelmet biztosított számára.

monarchia  Olyan államalakulat, amelynek az 
élén egy uralkodó áll.

náci rohamosztagosok  Eredetileg Hitler és a 
náci gyűlések védelmére szervezett különítmények 
SA néven, amelyekből később több tízezer fős, bar-
na egyenruhát viselő párthadsereg jött létre. 

nemzetállam  Azonos kultúrához tartozó, azo-
nos nyelvet beszélő, közös történelmi múlttal ren-
delkező emberek közössége, akik közös területen 
élnek, és egyúttal politikai-gazdasági közösséget, 
azaz önálló államot is alkotnak.

nemzetiség  Valamely állam területén élő, de 
nem a többségi nemzethez tartozó, ezért kisebb-
ségben levő emberek csoportja, amelyet elsősor-
ban a nyelv és a kultúra, a közös történelmi múlt 
köt össze.

Nemzetiszocialista Német Munkáspárt  Né-
met szélsőjobboldali politikai párt, amely 1933 és 
1945 között vezette Németországot. A náci kifeje-
zés a német Nationalsozialist [nácionálszocialiszt], 
nem zetiszocialista szó rövidített alakjából szárma-
zik. A nemzetszocializmus az első világháború után, 
Németországban keletkezett ideológia, amelynek 
fő elemei a fajgyűlölet, az antiszemitizmus, a de-
mokráciaellenesség és kommunizmusellenesség.

népbiztos  A miniszterek elnevezése a Forra-
dalmi Kormányzótanácsban.

nyaktiló, guillotine [gijotin]  A lefejezéshez 
használt kivégzőeszköz a francia forradalom idején.

örökváltság  A jobbágyfelszabadítás módja. 
A jobbágy kötelező szolgáltatásainak örökre szóló 
megváltása a jobbágytelek megvásárlásával. Ha a 
jobbágy és a földesúr szabadon köt alkut a jobbágy-
telek megvásárlásának minden részletéről, akkor ezt 
önkéntes örökváltságnak nevezzük. Ha egy törvény 
írja elő a jobbágytelek megvásárlásának feltételeit, 
összegét, akkor kötelező örökváltságról beszélünk.
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partizán Megszálló idegen hadsereg ellen har-
coló civil fegyveres csoport tagja.

polgárháború  Az azonos nemzethez tartozók 
között a politikai hatalomért vívott fegyveres harc.

proletár  Eredetileg az ókori Róma legszegé-
nyebb, de a szabad lakossághoz tartozó rétegét ne-
vezték így. A 19. század végétől már bérmunkást, 
bérből élő nincstelen, elnyomott munkást jelent.

proletárdiktatúra  Olyan diktatúra, amely a 
proletariátus erőszakos hatalomátvétele, „proletár-
forradalom” eredményeként jön létre, és addig ma-
rad fenn, amíg meg nem valósítják a kommunizmust.

reform  Újítás, megújítás.
reformellenesek  A reformkor azon politikusai-

nak csoportja, akik ragaszkodtak feudális kiváltsá-
gaikhoz (úgy vélték, hogy maradjon minden a régi-
ben), ezért elutasították a polgári átalakuláshoz 
szükséges intézkedéseket.

reformkor  A magyar történelemben az 1830 
és 1848 közötti időszak. Fő jellemzője az egyre erő-
södő nemesi ellenzék küzdelme az ország polgári-
nemzeti átalakulásáért. („Jelszavaink valának: haza 
és haladás” – mondta Kölcsey Ferenc.)

reformországgyűlések  A reformkori ország-
gyűlések elnevezése, amelyeknek legfőbb törekvé-
sei a polgári átalakulást segítő törvények megalko-
tása volt. 

reformpártiak  A reformkor azon politikusai-
nak csoportja, akik belátták a polgári átalakulás 
szükségességét, ezért a feudális társadalmi rend és 
gazdálkodás felszámolását sürgették politikai in-
tézkedések és törvények segítségével (jobbágyfel-
szabadítás, örökváltság, közteherviselés stb).

részvény  Tulajdonjogot megtestesítő érték-
papír. A részvény megvásárlásával a befektető az 
adott vállalat résztulajdonosa lesz.

revízió  A két világháború között Magyarorszá-
gon elterjedt törekvés a trianoni békeszerződés fe-
lülvizsgálatára.

romantika Művészeti stílus. A romantikus mű-
vek témái általában sorsfordító történelmi esemé-
nyek, nagy sorstragédiák, melyeket szélsőséges, 
mély érzelmek kísérnek. A szerzők gyakran nyúlnak 
vissza korábbi történelmi korokba, vagy távoli, ide-
gen népek különös életéből merítenek témát.

sajtószabadság  Alapvető emberi jog. A véle-
mények, eszmék, hírek, információk terjesztésének 
és megismerésének szabadsága. Annak biztosítása, 
hogy az újságírók külső befolyásoktól mentesen, ma-
guk dönthessék el, miről és mit jelentetnek meg.

szakszervezet  A munkások érdekeinek védel-
mére létrejött egyesülés, szervezet, általában szak-
mánként elkülönülő csoportokba szerveződve.

személyi kultusz  Egy karizmatikus vezér, po-
litikus (általában az államfő) kikényszerített, rajon-
gásszerű, szolgai tisztelete. A totális diktatúrákban 
a diktátor személyének dicsőítése.

szociáldemokrata párt  A szocialista munkás-
mozgalmak idején kialakult politikai párt. A szociál-
demokrata nézeteket valló munkások a választó-
jogért és a munkakörülmények javításáért küz-
döttek, és – a kommunistákkal ellentétben – nem 
akarták fegyverrel megdönteni a polgári állam-
rendet.

szólásszabadság  A véleménynyilvánítás joga, 
azt jelenti, hogy minden ember kifejezheti gondola-
tait, véleményét úgy, hogy annak nem lesz számára 
hátrányos következménye. A véleménynyilvánítás-
kor azonban mindig tekintettel kell lenni mások 
szabadságjogaira.

szovjet  A szó jelentése: tanács. A munkásta-
nácsokból kialakult, közigazgatási és államhatalmi 
szerv Oroszországban és a Szovjetunióban.

Tanácsköztársaság  Magyarországon 1919 
márciusában államcsínnyel létrejött kommunista 
diktatúra.

tengelyhatalmak  A második világháborúban 
a német szövetségi rendszerhez tartozó államok el-
nevezése (a Berlin–Róma-tengely kifejezésből ere-
dően).

tőkés  A polgári társadalom egyik rétege. A be-
fektethető pénzzel, tőkével rendelkező gyárosok, 
bankárok, vállalkozók csoportja.

törvényhozó nemzetgyűlés  1791-ben Fran-
ciaországban az új alkotmány elfogadása után az 
alkotmányozó nemzetgyűlés feloszlott, a további-
akban választott képviselők törvényhozó nemzet-
gyűlés néven folytatták a törvényalkotást.

tőzsde  Az a pénzügyi intézmény, amelynek 
tagjai (bankok, nagykereskedők, ügynökök) áru-, 
illetve értékpapír-alapú üzletet kötnek egymással.

valuta  Egy ország törvényes fizetőeszköze. 
villámháború  Koncentrált, váratlan és gyors 

támadásra épülő katonai stratégia. Az első világhá-
borúban Németország által követett taktika.

zsandárság/csendőrség  Egy ország katonai 
jellegű, de rendőri feladatokat ellátó állami rend-
fenntartó szerve. 

zsidótörvény  A zsidók jogait korlátozó törvé-
nyek az 1930-as évek végétől kezdve. Az első zsidó-
törvény 1938-ban 20%-ban maximálta a különböző 
értelmiségi pályákon a zsidók arányát, amit a má-
sodik zsidótörvényben, 1939-ben 6%-ra csökken-
tettek. A harmadik, 1941-es zsidótörvény megtiltot-
ta a zsidók és nem zsidók közötti házasságot és 
nemi kapcsolatot.
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Károly: A Batthyány-kormány tagjai – csoportkép (1848). Wien 
Múzeum, Bécs, Public domain; 50. oldal: Vidéky János: Magyar 
nemzetőrök (1848). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 52. ol-
dal: Kossuth-bankó képe. (fotó: Borovi Dániel); 52. oldal: Franz 
Kollarž: Kossuth toborzó beszéde (1848). Ceglédi Kossuth 
 Múzeum; 53. oldal: Barabás Miklós: Bem József altábornagy 
(1849). Muzeum Narodowe w Krakowie, Krakkó, Public domain; 
54. oldal: Barabás Miklós: Görgei Artúr. Magyar Nemzeti Mú-
zeum, Budapest; 55. oldal: Petheő Balázs: Honvédek rohama 
a tápióbicskei hídon; 57. oldal: Hagyományőrző huszárok. 
© CULTiRiS/Molnár István Géza fotója; 57. oldal: Hunyadi 
 László: Petőfi-emlékmű az Ispánkútnál. (Fehéregyháza, 1969). 
©CULTiRiS/Szabó Károly fotója; 58. oldal: Szkicsák-Klinovszky 
István: A világosi fegyverletétel (1850 k.). Hadtörténeti Múzeum, 
Budapest; 59. oldal: A komáromi erőd légifotója. Civertan Grafi-
kai Stúdió; 59. oldal: Ismeretlen alkotó: Julius von Haynau 
(1850). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 60. oldal: Aradi 
vértanúk. © CULTiRiS/magánarchívum; 62. oldal: Eduard 
Engerth: I. Ferenc József és Erzsébet koronázása Budán (1872). 
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; 
64. oldal: Ismeretlen fényképező: Giuseppe Garibaldi (1860). 
Magyar Nemzeti Mú zeum, Budapest; 65. oldal: Franz von 
Lenbach: Otto von Bismarck (1890). © CULTiRiS/AKG-Images/

NT_98747_tort(sni)_07-tk.indd   179 2022. 03. 18.   17:36:19



180

Erich Lessing; 65. oldal: A porosz–osztrák háború. © CULTiRiS/
INTERFOTO/Sammlung Rauch; 66. oldal: Anton von Werner: 
Német Birodalom kikiáltása (1871). © CULTiRiS/AKG-Images; 
67. oldal: Cowboyok Kansasban (1883). Rijksmuseum, Amszter-
dam, Public domain; 68. oldal: Gyapotszedés a déli ültetvénye-
ken. © CULTiRiS/INTERFOTO/Sammlung Rauch; 69. oldal: Don 
Troiani: The First Minnesota. The National Guard, United States 
government work; 71. oldal: Ismeretlen fényképező: Kossuth 
Lajos – Eredeti papír pozitív, fekete-fehér (1885). Magyar Nem-
zeti Múzeum, Budapest; 72. oldal: Kossuth Lajos ünnepélyes 
fogadtatása New Yorkban (1851). © CULTiRiS/Bridgeman Art 
Library; 72. oldal: Ignaz Franz Schrecker: Ferenc József (1875). 
Wien Museum, Bécs, Public domain; 73. oldal: Eduard Engerth: 
I. Ferenc József és Erzsébet koronázása Budán (1872). Szépmű-
vészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; 74. oldal: 
Rabending és Monckhovan: Erzsébet királyné koronázási ruhá-
ban (1867). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 74. oldal: Hugo 
Gerard Ströhl (1851–1919): Osztrák–Magyar Monarchia címere, 
Public domain; 77. oldal: Esküvői pár a századfordulón. 
Fortepan/A R; 78. oldal: Ellinger Ede fényképész: Tisza Kálmán 
(18909). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 79. oldal: A Ganz 
cég által gyártott gőzeke (1870). Országalbum.hu/VéPé CC4.0; 
80. oldal: Ismeretlen fényképész: A Gizella gőzmalom Soroksári 
úti telepe (1927). Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest-kép-
archívum, Budapest; 81. oldal: Kivándorlók érkeznek New York 
kikötőjébe (1892). © CULTiRiS/Bridgeman Art Library; 82. oldal: 
Dzsentrik 1905 körül. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; 
83. oldal: Kubikosok. Fortepan/Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum/BAHART Archívum; 84. oldal: Budapest címere. Public 
domain; 84. oldal: Az első pesti villa mosvonal végállomása 
a Nyugati pályaudvar előtt. Fortepan/Somlai Tibor; 85. oldal: 
Az Operaház épülete. Fortepan/Klösz György; 86. oldal: Szabad-
ság híd budai hídfő. Fortepan/Schoch Frigyes; 86. oldal: Klösz 
György: A földalatti Deák téri lejáróháza (1896). FSZEK Buda-
pest Gyűjtemény, Budapest; 87. oldal: Kincsem, „a legyőzhetet-
len csodakanca” (Emil Adam festménye, 1878). Artnet.de; 
87. oldal: Vadász- és Versenylap címlap (1881). Magyar Termé-
szettudományi Múzeum, Budapest; 88. oldal: John Sinclair: 
The Finish of the Epsom Derby (1822). © CULTiRiS/Bridgeman 
Art Library; 93. oldal: Élet a gyarmatokon – Angol tiszt és indiai 
szolgái (1932). © CULTiRiS/AKG-Images; 94. oldal: Leonard 
Raven-Hill: A balkáni puskaporos hordó – korabeli karikatúra 
(1912, gúnyrajz). Bridgeman Images; 96. oldal: Clive Uptton: 
A szarajevói merénylet (20. század). © CULTiRiS/Bridge man Art 
Library; 99. oldal: Géppuskafészek (1918). © CULTiRiS/AKG-
Images; 99. oldal: Gázmaszkos katonák (1915). © CULTiRiS/
AKG-Images; 101. oldal: Lebombázott város az első világhábo-
rúban (1928). ©CULTiRiS/Szegedi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár/Shvoy Kálmán; 103. oldal: Zeppelin – lég hajó. Forte-
pan/Hanser Mária; 104. oldal: Az Osztrák–Magyar monarchia 
alakulatai 1898. Korabeli ismertető ábrázolás. Wikipédia/Public 
domain; 105. oldal: Frontra induló katonák a Ferencváros 
 pályaudvaron (1914). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest; 
106. oldal: Rudolf Alfred Höger: Honvédek ellentámadása 
a Doberdón. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; 107. ol-
dal: Müllner János: Konflis a Nagykörúton az őszirózsás forra-
dalom napján (1918. október 31.). Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapest; 107. oldal: Ismeretlen fényképező: Gróf Károlyi 
 Mihály a Magyar Népköztársaság kikiáltásának napján. Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest; 108. oldal: IV. Károly és felesége, 
Zita királyné. © CULTiRiS/INTERFOTO/Friedrich; 109. oldal: 
Müllner János: Rokkant katonák kéregetnek (19189). Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest; 110. oldal: Tengerészforradalom 
(1917, Szentpétervár). AKG Images; 113. oldal: Müllner János: 
Garbai Sándor beszél a Tanácsköztársaság győzelmét ünneplő 
nagygyűlésen (1919). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 
114. oldal: Egy ellenforradalmárokat fenyegető plakát. Magyar 
Nemzeti Múzeum, Budapest; 123. oldal: Pánik a tőzsdén (1929). 
© CULTiRiS/Bridgeman Art Library; 114. oldal: A Tanácsköztár-
saság fegyverbe szólító plakátja. Magyar Nemzeti Múzeum, 
 Budapest; 124. oldal: Franklin D. Roosevelt (1936). © CULTiRiS/
AKG-Images; 124. oldal: Összevont részvény. Magyar Nemzeti 

Múzeum, Budapest; 125. oldal: Elszegényedett család (1938). 
© CULTiRiS/Bridgeman Art Library; 127. oldal: Benito Mussolini 
(1934). © CULTiRiS/Bridge man Art Library; 127. oldal: Mussolini 
köszöntése egy piemonti faluban. Farabola/Bridgeman Images; 
129. oldal: Adolf Hitler beszédet mond (1937). © CULTiRiS/AKG-
Images; 129. oldal: A Mein Kampf egy példánya (1925). 
© CULTiRiS/Bridgeman Art Library; 129. oldal: Náci fiúk zász-
lókkal (1933). © CULTiRiS/Bridgeman Art Library; 130. oldal: 
Kristályéjszaka (1938). United States  Holocaust Memorial 
Museum; 131. oldal: Joszif Sztálin (1928). © CULTiRiS/AKG-
Images; 133. oldal: Az orosz éhezés (1921). © CULTiRiS/AKG-
Images; 134. oldal: Sztálint népszerűsítő plakát (1949). Musee 
de l’Armee, Brussels, Belgium © CULTiRiS/Bridge man Art 
Library; 134. oldal: Sztálin a tömegek élén (plakát, 1933). 
© CULTiRiS/AKG-Images; 137. oldal: Hitler elfoglalja a Szudéta-
vidéket (1938). Bundesarchiv.de; 139. oldal: Kontuly Béla: Hor-
thy Miklós – portré (1934). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 
139. oldal: Ismeretlen fényképező: Horthy Miklós a nemzeti 
hadsereg élén bevonul Budapestre (1919). Magyar Nemzeti 
 Múzeum, Budapest; 140. oldal: Szenes Koller utóda: Teleki Pál 
(1918). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 140. oldal: Robert 
Sennecke: Bethlen István (1933). Magyar Nemzeti Múzeum, 
 Budapest; 141. oldal: Ismeretlen fényképező: Gömbös Gyula 
(1931). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 142. oldal: A ma-
gyar honvédség bevonulása a Felvidékre. Wikipédia/Ladislav 
Luppa CC1.0; 143. oldal: Ismeretlen fényképező: Trianoni me-
nekültek (1919). Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest 
Gyűjtemény, Budapest; 143. oldal: Honosítási okirat. Wiki pé-
dia/Tambo CC 3.0; 145. oldal: Mezőgazdasági munka a két 
 világháború között (1938). Fotepan/Konok Tamás id.; 146. ol-
dal: Vadas Ernő: Olimpikonok fogadása a Keleti pályaudvarnál 
(1936); 146. oldal: Gehl: A Halálos tavasz c. film plakátja (1939). 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum; 148. oldal: Drezda a bom-
bázások után (1960). Fortepan/Fortepan; 150. oldal: A Schles-
wig-Holstein csatahajó. Wikipé dia/R. Witkowski, Ostatnia 
reduta, Gdańsk 1973.; 152. oldal: Az angliai légicsata. 
© CULTiRiS/INTERFOTO/awkz; 156. oldal: Sztálingrád ostroma 
(1942). © CULTiRiS/AKG-Images; 158. oldal: Bernard Mont go-
mery tábornok (1942). © CULTiRiS/AKG-Images; 159. oldal: 
 Partizánok (1943). © CULTiRiS/AKG-Images; 160. oldal: Drezda 
romokban (1945). © CULTiRiS/AKG-Images; 160. oldal: Varsói 
gettó (1943). © CULTiRiS/AKG-Images; 161. oldal: Zsidók elhur-
colása (1941, Varsó). © CULTiRiS/AKG-Images; 162. oldal: Isme-
retlen fényképező: Teleki Pál (1939). Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapest; 163. oldal: Magyarok a szovjet fronton 1942-ben. 
Fortepan/Miklós Lajos; 164. oldal: Magyar Filmiroda Rt.: Kállay 
Miklós miniszterelnök – eredeti fénykép pozitívja (1941). 
 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 164. oldal: Buday Irén: 
 Német motorkerékpáros alakulat a budai Várban (1944). Or-
szágos Széchényi Könyvtár, Budapest; 165. oldal: Budapest 
bombázása. Fortepan/National Archives; 166. oldal: Zsidó fel-
mondó levél. Magyar Nemzeti Digitális Archívum; 167. oldal: 
Az auschwitz–birkenaui koncentrációs tábor vasútállomása. 
Fortepan/Lili Jacob; 167. oldal: Jánosff y Endre: A zalaegerszegi 
gettó bejárata (1944). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest; 
168. oldal: Szálasi Ferenc. MTI-Fotóbank/MAFIRT; 169. oldal: 
A lerombolt Erzsébet híd pesti hídfője a Duna felől nézve. 
Fortepan/Kramer István dr.; 170. oldal: Attila út, fenn 
a 35. számú épületbe csapódott vitorlázó repülőgép. 
Fortepan/Forte pan/Album011; 170. oldal: Szentháromság tér. 
A Szentháromság-szobor mögött az Országház utca torkolata. 
Fortepan/Kramer István dr.; 171. oldal: Az olaszországi partra-
szállás (1943). © CULTiRiS/AKG-Images; 173. oldal: A altai kon-
ferencia (1945). © CULTiRiS/AKG-Images; © Shutter stock (20., 
29., 33., 44., 67., 82., 85., 86., 90., 92., 93., 100., 102., 103., 111., 
115., 125., 132., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 161., 169., 
172., 174. oldal); © Shutterstock/Kev Gregory (20. oldal), 
dsajo (44. oldal), Everett Collection (90. oldal, 111. oldal), 
AnnDcs (115. oldal), Yuri Turkov (115. oldal), Maykova Galina 
(156. oldal)
A közös jogkezelés alá tartozó, a kiadványban közölt alkotások 
felhasználása a Hungart engedélyével történt. © Hungart.
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