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Bevezetés. A világ a XVIII. század végén a XIX. században
►►

1- A világtorténelem mely idoszakait tanulmányoztátok az elmúlt év során?
Nevezzétek meg idörendi határait! 2. Soroljátok fel a világtorténelem szerintetek
legfontosabb eseményeit a XV. század végén - a XVIII. században! Indokoljátok
meg a válaszotokat! 3. Milyen alapvetö változásokra került sor a világban az
adott idöszakban?

Mielött nekilátnánk a világtorté
n
nelem új korszakának a tanulmányozásához, érdemes megismerkedni a tankönyv tartalmával és felépítésével. A tankönyv anyaga hat
Hogyan használjuk a tankönyvet?

témára és 26 paragrafusra oszlik. A megjegyzendö föbb események dátumai, fogalmai, szakkifejezései, a torténelmi személyiségek nevei külön
betütípussal vannak kiemelve a szövegben.
A lecke elsajátításának szempontjából nagy szerepük van a torténelmi forrásmüveknek, illusztrációknak, térképeknek, táblázatoknak. A
paragrafussal való ismerkedés során fontos elolvasni a benne található
forrásmüveket és a hozzá füzött kérdéseket. A táblázatok pedig feltárják
az osszefüggést a torténelmi jelenségek összetevöi között, megmagyarázzák azok sajátosságait.
A paragrafusok kovetkeztetésekkel végzódnek, melyek ráirányítják
a figyelmet a szöveg tartalmában feltáruló lényegi gondolatokra. Minden
paragrafus kérdéseket és feladatokat tartalmaz, általuk ellenórizhetitek
tudásotokat. Figyeljétek meg a mellettük található egyezményes jeleket.
Azok megsúgják nektek, mit és hogyan kell megoldani. Az új téma fó
dátumait pedig az Idörendi táblázat segít megjegyezni.
A tankönyv oldalain található speciális jelek kónnyebbé teszik a
munkát az órán és otthon.
A cím után felsorolt kérdések felelevenítik az elózó órán tanultakat és segítenek jobban megérteni az új anyagot.
A paragrafusokban található torténelmi forrásmü-részletet el kell
olvasni, majd pedig felelni kell a hozzá füzött kérdésekre.
Ez a rovat információkat tartalmaz azon híres torténelmi személyiségekrol, akik nagyban befolyásolták az események menetét.
A paragrafus tartalmával kapcsolatos érdekes torténelmi tényekre
bukkanhattok itt.
Ez a rovat tartalmazza a paragrafus kovetkeztetéseit.
Itt ismerkedhettek meg a paragrafushoz füzött kérdésekkel és feladatokkal.
Az újkor tórténelmének helye a világtorténelemben. Ebben a tanévben tovább ismerkedtek az újkor torténelmével. Tavaly a korai
újkor idószakát tanulmányoztátok, amely a XV század végének - a XVII.
század elsó felének az eseményeit ölelte fel, illetve az újkor torténetének
elsó korszakát, vagyis a XVII. század második felének - valamint a
XVIII. századnak a torténéseit. Az idén megtudhatjátok, mi tortént az
újkor tórténelmének második korszakában a XVIII. század végén - a
XIX. században.

Az újkor torténetének második korszaka fontos változásokat hozott az emberek életében. Többek között Nyugat-Európa és Amerika
országaiban, amelyet Nyugatnak neveznek, kialakult az ipari társada
lom.
A világtorténelem szakaszai
Ókor története
ó.osztály
Közel
1 millió
évvel
ezelótt Kr. u.
IV. sz.

Kozépkor
tórténete

Legújabbkor tórténete

Újkor tórténete

9.osztály
8.osztály
7.osztály
XV. sz. vé XVIII. sz.
Kr. u.
V. sz. - XV. ge - XVIII. vége sz. vége
XIX. sz.
sz. vége

10.osztály
XX. sz. eleje - 1929

1l.osztály
1929 1945

12.osztály
1945 XXI. sz.
eleje

ipari társadalom létrejot
H tének kezdete a nyugati országokbanAzösszefüggött
a Nagy-BritanA z ipari társadalom gazdasági élete.

niából kiinduló és Európában nyugat-keleti irányban fokozatosan kibontakozó ipari forradalommal.
Az új ipari termelés a szabad verseny
alapján
fejlödött, amely az áruterIpari (indusztriális) társadalom - olyan
melök
versenyét
jelentette a piacokon a
társadalom, melyben befejezödött a müszajobb
termelési
feltételekért
és a termékilag fejlett nagyipar kialakulásának, mint a
kek minél nyereségesebb forgalmazáságazdasági élet alapjának és vezetö szektorának, illetve az ehhez kapcsolódó szociális
ért. A szabad verseny a gazdasági fejlö(társadalmi) struktúra létrejottének folyamadés mozgatóereje volt, azonban aláásta
ta (indusztria - az ¡par szó szinonimája).
annak életképességét is: a gazdasági fel*
lendülések idoszakát gazdasági válságok
kovették. Túltermelési válságok voltak
ezek, amikor a vállalkozók a nagyobb
haszon reményében több árut termeltek, mint amennyit a piacon értékesíteni tudtak volna. Ennek kovetkeztében a vállalatok tönkrementek,
százezrek váltak munkanélkülivé. A válság tömeges szociális tiltakozásokat eredményezett, de felvetette a fennálló gazdasági rendszer tokéletesítésének szükségességét, az ahhoz vezetö út keresését.
Az ipari társadalom létrejotte szerkezeti változásokhoz vezetett a
gazdaságban. Míg régebben a mezogazdaság képezte az alapját, addig
mostantól az elsö helyet az ipar foglalta el. Nagy-Britannia és az USA
északi államainak mezogazdasági termelésében, késobb pedig más országokéban is mezogazdasági gépeket kezdenek alkalmazni: többekevasas
ekéket a föld megmüveléséhez, ló vontatta vetogépeket, arató és cséplogépeket. Azonban a gépek alkalmazása a mezogazdaságban sokkal
lassabban ment végbe, mint az iparban.
Fejlödött a kereskedelem, melyben jelentös szerepet játszottak a
tomegfogyasztók számára eloállított olcsó gyáripari termékek. A világ-
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A Hercegnö gözös. XIX. sz. vége

Épitész J. Packston

kereskedelemben résztvevo âllamok két nagy csoportra oszlottak. Az
egyikhez a Nyugat vezeto ipari âllamai tartoztak, amelyek gyâripari
termékeket âllitottak elo és az olcso nyersanyag felhasznâloi voltak, a
mâsikhoz pedig ezeknek a termékeknek a felvevöpiacât alkoto és a Nyu
gat nyersanyagbâzisânak szerepét betöltö orszâgok, elsosorban a Kelet
és Latin-Amerika âllamai. Ugyanakkor még a Nyugat orszâgaiban sem
volt egységes a gazdasâgi fejlodés szinvonala, sot sok esetben lényeges
eltérést mutatott.

Ô

Véltozésok a politikai és a târsadalmi életben._ A nyugati orszâgok

politikai életére az ûjkor tôrténetének mâsodik korszakâban meghatârozö hatâssal volt a XVIII. szâzad végi nagy francia forradalom,
amely meghirdette a szabadsâg, egyenloség, testvériség eszméjét. Hadat
üzent a kontinentâlis Europâban uralkodo „régi rendnek” , melynek
alapjât az abszolutizmus, a târsadalom rendekre valo osztâsa és az alattvalok âllamtol valo függoségének különbözö formâi alkottâk. A nyugati
orszâgokban fokozatosan megerösödnek a jogâllamisâg alappillérei, olyanok mint a tôrvény fensobbségének az elve, a politikai szabadsâgjogok
és a vâllalkozâs szabadsâga. Kialakulnak a demokrâcia alapjai a hatal
ım szervezetek vâlaszthatosâgâval, âltalânos vâlasztojoggal, a hatalommegosztâs (tôrvényhozoi, végrehajtoi, biroi) elvével. Nyugat-Europa és
Amerika âllamainak alapveto âllamformâi a kôztârsasâg (parlamentâris
vagy elnôki) és monarchia (parlamentâris vagy alkotmânyos). A politikai
fejlodés két ûton halad - a reformok vagy a forradalmak ûtjân. A kon
tinentâlis Europâban az elso utat Nagy-Britannia, a mâsodikat pedig
Franciaorszâg képviselte.
Az âllamok politikai életében fontos szerephez jutottak a pârtok.
Bizonyos târsadalmi eszmék képviseloinek ônkéntes egyesületei voltak
ezek, melyek a hatalmat békésen, vâlasztâsok ûtjân kivântâk megszerezni és teljesiteni a kitüzôtt programjukat. A politikai pârtok gondolataikat, elképzeléseiket a XIX. szâzad következö nagy târsadalmi-politikai
eszmerendszereibol eredeztették:

A munka kezdete a balmerovi
gyârban. XIX. szâzad

A Manchester-Liverpool vasütvonal.
Érkezés Newtonba. Képeslap, 1825

^ konzervativizmus - szellemi-politikai âramlatok ôsszessége, melynek képviseloi a tradiciôk és az ôrôklodés eszméire tâmaszkodtak a târsadalmi fejlodésben, az âllam és egyhâz hatalmânak megorzése mellett
szâlltak sikra, nem fogadtâk el a forradalmakat és a radikâlis reformokat. A konzervativok a régi politikai rendszert kivântâk megôrizni;
► liberalizmus (szabadelvûség) - politikai-eszmei irânyzat, amely a
parlamenti rendszer, a szabad magânvâllalkozâs és a târsadalmi élet
demokratizâlâsânak hiveit egyesitette. A liberâlisok tôrvényes, reformok
ûtjân végbemeno târsadalmi vâltozâsokra törekedtek, felléptek a forradalom, mint a szociâlis ellentétek megoldâsânak môdszere eilen*;
t radikalizmus - politikai-eszmei irânyzat, melynek képviseloi hatârozott és mély vâltozâsokat akartak a politikai és târsadalmi-gazdasâgi
életben. Bâr a radikâlis irânyzat sokszinü volt (anarchizmus, szocializmus, kommunizmus stb.), egyben azonban mindegyik megegyezett:
elutasitotta mind a régi, mind az ûj, polgâri (burzsoâ) rendet. A radikâlisok tôbbsége az eroszakos harc môdszereinek volt a hive;
► nacionalizmus - politikai-eszmei irânyzat, amely a târsadalmi fejlodés nemzeti tényezojének elsobbségét hirdette és ezek hiveit egyesitette.
A XIX. szâzad a nacionalizmus kialakulâsânak a szâzada. Képviseloi a
jogfosztott népek nemzeti függetlenségéért és ônâllô âllamainak létrehozâsâért küzdôttek, azok élcsapatât alkottâk.
A nyugati ipari târsadalmak szociâlis életében fontos szerepük
volt a vâllalkozôknak és a bérmunkâsoknak. A gazdasâgi életben vezeto szerepet betöltö vâllalkozok tôrvényes, parlamenti modszerekkel elért
befolyâsra törekedtek az âllami politikâban. Ez azt jelentette, hogy felléptek a
Nemzet - emberek nagy csoportja, akiket
„régi rend” csôkevényeinek a felszâmoa közös tradiciôk és szokâsok, a tarsadalmi
lâsa,
valamint a demokrâcia alapjainak
együvé tartozâs, a közös érdekek tartanak
megteremtése
mellett a târsadalomban.
együtt. Fô ismérvei: a közös nyelv, vallâs,
A XIX. szâzad elejének nyugati bértradiciôk, tôrténelem, az igazség és hazugmunkâsai a târsadalom jogfosztottjai
sâg megkülônbôztetése, tôbbé-kevésbé egységes laköterület.
és szociâlisan védtelen részei voltak.
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A bérmunkásoknak a jogaikért folytatott harca a nyugati társadalmak
megszilárdulását jelentette.
A XIX. században megszünik a társadalom rendekre való osztásának tradicionális rendszere. Az ember helyét ezután az határozza meg,
hogy mit ért el saját erejéból.
A XIX. század a nemzetek kialakulásának idószaka is. Franciaországban ezt a folyamatot az 1789-1799-es forradalom gyorsította fel.
Németországban és Olaszországban a
nemzetté válás a század második feNemzeti újjászületés - a XIX. században
lében zárul le a politikai széttagoltság
elterjedt fogalom és az európai, állammal
felszámolásával és az ország egyesítésénem rendelkezó népek nemzeti ónrendelvel. A legbonyolultabban ez a folyamat
kezését testesíti meg. Tartalmát és formáját
az Osztrák Birodalomban zajlik, ahol
tekintve nemzetalkotó folyamat.
az osztrákok a népesség mindossze negyedét alkották és elsósorban azoknak
a szláv népeknek az elnémetesítésével foglalkoztak, akik a birodalom
területén éltek. Ezen események hatására a nyugati államokban elterjedt
az a nézet, hogy minden nemzet jogosult a szabadságra és rendelkezhet
saját politikával, az államisággal nem rendelkezó népek nemzeti újjászületési mozgalmai pedig a nyugati országok társadalmi-politikai életének
fontos alkotóelemeivé válnak a XIX. században.
Az ember az ipari társadalom viszonyaí kózótt._ Az ipari társadalom
kialakulása a nyugati országokban megváltoztatta az emberek életét. Míg korábban az emberek túlnyomó tóbbsége falún, és a foldból
élt, mostantól nóvekedni kezd azon városok lakosságának a száma, ahol
gyárak és üzemek mükódtek. A XIX. század végén a városi lakosság
részaránya Nagy-Britanniában megelózte a nyugati országokét, hisz min
den 10 lakos kózül 9 városban élt. A nyugat-európai országokban is no
a városi népesség részaránya, ennek ellenére még így is az emberek
70-80%-a élt falún.
Az ipari kórzeteket nagyfokú urbanizáltság jellemezte. A városi
lakosság gyors novekedése a szociális problémák kiélezódéséhez vezetett.
Az alapvetó kózegészségügyi feltételek
(vízvezeték, szennyvízcsatorna) hiánya
Urbanizado - a városok számának és azok
a városi szegénynegyedeket a külónbólakosságának, valamint jelentóségüknek a
zó járványok forrásává változtatta. A
novekedése a társadalom gazdasági és kulturális életében.
túlnépesedett városrészek szórnyü életkórülményei a tradicionális társadalmi
kapcsolatok pusztulásához vezettek és
a radikális eszmék melegágyaivá váltak.
A nyugati államok XIX. századi sajátossága a jelentós népességmozgás, a migráció, amikor emberek nagy tomegei elhagyják lakóhelyeiket, hogy vagy a nagyvárosokban, vagy más államokban próbáljanak
szerencsét.
7
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Az európai államok és az USA népessége a XIX. században, millió ember
Állam
Ausztria
Németország
Nagy-Britannia
Franciaország
?

1800
21
24,5
20,5
26,9

1900
47
56,4
37,0
39,0

Allam
Olaszország
Oroszország
USA

1800
17,2
37,0
5,3

1900
32,5
125,6
76,2

1. Melyik ország népességnovekedésének üteme volt ekkor a legjelentósebb?
2. Melyik államnak volt a legnagyobb a népessége a XIX. század elején és
végén?

Jelentósen megváltoznak a kozepes és magas jóvedelemmel rendelkezó emberek lakáskórülményei. A kozepes vagyonúak saját, nem nagy
házzal rendelkeztek, vagy pedig tóbbszobás lakást béreltek. A gazdagabb em-

Migráció - népességmozgás. Az aliando lakohely megvaltoztatasa orszagon belul es
/, , .
annak hatarain tul.

b e re k la k á s a ib a n je le n ik m eg ebben az
,
idoben a konyha tuzhellyel: vaslemezzel
^
J
, .

ellatott kemencevel, melyen tobb res is
volt, hogy egyszerre tóbb fogást készíthessenek. A lakást gázlámpával világították meg, majd pedig a XIX. sz.
70-es éveitól kezdve elterjedt a villanyvilágítás. A szegények ételeiket,
akárcsak korábban, szabad tuzhelyen
készítették, lakhelyüket forgáccsal vilá
Tradicionalis tarsadalom - olyan tarsadagították. A nagyobb városokban a szelom, melyben az ember eletet a tradiciok es
gény családok pincékben, padlástereken,
szokasok (nepszokasok, tiltasok stb.) hatakülvárosi, minden komfortot nélkülózó
rozzak meg, uralkodnak felette, ahol az em
szük viskókban tengették életüket.
ber keptelen elkepzelni eletet a termeszeten
kivul. Az ilyen tarsadalom negativan vlszoA nyugati ember életében fontos
nyul az ujitasokhoz, azok befogadasahoz.
szerepet játszott a vallás és az egyház.
A kegyetlen vallási harcok ekkor már
alábbhagytak. A társadalom fokozatosan
ráébredt arra, hogy a vallásszabadság a demokrácia egyik alappillére.
Ennek kóvetkeztében megváltozik a judaizmushoz füzódó viszony. A
XIX. század folyamán a nyugat-európai államok tobbségében a zsidóság a más vallásúakkal egyenló jogokat
vívott ki magának.
Emancipáció - a függóség, elnyomás, jogA XVIII. század végének nagy
korlátozás, elóítélet alóli felszabadulás. A nó¡
francia forradalma Nyugaton mozgalmat
emancipáció elsósorban a férfi és a no kóindít el, hogy a nók a férfiakkal egyenló
zótti egyenló jogokért küzdott a társadalmi,
jogokhoz
jussanak. A nók emancipációért
a családi életben és a munkavállalás terén.
folytatott harca jellemezte a XIX. századot. A társadalom azonban még nem
volt kész a változásokra, ezért képtelen
volt megérteni a nók politikai és polgári jogokhoz való juttatásának fontosságát. Ennek kóvetkeztében ez a probléma nem is oldódott meg.
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Bevezetés. A vilâg a XVIII. szâzad végén - a XIX. szâzadban
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A Kelet orszégai. A Kelet orszâgain Àzsia és Af

D

Kovetkeztetések

rika azon orszâgait értjük, ahol a XIX. szâzadban
tovâbb fejlodtek a muzulmânok, az indiai-dél-âzsiai és
a kinai-tâvol-keleti civilizâciok tradicionâlis târsadalmai. Itt élt a vilâg népességének tûlnyomo tôbbsége.
Jelentos sikereket mondhattak magukénak a gazdasâgi,
târsadalmi-politikai és kulturâlis fejlodés terén. Azonban az euröpaiaknak köszönhetö kihivâsok kôvetkeztében egy sor pozitiv és negativ vâltozâsra került sor az
életükben.
A XIX. szâzadban a nyugati âllamok gazdasâgi
tûlsûlyukat felhasznâlva fokoztâk a nyomâst a kelet orszâgaira, ezâltal tovâbb romboltâk a tradicionâlis târsadalmak alapjait, a régiot gyarmatokra, függo âllamokra
és „érdekzonâkra” osztva. A legnagyobb gyarmattarto
âllamok Nagy-Britannia, Franciaorszâg, Hollandia lettek. A keleti orszâgok nemzeti-felszabaditö mozgalmakat inditottak a gyarmatositök eilen, amelyek a XIX.
szâzadi vilâgtôrténelem egyik legjelentosebb eseményévé vâltak.
A 9. osztâlyban a XIX. szâzad eseményeit felölelo ujkor tôrténetének mâsodik korszakâval fogtok
megismerkedni.
► A nyugati orszâgokban ebben az idoben az ipari
forradalom kibontakozâsâval összefüggö ipari târsadalom jön létre.
► A nyugati orszâgok târsadalompolitikai életét
olyan jelentos vâltozâsok jellemezték, amelyek a „régi
Kertészek.
rend” elpusztulâsâval és a demokratikus alapgondolaG. Kelbot festménye
tok meghonosodâsâval voltak ôsszefüggésben.
A tradicionâlis târsadalmakban élo keleti orszâ
gok a XIX. szâzadban a nyugati gazdasâgi tûlsüly és
nyomâs alatt fejlodtek, és fokozatosan tuaatosodott bennük a gyarma
tositök elleni ellenâllâs szükségességének gondolata.
ww

Kérdések és feladatok
A vilégtôrténelem mely korszakét tanulmanyozzuk a 9. osztâlyban? 2 Mi az
ipari târsadalom?
Milyen okok idézték elo a tültermelési vâlsâgokat?
Mi az
urbanizâciô?
Melyek a tradicionâlis târsadalom fô jellegzetességei?
Europa
melyik orszâga vâlt a XIX. szâzad legnagyobb gyarmattarto âllamâvâ?
4 “ 7. Milyen vâltozâsok jellemzik a nyugati orszâgok gazdasâgi életét az ipari
târsadalom kialakulâsânak idôszakâban?
Jellemezzétek a nyugati orszâgok
politikai és szociâlis életének üj jelenségeit a XIX. szâzadban!
Hogyan vâltozott
meg az emberek élete az ipari târsadalom viszonyai között?
Milyen vonâsok
jellemezték a keleti orszâgok fejlôdését az ujkor tôrténetének mâsodik korszaka
idején?
★
11 Tôltsétek ki a Vâltozâsok a nyugati orszâgok fejlodésében a XIX. szâzadban
tâblâzatot!
Életkôrnyezet
Milyen valtozésokra került sor
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I. TÉMA. A XVIII. SZÂZAD VÉGI NAGY FRANCIA FORRA-

DALOM. EURÔPA A NAPÔLEONI HÂBORÜK IDEJÉN
1.§. A forradalom kezdete
►►

1- Mik voltak Franciaorszâg szociâlis-gazdasâgi fejlôdésének jellemvonâsai a
XVIII. szâzadban? 2. Mi a felvilâgosodâs? 3. Milyenek voltak a felvilâgosodâs
képvlselôinek az âllammal és târsadalommal kapcsolatos nézetel?

Franciaorszâg a XVIII. szâzad végén. A XVIII. szâzad 80-as éveinek
kezdetén Franciaorszâg agrârorszâg volt 25 milliôs ôsszlakossâggal,
akik kôzül 22 millio fôt a parasztsâg, 130 ezer fôt a papsâg és 140 ezer
fôt a nemesség tett ki. A mezôgazdasâgot a régi tradicionâlis viszonyok
jellemezték. A parasztok tûlnyomô tôbbsége ugyan személyileg szabad
volt, de az âltaluk hasznâlt fôld a nemesek tulajdonât képezte, amiért
pénzbeli vagy természetbeli adôt fizettek. Az iparban a manufakturâlis
termelés volt tûlsûlyban. Az ipari forradalom itt még nem ment végbe,
a vâllalatok nagyon kevés gépet hasznâltak. Aktivan fejlôdôtt a kereskedelem. Mivel hatalmas flottâval rendelkezett, Franciaorszâg szâmâra
nagyon jôvedelmezônek bizonyult az afrikai és az ujvilâgi gyarmatokkal
folytatott kereskedelem. A belkereskedelmet azonban nagyban korlâtoztâk a tartomânyok kôzotti belsô vâmhatârok és az egységes sûly- és
mértékegység rendszerének hiânya.
A XVIII. szâzad 70-es éveiben az orszâg gazdasâgi helyzete megromlott. Franciaorszâg eurôpai hâborûi nem hoztâk meg a kivânt gyôzelmet, de teljesen kiüritették az âllamkasszât. Francia parasztok tômegei szegényedtek el, vâltak koldussâ és foldônfutôkkâ. Idôrôl-idôre
„kenyérlâzadâsok” (kenyeres üzletek, kenyérszâllitô kocsik elleni tâmadâsok, azok kirablâsa) mentek végbe, felkelések robbantak ki az adôterhek fokozôdâsa ellen.

D

Elsô rend
Mâsodik rend
Elôjogokkal rendelkeztek
Papsâg

Nemesség

Nem fizettek adôt.
Politikai jogokkal rendelkeztek

A francia târsadalom szerkezete
Harmadik rend
Nem voltak elôjogaik
Parasztok
Kézmüvesek
Bérmunkâsok
Polgârok
Adôfizetôk.
Meg voltak fosztva a politikai jogoktôl

Franciaorszâg lakossâga, akârcsak korâbban, tovâbbra is rendekre
volt osztva. Az elsô két rend - a papsâg és nemesség - elôjogokkal
rendelkezett, adôt nem fîzetett, fôldtulajdon birtoklâsânak jogâval birt
és részt vett az âllam irânyitâsâban. Bâr együtt a lakossâg mindôssze
4%-ât tették ki, âm ôk rendelkeztek az ôsszes fôld 1/3-val. A harmadik
rendhez, melyik nem rendelkezett elôjogokkal - a parasztok, kézmüvesek, polgârok, bérmunkâsok tartoztak. Ok flzették az ôsszes adôt és

1.§. A forradalom kezdete

meg voltak fosztva a politikai jogoktôl. A târsadalom rendekre valo
tagolôdâsa azonban nem fedte a valôsâgot. Hisz mig a papsâgon belül a
.fôpapsâg ôriâsi birtokokkal rendelkezett, addig az egyszerü falusi papok
helyzete szinte megkozelitette a harmadik rendét.
Nagyban külônbôzôtt az udvari fônemesség helyzete az egyszerü
nemességtôl. A harmadik rendbôl szârmaztak a polgârsâg képviselôi bankârok, hajôtulajdonosok, vâllalkozôk, kereskedôk, ügyvédek. Egyesek
hatalmas vagyonnal rendelkeztek, a kirâlynak és elôkelôknek hiteleztek,
de az âllamügyekre nem volt befolyâsuk.
Politikai berendezkedését tekintve Franciaorszâg megmaradt abszolût monarchiânak. A fennâllô âllami és târsadalmi rendszert régi
rendszernek (ancien régime, e.\ anszien rezsim) nevezték, melynek alapjât az abszolutizmus és a papsâg, illetve a nemesség rendi elôjogainak
ôsszekapcsolôdâsa képezte. A XVI. Lajos (ur. 1774-1792) uralkodâsa
idején kialakult helyzet Franciaorszâgban hatârozott lépéseket kôvetelt a kôzponti hatalomtôl. A kincstâr üres volt, az âllamadôssâg pedig
140 milliô livres-re rugott. Jacques Turgot ûj pénzügyi fôfelügyelô (miniszter) reformok végrehajtâsât ajânlotta a kirâlynak, amely magâba
foglalta a papsâg és a nemesség megadôztatâsât és a minden hübéri
elôjogoknak a megszüntetését a parasztokkal szemben, a belsô vâmok
és céhek felszâmolâsât. Azonban a „régi rend” hiveinek nyomâsa alatt
a reformok nem teljesülhettek, a minisztert pedig levâltottâk.
M
A francia felviiagosodas, A „régi rend” kritikâjâval a francia felvi
lâgosodâs képviselôi sokat tettek, hogy râébresszék a târsadalom
külônbôzô rétegeit a vâltozâsok elkerülhetetlenségének gondolatâra az
orszâgban. Voltaire (François-Marie Arouet âlneve, e: franszuâ arué)
(1694-1778) elitélte ugyan az abszolutizmust, de a felvilâgosult uralkodô hatalmât hasznosnak tartotta az âllam szâmâra. A legigazsâgosabb
târsadalmi rendszer, véleménye szerint az, amelyik biztositja mindenki
szâmâra a hârom legfôbb eszményt - szabadsâgot, jogegyenlôséget és a
magântulajdon tiszteletben tartâsât. A katolikus egyhâzat hatârozottan
elitélte, de a vallâst szükségesnek tartotta megôrizni a nép féken tartâsa érdekében.
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Charles-Louis
Montesquieu

Határozottan elítélte az abszolutizmust CharlesLouis Montesquieu (e sárl lui monteszkjó) (16891755). Franciaország ideális kormányzati formájának az
alkotmányos monarchiát tekintette, ahol a hatalom az
egymást ellensúlyozó három ágra oszlik. Van tórvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom. Az állam feladata,
a gondolkodó véleménye szerint, a szólás-, sajtó-, gyülekezési és vallásszabadság, a tórvény elótti egyenlóség és a magántulajdon sérthetetlenségének biztosítása.
Sürgette az egyház elválasztásának szükségességét az
államtól.
Denis Diderot (e.: döni didró) (1713-1784) a
korlátozott monarchia hive volt, elítélte az abszolutiz
must. Fellépett a vagyoni külónbségek megszüntetése,
a vallásszabadság, a magántulajdon sérthetetlensége és
a „gazdasági szabadság” mellett. Diderot ugyan elismerte az Isten létezését, de a vallást bírálta, kitartott
egy új „természetes vallás” létrehozása mellett.
A többi felvilágosult gondolkodóval szemben
Jean-Jacques Rousseau (e.: zsán zsák russzó) (17121778) elvetette a monarchia megórzésének lehetóségét,
a kistulajdonosok demokratikus kóztársaságának létrehozását szorgalmazta. Ugy gondolta, hogy a jog elótt
minden ember egyenló, a magántulajdon méreteit pedig, véleménye szerint, korlátozni kell. Rousseau nem
fogadta el a katolikus egyházat, de a vallás szükséges
ségét, mint az emberi személyiség alapját elismerte.
A forradalom kezdete. A XVIII. sz. 80-as éveinek
végén Franciaországot súlyos gazdasági, szociális
és politikai válság sújtotta. Az élelmiszerek folytonosan
drágultak, a munkanélküliség növekedett, az 1788-as
rossz termés éhínséghez vezetett. Az 1787-ben XVI.
Lajos által ósszehívott notábilisek (elókelók) gyülése
ugyan határozott az általános foldadó bevezetéséról
minden rend számára, de a párizsi Parlament megtagadta annak jóváhagyását, javasolva a királynak a ren
dí gyülés ósszehívását (Franciaország legfóbb rendiképviseleti, tanácskozó testülete), amely 1614 óta nem
ülésezett.
1789. május 5-én XVI. Lajos a versailles-i palotában megnyitotta a rendi gyúlést, megparancsolván
a képviselóknek az új adók jóváhagyását. A harmadik
rend azonban megtagadta a rendenként való szavazást
(egy rend - egy szavazat), minden képviseló számára
saját egyenló szavazatot és közös szavazást követelve.
A szavazás régi rendjét elavultnak és igazságtalannak
tartották.

H

Jean-Jacques
Rousseau
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A vita a rendi szavazâs tâmogatôi és ellenzôi kôzott tôbb mint egy
hônapig tartott. A harmadik rend képviselôit tâmogattâk a privilegizâlt
rendek egyes tagjai is.

v
Elsô rend
291 képviselô
v
84-en a fôpapsâg képvise
lôi, a tôbbi a papsâg alsô
rétegeibôl
v
Egy szavazat a rend részérôl

A rendi gyûlés ôsszetétele (1789. màjus 5. - jünius 17.)
1098 képviselô
v
Harmadik rend
Mâsodik rend
557 képviselô
250 képviselô
v
Ügyvédek,
kereskedôk,
60-an a fônemesség kép
viselôi, a tôbbi a kôzép és jegyzôk, kézmüvesek, kevesen a parasztok kôzül
kisnemességet képviselte
v
______ i________
Egy szavazat a rend réEgy szavazat a rend részérôl
szérôl

1789. jûnius 17-én a rendi gyûlés minden francia érdekeit képvi
selô nemzetgyüléssé nyilvânitotta magât. Amikor XVI. Lajos parancsot
adott az ülésterem bezârâsâra, a nemzetgyülés képviselôi 1789. jûnius
20-ân a labdahâzban gyûltek ôssze és megesküdtek, hogy addig nem
oszlanak szét, mig elô nem készitik az orszâg alkotmânyât. Ezt az eseményt tartjâk a XVIII. szâzad végi nagy francia forradalom kezdetének.
1789. jûlius 9-én a nemzetgyülés alkotmânyozô gyûléssé nyilvânitja magât,
annak jeléül, hogy fô feladatânak az
Forradalom - gyôkeres vâltozâs a termé
alkotmânyra épülô ûj politikai rendszer
sfet; a târsadalom vagy a gondolkodas fej
létrehozâsât tekinti. Ekôzben a kirâly
lôdésében.
levâltja J. Necker pénzügyi fôellenôrt,
aki engedékenyebb politikât javasol XVI. Lajosnak. Pârizsban olyan
szôbeszédek kezdenek terjedni, hogy ezutân az alkotmânyozô gyûlés
szétkergetése kôvetkezik, Pârizs kôrül csapatokat vonnak ôssze és a
Bastille erôd âgyûi a vâros negyedei fêlé vannak irânyitva. Az utcâkon
ekkor spontân megmozdulâsok kezdôdnek. 1789. jûlius 14-én a pârizsiak felfegyverzett tômegei elfoglaljâk és leromboljâk az abszolutizmus
jelképének tartott Bastille-t.
Amikor de Liankour herceg, a kirélyi ruhatâr fô ôrzôje jelentette XVI. Lajosnak a
Bastille elfoglalâsât, a kirâly a kôvetkezôképp reagâlt erre: „De hisz ez lâzadâs!",
mire a herceg megjegyezte: „Pontosabb lenne, ha ügy mondanâ felség forradalom."

XVI- Lajos ezutân engedményeket tesz a felkelôknek, Pârizs alôl
visszavonja a csapatait, elismeri az alkotmânyozô gyûlést. Felkeresi Pârizst, ahol ûj nemzeti szinû (vôrôs és kék - a pârizsi cimer szinei, fehér
- a Bourbonok szine) kokârdâban jelenik meg.
A kôvetkezô két-hârom hétben a forradalmi hullâm rohamosan
âtterjed Pârizsbôl az egész orszâgra. Levâltjâk a kirâlyi hatalom kép
viselôit és az âllamigazgatâst mindenütt az ônkormânyzatok vâlasztott
testületei ragadjâk kezükbe. A rend fenntartâsa érdekében vârosi mili13
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cia-osztagok jönnek létre, amelyek késôbb Nemzeti Gârdâvâ alakulnak
ât Marie-Joseph Lafayette (1757-1834) (e .: mari zsozef lafajet) mârki
gârdaparancsnokkal, az észak-amerikai angol gyarmatok függetlenségi
hâborûja hôsével az élén.
JM

Az alkotmânyozô gyülés tôrvényalkotôi tevékenysége._ 1789-1791

között az alkotmânyozô gyülés egy sor intézkedést foganatositott
az âllamhatalmi rendszer megvâltoztatâsa érdekében. 1789. augusztus
4-11-én parasztmegmozdulâsok nyomâsâra dekrétum születik tôbb hübéri kôtelezettség megszüntetésérôl.
1789. augusztus 26-ân Lafayette mârki javaslatâra az alkotmânyo
zô gyülés elfogadta az Emberi és Polgàri Jogok Nyilatkozatât, melynek
alapjâul a francia felvilâgosodâs gondolkodôinak a természetes elévülhetetlen emberi jogokrôl szôlô gondolatai szolgâltak.
RESZLETEK AZ EMBERI ES POLGÄRI JOGOK NYILATKOZATÄBÖL
A francia nep kepviselöi... elhatäroztäk, hogy ebben az ünnepelyes
nyllatkozatban megfogalmazzäk az emberek termeszetes elevülhetetlen es szent
jogait...
I. Minden ember szabadnak es jogokban egyenlönek születik...
II. Minden politikai tärsuläs celja az ember termeszetes es elevülhetetlen
jogainak megörzese. E jogok: a szabadsäg, a tulajdon, a biztonsäg s az elnyomässal
szemben valö ellenälläs.
III. Minden szuverenitäs elve termeszetenel fogva a nemzetben van...
IV. A szabadsäg annyit jelent, hogy mindent szabad, ami mäsnak nem ärt...
V. A törvenynek csak a tärsadalomra nezve ärtalmas cselekedetek megtiltäsära
van joga. Amit a törveny nem tilt, azt senki nem akadälyozhatja meg, s amit a
törveny el nem rendel, arra senkit kenyszeriteni nem lehet...
VI. A törveny a közakarat kifejezese; alkotäsäban minden polgärnak joga van
szemelyesen vagy kepviselöi reven közremüködnie. A törveny egyformän törveny
mindenki szämära, akär vedelmez, akär büntet; mivelhogy a törveny elött minden
polgär egyenlö.
VII. Väd alä helyezni, letartöztatni s fogva tartani bärkit is csak a törveny ältal
meghatärozott esetekben s a törveny ältal elöirt formäk között lehet...
IX. ...Mindaddig, amig bünösse nem nyilvänitjäk, minden ember ärtatlan.
X. Senkit meggyözödese, valläsi s egyeb nezetei miatt häborgatni nem szabad,
felteve, hogy e meggyözöd'es s e nezetek megnyilvänuläsa a törvenyes rendet
nem serti...
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XVII. Tulajdonától - lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen - senki meg nem
fosztható, legfeljebb csakis oly esetekben, amikor ezt a kôzôsség érdekébol fakadó
nyilvánvaló és tôrvényes úton megállapított szükségesség követeli meg...
1. Ki a legföbb hatalom forrása a nyilatkozat szerint? 2. Milyen elévülhetetlen
természetes emberi jogokat hirdet meg a nyilatkozat? 3. Kijelenthetjük-e, hogy
a nyilatkozat lerakta Franciaországban a jogállam alapjait?

H

A helyzet kiélezodése az országban. Franciaország

gazdasági helyzete továbbra is nagyon bonyolult
maradt. Az árak folyton emelkedtek, nem volt elég kenyér, nótt a munkanélküliség. A munkások sztrájkoltak, a lázadások még a hadseregre is átterjedtek.
1791.
június 20-ról 21-re virradó éjszaka a király,
XVI. Lajos megpróbált átszókni a határon, de elfogták
és visszavitték Párizsba. A városban monarchiaellenes
lázongások kezdódnek. 1791. július 17-én a Mars-mezón a Nemzeti Gárda csapatai a király lemondását követeló tüntetok kózé lónek.
Nagyon összetett volt a helyzet az ország északkeleti részén, ahol a királyhoz hú csapatok és a Párizsból elmenekült emigráns nemesek ósszpontosították
eróiket. 1791 augusztusának végén Ausztria és Poroszország a pillnintzi nyilatkozatban közös harcot hirdettek a forradalmi Franciaország ellen.
1791. szeptember 3-án az alkotmányozó gyúlés
elfogadja Franciaország tórténetének elsó alkotmányát,
melynek értelmében Franciaország alkotmányos monarchiává válik. A legföbb torvényhozó hatalmat az egykamarás torvényhozó gyúlés gyakorolja. A végrehajtó
hatalom a király és a miniszterek kezébe került. A
minisztereket a király nevezi ki. A bírói hatalmat a
bírák gyakorolják, akiket a választók választanak meg.
Választójogot az „aktiv polgárok” kaptak, vagyis azok a
férfiak, akik betôltôtték a 25. életévüket, legalább egy
évig nem változtatták meg lakhelyüket és nem kevesebb, mint három munkanap bérének megfelelo adót
fízettek és nem voltak szolgasorban.
1791. október 1-én megkezdi munkáját a tórvényhozó gyúlés, melynek tevékenységében a Franciaország
területén addig múkódo politikai csoportosulások vettek részt.
Franciaország társadalmi-politikai életében fonSans-culotte.
tos szerepet játszottak a „politikai klubok” . 1789-tol a
L. Boilly olajfestménye
Szent Jakab kolostor kónyvtárában gyülekeztek az Alkotmány Barátainak Társasága tagjai, akiket jakobinuso&nak neveztek. A torvényhozó gyúlésben a klub kép15
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Rouget de üsle elénekli a Marseillaise-t.
I. Pils festménye

viseloi mérsékelt köztârsasâgpârtiakra, girondistâkra (e.: zsirondistâk)
(Gironde megye neve utan, ahonnan a legtôbben szârmaztak) és
montagnard-okra (e.: montânyâr) (szö szerint hegyiekre, mivel a terem
felsö karzatâban foglaltak helyet) - radikâlis köztârsasâgpârtiakra, akik
hatârozott vâltozâsokat akartak. 1791-tôl a feuillant-ok (e .: fôjân) kolostorâban gyülekeztek az alkotmânyos monarchia hivei, akik létrehoztâk
a Feuillant klubot.
_________ A tôrvényhozô gyûlés ôsszetétele (1791. oktôber 1. - 1792. szeptember 20.)
745 két évre megvâlasztott képviselô

I

I

I

Baloldal
136 jakoblnus képviselô.
Girondista. Montagnard

Centrum

Jobboldal

345 független képviselô

264 feuillant képviselô

A tôrvényhozô gyülésben a girondistâk és tâmogatôik kiszoritottâk
a hatalombôl az alkotmânyozô gyûlés vezeto erejét, a feuillant-okat. A
forradalom jelen periôdusâban ok jâtsszâk a vezeto szerepet.
1792
februârjâban Ausztria és Poroszorszâg létrehozza az elso
franciaellenes koaliciôt (1792-1797). Erre vâlaszul 1792. âprilis 20-ân
a tôrvényhozô gyûlés hadat üzen Ausztriânak és Poroszorszâgnak. Forradalmi
Intervenciô - egy vagy több âllam beavathâborû kezdodik Franciaorszâg és az
kozâsa mas orszég belügyeibe. Ismerünk
eurôpai âllamok koaliciôja kôzôtt. A
katonai, gazdasâgi és diplomâciai intervenhâborû a franciâk szâmâra sikertelenül
ciôt.
kezdodik, a katonatisztek tôbbsége âtâll
az ellenség oldalâra. Az osztrâk-porosz
csapatok interuenciôt inditanak Franciaorszâg ellen. Ilyen kôrülmények
kôzôtt a tôrvényhozô gyûlés felhivâssal fordul a francia néphez „Veszélyben a haza!” A haza védelmére több ezer ônkéntes lép be a forradalmi
hadseregbe.
16
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7 “j Az ônkéntesek minden zâszlôaljânak volt sajât zâszlaja, hard indulöja és
1
egyenruhâja. A legnépszerübb a marseillesi zâszlôalj indulöja a Marseillaise volt,
melynek szôvegét és zenéjét egy hadimérnôk Rouget de Lisle (e.: rozsé dô NI)
szerezte. Elöre orszâg népe, harcra, ma gyôzelem vâr, hiv hazônk! - énekelték.
Késôbb a Marseillaise Franciaorszâg nemzeti himnusza lett.
Kôvetkeztetések

A XVIII. szâzad végének francia forradalmâhoz az orszâg szociâlis
ellentétei és a „régi rend” âltal tâmogatott abszolutizmus vezettek.
► A forradalom elsô idôszakânak legfôbb vivmânyai a hübéri viszonyok felszâmolâsa, az emberi és szabadsâgjogok meghirdetése az Emberi
és Polgâri Jogok Nyilatkozatâban, az 1791-es alkotmâny elfogadâsa, és
a francia alkotmânyos monarchia meghirdetése voltak.
K é rd é se k és fe la d a to k

+

★

1. A népesség mely rétegei alkottâk a harmadik rendet? 2. A francia felvilâgosodâs
gondolkodôi kôzül ki hirdette meg a hatalommegosztâs hârom - tôrvényhozô,
végrehajtô és birôi hatalom - elvét? 3. Mikor fogadtâk el az Emberi és Polgâri
Jogok Nyilatkozatât? 4. Milyen âllamigazgatâsi formât vezetett be az 1791-es
francia alkotmâny? 5. Mely âllamok hoztâk létre az elsô franciaellenes koaliciôt?
6. Elemezzétek a francia forradalom kirobbanâsânak fô okait! 7. Hasonlitsâtok
ôssze a francia felvilâgosodâs képviselôinek âllamformâval, emberi jogokkal,
magântulajdonnal, vallâssal és egyhâzzal kapcsolatos nézeteit! 8. Milyen
események kôvetkeztében vâltotta fel a rendi gyülést az alkotmânyozô gyülés?
9. Jellemezzétek az alkotmânyozô gyülés tôrvényalkotôi tevékenységét!
10. Tôltsétek ki A XVIII. szâzad végi nagy francia forradalom fô eseményei tâblâzatot!

A forradalom idôszakasza

Fôbb események

Az idôszak eredményei

►►

i . Mi a kôztârsasâg? 2. Milyen fô vonâsai vannak a kôztârsasâgi kôzigazgatâsi
formânak? 3. A francia felvilâgosodâs képviselôi kôzül ki lépett fel a kôztârsasâgi
âllamforma mellett?

D

A monarchia megdôntése és a kôztârsasâg létrehozâsa. Amikor a

haza élet-halâl harcot folytatott és a franciâk többször vereséget
szenvedtek, mindenkit felhâboritott annak a hire, hogy Marie Antoinette
(e.: mari antoânett) titokban âtadta az osztrâkoknak a girondistâk haditerveit. 1792. augusztus 10-én Pârizsban felkelés robbant ki. 20 ezres
tömeg foglalta el a kirâlyi palotât. A felkelés hatâsa alatt a pârizsi

|
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i l . A forradalom elôestéjén Molé, a flotta fôbiztosa igy figyelmeztette Neckert:
„Ne vârjuk meg a rendi orszâggyülés kôveteléseit, magunk âlljunk elô értelmes,
jôzan ember âltal elfogadhatô, a hatalom és a nemzet érdekeit figyelembevevô
javaslatokkal." Mi a véleményetek ezekrôl a gondolatokröl? Megelôzhetô volt-e a
forradalom kirobbanâsa Franciaorszâgban? Indokoljâtok meg véleményeteket!
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kommuna (a fóváros onkormányzata) nyomására a torvényhozó gyulés
határozatot fogadott el a király trónfosztásáról és az új legfóbb államhatalmi szerv, a Nemzeti konvent osszehívásáról, amelynek el kellett
fogadnia Franciaország új alkotmányát. XVI. Lajost letartóztatták és
bebôrtônôzték. Az 1792. augusztus 10-i felkelés kôvetkeztében felszámolták a monarchiát Franciaországban.
Eközben a franciaellenes koalíció csapatai támadást indítottak Párizs ellen. A helyzet egyre kritikusabb lett. Párizsban megkezdódott az
ônkéntesek tömeges toborzása. Ugyanakkor a kommuna engedélyezte
minden olyan „gyanús” személy házának az átkutatását, aki támogathatta az ellenséget. Ez gyakorlatilag rablási hullámot és a módosabb
párizsiak meggyilkolását eredményezte. Ezekkel az eseményekkel egy
idóben a tömegek betörtek a börtönökbe és lemészárolták a „haza ellenségeit” . Ez a „forradalmi ônvédelem” a terror kezdetét jelentette
Franciaországban.
1792.
szeptember 20-án Valmy kôzség kozelében, nem messze
Verduntól két ónkéntes hadserég eloször arat gyózelmet a porosz hadsereg felett, melyet megfutamítanak. Ezen
a napon Párizsban összeül a Nemzeti
Terror - a megfélemlítés, a politikai ellenkonvent, amely elsó okiratában 1792.
fél erószakkal tórténó megsemmisítésének
szeptember 21-én kikiáltotta Francia
a politikája. Felhasználták bármilyen cél elországban a koztársaságot. Ezzel kez
érésének érdekében..
detét vette az elsó francia kóztársaság
idószaka.
A Nemzeti konvent ósszetétele (1792. szeptember 20. - 1795. október 29.)
749 képviseló
V
Baloldal
Közel 113 montagnard
képviseló
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Centrum
Közel 500 független
képviseló

Jobboldal
Közel 165 girondista
képviseló
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A helyzet a konventben nagyon ingatag volt. A girondistâk ûgy
gondoltâk, hogy a kôztârsasâg kikiâltâsâval és a politikai szabadsâgjogok
kiadâsâval befejezödött a forradalom. A független képviselok 1793 mâjusâig a girondistâkat tâmogattâk. A montagnard-ok (hegy-pârtiak) azok
érdekeit szölaltattâk meg, akik elégedetlenek voltak az eredményekkel
és a forradalom folytatâsât akartâk. A montagnard-ok vezérei Georges
Jacques Danton (e.: zsorzs zsak danton) (1759-1794) és Maximilien
Robespierre (e.: makszimilien robeszpier) (1758-1794) voltak.
Danton a forradalom elött a kirâlyi birosâg ügyvédje volt, ahol
szônoki képessége folytân lett népszerü. A forradalom idején
jakobinus lett, a Pârizsi Kommuna ügyészének helyettese, a
jakobinus terror egyik szervezoje. Azonban a terror méretei
megijesztik és 1793-ban a beszüntetése mellett szâllt sikra.
A radikâlis jakobinusok, élükôn Robespierre-rel ârulâssal
vâdoljâk meg. Mondjâk, mikor Dantont a kivégzohelyre vltték
a következö szavakkal fordult Robespierre-hez: „Viszontlâtâsra,
nemsokâra te is követsz engem!"

A montagnard képviselok kôvetelésére a konvent ârulâssal vâdolta meg XVI. Lajost és halâlra itélik. 1793. januâr 21én ki is végzik, oktöberben Marie Antoinette is követi a kivégzohelyre.
Ezek a tragikus események azt eredményezik, hogy több euröpai orszâg
is csatlakozik a franciaellenes koaliciohoz. 1793 tavaszân tâmadâst kezdenek és a franciâk visszavonulnak.
Robespierre ügyved volt. Mint a rendi gyüles harmadik
rendjenek kepviselöje kezdi meg politikai karrierjet. Hallgatvân
szenvedelyes felszölalâsait a nephatalom megteremteseröl
Mirabeau a következöket mondta: „Meg sokra viheti, mert el
is hiszi, amit mond." Ö kapta a legtöbb szavazatot Pârizsban
a konventbe törtenö vâlasztâsokon, ahol a montagnardok egyik vezere lesz. A nep csodâlta becsületesseget es
Megvesztegethetetlennek neveztek el. Azonban a zsarnoksâg
ellen folytatott hare kegyetlenne tette mindazokkal szemben,
akikröl ügy gondolta, hogy az ütjâban âllnak.

mm A jakobinus diktatüra megteremtése. A jakobinusok politikaja. A
frontokon elszenvedett vereségek még jobban elmérgesitették az
amûgy is kilâtâstalan belsö âllapotokat. A gazdasâgi kapcsolatok zilâltsâga âruhiânyhoz vezetett. A pârizsi sans-culotte-ok (e szankülött) a
kenyér ârânak csôkkentését kôvetelték.
A montagnai d-ok, akiket igazi jakobinuSans-culotte - (nadrâgtalanok, rongyosak)
soknak tartottak, az „ârulo girondistâaz arisztokracia günyolta igy a vârosi szekat kiâltjâk ki vétkeseknek a helyzet
gény népet. A jakobinus diktatüra idején
romlâsâért és a fejüket kôvetelték, illetez az elnevezés âtterjedt a forradalmi beâlve eros végrehajto hatalom létrehozâsât
Iftottsâgü polgârokra.
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a kôzpontban. A fejetlenséget fokozta a Vendée kornyéki parasztok ellenforradalmi lâzadâsa, amit az erôszakos katonatoborzâs vâltott ki.
1793.
mâjus 31. - jûnius 2. kozott Pârizsban felkelés robban ki,
melynek kovetkeztében a montagnard-jakobinusok ragadjâk magukhoz
a hatalmat és kiüzik a konventbôl a girondistâkat. Késôbb a girondista
vezéreket kivégzik. Az orszâgban jakobinus diktatura jon létre.
Franciaorszâg kormânyânak szerepét a kôzjôléti bizottsâg tôlti be,
melynek 11 tagja volt és Robespierre âllt az élén. Legfôbb céljânak a
forradalom megmentését tekintette barmi âron. 1793. jûnius 24-én a konvent
Diktatura - személyek vagy csoportok korelfogadta az ûj alkotmânyt, amely meglâtlan valamilyen erôre és âllamstruktürâra
erôsitette a kôztârsasâgi âllamformât,
tâmaszkodô hatalma.
és bevezette az âltalânos vâlasztôjogot.
Azonban a jakobinusok célszerütlennek
tartottâk eme vâltoztatâsok bevezetését a hâborû kôrülményei kôzôtt.
r “7 “i A jakobinusok ügy gondoltâk, hogy a Francia Kôztârsasâg kikiâltâsâval üj idôszak
1 kôszôntôtt be az emberiség tôrténetében, ezért a kôztârsasâg üj idôszâmitâst
vezetett be: 1789-1791 - a szabadsâg I., II., III. éve, 1792 - a kôztârsasâg I. éve,
1793 - a kôztârsasâg II. éve stb. Hogyha az ezt megelôzô idôszak dâtumait kellett
megnevezni, akkor ezt mondtâk: „az arab idôszâmitâs szerinti ez és ez a dâtum."
Az üj idôszak 1792. szeptember 22-én kôszôntôtt be és 12 hônapra oszlott, mely
hônapok 30 naposak voltak, a hônapok nevei megfeleltek a természet
jelenségeinek és az akkori idôszak jellemzô mezôgazdasâgi munkâlatainak. Az
ôszi hônapok - Vendemaire (szüret hava), Brumaire (kôd hava), Frimaire (dér
hava); téli hônapok - Nivôse (hô hava), Pluviôse (esô hava), Ventôse (szél hava);
tavaszi hônapok - Germinal (sarjadâs hava), Floréal (virâgzâs hava), Prairial (rét
hava); nyâri hônapok - Messidor (aratâs hava), Thermidor (hôség hava), Fructidor
(gyümôlcs hava). Csak minden tizedik nap volt a pihenés napja. Hat ünnepnap
volt: erkôlcs napja, tehetség napja, munka napja, vélemény napja, jutalmazâsok
napja, forradalom napja. A forradalmi naptâr 1806. januâr 1-ig volt érvényben.

Katonai téren a jakobinusok âltalânos hadkôtelezettséget vezettek
be minden nôtlen fiatal férfi szâmâra. Ennek kôszônhetôen a hadsereg
létszâmât 850 ezer fore lehetett erûelni. Bevezették a parancsnoki testület vâlaszthatosâgât: az alacsony rangû tiszteket a katonâk vâlasztottâk,
a kôzepes rangû tiszteket és a tâbornokokat a konvent nevezte ki. Az
âtszervezések kovetkeztében a francia hadsereg ellentâmadâsba ment
ât és 1793 ôszére megtisztitotta Franciaorszâg területét az ellenségtôl
és idegen orszâgok területére lépett. Toulon felszabaditâsânâl az angolok ellen külônosen kitünt egy tüzérszâzados, Bonaparte Napoléon. 24
évesen brigâdtâbornokkâ nevezik ki ezért a gyôzelemért.
1793
jûliusâban Charlotte Cordey (e.: sârlott kordé) nemes hôlgy
bosszûbol két rokona meggyilkolâsâért megôli Jean-Paul Marat-t (e
zsan pôl mara). Ez ürügyül szolgâlt a „forradalom ellenségei” elleni
terror fokozôdâsâra. 1793. szeptember 17-én dekrétumot fogadnak el
„a gyanûsakrôl” , melynek értelmében mindenkit le lehetett tartôztatni,
akit azzal vâdoltak, hogy együttérez a zsarnoksâggal.
20
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Ezreket végeztek ki ekkor. A forradalom ellenségeihez a nemesek
és monarchistâk mellett a girondistâkat is hozzâsoroltâk. A girondistâk egyik vezetôje kivégzése elôtt ezt mondta: „A forradalom... felfalja
gyermekeit.”
A sans-culotte-ok nyomâsâra a konvent 1793. szeptember 29-én
dekrétumot fogad el az „âltalânos maximumrôl” az ârak visszaszoritâsa
érdekében. Igy korlâtozzâk a hûs, liszt, sô, szappan stb. ârât és ezzel
elôsegitették a munkâsok munkabérének a nôvekedését. A termékek
eltüntek az üzletek polcairôl, a nép mindent felvâsârolt. Még a nyerészkedésért kilâtâsba helyezett halâlbüntetés sem tudott a helyzeten
javitani.
A jakobinusok ûj vallâst prôbâltak létrehozni a franciâk szâmâra
- az Esz és a Legfelsôbb lény kultuszât. Minden ?szkôzzel kigûnyoltâk
a kereszténységet és annak képviselôit. De ezek a probâlkozâsok kudarcba fulladtak.
1794.
junius 24-én a francia hadsereg dôntô gyôzelmet aratott
az osztrâkok felett Belgiumban a fleurusi csatâban. Igy az elsô franciaellenes koaliciô csûfos vereséget szenvedett. Robespierre még aznap
felszôlalt a konventben és igéretet tett a kôztârsasâg ûjabb ellenségeinek
a leleplezésére. A külsô veszély megszünése utân a jakobinusok szembe
talâltâk magukat a politikâjukban csalodott néppel, akik a terror befejezését kivântâk.
1794. jûlius 27-én (a kôztârsasâg III. éve thermidor havânak 9.
napjân) a konventben tôbbségbe kerültek a jakobinus politika ellenzôi.
Robespierre-t és tâmogatôit letartôztattâk, mâsnap pedig kivégezték. A
thermidori fordulat kôvetkeztében a jakobinus diktaturât felszâmoltâk
Franciaorszâgban.
thermidori rendszf A thermidoristâk népszerüségük nôvelése
Of Aérdekében
hatâlyon kivül helyezték a „gyanûsakrôl” szôlô dekré
tumot, azokat a jakobinusokat pedig, akik vétkesek voltak a terrorban,
21
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bíróság elé állították. Visszatértek a konventbe az életben maradt girondisták, kegyelmet kaptak a vendée-i felkelók. Üldôzni kezdik a jakobinusokat, sokukat bebôrtonôzik és kivégzik. A Jakobinus klubot bezárják. Beszüntetik a párizsi kommuna és más forradalmi városi ónkormányzatok tevékenységét.
Politikájukban a thermidoristák nem kívánták feléleszteni a forradalom elótti régi rendet. Elutasították a társadalom megváltoztatásának
jakobinus módszereit, de mindent megtettek a forradalom idején létrejott mérsékelt új elókelóségek érdekeinek megóvásáért.
1794
decemberében a thermidoriánus konvent hatályon kívül helyezte az általános maximum rendeletét, amely az árak rohamos novekedéséhez vezetett. 1795 tavaszán két nagy sans-culotte felkelés zajlik
Kenyeret és 1795-os alkotmányt! jelszó alatt. Mindkét felkelést elfojtották, résztvevóit kivégezték.
1795.
augusztus 22-én a konvent elfogadta a koztársaság III.
évének új alkotmányát. Bár megmaradt a koztársaság, de felszámolták
az általános választójogot, felújították az 1791-es kétszintes választási rendszert és a vagyoni cenzust. Az új alkotmány felháborította a
monarchistákat, akik megpróbálták kezükbe ragadni a hatalmat. 1795.
október elején felkelés robbant ki Párizsban. A konventet Bonaparte
Napoléon tábornok menti meg, aki a tüzérség segítségével elfojtja a
lázadást. 1795. október 26-án a konvent berekeszti tevékenységét és
átadja helyét a torvényhozó testületnek.
A hatalom megszervezése a thermidori rendszer idején Franciaországban
(1795. október 26. - 1799. november 9.)

A direktôriumban a fôszerepet Paul Barras (1755-1829) jâtszotta,
aki a thermidori fordulat egyik szervezôje is volt. A direktôrium négy
éves uralma idején megerôsodott a bankârok és vâllalkozôk befolyâsa.
Sok francia azonban elégedetlen volt a politikâjukkal: az ârak 230-szorosâra nôttek, a bérek viszont csak 36-szorosâra. De a „régi rendet”
ôk sem sirtâk vissza.
A direktôrium hâborüi. A brumaire 18-ai fordulat. A direktôrium
idején Franciaorszâg dôntô gyôzelmet aratott az elsô franciaellenes
koaliciô felett. Részérôl a hâborû ebben az idôben hôditô jelleget ôltôtt.
Elfoglaltâk a Rajna bal partjât és Belgiumot, Hollandiât Franciaorszâgtôl függô orszâggâ vâltoztattâk Batâv Kôztârsasâg néven. 1796 tavaszân
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2.§. A forradalom kibontakozasa

a francia hadsereg parancsnokâvâ az észak-itâliai, osztrâkok ellen vezetett hadjârata idejére Bonaparte Napoleont (1769-1821) nevezik
ki.
_

Bonaparte Napoleon egy elszegényedett korzikai nemes fia volt. Katonai
tanulmânyai utân alhadnagyként kezd szolgâlni a francia hadseregben, gyors
elômenetel minden reménye nélkül, mivel nem voltak arisztokrata tâmogatôi. A
forradalom azonban lehetôséget biztosit szâmâra a felemelkedéshez hâborükon
és Robespierre ôccsének barâtsâgân keresztül. A thermidoriânusok hatalomra
kerülése utân jakobinus kapcsolatai miatt hâttérbe szoritjâk. Azonban sikerül neki
jô idôben, jô helyen lenni. Az 1795-ôs pârizsi royalista zendülés elfojtâsa ismét
fôszerephez juttatja. A hâlâs direktôrium elôszor a pârizsi helyôrség, majd pedig
az itâliai hadsereg parancsnokâvâ nevezi ki. Napoléon csodâlatos felemelkedése
alhadnagybôl csâszârrâ, igazi hôssé, példaképpé vâltoztatta ôt.

A hadsereg harci erejének megerôsitésével
az ifjû tâbornok ragyogô hadjâratot hajtott végre, elfoglalja egész Itâliât. Az Appennini-félsziget
politikai térképén uj, Franciaorszâgtôl függô âllamok jônnek létre. Megszüntetik a feudâlis rendet,
vâlasztôjogot vezetnek be. Az 1796-1797-es olaszorszâgi hadjârat kovetkeztében megszünik az elsô
franciaellenes koaliciô.
Franciaorszâg legâdâzabb ellensége NagyBritannia marad. Napoleon elhatârozta Egyiptom,
majd India, a legnagyobb brit gyarmat elfoglalâsât.
Az 1798-1799-es egyiptomi hadjârat idején ugyan
megszerzi Egyiptomot, de a Horatio Nelson admiNapoléon a brumaire
râlis vezette angol flotta elvâgja a Franciaorszâgba
18-ai fordulat idején.
visszavezetô ûtjât, dôntô vereséget mérve a fran
F.
Bouchot festménye
cia flottâra Alexandria kôzelében, az abukiri csatâban.
Ekôzben Pârizsban ôsszeesküvés készül a direktôrium ellen. Szervezôi Napoleon segitségével akartâk a hatalmat megszerezni. Miutân a
tâbornok tudomâst szerez a pârizsi eseményrôl, sorsâra hagyja Egyiptomban a hadseregét és visszatér Franciaorszâgba. Neki is megvoltak
a hatalomvâltâssal kapcsolatos tervei Pârizsban. 1799. november 9-én
(brumaire 18-ân) a fôvârosban âllamcsiny tôrtént. Napoleon, mikôzben
kôrülzârja a tôrvényhozô testület épületét katonâival, arra kényszeriti a
képviselôket, hogy oszlassâk fel a direktôriumot, a hatalmat pedig adjâk
a hârom konzul: Sieyes, Roger Ducos és Napoléon kezébe. Akik fel akar
tâk hasznâlni Napoleont, mint „erôs kardot” , elszâmitottâk magukat.
A brumaire 18-ai fordulatrôl, amely a XVIII. szâzad végi nagy francia
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A francia hadsereg âtkel a Pô folyôn.
XIX. szâzadi âbrâzolâs

A francia hadsereg egyiptomi hadjârata.
XIX. szâzadi âbrâzolâs

forradalom befejezését jelentette, Bonaparte Napoléon a kôvetkezôket
mondta: „Befejeztük a francia forradalom regényét, most keressük meg
benne a realitâst.”
A nagy francia forradalom mérlege és tôrténelmi jelentôsége. A
XVUI. szâzad végi francia forradalom az ujkor tôrténelme mâsodik
korszakânak a legjelentôsebb szociâlis fordulata. Nagy hatâssal volt
nemcsak Franciaorszâgra, hanem az egész nyugati vilâgra. Az akkori
szociâlis megrâzkodtatâsok nagyban meghatâroztâk a XIX. szâzad eurôpai tôrténelmét.
A forradalom megszüntette a Franciaorszâg szociâlis-gazdasâgi fejlôdését gâtlo legfôbb tényezôket - a „régi rendet” , az abszolutizmust,
a rendi târsadalmat, a feudalizmus csôkevényeit a mezôgazdasâgban.
A forradalomnak kôszônhetôen létrejôtt a nemzetnek, mint a hatalom
egyetlen forrâsânak a fogalma, melynek jogâban âll ônâllôan rendezni
sorsât. Ez elôsegltette az âllammal nem rendelkezô eurôpai és latinamerikai népek nemzeti-felszabaditô mozgalmânak a kibontakozâsât. A
tôrténelemben elôszôr iktattâk tôrvénybe az emberek és âllampolgârok
természetes elévülhetetlen jogait, ami elôsegltette a jogâllam és a polgâri
târsadalom létrejôttének folyamatât.
A francia forradalmârok nem torpantak meg az orszâg hatârainâl,
fel klvântâk szabaditani egész Eurôpât a kirâlyok zsarnoksâga alôl. A
forradalom idején született jelszô: Szabadsâg, Egyenlôség, Testvériség!
sok kôvetôre talâlt Europa minden szegletében.
A forradalomnak voltak azonban nagyon kemény üzenetei is. Tôbbek kozôtt megmutatta a târsadalom erôszakos âtalakitâsânak, a terrornak, mint a szociâlis probléma egyetemes megoldâsânak veszélyeit.
A forradalom kôvetkeztében Franciaorszâgban létrejôn a kôztârsasâg. A folytonos hatalmi harcok ellenére megerôsodnek a hatalom képviseleti szervei. Idôvel a parlamenti demokrâcia, leküzdve a visszahûzô

B

24

3. §. Konzulátus és Bonaparte Napoléon császárságának a létrejôtte

eróket gyöz, az állam pedig a politikai, gazdasági és szociâlis változások
visszafordíthatatlanságának biztosítékává válik.
Kôvetkeztetések

A forradalom elmélyülése Franciaországban a koztársasági államforma kialakulásához vezet.
y A nép elégedetlenségének hullámán létrejôn a jakobinus diktatúra,
de mivel politikájuk ellentmondásba kerül a tôbbség érdekeivel, végül
megbukik.
y A thermidori rendszernek nem volt sok híve Franciaországban.
Bukása a XVIII. szâzad végi nagy francia forradalom végét jelentette.
Kérdések és feladatok
1. Mit jelent a terror kifejezés? 2. Milyen események kôvetkeztében jött létre
a jakobinus diktatúra? 3. Mikor fogadták el az „általános maximumról" szóló
dekrétumot? 4. Mikor ment végbe a thermidori fordulat? 5. Milyen intézmény
kezében összpontosult a végrehajtó hatalom az 1795-ös alkotmány értelmében?
6. Milyen eseménnyel fejezödött be a XVIII. szâzad végi nagy francia forrada
lom?
+

7. Hogyan dôntôtték meg Franciaországban a monarchiát és kiáltották ki a
koztársaságot? 8. Milyen változásokra került sor Franciaországban a jakobinus
diktatúra idején? 9. Jellemezzétek a thermidori konvent és a direktórium kül- és
belpolitikáját! 10. Milyen hatással volt a XVIII. szâzad végi nagy francia forradalom
Franciaország fejlôdésére és a Nyugat államaira?

★

11. Fejezzétek be A XVIII. század végi nagy franela forradalom fö eseményei
táblázatot!
12. A XX. század elején Jacques Jaurès francia tôrténész A francia forradalom
szociâlis tôrténete c. muvében irta a következöket: „A forradalom - a haladâs
barbár formája. Megérjük-e valaha azt, hogy ez a haladás valóban emberi formât
öltsön?" Mi a véleményetek erröl a gondolkodásról, a nagy francia forradalom
megismerésének tükrében? Indokoljátok meg a véleményeteket!

3. §. Konzulátus és Bonaparte Napoléon
császárságának a létrejôtte
^

1. Milyen alapvetô târsadalmi-politikai vâltozâsokra került sor Franciaorszâgban
a forradalom kôvetkeztében? 2. Milyen sajâtos vonâsai voltak a forradalmi
Franciaorszag âltal vezetett hâborüknak? 3. Idézzétek fel Bonaparte Napoléon
katonai és politjkai karrierjémsk fô âllomâsait!

n

Konzulatus. À brumaire 18-ai fordulat utân a hatalom Bonaparte

Napoléon elsô konzul kezében ôsszpontosult. Belpolitikâja fô feladatât az erôs kôzponti hatalom megteremtésében, az ipar és mezôgazdasâg fejlôdési feltételeinek kialakitâsâban, a régi târsadalom képviselôivel valô megbékélésben lâtta, amennyiben azok elfogadtâk a forrada
lom kôvetkeztében végbement vâltozâsokat Franciaorszâgban.
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A hatalom megszervezése Franciaorszâgban a konzulâtus idején
(1799. november 9. - 1804. mâjus 18.)

A konzulâtus idôszakânak âllamhatalma a kôztârsasâg III. évének frimaire 22-én elfogadott ûj alkotmânya alapjân volt meghatârozva
(1799. december 13.) A kôztârsasâgi âllamforma megmaradt, a férflak
visszakaptâk az âltalânos vâlasztôjogot, de tôbblépcsôs vâlasztâsi rendszert vezettek be. A tôrvényhozô hatalom megoszlott az âllamtanâcs és
a tribunâtus kôzôtt, végrehajtô hatalommal az elsô konzul rendelkezett,
mely tisztséget az alkotmâny értelmében 10 évre „Bonaparte polgârtârs”
kapta meg.
Atalakitottâk a helyi kôzigazgatâst - a megyéket a prefektusok
irânyitottâk, a vârosokat pedig a polgârmesterek vezették. Mind a prefektusokat, mind a polgârmestereket a kormâny nevezte ki. A rendfenntartâs és a rendszer ellenségeinek kordâban tartâsa céljâbôl létrehoztâk
a rendôrségi minisztériumot Joseph Fouchéval (e .: jozsef fusé) az élén.
Az elsô konzul rendelkezése alapjân Pârizsban 60 ûjsâg megjelenését
tiltottâk be „a hâboru idôszakâra” és a megmaradt 13-at, amely amugy
is Fouchénak volt alârendelve, betiltâssal fenyegették meg, amennyiben
birâlni meri a kormâny politikâjât.
Külônôsen bonyolult volt a gazdasâgi helyzet.
Napoléon ironikusan meg is jegyezte: „Orvosnak
vâlasztottak, de felélesztésre valô huilât talâltam.”
Az orszâg a csôd szélén âllt: az âllamkasszâban
csak 150 ezer frank maradt. Napoléon naponta
személyesen ellenôrizte miniszterei kiadâsait. Javaslatâra 1800-ban a leggazdagabb bankârok lét
rehoztâk a Francia Bankot 30 milliô frank alaptôkével, amely kôlcsônôket adott az âllamnak, az
adôkamatok fejében. Az inflâciôt aranyfedezetü
papirpénzek (assignânsok) kibocsâtâsâval szüntették meg.
A pénzügyi stabilitâs gazdasâgi fellendüléshez
vezetett. Nôtt a mezôgazdasâgi termelés volumene.
Elkezdôdik Franciaorszâgban az ipari forradalom.
1801-ben megrendezték az elsô pârizsi ipari kiâllitâst, ahol 150 gyâr és üzem âllitotta ki termékeit. Az ipari fejlôdést nagyban segitették a katonai
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megrendelesek. A bermunkasok es gyarosok kozotti viszony szabalyozasa
erdekeben torvenyben tiltottak meg a munkasszovetsegek letrehozasat
es a sztrajkokat. A problemakat a rendorsegnek kellett megoldania, a
gyarosok pedig nem csokkenthettek a munkasok beret.
A nemzeti megbekeles erdekeben Napoleon eloszor engedelyezte
az emigransok tobbsegenek visszatereset, kesobb viszont altalanos amnesztiat hirdetett szamukra. Kivetelt csupan a royalistak (kiralypartiak) vezerei kepeztek. A tarsadalmi beke meghirdeteset szolgalta a
VII. Pius romai papaval megkotott egyezmeny ikonkor'datum), amelyben a katolikus vallast a franciak tobbsegenek vallasakent ismertek el,
az elso konzul viszont jogot kapott a puspokok kinevezesere, akiket
kesobb a papa erositett meg hivatalukban. A francia katolikus egyhaz
papjainak kotelezo volt feleskudniiik a koztarsasagra es a konzulokra,
akikert imadkozniuk is kellett.
Napoleon kiilpolitikajaban jelentos helyet foglalt el a masodik
franciaellenes koalicio (1798-1801) elleni hare, a francia teriiletek es
nyersanyagbazisok bovitesenek igyekezete es a legnagyobb ellenseg - Nagy-BriNapoleoni haboruk - Franciaorszag es szotannia elpusztitasa. A masodik koalicio
vetsegeseinek haboruja a konzulatus (17991804) es a esaszarsag (1804-1814; 1815)
elleni haboru Napoleon fenyes gyozelidoszakaban
az europai allamok koaliciomet hozta. Miutan gyorsan es varatlaja ellen.
nul atkeltek az Alpokon, 1800. junius
14-en a franciak Marengonal megverik
az osztrakokat. Ausztria lemond Eszak-Italiarol es francia birtoknak
ismeri el Nagy-Britanniat, illetve a Rajna bal partjat. 1802-ben Franciaorszag es Nagy-Britannia megkotik az amiens-i beket (e.: amjen),
azonban a harci esemenyek folytatodnak. Napoleon szovetsegesekent lep
fel Spanyolorszag flottajaval, amellyel az elso konzul Nagy-Britanniat
kivanta meghoditani. 1802-ben Franciaorszag megszerzi Piemontot (Ita
lia), 1803-ban pedig Svajcot.
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A konzulâtus idején kezdôdôtt napôleoni hâborûk Eurôpâban kronolôgiailag a XVIII. szâzad végi nagy francia forradalom hâborûinak
folytatâsât jelentették. Hôditô jellegük ellenére haladâst is hoztak, mert
terjesztették a forradalmi eszméket és romboltâk a „régi rendet” . A
francia polgârsâg érdekeit szolgâltâk, amely meg kivânta szilârditani
hegemôniâjât a kontinentâlis Eurôpâban. Franciaorszâg fô ellenségei a
napôleoni hâborûkban Nagy-Britannia, Ausztria és Oroszorszâg voltak.

H

A z elsô csaszarsag létrejôtte. Gyôzelmeit Napoléon hatalma meg-

szilârditâsâra hasznâlta fel Franciaorszâgban. 1802 augusztusâban
a mâsodik franciaellenes koaliciô felett aratott gyôzelem mâmorâban
népszavazâst tartottak, melynek nyomân Napôleont ôrôkôs konzullâ vâlasztjâk.
1804
februârjâban-mârciusâban Bourbon-parti restaurâciôs kisérletet lepleztek le Franciaorszâgban. Ezt kihasznâlva kampâny kezdôdik
Napoléon csâszârrâ vâlasztâsa érdekében, mivel ûgy gondoltâk, csak ô
tudja megmenteni a kôztârsasâgot. 1804. mâjus 18-ân Bonaparte-t fran
cia csâszârrâ kiâltjâk ki I. Napoléon néven, decemberben pedig meg is
koronâzzâk.

Napoléon csâszâr
trônon

Jevhen Tarie tôrténész Napoléon cimü kônyvében igy ir Napoléon
megkoronâzâsârôl:„1804. december 2-ân a pàrizsi Notre-Dame
székesegyhâzban tôrtént meg Napoléon koronâzâsa és az
uralkodâsra tôrténô felszentelése. A tômeg megbabonâzva
szemlélte az aranyozott udvari hintôk, a tâbornoki kar, a papa,
a biborosok ütjât a palotâtôl a székesegyhâzig. Azonban az
éljenzések kôzé az elégedetlenség szavai is keveredtek. Sokan
egy ôreg republikânus katona Napôleonnak adott feleletét
emlegették, amikor arrôl érdeklôdôtt tôle, hogy tetszik-e
neki az ünnepség. Ô a kôvetkezôképpen felelt: »Nagyon
tetszett Felséged. Kâr, hogy nem lehetett jelen az a 300 000
ember, aki életét adta azért, hogy tôbbé ne legyenek ilyen
szertartâsok.«"

A Notre-Dame székesegyhâzban VII. Pius pâpa nem érkezett a
nagy csâszâri koronât Napoléon fejére helyezni, mert a kis korzikai
hirtelen kikapta azt a kezébôl és maga koronâzta meg sajât magât,
ezzel bizonyitvân, hogy hatalmât ônerejébôl szerezte meg.
Az elsô csâszârsâg folytatta a konzulâtus belpolitikâjât. 1804 au
gusztusâban elfogadtâk a polgâri tôrvénykônyvet, amely késôbb Napolé
on tôrvénykônyve cimen lett kôzismert. Ez lett az orszâg elsô egységes
tôrvénygyujteménye. A tôrvénykonyv rôgzitette az âllampolgârok tôrvény
elôtti egyenlôségének elvét, a magântulajdon sérthetetlenségét, a magânvâllalkozâs szabadsâgât, a csalâdjog alapvetô normâit stb.
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KIVONAT AZ 1804-ES POLGÄRI TÔRVÉNYKÔNYVBÔL
544. cikkely. Mindenki ügy rendelkezik tulajdonâröl, ahogy akar, kivéve akkor,
ha ezzel tôrvényt sért.
545. cikkely. Senkit sem lehet kényszeriteni tulajdonâröl valö lemondâsâra,
kivéve akkor, ha ez a közjö érdekében tôrténik, vagy pedig igazsâgosan és
elözetesen ki van fizetve.
1. Elmondhatjuk-e azt, hogy a Polgâri Tôrvénykônyv âltal védett magântulajdon
elösegitette az orszâgon belüli stabilizâciöt? Miért? 2. Élete alkonyân Napoleon
a következöket mondta: „Életem legnagyobb sikerének nem a 40 csatâban
aratott gyözelmeimet tartom, Waterloo mindent keresztülhüzott. De a Polgâri
Tôrvénykônyvem sohasem fog feledésbe merülni." Mivel magyarâzhatô Napoléon
ilyen meggyozôdése?

Késobb elfogadtâk a Kereskedelmi Tôrvénykônyvet (1807) és a
Büntetö Tôrvénykônyvet (1811). Az 1804-1811 között elfogadott tôrvénykônyvek hatâskôrét kiterjesztették a francia gyarmatokra, a meghôditott
területekre és a napôleoni Franciaorszâg szôvetséges âllamaira. A napô
leoni hâboruk tehât igy romboltâk le Eurôpâban a „régi rendet” .
Az elsô csészarsàg hâborüi. 1805 augusztusâban létrejôn a harmadik franciaellenes koaliciô. Ellentétben az elözö koaliciôk âltal
kitüzôtt célokkal, nem a forradalmi Franciaorszâg megsemmisitését hirdették meg, hanem a napôleoni hôditô politikâval szembeni ellenâllâst.
A csâszâr fo eroivel Ausztriâba induit. 1805. Oktober 20-ân az ulmi
csatâban, amely a Duna partjân zajlott, megadâsra kényszeritette az
osztrâk hadsereg fo eroit. Azonban egy idoben ezzel a gyozelemmel, a
franciâk vereséget is szenvedtek. A XIX. szâzad legnagyobb tengeri ütkôzetében 1805. oktôber 21-én nem messze a Gibraltârtôl, a Trafalgarfoknâl Horatio Nelson angol admirâlis halâlos csapâst mért a franciaspanyol egyesitett flottâra.
1805
novemberében Napoléon diadalmenetben bevonul Bécsbe. Az
osztrâkok megsegitésére megérkezik az orosz hadsereg. 1805. december
2-ân Austerlitz (a mai Csehorszâg területe) mellett kerül sor a „hârom
csâszâr csatâjâra” . I. Napôleonnak sikerül megsemmisiteni II. Ferenc
osztrâk csâszâr és I. Sândor câr orosz hadseregét. Ennek kôvetkeztében a harmadik koaliciô felbomlott. 1806-ban I. Napoléon kényszeritésére II. Ferenc lemond a német nemzet Szent Rômai Birodalmânak
csâszâri cimérol. Ettöl kezdve II. Ferenc az Osztrâk Birodalom csâszâra
lesz I. Ferenc néven.
1806
jûliusâban I. Napoléon 16 délnémet âllambôl létrehozza a
Rajnai Szôvetséget sajât protektorâtusa alatt. Ez felgyorsitotta a negyedik franciaellenes koaliciô létrejôttének folyamatât (1806-1807). Na
poléon gyorsan és hatârozottan cselekedett. 1806. oktôber 14-én zajlott
le két meghatârozô ütkôzet, a jénai és az auerstadti, melynek sorân
megsemmisült a porosz hadsereg. Napoléon 1806. oktôber 27-én ünnepélyesen bevonult Berlinbe.

O
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1806. november 21-én Napoleón Berlinben aláírja a kontinentális
zárlatról szóló dekrétumát, melyben a szóvetséges és függó államoknak
megtiltják az Angliával való kereskedelmet, postai és más kapcsolatot. A
rendelet esetleges megszegóit vagyonelkobzással fenyegették meg. Azonban ez tobbet ártott a franciáknak, mint az angoloknak, mivel azok a
világ legnagyobb és legerósebb flottájával rendelkeztek.
Kelet-Poroszország területén Napoleón találkozott az orosz hadsereggel. A véres pulutski (1806. december 26.) és eylaui csatákban
(1807. február 7-8.) egyik ellenfél sem tudott meggyózó gyózelmet aratni. Napóleonnak csak a friedlandi csatában (1807. június 14.) sikerült
megvernie az orosz hadsereget. Június 25-én I. Napoleón és I. Sándor
találkoznak egymással Tilsitben. A tilsiti béke értelmében Oroszország
kénytelen volt elismerni Napoleón európai hódításait, szóvetséget kot
vele és csatlakozik a kontinentális zárlathoz. A Rzecz Pospolita felosztása kóvetkeztében Poroszországhoz került lengyel területeken Napoleón
létrehozza a Franciaországtól függó varsói hercegséget.
1808-ban a napóleoni hadsereg leigázta Spanyolországot. Uj királya Napoleón óccse, Joseph Bonaparte lett. Azonban a spanyolok
nem adták meg magukat, és partizánháborúba kezdtek Franciaország
ellen. Napoleón 300 ezer katonát volt kénytelen állomásoztatni Spanyolországban, és így sem tudta legyózni óket. J. Tarle Napoleón címü
kónyvében így ir erról: „Sem ó, sem senki a világon nem sejthette még
akkor, hogy ezek a »rongyosok« (így nevezte Napoleon a spanyolokat)
ásták meg azt a gódrót, amely néhány év múlva szakadékként nyeli el
az egész napóleoni birodalmat.”
1809 tavaszán Anglia és Ausztria létrehozza az ótódik franciaellenes koalíciót. Azonban nem sokáig mükódótt. A franciák legyózik az
osztrákokat az asperni (1809. május 22.) és a wagrami csatában (1809.
július 5.), Napoleón bevonul Bécsbe. A legyózótt Ausztria csatlakozik a
kontinentális zárlathoz és jóv.átételt kénytelen fizetni Franciaországnak.
Ezután a koalíció felbomlott.
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1810 elejére Napoleon hatalma alá került Europa jelentös része.
Csupa függö állam vette körül Franciaországot, amelyek élén Napoleon
rokonai álltak. Ebben az idóben fokozatosan romlott a viszony Franciaország és Oroszország között.

D

Kovetkeztetések

A konzulátus idején fokozatosan erosödött Bonaparte Napoleon
hatalma. Mindeközben a konzul olyan politikát kívánt folytatni, amely
megfelel minden társadalmi réteg érdekének.
t A Napoléon által létrehozott császárság rövid idón belül hatalmának csúcsára ért. Azonban Napoleon azon próbálkozása, hogy teljesen
ellenórzése alá vonja a kontinenst, a francia-orosz viszony kiélezodéséhez vezetett.
Kérdések és feladatok
1. Milyen ¡ntézmények között oszlott meg a torvényhozói hatalom a konzulátus
idején? 2. Mi a konkordátum? 3. Mikor jött létre az elsö francia császárság?
4. Melyik tôrvénykônyvet nevezik Napoléon tôrvénykônyvének? 5. Melyik csatát
nevezték a „három császár csatájának"? 6. Mikor írta alá Napoleon a kontinentális
zárlatról szóló dekrétumot?
+

7. A konzulátusi korszak belpolitikai célkitüzéseként Napoleon a „nyugalom,
rend, tôrvényesség" megteremtését tüzte ki. Milyen módszerekkel valósultak
meg ezek az akkori Franciaországban? 8. Jellemezzétek Napoleon külpolitikáját
a konzulátus idején! 9. Hogyan jött létre az elsö császárság Franciaországban?
10. Jellemezzétek a napóleoni háborúk menetét a császárság idején! 11. Milyen
jelleguek voltak ezek a háborúk és mik voltak a kovetkezményei?

★

12.' Nevezzétek meg, és mutassátok meg a térképen a napóleoni háborúk
legnagyobb csatáit! Kiknek a gyozelmével értek véget?

^

13. Napoleon így vallott magáról:„Én hol róka, hol oroszlán vagyok. Az uralkodás
titka az, hogy kitaláljam, mikor mivé kell változnom." Hozzatok fel olyan példákat,
amelyek alátámasztják Napoleon ôsztônôsségét a fent idézett gondolatokban a
konzulátus és a császárság idejébol!
31
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4. §. I. Napoléon császárságának bukása.
Bécsí kongresszus
►►

1. Hogyan változott meg a franciaországi háborúk menete a thermidori fordulat
után? 2. Milyen franciaellenes koalíciók ellen harcolt Franciaország 1799-1810
között? Kik tartoztak hozzá? 3. Milyen területeket csatolt magához Franciaország
1799-1810 között?

A csá szá rsá g v á lsá ga . N apoléon o ro szo rszá g i hadjárata. Napoléon
politikáját kezdetben a franciák tôbbsége támogatta. A gazdasági
fellendülés a dolgozó népesség tôbbségénél fizetésnôvekedéshez vezetett.
Napóleont ekkor a haza megmentójének tekintették, a háborúk nemzeti lelkesedéshez vezettek, a gyozelmek
pedig büszkeséggel tôltôtték el az emNemzeti felszabadító m ozgalom - a lebereket. A császár a forradalom embere
igázott népek harca az idegen megszállás,
volt, marsalljai tôbbsége pedig az egya nemzeti és gyarmatosító elnyomás ellen
szerü nép fiai. Egyszerú katonaként
a nemzeti függetlenség kivívásának érdekezdte: Joachim Murat, Jean Lannes és
kében.
a 24 évesen tábornoki rangra emelkedett Lazare Hoche. A francia hadsereg
harci szelleme sokkal magasabb volt, mint Europa más országaié. Egy
olyan országot védett, amelyben a „régi rend” már a múlté volt és ahol
elismerték az emberi és polgári jogokat. Egy ido után azonban a fran
ciák belefáradtak a háborúkba. Csak 1800 és 1810 között 780 000 embert hívtak be a francia hadseregbe. A 18 és 25 éves férfiak meg-megújuló behívása egyre nagyobb elégedetlenséget váltott ki.
A kontinentális zárlat megszorításai kôvetkeztében a francia ipar,
pénzügy, kereskedelem egyre nehezebb helyzetbe került. 1810-ben gaz
dasági válság kezdodik.
A császárság és a meghódított országok közötti viszony egyre jobban romlik. Kezdetben a francia hadsereget az országok
tôbbségében, mint felszabadítókat fogadták, hisz szuronyaikon a szabadság és az egyenloség eszméjét hozták
el nekik, megszabadítva oket a „régi rend” szorításától
és a rendi egyenlotlenségtol. Azon államokban, amelyek a császárság részei vagy vazallusai lettek, egy sor
változásra került sor: megszúntek a húbéri kötelezettségek és a rendi elöjogok, az állampolgárok egyenloek
lettek, bevezették Napoléon tôrvénykônyvét, az egyházi
földek állami tulajdonba mentek át. Azonban a fran
cia csapatok nagyon sokszor kirabolták a meghódított
területeket, hisz a „háború eteti a katonáit” elv alapján a hadsereg ellátása az elfoglalt országok rovására
törvénykôny vének
tôrtént. Súlyos teher volt még ezen népek számára a
eredeti, 1807-es
hadisarc kifizetése és a katonák tízezreinek biztosítáhivatalos kiadása
sa a francia hadsereg számára. Az embereknek ezek
a sérelmei osszekapcsolódva a Franciaországból terjedo
nemzetnek, mint az államhatalom egyetlen forrásának

32

4. §. I. Napoleon csaszarsaganak bukasa. Becsi kongresszus

M. Kutuzov parancsnoki magaslaton a borogyinoi csata idejen.
A. Sepeljuk festmenye

Napoleon visszavonulasa Moszkvabol.
A. Nortern festmenye

az eszmejevel, a napoleoni hatalom ellen iranyulo nemzeti-felszabadito
mozgalom letrejottehez vezetett. Igy Italiaban 1807-ben letrejott a carbonarik (szenegetok) titkos tarsasaga az orszag felszabaditasa celjabol
kirobbantott felkeles elokeszitese erdekeben. Poroszorszagban szinten
titkos tarsasag alakult Tugenbund neven, melynek terve az orszag egyesitese es a napoleoni fuggoseg felszamolasa. Spanyolorszagban a franciak
elleni partizanhaboru kovetkezmenyekent 1810-ben megkezdi mukodeset
az alkotmanyozo kortez, amely 1812-ben elfogadja az orszag elso alkotmanyat, Spanyolorszag alkotmanyos monarchiava alakul at.
Napoleon valoszinuleg nem erzekelte ezeket a valtozasokat birtokain, ezert tovabbra is Oroszorszag meghoditasarol abrandozott, igy kivanvan letrehozni vilagbirodalmat. Az Oroszorszag elleni hadjarat 1812
juliusaban kezdodik es rogton az elejen sikerteleniil alakul a csaszar
szamara. Nem sikeriil az orosz hadsereget kiilon-kiilon szetverni, ahogy
tervezte, ezert azok Szmolenksznal egyesultek. Elkeriilve az iitkozeteket
Mihail Kutuzov, az orosz hadsereg foparancsnoka becsalogatta a franciakat az orszag belsejebe. 1812. szeptember 7-en Borogyinonal csatara
kerul sor, melyrol Napoleon ugy gondolta, hogy megnyerte, mivel az
oroszok visszavonultak es kiiiritettek Moszkvat. Azonban Moszkva csapdava valt a franciak szamara. Hiaba varta Napoleon az orosz cart, hogy
bekeert esedezzen. Bekoszontottek a fagyok es Bonaparte elhagyvan a
felegetett varost, lepusztult utakon kullogott hazafele. Az orosz csapatok
meg-megujulo tamadasai, a partizanok rajtaiitesei, a kibirhatatlan fagy
halalmenette valtoztattak a franciak visszavonulasat. Napoleon megertette azt, hogy hadsereget nem lehet megmenteni, ezert sorsara hagyta
katonait es visszatert Parizsba. A francia hadsereg veresege Oroszorszagban a napoleoni csaszarsag bukasanak egyik fontos elozmenyet jelentette.
Az Oroszorszagbol vlsszaterese soran Napoleon megszallt Vilniusban. A
kulugyminiszterenek arra a kerdesere: „Mi van a hadsereggel?", azt felelte: „A
hadsereg nines tobbe." Azutan elgondolkozott es megjegyezte: „A hatalmast a
nevetsegestol esak egy lepes valasztja el."
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Az Oroszország elleni hadjárat elókészítése során létrehozták a
„nagy hadsereget” , melynek soraiban 448 ezer katona harcolt, akiknek
kevesebb mint a felét tették ki a franciák. Az ósszes tôbbi a leigázott
népek fía volt. Napóleonig egy hadvezér sem parancsolt ekkora hadseregnek. A hadjárat végét azonban alig tóbb mint 20 ezer katona és
tiszt élte meg.

a

l. Napoléon császárságának bukása. Miután visszatért Párizsba,

B

A bécsi kongresszus kezdete. Napoléon száz napja. I. Napoléon le-

Napoléon újabb csapatok gyújtésébe kezd. Ezzel egy idóben 1813
tavaszán ellenségei létrehozzák a hatodik franciaellenes koalíciót (18131814) és 1813 ószén milliós hadsereget gyújtenek ossze, amely ellen
Napoléon csak 500 ezer fós hadsereget tud kiállítani, amelynek tobbségét tapasztalatlan fiatalok tették ki. 1813. október 16-19-e kózótt Lipcsénél lezajlik a „népek csatája” . Napoléon elveszíti a csatát és visszavonul Franciaország területére. Elutasítja a koalíció békejavaslatát, hogy
Franciaország mondjon le az 1792 utáni hódításairól, mert úgy gondolja, még sikerülhet legyóznie ellenségeit. Erre válaszul Nagy-Britannia,
Oroszország, Ausztria és Poroszország tovább folytatja a háborút a ré
gi határok visszaállítása céljából Franciaországban.
1814. március 31-én a szovetségesek harc nélkül bevonulnak Pá
rizsba. 1814. április 6-án Napoleon lemond a trónról. Elba szigetére
számúzik, kózel Itália partjaihoz.
A gyóztesek a régi francia arisztokráciával együtt véghezviszik a
Bourbonok politikai restaurációját.
Franciaország királya XVI. Lajos 59 éves testvére lesz, XVIII. Lajos néven (1814-1824). Az állami zászló
Restauráció - az eredeti állapot visszaállíkék-fehér-piros trikolórját a forradalom
tása.
elótti fehér liliomos Bourbon zászló veszi át. A szovetségesek támogatták a
forradalom elótti állapotok visszaállítását, de kôtelezték XVIII. Lajost, hogy adjon alkotmányt a népnek.
Minden posztot a Bourbonok híveivel tóltóttek be. Franciaország egykori külügyminisztere Charles Maurice Talleyrand a kóvetkezóképpen
vélekedett róluk: „Semmit sem felejtettek és semmit sem tanultak.” A
hadseregból 20 ezer tisztet, Napoléon híveit nyugdíjaztak. Az emigránsok nem is titkolták, hogy vissza akarják szerezni a forradalom évei
alatt elveszett vagyonukat. Az angol-francia kapcsolatok normalizálódása
után olcsó áru lepte el a francia piacot, ami negatívan hatott a honi
termelókre. Az országban no az elégedetlenség, a nép egyre nagyobb
nosztalgiával kezd gondolni az egykori császárra.
mondása után Bécsben kongresszusra gyulnek ossze Europa koronás uralkodói, hogy meghatározzák Franciaország új helyét és megegyezzenek a területi változásokról. A kongresszus dóntésinek kidolgo34

4. §. I. Napoleon császárságának bukása. Bécsi kongresszus

zásánál Nagy-Biritannia, Ausztria, Oroszország, Poroszország játszották
a vezetö szerepet. Europa háború utáni berendezkedését a következö
elvek alapján határozták meg:
► korlát kialakítása Franciaország körül, amelynek segítségével bonyodalmak esetén el lehet az országot szigetelni;
► kárpótlás fizetése a franciaellenes koalíciók országainak a Napo
leon elleni háborúban való részvételért;
► a határok és államformák visszaállítása az 1792-es állapotok alapjan;
► politikai egyensúly rendszerének kialakulása Európában: egyik ország ereje kiegyenlítódik a másik ország erejével, így lehetetlenné válik
egyes államok erófólényének a kialakulása.
Már a tárgyalások idején kiderült, hogy az államok között nines
egyetértés, ezért a további tanácskozás összetettnek és hosszúnak ígérkezett.
Ebben az idóben Napoleon feszülten figyelte a franciaországi eseményeket.
Megbizonyosodva arról, hogy a franciák nem támogatják a Bourbonokat, a császár (ezt a címet megórizte) elhatározta, hogy visszatér a
hatalomba. 1815. március 1-én Napoleon 1600 katonával partra szállt a
Juan-óbólnél és megindult Párizs felé mindenkit csatlakozásra szólítva,
aki ót támogatja.
A franciák felszabadítóként üdBécsi kongresszus (1814. november 1. vózólték Napóleont. Az oldalára átállt
1815. június 9.) - az európai államok képcsapatokat XVIII. Lajos eilen irányítotviselóinek
a kongresszusa (Tórókország klvéta. 1815. március 21-én a párizsiak váltelével). Ezzel ért véget az európai országok
lukon vitték be Napóleont a Tuileriák
koalídójának háborúja I. Napoleon eilen.
palotájába. XVIII. Lajos elmenekült. így
kezdödött a „száz nap” - Napoleon ha
talomba való visszatérésének az idószaka (1815. március 20. - 1815.
június 22.).
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Az ûjjâalakulö napöleoni csâszârsâgtöl valö felelem elfelejttette
Becsben az euröpai orszâgok közötti ellenteteket es ujabb szövetseg letrehozâsâra sarkallta öket. A csâszâr elleni hare celjâböl eletre hivtâk
a hetedik francicellenes koaliciöt (1815), a legtöbb orszâg reszvetelevel.
Mig Napoleon 120 ezres hadsereggel rendelkezett, addig a koallciö hadserege 850 ezer föt szâmlâlt. 1815. jûnius 18-ân Belgiumban Waterloo
közeleben az Arthur Wellington (1769-1852) vezette angol hadsereg
es a Gebhard Blücher (1742-1819) parancsnoksâga alatt âllö porosz
hadsereg vereseget mert Napoleon csapataira. 1815. jûnius 22-en Napo
leon mâsodszor is lemondott a trönröl. Minek utana az Atlanti-öcânon
talâlhatö Szent Ilona kis szigetere szâmüztek. Hâromezer katona âllandö örizete alatt 1821. mâjus 5-en halt meg titokzatos körülmenyek
között.

□

A beesi kongresszus hatârozatai. A Szent Szövetseg letrejötte. 1815.

jûnius 9-en került sor a beesi kongresszus zârönyilatkozatânak
alâirâsâra, ahol a hatârozatok megfogalmazâsra kerültek. Franciaorszâg
visszatert az 1792 elötti hatâraihoz, igy sajât területet nem veszitett.
700 milliö frank jövâtetelt volt köteles fizetni a gyözteseknek. Franciaorszâgba, Spanyolorszâgba es a Nâpolyi Kirâlysâgba visszatertek a Bourbonok a trönra. Nagy-Britannia megkapta Franciaorszâg es Hollandia
gyarmatainak egy reszet - Mâltât es Ceylont, a fokfoldi gyarmatokat
Del-Afrikâban, jogot kapott a Jön-szigetek ellenörzesere a Földközi-tengeren. Nagy-Britannia követelesere a szövetsegesek megkaptâk az egesz
francia hadiflottât. Oroszorszâge lett a korâbbi varsöi hercegseg, megörizte Finnorszâgot es Besszarâbiât. Visszaadta Ausztriânak Ternopilt,
melyet Napoleon 1809-ben neki ajândekozott. Az osztrâk csâszârtöl viszont megkapta Holmscsinât es Pidljascsinât. Fennmaradt Itâlia politikai szettagoltsâga. Ausztria felûjitotta hatalmât Lombardiâban es öve
lett Velence. Megerösödött a Szârd Kirâlysâg, amelyhez hozzâcsatoltâk
Savoyât, Nizzât es a Genovai Köztârsasâg területet. Felûjjitottâk a Pâpai Âllamot es a Nâpolyi Kirâlysâgot. A 350 nemet vilâgi es egyhâzi
âllamalakulatböl âllö, a napöleoni hâborûk elött müködö Szent Römai
Birodalom helyen 39 jogâllam reszvetelevel letrejön a Nemet Szövetseg
közös szövetsegi gyûlessel az elen. Megalakul 19 kantonnal a svâjci
konfoderâciö a strategiailag fontos alpesi hâgökkal es kihirdette örökös
semlegesseget. Belgium es Luxemburg Hollandiâhoz kerül, Norvegiât
Svedorszâghoz, Schleswiget es Holsteint Dâniâhoz csatoljâk. Poroszorszâg uralhatta Eszak-Szâszorszâgot, a Rajna bal partjât, Westfälia nagy
reszet, a sved Pomerâniât es Rügen szigetet.
A területi vâltozâsok rendszerenek megvedese erdekeben es a
francia forradalmi mozgalmak elleni hare celjâböl I. Sândor orosz câr
javaslatâra 1815. szeptember 25-en Pârizsban Ausztria, Poroszorszâg es
Oroszorszâg reszvetelevel megalakul a Szent Szövetseg, kesöbb csatlakozik hozzâ Franciaorszâg es az euröpai orszâgok többsege. A Szent
Szövetseg tevekenysegenek jellege gyökeresen megvâltozik az 1820-as

4. §. I. Napoleon császárságának bukása. Bécsi kongresszus

A bécsi kongresszus.
Rézmetszet

Wellington a waterlooi csatában.
R. Hillingford festménye

troppaui kongresszus után, amikor is meghirdetik a katonai beavatkozàs
jogosságát más országok életébe, amennyiben ott nemzeti-felszabadító
mozgalom, forradalom kezdodik.
M j

Kôvetkeztetések

A hosszú, kimerító háborúk, a Napoléon által leigázott országokban végbemenó folyamat, az oroszországi hadjárat ñaskója az elso fran
cia császárság bukásához vezettek.
► Napoléon veresége a „régi rend” híveinek visszatéréséhez vezetett, akik megakarták semmisíteni mindazokat a változásokat, amelyek
a forradalom idején mentek végbe.
► A bécsi kongresszus elószor dolgozta ki a szerzódések olyan rendszerét, amely szabályozta a nemzetközi kapcsolatokat és rogzítette az új
határokat Europa egész területén. Azonban ezek a változások kizárólag
a gyóztes hatalmak uralkodóinak érdekeit szolgálták.
Kérdések és feladatok

+

I. Hány embert hívtak be 1800-1810 között a francia hadseregbe? 2. Mikor volt
a borogyinói csata? 3. Melyik ütközetet nevezték a „népek csatája"-nak? 4. Ki
vezette az angol hadsereget a waterlooi csata idején? 5. Milyen ukrán területeket
kapott meg Oroszország a bécsi kongresszuson? 6. Mely államok hozták létre a
Szent Szóvetséget?
7. Jellemezzétek a napóleoni császárság bukásának megnyilvánuló jeleit!
8. Hogyan ment végbe a napóleoni császárság bukása? 9. Milyen elvek alapján
tórtént Europa területi és politikai átrendezése a bécsi kongresszuson? 10. Miért
sikerült Napóleonnak visszatérnie a hatalomba? Mivel végzódótt a „száz nap"?
I I . A bécsi kongresszus dóntései alapján határozzátok meg Europa területi és
politikai átrendezésének elvét! Melyek érvényesültek a gyakorlatban?

★

12. Mutassátok meg a térképen azon területi változásokat, amelyek a bécsi
kongresszus kóvetkeztében mentek végbe!

*

13. Pótirodalom segítségével készítsetek értekezést Napoleon szerepérol Franciaország és Europa torténelmében! 14. Mennyire voltak reálisak a Szent Szövetség alapító államainak céljai?
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II. TEMA. EURÖPA ES AMERIKA ORSZÄGAI A REAKCIÖ
ES A FORRADALMAK IDÖSZAKÄBAN
5. §. Nagy-Britannia es Franciaorszag
►►

i . Mik voltak Anglia allarm berendezkedesenek sajatossagai a XVIII. szazadban?
2. Mikor ment vegbe Angliaban az ipari forradalom? Nevezd meg a tarsadalmi
kovetkezmenyeit! 3. Mit ertunk politikai restauracio alatt? Hogyan ment vegbe
a Bourbonok monarchiajanak a restauracioja Franciaorszagban?

A napoleoni haboruk befejezese utan 1815-1830 kozott a politikai
reakcio idoszaka veszi kezdetet. Akik az elozo idoszakban elvesztettek
hatalmukat es vagyonukat, most megprobaljak visszaszerezni azt. Azonban ezek a probalkozasok ellenallasba iitkoztek es ujabb forradalmakhoz vezettek 1830-1848 kozott. A tarsadalmi fejlodes Europaban ket
modellje - evolucios (folyamatos, torvenyszerii fejlodes) es forradalmi (ugrasPolitikai reakcio - a regi, elavult rend megszeru, gyokeres valtozas) - alakult ki.
örzesenek erdekeben kifejtett aktiv ellenälAz
akkori Nagy-Britannia megmiitatta
las a tärsadalmi-politikai eletben megnyilväa
lehetoseget
a tarsadalom forradalmi
nulo haladässal szemben.
megmozdulasaitol mentes fejlodesenek,
Franciaorszag viszont, ahol 60 ev utan
harom forradalom is vegigduhongott, a fejlodes egy masik modelljenek
megtestesitoje lett.
Nagy-Britannia politikai es tarsadalmi elete. A napoleoni haboruk
befejezese uj korszakot nyitott Nagy-Britannia fejlodeseben. Anglia
ekkor a vilag vezeto politikai tenyezojeve, gazdasagi es penzugyi kozpontjava, a liberalis tarsadalom peldajava valik. A XIX. szazad elejen
befejezodik Nagy-Britannia egyesiilt kiralysagga valo valasa, amely Ang
lia es Skoda (1807), illetve Irorszag (1808) egyesulese utjan jott letre.
Formajat tekintve orokletes korlatozott monarchia volt.

O

Nagy-Britannia allamrendszere
Kiräly
k

r
Vegrehajtö hatalom

Biroi hatalom

Törvenyhozö hatalom

Miniszterelnök

< -----

Parlament

----- ►

Legfelsö Birösäg

Miniszteri kabinet

<-----

Lordok häza

----- ►

Kiszällö birök

Kepviselöhäz

Esküdt birösägok
Bekebirök

A hatalom ösforräsänak a kirälyt tekintettek. De ez a hatalom
törvenyileg korlätozva volt: a törvenyhozäsban a parlament, a közigazgatäsban a miniszterek, akiket a parlament nevezett ki, az igazsägszolgäl38
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tatâsban pedig a független birosâgok itélete âltal. A kirâly rendelkezett
a legfobb végrehajto hatalommal. A tôrvényhozo hatalom pedig a kétkamarâs parlament kezében volt, amely lordok hâzâbol és képviselôhâzbol âllt. A lordok hâzâban öröklödtek a helyek, a képviselohâzba pedig
vâlasztâsok ûtjân lehetett bekerülni. A végrehajto hatalmat a kirâllyal
megosztotta a kormâny (miniszteri kabinet), amely et a vâlasztâsokon
gyoztes part alakithatott meg. A pârt vezetoje lett a miniszterelnök. Az
orszâgban két pârt müködött: a tory és a whig, melyek a XVII. szâzad
végén alakultak ki és âllando versengésben âlltak egymâssal. A toryk
a foldbirtokos arisztokrâcia (landlordok) és az anglikân papok érdekeit
védték, a whigek pârtja viszont a pénzügyi-ipari és a velük összefonödott
ûjnemesség érdekeit védte.
1

A „tory" és a „whig" elnevezések günynévként ragadtak râ az 1680-1781 közötti
parlamenti csatârozâsok sorân képviselôikre. Az „orszâg pârtja" képviselôit
whigeknek (skötul bünözö), az„udvar pârtjânak" a képviselôit pedig toryknak (irül
rablô) nevezték.

Az orszâgban nem volt âltalânos vâlasztojog, magas vagyoni cenzus létezett. Ezért 1830-ban a 24 milliönyi lakos kôzül csak 487 ezer
rendelkezett vâlasztojoggal. Ezenkivül Angliâban még több tucat ,,rothado helység” volt (ahol csak 10-15 lakos maradt), és mégis küldhetett
képviselot a parlamentbe, ezzel szemben a nagy vârosok (Birmingham,
Manchester, Leeds) nem rendelkeztek képviseloi hellyel.
1783-1830 között a toryk, 1830-tol 1841-ig pedig a whigek voltak
hatalmon. A toryk kezdeményezésére fogadtâk el 1815-ben a gabonatôrvényt, amelyben megtiltottâk a gabonaimportot, ha a buzânak az
âra csökkent. Ez az intézkedés a gazdag foldbirtokosok érdekeit védte,
hisz megakadâlyozta a kenyér ârânak csôkkenését, és nyomorba döntötte az egyszerü embereket, akik amûgy is szenvedtek a drâgasâgoktol.
A gabonatôrvényeket ideiglenesen 1817-ben hatâlyon kivül helyezték a
tömeges ellenâllâs miatt. Ugyanakkor a zavargâsok beszüntetése érdekében a tory kormâny felfüggesztette a személy sérthetetlenségérol szo16 tôrvénjd és megkezdte a tüntetések résztvevoinek a letartoztatâsât.
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1819-ben a toryk kieroszakoltak a parlamentben 6
olyan torvenyt, amelyet csak a „szajak betomese
okiratkent” emlegettek. A hatalomnak jogaban allt
betiltani az 50 szemelynel nagyobb gyuleseket es
tomegmegmozdulasokat, hazkutatasokat tartottak
es szigoritottak a cenzurat.
1824-1825-ben a tory kormany eltorolte a
tarade-unionok (szakszervezetek) megalakitasanak
betiltasat es a sztrajkok biincselekmenyekkel valo
azonositasat. Azonban a munkasok szamara tovabbra is tilos volt nyomast gyakorolni a vallalkozokra munkabeszuntetes utjan a munkafeltetelek javitasanak erdekeben. A toryk ugy gondoltak,
hogy igy megovjak az orszagot a bizonytalansagtol.
Azonban a valasztok csalodtak benniik es 1830-ban a whigeknek szavaznak bizalmat.
A whigek egyik legfontosabb belpolitikai intezkedese az 1832-es
parlamenti reform volt. Ennek a reformnak koszonhetoen, velekedett
Charles Gray, a whigek vezere, Nagy-Britannia elkerlilheti az 1830as franciaorszagi forradalomhoz hasonlo megrazkodtatasokat. Az elso
parlamenti reform kovetkezteben a „rothadt helysegek” 143 kepviseloi
helyet veszitettek, amelyeket Skocia es Irorszag siirun lakott ipari varosai es mezogazdasagi videkei kaptak meg. A vagyoni cenzus leszallitasa kovetkezteben a valasztojoguak szama 814 ezerre novekedett. Az
1832-es parlamenti reform jelentosege abban rejlett, hogy megalapozta
a kompromisszumot a foldbirtokos arisztokracia es a penzugyi-ipari korok kepviseloi kozott, akik igy nagyobb befolyashoz jutottak az orszag
politikai eleteben.
1833-ban a whigek torvenyt hoznak a rabszolgasag eltorleserol az
angol gyarmatokon. Ugyanebben az evben kerult elfogadasra a gyari
torveny, amely eloszor korlatozta a munkanapot a gyerekek szamara
a szovogyarakban. Nagy csalodast jelentett a kevesbe tehetos britek
szamara az 1834-es „szegenytorveny” elfogadasa, amelynek ertelmeben
eltoroltek a vallalkozoktol a szegenyek javara levont adot, a szocialis
tamogatasokat, melyeket az egyhazkozossegektol kaptak es dologhazakat hoztak letre, ahol rosszabbak voltak az eletkorulmenyek, mint a
bortonokben. 1835-ben a whigek helyhatosagi torvenyt hoztak, mialtal
valasztojogot kapott minden adoflzeto a helyhatosagi szervezetekben.
1837-ben Nagy-Britannia kiralynoje Viktoria lett (ur. 1837-1901),
uralkodasa „viktorianus kor” neven kerult be a tortenelembe. Erre az
idoszakara esik a parlamenti ketpartrendszer kialakulasa. A 30-as evektol kezdik a torykat konzervativoknak, a whigeket pedig liberalisoknak
nevezni.
40
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Vasontóde Coalbrookdaleban. XIX. század vége

Az egyik legelsó gózmozdony.
XIX. század vége

Az 1841-es választásokat <a konzervatívok nyerték meg. Be akarták
bizonyítani, hogy nem reakciósok és a munka emberének érdekeit nézik. Tóbbek kózótt betiltják a nói és gyermekmunkát a bányákban, 12
órásra csókkentették a nók munkáját a gyárakban. Nagy társadalmi
támogatást élvezett 1864-ben a gabonatórvény eltórlése a konzervatívok
által.
A brit tórténelem tragikus oldala az 1845-1847-es éhség Irországban. A burgonyabetegséggel és az ebból eredó rossz terméssel volt
ósszefüggésben, mivel a burgonya volt az egyszerü írek fó eledele. Az
éhínségtól és tómeges járványoktól kózel 1 millió ember vesztette életét,
1,7 millió ir hagyta el hazáját és kóltózótt az USA-ba.
Ebben az idóben zajlott a brit gyarmatbirodalom kialakulása.
Megszilárdította ellenórzését Ranada és a megmaradt észak-amerikai
gyarmatok felett. Végbement Ausztrália és Új-Zéland gyarmatosítása,
kezdetét vette Dél-Afrika elfoglalása. Telepes gyarmatok területévé váltak, mivel tóbbnyire britek népesítették be óket. Befejezódótt India meghódítása. A britek elószór próbálták leigázni Afganisztánt, ellenórzésük
alá kívánták vonni Kínát, Japánt és kelet más országait.
1839-1842 kózótt zajlott a brit-kínai ópiumháború. Oka a kínai
hatóságok által elkobzott ópium volt, amelyet az angol kereskedók illegálisan szállítottak be az országba. Miután legyózte Kínát, Nagy-Bri
tannia elószór kényszerített rá egyenlótlen szerzódést és tóbb kikótó
megnyitását a külfóldi kereskedók számára. Az 1839-1842-es háború
idején a britek elfoglalták Sziangan (Hongkong) szigetét, amely Kína
leigázásának egyik fó angol bázisává vált késóbb. A XIX. század kózepére Nagy-Britannia rendelkezett a legnagyobb gyarmatbirodalommal,
melynek területe 11 millió km2, népessége pedig tóbb mint 120 millió
fot tett ki.
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N agy-B ritannia g a zd a sä g i fejiödese. 1815-1816-ban Nagy-Britannia
gazdasägi välsägot eit ät. A helyzetet meg az is bonyolitotta, hogy
a munkanelküliek täborät a 300 ezer leszerelt katona es matröz is
bövitette. A gazdasägot az 1825, 1836 es 1847-es tültermelesi välsägok
is kärositottäk.
A XIX. szäzad 30-40-es eveiben Nagy-Britanniäban befejezödött
az ipari forradalom, melynek következteben az ipari termeles szintjet
tekintve az orszäg vilägelsö lett. 1840-ben itt ällitottäk elö a viläg ipari
termekeinek 45%-ät. Vezetö ägazata a textilipar volt, amely majd 200
ezer embert foglalkoztatott. Gyorsan fejlödött a nehez- es a szenipar.
1834-nem a vasolvasztäs volumene eierte a 700 ezer tonnät. Uj ipari
körzetek alakultak: vaskohäszat - Birmingham es Sheffield; szenipar Wales; gyapjü es pamutipar - Yorkshire es Lancashire központokkal.
Az ipari forradalom befejezesevel egy idöben robbanässzerü vasütepites veszi kezdetet. 1835-1849 között a vasutak hosszüsäga 540
kilometerröl 9,5 ezer kilometerre nött. Gyors ütemben növekedett a külkereskedelem. A legkeresettebb exportcikkek a textiliäk es gepek voltak.
1830-1849 között a brit ärük exportja 4-szeresere növekedett.
Nagy-Britannia vilägkereskedesi elsösegenek a kialakuläsa es annak
felismerese, hogy az ällami be nem avatkozäs a gazdasägi folyamatokba
elsösorban a tärsadalom erdekeit szolgälja, a free trade politika tämogatöinak
Free trade politika - a gazdasâgtudomozgalmähoz vezet a brit politikusok
mâny es politika egyik ägazata, melyet a
között. A XIX. szäzad 20-as eveitöl kezszabadkereskedelem es az âllam gazdasadenek terjedni a whigek között, amikor
gâba valö be nem avatkozäs jellemez.
harcot folytattak a parlamentben a gabonatörvenyek eilen. A free tradeizmus
a liberälisok gazdasägpolitikäjänak az alapjät fogjäk ezutän kepezni.
Az ipari forradalom befejezese következteben elöször vält Euröpäban Nagy-Britannia agrärböl ipari orszäggä. 1841-ben az orszäg lakossägänak mär csak 21%-ät tettek ki a parasztok. A tärsadalmi struk-
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Londoni nyomor.
H. Dore metszete

türäban a vezetö helyet a penzügyi-ipari körök es a gyäri munkäsok
veszik ät.
A chartista « ;
Az 1832-es elsö parlamenti reform korlätoltsäga a välasztäsi rendszer megvältoztatäsäert vivott harc folytatäsähoz vezet. A harcban, amely össznemzeti jelleget ölt, reszt vettek
a brit munkäsok is. Välasztöjoghoz jutvän olyan kepviselöket kiväntak
parlamenti mandätumhoz juttatni, akik a dolgozök helyzeten javitö reformokat hajtanak vegre. A munkäsok
ältalänos välasztäsi jogäert folytatott
Chartizmus (az angol Charta - oklevel szöharca, amely chartizmus neven került
böl) - a brit munkäsok elsö tömeges politibe a törtenelembe, 1836-ban bontakokai mozgalma a XIX. szäzad 30-50-es eveizott ki. A chartistäk követeltek az älta
ben, amely a Nepi Charta teljesiteseert foly
länos välasztöjog bevezeteset minden
tatott harc zäszlöja alatt zajlott.
21-ik eletevet betöltött ferfi szämära titkos szavazäs ütjän, el akartäk törölni a
vagyoni cenzust. Azt javasoltäk, hogy osszäk fei az orszäg területet 200
välasztökörzetre, körülbelül azonos lakossägszämmal es minden körzettöl 1-1 kepviselövel. A kepviselöket javadalmazni keil az ällamkincstärböl es minden evben meg keil tartani a välasztäsokat.
A chartistäk kizärölag bekes üton kiväntäk elerni celjaikat: nagygyüleseken, peticiök benyujtäsän keresztül a parlamenthez. 1839 jüliusäban 1,28 milliö aläiräst gyüjtöttek össze a Nepi Charta alatt es
igy nyüjtottäk be a parlamenthez. A kepviselök azonban elhäritottäk
a megvitatäsät. 1842 mäjusäban mär 3,3 milliö aläiräst sikerült öszszegyüjteni a mäsodik Nepi Charta peticiöi alatt, azonban a kepviselöhäz ismet nemet mondott. 1848 jüniusäban a pariament harmadszorra
is elutasitotta a chartistäk peticiöjät. Ezutän megindult a chartizmus
hanyatläsa. A mozgalom vereseggel ert veget, több kepviselöje kesöbb
radikälis politikus lett.

B
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A chartista mozgalom jelentôsége annak a felismerésében zajlik, hogy a brit munkâssâg képes tômegmegmozdulâsokkal nyomâst gyakorolni a hatalomra
reformok véghezvitele céljâbôl, elkerülve igy a târsadalom forradalmi megrâzkôdtatâsait. A XIX. szâzad
mâsodik felében a liberâlis és konzervatlv kormânyok
végül is realizâltâk a Népi charta fô kôveteléseit.

□

Auguste-JulesArmand-Marie de
Polignac
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Franciaorszâg politikai és târsadalmi élete 18151830 kôzôtt. Napoleon mâsodik lemondâsa utân

véget ér az elsô csâszârsâg korszaka és a Bourbondinasztia visszatér a hatalomba. Az 1814-es Karta értelmében, amely uj alkotmânyt XVIII. Lajos adott a
franciâknak, az orszâg alkotmânyos monarchia lesz.
Az 1814-es Karta kevésbé volt vonzô a nép szemében, mint a forradalom és Napoleon idején kiadott
hasonlô dokumentumok. A bevezetett korhatâri és vagyoni cenzus kôvetkeztében a vâlasztôjoggal rendelkezô
személyek szâma kôzel 72 ezer fô lesz, a megvâlasztandôké pedig 16-18 ezer.
XVIII. Lajos kôrnyezetében tôbbségben voltak
az ultraroyalistâk (szélsôséges monarchistâk), akik a
forradalom elôtti „régi rend”-et és a kirâly korlâtlan
hatalmât akartâk. A kirâly inkâbb mérsékelt politikusnak szâmitott, meghâtrâlt az ôccse, Kâroly Artois
grôfja âltal vezetett ultraroyalistâk elôtt.
Vâlaszul a politikai reakciôra, Franciaorszâgban
is, hasonlôan Itâliâhoz, titkos monarchiaellenes carbo
nari szervezetek jelennek meg, melyek célja a Bourbonok eltâvolitâsa a hatalombôl. Hozzâjuk tartozott
példâul La Fayette mârki is. 1822-ben felkelést robbantottak ki, melyet kegyetlenül levertek.
A helyzet még jobban kiélezôdôtt, mikor XVIII.
Lajos ôccse, Artois grôfja, X. Kâroly néven lett a ki
râly (ur. 1824-1830). Fehér terror kezdôdik az orszâgban, melynek sorân tômegesen gyilkoljâk le a volt forradalmârokat és Napoleon hiveit. Az âllami szolgâlatbôl
kôzel 100 ezer tisztviselôt elbocsâtanak, a katonasâgtôl
pedig tôbb ezer tisztet, akik a forradalom, konzulâtus
és elsô csâszârsâg idején csinâltak karriert. Rendkivüli
birôsâgok alakultak, amelyek a Bourbonok ellenségeinek ügyében itélkeztek, szâmüzték vagy kivégezték
ôket. Az ilyen birôsâgok itéleteit egy nap leforgâsa
alatt végrehajtottâk.

5. §. Nagy-Britannia és Franciaorszâg

X. Kârolynak az a dôntése, hogy a vagyonukat korâbban elvesztett
arisztokratâkat 1 milliard frank jôvatétel kifizetésével kell kârpotolni,
âltalânos felhâborodâst vâltott ki. A pénzt ahhoz az âllami részvénytulajdonosok bevételének csôkkentésével kivântâk elôteremteni. Ennek
kôvetkeztében a nagy bankârok és vâllalkozôk 40%-kal kevesebb jôvedelemhez jutottak volna, mint amennyit igértek nekik a részvények
vâsârlâsakor.
1830 mârciusâban a képviselôhâz kôveteli az ultraroyalistâk kormânyânak és kormânyfôjének, a kirâly barâtjânak, az egyik legkonzervativabb francia politikusnak, Polignac hercegnek a lemondâsât. Vâlaszul
erre X. Kâroly feloszlatja a képviselôhâzat és ûjabb vâlasztâsokat ir ki.
Azonban az ûjonnan megvâlasztott 428 képviselô kôzül csak 145 volt a
kirâly hive. Ebben a helyzetben 1830. julius 25-én X. Kâroly négy kirâlyi rendeletet irt alâ, melyekben gyakorlatilag hatâlyon kivül helyezte
az 1814-es Kartât és âllamcsinyt hajtott végre.
A kirâlynak ezek a lépései felhâboritjâk a pârizsiakat és a fôvârosban a hatalommal szembeni ellenâllâsra felszôlitô jelszavak kezdenek terjedni. Pârizs egyik népszerü lapjâban, a National cimü ûjsâgban
1830. jûlius 26-ân tiltakozâs jelenik meg a kirâlyi rendeletekkel szemben, melyben a kôvetkezôk vannak megfogalmazva: „A jogon alapu16 rendszer befejezôdôtt, az erôszak idôszaka kezdôdik el. A kormâny
megsértette a tôrvényességet, felmentve igy bennünket az alârendeltség
kôtelezettsége alôl.”
A z 1830-as jüliusi forradalom. Jüliusi monarchia Franciaorszâgban.

H 1830. jûlius 27-én Pârizs utcâit barikâdok lepték el. A kormânyerôk tehetetlenek voltak. A jüliusi forradalomban minden tizedik pârizsi
részt vett. A kormâny azon prôbâlkozâsa, hogy a tüzérség erejét hasznâljâk fel az ôvâros szük és sikâtoros utcâiban, kudarcba fulladt.
1830. jûlius 28-ân a fellâzadt franciâk elfoglaltâk a fegyverraktârakat, a vâroshâzât és a pârizsi Notre-Dame-ot. A fehér Bourbon zâszlô
helyett ismét a forradalmi trikolôrt tüzték ki. A nap végére, amikor
a kormânycsapatok tômegesen kezdtek âtâllni a forradalom oldalâra,
vilâgossâ vâlt, hogy a forradalomban fordulat âllt be.
1830. jûlius 29-én megalakul a Nemzeti Gârda La Fayette tâbornok vezetésével, amely este elfoglalja a Tuileriâkat. Létrejôn az ideiglenes kormâny, melynek élén Lafitte bankâr és La Fayette tâbornok
âlltak. X. Kâroly kôveteket küld hozzâjuk târgyalâsi javaslattal, de nem
fogadjâk ôket. A jüliusi forradalom, amely „hârom dicsôséges napig”
tartott, gyôzelemmel ért véget.
A forradalom vezérei megôrizték a monarchiât, de ûj kirâlyt
vâlasztottak orleans-i Lajos Fülôp személyében, aki kôzel âllt a liberâlis ellenzékhez. A Bourbonok fiatalabb (orleans-i) âgât képviselte.

II.TÉMA. EURÔPA ÉS AMERIKA ORSZÂGAIA REAKCIÔ ÉS A FORRADALMAKIDÔSZAKÂBAN

A Szabadség vezeti a népet.
E. Delacroix festménye

1830. augusztus 2-ân X. Kâroly lemondott. 1830. augusztus 7-én a tôrvényhozô testület ûj alkotmânyt fogadott el (1830-as Karta) és orleans-i
Lajos Fülôpôt kirâllyâ kiâltotta ki. Lajos Fülôp uralkodâsa (1830-1848)
a jûliusi monarchia nevet kapta.
Az 1830-as Karta megerôsitette a tôrvényhozô és a végrehajtô
hatalom szerveit, amelyek az 1814-es Karta idején mükôdtek és létrejôttének rendjét is. Azonban a vagyoni cenzust 200 frankra, az életkorit
pedig 25 évre csôkkentette. Igy a vâlasztôpolgârok szâma 200 ezerre nôt
a 31 milliôs lakossâgbôl. Meghirdették a népfelség elvét és megszüntették a kirâly Istentôl szârmazo jogât az uralkodâsra. A katolicizmus
megszünt âllamvallâsnak lenni. Szavatoltâk az emberi és âllampolgâri
jogokat, beszüntették a rendkivüli birôsâgokat. A kirâly koronâzâsât
felvâltotta a kirâly eskütétele a francia népnek a tôrvényhozô testület
mindkét hâza elôtt.
A jûliusi forradalom bebizonyitotta a „régi rend” ûjjâszületésének
kilâtâstalansâgât, egyszersmind bizonyitékul szolgâlt arra, hogy Eurôpâban befejezôdôtt a politikai reakciô korszaka. Ugyanebben az évben
forradalom zajlott Belgiumban, minek kôvetkeztében függetlenné vâlt
Hollandiâtôl. Allamisâgânak ûjjâélesztése céljâbôl a lengyelek felkelést
robbantottak ki, amit az orosz csapatok kegyetlenül levertek. Aktivizâlta
harcât az orszâg egyesitéséért Németorszâg és Itâlia is.
Az 1830-as jûliusi forradalom kôvetkeztében a pénzügyi arisztokrâcia került hatalomra: bankârok, nagy tôzsdecâpâk, bânyatulajdonosok,
fôldbirtokosok. Mig a jûliusi forradalom elôtt a „régi rend” képviselôitôl védelmezték érdekeiket, addig a gyôzelem utân ûj veszély jelenik
meg szâmukra a kis- és kôzéppolgârsâg, illetve a munkâsosztâly felôl.
Nagyon hamar kiderült, hogy a jûliusi monarchia nem elégiti ki az
érdekeiket.

5. §. Nagy-Britannia és Franciaorszég

Az akkori Franciaorszâgban sok hive volt a köztârsasâgnak. Voltak
közöttük mérsékeltek és radikâlisok. A mérsékelt köztârsasâgpârtiak nagyon felléptek a köztârsasâg visszaâllitâsa mellett, de az orszâg demokratizâlödâsâra és a munkâsok életkôrülményeinek a javitâsâra irânyulö
szociâlis âtalakulâsokat nem akartâk. Tulajdonképpen csak a vagyoni
cenzus csôkkentését és a képviselok szâmânak olyan reform âltali nôvelését szerették volna, mint az 1832-es nagy-britanniai. A radikâlis
kôztârsasâgiak a fennâllô rend megszüntetéséért és egy ûj târsadalom
létrehozâsâért küzdôttek, amely mentes minden kizsâkmânyolâstol és a
szociâlis egyenlôségen alapszik. A jûliusi monarchiâval folytatott harc
sorân titkos târsasâgokat hoztak létre (A nép barâtai, Az ember és âllampolgâr jogai, Evszakok), ôsszeesküvéseket és felkeléseket szerveznek.
1832, 1834 és 1839-ben fegyveres felkelést robbantanak ki a köztârsasâg
kikiâltâsa céljâbôl, de a kormânyerôk kegyetlenül leverik ôket.
A monarchia hivei voltak abban az idoben az orleansiak, akik
tâmogattâk Lajos Eülöpöt, a legitimistâk, akik csak a megbuktatott
Bourbon-dinasztiât tartottâk tôrvényes (legitim) uralkodöknak és a bonapartistâk, akik a napôleoni birodalom ûjjâszületésérol âbrândoztak.
Az orleansistâk védték a jûliusi monarchiât, a legitimistâk és a bonapartistâk viszont meg akartâk dönteni. 1832-ben a legitimistâk zendülést robbantottak ki Vadée-ben, kôvetelve a tôrvényes Bourbon-dinasztia
hatalmânak a felûjitâsât. 1836-ban és 1840-ben a bonapartista katonâk
Napoleon unokaôccse, Bonaparte Lajos herceg vezetésével zendülést
robbantottak ki Strasbourgban és Boulogne-ban amelyeken a napoleo
ni csâszârsâgot kôvetelik vissza. Ugy a legitimista, mint a bonapartista
lâzadâsokat a jûliusi hatalom leveri, résztvevôit bôrtônbe zâratja.
Az elégedetlenségrol tanûskodtak a Lajos Fülöp ellen elkôvetett
merényletkisérletek (legalâbb hét), amelyeket nem konkrét politikai
erök, hanem külôn személyek vagy kis csoportok hajtottak végre.
A XIX. szâzad 40-es éveiben az âllandô erofltogtatâs és megtorlâs
miatt a jûliusi monarchia egyre inkâbb a Bourbon restaurâciô idoszakânak politikai rendszerére kezdett emlékeztetni, kialakulôfélben voltak
egy ûj forradalom elofeltételei.
A jûliusi monarchia idején Franciaorszâgban visszatértek a gyarmatositâs politikâjâhoz. 1830-ban véres harmincéves hâborû kezdodik
Algéria meghôditâsâért. A gyarmatositôk kegyetlenül leszâmoltak az
algirokkal. Îgy az 1845-1846-os felkelés idején a franciâk 1,5 ezer férfit, not és gyereket falaztak be élve a helyi barlangokba, ahol azok
rejtozkôdtek, tôbb ezret pedig füsttel mérgeztek meg.
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Gozzel mukodo hajtogepek. XIX. szazadi
rezmetszet

francia gazdasag nagy forduQ latszamra kapcsol a XVIII. szazad Avegen,
elkezdodott az ipari forFranciaorszag gazdasagi fejlodese.

radalom. A gozgepek szama 1830-ban 1820-hoz kepest 65-rol 625-re,
1848-ban pedig 4853-ra nott. 1818-1848 kozott a nyersvasgyartas 114
ezer tonnarol 600 ezerre, a szenbanyaszat l-rol 5 millio tonnara emelkedett. Az ipari termeles volumene pedig 60%-kal lett nagyobb. Az orszag elso lett a vilagon a selyemgyartasban, intenziven fejlodott a gyapju- es pamutipar, amelyek elsosorban Elzaszban es Normandiaban voltak
elterjedve es olcso szatennal latta el a tomegfogyasztot. A XIX. szazadban Parizs a ruha- es cipogyartas kozpontjava valik. A 40-es evekben
itt epul fel az elso cipogyar. A XIX. szazad harmincas eveiben kesziilnek
az elso gozhajok, 1831-tol kezdve gyors iitemben epulnek a vasutak.
1848-ig hosszusaguk elerte a 2 ezer kilometert.
1848-ra az ipari forradalom Franciaorszag egeszeben befejezodott.
Azonban meg sok manufaktura es kismuhely maradt fenn, kiilonosen
a fenyuzesi cikkek es rovidaruk gyartasaban, melyekben Franciaorszag
elso helyet foglalt el Europaban.
Egyidejiileg no a munkasok letszama. Nehez koriilmenyek kozott
eltek. A munkanap 12-16 oras volt. Aktivan alkalmaztak a noi- es gyermekmunkat. A fizetes alacsony volt, a sztrajkokat es a szakszervezetek letrehozasat pedig betiltottak. A konfliktusok torvenyes uton valo
megoldasanak hianya munkasfelkelesekhez vezet. 1831 novembereben es
1834 aprilisaban fellazadnak a lyoni takacsok. Tobb napra elfoglaljak
a varost es csak a hadsereg elott hatralnak meg. A felkelest mindket
oldalon eroszak kovette.
A mezogazdasag tovabbra is a nepgazdasag huzoagazata maradt.
No a burgonya vetesteriilete, tobb szolot telepitenek, fejlodik az allattenyesztes. 1815-1848 kozott a mezogazdasagi termeles volumene ege
szeben 50%-kal no.
48
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Kovetkeztetések
1815-1847 között Nagy-Britannia târsadalmi-politikai életében létrejönnek a demokrâcia és jogâllamisâg alapjai.
^ Nagy-Britanniâban fokozatosan kialakul a konfliktusok megoldâsânak békés, eroszakmentes, kompromisszumos ûtja.
^ Az ipari forradalom eredményeképpen Nagy-Britanniâban jön létre
elöször az ipari târsadalom.
y Franciaorszâg ebben az idoben a fejlodés forradalmi utjânak modelljét testesitette meg. A „régi rend” képviseloi 1815-ben visszatértek a
hatalomba és helyre akartâk âllitani az „ancien régim” -et, de hatârozott
ellenâllâsba ütkôztek. Ez kirobbantotta a jûliusi forradalmat.
y A jûliusi monarchia képtelensége a kompromisszumokra ismét kiélezte az ellentéteket az orszâgban.
Kerdesek es feladatok
1. Melyik pärt ältal vezetett kormäny eröszakolta ät a pariamenten a „szäjak
betömese okiratkent" elhiresült törvenyeket? 2. Mikor ment vegbe az elsö
parlamenti reform Nagy-Britanniäban? 3. Mi a lenyege a free tradeizmusnak?
4. Mi a chartizmus? 5. Mikor volt a jüliusi forradalom Franciaorszägban? 6. Mikor
volt a lyoni takäcsok felkelese?
+

7. Hasonlitsätok össze a tory és a whig kormânyok politikâjât! 8. Hatârozzâtok
meg Franciaorszâg és Nagy-Britannia gazdasâgi fejlodésének hasonlô és egymâstol
különbözö vonâsait! 9. Jellemezzétek a chartista mozgalmat Nagy-Britanniâban.
10. Melyek Franciaorszâg târsadalmi-politikai életének legjellemzôbb vonâsai a
Bourbon-restaurâcio idején? 11. Hogyan fejödött Franciaorszâg a jüliusi monarchia
idején?

★

12. Âllitsâtok össze az 1830-as jüliusi forradalom jellemzését a következö vâzlat
alapjân: a) okok; b) célok; c) fobb események; d) eredmények; e) tôrténelmi
jelentoség!

^

13. A Tribuna francia ellenzéki lap a jüliusi monarchia idején a kôztârsasâg
kikiâltâsâért és az âltalânos vâlasztojog bevezetéséért harcolt. 4 év alatt 111-szer
volt birôsâgi târgyalâsa, föszerkesztöje 200-szor âllt birösäg elött, összesen 49 évet
kapott és 157 ezer franknyi büntetést fizetett. Milyen kôvetkeztetést vonhattok le
ezen tények alapjân a jüliusi monarchia târsadalmi-politikai életérôl?

6. §. Németorszâg és Olaszorszag
kk 1. Milyen formâkat öltött Németorszâg és Olaszorszâg nemzeti-felszabaditö harca
a napöleoni uralom eilen? 2. Milyen hatârozatokat hozott a bécsi kongresszus
Németorszâggal és Olaszorszâggal kapcsolatban? 3. Mit értünk nemzeti üjjâszületés alatt?

A bécsi kongresszus konzervâlta Németorszâg és Olaszorszâg politikai széttagoltsâgât, ami az ott élo népek elégedetlenségét vonta maga
utân. Németorszâg és Olaszorszâg tôrténetében 1815-1847 között kialakultak a XIX. szâzad 50-60-as években végbemeno orszâgegyesitések
elofeltételei.
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A Német Szôvetség. Németország gazdasági fejlodése. A német po-

litikusok és kôzéleti személyiségek tobbsége úgy gondolta, hogy
Napoleon legyózése után a nép végre eléri az ország egyesülését. Azonban ezek a remények szertefoszlottak. A bécsi kongresszus által létrehozott Német Szôvetség csak papíron létezett, nem volt közös tôrvénykezése, kormánya, hadserege stb. A vezetó hatalomra torekvó Ausztria
és Poroszország csak részben lett annak tagja, keleti tartományaik a
szovetségi határokon túlra kerültek. A Frankfurt am Mainban Ausztria
elnôksége alatt múkodo szovetségi gyúlés reális hatalommal nem rendelkezett. Tekintélyét még az is csorbította, hogy a gyúlésben a szavazatok mindig Ausztria tôbbségének a biztosítása mellett voltak meghatározva. Minden szovetségi tagállamnak volt saját uralkodója, kormánya,
hadserege, vámtarifája, pénze és bírósági rendszere. A német államok
tobbségében az uralkodó abszolút hatalommal rendelkezett, alattvalói
pedig jogfosztottak voltak.
A napóleoni háborúk idején egy sor olyan reformot vezettek be,
melyek elósegítették a „régi rend” felszámolását. Poroszországban például a parasztok húbéri kôtelezettségeinek a megváltása alapján felszámolták a húbéri függóséget. Fejlódni kezdett a városi onkormányzat. Az
elókelóségek elvesztették elójogaikat a tiszti hivatalok betoltésénél.
A mezógazdaságban még sok olyan húbéri csokevény maradt
meg, amely gátolta a fejlódést. Az ipari forradalom Németországban a
XIX. század 30-as éveiben induit útjára. Kibontakozására negativ hatással volt az egységes munkaerópiac hiánya és a német államok között
húzódó vámhatárok fennmaradása. Az ipari fejlódés legnagyobb sikereit
Rajna-Vesztfáliában, Sziléziában és Szászországban érte el. A fejlódést
nagyban elósegítette a gépek alkalmazása és a múszaki találmányok
felhasználása. Míg 1822-ben egész Németországban mindössze hét gózgép múkodott, addig 1847-ben már közel ezer. Vezetó ipari ágazat lett
a szénbányászat, a vaskohászat és a textilipar.
Németország legnagyobb kereskedelmi-ipari kozpontjává a
XIX. század 40-es éveire Poroszország fóvárosa - Berlin nótte ki magát.
Itt összpontosult Poroszország gépgyártásának és kartonkészítésének
2/3-a. A manufaktúrák mellett már megjelentek az elsó gyárak. 1846ban 400 ezer berlini közül 70 ezren bérmunkásként nagy manufaktúrákban és gyárakban dolgoznak. Helyzetük azonban nagyon nehéz volt:
az alacsony fizetés mellett napi 14-15 órát dolgoztak.
Tíz éw el az angol, és öt éw el a francia vasút megépítése után,
1835-ben Németországban is elkészül az elsó 6 kilométer hosszúságú
vasútvonal.
1818-tól kezdve Poroszország szerzódéseket köt más német államokkal az egységes vámhatárok megteremtéséról. 1834-ben 18 német
állam új vámunióba egyesült, ezáltal eltôrôlték a vámot minden árura,
50
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amely ezen orszägok hatärain beerkezett. Ebben a szövetsegben Poroszorszäg jätszotta a vezetö szerepet. A vämuniö letrehozäsa elösegitette
az egyseges nemzeti piac kialakuläsät.

B

Harc a demokratikus reformokert es Nemetorszäg egysegenek a let-

A Nemet Szövetseg megalakuläsa a liberälis alkotmäny
es az ällamegyseg elerese remenyenek az elterjedeset eredmenyezte a
nemet ällamokban. Am ez megsem következett be.
Az egyseges Nemetorszäg älma, melyben majd az alkotmäny biztositja az emberek es ällampolgärok elevülhetetlen jogait, elsösorban a
diäkkörökben terjedt. 1815-ben a jenai egyetem diäkjai olyan szövetseget
hoztak letre, amely a nemet egyseg eszmejet nepszerüsitette. Ezeket a
nezeteket a reakciös rendszer eilen valö fellepesekkel egyesitettek. 1817
öszen a wartburgi diäkok a reformäciö kezdetenek 300. evfordulöja ünneplese sorän, sokak szämära väratlanul mäglyära vetettek a reakciö
nemet szimbölumait: köztük az oszträk tiszti füzöt es a csendörseg
ködexet. Ezek az esemenyek ürügyül szolgältak Klemens Metternich
oszträk kancellär szämära ahhoz, hogy hadjäratot inditson a „rendkivüli
liberalizmus” es a „nemet diäksäg läzadö szelleme” eilen. Azonban ez
nem gätolta meg a diäkok Nemetorszäg egyesüleseert es demokratizäläsäert folytatott mozgalmänak toväbbterjedeset.
A nemet uralkodök 1819 augusztusäban Karlsbadban (ma Karlovy
Vary) megtartott kongresszusa intezkedeseket fogadott el az ellenzeki
törekvesek visszaszoritäsa erdekeben. Az egyetemi diäksägot szigorü ellenörzes alä vontäk, sokukat ellenzeki tevekenyseg vädjäval letartöztattäk, kezdetet veszi a rendörterror.

B

A z ellenzeki mozgalom aktivizälodäsa a XIX. szäzad 30-40-es eveiben. Friedrich Li*
Az 1830-as franciaorszägi jüliusi forradalom

esemenyei az ellenzeki hangulat megerösödesehez vezettek a nemet äl
lamokban. 1832. mäjus 30-än Pfalzban 30 ezer fös reszvetellel zajlott
a hambachi ünnep. Mig a wartburgi ünnepen 1817-ben csak a diäkok
es professzorok vettek reszt, addig Hambachan mär jelen voltak a väl-

II.TÉMA. EURÔPA ÉS AMERIKA ORSZÂGAIA REAKCIÔ ÉS A FORRADALMAKIDÔSZAKABAN

lalkozôk, iparosok, munkâsok, értelmiségiek. A felszôla16k kôvetelték Németorszâg egyesitését és demokratikus
reformok bevezetését.
A politikai reakciô üldôzése kôvetkeztében sok német hazafî kényszerült az orszâg elhagyâsâra. 1834-ben
Svâjcban létrejôn az Ifjû Németorszâg târsasâg. Ennek a
titkos târsasâgnak à tagjai Németorszâg egyesitéséért és
a kôztârsasâg kikiâltâsâért harcoltak. Programnyilatkozataikban kôvetelték a sajtô- és gyülekezési szabadsâgot,
a jobbâgysâg csokevényeinek a megszüntetését. Céljaikat
ôsszeesküvôk egy csoportjânak forradalmi fordulata ûtjân kivântâk elérni, akik igy akartâk elmozditani hatalmukbôl a német âllamok kormânyait. A német emigrânsokat 1836-ban
kiutasitottâk Svâjcbôl, ez az akciô pedig az Ifjû Németorszâg felbomlâsât
eredményezte.
A német nemzeti-felszabaditô mozgalom egyik legismertebb képviselôje a XIX. szâzad 30-40-es éveiben Friedrich List (1789-1846)
kôzgazdâsz-professzor volt. A német âllamok egyesitésének népszerüsitése sorân elôszôr târta fel az ôsszefüggést a gazdasâgi fejIodés és
Németorszâg nemzeti egyesitése kôzôtt.
RÉSZLETEK FRIEDRICH LIST A POLITIKAI GAZDASÂGTAN NEMZETI RENDSZERE
CÎMÜ MUNKÂJA b OL
A vasüti rendszer és a vâmszôvetség - sziâmi ikrek, akik együtt születtek,
fizikailag elvélaszthatatlanok, egy test, egy lélek és egy akarat. Kôlcsônôsen
tâmogatva egymést egy nagy célért: a német nép kôzôs kultürâval rendelkezô,
hatalmas, gazdag és sziklaszilard nemzetté valô egyesitésért küzdenek. A
vamszôvetség létrehozâsa nélkül a német vasutakrôl még beszélni sem érdemes,
nem szôlva a megépitésükrôl. Csak eme rendszer (vamszôvetség - ford.) képes a
németek egységes gazdasâgât a nemzeti nagysâg szintjére emelni, és a német
vasutak csak ennek a fejlôdésnek a kôvetkeztében mutathatjâk meg igazi
elônyeiket.
1. Milyen gazdasâgi tényezôket tart a szerzô meghatârozônak Németorszâg
egyesitése szempontjâbôl? 2. Osztjâtok-e a szerzô nézetét? Fejtsétek ki errôl a
véleményeteket!

E List a gazdasâgi érdekeket a nemzeti szükségletek tükôrképének
tartotta. Az akkori vilâgra a tudôs ûgy tekintett, mint a nemzetek vilâgâra, melynek sajât érdekei vannak, és azért tevékenykednek, hogy
azokat a legelônyôsebb modon érvényesitsék. A mai kutatôk véleménye
szerint F. List a német gazdasâgi nacionalizmusnak, mint a nemzetté
vâlâsért és a nemzetâllam kiépitéséért folytatott küzdelem meghatârozô
erejének az egyik megteremtôje.

A bécsi kongresszus hatârozatai negativan befolyâsoltâk Olaszors
kirâlysâgra és hercegségre osztottâk, északkeleti részét, a Lombard-Ve-
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lencei Királyságot az Osztrák Birodalomhoz csatolták. Az 1815-1830
közötti idószak, más európai régiokhoz hasonlóan, Olaszországban is a
régi rend restaurációjának és a politikai reakciónak a periódusa. Minden
olasz államban újjászületnek az abszolút monarchiák, ismét hatalmi pozícióba kerültek a nemesség és a papság azon képviseloi, akik elítélték
a napóleoni háborúk idején a francia forradalom hatása alatt végbement
változásokat. Napoleon félreállítása nem vezetett Olaszország felszabadulásához, a francia elnyomást osztrák váltotta fel, mivel a félsziget
minden állama tôbbé-kevésbé függött Ausztriától. Olaszország egyik legelmaradottabb állama a pápai terület volt, amely felett a római pápa
gyakorolt világi hatalmat. Csupán a Szárd Királyság (Piemont) próbált
meg onálló politikát folytatni, mivel Franciaország és Ausztria között
helyezkedett el.
Nagyon hamar megmutatkoztak az osztrák hatalom negativ következményei a Lombard-Velencei Királyságban. Nem kapta meg a bécsi
kongresszus határozataiban megígért autonómiát és az osztrákok közvetlen irányítása alatt állt. Az olaszok nem kaptak fontosabb állásokat a
kozigazgatásban, hadseregben és a bíróságokon. Az országot megszállása
alatt tartotta az osztrák hadsereg és az osztrák rendórség felügyelte
a tôrvényességet. Minden idoszaki kiadványt cenzúráztak, üldôzték a
nemzeti-liberális gondolatokat. I. Ferenc, Ausztria császára így jellemezte saját politikáját: „Elsösorban el kell érnünk, hogy a lombardok
felejtsék el olasz mivoltukat.” De nem ez tortént: Lombardiában, sokkal
aktívabban, mint bárhol a félsziget más régióiban, fejlodésnek indul a
nemzeti-felszabadító mozgalom.
A XVIII. század végétól az 1870-ig terjedó idószakot a Risorgimento
(újjászervezódés) korszakának nevezik az olasz torténelemben. Az olasz
államiság újjászületéséért folytatott nemzeti-felszabadító mozgalom kibontakozásának ideje volt ez.
1818-ban Lombardiában létrejón a Federico Confalonieri vezette
Olasz foderáció társaság. Céljának tekintette az osztrák uralom alóli
felszabadulást, a függetlenség kivívását és az alkotmányos monarchia
megteremtését Eszak-Itáliában. Rajtuk kívül még több kisebb földalatti
szervezet mûködött itt, melyek harcoltak az osztrákok ellen.
Kózép- és Dél-Itáliában aktívan tevékenykedtek a carbonarik, akik
a XIX. század elején jelentek meg. 1815 után titkos, szigorúan kons
pirativ ventek (sejtek) jól szervezett láncolata alakul, melyek ónfeláldozó harcukkal sokat tettek az olasz újjászervezodésért (risorgimento).
A carbonarik között ott harcoltak a liberális nemesség, polgárság és
értelmiség képviseloi. Legfóbb céljuknak az Olaszország nemzeti egyesüléséért folytatott harcot tekintették. Tôbbségük alkotmányos monarchiát
akart Olaszországban. De akadtak közöttük radikálisok is, akik viszont
koztársaságot szerettek volna.
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Olaszország politikai széttagoltsága az ország
gazdasági fejlódésének legfóbb gátló tényezóje lett. Az
itáliai államok között vámhatárok húzódtak, minden
királyságnak és hercegségnek saját súly- és mértékegységrendszere, pénzneme és tórvényei voltak. Gazdasági
fejlettségében Olaszország elmaradt Nagy-Britanniától,
Franciaországtól, de még Poroszországtól is. Az ipari forradalom itt csak a XIX. század 30-40-es éveiben
kezdódott. A gyengén fejlett ipar nem tudott munkát
biztosítani a falún munka nélkül maradt embereknek.
A mezógazdaság fejlódése is nehézkes volt. A parasztok
kevés földdel rendelkeztek és a földbirtokos nemességtól bérelték azt a
termésük egy részének fejében. Sokan csupán élelmiszerért dolgozó béresek voltak. A szegénység, az éhség és a munkanélküliség koldusokká
és csavargókká tette a parasztokat.

H

A XIX. század 20-30-as éveinek forradalmai. Az olasz risorgimento

fo tényezójévé vált az a forradalmi mozgalom, amely a XIX. szá
zad 30-as éveiben bontakozott ki a félsziget országaiban. 1820 júliusában
elsóként a carbonarik robbantottak ki felkelést Olaszországban a Nápolyi Királyság területén. A forradalom egy hétig tartott és gyózelemmel
ért véget. A király kénytelen volt megerósíteni a felkelok által javasolt
alkotmányt és összehivni a parlamentet. Eközben az európai uralkodók
megvitatták a nápolyi helyzetet a Szent Szôvetség ülésén és megbízták
Ausztriát: verje le a forradalmat. Az osztrák csapatok vérbe fojtották a
forradalmat és visszaállították az abszolút monarchiát. A forradalom
minden résztvevójére kegyetlen megtorlás várt.
1821. március 9-éról 10-ére virradó éjszaka forradalom kezdódik a
Szárd Királyságban (Piémont). A szárd hadsereget a carbonarik tisztjei
vezették. Egész Eszak-Itália nemzeti függetlenségének a kivívását túzték
ki céljukul. Meghirdették az alkotmányt, és ideiglenes kormányt hoztak
létre. Az osztrák hadsereg I. Viktor Emánuel szárd király híveinek támogatásával leveri a forradalmat.
Az 1820-1821-es nápolyi és piemonti forradalmak után megkezdódik a carbonarik tömeges letartóztatása egész Olaszországban. A szervezet bár hivatalosan feloszlatta magát, ám titokban készült a további
harcra. Ezután a carbonarik már Kozép-Olaszországban jelentek meg.
Az 1830-as francia júliusi forradalom hatása alatt Pármában, Modenában és az Egyházi Allamban robbantottak ki felkelést. Eleinte mindenütt gyóztek, de végül az osztrákok mégis leverték óket.
A sikertelenségek új utak keresésére ôsztônôzték az olasz hazañakat. A carbonarik vereségének egyik oka az volt, hogy egymástól
elszigetelve, más-más államokban külön-külön harcoltak. 1831-ben Marseille-ben egy régi carbonari, Giuseppe Mazzini (1805-1872) létrehozza
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az Ifjú Italia nevü egységes összolasz nemzeti-forradalmi szervezetet.
Megfogalmazta a „minden nemzetnek saját államot” elvet és harcot indított az olasz nemzetállam megteremtéséért. G. Mazzini ezt forradalom
útján kívánta elérni „a néppel a népért” . Az Ifjú Itália tagjai hazájuk
jovójét egységes független, demokratikus koztársaságként képzelték el.
G. Mazzini hite és odaadása Olaszország felszabadításának ügye
iránt az általa létrehozott szervezet befolyásának gyors nôvekedéséhez
vezetett. Sorra alakulnak a félsziget minden szegletében az Ifjú Itália
alapszervezetei, melyek feladata az összolasz forradalom elokészítése volt.
Azonban a felkelés kirobbantásának többszöri kísérletei -1833-1834ben és a XIX. század 40-es éveinek elején - kudarcba fulladtak. Ebból
G. Mazzini és hívei azt a kôvetkeztetést vonták le, hogy a közeljövöben
elképzelhetetlen az olasz forradalom kirobbantása.
Az Ifjú Itália titkos szervezet tagjai közül kitunt Giuseppe
Garibaldi (1807-1882). 1834-ben a Mazzini által szervezett
forradalmi ôsszeesküvésben való részvétel vádjával halálra
ítélték, de ö Dél-Amerikába menekül. Ott is marad 1848ig, azokkal együtt, akik kiharcolták Dél-Amerika államainak
függetlenségét. 1848-ban visszatér Olaszországba és az ország
egyesítéséért folytatott harcnak szenteli életét.

mm A mérsékeit liberálisok harca a XIX. század 30-40-es éveiben. A z or
szág forradalmi úton torténo egyesítésének kudarca a mérsékeit
liberálisok eloretôrését eredményezte a XIX. század 30-40-es éveiben a
nemzeti-felszabadító mozgalomban. Köztük voltak nagy földbirtokosok,
bankárok, vállalkozók, jogászok stb. Az ország egyesítésének egyedüli
lehetséges módját a felülröl jövö reformok által véghezvitt átalakításokban látták. Fo ideológusuk, Vincenzo Gioberti (1801-1852) a leendo
egyesített Olaszországot az államok foderációjaként képzelte el, melyet
az uralkodók egyesítésével hoznak létre ,,vér, nyugtalanság és forrada
lom nélkül” . A gyakorlatban a liberálisok az olasz ok nemzeti öntudatra
ébresztésével és annak folytonos erosítésével foglalkoztak. 1839-1847ben évente osszehívták a tudósok összolasz kongresszusait. Bár politikai
problémákat nyíltan nem vitattak meg, de az eszmecserének ez a formája mégis elosegítette a mérsékeit liberális eszmék képviseloinek az
egyesítését. Idovel a liberálisok viszonya az osztrákokhoz és azok beavatkozásához az olasz ügyekbe mind élesebbé válik. 1846-1847-ben a
liberális újságokban és folyóiratokban egyre több felhívás jelenik meg
az Ausztria eilen folytatott összolasz háborúra.
Kôvetkeztetések

D Az 1815-1847 közötti periódus azon erok osszefogásának idoszaka
Németországban, amelyek a német államok egyesüléséért küzdöttek és
olyan alkotmányos rend létrehozása érdekében léptek fel, amely biztosítja az alapvetó emberi és szabadságjogokat.
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► Olaszorszäg egyesitese az orszäg fejlödesenek elsörendü kerdeseve
vält. Az olasz risorgimentönak ket ütja volt: a forradalmi es a reformok
ältali.
Kerdesek es feladatok

+

★

1. Melyik väros adott otthont a Nemet Szövetseg gyüleseinek? 2. Mikor jött
ietre az Ifjü Nemetorszäg tärsasäg? 3. Mi F. List fö müvenek cime? 4. Mit
ertünk nemzeti üjjäszületes alatt? 5. Olaszorszäg mely ällamaiban robbant ki a
carbonarik forradalma a XIX. szäzad 20-as eveiben? 6. Ki hozta Ietre az Ifjü Itälia
szervezetet?
7. Milyen tenyek igazoljäk azt, hogy a politikai szettagoltsäg gätolta Nemetorszäg
fejlödeset? 8. Hogyan zajlott a demokratikus reformokert es a nemet ällamok
egyesiteseert folytatott harc 1815-1847 között? 9. Milyen szerepet jätszott a nemet
nemzeti mozgalomban Friedrich List? 10. Jellemezzetek Olaszorszäg helyzetet
a becsi kongresszus utän! 11. Vessetek össze Olaszorszäg nemzeti-felszabaditö
mozgalmänak fejlödeset a XIX. szäzad 20-30-as es 30-40-es eveiben!
12. Hasonlitsätok össze Nemetorszäg es Olaszorszäg fejlödeset a következö
täbläzat alapjän!

Az összehasonlitäs kriteriumai
Politikai helyzet
Gazdasägi eiet

Nemetorszäg

Olaszorszäg

Ellenzeki, nemzeti-felszabaditö mozgalmak
^

13. 1831-ben Johann Wirt nemet irö a következöket irta: „Nemetorszägot
szettagoljäk, kiontjäk a veret, meggyaläzzäk, megsemmisitik, kiiktatjäk az
euröpai orszägok lajstromäböl, az idegenek nevetsegenek tärgyävä teszik.
Hazänk szerencsetlensege azonban egesz Europa ätka is egyszersmind." Hogyan
ertelmezitek az irönak ezeket a szavait? Miert volt Nemetorszäg szettagoltsäga
Europa ätka is?

7. §. Az Osztrak es az Orosz Birodalom
►►

M

i . Mit tudtok Märia Terezia es II. Jözsef reformjairöl a Habsburg Birodalomban?
2. Milyen ukrän területek tartoztak a Habsburg Birodalomhoz a XVIII. szäzad
vegen? 3. Milyen volt az Orosz Birodalom ällamrendszere a XVIII. szäzad vegen?
4. Milyen szerepet jätszott Europa nemzetközi kapcsolataiban Oroszorszäg es
Ausztria 1789-1815 között?
Az Osztrak Birodalom politikai, tärsadalmi es gazdasagi eletenek fö

Az Osztrak Birodalom ällamrendszeret tekintve abszolüt monarchia volt, melyben a csäszär korlätlan hatalommal rendelkezett. A csäszär mellett müködö tanäcsadö szervek voltak: az udvari
katonatanäcs, a hoffrat (palotatanäcs) es a titkos tanäcs. A csäszär nevezte ki a kormänyt es annak vezetöjet, a kancellärt. I. Ferenc (ur.
1806-1835) es I. Ferdinand (ur. 1835-1848) idejen jelentös szerepet
jätszott a birodalom eleteben Klemens Metternich (1773-1859), aki
1809-1821 között külügyminiszter, de gyakorlatilag a kormäny feje,
1821-1848 között pedig kancellär volt.
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Gróf (késóbb herceg) K. Metternich a XIX. század egyik
legmeghatározóbb politikusa. A bécsi kongresszuson létrehozott
I. Napoleon utáni új nemzetközi kapcsolatok rendszerének a
megalapozója Európában. Metternich úgy gondolta, hogy az
egymástól viszonylag elszigetelve létezó államok kora lejárt,
új kózósség jött létre, s tagjainak érdekei ósszefonódtak
egymássai. Ö vezette be az akkori Europa diplomáciájába a
következö szakkifejezéseket: „egyensúly politikája Európában",
„szóvetségi politika", „az európai biztonság politikája". Azonban
az egyensúly fenntartása érdekében Európában Metternich
elkerülhetetlennek tartotta az „eró jogának" az alkalmazását,
vagyis a más országok belügyeibe való beavatkozást az
általános rendnek való alárendelés céljából. Ezért ó lett a
Szent Szóvetség egyik atyja.

Nézeteit tekintve Metternich konzervatív volt. Külpolitikája elósegítette Ausztria visszatérését a nagy államok sorába. Azonban az ó idején lett az Osztrák Birodalom a restauráció fó védóbástyája Európában,
valamint Németország és Olaszország egyesülésének ellenzóje.
Belpolitikájában K. Metternich megpróbálta a politikai reakció segítségével fenntartani a hatalmat a birodalom nem osztrák népei felett,
akik ekkor a nemzeti újjászületés idószakát élték át. Sokat tett a „régi
rend” és a nemesek elójogainak megórzése érdekében. A forradalom
lehetóségérol szólva a birodalomban, úgy vélekedett, hogy azt a „tüzet”
már a keletkezésénél el keil oltani. De a forradalmi mozgalmat Metter
nich Ausztriában nem tudta elfojtani.
Az Osztrák Birodalom területe 576 ezer km2 volt, ezzel a nagyságát tekintve a második helyet foglalta el Oroszország után. Európában
„ósszetákolt” monarchiának nevezték. mivel tóbbnemzetiségú kózigazgatási egységekból (királyságokból, tartományokból) állt. A kózel 37 millió lakosból az osztrák németek száma 7 millió, a szláv lakosságé 18
millió, a magyaroké 5 millió volt a XIX. század kózepén. Hatalmukat
az ilyen államban az osztrákok az „oszd meg és uralkodj” elv alapján
tartották fenn.
Metternich politikájának kóvetkeztében a soknemzetiségú Osztrák
Birodalom népei politikai és lelki elnyomás alatt éltek. Az oktatás a
katolikus egyház ellenórzése alatt volt. Az olyan klasszikus írók, mint
J. W. Goethe, J. F. Schiller, H. E. Lessing múvei be lettek tiltva. Megszokott jelenséggé váltak a titkos bíróságok, a megbízhatatlan személyek
letartóztatásai bizonytalan idószakra mindenféle vád nélkül, a politikai
szemlélet ellenórzése, a magán és diplomáciai levelek másolása.
Ausztria európai politikai befolyásának nóvekedése nem járt az
ország gazdasági fellendülésével. 1815 és 1847 között továbbra is agrárállam maradt, ahol a lakosság 2/3-a a mezógazdaságban dolgozott. Az
utóbbi fejlódését a hubéri csókevények gátolták. Az állami beavatkozás
akadályozta az ipar fejlódését. I. Ferenc császár csak azért tiltotta meg
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Szechenyi Istvan

az uj manufakturak es gyarak alapitasat Becsben, mert
rettegett a rebellis munkassag szamanak novekedesetol
a fovarosban. Az ipari forradalom Ausztriaban a XIX.
szazad 30-40-es eveiben kezdodott, a birodalom legfejlettebb tartomanyaiban - Also-Ausztriaban es Csehorszagban. Az elso gozgep 1816-ban jelent meg egy brnoi
(briinni) gyarban. A XIX. szazad 20-as eveiben Auszt
riaban mindossze 11 gozgep mukodott, a 40-es evekben
30, a XIX. szazad kozepen pedig mar 900. A birodalmi
vasutak 1828-tol kezdtek epiilni, de 1846-ban hosszuk
meg csak 148 km-t ert el. 1830-ban nyilt meg az elso
gozhajo utvonal, amely Pestet kototte ossze Beccsel. Az
Osztrak Birodalomra a kulonbozo orszagreszek egyenlotlen fejlettsegi szintvonala volt a jellemzo. Mig egyes
tartomanyok (Csehorszag, Lombard-Velencei Kiralysag,
Also-Ausztria) az ipari termekek tobbseget allitottak
elo, addig a tobbiek (Galicia, Bukovina, Dalmacia) a
birodalom agrar- es nyersanyagbazisai, illetve a kesz
termekek felvevopiacai voltak.

A franciaorszagi juliusi
forradalom az ellentetek kielezo
az Osztrak Birodalomban. Az 1830 es 1848/49 kozotti
idoszakot marcius elotti idoszaknak nevezik Ausztria
torteneteben. (Az 1848/49-es forradalom marciusban
kezdodott.) Ausztriat ekkor tarsadalmi-politikai fellendiiles jellemezte. Az orszag lakossaganak tobbsege, a
vezeto retegek kivetelevel, azon a velemenyen volt,
hogy az orszagban szocialis atalakitasokra es az allamigazgatas reformjara van sziikseg. A nezetkiilonbsegek
ellenere abban mindenki egyetertett, hogy korlatozott
monarchiara, az alkotmany elfogadasa celjabol torvenyalkotoi jogokkal felruhazott kepviseloi hatalmi szerv
osszehivasara van sziikseg.
A XIX. szazad 30-as evei elejenek egyik legjelentosebb magyar szemelyisege, grof Szechenyi Istvan
reformprogramot dolgozott ki, melyben eloiranyozta a
huberi maradvanyok eltorleset, a robot, a kezmuves
cehek felszamolasat, a nemzeti ipar tamogatasat, a
Magyar Nemzeti Bank es hitelintezmenyek letrehozasat. Azonban meg volt gyozodve arrol, hogy a magyar
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nemessegnek tämogatnia keil a Habsburg-dinasztia vezetö szerepet az
orszäg politikai es gazdasägi eleteben. Metternich kormänya elutasitotta
meg a vältozäsok lehetöseget is a birodalomban.

B

A z Oszträk Birodalom szläv nepeinek nemzeti üjjäszületese. A napö-

pM

Az Orosz Birodalom politikai, tärsadalmi es gazdasägi fejlödese.

leoni häborük idejen Euröpa-szerte elterjedt a nezet, hogy minden
nemzetnek joga van az önrendelkezeshez. Az Oszträk Birodalom nepei
ezen felbuzdulva mind következetesebben kezdik követelni az ällampolgäri szabadsägjogokat es a nemzeti egyenlöseg megteremteset. A szlovenok, horvätok, szerbek, csehek, szloväkok, lengyelek, ukränok törteneteben a XVIII. szäzad vege es a XIX. szäzad elsö feie közötti idöszakot a nemzeti üjjäszületes korakent emlegetik.
A nemzeti öntudatra ebredesük sorän ezek a nepek sajät folklörjuk (neprajz). szokäsaik, törtenelmük es kultüräjuk feie fordulnak.
A nemzeti irodalmi nyelv toväbbi fejlödese es terjedese elösegitette a
nemzeti irodalom, szlnhäz felvirägzäsät, vagyis a nemzeti kultüra kialakuläsät.
Nagy szerepük volt ebben a szläv felvilägositöknak, akiket ebresztöknek neveztek. Sokat tett a csehek nemzeti üjjäszületeseert Josef
Dobrowsky (1753-1829), a cseh nyelv es kultüra törteneteröl szölö
müvek szerzöje, Josef Jungmann (1773-1847), aki megalkotta a cseh
irodalom tankönyvet, cseh-nemet szötärt ällitott össze. A szloväk üjjäszületes nagy alakjai Jan Kollar (1793-1852) költö, szloväk nepdalok
gyüjtemenyenek a szerzöje, Eudovit Stur (1815-1856), aki elkezdte a
szloväk irodalmi nyelv megalkotäsät.
Jelentös eredmenyeik voltak a nyugat-ukrän „ebresztöknek” , akik
a Habsburgok uralma alatt eltek. Mihajlo-Pop Lucskaj (Lucskai Mihäly) (1789-1843) elsökent alkotta meg videkünkön a Szläv nyelvtant es
a hatkötetes Kärpäti-ruszinok törtenetet. Denisz Zubrickij (1777-1862)
pedig Az orosz nep törtenetenek leiräsa cimü müveben tanulmänyozta a
galiciai ukränok törtenetet.
A szläv nepek nemzeti öntudatra ebredesere nagy hatässal voltak
a magyarok ältal eiert eredmenyek a nemetesites elleni harcban. Aztän
az addig hivatalos közepkori latin nyelvet a magyar vältotta fei a Ma
gyar Kirälysäg területen. Azonban a magyarok maguk is magyarositö
politikät folytattak. Ez erösen aktivizälta a szläv nepek nemzeti törekveseit, különöskeppen a kärpätaljai ruszinoket, akik a Magyar Kirälysäg
területen eltek.
1815-1847 között az Orosz Birodalom a viläg legnagyobb területü
orszägävä vält. Hatärai Kelet-Euröpätöl Eszak-Azsiän ät Eszak-Amerikäig (Alaszka) hüzödtak. Az euröpai gyarmatbirodalmaktöl elteröen,
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melyek anyaorszâgbôl és tengeren tûli birtokokbôl âlltak,
az Orosz Birodalomnak ôsszefüggô volt a területe. Lakossâga a XIX. szâzad elsô felében 37 milliôrôl 69 milliôra
nôvekedett, fôleg az ûj, meghôditott területeknek - Finnorszâgnak, a Lengyel Kirâlysâgnak, Besszarâbiânak, EszakKazahsztânnak kôszônhetôen. A lakossâg nagyobb része a
kôzponti és nyugati kormânyzôsâgokban élt, mig Szibéria
hatalmas területein mindôssze 3 milliô ember lakott. Az
emberek âtlagéletkora, a nagy gyermekhalandôsâg, a fejletlen egészségügy és a gyakori jârvânyok miatt alig érte el
a 27,3 évet (Nagy-Britanniâban 31,5 év volt az âtlagéletkor). Az Orosz Birodalom soknemzetiségü orszâg volt. Minden vilâgvallâsnak voltak itt hivei, de âllamvallâsnak csak
a pravoszlâv szâmitott.
Osszetételét tekintve az orosz târsadalom gyakorlatilag hübéri volt, elôjogokkal rendelkezô (nemesek, papok,
kereskedôk, kozâkok) és elôjogokkal nem rendelkezô (parasztok és vâroslakôk) rendekre osztva. Legtôbben a parasztok voltak - tôbb mint 30 milliôan, ebbôl 20 milliôt a
hübéri függôségben élô jobbâgyparasztok tették ki. Ok azon
fôldbirtokos nemesek „szent tulajdonai” voltak, akiknek a
részarânya alig érte el a 600 ezret.
Politikai rendszerét tekintve az Orosz Birodalom abszolût (ônkényuralmi) monarchia volt. Az orosz csâszâr
korlâtlan hatalommal rendelkezett, de csak az Istennek tartozott elszâmolâssal. Alkotmânnyal és parlamenttel nem rendelkezett. A birodalmat ebben az idôben I. Sândor (1801-1825) és I. Miklôs car vezette
(1825-1855).
Uralkodâsânak kezdetén I. Sândor tâmogatta Oroszorszâg alkotmânyos monarchiâvâ tôrténô âtalakitâsânak elképzeléseit, de Napoleon
leverése utân megerôsôdôtt benne az a meggyôzôdés, hogy az ônkényuralom kovâcsolta ôssze a népet a franciâk elleni hâborûban, ezért azt
nem kell megszüntetni.
I. Miklôs uralkodâsa a dekabristâk felkelésének elfojtâsâval kezdôdik, akik az ônkényuralom ellenzékéhez tartozô nemeseket és tiszteket képviselték. I. Miklôs ellenzett minden vâltoztatâst a birodalom
irânyitâsâban és megprôbâlta a bürokrâcia és a rendôrség szerepének
erôsitésével „tôkéletesiteni” azt.
A kortârsak mesélik, hogy I. Miklôs megkérdezte egyszer a fiât, a késôbbi
II. Sândort, hogy min alapszik a soknemzetiségü birodalom irényitâsa. A trônôrôkôs
erre azt felelte, hogy az„ônkényuralmon és a tôrvényeken". Mire a car felhéborodva
és ôsszeszoritott ôkôllel hadonészva, levegô utân kapkodva igy felelt:
„A tôrvényeken nem. Csak az ônkényuralmon! Csak azért is! Csak azért is! Csak
azért is!"
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A jobbágyrendszer a birodalom belpolitikájának egyik legfóbb
problémájává válik. Egyre tarthatatlanabb lesz az a helyzet, amikor
az ország lakosságának nagyobb része rabszolgai korülmények kózótt
éló függó paraszt. Azonban a hatalom nem szánja el magát határozott
lépésekre a helyzet orvoslása érdekében, mivel legfóbb támaszai a nemesek - ezen jobbágyok tulajdonosai voltak.
A más népekkel szemben az Orosz Birodalom a nemzeti-kulturális
asszimiláció és oroszosítás politikáját folytatta. Figyelmen kívül hagyta
nemzeti eredetük sajátosságait és tórténelmi tradícióit. A kisebb népek
minden próbálkozását a nemzetiségi jogok kivívásáért kegyetlenül elfojtották.
Gazdasági fejlettség tekintetében az Orosz Birodalom lemaradt a
kor vezetó nyugati államai mógótt. Az ipari forradalom a XIX. század
30-40-es éveiben kezdódik, és nagyon lassan terjed. Erósen gátolta fejlódését a szabad munkaeró- és felvevópiac hiánya a jobbágyrendszer
kórüiményei kózótt. Az elsó gyárak és üzemek a XIX. század 30-as
éveiben jelennek meg a textil- és bányaiparban.
Az Orosz Birodalom agrárország volt. A mezógazdaság fejlódését
nagyban meghatározták a hübéri viszonyok. A termés alacsony volt,
a mezógazdaság fejlódése pedig termóterületek bóvítésének és primitív
munkaeszkózók felhasználásának útján tórtént. Sok gazdaság megórizte természeti (naturális) jellegét. Oroszország elsósorban nyersanyagot
exportált Nyugat-Európába (gabonát, lent, faanyagot és vasat), onnan
viszont kész ipari termékeket, luxuscikkeket és gyarmati árut (teát,
kávét, füszereket) importált.
I. Sándor elutasította az Orosz Birodalom
megreformálásának gondolatát, és ez nagy csalódással tóltótte el
ennek az útnak a támogatóit. Ettól kezdve ellentét alakult ki a politikai reakció módszereivel mükódó hatalom és a társadalmi-politikai változásokat áhító hazafiak kózótt.
Az elsó titkos szervezeteket azok a gárdatisztek hozták létre, akik
az 1814-1815-ós külfoldi hadjáratok résztvevói voltak. 1816-ban jón létre
a Honmentó Szóvetség, amely két év múlva Kózjó Szóvetséggé alakul
át. Résztvevói a jobbágyrendszer eltórléséért
és az ónkényuralom alkotmányos monarchiáDekabristák - titkos társaságok résztvevói
vá való átalakításáért küzdóttek. Azonban a
az Orosz Birodalom területén, akik az ón
kényuralom és jobbágyrendszer ellen irászervezet 1821-ben feloszlik, mivel a tagok
nyuló államcsínyt készítettek eló. 1825. dekózótt feloldhatatlan ellentétek alakultak ki
cemberében
(oroszul fleKaópb) lázadtak fel.
a célok gyakorlati megvalósításának kérdéseiben. 1821-1822-ben az ukrajnai Tulcsino
városában létrejón a Déli Társaság Pavel
Pesztyel vezetésével, Péterváron pedig az Eszaki Társaság Mikita
Muravjov és Kindrat Rilejev irányításával. A Déli Társaság programja a Ruszkaja Pravda, amelyet P Pesztyel állított óssze, a kóztár61
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sasági államforma létrehozását irányozta elo egykamarás parlamenttel
(Népi Viese) és a végrehajtó hatalom szervével - az Allami Dumával.
A más népek jogát a saját államiság létrehozásához a dokumentum
nem ismerte el. Csupán Lengyelország válhatott külonálló állammá. Az
Eszaki Társaság programját Alkotmány néven M. Muravjov dolgozta ki.
Az alkotmány tartalmazta Oroszország átalakítását az USA-hoz hasonló
föderativ felépítésü alkotmányos monarchiává. Torvényhozó hatalommal
a kétkamarás Népi Viese, a végrehajtóval pedig a császár rendelkezett
volna. Mindkét program eloirányozta az onkényuralom, a jobbágyrendszer, a társadalmi rendek megszüntetését, alkotmány bevezetését széleskörü állampolgári és szabadságjogokkal (szólásszabadság, sajtószabadság,
gyülekezési szabadság, vallásszabadság). A Déli Társaság programja javasolta az egyenes és egyenlo választójog bevezetését minden állampolgár
számára; az Eszaki Társaság viszont magas vagyoni küszöböt kívánt
állítani a választók eié.
Az új szervezetek osszeesküvést szerveztek és katonai hatalomátvételt készítettek elo. 1825. december 14-én I. Sándor meghal. Az Eszaki
Társaság kiviszi a gárdaezredet Péterváron a Szenátus térre, hogy megakadályozzák az I. Miklósnak adott eskütételt, azonban elkésnek. 1825.
december 29-én a Déli Társaság is felkelést robbantott ki Ukrajnában
a csernyihivi ezred katonái között. Mindkét lázadást a hatalom leveri,
résztvevoivel pedig kegyetlenül leszámol.
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Társadalmi mozgalmak a XIX. század 30-40-es éveiben az Orosz Birodati
I. Miklós uralkodása a politikai reakció idoszaka volt

az Orosz Birodalomban. A hatalom és kritikusai által is elismert mély
szociális ellentétek a XIX. század 30-40-es éveiben olyan társadalmi
mozgalmak kialakulásához vezettek, amelyek Oroszország fejlodésének
különbözö útjait javasolták.
Az orosz társadalmi mozgalmak fo ¡rányai a XIX. század 30-40-es éveiben

A kormánytábort a- konzervatívok képviselték. Öket védoknek nevezték, mivel változatlan formában kívánták megorizni az Orosz Birodalom onkényuralmi rendszerét. Hozzájuk Szergej Uvarov, Mihail
Pogogyin, Nyikolaj Karamzin és mások tartoztak. A kormánytábor
tagjainak ideológiai alapja a hivatalos népiesség elmélete volt, amelyet
elöször Szergej Uvarov gróf, oktatási miniszter fogalmazott meg 1833-ban.
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SZERGEJ UVAROV JELENTÉSE I. MIKLÔSNAK A FÔBB ALAPELVEK VÂLTOZATAI
CÎMMEL
...Az ôsôk hitének a szeretete nélkül mind a nép, mind az egyes ember
elpusztul. A hazâjâhoz hü orosz kevésbé egyezik beie a pravoszlâv hit akâr
egyetlen dogmâjânak is az elvesztésébe, mint a Monomah-sapka ékkôveinek
elrablâsâba.
Az ônkényuralom Oroszorszâg politikai létezésének alapja. Ezt az igazsâgot
Ôfelsége alattvalôinak tôbbsége érzi... Egész népoktatâsunkat ennek a megvâltô
meggyôzôdésnek kell âthatnia, hogy Oroszorszâg az erôs, emberbarât és
felvilâgosult ônkényuralom âltal él és fog megmaradni. Oktatâsunknak ennek
alapjân kell fejlôdnie.
A két fentebb târgyalt nemzeti elv mellett van még egy nem kevésbé fontos
és erôs harmadik: a népiesség elve. A népiesség elvének kérdésében nines olyan
egység, mint az elôzônél, azonban mindkettô egy forrâsbôl ered és ôsszefonôdik
egymâssal az Orosz Birodalom tôrténetének lapjain. A népiességgel kapcsolatban
minden bonyolultsâg a régi és az üj fogalom eredete miatt van.
1. Mi a lényege a hivatalos népiesség elméletének? 2 Mik lehettek volna a
kôvetkezményei a hivatalos népiesség elmélete bevezetésének a soknemzetiségü
és sokvallâsü Oroszorszâg viszonyai kôzôtt?

.

Ellenzéki szerepben a liberâlisok voltak, akik békés ûton akartâk
megreformâlni az orosz valôsâgot. A reformok kezdeményezését, véleményük szerint az âllamhatalomnak kellett magâra vâllalnia. A XIX. szâzad
30-as éveinek a végén a liberâlisok kôrében külônbôzô nézetek alakultak
ki Oroszorszâg fejlôdésével kapcsolatban: megjelentek a szlavofilek és
a nyugatosok. A szlavofilek (szlâvbarâtok) minden nép, igy az orosz
nép fejlôdésének sajât, râ jellemzô eredeti ûtjât emelték ki. Az eurôpai
élet eredményeinek bevezetése sorân I. Péter megzavarta Oroszorszâg
fejlôdésének természetes ûtjât. Ezért Oroszorszâg legfôbb feladatânak
a „régi természetes rendhez” valô visszatérést tekintették. A rombolô
nyugati ût elkerülésének lehetôségét a szlâvbarâtok a falukôzôsségben,
a pravoszlâv hitben és az orosz nép lelkbvallâsi sajâtossâgaiban lâttâk.
Politikai eszményképüknek a szlavofilek a Péter elôtti ônkényuralmat
tekintették, amikor a cârok a nép tâmogatâsât élvezve uralkodtak, és
idônként ôsszehivtâk a rendi gyülést. A jobbâgyrendszer azonnali felszâ63
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molása mellett léptek fel a mérsékelt reformok által, elkerülvén így a
forradalmat. A szlavofil ideología létrehozóiként Alekszej Homjakovot,
Ivan Kirejevszkijt és Jurij Szamarint tartják számon.
A nyugatosok úgy gondolták, hogy az európai civilizáció kózos és
bármely nép mesterséges elkülónülése tole, az adott nép hanyatlásához
vezet. Véleményük szerint a Nyugatnak és Oroszországnak kózos gyókereik vannak és fejlódésük útja is kózos. A nyugatosok magasztalták
I. Pétert és helyeselték az európai mintákra végrehajtott reformjait.
Oroszország fó célja, hirdették a nyugatosok, csatlakozni az európai
Nyugathoz. Dóntó jelentóségünek ebben a folyamatban nem a hitet,
hanem a józan észt tartották, a falukózósséggel szemben pedig a szabad
egyéniségeket hozták elótérbe. A nyugatosok politikai eszményképe a
korlátolt hatalommal bíró nyugat-európai típusú alkotmányos monarchia parlamenttel, a szólás- és sajtószabadság szavatolásával, a személy sérthetetlenségével és a bíróságok nyilvánosságával. Ellenzékként
viszonyulva a kormány politikájához, a jobbágyrendszer felülról tórténó
megszüntetését kóvetelték, gondolván, hogy a hatalom reformok útján
kóteles megváltoztatni az orosz valóságot. A nyugatosok eszmerendszerét
Tyimofej Granovszkij, Szergej Szolovjov és Konsztantyin Kavelin
fogalmazta meg.
Az ellenzéki erók másfajta képviselói a radikálisok voltak, akik
kiálltak az orosz államrendszer forradalmi úton tórténó megváltoztatásának szükségessége mellett. A legtóbb orosz radikális az Európában ekkor
terjedó szocialista eszmék híve volt. Mivel nem hittek Oroszország fe
lülról tórténó megreformálásában, ezért úgy gondolták, hogy az ónkényuralmat és a jobbágyrendszert csak forradalmi úton lehet megszüntetni.
Ezután létre kell hozni az új szocialista társadalmat, amely mentes az
ember ember általi kizsákmányolásának minden formájától. A leghíresebb orosz radikális-szocialisták Mihail Butasevics-Petrasevszkij,
Alekszander Herzen és Nyikolaj Ogarjov voltak.
Az asszimilációs (beolvasztó) és russziñkációs (oroszosító) politika
kóvetkeztében az Orosz Birodalomban nemzeti felszabadító mozgalmak
jónnek létre. Soraikban liberálisok és radikálisok is voltak, akiket egyesített a nemzeti-kulturális tradíciók védelméért, az ónkényuralom felszámolásáért, a más népek felszabadításáért vívott kózos harc szükségességének a felismerése. A nemzeti-felszabadító mozgalmak jeles képviselói
kózé tartozott Mikola Kosztomarov, Tarasz Sevcsenko, Nikoloz
Baratasvili, Alekszander Csavcsavadze, Grigol Orbeliani, Simon
Konarszkij, Adam Mickiewicz, Valerian Lukaszinszkij és mások.

Az Osztrák Birodalom társadalmi-politikai életét 1815-1847 kózótt
konzervatív tendenciák jellemezték, melyeket K. Metternich személyesített meg.
y Az Osztrák Birodalom szlávok lakta területein nemzeti újjászületés
kezdódik.

8. §. Társadalm i-politikai irányzatok és m ozgalm ak

► Az Orosz Birodalom ekkor a politikai reakció korszakát éli. A
hatalom és ellenzék számára egyaránt legfóbb probléma az ország életének a megreformálása. Azonban az uralkodó körök nem határozták
el magukat a változások végrehajtására, ami Oroszország fokozatos lemaradását eredményezte a vezetö nyugati államoktól.
Kérdések és feladatok
1. Mikor lett Metternich Ausztria kancellárja? 2. Ausztria torténetének melyik
idoszakát nevezik a „március elötti korszaknak"? 3. Nevezzétek meg a szláv
népek „ébresztoit"! 4. Ki volt az Orosz Birodalom uralkodója 1825-1855 között?
5. A dekabrista társaságok melyik programja kívánta Oroszországot alkotmányos
monarchiává változtatni? 6. Ki a szerzöje a hivatalos népiesség elméletének?
+

7. Jellemezzétek az Osztrák Birodalom politikai, társadalmi és gazdasági életét
1815-1847 között! 8. Mit tudtok Ausztria „március elötti" torténetének idoszakáról?
9. Hogyan ment végbe a szláv népek nemzeti újjászületésének folyamata
az Osztrák Birodalom területén? 10. Határozzátok meg az Orosz Birodalom
politikai, társadalmi és gazdasági életének jellemzö vonásait! 11. Jellemezzétek
a dekabristák mozgalmát! 12. Miben különböztek az orosz társadalmi mozgalmak
képviseloinek nézetei egymástól a XIX. század 30-40-es éveiben?

★

13. Állítsátok össze Az Orosz és Osztrák Birodalom gazdasági, politikai és társadalmi
életének osszehasonlító táblázatát 1815-1847 közöttl

^

14. Pótirodalom felhasználásával készítsetek ismertetést az Osztrák és Orosz
Birodalmak ukrán területein kibontakozó nemzeti-felszabadító mozgalomról!

)k

15. Sz. Uvarov, az Orosz Birodalom oktatási minisztere, ,,a hivatalos népiesség
elméletének" szerzöje, teóriáját ,,a honmentés utolsó horgonyának", „szellemi
gátnak" nevezte a nyugatról betörö és Oroszország ban terjedö „rombolö
eszmékkel"szemben. Milyen eszméktol kívánta, szerintetek megóvni Oroszországot
Sz. Uvarov? Miért éppen a „pravoszláv hitnek, onkényuralomnak és népiességnek"
kellett „szellemi gáttá" válnia az orosz társadalomban terjedö nyugat-európai
eszmékkel szemben?

8. §. Társadalmi-politikai irányzatok és mozgalmak
►►

i . Mi a konzervativizmus? 2. Mi a liberalizmus? 3. Milyen nézeteket vallottak a
nemzetek szerepével kapcsolatban a szocialisták?

A konzervativizmus fejiodese. Nagyon elterjedt volt az akkori nyu
gati országokban a konzervatív eszmerendszer. Képviseloi elónyben
részesítettek mindent, amit már igazolt az ido, óvatosan viszonyultak
a reformokhoz, kategorikusan elvetették a társadalom és állam átalakításának minden radikális, forradalmi módszerét. Elismerve az emberi
természet korlátozott voltát, olyan erók tevékenységének szükségszerúségében gondolkodtak, melyek határok között képesek tartani azt. A
magántulajdon és az emberek közötti egyenlotlenség természetes volt a
konzervatívok számára. Fontosabb volt számukra a stabilitás.

D
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A konzervativok együttérzéssel viszonyultak
a szegényekhez és az elesettekhez. Azonban életkôrülményeik javitâsât, gyôgyitâsukat, oktatâsukat,
lakâskôrülményeik javitâsât kizârôlag a gazdagabb
emberek adomânyai alapjân mükôdô egyhâzi és
polgâri jôtékonysâgi szervezetek tevékenységével
kapcsoltâk ôssze. A jôtékonysâgot ebben az idôben
Eurôpâban az elôkelôségek sajâtsâgos târsadalmi
kôtelezettségének tartottâk.
A konzervativizmus egyik képviselôje Thomas
Carlie (1795-1881) angol tôrténész, A francia forradalom tôrténetének szerzôje volt. Függetlenül a
nemesek ônkényétôl, a „régi rendet” sokkal igazsâgosabbnak tartotta azoknâl a viszonyoknâl, amelyek az eurôpai vâllalkozôk és bérmunkâsok kôzôtt
feszültek. A hübérurak, szerinte, sokkal jobban tôrôdtek a parasztjaikkal.
A svâjci kôzgazdâsz és tôrténész, Jean
Charles Sismondi (1773-1842) a konzervativiz
mus szellemében elitélte az ipari forradalmat. A
gépek alkalmazâsa, szerinte, nôvelte a munkanélküliek szâmât, rosszabb lett a vâllalkozôk és a
bérmunkâsok kôzôtti viszony, nôvelte a gyermekmunka alkalmazâsânak méreteit. Ugy itélte meg,
hogy a nép nagy tôbbségének élete a „régi rend”
idején sokkal jobb volt: bâr a parasztok és munkâsok nem nagy jôvedelemmel rendelkeztek, de nem
éltek olyan nyomorûsâgosan, hogy ez erkôlcsi romlâshoz vagy lâzadâshoz vezetett volna.
A liberâlisok az abszolutizmus kôvetkezetes ellenfelei voltak.
Elesen elitélték a kirâlynak azt a jogât, hogy kénye-kedve szerint rendelkezhessen alattvalôi életével, illetve vagyonâval. Nem ismerték el a rendi
elôjogokat és az âllampolgârok egyenlôségéért léptek fel a tôrvény elôtt. A liberâlisok elismerték a
bérmunkâsok azon jogât, hogy egyenjogû târgyalâsokat folytassanak a vâllalatok tulajdonosaival a
munkafeltételekrôl és hogy sajât szervezeteket
(szakszervezeteket) hozhassanak létre. Fokozatosan
bôvlteni kivântâk a képviselôl szâmât, nôvelvén
ezâltal a parlament szerepét az âllam életében.
Jerome Bentham (1748-1832) angol gondolkodô, a liberalizmus egyik legismertebb hive
azon a véleményen volt, hogy a târsadalom nem
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más, mint a saját érdekekkel rendelkezó emberek kôzôssége. Felvirágoztatni ezt a kózósséget csak a személyiség jogainak biztosításával és
a magántulajdon sérthetetlenségének a meghirdetésével lehet. Bentham
azt állította, hogy a szabad vállalkozást nem gátolhatja semmi, kivéve,
ha sérti más emberek érdekeit. Csak a társadalom megreformálását ismerte el, kategorikusan kizárta a forradalomnak még a lehetóségét is.
Felismerte azt, hogy Nagy-Britannia politikai rendszere sok tekintetben
elavult, ezért parlamenti reformot javasolt a választójog kiszélesítése
alapján.
A francia liberalizmus képviselóje, Benjamin Constant (17671830) úgy gondolta, csak az a társadalom szabad, melyben elismerik
a konkrét személy szabadságát. A szabad vállalkozásokat támogatta,
szerinte az állam nem korlátozhatja semmiben az egyént. Politikai eszményképe az alkotmányos monarchia volt. Bírálta a kóztársasági államformát, mivel az, szerinte képtelen biztosítani a személy függetlenségét
az államtól. Csak a királyi hatalom tudja megvédeni a vállalkozók jogait,
ezért a negyedik hatalmi ággá kell válnia.
A klasszikus európai liberalizmus eszméit leginkább Alexis de
Tocqueville (1805-1859) francia államférfi és politológus képviselte.
Az USA-ban, ahová az államhatalom megbízásából érkezett, tanulmányozta Amerika társadalmi-politikai rendszerét és kónyvet jelentetett
meg Demokrácia Amerikában címmel. Múvében elemezte a szabadság
és egyenlóség, illetve a politikai hatalom és társadalom kózótti kapcsolatot. Tocqueville a liberálisok szellemében lépett fel az államhatalom
megerósódése ellen, mivel az mindig a kózigazgatás kozpontosításával
és bürokratizálódásával jár, az pedig korlátozza a személy szabadságát.
Elutasította a társadalmi egyenlóség eszméjét, mondván, csak a ,,rabságban lehet egyenlóség” . Ezzel függótt ôssze az is, hogy Tocqueville
ellene volt az általános választójognak, mert szerinte így a hatalom a
sópredék kezébe kerülhet, akik pedig a szociális egyenlóség megvalósítását akarják.

Egyes torténészek véleménye szerint a XIX. század
a tórténelemben a nacionalizmus korszaka, amely eszmerendszer
az emberiség egyik legmeghatározóbb és legéletképesebb ideológiája volt.
Kezdetét a XVIII. század végi nagy francia forradalommal hozzák ószszefüggésbe, amely a nemzetet a szabad polgárok egyesülésének és a
hatalom forrásának kiáltotta ki. A napóleoni háborúknak kószonhetóen
kezdtek az új eszmék terjedni Európa-szerte. I. Napoléon, akit néha a
nacionalizmus vándorárusának is szokás nevezni, támogatta (nem feledkezve meg saját érdekeiról) Olaszország és Lengyelország nemzeti mozgalmait és elósegítette a nemzeti érzések fokozódását más, állammal
nem rendelkezó népeknél.
A nacionalizmus eszméinek további fejlódését a német gondolkodók tevékenységével hozzák ósszefüggésbe. Johann Gottlieb Fichte
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Georg Wilhelm
Friedrich Hegel

Pierre Joseph
Proudhon
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(1762-1814), miután Poroszország vereséget szenvedett a Napoleón elleni háborúban, a Beszédek a
német nemzethez címü müvében egyesülésre szólítja
fel a németeket, mert csak így válhatnak Europa
kulturális hatalmává. Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831) támogatta a nemzetállamok kialakulását Európában, mivel úgy gondolta, hogy a
nemzetállam az állampolgárok egyesülésének legoptimálisabb formája, az isteni eszme testet óltése a
szabadság, a biztonság, a boldogság megvalósítása
érdekében.
A tudósok kózótt nincs egyetértés abban a
kérdésben, hogy kit tekinthetünk a nacionalizmus
legfóbb ideológusának ebben az idószakban. Egyesek Jean-Jacques Rousseaut és Edmund Berket,
mások viszont Friedrich Listet tartják annak. Ezek
a nézetkülónbségek azzal függhetnek ossze, hogy a
nacionalizmus a XIX. század univerzális jelensége
volt.
A korabeli Európában
sok híve volt a radikális változásoknak és egy
új társadalom felépítésének. Az európai radikálisok
kózótt terjedni kezdtek a szocializmus eszméi. A
szocializmus kifejezést a francia Pierre Leroux
(1797-1871) csak a XIX. század második felében
kezdte alkalmazni. Az igazságos társadalomról,
„aranykorról” szóló mítoszok megjelennek a külónféle vallásokban, de késóbb alakot óltenek az uto
pista szocializmus eszméiben is. Az európai ipari
forradalom kibontakozásának idószakában az uto
pista szocialisták elítélték a bérmunkások szociális
kiszolgáltatottságát és a kegyetlen konkurencia általi kizsákmányolását. Ezekkel az ipari forradalomból adódó jelenségekkel az utopista szocialisták egy
általuk ideálisnak tartott társadalmat próbáltak
szembeállítani.
Robert Owen (1771-1858) angol utopista
arra a kóvetkeztetésre jutott, hogy a szociális problémák fó forrása a piacgazdaság, amely a szabad
versenyek és a termeló eszkózók magántulajdonán
alapszik. Olyan társadalom létrehozását javasolta, ahol a munkások ónkormányzati társaságokba
egyesülnek és nincs magántulajdon. Azért, hogy
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hozza juthassanak a szamukra szukseges alapveto dolgokhoz, az egyes
tarsasagok tagjai kozvetleniil cserelnek ki a masik tarsasag tagjaival a
termekeiket, megkeriilve ezaltal a piacot. A tarsasagok - elkepzelese
szerint - fokozatosan ellepik az egesz bolygot es bekoszont „a foldi
mennyorszag, ahol beke es boldogsag honol” .
A francia utopista Claude-Henri Saint-Simon (1760-1825) „uj
ipari rendszer” letrehozasanak a hive volt, amely minden polgar eletmodjanak felviragzasahoz vezet. Felfogasa szerint az uj tarsadalomban
be kell vezetni az altalanos munkakotelezettseget, a termeles tervszerii szerUtopia - kepzeletbeli sziget Morus Tamâs
vezeset, es azt az elvet, hogy vezeto
angol gondoikodö azonos cimü müveben,
ahol âllitölag egy ideâlis târsadalmi rend
beosztast csak megfelelo kepessegek utletezik. Az utöpia kifejezest akkor hasznâljan lehessen szerezni. A magantulajdon
juk, amikor tudomânyosan meg nem alapoazonban megmaradna. Az allam feladata
zott elkepzelesek alapjân akarnak igazsâgos,
a gazdasag iranyitasa es a szocialis elmintaertekü târsadalmat letrehozni.
lentetek bekes uton torteno feloldasa.
A francia utopista Charles
Fuorier (1772-1827) altalaban kivanta megszuntetni a magantulajdont:
mind a termeloeszkozoket, mind a lakasokat, es a szemelyes hasznalati
targyaket. Kidolgozta az uj „harmonia
tarsadalmanak” a tervezetet, ahol az
Szociaiizm us - olyan tanitas, melynek celja a szocialis igazsâgossâg, szabadsâg es
emberek kepessegei szabadon fejlodhetegyenlöseg eszmenyeinek a megvalösitsa.
nek. Az uj tarsadalom „falanx” kozossegekbol all, ahol az emberek ipari tevekenyseggel es mezogazdasaggal foglalkoznak. Minden falanxlako csak
azzal foglalkozik, amit szeret csinalni. Mindent egyiitt termelnek meg
es egyenloen osztanak el. A legfobb rossz, a kereskedelem eltunik es
a falanxok mindent kozvetleniil cserel
nek ki egymassal. Az uj tarsadalom a
Utopista szociaiizmus - az ideâlis târsadaszocialista eszmek nepszerusitese altal
lomröl szölö tanitâs, amely a közös vagyonon, az âltalânos munkakötelezettsegen es
jon letre.
a megtermelt javak egyenlö elosztâsân alapPierre Joseph Proudhon (1809szik.
1865) francia utopista szocialista megfogalmazta a tarsadalom atalakitasanak
gondolatat a hitelrendszer megreformalasa altal. Javasolta egy olyan
„nepi bank” letrehozasat, amely vissza nem teritendo hitelt biztosit az
igazsagos termekcsere megszervezesehez a kistermelok kozott. Ilyen korulmenyek kozott az allamra, mint a szocialis igazsagtalansag forrasara
mar nem lesz szukseg. A kis tulajdont a
termeles szukseges lancszemenek tartotta, a nagy tulajdont viszont rablasnak.
Anarchizmus - olyan tarsadalmi-politikai
„

j,

.

Proudhont az europai anarchizmus meg-

tere m to je n e k t a rtja k .

iranyzat, amely tagadja az allamhatalom
s2Uks<§ges5eg a a Kozossegek, munkakollektivak teljes onkormanyzatat hirdeti.
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A szocialista elméletet két német gondolkodó, Marx Károly (1818-1883) és Engels
1895) fejlesztette tovább, akik kidolgozták a marxizmus tanítását. A
tókés társadalom szabadsága, véleményük szerint nem más, mint a dolgozó ember elnyomásának a szabadsága. Az állam a kapitalisták uralmának az eszkoze, ezért meg kell azt semmisíteni. A szociális egyenlóséget képtelenség elérni, amíg létezik a
magántulajdon.
Marxizmus - Marx Kâroly es Engels Frigyes
Az utopista szocialisták kritikájáaltal letrehozott filozöfiai, szocialis es politi
ka i tanitas
ból kiindulva Marx kijelentette: a szociKommunizmus (a latin közös szöböl) - târalizmus nem a gondolkodók kitalációja,
sadalmi, gazdasagi es politikai rendszer,
hanem a kapitalizmust kovetó reális
amely a munkaeszközök es közszüksegletársadalmi rendszer. A társadalmi tulajti cikkek kollektiv tulajdonan alapszik. Oszdonon alapszik, megszüntetné az ember
talynelküli tarsadalom, ahoi az âllam megember általi kizsákmányolását, illetve a
szünik letezni.
társadalom osztályokra való tagolódását
a magántulajdon felszámolásával. A tókések érdekeit védó állam helyett létrejónne a pro/etárdiktatúra állama,
amely véghezviszi a fentebb vázolt változásokat. A szocializmus a világ
országaiban végbemenó szocialista forradalom eredményeként jón létre,
amit a proletariátus hajt végre. Ezért fontos az, hogy a proletariátus
felismerje szerepét a társadalmi fejlódésben és szükségszerü a munkásság osztályharcának szervezése. A szocializmusra Marx és Engels
nem mint végcélra, hanem, mint a kommunizmushoz vezetó átmeneti
idószakra tekintett.
Marx és Engels tanításuk gyakorlati megvalósítása céljából 1847ben Londonban megalakítják a Kommunisták Szóvetségét - a tórténelem elsó nemzetkózi kommunista szervezetét. Programját az 1848-ban
megjelent A Kommunista Párt Kiáltványa tartalmazta.
A kiáltvány azt állította, hogy az emberiség egész elózó torténete nem más, mint az osztályok harca és a proletariátus elhívatott
arra, hogy létrehozza a termelóeszkozok társadalmi tulajdonán alapuló
osztály nélküli társadalmat. A kiáltvány
Osztály - emberek nagy csoportja (a társa
feltárta a kapcsolatot a szocializmus és
dalom részei), akiket hasonló termelési kapa kommunizmus kózótt, meghatározta
csolatok és életkórülmények, oktatási és kulaz utóbbi elérésének útját. Azonban ez
turális hozzáférési lehetóségek jellemeznek.
a dokumentum nem érte el a várt haProletariátus - a termelóeszkozok tulajdotást, ezért Marx és Engels az 1848/49-es
nától megfosztott bérmunkások gyüjtóneve.
forradalom veresége után arra a kóvetManifesztum - kiáltvány, felhívás, párt
keztetésre jutott, hogy a kiáltványban
vagy társadalmi szervezet olyan nyilatkozakitüzótt feladatokat a kózeljóvóben telta, amely tartalmazza programját és tevéjesíteni nem lehet.
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RÉSZLET A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYÁBÓL
A burzsoá osztály létének és uralmának leglényegesebb feltétele a
gazdagságnak a mágnások kezében való felhalmozódása, a töke képzodése és
gyarapodása. A töke feltétele a bérmunka. A bérmunka kizárólag a munkások
egymás közötti konkurenciáján nyugszik.
Az ¡par fejlodése, amelynek az akarat nélküli és ellenállásra képtelen hordozója
a burzsoázia, a munkások konkurenciája okozta elszigetelodés helyett annak
forradalmi egyesülését teremti meg. A nagyipar ezáltal.... kitermeli saját sírásóját.
Pusztulása és a proletariátus gyözelme egyaránt elkerülhetetlen.
1. Mivel alapozták meg a szerzök a kapitalizmus pusztulásának elkerülhetetlenségét?
2 . Miben látták a szerzök a proletariátus torténelmi szerepét?

■■

Kovetkeztetesek

Az ipari társadalom kidolgozását kíséro problémák megoldásakor
a konzervatívok a legfontosabbnak a stabilitást és a tradíciókhoz való
hüséget tekintették, míg a liberálisok a változások hívei voltak, azt a
szempontot követve, hogy a holnap jobb, mint a ma, a ma pedig jobb,
mint a tegnap.
t Sok követöje volt a nacionalizmusnak is, melynek terjedése elösegítette a nemzetállamok létrejóttét Nyugaton.
► Az ipari társadalom kezdeti szakaszát jellemzö szórnyú valóság a
szocialista eszmék terjedéséhez vezetett, az utopista szocializmustól a
marxizmusig.
Kérdések és feladatok
1. Nevezzétek meg a korszak konzervatív gondolkodóit! 2. Melyik liberális
gondolkodó tartotta azt, hogy a társadalomban csak a „rabságban lehet
egyenloség"? 3. Nevezzétek meg a Beszédek a német nemzethez címü mu
szerzojét! 4. Mit értünk utopista szocializmus alatt?
+

5. Milyen nézeteket vallottak a konzervatívok a társadalmi fejlodéssel kapcsolatban?
6. A francia liberalizmus teoretikusa Constant írta:„A szabadság alatt én az egyén
uralmát értem a hatalom felett." Mit javasoltak a liberálisok ennek az elvnek a
megvalósítása érdekében? 7. Mik a nacionalista eszmék megjelenésének és
fejlodésének sajátosságai? 8. Jellemezzétek azokat a tervezeteket, amelyeket az
utopista szocialisták javasoltak az igazságos társadalom felépítése céljából!

★

9. Toltsétek ki a Társadalmi, politikai ¡rányzatok a nyugati országokban a
XIX. század elsö felében címü táblázatot!
Az állam és társadalom fejlodésével
Elnevezés
Jelentös képviselók
kapcsolatos nézetek

10. Készítsetek tanulói kutatási projektet! A hét folyamán a médiában (újság,
tv, rádió) közölt információk alapján gyüjtsetek példákat a paragrafusban taglalt
társadalmi-politikai ¡rányzatok szerepérol a nyugati társadalmak életében. A
fentiek alapján vonjátok le a kovetkeztetést, melyek vannak túlsúlyban a nyugati
országokban!
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9.§. Az 1848-49-es európai forradalmak
^

1. Milyen társadalmi rétegek kerülnek hatalomra Franciaországban az 1830-as
júliusi forradalom kovetkeztében? 2. Mik voltak Olaszország és Németország
helyzetének sajátosságai 1815-1847 között? 3. Milyen politikát folytatott
K. Metternich kormánya az Osztrák Birodalomban?

1848/49-ben Európán forradalmi vihar söpör végig. Franciaország
ban kezdödik, majd gyorsan terjed az Osztrák Birodalom területén, a
német és olasz államokban. A „népek tavaszának” eseményei, így nevezték ezeket a forradalmakat a kortársak, egyesítették a különbözö
társadalmi rétegek képviseloinek harcát a „régi rend” maradványai ei
len, a politikai rendszer demokratizálásáért, kiváltották a munkások
tiltakozását a vállalkozókkal szemben, valamint támogatták a különbözö
országegyesítési és felszabadító nemzeti mozgalmakat.
A francia forradaior A XIX. század 40-es éveinek második felében
kiélezodott Franciaországban a társadalmi gazdasági helyzet. A
tobbéves gyenge termés a kenyér drágulását eredményezte. 1847-ben
Franciaországban, csakúgy mint Europa más országaiban, gazdasági válság kezdödött, melynek kovetkeztében bezártak a bankok, gyárak, üzemek, mühelyek, elszabadultak az árak, jelentösen nott a munkanélküliség.
Altalános felháborodást keltettek a megvesztegetési ügyek, vala
mint a királyi család tagjainak visszaélési botrányai. Választójogi reformot követelt. a választójoggal nem rendelkezö kozép- és kispolgárság.
Azonban a kormány kategorikusan visszautasított minden ilyen követelést.
Erre válaszul a választási reform hívei speciális „reform banketteket” rendeztek Párizsban, melyeken megvitatták a választási rendszer
megváltoztatásának különbözö tervezeteit. Ezek a rendezvények kivívták a hatalom elégedetlenségét. Az 1848. február 22-re tervezett soron
következö bankettet betiltották. 1848. február 23-a reggelén a betiltott
bankett képviseloi hatalmas tömeg kíséretében a Marseillaise-t énekelve,
„Eljen a reform!” szavakat skandálva vonult a város központja felé.
Mikor a rendorség a felvonulókra támadt, a nép barikádokat emelt.
A megrémült Lajos Fülöp a felkelök minden kovetelését elfogadta, de
már késo volt.
1848. február 24-én a felkelök bevonultak a Tuileriákba és a király lemondását kovetelték. Lajos Fülöp lemondott és elmenekült. A
felkelt párizsiak betörtek a palotába és elégették a trónt - a királyi
hatalom jelképét. Ezután elfoglalták a képviseloház tanácskozó termét
és új kormány létrehozását kovetelték az ellenzék részvételével. Ez a
kovetelés teljesült.
1848. február 25-én az ideiglenes kormány kikiáltja a második
koztársaságot és jóváhagyják a piros-fehér-kék színü nemzeti lobogót. A
júliusi monarchia megdontésével véget ért az 1848-as forradalom Fran
ciaországban.
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A masodik kôztârsasâg létrejôtté Franciaorszâgban. Az ideiglenes
kormâny megszüntette a nemesi cimeket, bevezette a szabad sajtôt, a szabad gyülekezéshez valô jogot és vâlasztâsokat irt ki az âltalânos vâlasztôjog alapjân minden 21. évét betôltôtt férfl szâmâra az
alkotmânyozô gyülésbe, amelynek feladata az ûj alkotmâny kidolgozâsa
volt. Ennek kôvetkeztében a vâlasztâsra jogosult polgârok szâma 9,3
milliôra nôtt. A munkanélküliek szâmâra létrehoztâk a târsadalmi munka rendszerét. Szâmukra nemzeti mühelyeket alapitottak, ahol napi 1-2
frankért dolgoztak. Amikor a nemzeti mühelyek fenntartâsi kôltsége
mâr elérte a 14 milliô frankot, a kormâny bezârta ôket. Erre vâlaszul
a munkâsok 1848. jûlius 23-26-ân Pârizsban felkelést robbantottak ki,
melyen 50 ezren vettek részt. A felkelést mindkét részrôl rendkivüli
kegyetlenkedés jellemezte. Elfojtâsâhoz az alkotmânyozô gyülés rendkivüli meghatalmazâssal ruhâzta fel Louis Cavaignac tâbornokot, a
hadügyminisztert. Négy napig tartô elkeseredett harc sorân a tüzérség
bevetésével Saint-Antoine elôvârosâban leveri a felkelôket. Az elesettek
szâma meghaladta a 10 ezer fôt. A jûliusi felkelés elfojtâsa utân betiltottâk a radikâlis ûjsâgokat, klubokat és târsasâgokat. A felkelések kôzel 3,5 ezer résztvevôjét letartôztattâk és birôsâgi târgyalâs nélkül szâmüzték.
1848. november 4-én az alkotmânyozô gyülés elfogadta a mâsodik
kôztârsasâg alkotmânyât, amely elôszôr vezette be Franciaorszâg tôrténetében az elnôk intézményét, aki nagy felhatalmazâssal birt a rend
megôrzése érdekében az orszâgban. A tôrvényhozô hatalom a nemzetgyülés kezébe került, a végrehajtô hatalom pedig a kôztârsasâgi elnôkébe, aki a minisztereket irânyitotta. Az alkotmâny megerôsitette az
âltalânos vâlasztôjogot minden 21-ik életévét betôltôtt férfï szâmâra.
1848. december 10-én elôszôr vâlasztottak kôztârsasâgi elnôkôt,
melyen a gyôzelmet a 40 éves Bonaparte Napoléon Lajos (18081873), I. Napoléon unokaôccse szerezte meg, aki a szavazatok %-ét tudhatta magâénak. Gyôzelmét annak kôszônhette, hogy a nép emlékezett
nagybâtyjâra és hitt abban, hogy Napoléon Lajos visszaâllitja a haza
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egykori nagyságát és úgy fog gondoskodni az egyszerü
franciákról, ahogy azt a nagy elód tette.
A franciaországi februári
a németekre. 1848. március 1-e és 5-e között Badenben,
Würtenbergben, Bajországban és más német államokban tómegmegmozdulásokra került sor, amelyeken szabad sajtót, esküdtszéki bíróságot és ossznémet Parla
ment ósszehívását kóvetelték az ország egyesítése céljából. Az ellenzék nyomására a reakciós kormányok
lemondtak, helyüket új kormány vette át, melynek a
liberálisok is tagjai lettek. Németországban forradalom
kezdödött.
Viharos jelleget öltöttek az események Poroszország fovárosában, Berlinben. 1848. március 18-án
a rendórség eroszakot alkalmazott egy reformpárti
felvonulás résztvevoivel szemben. A várost barikádok
lepik el. A harc egész éjjel tartott, reggelre a berliniek kiszorítják a városból a kormánycsapatokat.
IV Frigyes Vilmos parancsára elhagyják a várost. A
király alkotmányt ígér a népnek, megígéri a szabad
sajtó bevezetését és az alkotmányozó gyülés ósszehívását. Az alkotmányozó gyülés elso dóntésével eltörölte a
parasztok hübéri kótelezettségeinek a maradványait.
1848. május 18-án megkezdte munkáját Frankfurt
am Mainban az egységes Németország alkotmányát kidolgozó elso ossznémet parlament. A német liberálisok
ezután a parlament munkájának eredményére várva
beszüntettek minden aktiv tevékenységet. 1848 végén
a hatalom minden német államban támadást indít az
ellenzék eilen. 1848 decemberében a porosz király feloszlatta a nemzetgyülést és alkotmányt „ajándékozott”
a népnek.
1848. május 28-án a frankfurti parlament elfogadta az egységes Németország alkotmányát, amelynek
értelmében az akkori német államok fóderációvá alakulnak át birodalom formájában. A császári koronát a
parlament IV Frigyes Vilmos porosz királynak ajánlotta fel, aki nem fogadta azt el azzal az indokkal, hogy
ö koronát csak a német uralkodóktól kaphat és nem a
forradalom által született parlamenttol. A porosz király
jól tudta, hogy az ossznémet alkotmány eilen foglalt
állást Ausztria kormánya, Szászország és Bajorország,
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Bonaparte
Napoleon Lajos
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így az ö esetleges pozitív válasza a felajánlásra, csak bonyolítaná a
helyzetet.
Rövid idön belül Ausztria visszahívta képviseloit a frankfurti parlamentböl, mivel nem neki ajánlották fei a császári koronát. Példáját
más német államok is kovették, így a parlament elvesztette tekintélyét.
Az ülések színhelyét átvitték a würtenbergi Stuttgartba. 1849 júniusában a würtenbergi király eroszakkal feloszlatta a parlamentet. 1849
májusában pedig az újonnan elfogadott választási torvény eltörölte az
általános választójogot és a választók számára vagyoni cenzust vezetett
be.
Németország parlamenti úton torténo egyesítése a népakarat áltel
az 1848-1849-es forradalom idején kudarccal zárult. A politikai szféra egyetlen vívmánya a porosz alkotmány elfogadása volt. Az ország
egyesítésének reményeit a német patrióták Poroszországhoz füzték, az
egyetlen államhoz, amely képes egyesíteni Németországot.
A párizsi forradalom felrázta Bécset. 1848.
március 13-án felvonulások kezdodnek az osztrák fovárosban „alkotmányt!” , „Szabadságot!” , „Le Metternich-el!” jelszavakkal. I. Ferdinánd császár (V Ferdinándként magyar király - ford.) a bécsiek nyomására megígérte a parlament osszehívását és az alkotmány kidolgozását.
Az Osztrák Birodalom alkotmánya, melyet 1848. április 25-én tettek kozzé, meghirdette a szólásszabadságot, a szabad sajtót, a gyülekezési szabadságot és a kormány felelosségét a parlament (reichstag)
elott. A parlament két házból állt: szenátusból és képviseloházból. Az
utóbbi tagjait választották, de választójoggal csak az ingatlantulajdonosok rendelkeztek. Az osztrák hazafiak tobbségét ez nem elégítette ki,
ezért a harc tovább folytatódott.
1848. május 15-26 között a fovárosban újabb forradalmi megmozdulások zajlanak. A császár a kormánnyal együtt elmenekül Bécsbol.
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I. Ferdinand kenytelen irasban megigerni az altalanos valasztojog bevezeteset. Forradalmi megmozdulasok razzak meg a birodalom szlavok
lakta teriileteit is - Csehorszagot, Galiciat, Bukovinat, Karpataljat, Szlovakiat, a Vajdasagot, Horvatorszagot.
1848 juniusaban Frankfurt ellensulyozasara osszehivjak az Oszt
rak Birodalom teriileten elo szlav nepek kongresszusat. A tobbseg a
Habsburg Birodalom megorzese mellett es az egyesitett Nemetorszagba
valo belepes ellen lepett fel. Ugy gondoltak, hogy a kis fuggetlen szlav
allamok igy keptelenek lesznek fennmaradni, es Nemetorszag keretein
beliil elveszitik nemzeti onazonossagukat. Ezert tamogattak az Osztrak
Birodalom megorzeset es soknemzetisegu foderaciova valo atalakitasat.
Ellenlabasaik viszont a nem nemet nepek onrendelkezeseert es a birodalombol valo kivalas mellett leptek fel. Az 1848. junius 12-e es 17-e
kozotti pragai felkelest leverik az osztrak csapatok, es ez megbenitotta
a kongresszus munkajat is.
1848. julius 10-en megkezdte munkajat az osztrak reichstag, melynek tobbseget a mersekelt liberalisok alkottak, a helyek xA-e pedig a
parasztkepviselok kezebe keriilt. Az egyik elso legfontosabb dontese az
urberi viszonyok eltorlese volt, megvaltasi osszeg kiflzetese fejeben a
foldesuraknak. A paraszti kepviselok tamogatasa segltsegevel a kormany
keresztiilviszi a parlamenten a bunteto hadjaratok finanszirozasanak
hatarozatat Olaszorszag es Magyarorszag ellen.
1848. oktober 6-an a becsiek ujabb felkelest robbantottak ki, megprobaltak megakadalyozni a fovarosi helyorseg beveteset a magyarorszagi
forradalom ellen. A harcok a fovarosban 1848. november 1-ig tartottak,
amikor is Jellasics horvat csapatai elfoglaltak a fovarost. Kozel 5 ezer
becsi halt hosi halalt.
1848 novemberenek vegen I. Ferdinand lemond a tronrol. Az uj
csaszar unokaoccse, I. Ferenc Jozsef lesz (ur. 1848-1916). Megtagadta
mindazokat az engedmenyeket, melyeket elodje a forradalmi megmozdu-
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lások nyomása alatt tett. 1849. március 7-én feloszlatta a reichstagot és
beszüntette az alkotmányt. A forradalom vereséggel végzodôtt. Ausztriában a reakció veszi át az uralmat.
Forradalom Magyarországon A magyar forradalom 1848. március
15-én vette kezdetét a Petófi Sándor által vezetett radikális fiatalok (márciusi ifjak) felkelésével, akik demokratikus szabadságjogokat
kóveteltek a magyaroknak és független, szabad, saját kormányt. 1848.
március 17-én létrejon az elsó nemzeti magyar kormány. Elsó lépésével
agrárreformot hajtott végre, eltórólte az úrbért, a parasztokat pedig a
megmúvelt foldterületek egyharmadának a tulajdonosává tette. Mialatt
véghezvitt egy sor fontos intézkedést, a kormány nem volt hajlandó
foglalkozni a nem magyar lakosság - kárpátaljai ruszinok, szerbek, horvátok és más nemzetiségek jogainak a kérdésével. Ez ahhoz vezetett,
hogy a fentebb említett népek az osztrák hatalom oldalán maradtak.
1848 szeptemberében Jellasics horvát bán a császár parancsára
hadseregével támadást indít Magyarország ellen. A kovetkezó év januárjában elfoglalják Pestet. A magyar országgyulés minden határozatát
I. Ferenc József hatályon kívül helyezi és a Magyar Királyságot birodalmi tartománnyá változtatja. Erre válaszul a magyar hadsereg ellentámadásba megy át és kiüzi Magyarország területéról az osztrákokat.
1849. április 14-én a magyar országgyúlés kikiáltja Magyarország
függetlenségét és kimondja a Habsburgok trónfosztását. Magyarország
kormányzó-elnokévé a magyarok nemzeti-felszabadító harcának vezérét,
Kossuth Lajost (1802-1894) választják.
Ferenc József segítséget kér I. Miklós orosz cártól a szabadságszeretó magyarok forradalmának elfojtásához. Az orosz katonai inter
venció kovetkeztében a magyar hadsereg 1849. augusztus 13-án leteszi
a fegyvert. Kegyetlen megtorlások kezdódnek a forradalom résztvevói
ellen. A városokban és falvakban büntetó expedíciók és tábori bíróságok
múkódtek. Kivégzések sorozata zajlik mindenütt. A magyarországi for
radalom vereséggel végzódik. Ezután a forradalmi mozgalom az Osztrák
Birodalom területén elcsendesedik.
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Az olasz forradalom, amely 1848. január 12-én felkeléssel kezdódik Palermóban, Szicília szigetén, gyózelemmel végzodôtt. A nápolyi király csapatai elhagyták a szigetet. A
gyózelem hire aktivizálta az olasz hazafiak tevékenységét. 1848 februárjában-márciusában az Egyházi Allamban, Toscanában, a Szárd Királyságban alkotmányt ajándékoztak a népnek, parlamentek, kormányok
jôttek létre a mérsékelt liberálisok részvételével.
1848. március 18-án a bécsi események hírére osztrákellenes felkelés robban ki Lombardia kozpontjában, Milánóban. A 15 ezres osztrák
hadsereggel vívott hare a felkelók gyózelmével ért véget. Osztrákellenes
felkelés gyóz Velencében is, ahol kikiáltják a koztársaságot. Lombardia-
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Petófi Sándor
szól a néphez

A magyar hadsereg
leteszi a fegyvert
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Velence felszabadulásának híre az osztrákok uralma alól, pillanatok alatt elterjedt Olaszországban.
Az egész Olaszországot átható hazañas lelkesedés arra ósztónózte Károly Albert szárd királyt,
hogy 1848. március 24-én hadat üzenjen az Osztrák Birodalomnak. így akarta országához csatolni
Lombardiát és Velencét. Azonban július végén az
osztrákok vereséget mértek a szárd hadseregre és
felújították hatalmukat Eszak-Olaszországban.
1848 novemberében népfelkelés robban ki
Rómában. IX. Pius pápa kénytelen volt beleegyezni
az alkotmányozó gyülés osszehívásába. 1849. február 9-én megfosztják a pápát világi hatalmától és
kikiáltották a római kóztársaságot. 1849. márciusban a szárd király felújította a háborút Ausztria
ellen. 10 nap múlva azonban vereséget szenved.
Ezután Károly Albert lemond fía javára a trónról.
A Szárd Királyság új királya II. Viktor Emánuel lesz, aki az osztrákokkal kótótt szerzódésben
lemond Lombardiáról és Velencéról. Ezután az
osztrákok a toszkán herceg kérésére vérbe fojtják
a firenzei forradalmat. Az osztrákok kórülzárják
Velencét és megindulnak Roma ellen. Roma alatt
egyesülnek a pápa által behívott francia hadsereggel. Délról pedig megindul Roma ellen a nápolyi
király. A város két hónapig védte magát. 1849.
július 3-án az alkotmányozó gyülés Rómában elfogadta az olasz risorgimento legdemokratikusabb
alkotmányát. Aznap este a franciák elfoglalták a
várost. A legtovább Velence tartotta magát, melyet
az osztrákok kerítettek kórül. 1849. augusztus 22én a város hós védói leteszik a fegyvert. A velencei
kóztársaság elpusztulásával véget ér a forradalom
Olaszországban.
A forradalom veresége után az országot
elárasztja a terror hulláma: a forradalom résztvevóit, mint bünózóket végzik ki a katonai bíróságok
ítélete alapján. A forradalom fó feladata - Olaszország felszabadítása és egyesítése - megoldatlan
maradt. Azonban az olaszok a további harc szempontjából fontos tapasztalatokra tettek szert.
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Forradalom Olaszországban. Rézmetszet a
XIX. századból

Az 1848-1849-es európai forradalmak az országok fennálló irányítási formái ellen, a néprétegek hatalomban való részvételéért folytak,
a lakosság életkórülményeinek javításáért vívott harcok, a kózép- és
dél-európai népek nemzeti öntudatra ébredését jelentették.
y 1849-ben az ellenforradalmi eróknek sikerült leküzdeni a forradalmi
hullámot. Azonban a „régi rend” alapjaiban jelentösen meggyengült.
Kérdések és feladatok
1. Mikor jött létre a második koztársaság Frandaországban? 2. Ki rendelkezett
végrehajtói hatalommal a második koztársaság alkotmánya alapján? 3. Milyen
államformája kellett, hogy legyen az egyesített Németországnak a frankfurti
Parlament által kiadott alkotmány szerint? 4. Mikor kezdödött a forradalom
Ausztriában? 5. Milyen eseményekkel ért véget a forradalom Olaszországban?
+

6. Hogyan zajlott a forradalom 1848-ban Frandaországban? 7. Jellemezzétek
azokat a változásokat, amelyek a forradalom kovetkeztében mentek végbe
Franciaországban! 8. Miért nem jött létre szerintetek 1848-49-ben az egységes
Németország? Indokoljátok meg nézópontotokat! 9. Jellemezzétek az 18481849-es forradalmat az Osztrák Birodalomban! 10. Miért szenvedett vereséget
szerintetek a magyar forradalom? 11. Hogyan bontakozott ki a nemzetifelszabadító mozgalom Olaszországban 1848-1849-ben?

★

12. Tôltsétek ki a Forradalmak Európában 1848-1849 között dmü táblázatot!

Ország

A forradalom okai

Fö események

A forradalom eredményei

13. Franciaország 1848 után létrejótt kormányának kozmunkákért felelos
minisztere úgy gondolta, hogy a nemzeti mühelyek„bebizonyítják a munkásoknak
az elmélet betegségét és életképtelenségét és rákényszeríti óket, hogy saját
börükön tapasztalják meg annak romboló kovetkezményeit". Milyen elméletre
gondolt a miniszter? Miért voltak hivatottak a nemzeti mühelyek bebizonyítani
az elmélet életképtelenségét? Igazolta-e az idö a miniszter elorejelzéseit?
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10. §. Független államok létrejôtte
Latin-Amerikában
►►

O

1. Milyen európai államok rendelkeztek a XVIII. század végén gyarmatokkal DélAmerikában? 2. Mit nevezünk nemzeti-felszabadító harcnak? 3. Hozzatok fel
példákat az európai népek nemzeti-felszabadító harcára abból az idóbol!
Latin-Amerika a XVIII. század végén, a XIX. század elején. Latin-ame-

rikai országoknak a Dél- és Kozép-Amerikában, valamint a Karibszigetek kôrnyékén található országokat nevezzük. A 300 évig itt uralkodó európai gyarmatosítók elterjesztették a régióban a spanyol, portu
gál, francia nyelvet, melyek a régi latin nyelvból fejlódtek ki, és ez
meghatározta az elnevezését is.
A XVIII. század végén Latin-Amerika területének tóbbsége Spanyolország kezén volt. Gyarmatai négy alkirályságba egyesültek - LaPlata (a mai Argentina, Uruguay, Paraguay Bolivia), Uj-Granada (Kolumbia, Panama, Venezuela, Ecuador), Új-Spanyolország (Mexikó és
Kózép-Amerika egy része), Peru (Peru és Chile). Spanyolországé volt
még Kuba, Puerto Rico, Haiti. Portugália birtokolta Brazíliát, amely
Dél-Amerika területének felét foglalta el.
A nagy fóldrajzi felfedezések idején Pedro Cabral portugál tengerész felfedezte
Dél-Amerika keleti részét. A portugálok sokáig csak értékes fafajtákat szállítottak
ki innen, amit í(pau-brasil"-nak neveztek. Ez az elnevezés késóbb ráragadt LatinAmerikának erre a részére.

San Domingo francia (nyugati) és spanyol (keleti) részekre oszlott,
Guinea pedig brit, holland, francia gyarmatokból állt. Latin-Amerika
minden európaiak uralta gyarmatán a hatalmat a gyarmati kózigazgatás
gyakorolta, amelyet az anyaországban neveztek ki.
Az emberek helyzetét Latin-Amerikában az határozta meg, hogy
honnan származnak és milyen a bórük színe. Az elsó helyen a fehérek
álltak, akik Európából származtak, óket a kreolok - fehérek, akik a
gyarmatokon születtek - kóvették. A kovetkezó helyet a meszticek (fehér és indián szülók gyermekei) foglalták el, majd a mulattok (fehér és
fekete szülók gyermekei), zambók (feketék és indiánok szülöttei) és az
indiánok következtek. A társadalom legalsó fokát a feketék foglalták el,
akik az Afrikából behozott néger rabszolgák leszármazottai voltak.
Latin-Amerika lakosságát az indiánok (a térség óshonos népei),
az európaiak, az Afrikából származók és a vegyes házasságok szülöttei
alkották. A spanyol gyarmatok 16 milliós népességéból 7,5 millió volt
indián, 5,3 millió mesztic, mulatt és zambo, 3 millió kreol. Portugál
Brazília népessége 3,2 millió föt tett ki, akik közül 1,3 millió néger
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rabszolga volt. Az akkori Latin-Amerikában kozel 2 millió néger rabszolga élt.
Az indiánok tóbbsége állami tulajdonban volt, fejadót fizetett, robotra járt, ingyen dolgozott a bányákban, az építkezéseken stb. Lakhelyet csak a gyarmati kózigazgatás engedélyével változtathattak. A nagy
foldbirtokosok kisajátították az indiánok foldjeit, zsellérré változtatva
óket. Csak a latin-amerikaiak kis része volt szabad állattenyésztó-paraszt
(a gauchok La-Platán és a lianerok Új-Granadán). A dolgozó népesség
nagy részét tették ki az adósrabszolga peonok, akiknek az adóssága
óróklódótt családtagról családtagra. Brazíliában a nagy cukornád ültetvényeken néger rabszolgák dolgoztak. Az indiánok, négerek, meszticek,
mulattok, zambók nem vállalhattak hivatalt a gyarmati adminisztráció
és a helyi onkormányzat munkájában.
A helyi arisztokrácia (kreolok) tobbségét az eléggé gazdag ültetvénytulajdonosok és kereskedók tették ki. Ok egyre elégedetlenebbek
lettek, mivel csak az anyaországba szállíthatták áruikat, magas adókat
fizettek és el kellett viselniük az állam só, dohány és más monopóliumát. Mivel a kreolok nem kaptak pozíciót a gyarmati kózigazgatásban,
ezért ónkormányzatot koveteltek a gyarmatoknak.
nay

Feikelés Haití szige tén Az elsó sikeres gyarmatellenes felkelés La

tin-Amerikában Haiti nyugati, francia részén, San Domingóban
kezdódótt. Itt kozel 500 ezer néger rabszolga és mulatt élt, akik 4-5
ezer ültetvényes család tulajdonai voltak. A cukorültetvényeken uralkodó szórnyü munkakorülmények gyakran váltottak ki elégedetlenkedéseket. A Franciaországból érkezó forradalmi hírek nagy hatással voltak a
gyarmatokon élókre.
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San Domingôi csata.
J. Szuhodoiszkij festménye

François-Dominique
Toussaint Louverture.
Rajz 1802-bôl

1791. augusztus 22-én a szigeten felkelés robbant ki, melyben tôbb
mint 100 ezer rabszolga vett részt. Hozzâjuk csatlakoztak a maronok
(fehér rabszolgâk) és a kis fehérek (kisbirtokos farmerek, bérmunkâsok,
kézmüvesek). A felkelés élére a volt rabszolga, François-Dominique
Toussaint (kb. 1743-1803) âllt, akit késôbb Louverturenak (franciâul
megnyitô) neveztek el, mert mindenki elôtt megnyitotta a szabadsâghoz
vezetô utat.
A felkelôk vezére kivâlô hadvezéri és politikusi képességekkel rendelkezett. Ragyogo hadjâratok segltségével felszabaditja a rabszolgâkat.
Rovid ideig Toussaint tâmogatta a spanyol és brit csapatokat, akik 1793ban tôrtek be a gyarmatra, hogy harcoljanak a franciâk ellen. Miutân
a Nemzeti konvent eltôrôlte a rabszolgasâgot a francia gyarmatokon
és elismerte Toussaint hatalmât, ô elérte azt, hogy Haitirôl kivonjâk a
brit és spanyol csapatokat, kiterjesztette hatalmât az egész szigetre és
négerek irânyltotta francia protektorâtussâ vâltoztatta. 1800-ban ôrôkos
fôkormânyzôvâ nyilvânitotta magât.
1801-ben Toussaint kihirdette Haiti alkotmânyât, melyben megerôsitette a rabszolgâk felszabaditâsât, meghirdette az âllampolgârok
egyenlôségét a tôrvény elôtt, a magântulajdon sérthetetlenségét. Franciaorszâg megôrizte névleges hatalmât az orszâg felett. Napoléon elsô
konzul a hatalom felûjitâsa céljâbôl Haiti felett, pâr ezer katonâbôl
âllô hadtestet irânyitott oda. Azonban a hadtestet a haitiak ellenâllâsa
fogadta. Akkor a franciâk békeszerzôdést kôtnek, de csapdâba csaltâk
Toussaint-t. A haiti vezér francia bôrtônben lelte a halâlât. A franciâkkal szembeni ellenâllâs nem szünt meg. Két év mûlva vereséget
szenvedtek a franciâk.
A haiti felkelés gyôzelemmel végzôdôtt. 1804-ben itt jôtt létre Latin-Amerika elsô független âllama, a Haiti Kôztârsasâg.
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B

A latin-amerikai népek harcànak elôfeltételei a spanyolok ellen. A

O

A spanyol gyarmatok hâborüja Latin-Amerikéban a függetlenségért

„régi rend” alapjait lerombolô és a târsadalmi szervezôdés ûj elveit meghirdetô XVIIL szâzad végi nagy francia forradalomnak sok kôvetôje volt Latin-Amerikâban. Ennek elsô reakciôja az 1791-es haiti
felkelés volt. Latin-Amerika népei ébredezni kezdtek.
A spanyol gyarmatok gazdasâgi kapcsolatainak a meggyengülése
az anyaorszâggal a napôleoni hâborûk idején a nemzeti-felszabaditô
harc kibontakozâsâhoz vezetett. Az I. Napoléon szôvetségesének szâmitô spanyol flotta a trafalgari csatâban elpusztult, igy megsemmisült
a Spanyolorszâggal fenntartott kapcsolatok fô eszkôze. Mig 1802-ben
a legnagyobb mexikoi kikôtô, Veracruz 148 hajôt fogadott, addig ez a
szâm 1806-ban 8-ra csôkkent.
A nemzeti-felszabaditô harc latin-amerikai kezdeményezôi a kreolok voltak. A XIX. szâzad elejére nemzeti identitâstudatuk annyira megerôsôdôtt, hogy mâr nem eurôpai betelepülôknek kezdték magukat tartani, hanem latin-amerikaiaknak, foldjük ôshonos lakosainak, akiknek
kizârôlagos joga dônteni a vidékük sorsârôl. A kreolok elôtt mâr ott
lebegett az észak-amerikai angol gyarmatok példâja orszâguk sikeres
âtalakitâsârôl és olyan eszmékkel is megismerkedtek, amelyek alapjân
elméletileg is meg tudtâk alapozni a függetlenségükhôz valô jogukat.
A harc megkezdéséhez az utolsô lôkést az 1808-as események adtâk, amikor a francia csapatok betôrnek Spanyolorszâgba és a trônra
I. Napoléon fivérét, Bonaparte Jôzsefet ültetik. Ez az esemény a latinamerikai spanyol gyarmatokat fontos dilemma elé âllitotta: elismerjék-e
az ûj hatalmat, a régi kirâlynak engedelmeskedjenek-e, vagy eljôtt az
ideje, hogy sajât kezükbë vegyék a dolgok irânyitâsât. Mivel a francia
hôditok elleni harcot irânyltô spanyol junta (e.: hunta) nem kivânt engedményeket tenni a gyarmatoknak, elutasitotta az ônkormânyzat megadâsânak lehetôségét, egyre nôtt azok szâma, akik véglegesen szakitani
akartak az anyaorszâggal.
(1810-1826^ Azon elképzelésnek a terjedésében, hogy a gyarmati
elnyomâs ellen harcolni kell Latin-Amerikâban, fontos szerepet jâtszott
a szabadkômüves mozgalom. Ennek volt
a vezére a venezuelai Francisco de
Szabadkômüvesség - nemzetek feletti valMiranda (1754-1816). A szabadkômülâsetikai mozgalom, amelynek képviselôi az
vesek titkos pâholyai kiterjesztették teemberek morâlis (lelki) tôkéletesitése melvékenységüket az egész kontinensre.
lett a szabadsâg, egyenlôség, testvériség elTitokban terjesztették a XVIII. szâzad
veit hirdették.
végi nagy francia forradalom dokumentumait, az anyaorszâgtol valô függetlenség elnyerésének eszméit, és az USA példâjât kôvetve megalkotni a
sajât âllamisâgot.
1810 nyarân felkelések robbantak ki a legnagyobb spanyol gyar
mati kôzpontokban (Buenos Aires, Caracas, Kito, Bogota), melyek kô-
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vetkeztében megdólt az anyaország uralma. Ezek az események jelentik
a spanyol gyarmatok függetlenségi háborújának kezdetét Latin-Amerikában. Mivel a kontinens egyes részeiben ezek a harcok más-más jelleggel bírtak, ezért 3 fó régiót emelnek ki a torténészek: Venezuela és
Új-Granada (mai Kolumbia), Latin-Amerika déli része, Mexikó.
A harc helyszíne elószór Venezuela volt, ahol a nemzeti-felszabadító mozgalmat a kreolok alapította Hazañas társaság vezette. Határozott
lépéseket kóveteltek az új kreol juntától, amely a spanyolok legyózése
után ragadía kezébe a hatalmat Caracasban. A fiatal venezuelai hazafiak
vezére Simon Bolivar (1783-1830) volt.
_

Simon Bolivar - jeles latin-amerikai katona és államférfi, a spanyol gyarmatok
függetlenségéért folytatott háború vezére Latin-Amerikában. Gazdag venezuelai
kreol családból származott. 1799-1806 kózott Európában tanult, szemtanúja volt
azoknak az eseményeknek, melyek Spanyolországban, Olaszországban és
Franciaországban zajlottak. Az európai felvilágosodás képviselóinek hatására
Bolivar megfogadta, hogy felszabadítja Latin-Amerikát a spanyol uralom alól.
Venezuelába már meggyózódéses republikánusként tér vissza és harcot kezd a
gyarmatosítók ellen. Kiapadhatatlan energiájának, hazájához való hüségének,
magával ragadó képességének koszonhetóen meghatározó szerepet játszott a
spanyol gyarmatok függetlenségi háborújában Latin-Amerikában. Ezért kapta a
hálás utókortól a megtiszteló Felszabadító címet.

1811. július 5-én Caracasban a nemzeti kongresszus kikiáltotta a
független Venezuelai Koztársaságot. alkotmánya meghirdette az alapvetó
állampolgári jogokat, megsemmisítette a nemesi rangokat és a hübéri
kotelezettségeket. Azonban az új hatalom nem szüntette meg a rabságot,
és nem teljesítette a meszticek és indiánok kóveteléseit. Ezt kihasználták a spanyolok, a parasztok egy részét a kreol fóldtulajdonosok ellen
fordították, és a maguk oldalára állították.
1812-ben a spanyolok leverik a felkelóket és Simon Bolivarral
együtt kiszorítják óket Új-Granadába. Itt szintén felkelés robban ki,
amelynek gyózelme után megalakulnak az anyaországtól független ÚjGranada Egyesült Tartományai. Simon Bolivar csapatokat gyüjt, és újból
támadásba kezd. 1813 nyarán elfoglalja Venezuela legnagyobb részét
és visszaállítja a függetlenséget. Azonban a spanyolok 1814-ben megint
leverik a Venezuelai Koztársaságot, a felkelók pedig ismét Új-Granadába
menekülnek. 1816 májusában a spanyol hadsereg elfoglalja Új-Granadát.
Simon Bolivar az üldózói elól Haitiba menekül, ahol ósszegyüjt egy 300
harcosból álló csapatot. 1816 telén velük indul vissza Venezuelába.
A vereségek Bolivart határozott lépésekre sarkallják. Gyózelme
esetére meghirdeti a rabszolga-felszabadítást és a fóldosztást. Ennek
koszonhetóen sokan állnak be ónkéntesként hadseregébe. 1816-ban a
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hâboru ûjabb szakasza kezdodik, amely Venezuela és
Uj-Granada felszabaditâsâval ér véget 1821-ben. Még
abban az évben hatârozatot hoznak a felszabadltott
területek egyesitésérol Nagy-Kolumbia Föderativ Köztârsasâg néven. Elsö ideiglenes elnöke Simon Bolivar
lett.
Ebben az idöben felszabaditö hâboru robban ki
Latin-Amerika déli részén. 1816. julius 9-én kikiâltottâk La-Plata Egyesült Tartomânyainak (1826-tol Argen
tina) függetlenségét. 1817 elején José de San Martin
(1778-1850) kreol tâbornok eros hadsereget hoz létre
és nehéz kôrülmények között Chile fêlé âtkel az Andokon. A felkelok leverik a spanyolokat és 1818. âprilis
5-én kikiâltjâk Chile függetlenségét. 1820-1821-ben San
Martin hadjâratot indit Peruba és a spanyolok felett
aratott gyozelem utân 1821. jûlius 28-ân ünnepélyesen
kimondtâk Peru függetlenségét. Azonban a spanyolok
nem tették le a fegyvert, és tovâbbra is kezükben tartottâk Peru magashegyi részeit. Csak hârom év mûlva
sikerül Bolivarnak megtisztitania az orszâgot a spanyoloktol. Az itt létrejôtt âllamot a hos forradalmâr
tiszteletére, Boliviânak nevezték el. Kikiâltotta függet
lenségét Paraguay (1811) és Uruguay (1825) is.
A latin-amerikaiak eredményes harcât az is elösegitette, hogy a Szent Szôvetség nem tudott Spanyolorszâg segitségére sietni. 1823-ban az USA elnöke, James
Monroe meghirdette a Monroe-elvet, amelynek alapjân
Amerika nem szölt bele Europa ügyeibe, de ezt elvârta az euröpai âllamoktol is. Monroe meghirdette az
„Amerika az amerikaiaké!” jelszöt. Tâmogatta ebben öt
Nagy-Britannia is, hisz érdekében âllt a spanyol âruk
kiszoritâsa Amerikâbol. A brit flotta uralma az Atlantioceânon lehetetlenné tette a Szent Szôvetség betôrését
Latin-Amerikâba.
1810 szeptemberében függetlenségi hâborû boritotta el Mexiköt, egyesitették eroiket a néger rabszolgâk, az indiân parasztok és vârosi szegények. Kezdetben a felkelést Miguel Hidalgo (1753-1811) falusi pap
vezette, halâla utân pedig a szintén pap José Maria
Morelos (1765-1815). 1813-ban a felkelok kikiâltottâk
Mexiko függetlenségét, azonban két év mûlva a spa-

Francisco
de Miranda
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nyolok leverik a felkelôket és visszaveszik a hatalmukat. A politikai stabilités hiânya az anyaorszâgban és
az ôrôkôs megtorlâsok a harc felûjitâsâra ôsztônôzték
a helyi kreol felsô réteget. Az ûj spanyolellenes vezetô
Agustin de Iturbide (1783-1824) kreol ezredes lesz.
1821-ben kikiâltjâk Mexikô függetlenségét, amely két
év mûlva kôztârsasâg lesz. 1823-ban a leszakadô déli
régiok létrehozzâk a fiiggetlen âllamukat - Kôzép-Amerika Egyesült Tartomânyok néven.
1826 januârjâban megadta magât az utolsô spanyol helyôrség. A latin-amerikai spanyol gyarmatok
függetlenségi harca véget ért. Spanyol uralom alatt
csak Kuba és Puerto Rico maradt a Karib-tengeren.
mm

A függetlenség kivivàsa Braziliaban. A X V III. szâ-

zadban Brazilia sikeresen fejlôdôtt az itt feltârt
aranynak és gyémântnak kôszônhetôen. Népessége tizszeresére nôvekedett és elérte az anyaorszâg lakossâgânak a szâmât. Az aranylâz idején, 1740-1760 kôzôtt
évente 50 ezer néger rabszolgât szâllitottak ide. A braziliai bânyâkbôl 1780-1820 kozott 524 tonna aranyat
bânyâsztak ki. Felgyorsult Brazilia fejlôdése azutân is,
hogy 1808-ban Napoléon elôl ide menekült a portugâl
kirâlyi udvar. Ezutân a gyarmati rendszert jellemzô
kereskedelmi monopôlium, korlâtozâsok gyakorlatilag
megszüntek létezni. 1815-ben Brazilia ûj politikai stâtuszt kapott, gyarmatbôl a Portugâl Kirâlysâg egyenrangû részévé lépett elô.
VI. Jânos (ur. 1816-1826) 1821-ben visszatér
Portugâliâba és az anyaorszâg vezetô erôi megprôbâljâk
Braziliât ismét gyarmati sorba taszitani. Erre vâlaszul
egy mozgalom kezd terjedni az orszâgban „Szabadsâg
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vagy halal!” jelszoval. A helyi elokelosegek a nepfelkelo osztagok segitsegevel lekiizdik a portugalok ellenallasat, brazil kormanyt hoznak letre
es arra kenyszeritik a kiraly altal kinevezett Pedro herceg-regenst, hogy
kialtvanyban hirdesse meg az orszag fuggetlenseget. 1822. szeptember
7-en kieroszakoljak azt, hogy a herceg hagyja jova a Portugaliaval valo
teljes szakitast. Ezt a napot tartjak hivatalosan a fuggetlenseg napjanak.
Brazilia birodalomma valt I. Pedro csaszarral az elen. Allamformajat
tekintve alkotmanyos monarchia lett. A neger rabszolgak nem erkeztek
fellazadni es reszt venni a felszabadito harcban, ezert az elkovetkezendo
66 evben Braziliaban tovabbra is fennmaradt a rabszolgasag.
m

Következtetesek

A XIX. szâzad 20-as eveiben Latin-Amerika gyakorlatilag felszabadult a gyarmati elnyomâs alol. A regiö elso allama, amely a nemzeti-felszabaditö felkeles következteben lerâzta a rabszolgasâgot es kikiâltotta
a köztârsasâgot, Haiti lett.
^ A függetlensegi hâboruban aratott gyözelemnek köszönhetöen
Latin-Amerikâban ûj âllamok jöniıek letre: Mexiko, Közep-Amerikai
Egyesült Tartomânyok, Nagy-Kolumbia, Peru, Bolivia, Chile, La-Plata
Egyesült Tartomânyok, Uruguay, Paraguay. Braziliât a helyi elokelosegek
független birodalommâ vâltoztattâk.
► A gyarmati rendszer felszâmolâsa es a politikai függetlenseg kivivâsa elösegitette a latin-amerikai orszâgok felszabadulâsât a különfele
korlâtok alöl, es hozzâjârult ahhoz, hogy ezek az orszâgok önâllö fejlödesbe kezdjenek.
Kerdesek es felad ato k
1. Hogyan neveztek Latin-Amerikâban azokat a fehereket, akik a gyarmatokon
születtek? 2. Mikor kezdödött a felkeles Haiti szigeten? 3. Milyen független
âllarp jött letre 1804-ben Latin-Amerikâban? 4. Kit neveztek a latin-amerikai
forradalmârok közül Felszabaditönak? 5. Mikor hirdettek meg a La-Plata Egyesült
Tartomânyok függetlenseget? 6. Melyik üj független latin-amerikai âllam volt
alkotmânyos monarchia?
7. Milyen volt Latin-Amerika helyzete a XVIII. szâzad vegen es a XIX. szâzad
elejen? 8. Hogyan zajlott, milyen eredmenyekkel zârult es mik voltak a
következmenyei a felkelesnek Haiti szigeten? 9. Târjâtok fel Latin-Amerika
laköi harcânak az elöfelteteleit a spanyolok ellen! 10. Jellemezzetek a spanyol
gyarmatok függetlensegi hâborüjânak menetet Latin-Amerikâban! 11. Hogyan
nyerte el Brazilia a függetlenseget?
★ 12. Âllitsâtok össze a Független âllamok letrejötte Latin-Amerikâban tâblâzatot!
13. Mutassâtok meg a terkepen az üjonnan letrejött âllamokat Latin-Amerikâban!
14. Miert epp a XIX. szâzad 20-as eveiben tudott Latin-Amerika felszabadulni
a gyarmati függöseg alöl? Melyek voltak a döntöbb tenyezök: a külsök vagy a
belsök? Fejtsetek ki âllâspontotokat!

Tudásosszegzés
A XVIII. század végi nagy francia forradalom. Europa a napóleoni háborúk idején és az Europa és Amerika a reakció és a
forradalmak korszakában c. témakórókból
1.

2.

3.
4.

5.
6

.

7.

8.
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Allítsátok össze az európai tôrténelem szerintetek legfontosabb
eseményeinek jegyzetét 1789-1819 között. Alapozzátok meg választásotokat!
Magyarázzátok meg a kovetkezó fogalmak és szakszavak jelentését: forradalom, intervenció, terror, diktatúra, napóleoni háborúk,
Napoleon tórvénykónyve, nemzeti-felszabadító mozgalom, politikai
reakció, free tradeizmus, nemzeti újjászületés, dekabristák, szlavofilek, nyugatosok, szocializmus, marxizmus, népek tavaszal
Soroljátok fel a korszakok jelentós torténelmi személyiségeit! Milyennek látjátok torténelmi jelentóségüket?
A torténelmi térkép segítségével teljesítsétek a kovetkezó feladatokat:
1) Vizsgáljátok meg, hogyan változtak az európai határok a
XVIII. század végén - a XIX. század elején! Határozzátok meg, milyen események kóvetkeztében mentek végbe ezek a változások!
2) Mutassátok meg Napoléon hadjáratainak fó irányait a direktórium, a konzulátus és az elsó császárság idején! Mutassátok meg
a fóbb csaták helyszíneit!
3) Határozzátok meg, milyen területi változásokra került sor Európában a bécsi kongresszus határozatai kóvetkeztében!
4) Mutassátok meg a térképen a forradalmi és nemzeti-felszabadító
mozgalmak helyszíneit 1815-1847 között!
5) Mutassátok meg azokat az országokat, ahol nemzeti-felszabadító
harc zajlott az 1848-49-es forradalom idején Európában!
6) Mutassátok meg a Latin-Amerikában létrejott független orszá
gokat!
Határozzátok meg a XVIII. század végi nagy francia forradalom
helyét Franciaország és Europa torténelmében!
Elemezzétek a napóleoni háborúknak az európai népek fejlódésére
gyakorolt hatását!
Jellemezzétek Europa gazdasági, politikai és társadalmi életének
fó vonásait 1815-1847 között!
Mik voltak a sajátosságai, eredményei és kovetkezményei az 18481849-es európai forradalmaknak?

Idörendi táblázat
A XVIII. század végi nagy francia forradalom. Europa a napóleoni háborúk idején és az Europa és Amerika a reakció és a
forradalmak korszakában c. témakôrôkbol

1789. augusztus 26.
1799. november 9-10.
1804.
1810-1826
1814-1815
1814-1830
1815. március 20. - június 22.
1815. szeptember 26.
1820-1821
1823. december 2.
1830. július 27-29.
1830-1848
1831
1832
1834
1836-1848
1847
1848. február 25.

Esemény
A XVIII. század végi nagy francia forradalom
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elfogadása Franciaországban
A konzulátus létrejôtte Franciaországban
Az elsö császárság létrejôtte Franciaországban
A spanyol gyarmatok függetlenségi háborúja
Latin-Amerikában
A bécsi kongresszus tevékenysége
Bourbon-restauráció Franciaországban
Napoleon száz napja
A Szent Szôvetség létrejôtte
Forradalmak a Nápolyi és a Szárd Királyságban
A Monroe-elv kihirdetése
Júliusi forradalom Franciaországban
Júliusi monarchia Franciaországban
Az Ifjú Itália társaság létrejôtte
Az elsö parlamenti reform Nagy-Britanniában
Az Ifjú Németország társaság létrejôtte
Chartista mozgalom Nagy-Britanniában
A kommunisták szôvetségének létrejôtte
A második kóztársaság létrejôtte Franciaországban

m

Dátum
1789-1799

III. TÉMA. EURÖPA ÉS AMERİKA A TÂRSADALOM

EGYESÜLÉSÉNEK ÉS MODERNIZÂCIÖJÂNAK
KORSZAKÂBAN
11. §. Nagy-Britannia és Franciaorszag a XIX. szazad
50-60-as éveiben
^

1. Mikor ért véget az ipari forradalom Nagy-Britanniâban és
Franciaorszâgban? 2. Milyen sajâtossâgai voltak Nagy-Britannia
politikai fejlodésének 1815-1847 között? 3. Mikor lett Bonaparte
Napoleon Lajos Franciaorszag elnöke?

n

Anglia - a vilàg mühetye. A XIX. szazad 50-60-as évei gyors gaz-

dasâgi fejlodést eredményéztek a viktoriânus Nagy-Britanniâban.
Az 1857-es és 1866-os vâlsâgok nagyon rövid idöre visszavetették a
fejlodésben, azonban hamarosan, egészen a 70-es évek elejéig, ismét
felfelé iveltek a gazdasâgi mutatok.
A brit iparban, csakûgy, mint korâbban, a posztô- és textilâgazatok jâtszottâk a vezetô szerepet és ebben az idôben mâr szinte teljesen a gépi termelésre âlltak ât. Jelentôs volt a termelés volumene a
bânyâszatban és a kohâszatban. Példâul a nyersvasgyârtâs az 1840. évi
1,4 millio tonnârol 6 millio tonnâra no 1870-re. Gyors ütemben fejlödött
a vasûti kôzlekedés. Fontos szerepet jâtszott az acélsinek alkalmazâsa.
Nagy-Britannia gazdasâgi fejlôdése a XIX. szazad 50-60-as éveiben
Mutatok
1850
1870
Pamutgyârak szâma, millio
1,932
2,483
Gyapjügyârak szâma, millio
1,998
2,579
Mutatok
Nyersvasgyârtâs, millio tonna
Szénkitermelés, millio tonna
Kohâszok szâma, ezer fô
Bânyâszok szâma, ezer fô
Vasutvonalak hossza, millio mérfôld

1854 p.
3,2
61
80
370
8

1864 p.
5
93
200
520
12

A vezetô âllamok részarànya a vilàg ipari termelésében 1870-ben, %-ban
Egyéb
NagyOroszFranciaorszag Németorszâg Olaszorszâg
USA
orszâBritannia orszâg
gok
13,2
2,4
10,3
31,8
3,4
23,3
15,6
1. Milyen vâltozâsokra utalnak Nagy Britannia gazdasâgi fejlôdésében a fent közölt
adatok? 2. Melyik orszâg jâtszotta a vezetô szerepet a vilég ipari termelésében
1870-ben?

11. §. Nagy-Britannia és Franciaorszag a XIX. szazad 50-60-as éveiben

A brit dokkokban gözhajök épültek. 1865-ben a gözhajök tonnatartalma elöször mûlta felül a vitorlâsok tonnatartalmât. A brit utakat
végig sürgônyoszlopok hâlôzata szegélyezte. 1866-ban tâvirôkapcsolat létesült Eszak-Amerikâval az Atlanti-ôceânon keresztül lefektetett kâbel
segitségével, 1867-ben pedig Indiâval.
Gyorsan fejlôdik a kereskedelem. A brit ârukat ismerték az egész
vilâgon. Nagy-Britannia vezetô szerepet foglal el a vilâgpiacon, a font
sterlinget mindenütt elismerik, az elszâmolâs fô pénzügyi eszkôzévé vâlik vilâgszerte. Az 1851 mâjusâban megnyilt londoni vilâgkiâllitâsra a
brit ipar termékeinek tûlsûlya volt a jellemzô. Ebben az idôben kezdik
Nagy-Britanniât a „vilàg mühelyének” , a „vilàg szâllitôjânak” és a „vilàg
bankârânak” nevezni.
A vilâgon elsôként Angliâban mulja felül szâmbelileg a vârosi lakossâg létszâma a falusiét. A brit mezôgazdasâg, bâr a termôterületek
és a megtermelt âru nagysâga folyton nôvekszik, képtelen nyersanyaggal
ellâtni az ipart és a vârosokat élelmiszerrel. Fontos szerepet jâtszanak
az ellâtâsban ebben az idôben a tengerentûli gyarmatok. Nagy-Britan
nia mezôgazdasâgâban egyre tôbb gépet kezdenek alkalmazni, ezâltal
lényegesen kevesebb kétkezi munkâsra van szükség.

a

Térsadalmi-politikai élet Nagy-Britanniâban. A brit belpolitikai fej-

lôdés fontos kérdése tovâbbra is a vâlasztôjogi reform, mivel a
târsadalom nagy része jogosulatlan a vâlasztâsra a magas vagyoni cenzus miatt. A reform végrehajtâsânak következetes szöszölöi a trade
unionok. A XIX. szâzad 60-as éveiben elég befolyâsos erôvé vâlnak:
maguk vâlasztjâk gyüléseiken a vezetôiket. A pénzbeli hozzâjârulâsok
felhasznâlâsâval segélypénztârakat nyitnak a tagok szâmâra a munkahely elvesztése, betegség vagy sztrâjk esetére.
1846 és 1866 között a liberâlisok vannak kormânyon, 1866 és 1868
között pedig a konzervativok. A munkâsok szavazatainak reményében
mindkét pârt vezetôi zâszlajukra tüzték a vâlasztôjogi reformot. 1866ban a liberâlisok vezére, William Gladstone tôrvénytervezetet nyûjt
be a parlamentbe, azt javasolva, hogy csôkkentsék a vagyoni cenzust,
igy kivânvân szavazâsi lehetôséghez juttatni a munkâsokat. A tôrvény
tervezetet azonban elveti a parlament. A kôvetkezô tôrvénytervezetet
késôbb a konzervativok miniszterelnôke, Benjamin Disraeli nyûjtotta be. 1867-ben a liberâlisok és a konzervativok közötti kiegyezésnek
kôszônhetôen a parlament elfogadja a mâsodik parlamenti reformot. A
vagyoni cenzus lényeges csôkkentésének kôvetkeztében a vâlasztôpolgârok szâma 814 ezerrôl 2,25 milliôra no. Még 46 „rothadö helységet”
szüntetnek meg. A reform tovâbb demokratizâlta Nagy-Britannia politikai rendszerét. Bâr az âltalânos vâlasztôjogot nem vezették be, âm
igy is vâlasztôjogot kapott a felnôtt férfi lakossâgnak kôrülbelül a fele.

III. TÉMA. EUROPA ÉS AMERIKA A TÁRSADALOM EGYESÜLÉSÉNEK
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A reform elsósorban az új ipari központok érdekeit szolgálta, mivel
választójogot kapott a magasan képzett munkások tôbbsége, akik trade
unionokba egyesültek.
A britek tôbbsége nem felejtette el, hogy a parlamenti reformok
kezdeményezoi a liberálisok voltak, ezért az 1868-as választásokon óket
részesítették elönyben. A liberális kormâny miniszterelnöke, William
Gladstone folytatta a reformot. Bevezették a titkos szavazást. A liberális
kormány egy sor intézkedést foganatosított az ország demokratizálása
érdekében: eltôrôlték az anglikán egyhàznak fizetendô dézsmât Irorszàgban (az irek tôbbsége külônben katolikus volt) és külónválasztották
ugyanott az egyházat az államtól. Megkezdték az elemi iskola reformjàt:
egy sor világi jellegû elemi iskola nyílik (vallási oktatás csak szülôi engedéllyel mùkôdhetett). Az iskolahelyek szâma elérte a 3,5 milliôt.
Továbbra is komoly problémât jelentett mind a konzervativ, mind
a liberális kormányok számára az ir kérdés. A Nagy-Britanniával kötött unió elleni nemzeti-felszabadító mozgalom indul útjára. 1842-ben
az ir hazafiak létrehozzák az Ifjú Irország társaságot. Radikális szárnya 1847-ben megalakítja az Ir Konfóderációt, amely fegyveres harcra
szólított fel a brit uralom ellen. A brit hatalom azonban elfojtotta az
1848 júliusában kezdódótt felkelést. A XIX. század 50-es éveinek végén az ir helyzet ismét kiélezôdôtt a parasztok tiltakozása miatt, akik
agrárreformot kôveteltek. A parasztok megtagadták a bérlet fizetését
a brit földbirtokosoknak, rátámadtak birtokaikra, elégették a termést,
lemészárolták állataikat. Azonban a brit hatalom nem tett semmit az
ir kérdés megoldásáért a XIX. század 50-60-as éveiben, ezért a helyzet
a késóbbiekben mind jobban kiélezôdôtt.
Viktoria uralkodása idején Nagy-Britanniában csôkkenni kezd a
király befolyása az állam életére. A királynó megörizte (a parlamenttel
együtt) rendelkezési funkcióit. A politikai életben egyre nagyobb befo-
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11. §. Nagy-Britannia es Franciaorszäg a XIX. szäzad 50-60-as eveiben

A munkäsosztäly elete. Nyugat-Yorkshire

Kisberlök kilakoltatäsa irorszägban.
Rezmetszet. 1848

lyäshoz jut a pariament es a kormäny a miniszterelnökkel az eien. A
monarchia egyre inkäbb az ällamisäg szimbölumävä välik.

H

N agy-B ritan nia kü lp o litika ja . Az 50-60-as evek külpolitikäja csak-

ügy, mint az ezt megelözö evekben, Henri Palmerston vicomte
(1784-1865) nevehez füzödik, aki az 1830-as evektöl (megszakitäsokkal)
külügyminiszter es 1855-1858 között miniszterelnök is volt. Az orszag
külpolitikai elveit a következökeppen fogalmazta meg: „Nincsenek örök
es ällandö szövetsegeseink, mint ahogy ilyen barätaink sincsenek, de
vannak örök es ällandö erdekeink, amelyeket megvedeni a mi kötelessegünk.” Ebböl kiindulva Euröpäval szemben „a ragyogö elszigetelödes”
es az „egyensüly megörzesenek” politikäjät folytatta. Nem lepett be
egyetlen hosszabb szövetsegbe sem a kontinens orszägaival es ellenszegült minden euröpai orszag megerösödesenek. Ennek a politikänak köszönhetöen toväbbra is „uralkodott a tengereken” , es gyarmati uralomra tört. A külpolitika teren jelentös különbseg a konzervativ es liberälis kormänyok tevekenysegeben nem volt, egy iränyvonalat követtek.
Az 1853-1856 közötti krlmi häborüban Nagy-Britannia Franciaorszäggal es a Szärd Kirälysäggal az Oszmän Birodalom oldalän harcolt
Oroszorszäg eilen. A häborü Oroszorszäg veresegevel vegzödött. Ez megfelelt Nagy-Britannia erdekeinek, hisz nem kivänta Oroszorszäg megerösödeset. Nagy-Britannia tämogatta Olaszorszäg nemzeti egyesiteset,
mivel ezältal gyengülhetett Franciaorszäg befolyäsoltsäga. Palmerston
kormänya tämogatta toväbbä az 1863-as lengyel felkelest az orosz uralom eilen es Dänia harcät Poroszorszäg es Ausztria eilen, akik 1864-ben
törtek be ide, azonban nem kivänta sehol sem veszelyeztetni egyetlen
brit katona eletet se.
Nagy-Britannia komoly eröfesziteseket tett gyarmati birtokainak
novelese erdekeben. 1857-1859 között Indiäban brit ebenes läzadäs
robban ki, amit kegyetlenül levernek. 1856-60 között Nagy-Britannia
Franciaorszäggal közösen reszt vett a Kina elleni mäsodik öpiumhäbo93
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Szevasztopol ostroma a krími háború idején. F. Rubo festménye

Indiai felkelök leverése az angolok által
1857-1859-ben. V. Verescsagin
festménye

rúban, amelynek köszönhetöen újabb elojogokhoz jutott a kínai piacon.
Az 1852-53-as gyarmati háború eredményeképpen indiai birtokaikhoz
csatolták Dél-Burmát, késobb pedig kiterjesztették hatalmukat Malajziára. A XIX. század 60-as éveiben gyarmati hadjáratokat folytattak
Njmgat-Afrikában is.
1848-ban elnokké
Q választották, Napoleon Lajos nem titkolta,Miután
hogy meg akarja újítaA második császárság Franciaországban.

ni a birodalmat. Elnokként érvénytelenítette a 45%-os adót, ezáltal elnyerte a parasztok és kistulajdonosok támogatását. A római felkelés
elfojtásának és az Egyházi Allamnak nyújtott segítségnek köszönhetöen
sikerült a katolikus egyházat is maga mellé állítani.
1851-ben Napoleon Lajos azzal a kéréssel fordult a torvényhozó
gyüléshez, hogy érvénytelenítse az alkotmány azon passzusát, mely szerint az elnök csak 4 év szünet után választható másodszor is a posztjára, azonban elutasítást kapott. Ezután 1851. december 2-án államcsínyt
hajtott végre. A hadsereg erejére támaszkodva Napoleon Lajos ellenorzése alá vonta a fovárost és feloszlatta a torvényhozó gyülést. Leverte
a párizsi republikánusok felkelését, letartóztatta, és kényszermunkára
küldte ellenfeleit.
December 21-én népszavazásra került sor, melyen a franciák többsége (igen szavazat - 7,48 millió személy, nem szavazat - 646 ezer
személy) jóváhagyta Napoleon Lajos lépéseit. Egy év múlva I. Napole
on megkoronázásának évfordulóján, 1852. december 2-án Napoleon Lajost császárrá koronázták III. Napoleon néven (I. Napoleon 21 évesen
meghalt fiát tartották a bonapartisták II. Napóleonnak). Ezzel az eseménnyel ért véget a második koztársaság és vette kezdetét a második
császárság, amely 1870 szeptemberéig maradt fenn.
A második császárság államrendszerét az 1852-es új alkotmány
határozta meg. A reális hatalom a császár kezében volt, a parlament
jogai pedig erösen korlátozva voltak. A parlament három házból állt:
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A masodik csaszarsag unnepe Franciaorszagban. XIX sz.

III. Napoleon koveteket fogad Szlambol. G. Gerom
festmenye

torvenyhozo testiiletbol, amely nem rendelkezett torvenykezdemenyezesi
joggal, szenatusbol es allamtanacsbol, amelyet a csaszar nevezett ki. A
csaszar altal javasolt torvenyeket az allamtanacs dolgozta ki, a kormany
nem miikodott, a minisztereket a csaszar nevezte ki es mentette fel.
A hatalom minden eszkozzel korlatozta az ellenzeket es megprobalta ellenorzese alatt tartani a politikai eletet. Az ujsagokat es folyoiratokat a rendorseg tartotta megfigyeles alatt. Mukodott a cenzura. A
legkisebb kihagast is elzarassal biintettek. Gyakorlatilag megszunt a szolasszabadsag, III. Napoleon az elemi es kozepiskolakat visszahelyezte a
katolikus egyhaz ellenorzese ala. A bortonok tomve voltak a koztarsasag
hiveivel. Sokan kenytelenek voltak elhagyni hazajukat. Franciaorszagban be volt tiltva minden tomegrendezveny: mind a gyiilesek, mind a
felvonulasok. Ez titkos osszeeskiivesek szervezesere sarkallta a masodik
csaszarsag ellenfeleit. III. Napoleon ellen tobb merenyletkiserletet hajtottak vegre. Azonban a franciakat a viszonylagos nyugalom, a rend es
az ennek koszonheto gazdasagi novekedes elegedettseggel toltotte el.
A XIX. szazad 60-as eveinek masodik feleben III. Napoleon egy
sor intezkedest foganatositott az orszag liberalizalasanak az erdekeben.
1866-ban a torvenyhozo testulet jogot kapott arra, hogy kovetelje a miniszterek beszamolojat, es hogy ellenorizze az allam penziigyeit. Az uj
sajtotorveny gyengitette az ujsagok fuggoseget az allami ellenorzestol.
III. Napoleon valtoztatasokat javasolt az alkotmanyban, melyek ertelmeben a kormany ala lett volna rendelve a torvenyhozo testuletnek, a
torvenyhozo testulet pedig jogot kapott volna sajat torvenytervezetek
megalkotasahoz. Az 1870-es nepszavazason a franciak tobbsege tamogatta ezeket a valtozasokat.

B

A z ipari forradalom befejezodese Franciaorszagban. A masodik csa

szarsag idoszakara esik az ipari forradalom befejezodese Francia
orszagban. A gyarakban es iizemekben alkalmazott gozgepek szama
1852 es 1869 kozott 6-rol 26,2 ezerre no. A nyersvasgyartas es koszenbanyaszat haromszorosara novekedett. Kiilonosen gyorsan fejlodott a

95

III. TÉMA. EUROPA ÉS AMERIKA A TÁRSADALOM EGYESÜLÉSÉNEK
ÉS MODERNIZÁCIÓJÁNAK KORSZAKÁBAN

könnyüipar, amely a lakosság igényeinek kielégítését szolgálta. Az ipari
termelés nagysága a XIX. század 50-60-as éveiben megkétszerezodott,
a külkereskedelem volumene pedig megháromszorozódott.
Új bankok jelennek meg. A világ egyik pénzügyi kozpontjává válik
a párizsi értéktozsde. Gyors ütemben épülnek a vasutak. A gazdasági
fellendülés kovetkeztében csökken a munkanélküliség, javul a munkások
anyagi helyzete. A munkafeltételek azonban továbbra is nehezek maradtak. A munkanap 14-16 órás volt, elterjedt volt a gyermek, kamasz és
noi munka. Az 1791-es torvény továbbra is hatályban volt, és tiltotta
a munkásszovetségek létrehozását, a sztrájkokat.
1855-ben Párizsban világkiállítást tartottak, amelyen képviselve
voltak az ország iparának legmodernebb vívmányai. Ez és a következö
(1867) párizsi világkiállítás a francia gazdaság magas fejlettségi színvonaláról tanúskodott.
Az ipari forradalom befejezodésének egyik fontos eredménye volt
a városi lakosság részarányának a novekedése. Ennek kovetkeztében
csökken a III. Napóleont támogató parasztok politikai súlya és no a
vele nem szimpatizáló városi polgárok szerepe.
mm A második császárság külpolitikája. A III. Napóleont jellemzó ha' zardór dontések novelték a második császárság külpolitikájának
ellentmondásos jellegét. Egyrészt megnó Franciaország gyarmatainak
száma, másrészt viszont jelentósen romlik a kapcsolata az európai országok tobbségével.
Napoleon vissza szerette volna állítani az ország 1815 elótti határait, és Europa egyesítését tervezte Franciaország irányításával. Ennek
Oroszország állt az útjában. Az 1853-1856 közötti krími háborúban,
melyben Franciaország is részt vett, Oroszország vereséget szenvedett.
Ez korlátozta Oroszország európai ügyekre gyakorolt hatását. Ugyanakkor 1856-1857-ben III. Napoleon közeledni kezdett Oroszországhoz,
melynek támogatására számított Nagy-Britannia eilen. Ebben az idöben
kiélezodik a brit-francia viszony a gyarmatokon.
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A krimi häborü utän III. Napoleon beavatkozik Olaszorszäg belügyeibe is. Nizza es Savoya megszerzesenek remenyeben hadba lep a
Szärd Kirälysäg oldalän az Oszträk Birodalom eilen. Azonban az oszträkok felett aratott ket gyözelem utän a csäszär elärulta az olasz szövetsegeseit, beket kötött az oszträkokkal, a francia csapatokat pedig
Römäba küldte a päpa vedelmere. III. Napoleon olaszorszägi kalandja
ältalänos elegedetlenseget vältott ki Franciaorszägban.
A mäsodik csäszärsäg aktiv gyarmatositö külpolitikät folytatott.
Nagy-Britanniäval együtt reszt vett a mäsodik öpiumhäborüban 1856 es
1860 között Kinäban. 1858-ban Franciaorszäg gyarmatositotta Del-Vietnamot, 1863-ban protektorätust letesitett Kambodzsäban. III Napoleon
következö kalandja a Mexiko nemzeti-felszabaditö harcäba valö beavatkozäs volt a spanyol uralom eilen. Amikor Spanyolorszäg elvesztette
hatalmät Mexiko felett, francia hadtestet küldött oda, hogy hatalomra
segitse rokonät, Miksa oszträk föherceget. 1867-ben a franciäk az USA
követelesere elhagytäk Mexiköt, a mexiköi republikänusok pedig miutän megfosztottäk hatalmätöl Miksät, golyö ältali halälra iteltek, es
kivegeztek.
1863-ban III. Napoleon diplomäciai segitseget nyüjtott a lengyel
felkelöknek, ami az Oroszorszäggal fennällö viszony megromläsähoz vezetett. A gyarmati kalandok miatt pedig a Nagy-Britanniähoz füzödö
viszony romlik meg. Nemetorszäg es Olaszorszäg nemzeti egyesülesenek
a megakadälyozäsa mind Poroszorszägot, mind pedig az olasz ällamokat
a mäsodik csäszärsäg eilen forditja.
■ ■

K övetkeztetesek

s Nagy-Britannia szämära a XIX. szäzad 50-60-as evei a gazdasägi
növekedes es a politikai rendszer toväbbi demokratizälödäsänak az evei
voltak. A politikai eiet sajätossägävä vält a tärsadalmi ellentetek bekes
megoldäsänak tradiciöja.
^ A mäsodik csäszärsäg fejlödese Franciaorszägban a XIX. szäzad
50-60-as eveiben viszonylag stabil volt. Az iparban eiert sikereknek köszönhetöen a negyedik helyet foglalta el a vezetö ällamok között a viläg
ipari termeieseben birtokolt reszesedeset tekintve. Azonban a 60-as evek
vegere a mäsodik csäszärsäg külsö es belsö helyzete megromlik.
Kerdesek es feladatok
1. Mekkora volt a reszesedese Nagy-Britanniänak a viläg ipari termeieseben?
2. Mikor hajtottäk vegre a mäsodik parlamenti reformot Nagy-Britanniäban?
3. Mely orszägok voltak Nagy-Britannia szövetsegesei a krimi häborüban?
4. Mikor jött letre a mäsodik csäszärsäg Franciaorszägban? 5. Hänyszorosära
nött Franciaorszäg ipari termelesenek volumene a XIX. szäzad 50-60-as eveiben?
6. Nevezd meg az öpiumhäborü dätumät, melyben Franciaorszäg is reszt vett!
4 “ 7. Milyenek voltak Nagy-Britannia gazdasägi eredmenyei a XIX. szäzad 50-60-as
eveiben? 8. Hogyan zajlott a brit välasztäsi rendszer toväbbi demokratizälödäsa
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ebben az idöben? 9. Jellemezzetek a brit külpolitikät a XIX. szäzad 50-60-as
eveiben! 10. Hatärozzätok meg Franciaorszäg tärsadalmi-politikai fejlödesenek
fö sajätossägait a mäsodik csäszärsäg eveiben! 11. Miert sikerült, velemenyetek
szerint, Franciaorszägnak javitania gazdasägi helyzetet ebben az idöben? 12 Mik
voltak a mäsodik csäszärsäg külpolitikäjänak fö eredmenyei es hibäi?

.

★

13. Töltsetek ki a Nagy-Britannia es Franciaorszäg fejlödesenek sajätossägai a XIX.
szäzad 50-60-as eveiben összehasonlitö täbläzatot!
Nagy-Britannia
Franciaorszäg
Az összehasonlitäs kriteriumai
Gazdasägi fejlödes
Politikai eiet
Külpolitika
jfc

14. Egy XIX. szäzadi angol közeleti szemelyiseg, Ernst Johns irta: „A gyarmati
Angliäban sohasem nyugszik le a nap es sohasem szärad fei a ver." Hogyan ertettetek ezeket a szavakat?

12. §. Nemetorszäg es Olaszorszäg nemzeti egyesitese
^

1. Milyen esemenyek zajlottak Nemetorszägban az 1848-1849-es forradalom
idejen? 2. Hogyan zajlott az Olaszorszäg egyesiteseert folytatott harc 1848-1849ben?

n

Nemetorszäg egyesitesenek elöfeltetelei. A XIX. szäzad 50-60-as

eveiben a nemet gazdasäg gyors ütemben fejlödött. Az ipari for
radalom befejezödese utän az orszäg harmadik lett Nagy-Britannia es
USA mögött a viläg ipari termeieseben elfoglalt reszaränya alapjän. A
jelentös növekedes alapjait a gepgyärtäs eredmenyei kepeztek. Az üj
gepek es müszaki eredmenyek alkalmazäsa elösegitettek mäs ipari ägazatok fejlödeset. Nagy ipari központok jönnek letre, mint peldäul a Rajna videke, Vesztfälia, Berlin stb. Gyökeres vältozäsokra kerül sor a
mezögazdasägban is, ahoi az 50-es evek vegen kialakulnak a piaci viszonyok. A gazdasägi növekedest elösegitette a vämhatärok leküzdese
- a vämszövetseg tevekenysegenek köszönhetöen
ezältal a nemet ällamok kijuthattak a nemzetközi piacra.
Az ipari forradalom következteben megvältozik a nemet tärsadalom
összetetele. Meghatärozö szerephez jutnak a vällalkozök es a bankärok.
A munkäsok reszaränyänak növekedese az ö helyzetükön is vältoztat. A
gyärtulajdonosok tökeletesitettek a termeles szervezeset, ami a munkidö
csökkenesehez vezetett. A gepek alkalmazäsa jöl kepzett munkaeröt
igenyelt. A XIX. szäzad 60-as eveiben a munkäsok fizetese az elözö
evtizedhez kepest megnegyszerezödött. A vällalkozök es a munkäsok
is erdekeltek voltak a nemzet egyesiteseben. Csak az egyseges ällam
volt kepes biztositani a felteteleket a szabad töke, az äru es munkaerö
äramläsähoz, a jobb munka- es eletkörülmenyek kialakitäsähoz.
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A nemet földek egyesülesenek szüksegesseget felismerve a nemet
tärsadalomban többfele nezet alakult ki annak megvalösithatösägäval
kapcsolatban. A nemet radikälisok, elsösorban a marxistäk „alulröl” jövö
forradalomra szölitottak fei, amely felreällithatja majd a fejedelmi dinasztiäkat es azok szövetsegeseit. Azonban ez kevesbe volt elkepzelhetö
az akkori Nemetorszäg viszonyai között. A mäsik üt, amely alapjän vegül is megtörtent az egyesüles, szinten forradalmit jelentett, csak „felülröl” - a nemet ällamok alärendeleset a legerösebbnek. Ennek kepviselöi
ket reszre oszlottak: a nagynemet üt tämogatöi Nagy-Nemetorszägban
gondolkodtak, amely magäba foglalnä az Oszträk Birodalmat is; mig
a kisnemet üt hivei a nemet ällamok egyesüleset Poroszorszäg körül
kepzeltek el, Ausztria kizäräsäval.
A XIX. szäzad 50-60-as eveiben a vämszövetseg, melynek vezetö
ällama Poroszorszäg volt es amelyben Ausztria nem vett reszt, a nemet
földek kialakulö közös gazdasägi eletenek központjävä vält.

B

Nemetorszäg egyesülese. Poroszorszäg Otto von Bismarck (1815-

1898), a kivälö nemet politikus tevekenysegenek köszönhetöen
kezd hatärozott politikät folytatni Nemetorszäg egyesitese erdekeben.
Otto von Bismarckot joggal nevezik a XIX. szäzad legjelentösebb
nennet politikusänak. Gazdag brandenburgi nemesi csalädböl
szärmazik. Konzervativ felfogäsü, a porosz kirälyok abszolüt
monarchiäjänak es Poroszorszäg vezetö szerepenek a hive
Nemetorszägban. Bismarckröl azt tartottäk, hogy nagyobb
monarchista, mint a kiräly, ö magäröl azt hiresztelte, hogy
„elsösorban porosz es csak azutän nemet". Politikuskent
a kompromisszumkeszseg hiänya es a kegyetlenseg volt
rä jellemzö. Az erös kez politikäjänak hivekent került be
a törtenelembe. Poroszorszäg kormänyföjekent Otto von
Bismarck, akit vaskancellärnak neveztek, „verrel es vassal"
egyesitette Nemetorszägot, es Europa egyik legjelentösebb
ällamävä tette.

1862. szeptember 24-en I. Vilmos porosz kiräly Otto von Bismarc
kot miniszterelnökke nevezte ki. Fö celjäul Nemetorszäg „verrel es vas
sal” vagyis erövel törtenö egyesiteset tüzte ki.
OTTO VON BISMARCK POROSZORSZÄG TARTOMÄNYI GYÜLESEBEN (LANDTAG)
A KEPVISELÖHÄZHOZ INTEZETT BESZEDEBÖL. 1862. SZEPTEMBER 30.
Nemetorszäg nem Poroszorszäg liberalizmusära tekint, hanem hatalmassägära.
Bajororszäg, Würtenberg, Baden csak hadd jätszadozzon a liberalizmussal, senki sem
ad nekik olyan szerepet, amilyet Poroszorszäg jätszik. A becsi megegyezesekben
megszabott hatärok nem segitik elö Poroszorszäg egyseges ällami eletet.
Beszedekkel, hatärozatokkal napjaink fö kerdeseit nem lehet megoldani, ez volt
a fö hibäja 1848-nak es 1849-nek, verrel es vassal keil megteremteni azt.
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1. Nemetorszäg egyesitesenek melyik ütjät järta Otto von Bismarck? 2. Milyennek
lätta Poroszorszäg szerepet az egyesites folyamatäban?
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A konnyulovassag tamadasa
a sadovai csataban.
V. Sohor festmenye

A nemet birodalom kikialtasa 1871.
A. Verner festmenye

Tervei megvalositasa soran Bismarck atszervezte a hadsereget, meg
sem varva, hogy a tartomanyi gyules jovahagyja a kiadasokat. Ezeknek
koszonhetoen a porosz hadsereg Europa egyik leghatalmasabb hadseregeve valik. Mindemellett a vaskancellar figyelemmel kiserte az europai
folyamatokat, varta a megfelelo alkalmat a hatarozott cselekvesre.
Henry Palmerston, brit miniszterelnok szavaibol megertette, hogy
Nagy-Britannia pozitivan viszonyul az egyseges Nemetorszag kialakulasahoz, mikor az kijelentette: „Eros Nemetorszagra van sziiksegiink,
hogy az kordaban tudja tartani a ket harcias es ambiciozus orszagot
- Franciaorszagot es Oroszorszagot.”
Miutan elerkezettnek latta a pillanatot, Bismarck a tettek mezejere lepett. A dan kiraly halala utan Poroszorszag es Ausztria is maganak
kovetelte a Schleswig es Holstein hercegsegeket. A Dania elleni rovid
haboru utan 1864-ben Poroszorszag megszerezte Schleswiget, Ausztria
pedig Holsteint. Bismarck kovetkezo csapasa Ausztriat erte. 1866. junius 8-an a porosz hadsereg elfoglalta Holsteint. Erre valaszul Ausztria
hadat iizent Poroszorszagnak. Az „onvedelem” iirugyen a porosz hadse
reg atlepte az osztrak hatart. Az osztrak-porosz haboru donto csatajara
1866. julius 3-an keriilt sor nem messze Pragatol, Sadova alatt. A 220
ezer fos porosz hadsereg gyors lovetu fegyverekkel felfegyverezve donto
vereseget mert a 215 ezer fos osztrak hadseregre. A Becsbe vezeto ut
nyitva allt. Vereseget szenvedtek azok a nemet allamok is, amelyek tamogattak Ausztriat. 1866. augusztus 23-an III. Napoleon kozbenjarasara
Poroszorszag es Ausztria megkototte a becsi beket.
A becsi beke kovetkezteben Poroszorszag a legnagyobb nemet allamma valik, melynek terulete a Rajnatol a Nyemanig huzodott. Letrejon
az Eszaknemet szovetseg, melynek elobb 17, majd kesobb meg 4 nemet
allam lett resze. A szovetseg elen a porosz kiraly allt. A Reichstagba
(torvenyhozo szervezet) minden nemet allam valasztott kepviseloket a
ferfiak szamara biztositott altalanos valasztojog alapjan. A kormany elen
a kancellar allt, akit a kiraly nevezett ki, a Reichstag egyetertesevel.
Az elso kancellar Otto von Bismarck lett.
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Az 1866-os häborü elvesztese következteben Ausztria vereseget
szenvedett a Nemetorszäg vezetö szerepeert folytatott harcban. Poroszorszäg gyözelme fontos jelentöseggel b'irt Europa szämära is, hisz közeppontjäban letrejött a nemzeti nemet ällam - az Eszak-nemet Szövetseg.
Miutän Ausztria elvesztette vezetö szerepet Euröpäban, megnyilt az üt
Olaszorszäg nemzeti egyesitese elött, amely eppen ekkor lepett döntö
fäzisäba. A megvältozott helyzet veszelyeztette Franciaorszäg vezetö sze
repet a kontinentälis Euröpäban.
A XIX. szäzad 60-as eveinek vegen kielezödött a viszony Poroszorszäg es Franciaorszäg között. Mindket fei keszült a häborüra es öhajtotta azt. III. Napoleon feit Poroszorszäg toväbbi megerösödesetöl es egy
szämära rövid, gyözelemmel vegzödö häborütöl a mäsodik csäszärsäg
megerösödeset remelte. Bismarck pedig kijelentette, hogy „az Eszaknemet Szövetseg szämära a Franciaorszäg elleni häborü nemcsak elkerülhetetlen, hanem nelkülözhetetlen” , igy remelve befejezni Nemetorszäg
egyesiteset es poziciöinak megerösödeset Euröpäban.

A XIX. szäzad közepen az
Olaszorszäg egyesiteseert folyö harcnak ke
dikälis demokrata es a mersekelt liberdlis. Az elsö iränyzat kepviselöi
Olaszorszäg „alulröl” törtenö egyesitesenek voltak a hivei. A függetlenseget nepi felkeles ütjän, a köztärsasäg kikiältäsäval kiväntäk elerni az
orszägban. A mäsik iränyzathoz tartozö politikusok a nemzeti felszabaduläst „felülröl” folytatott harcban akartäk megszerezni, mely harcnak
az eien a Szärd Kirälysäg (Piemont) ällna. Ok az egyesült Olaszorszägot monarchiakent kepzeltek el.
Az 1848-1849-es forradalomban elszenvedett vereseg következte
ben sok olasz hazafi csalödott a radikälis eszmekben. Ezert Giuseppe
Garibaldi es hivei is arra a következtetesre jutottak, hogy szükseg van
a liberälis demokratäkkal es Piemonttal kötött szövetsegre Olaszorszäg
egyesitese erdekeben. 1852-ben Piemont miniszterelnöke a mersekelt
liberälisok kepviselöje, Camillo Benso Cavour (1820-1861) gröf lesz.
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A piemonti arisztokrata Cavour a XIX. szäzadi Olaszorszäg egyik
legjelentösebb politlkusa volt. 1847-töl üjsägot adott ki
Risorgimento cimmel, melyben minden olasz uralkodöt
szövetsegre szölitott az Ausztria elleni harc erdekeben. Az
1848-1849-es forradalomban nem vett reszt, de flgyelemmel
kiserte az esemenyeket. Megflgyelesei alapjän arra a
következtetesre jutott, hogy csak Olaszorszäg legerösebb
ällama, Piemont kepes az eiere ällni az orszäg egyesitesenek.
1852-ben Cavour Piemont miniszterelnöke lesz es II. Viktor
Emänuel tämogatäsäval hozzäkezd tervei megvalösitäsähoz.

Cavour nem fogadta el a forradalmi radikalizmust, es ügy tartotta, Olaszorszäg csak egy olyan nagy ällam segitsegevel kepes egyesülni, amely le tudja gyözni Ausztriät. Ahhoz hogy Piemont Olaszorszäg
egyesitesenek központjävä välhasson, szükseges volt reformok ütjän mo
dern ällammä vältoztatni, alkotmänyos iränyitässal, fejlett gazdasäggal.

III. TÉMA. EUROPA ÉS AMERIKA A TÁRSADALOM EGYESÜLÉSÉNEK
ÉS MODERNIZÁCIÓJÁNAK KORSZAKÁBAN

A Cavour vezette kormány tevékenységének kovetkeztében fellendült a
Szárd Királyság gazdasága, megerösödött védelmi képessége és sikerült
felfegyverezni hadseregét is.
Piemont részt vett a krími háborúban Oroszország eilen, és 15
ezer katonát küldött a Krímbe. Szovetség jött létre a Szárd Királyság
és Franciaország között. 1858 júliusában Cavour és III. Napoleon találkozott egymással a francia Plombier üdülovárosban és megegyeztek
abban, hogy a 200 ezres francia hadsereg segítséget nyújt a 100 ezres
piemonti hadseregnek Lombardia és Velence osztrák uralom alóli felszabadításában, cserében az megkapja Nizzát és Savoyát.
1859
áprilisában, miután ez az egyezség az osztrákok tudomására
jutott, Ausztria betört Piemont területére. A palestro-i, magenta-i és
solferino-i csatákban az egyesült francia-piemonti csapatok legyozték az
osztrákokat, és ellentámadással felszabadították Lombardiát.
Egész Olaszországot nemzeti lelkesedés kerítette hatalmába. Azonban 1859. július 11-én III. Napoleon Villa Franco-ban szerzodést írt
alá Ausztriával, melynek értelmében a Szárd Királyság fennhatósága
alá csak Lombardia kerül, míg Velence továbbra is Ausztria keretei
között marad. Ez felháborította II. Viktor Emánuelt és megtagadta a
franciáknak Nizza és Savoya átadását, mivel azok felrúgták a korábbi
megállapodásokat. III. Napoleon viszont nem szeretett volna a délkeleti
határainál egy erös, egyesített Olaszországot látni.
Olaszország egyesítésének fó szakaszai

Cavoure árulásként fogta fel a francia császár lépését. Piemont
miniszterelnokének csendes beleegyezésével Toscanában, Pármában és

12. §. Ném etország és O laszország nem zeti egyesítése

Modenában eltávolították a hatalomból a Habsburg-dinasztiából származó hercegeket. Az újonnan megalakult kormányok 1860 elején bejelentették egyesülésüket a Szárd Királysággal. Ezt Cavour csak III. Napoleón
beleegyezésével érte el, aki cserébe megkapta Nizzát és Savoyát.
1860
áprilisában népfelkelés robbant ki Szicília szigetén. A helyi
radikálisok G. Mazzini vezetésével Garibaldihoz fordultak segítségért.
1860. május 6-án Garibaldi 1200 ónkéntessel két gözösön Genovából
kiindulva sietett a szicíliaiak segítségére. Az „ezrek” minden harcosa
vezérük példáját követve vörös inget viselt. Garibaldi megérkezése Szicíliába általános felkelést robbantott ki a nápolyi király ellen. Cavour
ugyan visszautasította Garibaldi támogatásának vádját, de segített neki
felszerelni az „ezreket” és azokat, akik csatlakoztak hozzájuk Szicíliában. A döntö csatára 1860 májusában került sor Calatafiminél. Garibaldi
10 ezer vörösingese élén elfoglalta Palermót és átkelt az Appennin-félszigetre. 1860. szeptember 7-én Garibaldi diadalmasan bevonul Nápolyba.
A király elmenekül, csapatai leteszik a fegyvert, Garibaldi pedig a két
Szicília ideiglenes diktátorává kiáltja ki magát a szárd király megbízásából.
A Dél-Olaszországban kialakult helyzetet Cavour a maga javára
használta fei. Meggyözte III. Napóleont arról, hogy Garibaldi Roma felé
menetel, ahol a franciák állomásoztak, és hogy a velük való találkozás
elkerülhetetlen, o maga megparancsolta a szardíniai hadseregnek, hogy
induljanak a Pápai Allamon keresztül Garibaldi felé. 1860 szeptemberében legyözi a pápai hadsereget és elfoglalja birtokainak tóbbségét. 1860.
október 15-én a szardíniai hadsereg bevonul Nápolyba. Nem sokkal késöbb népszavazást tartanak, amelyen a nápolyiak és a Pápai Allam szardíniaiak által elfoglalt része kimondják a Piemonthoz való csatlakozást.
Mazzini és a radikálisok a kóztársaság kikiáltását követelik, de Cavour
meggyózi Garibaldit, hogy oszlassa fel hadseregét, a hatalmat pedig adja
át II. Viktor Emánuelnek. 1860 végére Olaszország Velencén és a Pápai
Allam kis részén kívül egyesül a szárd korona fennhatósága alatt.

III.TÉMA. EURÔPA ÉS AMERIKA A TÄRSADALOM EGYESÜLÉSÉNEK
ÉS MODERNIZÄCIÖJÄNAK KORSZAKÄBAN

□

Az Olasz Kirâlysâg létrejôtte. Olaszorszâg egyesitésének a befejezése.

1861
februârjâban összeül Torinöban az elsö összolasz parlament
1861. mârcius 17-én Viktor Emânuelt az egyesitett Olaszorszâg elsö
kirâlyânak kiâltotta ki. Az Olasz Kirâlysâg elsö miniszterelnöke Cavour
lesz. Allamrendszerét tekintve az Olasz Kirâlysâg alkotmânyos monarchia volt, kétkamarâs parlamenttel. A képviselohâzat vâlasztottâk, a
szenâtus tagjait a kirâly nevezte ki. Azonban a jelentôs vagyoni cenzus
miatt az orszâg laköinak mindössze 2,5%-a kapott vâlasztojogot.
III. Napoléon az Olasz Kirâlysâgot, mint lehetséges ellenfél, de
megjelenését hüvösen fogadta. Româban francia helyorséget tartott,
amely gâtolta Olaszorszâg egyesitésének a folyamatât. 1862-ben Gari
baldi elkeseredett probâlkozâst tett Roma elfoglalâsâra, de Viktor Emânuel csapatai meggâtoltâk ot ebben, mivel féltek kiélezni a viszonyt
III. Napoleonnal.
Azonban a franciâk képtelenek voltak megakadâlyozni Velence porosz segitséggel tôrténô - Olaszorszâghoz csatolâsât. 1866 âprilisâban
alâirjâk a porosz-olasz szerzodést az Ausztria elleni közös harcröl. Jûniusban, amikor elkezdödött az osztrâk-porosz hâborû, az olasz csapatok
megkôzelitették a velencei tartomânyt. A késobb alâirt szerzodésben
Ausztria kénytelen volt elismerni Velence csatlakozâsât az Olasz Kirâlysâghoz.
Ekkor mâr csak Roma, a Pâpai Allam egy kis részével maradt
az egyesitett Olaszorszâg hatârain kivül. 1867-ben Garibaldi ônkénteseivel elérte Romât és legyozte a pâpai csapatokat. Azonban a Româban âllomâsozo francia helyorség, amely a pâpât védte, meghâtrâlâsra
kényszeritette Garibaldit. Mindez az olasz hadsereg szeme lâttâra zajlott, amely nem avatkozott be az eseményekbe.
Olaszorszâg egyesitése 1870-ben fejezödött be a francia vereséggel
végzodôtt fvancia-porosz hâborû és a mâsodik csâszârsâg bukâsa utân,
amikor a francia helyorség elhagyta Romât. 1870. szeptember 20-ân a
garibaldistâk bevonultak Româba, amely az Olasz Kirâlysâg fovârosa
lett. A pâpa hatalma ezutân a Vatikâni palotâra korlâtozodott.

Giuseppe Garibaldi és II. Viktor Emânuel
talâlkozâsa
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Kôvetkeztetések

D Németorszâg és Olaszorszâg egyesitésének kôvetkeztében helyreâllt
a tôrténelmi igazsâg: Europa két nagy népe létrehozta sajât âllamât. A
politikai széttagoltsâg felszâmolâsa elosegitette az olasz és német nép
fejlodését.
► Németorszâg egyesülése „felülröl” , Olaszorszâgé pedig „felülröl” és
„alulröl” tôrténo közös hare kôvetkeztében valosult meg.
► Az egyesitett Németorszâg és Olaszorszâg harcot inditott, hogy
elfoglalja mélto helyét Europa vezetö âllamai között.
Kérdések és feladatok
1. Mi volt a lényege a kisnémet ütnak? 2. Kinek a gyôzelmével ért véget a sadovai
csata Préga alatt? 3. Mikor jött létre az Északnémet Szôvetség? 4. Milyen terület
került a Szârd Kirâlysâghoz az 1859-ben megkötött villa-francoi francia-osztrâk
szerzodés értelmében? 5. Milyen területek kerültek a Szârd Kirâlysâg kôtelékébe
1860-ban? 6. Mikor alakult meg az Olasz Kirâlysâg?

+

7. Mik voltak Németorszâg egyesitésének elôfeltételei? 8. Hogyan kivânta Otto
von Bismarck egyesiteni Németorszâgot? 9. Jellemezzétek Bismarckot, a politikust!
Milyen szerepet jâtszott Németorszâg tôrténelmében? 10. Hogyan ment végbe
Olaszorszâg egyesitése? 11. Garibaldi „ezrének" sziciliai hadjârata elôestéjén 1860ban Cavour a következöket irta: „Mindent megteszek annak érdekében, hogy az
olasz mozgalom ne vâltozzon forradalommâ. Ezért én képes vagyok mindenre."
Mivel magyarâzhatô Cavour âllâspontja annak ismeretében, hogy ö Olaszorszâg
egyesitésének rendithetetlen hive volt?

★

12. Mutassâtok meg a térképen a Németorszâg és Olaszorszâg egyesitésével
kapcsolatos eseményeket!

*

13. Garibaldi igy magyarâzta Visszaemlékezéseiben az Olaszorszâg egyesitése sorân
elfoglalt âllâspontjât a XIX. szâzad 50-60-as éveiben: „Miutân meggyözödtem
arröl, hogy Olaszorszâgnak Viktor Emânuelt keil követnie, mivel csak ö képes
felszabaditani az idegen uralom alol, én is kôtelességemnek tartottam teljesiteni a
parancsait, bârmibe is került ez szâmomra, elfojtva magamban még a republikânus
lelkiismeretet is." Milyen hatâssal volt Garibaldi és követöinek âllâspontja az
Olaszorszâg egységéért folytatott harc kibontakozâsâra?

13. §. Az Oszträk és Orosz Birodalom a XIX. szazad
50-60-as éveiben
►►

H

i . Mik voltak az 1848-1849-es forradalom sajâtossâgai az Osztrâk Birodalomban?
2. Nevezzétek meg az 1848-49-es magyar forradalom és szabadsâgharc okait, fô
eseményeit és eredményeit! 3. Mik voltak az Orosz Birodalom gazdasâgi, politikai
és târsadalmi életének fô sajâtossâgai 1815-1847 között?
Az Osztràk-Magyar Monarchia létrejôtte. A XIX. szâzad 50-60-as

éveit az Osztrâk Birodalom nehéz korszakaként jellemezhetjük.
Fokozatosan elvesziti a befolyâsos europai âllam szerepét. Fâjdalmas
csapâs volt Ausztria szâmâra a franciâktol és Piemonttol elszenvedett

III. TEMA. EUROPA ES AMERIKA A TARSADALOM EGYESULESENEK
e s m o d e r n iz A c io j A n a k k o r s z a k A b a n

vereseg 1859-ben, minek kovetkezteben elveszitette
egyik legnagyobb tartomanyat - Lombardiat.
Fesziilt maradt a helyzet Magyarorszagon is.
Az 1848-49-es forradalom utan elszabadult terror
nem tudta elfojtani a magyarok szabadsag es fuggetlenseg iranti vagyat. 1853-ban az orszagban titkos tarsasagok jonnek letre, melyek fenntartottak
a kapcsolatot az emigracioban elo Kossuth-tal es
kovetoivel. Fegyveres felkelest keszitettek eld az
osztrakok ellen, Kossuth jelere varva. Ekozben a
mersekelt nemesseg is fellepett az ellen, hogy Magyarorszag a birodalomnak csupan egy tartomanya
legyen, amelyet osztrak tisztviselok iranyitanak.
A Magyar Allami
1861 utan II. Ferenc Jozsef engedelyevel megkezdi
Operahaz epulete
mukodeset az Orszaggyiiles - a torvenyhozas helyi
Budapesten
szerve. A kepviselok kovetelni kezdtek Magyarorszag fuggetlensegenek a visszaallitasat. A csaszar
feloszlatta a lazado Orszaggyulest, de kenytelen
volt targyalasokba bocsatkozni a magyar ellenzekkel. 1866 nyaran kezdetet veszi az osztrak-porosz
haboru, es ezek a targyalasok megszakadnak.
Az elszenvedett vereseg kovetkezteben Ausztria vegleg kivonult
Nemetorszagbol es Olaszorszagbol (elveszitette Velencet). 1867 februarjaban megsziiletett a kiegyezes az osztrakok es magyarok kozott, amely
az Osztr&k Birodalmat dualista Osztrak-Magyar Monarchiava alakitotta
at, amely belugyeit tekintve ket onallo allambol allt.

□

Oroszorszag reszvetele a krimi haboruban. A XIX. szazad kozepen

I. Miklos car elhatarozta, hogy kihasznalva az Oszman Birodalom
hanyatlasat, megerositi befolyasat a KoAz 1853-1856 kozotti krimi haboru zel-Keleten es a Balkan-felszigeten, noOroszorszag kezdte Torokorszag ellen a feveli allama nemzetkozi statuszat. Azonkete-tengeri kikotok es a Balkan-felsziget
ban az a kiserlete, hogy ujra felossza
feletti uralom celjabol. Kesobb atalakult az
Torokorszagnak, „Europa beteg embereOroszorszag es koalicios allamok kozotti hanek”
az europai birtokait, az europai
boruva, melynek tagjai Nagy-Britannia, Fran
ciaorszag, Oszman Birodalom es a Szard Kiorszagok ellenszenvet valtotta ki.
ralysag voltak.
A haboru urugyeiil a katolikus es
a pravoszlav egyhaz kozotti vita szolgalt, hogy ki gondozza Palesztinaban a Szent Sirt. 1853 juliusaban az
orosz hadsereg hadiizenet nelkiil elfoglalta a torok megszallas alatti
dunai fejedelemsegeket: Moldvat es Havasalfoldet. A Nagy-Britannia es
Franciaorszag tamogatasat elvezo torok szultan hadat iizen Oroszorszagnak.
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Az orosz tâmadâst Eurôpâban nem nézik jô szemmel, ami miatt az orszâg politikailag elszigetelôdik. A tôrôk hadsereg kezdetben
eredménytelenül harcol. Az orosz hajôhad Pavel Nahimov vezetésével
1853. november 30-ân a Sinopi-obôlben elpusztitja a kétszer nagyobb
tôrôk flottât. A Kaukâzusban is megsemmisitik a tôrôk hadsereget. Az
események ilyetén alakulâsa nyugtalansâgot keltett Eurôpâban. 1854
mârciusâban Nagy-Britannia és Franciaorszâg ultimâtumban kovetelik
Oroszorszâgtôl a dunai fejedelemségek kiüritését, de mivel vâlaszt nem
kapnak, hadat üzennek. Késôbb csatlakozik hozzâjuk a Szârd Kirâlysâg.
Ausztria a Tôrôkorszâggal kôtôtt szerzôdés értelmében jogot kapott a
dunai fejedelemségek megszâllâsâra és 300 ezres hadsereget âllomâsoztatott a hatâron, hâboruval fenyegetve I. Miklôst. A câr megparancsolta
az orosz csapatok kivonâsât Moldvâbôl és Havasalfôldrôl, melyet azonnal
megszâllnak az osztrâkok.
Ezalatt a szovetséges angol-francia-szârd hadvezetés kidolgozza egy
lehetséges krimi partraszâllâs terveit Szevasztopol, az orosz fekete-tengeri flotta fô bâzisânak az elfoglalâsa céljâbôl. 1854 szeptemberében a
szôvetségesek deszantja partra szâll a Krimben, Jevpatoria kôzelében. A
katonâk a legûjabb csavarmenetes lôfegyverekkel voltak felfegyverezve.
A Krimbe gôzhajôval érkeztek, a parton pedig vasutvonalat épitettek
az élelmiszer és lôszerszâllitâs céljâbôl. Az orosz hadsereg viszont nem
rendelkezett csavarmenetes fegyverekkel, gôzhajôval és vasûttal. Paraszti
szârmazâsû ûjoncokbôl âllt, akiknek nem megfelelô képzéssel rendelkezô
tisztek parancsoltak.
Az orosz hadsereg müszaki elmaradottsâga lehetetlenné tette a
gyôzelmet ebben a hâborûban. 1854 szeptemberében-oktôberében a szô
vetségesek tôbbszôr is vereséget mérnek az oroszokra, és kôrülzârtâk
Szevasztopolt. Az ostrom 1854. szeptember 14-e és 1855. augusztus 30-a
kôzôtt zajlott. A szôvetségesek lényeges tulsûlya és a krônikus lôszerhiâny (10 szovetséges âgyulôvésre csak 1 orosz vâlaszolt) mellett az
oroszok mégis 349 napig tartottâk magukat. Azonban a rengeteg hôstett
és hôsi halâl hiâbavalônak bizonyult. 1855. augusztus 30-ân az utolsô
orosz védô is elhagyta a vârost.
A tôbbi fronton az oroszok lényegesen eredményesebbek vol
tak. A Baltikumban az angol-francia hajôrajnak nem sikerült elfoglalnia Kronstadt és Sveaborg erôditményeit. Nem sikerül elfoglalniuk a
Szolovecki-szigetet sem a Fehér-tengeren, sot sikertelen volt a partraszâllâsuk Petropavlovszk-Kamcsatszkijban is. A Kaukâzusban az orosz
hadsereg 1855 novemberében elfoglalja Karsz tôrôk erôditményt. Azon
ban Szevasztopol elvesztése meghatârozta a hâborû tovâbbi menetét.
Az ûj orosz câr, II. Sândor (1855-1881) beismerte orszâga hâborûs
tûlterheltségét, és elhatârozza, hogy befejezi azt.

Ill.TEMA. EUROPA ES AMERIKA A TARSADALOM EGYESULESENEK
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Csata a Malahov kurgannal Szevasztopolban
1855-ben. G. F. Sukajev festmenye

Szevasztopol vedelme.
M. M. Ivanov festmenye

Az Orosz Birodalom vereseget a krimi haboruban a parizsi szerzodes rogzitette, amelyet 1856. marcius 30-an irtak ala. Oroszorszag
kenytelen volt visszaadni Torokorszagnak Karsz erodjet, a torok vazallus Moldvanak pedig Del-Besszarabiat. Megvontak tole az egyszemelyes
gyamkodas jogat Moldva, Havasalfold es Szerbia keresztenyei felett. A
szovetsegesek elhagytak Szevasztopolt es a Krim-felszigetet. A Feketetengert semlegesse nyilvanitottak. Oroszorszag nem tarthatott itt hadiflottat.
A krimi haboruban elszenvedett vereseg meggyozo bizonyiteka volt
annak, hogy az orszag elmaradottsagat mihamarabb meg kell sziintetni.

B

A z 1861-es reform. A jobbagyrendszer megsziintetese Oroszorszagban A krimi haboruban elszenvedett vereseg raebresztette

II. Sandort a jobbagyrendszer eltorlesenek sziiksegessegere. Az akkori
Oroszorszag volt az egyetlen olyan europai allam, ahol kenyszermunkat
alkalmaztak. A jobbagyrendszer tovabbi fennmaradasa az Orosz Birodalmat masodrangu allamma valtoztatta volna vegervenyesen. Amellett
a jobbagyrendszer es a „szent tulajdon” nagyon emlekeztetett a rabszolgasagra, annak erkolcstelensegere, mindez pedig az europai kozvelemeny ellenerzeset valtotta ki az orosz hatalom irant.
Az orosz tarsadalom fokozatosan raebredt a jobbagyrendszer eltor
lesenek sziiksegessegere, de ennek megvalositasa komoly vitakat valtott
ki a tarsadalomban. A liberalisok ugy gondoltak, hogy a parasztreform
bevezetesevel kedvezo piaci felteteleket kell teremteni a mezogazdasagban. A konzervativok viszont, akiknek tobbsege foldesur volt, a reformot
csak kenyszerintezkedeskent kepzeltek el. Ok maximalisan meg akartak orizni foldbirtokaikat es a parasztokat is fel-jobbagysorban kivantak
tartani a sajat jovojiik biztositasa erdekeben. Az orosz hatalom altal
vegrehajtott parasztreform olyan kompromisszum eredmenye volt, melynek egyforman kellett szolgalnia az allam, a foldesurak es a parasztok
erdekeit. A valosagban azonban senkinek sem volt jo.
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A jobbâgyrendszert az Orosz Birodalom területén
az 1861. februâr 19-ei kiâltvâny alapjân szüntették meg,
melyet aznap irt alâ II. Sândor. Ugyanekkor adta ki
a Rendelkezéseket is hozzâ, mely a reform gyakorlati
magvalôsitâsâval foglalkozott és 17 okmânybôl âllt. A
kiâltvâny alapjân a jobbâgyok szabadokkâ vâltak és egy
sor âllampolgâri joghoz jutottak: joguk lett hâzassâgot
kôtni, kereskedelmi és ipari vâllalatot nyitni, vagyoni
szerzôdéseket kôtni. A rendelkezések meghatâroztâk a
reform részleteinek kérdéseit: az osztâsfôld nagysâgât, a
kôtelezettségeket, az ôrôkvâltsâg megvalôsitâsânak formâjât. Minden reform elôtti paraszti birtok a foldesûr
birtokâban volt, a parasztoknak csak fôldhasznâlati jo 
guk volt. Ezért ezek az „idôlegesen” elkôtelezett parasztok egy sor kôtelezettséggel tartoztak a foldesûrnak
a foldhasznâlatért. Fôldtulajdonossâ akkor vâlt a paraszt, ha megvâltotta annak értékét. A megvâltâs hatâridejét pontosan nem hatâroztâk
meg, feltételei viszont a kôvetkezôk voltak: a paraszti birtok ârânak
75-80%-ât az âllam flzette ki a foldesûrnak pénzben vagy értékpapirban, a tôbbit maga a paraszt. Az âllam âltal kifîzetett pénzôsszeget a
parasztoknak 49 éven keresztül kellett visszafizetni, évi 6%-os kamattal.
Osszesen a parasztok 1,5 milliârd rubelt flzettek vissza (a fôld piaci
értéke kôrülbelül 500 milliô rubel volt).
Annak ellenére, hogy az 1861-es reform utân tovâbbra is megmaradtak a nagy fôldesuri fôldbirtokok (30 ezer foldesûr birtokolt 95
milliô gyeszjatyina fôldet, 20 milliô volt jobbâgy viszont 116 milliô
gyeszjatyinât), a reform mégis progressziv jelentôséggel birt, hisz eltüntette az akadâlyokat az orszâg gyors gazdasâgi fejlôdése elôl. A falvakban megjelentek a gazdag parasztok, akik bérmunkât alkalmaztak,
és a falusi szegények, akik pedig munkât kerestek. Ennek kôszônhetôen
az orosz gyârak és üzemek olcsô munkaerôforrâshoz jutottak. A reform
elôsegltette a belsô piac nôvekedését, ami viszont ôsztônzôleg hatott az
ipari termelés fejlôdésére.
A hatalom âltal a tôrténelmi kôrülmények hatâsa alatt végrehajtott 1861-es jobbâgyreform és a 60-70-es évek reformjai elkésett modernizâciôs jellegüek voltak az Orosz Birodalomban.
A XIX. szâzad 60-70-es éveinek reformjai az Orosz Birodalomban. A
jobbâgyrendszer eltôrlése folvetette a tovâbbi âtalakitâsok szükségességét az Orosz Birodalomban. Az 1864-es ônkormânyzati reform értelmében a kormânyzôsâgokban és a jârâsokban vâlasztott ônkormâny
zati szervek (zemsztvôk) jônnek létre. A zemsztvôk rendelkezô (tôrvényhozô) szervekbôl, jârâsi és kormânyzôsâgi gyülésekbôl, illetve végrehajtô szervekbôl âlltak jârâsi és kormânyzôsâgi hivatalnokokkal. A zemsztvo

□
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Zemsztvo gyülés vidéken.
K. Trutovszkij rézmetszete

képviselóket a földbirtokosok és parasztok közül választották. A
zemsztvók tevékenysége a helyi jellegú gazdasági kérdésekre korlátozódott: utak javítása, kórházak, iskolák építése, az állatorvosi és mezögazdasági szolgálatok megszervezése stb. Ennek ellenére létrejóttük
hatalmas jelentóséggel bírt. Az Orosz Birodalomban onkormányzati szervezetek jöttek létre, melyek a helyi kózósségek ügyeivel foglalkoztak.
A zemsztvo példájára 1870-ben városi reformot hajtanak végre. A
városokban létrejónnek a városi onkormányzat szervei, a dumák, melyek
vagyoni helyzet alapján alakultak. Választójogot kapott minden olyan
25 éves férfi, aki ingatlannal rendelkezett és adót fizetett. A duma
megalapította a városi hivatalt, állandóan mükódó onkormányzati szervét. A városi onkormányzat városrendezéssel, egészségvédelemmel és a
kózoktatással foglalkozott. A városreformnak kószónhetóen a városirányítás régi rendi alapon múkódó szerveit új, a polgári vagyoni helyzeten
alapuló városirányító szervezetek váltják fel.
Az 1864-ben végrehajtott bírósági reform kóvetkeztében megszúnnek a reform elótt múkódó rendi (minden rend számára külön múkódó),
titkos (a bírósági tárgyalások zárt ajtók mögött zajlottak, a vádlottaknak
nem volt ügyvédje) bíróságok. Az új bírósági szabályzatok meghirdették a bíróságok függetlenségét a kózigazgatástól: a bírókat a kormány
nevezte ki, de leváltani csak a bíróság tudta. Minden rend számára
egységes nyilvános bíróságok alakultak. Az üléseken részt vehettek a
nézók és a sajtó is. Versenyeztetó tárgyalásokat vezettek be: a vádat
az ügyész, a védelmet az ügyvéd képviselte. A bünügyeket az esküdtek
részvételével tárgyalták, akik (a béreseken és a szolgákon kívül) a társadalom valamennyi rétegét képviselték. Az esküdtek megállapították
a vádlottak búnósségét, a bíróság elnóke és két bírája pedig meghozta
az ítéletet. Azonban ezzel együtt megmaradtak a parasztok számára a
járásbíróságok, hadbíróságok és egyházi bíróságok. A bírósági reform a
birodalmi bíráskodást az európai bíróságok szintjére kívánta emelni.
1860-ban pénzügyi reformot hajtottak végre, melynek alapján létrejótt az Allami Bank és a Pénzügyminisztérium, amely a bevételek
és kiadások egyedüli rendelkezóje lett. Tóbb jogot kapott az Allami
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Számvevószék. A reform pozitív hatással volt az Orosz Birodalom pénzügyeire.
Az 1864-es kózoktatási reform értelmében bevezették az ingyenes
elemi oktatás egységes rendszerét. Minden rend képviselóje jogot kapott
a gimnáziumi, kózépiskolai tanuláshoz. Azonban a kózépiskolák és felsófokú intézmények fizetettek voltak. Megindul a nók felsófokú képzése
a számukra szervezett felsófokú tanfolyamokon. A reform jelentósége
abban nyilvánult meg, hogy megszüntette az oktatás rendi jellegét.
1865-ben cenzúra-reformot hajtanak végre, amely megszüntette a
kisebb eredeti müvek és fordítások, kózponti, kormány és tudományos
kiadványok elózetes cenzúráját. A reform csókkentette a cenzúra nyomását Moszkvában és Péterváron, de változatlan maradt a népi irodalom
és a vidéki idókózi kiadványok számára.
1862-ben kezdetét vette a hadügyi reform. Az országot 16 katonai
kórzetre osztották és átszervezték a kózponti katonai irányítást. Az elózó újoncozási rendszert 1874-ben felváltotta az általános hadkótelezettség minden férfi számára 21 éves kortól. A szolgálati ido a gyalogságnál
6, a flottánál pedig 7 év volt.
Megkezdódótt az orosz hadsereg új fegyverekkel való felfegyverzése. A sima csóvü fegyvereket csavarmenetesekkel váltják fel, egyre
inkább kibontakozik a gózhajóflotta építése.
A megvalósított intézkedések kóvetkeztében no az orosz hadsereg
harcképessége.

D

Kóvetkeztetések

A XIX. század 60-as évek végének válsága kóvetkeztében az Oszt
rák Birodalom átalakul Osztrák-Magyar Monarchiává.
y A krími háború lényeges hatást gyakorolt a nemzetkózi viszonyokra Európában. Oroszország például elvesztette a lehetóséget arra, hogy
olyan kiemelkedó szerepet játsszon a kontinens ügyeiben, mint amilyen
lehetóséggel I. Napoleón legyózése után rendelkezett.
^ A XIX. század 60-70-es éveinek reformjait az Orosz Birodalmat
irányító vezetó réteg hajtotta végre, ezért ezek a reformok korlátozottak
voltak. Oroszország politikai életében semmilyen változásra nem került
sor. Abszolút monarchia maradt, képviseleti szervek, pártok, világosan
meghatározott állampolgári és szabadságjogok nélkül.

. +

Kérdések és feladatok
1. Mikor jótt létre az osztrák-magyar dualista monarchia? 2. Milyen országok
harcoltak Oroszország ellen a krími háborúban? 3. Mikor szünt meg a
jobbágyrendszer Oroszországban? 4. Kiket neveztekjdólegesen elkótelezetteknek"?
5. Mikor hajtották végre a bírósági reformot? 6. Hány évig tartott a katonai
szolgálat a gyalogságnál a hadügyi reform értelmében?
7. Hogyan alakult meg az Osztrák-Magyar Monarchia? 8. Jellemezzétek a krími
háború okait, menetét és eredményeit! 9. Miért volt kénytelen az orosz kormány
végrehajtani a parasztreformot? 10.‘ Mi a jelentósége a 60-70-es években
végrehajtott reformoknak Oroszország fejlódése számára?

III.TÉM A. EURÔPA ÉS AM ERIKA A TÂRSAD ALO M EG YESÜ LÉSÉN EK
ÉS M O D ERN IZÂ C IÔ JÀ N A K KO RSZA KÂ B A N
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11. Toltsétek ki a Reformok a XIX. szâzad 60-70-es éveiben az Orosz Birodalom
területén tâblâzatot!
A reform lényege
Tôrténelmi jelentôsége
Neve, bevezetésének kezdete

jfc

12. Kijelenthetjük-e, hogy a XIX. szâzad 60-70-es éveinek reformjai elôsegitették
Oroszorszâg „eurôpaivâ vâlâsât"? Fejtsétek ki âllâspontotokat!

14. §. Az USA a XIX. szâzad elsô felében.
Polgârhâborü 1861-1865 kôzôtt
►►

i . Mikor jôtt létre az USA? 2. Milyen volt az USA âllamigazgatâsa?
Az USA târsadalmi és gazdasâgi élete a XIX. szâzad elsô felében. A

XIX. szâzad elején az USA âllamok fôderâciôja volt, területe
2 ezer km-en ât huzôdott az Atlantiôceân észak-amerikai partvidékén. 1803Fôderâcié - szôvetségi âllam megnevezé1867
kôzôtt
2,1
ezer
km2-rôl
se, tôbb olyan âllamalakulatbôl âll, melyek
9,3
ezer
km2-re
nôtt
a
területe.
A
gyors
megôrizve sajât âllamhatalmi szerveiket az
âltalânos fôderativ âllamhatalomnak is alâ
területi nôvekedés, a szabad vâllalkozâs
vannak rendelve.
szelleme vonzôvâ tette az USA-t az
emigrânsok szâmâra. 1820-1856 kôzôtt
4,2 milliô bevândorlô érkezik ide.
A XVII. szâzadtôl kezdve néger rabszolgâkat telepitenek be EszakAmerikâba. Szâmuk 1800 és 1860 kôzôtt 1 milliôrôl 4,4
milliôra nô. Az USA népességén belül a rabszolgatartô
gazdâlkodâsi rendszer az orszâg déli részén volt elterjedve. A néger rabszolgâk munkâjât a gyapot, cukornâd,
riz s és dohânyültetvényeken alkalmaztâk. 1808-ban
megtiltottâk ûjabb rabszolgâk behozatalât az USA-ba.
Ezutân a rabszolgâkat itt hâziâllatok môdjâra kezdik
„szaporitani” kereskedés céljâbôl, vagy pedig titkosan
csempészték be ôket az orszâgba. A rabszolgatartôk erkôlcstelensége az abolicionistâk mozgalmâhoz vezetett,
akik a rabszolgatartâs eltôrlését kôvetelték, mivel ugy
gondoltâk, hogy embert birtokolni bün. 1816-ban fôldeket vâsâroltak Afrika partjainâl, megalapitva ezâltal Li
Néger rabszolgâk a
béria âll-amât. Ugy gondoltâk, hogy az ültetvényesektôl
gyapotültetvényen
felvâsârolt rabszolgâkat majd ide telepitik. Azonban az
ôtlet nem valôsulhatott meg, mivel a rabszolgatartôk
nem akartak lemondani az olcsô munkaerôrôl, az Amerikâban született négerek tôbbsége pedig nem kivânt
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visszatérni Afrikába. Az abolicionisták felvilágosító munkát is folytattak, könyveket adtak ki, felvonulásokat szerveztek. Egyesek a radikális
harci módszerek hívei voltak és segítették a rabszolgák szokését olyan
államokba, ahol nem volt rabszolgaság, vagy Kanadába.
Amerika oslakóit, az indiánokat
külonféle módszerekkel megfosztották
Abolicionizmus - a néger rabszolgaság fela földjüktöl és ellenállásukat letörve,
számolását követelö társadalmi mozgalom
az USA-ban a XVIII. század végén, a XIX.
fokozatosan nyugatra szorítják ki oket.
században.
A XIX. század 30-as éveiben a Mississippitol keletre lakó összes indiánt eröszakkal rezervátumokha kényszerítették,
olyan területre, melyet. tilos volt elhagyniuk.
A XIX. század arrierikai életének jellemzö vonása a vadnyugat betelepítése. Végeláthatatlan, megmüveletlen területein új gazdaságokat
hoznak létre az ide betelepülok és farmerekké válnak. Ezzel testet ölt számukFarmer - földtulajdonos vagy bérlo, ak¡ ma
ra az „amerikai álom” , melynek során
ga vezeti gazdaságát, de bérmunkát is albárki képes megvalósítani saját céljait,
kalmazhat.
ha elég határozott, vállalkozó kedvu és
állhatatosan dolgozik.
A Nyugat nagyfokú benépesítése olyan települések létrejottéhez
vezetett, amelyek késobb nagy városokká alakultak át. A Nyugat Eszak
iparának felvevo piacává és nyersanyag-, illetve élelmiszerbázisává válik.
A területek elfoglalását elosegítette a kozlekedés fejlodése. A XIX. század
elején sok folyami gozhajó jelenik meg. Az Atlanti-óceán partvidékét a
folyókkal, a folyókat pedig egymással számtalan csatorna kötötte öszsze. 1830-ban megnyílik az elsö vasút, melynek hossza 64 km volt. A
XIX. század 50-es éveinek a végére az USA világelsové válik a vasutak
hosszúságában.
Az USA lakosságának tobbsége mezogazdasági munkával foglalkozik: Eszakon és Keleten a családi farmok, Délen pedig az ültetvényes
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A farmerek eloszor alkalmaznak
aceleket. XIX. szazad

A nyugati iranyba halado vasut.
XIX. szazad

gazdasagok voltak tulsulyban. A XIX. szazad elso evtizedeben ipari forradalom kezdodik USA eszaki reszen. Mig 1808-ban csupan 15 gyapotfeldolgozo iizem mukodott, addig az evszazad kozepere ez a szam
megsokszorozodik.
Az ipari forradalom kovetkezteben uj tarsadalmi retegek jelennek
meg - az ipari burzsoazia es a bermunkassag. Az ipari munka abban az
idoben ideiglenes jellegu volt es penzszerzesi celt szolgalt. Az amerikai
gazdagok tobbsege az „also” nepretegekbol kerult ki. Jo pelda erre And
rew Carnegie, acel- es vasutmagnas, aki palyafutasat a XIX. szazad
masodik feleben 12 evesen segedmunkaskent kezdte egy textiluzemben.
Az amerikai tarsadalom nagyon mobilis volt. Az amerikaiak konnyen
valtoztattak munka- es lakhelyet, amint abban nyeresegforrast lattak.
A politikai eletet a ketpartrendszer kialakulasa jellemezte. Annak a partnak a kepviseloje gyakorolhatta
a hatalmat, aki megkapta a valasztasokon a szavazatok viszonylagos
tobbseget. Az USA elso politikai partjai a federalistak (George Wa-‘
shington hivei, akik eros szovetsegi hatalmat akartak es a kereskedok,
illetve bankarok, reszben pedig a gazdag ultetvenyesek erdekeit vedtek)
es a demokratikus republikanusok (Thomas Jefferson hivei, akik az
allamok hatalmanak a megerositeseert harcoltak es a farmerek, meg a
kozeposztaly erdekeit vedtek) voltak.
1828-ban megalakult a Demokrata Part, amely mind a mai napig
mukodik. Nem volt kozvetleniil a demokrata republikanusoknak a kovetoje, de tamogatta az allam jogainak a boviteset. John Adams elnoksege idejen (1825-1829) alakult meg a nemzeti republikanus part, amely
osztotta az ekkor mar nem miikodo federalistak partjanak nezeteit.
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Az elkövetkezö evek a politikai pârtok szâmâra a tanulöevek voltak: tapasztalatot gyûjtöttek,
elsajâtitottâk a vâlasztökkal valö munkât, megtanultâk megszerezni a tâmogatâsukat. Letrehoztâk
az âllamokban pârtjaik helyi alapszervezeteinek a
hâlözatât, pârtkongresszusokat tartottak, ahol jelölteket âllitottak a vâlasztott hivatalok betöltesehez,
adomânyokat gyûjtöttek a vâlasztâsi kampânyhoz.
Negyevente, az elnökvâlasztâsok elött nemzeti
pârtkongresszusokat tartottak, ahol pedig elnökjelölteket âllitottak.
1841-ban a nemzeti republikânusok örököse
a whigek üjonnan alakult pârtja lesz. A demokra
ta pârtban nö a rabszolgatartö Del befolyâsa. A
whigek hajlamosak voltak a velük valö kompromisszum keresesere. Az Eszak es Del közötti ellentetek kielezödesenek helyzeteben szükseg volt
egy olyan politikai eröre, amely kepes komolyan
ellenszegülni a demokratâknak.
1854-ben Chicagöban megalakult a Republikânus Pârt, amely ma is müködik. Elsö elnöke
Abraham Lincoln (1809-1865) lett. Sok whig lepett be a Republikânus Pârt soraiba. A republikânusokat tâmogattâk a farmerek, vâllalkozök, Eszak
es Nyugat bermunkâsai.
A ket pârt velemenye a kor legfontosabb
problemâjâröl, a rabszolgasâgröl lenyeğesen eltert
egymâstöl. A demokratâk ugy gondoltâk, minden
âllamnak a sajât joga, hogy engedelyezi-e vagy sem
a rabszolgasâgot a sajât területen. A republikânu
sok ugyan nem követeltek a rabszolgatartâs azonnali felszâmolâsât, de azon voltak, hogy a nyugati
földek irânyâba ne terjedjen.
1803-1867 kôzôtt az amerikai kormânyok külônféle môdszerekkel nôvelték területeiket és befolyâsukat Eszak-Amerikâban. 1803ban tôrténik meg az elsô terüExpanziô (terjeszkedés) - a befolyâsi öveleti gyarapodâs Thomas Jefferson
zet nôvekedése (területi, gazdasâgi, poli
tikai) üjabb földek, felvevôpiacok, nyerselnôksége idején, amikor is 15
anyagforrâsok megszerzésére mas orszâgok
millio dollârért megvâsâroltâk
rovâsâra.
Franciaorszâgtôl Louisianât. Bo
naparte Napoleon fontosabbnak
tartotta a kincstâr megtôltését, mint a tengerentûli fôldek birtoklâsât.
Louisiana megszerzésével az USA megkettôzte területét és megkapta
New Orleans kikôtôvârosât.
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Az angol-amerikai häborü idejen.
Csata a Queenstowni magaslaton. 1812

Az amerikai-mexiköi häborü idejen.
Veracruz ostroma. 1847

1812-1814-ben az USA häborüt inditott Nagy-Britannia eilen,
hogy elszakitsa töle Kanadät. Miutän azonban a brit deszant elfoglalta Washingtont, a flotta pedig lötte a kikötövärosokat, az USA letett
koräbbi szändekäröl es elismerte a letezö hatärokat. 1818-ban a britek
ätadtäk az USA-nak Red River gyarmatukat. Az USA elhatärozta, hogy
kihasznälja Spanyolorszägnak a latin-amerikai spanyol gyarmatok függetlensegi häborüja miatti meggyengüleset. 1813-1819 között fokozatosan elfoglalja Floridät, es miutän megszerezte, 5 milliö dollärt fizet ki
a felszigetert Spanyolorszägnak. Ezutän fokozatosan haladnak elöre a
Csendes-öceän iränyäba.
Sok amerikai telepes telepszik le Mexiko eszaki reszen, miutän az
kivivja függetlenseget Spanyolorszägtöl. 1836-ban az amerikaiak felkelese
következteben kikiältjäk a Mexikötöl független Texas ällam letrejöttet.
A mexiköi hatalom kenytelen volt elismerni azt. Kilenc ev mülva Texas
üj tagällamkent belepett az USA kötelekebe. Ez lett a kivältö oka az
1846-1848 között zajlö amerikai-mexiköi häborünak. Mexiko vereseget
szenvedett es nemcsak Texast veszitette el, hanem eszaki földjeit is,
az orszäg területenek 55%-ät, amiert 15 milliö dolläros kompenzäciöt
kapott. Ezen a videken jön letre Arizona, Kalifornia, Nevada, Uj-Mexikö
es Utah.
1846-ban az USA es Nagy-Britannia közös szerzödesben hatärozzäk meg az angol területek eszaki hatärät Kanadäban. Az USAhoz kerülnek az eszaknyugati területek, ahoi kesöbb letrejön Oregon,
Washington es Idaho ällam. Az USA utolsö komolyabb szerzemenyei
Alaszka es az Aleut-szigetek voltak, melyeket 1867-ben väsäroltak meg
az Orosz Birodalomtöl 7,2 milliö dollärert.
Az amerikai
tärsadalom legegetöbb problemäja ekkor a rabszolgasäg volt. Egy
orszägon belül egyszerre ket rendszer is müködött - a rabszolgatartö
es a szabad piac, a töke es a munkaerö rendszere. A XIX. szäzad 50-es
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eveiben az USA-ban kielezodik az Eszak es Del kozotti viszony.
Mikozben az ipari forradalom kovetkezteben
Eszak gyorsan fejlodik, addig az alacsony termelekenysegu rabszolgamunka gatolta a mezogazdasagi Del fejlodeset. Az olcso (majdnem ingyenes) rabszolgamunka
felhasznalasaval az iiltetvenyesek kis befektetessel nagy
haszonra tettek szert. A bermunkat alkalmazo Eszak
vallalkozoiban ez irigyseget es ellenerzeseket valtott ki.
Del iiltetvenyesei pamuttal lattak el az europai allamokat, elsosorban Nagy-Britanniat, ahonnan gepeket
es berendezeseket kaptak. Ez rombolta az USA belso
Abraham Lincoln
felolvassa
a
piacat es sertette Eszak vallalkozoinak az erdekeit. Mig
rabszolgaség
Eszakon a rabszolgasagot betiltottak, addig Delen ugy
eltôrlésérol szölö
gondoltak, hogy „a neger nem egyenlo a feher emberokiratot
rel, a felso faj engedelmes szolgalata pedig a rabszolga
termeszetes allapota” .
Az ellenteteket tovabb szitotta az uj teruletek
USA-hoz csatolasa Nyugaton. A deli iiltetvenyesek nagy
foldteruleteket vasaroltak fel itt. Ez felhaboritotta az
egyszeru farmereket, es azt koveteltek a kormanytol,
hogy tiltsa meg a rabszolgasag terjedeset Nyugaton.
Azonban az orszagot a deliek iran^tottak, akik nem
siettek a kovetelesek teljesitesevel.
1861-ben az USA elnokeve a Republikanus Part
vezetojet, Abraham Lincolnt valasztottak. A republikanusok Del teriiletere akartak korlatozni a rabszol
gasagot, azt remelve, hogy ez kesobb az iiltetvenyes
gazdalkodas csodjehez vezet. Az iiltetvenyesek viszont
Jefferson Davis
letiikben ereztek magukat veszelyeztetve es az USA-bol
valo kivalast, es egy olyan kiilon allam letrehozasat
tuzik ki celul, ahol torvenyesitve van a rabszolgasag.
Lincoln gyozelme az elnokvalasztason azt jelentette, hogy az iiltetvenyesek teljesen elvesztettek a hatalmat es jeladas volt arra, hogy
Del kivaljon az USA-bol. 1861 februarjaban Del 11 rabszolgatarto allama
bejelenti kilepeset az USA kotelekebol es letrehozzak az Amerikai Konfoderacios Allamokat. Elnokenek Jefferson Davist valasztjak, fovarosa
pedig a virginiai Richmond lesz.
1861. aprilis 12-en a konfoderaciosok
elfoglaljak a Sumter erodot, amely a szovetsegiek kezen volt. Valaszkent erre Lincoln 75 ezer onkentest hiv be az USA hadseregebe es
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tengeri zarlat ala veszi Delt. Ezek az esemenyek inditottak el az 18611865-os polgarhaborut az USA-ban. Eszak tulsulyban volt a lakossag szamat es gazdasagi erejet tekintve Dellel
szemben. Azonban a haboru kezdeten az
Konfoderacio - szuveren allamok szovetseUSA tisztjeinek es tabornokainak kozel
ge, kozos iranyitas alatt. Altalaban bizonyos
harmada, akik delrol szarmaztak, atallt a
konkret, tobbnyire kulpolitikai es katonai cel
konfoderaciosok oldalara. A deliek katonaelerese erdekeben jon letre.
ilag kepzettek voltak, mivel sokszor kellett elfojtaniuk a rabszolgak lazadasait.
Az ellenseges felek eroviszonyia az 1861-1865-os polgarhaboruban az USA-ban, %
Deli allamok
Eszaki allamok
Mutatok
(konfoderaciosok)
(unionistak
71
29
Nepesseg szama
81
Katonakoteles ferfiak szama
19
7,4
92,6
Ipari termeles
75
Vasuthalozat hossza
25

A polgarhaboru elso szakaszaban, 1861-1862-ben a deliek ragadtak kezlikbe a kezdemenyezest. Az unionistak, akik az orszag egysegenek a felujitasaert harcoltak, minden
olyan lepest keriiltek, amelyek kesobb
Polgarhaboru - a politikai hatalomert vibonyolitottak volna a Delhez fuzodo vivott haboru mas-mas szocialis csoportok
szonyukat. Ez lehetove tette a konfo
kozott, egyazon orszagon belul.
deracios hadsereg szamara, melynek az
Polgarhaboru az USA-ban 1861-1865 ko
elen R o b e rt Le e (1807-1870) allt, hogy
zott - az Amerikal Egyesult Allamok teruegy sor sikert erjen el es meg az unio
leten lezajlott fegyveres konfliktus az Amefovarosat, Washingtont is veszelyeztetrikai Konfoderacios Allamokba tomorult 11
hesse. Az unionistak legnagyobb sikere
deli allam (konfoderaciosok) es az USA szopedig Del egyik legjelentosebb kikotojevetsegi kormanya (unionistak) kozott.
nek, New Orleansnak az elfoglalasa volt
1862 aprilisaban.
Fennallt a veszelye annak, hogy Nagy-Britannia beavatkozik a
haboruba a konfoderacio oldalan, mivel nem akarta elvesziteni legfobb
gyapot exportoret, illetve kesztermekeinek felvevopiacat Delen. Kanadaban
„Elkeriilhetetlen konfliktus" - ezt a fogalmegkezdodnek a brit csapatosszevonamat hasznaljak az USA torteneteben a rabsok. Ok a konfoderaciosok donto sikeszolgasag hivei es ellenzoi kozotti ellentet
reit
vartak, hogy utana belephessenek
abrazolasara.
a haboruba.
Ilyen korulmenyek kozott Lincoln
kormanya donto lepesekre szanja el magat. 1862 majusaban az USA
kongresszusa elfogadja a Homestead Actot, melynek ertelmeben minden
amerikai ferfl, aki nem harcolt Eszak ellen, foldet kapott az allami
alapbol, olyan feltetellel, hogy otevi megmuveles utan a fold a magantulajdonava valik. Ezzel a torvennyel a szovetsegi kormany kivivta a
nyugati mezogazdasagi allamok tamogatasat.
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W. Sherman hadseregenek harca
Georgiaban. 1864. Junius 24.

A lovassag tamadasa T. Roosevelt
parancsnoksaga alatt

1862.
szeptember 22-en Lincoln bejelentette, hogy 1863 elejetol a
deli allamokban megszunik a rabszolgatarto rendszer, a rabszolgak pedig
szabad emberkent lephetnek be az unios hadseregbe. Mivel a rabok sajat
gazdajuk tulajdonat kepeztek, a tulajdon pedig az amerikai torvenyek
ertelmeben serthetetlen volt, ezert Lincoln kenytelen volt foparancsnoki
hatalmat kihasznalva alairni 1863. januar 1-en A rabszolgak felszabaditasarol szolo kialtvanyt.
^

RESZLET LINCOLN ELNOK A RABSZOLGAK FELSZABADiTASAROL SZOLO
KlALTVANYABOL
En, Abraham Lincoln, mint hadsereg es flotta foparancsnok hatalmammal
elve megparancsolom es kihirdetem, hogy minden szemely, aki rabszolga volt,
matol kezdve szabad es az is marad. Az USA vegrehajto hatalma a katonai es
tengereszeti hatalommal egyetemben elismeri es vedelmezni fogja ezen szemelyek
szabadsagat. Kihirdetem es mindenki tudtara hozom, hogy ezen szemelyek, a
feltetelek ertelmeben, be lesznek sorozva az USA hadseregebe...
Mindent osszegezve kijelentem, hogy az igazsagnak ezt az okmanyat a katonai
szuksegszeruseg igazolja az alkotmany elott. Az emberi gondolat meltosagahoz
es a mindenhato Isten kegyelmehez fordulok most.
1. Hogyan hasznalta ki foparancsnoki hatalmat Lincoln a rabszolgak felszabaditasa
erdekeben? 2. Szerintetek miert volt katonai szuksegszeruseg a rabszolgak
felszabaditasa?

A rabszolgak felszabaditasanak es hadseregbe valo belepesenek ko'szonhetoen a haboru vegere az unios hadseregben kozel 200 ezer neger
katona harcolt. Ettol kezdve a polgarhaboru mar nemcsak az orszag
egysegenek a megorzeseert, hanem a rabszolgasag ellen is zajlott.
Az unionistak altal 1863-1865 kozott megvalositott lepesek lehetove tettek szamukra, hogy fordulat kovetkezzen be a haboru meneteben, es magukhoz ragadjak a kezdemenyezest. A Del gazdasagi ereje
azonban korlatozott volt, Robert Lee tabornok konfoderacios hadserege
egyre inkabb kezdte erezni az emberi ero, felszereles es loszer hianyat.
1863. julius 1-3 kozott a gettysburgi csataban (Pennsylvania) Ulysses
S. Grant (1822-1885) tabornok unios hadserege donto vereseget mert
a konfoderaciosokra es meghatralasra kenyszeritette oket. Ez a csata
fordulopontot jelentett a haboru meneteben.
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1864-1865-ben Grant négy egyidejü hadmüvelet során sikeresen
megvalósította a konfoderációsok szétzúzásának tervét. Ennek eredményeképpen 1865. április 9-én Lee tábornok Appomatox városka mellett kényteDél „rekonstrukciója" - a szóvetségi kormány által foganatosított átalakítások a dé
len volt aláírni Grant tábornokkal a
li államokban, melynek célja az ültetvényekonfoderáció fohadseregének kapitulációsek idején kialakult hatalmi szervek, intézjáról szóló okmányt. Gyakorlatilag véget
mények, tórvények és szokások megsemmiért a háború. Egy ido múlva letette a
sítése volt. Ez az idószak 1867 márciusától
fegyvert Dél többi hadserege is.
1877 tavaszáig tartott.
A polgárháború legtragikusabb
lóvése a washingtoni Ford színházban
dördült el 1865. április 14-én, amikor
is John Booths színész halálosnak bizonyuló revolverlóvéssel megsebzi
Lincoln elnököt, aki másnap belehal sérülésébe. Azonban ez nem változtatja meg a háború eredményeit.
A polgárháború az USA tórténetének legvéresebb háborúja volt. A
konfoderációsok 258 ezer, az unionisták pedig 360 ezer fot veszítettek.
A háború megerosítette Eszak vezeto szerepét az ország gazdasági és
politikai életében. Az USA egységes maradt, nem szakadt szét. Megsemmisültek az ültetvényes gazdálkodás alapjai, és az amerikai mezogazdaság végérvényesen a farmergazdálkodás útján kezdett fejlodni.

A polgárháború befejezése után, a kongreszszus által hozott tórvények értelmében, ahol a repub
voltak tóbbségben, átalakítások kezdodnek a déli államokban, melyek a
Dél rekonstrukciója néven kerültek be a tórténelembe. A katonai rekonstrukció torvénye értelmében (1867) a lázongó déli államok területét
öt katonai kórzetre osztották, melyek élén az unios hadsereg tábornokai
álltak. A parancsnokok felügyelete alatt a kórzetekben választásokat
tartottak az általános választójog (beleértve a négereket is) alapján és
megválasztották a helyi tórvényhozó gyúléseket, amelyek új demokratikus alkotmányt dolgoztak ki. Nekik kellett jóváhagyni az alkotmányhoz

Q
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füzött 14. mödositast 1866 jûliusâban arröl, hogy (az indianokon kivül)
minden 21. életévét betöltött férfî valasztöjogot kap, valamint a 13.
mödositast a rabszolgasâg eltôrlésérol. Ezt követöen a déli lazongö âllamokat ûjbol felvették az Uniöba, a katonai kôzigazgatâst pedig felszâmoltâk. Mindazoknak, akik a konfoderâciosok oldalân részt vettek a
hâborûban, megtiltottâk, hogy bârmilyen tisztséget betöltsenek.
Miutân teljesültek A katonai rekonstrukciô tôrvényében foglaltak,
a kongresszus felûjitotta 1868-ban az Uniöban a következö âllamok
tagsâgât: Arkansas, Dél-Karolina, Eszak-Karolina, Louisiana, Georgia,
Alabama és Florida, 1870-ben pedig Mississippiét, Texasét és Virginiâét.
Minden olyan ültetvényes foldjét, aki részt vett a hâborûban, a
rekonstrukciô idején ârverésre bocsâtottâk. Azonban a legtôbb rabszolga
nélkül maradt ültetvényes ônként szâmolta fel inkâbb a birtokât. Ennek
Afroamerikai - az USA afrikai szarmazàsü
eredményeképpen Délen nôtt a farmeréllampolgârainak az elnevezése.
gazdasâgok szâma. Ezzel együtt rengeteg képzetlen, szakmâval, folddel és a
létfenntartâsukat biztositö eszközökkel nem rendelkezo rabszolga eleve
nyomorra és a fehérektol valo gazdasâgi függésre volt itélve. Ennek
eredményeképpen az afroamerikaiak, igy nevezik ma a régi néger-rabszolgâkat, elvesztették politikai aktivitâsukat és âllando szociâlis feszültségforrâst jelentettek a régioban.
Sok volt ültetvényes nem békélt meg a fehérek és a négerek
ûj helyzetével. 1866-ban Délen létrejôn a Ku-Klux-Klan nevü titkos
szervezet, amelynek a rekonstrukcioval szembeni ellenâllâs volt a célja, és a fehér ember felsobbrendüségének az eszméjét terjesztette. A
târsasâg tagjai fehér kézsmâba burkolözva rettegésben tartottâk az
afroamerikaiakat, gâtoltâk oket a vâlasztâsokon valo részvételben.
1870-1871-ben tôrvényeket fogadtak el a feketékkel kegyetlenkedo KuKlux-Klân betiltâsârol.
Ilyen volt az 1871-ben a kongresszus âltal elfogadott Tôrvény az
, ellenorzésrol, amely sûlyos büntetést helyezett kilâtâsba azok eilen, akik
megsértik a volt rabszolgâk âllampolgâri jogait.
1872-ben a szôvetségi hatalom ûgy gondolta, hogy Dél rekonstrukciojânak fo feladatait teljesitették, ezért lépéseket tett az egykori
ellenséggel valo megbékélésre. A kongresszus tôrvényt fogad el az âltalânos amnesztiârol, amelyben - 500 fo kivételével - kegyelmet kap a
konfoderâcio összes hive.
Az 1876-os elnôkvâlasztâsokon mind a demokrata, mind a republikânus jelölt egyenlo szavazatot kap. A két part megegyezése értelmében
az elnök a republikânus Rutherford B. Hayes lesz. A demokratâk
tâmogatâsa mellett kivonja Délrol a szôvetségi hadsereg utolso egysé121
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Robert Lee tâbornok alâirja a kapitulâciöröl szölo okmânyt. 1865.

Vlrginia romokban a polgârhâborü befejezese utan

geit, es gyakorlatilag lemond a központi hatalom azon jogâröl, hogy
biztositsa az afroamerikaiak âllampolgâri jogait. A demokratâk es a repııblikânusok közötti 1877-es megegyezest tartjâk Del rekonstrukciöja
vegsö dâtumânak.
Gazdasâgi eredmenyei alapjân az USA a XIX. szâzad elsö feleben
a vilâg egyik vezetö âllamâvâ vâlik, Nagy-Britannia mögött a mâsodik
a vilâg ipari termeleseben elfoglalt helye alapjân.
► Területi terjeszkedese következteben az USA transzkontinentâlis
âllammâ vâlik, âtfogva az eszak-amerikai kontinenst az Atlanti-öceântöl
a Csendes-öceânig.
► Az 1861-1865-ös polgârhâborü vegervenyesen felszâmolta az „elkerülhetetlen konfliktust” Eszak javâra es megszilârditotta vezetö szerepet
az orszâg gazdasâgi es politikai eleteben.
Kerdesek es feladatok

q

1. Mi a föderâciö? 2. Mikor jött letre a Demokrata Pârt? 3. Melylk orszâgtöl
vâsârolta meg Louisianât az USA? 4. Mikor vâlasztottâk elnökke Lincolnt?
5. Hâny amerikai âllam hozta letre 1861 februârjâban a konföderâciöt? 6. Mikor
kezdödött Del „rekonstrukciöja"?
+

7. Mik voltak az USA târsadalmi, gazdasâgi eletenek sajâtossâgai a XIX. szâzad
elsö feleben? 8. Hogyan jött letre a ketpârtrendszer az USA-ban? 9. Hogyan
növekedett az USA terüle 1803-1867 között? 10. Miert vezetett a Del es Eszak
közötti kapcsolat a XIX. szâzad 50-es eveiben „elkerülhetetlen konfliktushoz"?
11. Hogyan zajlott a polgârhâborü az USA-ban? 12. Mit jelent a Del
„rekonstrukciöja" kifejezes? Ez milyen vâltozâsokhoz vezetett a deli âllamokban?

★

13. Mutassâtok meg a terkepen a polgârhâborü föbb esemenyeinek helyszineit!

Jfc 14. Miert nem sikerült befejezni Del radikâlis „rekonstrukciöjât"?
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15. §. A társadalmi-gazdasági és politikai fejlodés fo
irányai Europa és Amerika országaiban a
XIX. század második felében
►►

i . Mi az ¡pari forradalom? Hol és mikor kezdödött? 2. Nevezzétek meg a fejlodés
fó irányait Europa és Amerika vezetö országaiban a XIX. század elsö felében!

A XIX. század utolsó harmadát, a
XX. század elejét az ipari társadalom további fejlódése jellemezte
a világ vezetó országaiban.
Ebben az idószakban megháromIndusztrializáció (iparosítás) - a gépek és
szorozódott az ipari termelés. Különösen
berendezéseket gyártó vagy gépipar létregyorsan fejlödött a nehézipar. Az acélhozása' am
e|y a ,ovábbí ¡Pari fe' lódés alaP‘
'
,
jait képezi.
es nyersvasgyartas, a szenbanyaszat,
gépek és berendezések gyártása egy-egy
ország jelentoségét mutatták.

a

Év
1871
1900

Anglia
0,3
4,9

Franciaország
0,08
1,56

Acélgyártás, millió tonna
USA
Németország
0,07
0,25
10,2
6,6
Nyersvasgyártás, millió tonna
USA
Németország

Év
1871
1900

Anglia
6,6
9

Franciaország

Év
1871

Anglia
117
225

Franciaország
13,3
33,4

1900

0,9
2,7

1,56
8,5
Szénbányászat,
Németország
37,9 '
149,8

1,7
13,8
millió tonna
USA
41,9
240,8

Legjelentósebben a kohászat, a gépgyártás és a kôzlekedés fejlódott. Új iparágak jönnek létre: az elektrotechnika és a vegyipar. A
felsorolt folyamatok alapjaiban változtatták meg az emberek mindennapi
életét.
Az iparosítás kibontakozása Részvényesítés - tóbb tulajdonos tokéjéami alatt a nagy vállalatok létrejottét
nek az egyesítése a nagyobb haszon megértjük - , a pénzügyi befektetések nöszerzése érdekében, amelyet a bevitt tokerész alapján osztottak el.
vekedésének szükségességét és a ter123
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A monopóliumok befolyása a
kongresszusra. XIX. századi karikatúra

melésszervezés új formáinak a létrehozását vonta maga után. A nagy
gazdasági feladatok megoldása egyre tóbb tókebevonást igényelt. Ezt a
részvényesítés (részvénytársaságok létrehozása) kibontakozásának útján
kívánták elérni.
A felhalmozódott jelentós pénzügyi források vezetó szerephez juttatták a bankárok és iparmágnások szük rétegét az ország gazdasági és
politikai életében. Ezt a szük kort fináncoligarchiának nevezik.
A nehézgépipar létrejótte a termelés koncentrálódását és új termelési egyesülések - kartellek, szindikátusok, trósztók, konszernek vagyis
monopóliumok létrejottét vonta maga
után.
Monopóiium - egy vagy tóbb vállalkozó álEz a folyamat elószór az USAtal létrehozott rendszer a termelés egy vagy
ban kezdódik el, és vesz mind nagyobb
tóbb ágazata feletti ellenórzés, a nyereséglendületet. A monopóliumok megpróbálnóvekedés és a verseny megszüntetése érták
létrehozni uralmukat a vezetó ipari
dekében.
ágazatok piaca felett. A tókefelesleg miatt azonban egyre szükebb volt nekik
a hely a nemzeti határok kózótt. A gyengén fejlett országok irányába
tórténó terjeszkedése magasabb nyereség elérését tette lehetóvé a tóke
számára.
Az ipari termelés monopolizálása komoly próbatétel elé állította a
piacgazdaság alapelvét, a szabad versenyt. Ez megváltoztatta a vállalkozók üzleti kapcsolatait. Egyes gazdasági ágazatokban a monopolhelyzetben lévók elkezdték korlátozni a szabad versenyt, olykor gátolták a ha
lado technológiák terjedését. A monopolizáció azonban nem semmisítette
meg a konkurenciát, hanem más síkba helyezte át: a monopóliumok
kózótti harc immár a világpiacon folytatódott.
Az ipari termelés gyors nóvekedése egyfelól bóvítette a belsó piacokat, másfelól elósegítette a külkereskedelem fejlódését. A nemzeti termelóeróknek már szük volt a belsó piac, mivel tóbb volt a megtermelt
áru, mint a belfoldi kereslet, ezért új piacok meghódítására tórekedtek.
Ez elkeseredett harcot eredményezett a piacok fólótti ellenórzés megszerzéséért. A küzdelem legelterjedtebb formája volt a dómping, va
gyis a piac mérsékeltebb árútermékekkel való terítése a konkurensek
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New York-i
utcarészlet.
XIX. század vége

megsemmisítése céljából. Miután ez megtórtént, a monopóliumok már
bátran diktálták a saját feltételeiket. A nemzeti termelók védelmét az
állam biztosította úgy, hogy korlátozta a külfoldi termékek behozatalát
az országba. Ezt az állami politikát, amely a nemzeti termeló védelmére épült, protekcionizmusnak nevezzük. A protekcionizmus a szabadkereskedelmet (free tradeizmust) váltotta fel.
A kereskedés korlátozása, az árukivitel és a termelés onkóltségének a nóvekedése új jelenségek megjelenéséhez vezetett a gazdasági
fejlódésben. Az árukivitel helyett az iparilag fejlett országok a tókebevitelt részesítették elónyben, olyan országokba, ahol lényegesen nagyobb
bevételt remélhettek. A tókeexport a világpiac kialakulásának fontos
tényezójévé válik. A tókekivitelben élen járt Anglia, Franciaország, Bel
gium,' USA, stb.
A világ vezetó országai fejlódésének másik fontos jelensége az
volt, hogy az állam szerepe nóvekedett a gazdasági folyamatokban. Az
állam „éjjeliórból” a gazdasági folyamatok szabályozójává válik. Az ál
lami segélyek, megrendelések, szabályozások, külónosen azon országok
gazdaságában játszottak fontos szerepet, ahol az ipari fejlódés késóbb
kezdódótt el. Ezek kózé tartozott Németország, Oroszország, Olaszország, Ausztria-Magyarország és Japán.
Az állam szerepének nóvekedésével nótt az állami alkalmazottak
száma is, akik az államapparátus kiszolgálásával (kózhivatalnokok) foglalkoztak, vagy pedig az állam szociális szférájában dolgoztak (tanítók,
elóadók).
A világ vezetó államainak részaránya az ipari termelésben 1900-ban, %
Ország
Nagy-Britannia
USA
Németország
Franciaország

%
18,5
23,6
13,2
6,8

Ország
Oroszország
Osztrák-Magyar Monarchia
Olaszország
Más államok

%
8,8
4,7
2,5
21,9

Az új gazdaság létrejóttének befejezódése szociális változásokkal
járt. Kialakultak az ipari társadalom fó csoportjai: a vállalkozók és a
bérmunkások. A társadalomban létrejótt egy új réteg, amelyet kózéposztálynak nevezünk - képviselói bizonyos életszínvonallal, vagyonnal,
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képzettséggel és társadalmi megbecsültséggel rendelkeztek. Minél szélesebb alapokon nyugszik a kózéposztály, annál biztosabb lábakon áll
a társadalom.
A mezógazdaság fejlódésében a gazdálkodás két iránya figyelhetó meg: a farmergazdálkodás iránya, elsósorban az USA-ban és Kanadában, illetve a porosz irány (a fóldesúri
gazdaság evolúciója). Mindkét irány alapjában véve a mezógazdálkodás
áttérését jelentette a naturális (természetbeni) gazdálkodásról az árutermeló gazdálkodásra.
Farmergazdálkodás alatt a folyamat azonnali megvalósítását értették, míg a porosz út a meglévó viszonyok fokozatos átalakulását jelen
tette a mikrogazdaság kóvetelményeihez. Europa számára a két irány
kombinációja volt a jellemzó. Ezzel volt magyarázható, hogy a Kózép- és
Kelet-Európában hatalmon lévó foldbirtokos arisztokrácia ellenezte a
szükséges változásokat. Bármilyen irányban is fejlödött a mezógazda
ság, bármennyire is növekedett a produktivitása, mégsem tudott lépést
tartani az ipari fejlódéssel és a városok nóvekedésével. Ennek kóvetkeztében az európai országok a fóbb mezógazdasági termékeket elsósorban
Amerikából és Oroszországból voltak kénytelenek importálni.
A kis parasztgazdaságokon alapuló európai mezógazdaság a
XIX. század 70-es éveitól kezdve hosszú ideig tarto válságot él át. A
kózlekedés fejlódése kóvetkeztében olcsóbban lehetett élelmiszert impor
tálni az USA-ból, Kanadából, Argentínából, Ausztráliából.
Az európai parasztság tómegei mentek tónkre, eladták házaikat,
vagyonukat, a városokban telepedtek le, miáltal a városi lakosság legszegényebb rétegének táborát gyarapították. Angliában a parasztság, mint
társadalmi réteg teljesen eltunik.
M|

Gyarmati terjeszkedés. Az ipari társadalom kialakulásának befejezé-

A nagy fóldrajzi felfedezések óta a világgazdaság alakulása az
európai tóke terjeszkedésének útján erószakos módszerekkel tórtént. Az
európaiak Afrika és Azsia országainak számos népét igázták le, saját
birtokukká változtatva azokat. A XIX-XX. század fordulóján befejezódik
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a nagy gyarmatbirodalmak kialakulâsâGyarmatbirodalom - olyan nagy âllam
nak folyamata. A gyarmatok a nagy âl(anyaorszâg), amely tôle függô helyzetben
lévô területekkel (gyarmatokkal) rendelkezik,
lamok - Nagy-Britannia, Franciaorszâg,
azokat kônyortelenül kirabolja és kizsâkmâNémetorszâg, USA, Oroszorszàg, Japân
nyolja.
- fô ismérveivé vâlnak. A gyarmatok
biztositottâk a nyersanyagforrâst és a
megtermelt âruk felvevôpiacâvâ vâltak.
Tehât a XIX. szâzad végén Nyugat- és Kôzép-Eurôpa, illetve EszakAmerika orszâgaiban befejezôdik az ipari târsadalom kialakulâsânak fo
lyamata. Ezek az orszâgok az „élenjârô fejlôdés” ôvezetévé vâltak, mig
Dél-, Délkelet- és Kelet-Eurôpa, Oroszorszàg, illetve Japân kicsit késôbb
lép az ipari fejlôdés ûtjâra.
A tôbbi orszâg lemaradt a gazdasâgi versenyben. A râjuk jellemzô
tradicionâlis (agrâr) termelési môd nem biztositotta a fejlôdés feltételeit. Ilyen szempontbôl voltak a gyarmatositâsnak pozitiv oldalai is, hisz
rombolta a régi tradicionâlis gazdâlkodâst és a gyarmatokat bekapcsolta
egy sokkal haladôbb gazdasâgi folyamatba. Késôbb ez felgyorsitotta az
elmaradottabb, régiôk fejlôdését is.
A gyarmati birtokok nagysàga és a vezetô âllamok lakossâgânak szàma
1900
1875
Orszâg
Terület,
Népesség,
Terület,
Népesség,
milliô km2
milliô km2
milliô fô
milliô fô
32,7
370
Nagy-Britannia
22,5
250
1
11
50
Franciaorszâg
6
12
Németorszâg
2,6
—
—
USA
1,5
0,05
1,9
9
Japân
0,03
2,8
—
—

Hiâba élt ât a XVIII-XIX. szâzadban Eurôpa szâmtalan forradalmat, mégis sok csôkevénye maradt fenn a „régi rendnek” . Csupân hârom kôztârsasâg jôtt itt létre:
Franciaorszâg, Svâjc, San-Marino, a tôbbi orszâg tovâbbra is monarchia
maradt. A politikai életben fontos szerepet jâtszott az arisztokrâcia,
amely az orszâg katonai és âllami bürokrâciâjânak az elitjét képezte. A
népesség nagy része meg volt fosztva a
politikai életben valô részvételtôl.
Bürokrâcia - irânyitâsi rendszer, amely inAz ipari forradalom hatâsâra végkâbb a formasâgokat, mint a lényegi, tartalbemenô gazdasâgi vâltozâsok kôvetkeztémi tevékenységet helyezi elôtérbe.
ben a târsadalom legnépesebb osztâlyâvâ
a bérmunkâsok vâltak. A parasztoktôl
és a kézmüvesektôl eltérôen ôk meg voltak fosztva sajât termelôeszkôzeiktôl, amelyek biztosithattâk volna létezésüket. Munkaerejüket eladtâk
a gyârosoknak, egzisztenciâjuk ki volt téve a piacgazdasâg bizonytalan
fejlôdésének, hiszen a gazdasâgi fellendüléseket gyakran kôvették gazda
sâgi vâlsâgok. Munkâjuk elvesztése igàzi katasztrôfât jelentett szâmukra,
hisz az éhhalâl hatârâra sodorta ôket.
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A munkäsoknak a tärsadalmi stabilitäshoz valö termeszetes ragaszkodäsa (ällandö munkahely, biztos megelhetes) tömeges munkäs- es szocialista mozgalmakhoz
vezetett, melyek uralkodö eszmerendszere a XIX. szäzad
mäsodik feleben a marxizmus lett.
1868-ban az angol szakszervezetek a brit tradeunionok kongresszusäba tömörültek. Az elsö szociäldemokrata pärt Nemetorszägban jött letre 1875-ben. A XIX.
szäzad 80-as eveiben ilyen pärtok alakulnak Belgiumban,
Marx Käroly
Angliäban, Hollandiäban, Ausztriäban es több mäs ällamban.
Eieinte a vezetö euröpai ällamok kormänyai ügy tekintettek a munkaadök es munkavällalök között kialakulö
r
konfliktusra, mintha azok öket nem erintenek. Azonban
a munkäsmozgalom szervezettsege, lendülete es nagysäga
ezt a problemät a XIX. szäzad utolsö negyedenek a legjelentösebb problemäjävä tette. A kormänyokat egyre jobban
kezdte foglalkoztatni az, hogyan biztositsäk a szociälis stabilitäst, es mikent kerüljek el a tärsadalmi robbanäst vagy
a forradalmat.
Vlagyimir
Uljanov (Lenin)
A XIX. szäzad vegere a munkäsmozgalom egyre szervezettebb lesz es egyre nagyobb sikereket er el a munkäsok jogainak vedelmeben.
Majdnem minden orszägban szakszervezetek es szociäldemokrata
pärtok jönnek letre, amelyek a II. Internationale (1889-1914) keretei
között szabälyoztäk tevekenysegüket. A munkäsmozgalomban megjelent
a kormänyokra valö rähatäs egy üjabb eszköze: a különbözö orszägok
dolgozöinak munkässzolidaritäsa.

ifh

*

Az Internacionälek hatäsa a munkäsmozgalomra a XIX. szäzad mäsodik feleben
i * 1 es a XX. szäzad elejen jelentektelen volt. Mig a szäzadelön az euröpai bermunkäsok
szäma 100 milliö fö volt, addig a II. Internacionäleba tartozö pärtok tagjainak a
szäma mindössze 4,2 milliö fö. A szakszervezeteknek 8,5 milliö, a szövetkezeteknek
pedig 4,5 milliö tagja volt.

A munkäsmozgalom es a forradalmi harc gyakorlata a XIX. szä
zad vegen arröl tanüskodott, hogy a marxizmus egy sor tezise nem
eletkepes, es az elmeleti örökseg tele van jelentös ellentmondäsokkal.
A Kommunista Pärt Kiältvänyänak következteteseit nem tämasztotta
alä az eiet, hisz a munkäsok helyzete nem romlott es a kapitalizmus
sem omlott össze. Engels 1885-ben irta a következöket: „A regi tärsadalom bekesen összenöhet az üjjal azon orszägokban, ahoi a nepkepviselet tartja kezeben az egesz hatalmat, ahoi alkotmänyos üton lehet
megvalösitani mindent, ha a nep többsege tämogatja azt...” Ilyen orszägnak elöször Angliät es az USA-t, majd pedig Hollandiät, Sväjcot es
Franciaorszägot tartotta.
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Az eltero nezetek szakadashoz vezettek a marxizmus kovetoi kozott. A baloldali marxistak tovabb folytattak A Kommunista Part Kialtvanydban kepviselt nezetek hirdeteset, a jobboldaliak Marx es Engels
oregkori nezeteit vedelmeztek, a centristak pedig a marxizmust tartalmilag es az utolso betuig be akartak tartani.
Eduard Bernstein (1850-1932) azt probalta bebizonyitani, hogy
a kapitalizmus fejlodese folyaman kepes lesz alkalmazkodni az uj viszonyokhoz. Ez elsosorban abban nyilvanul meg, hogy az idoszaki valsagok
gyengiilnek, a tarsadalmi ellentetek enyhiilnek, a tarsadalom szocialis
strukturaja bonyolultabba valik es javul a proletariatus gazdasagi es
politikai helyzete. Ebbol azt a jovetkeztetest vonta le, hogy a kapita
lizmus nem pusztul el.
Bernstein kritikusa volt Karl Kautsky (1854-1938), aki revizionistanak (latin szo: revisio - feliilvizsgalat) nevezte ot. Azt allitotta,
hogy csak a „szocialista tarsadalom kepes biztositani tagjai szamara a
joletet es az anyagi biztonsagot... es csak az ilyen tarsadalom tud a
szabadsag alapjava valni” . Azonban a szocialista forradalmat Kautsky
a tavoli jovo celjanak tekintette es a szocialis reformokert folytatott
harcot helyezte eloterbe.
A baloldali marxistak tovabb hirdettek a vilagforradalom, a proletardiktatura eszmeit, es hittek abban, hogy a kapitalizmus elpusztul.
A XIX. szazad vegen a XX. szazad elejen a nemzetkozi szocialdemokBolsevikok - az OSZDMP politikai iranyrata mozgalomban hare bontakozott
zatanak (frakeiojanak) kepviseloi (1917-tol
onallo partkent mukodtek Lenin vezeteseki a bernsteinistak (Bernstein kovetoi)
vel). Maga a fogalom az OSZDMP II. konges a marxizmus forradalmi (baloldali)
resszusan jelent meg (1903), miutan Lenin
szarnya kozott. Ez a hare elesen jelent
kovetoi tobb szavazatot (bolse - tobb) kapmeg a II. Internacionaleban.
tak, mint ellenfeleik (mense - kevesebb), akiA baloldaliak eszmeit tamogatta
ket ezert mensevikeknek hivtak.
az Orosz Szocialdemokrata Munkaspart
(OSZDMP) bolseuik frakeioja, melynek
Vlagyimir Iljics Uljanov (Lenin) (1870-1924) volt a vezetoje. Lenin
a marxizmus eszmejet megprobalta az orosz valosagba atiiltetni es a
gyakorlatban megvalositani a szocialista forradalom eszmeit.
A meglevo nezetkiilonbsegek ellenere a munkasmozgalom valt a
demokraciaert vivott kiizdelem meghatarozo erejeve. Az europai orszagok tobbsegenek politikai rendszere meg tavol volt ettol. A ferfiak sza
mara biztositott altalanos valasztojog csak nehany orszagban mukodott.
Valasztojoggal a tarsadalomnak csak kis resze rendelkezett. A kepviseleti
szervek mindossze kisegito szerepet jatszottaik.
A munkasmozgalom nyomasa alatt a reformizmus korszaka kezdodik a Nyugat orszagaiban. Mint kesobb Woodrow Wilson, az USA
elnoke mondta: „A forradalom magvai a megtorlasokban vannak. Az
ellene hasznalt gyogyszerek nem lehetnek negatfv hatasuak, mindenkep129
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A II. Internacionäle zürichi
kongresszusänak (1893)
resztvevöi. Balröl jobbra:
doktor Simon, F. Simon,
K. Zetkin, J. Bebel, A. Bebel,
E. Saffer jobbröl a legszelsö
E. Bernstein

pen konstruktivaknak keil lenniük.” Epp ilyen iränyultsägüak voltak a
nyugati orszägokban veghezvitt reformok. Kezdemenyezöi többnyire a
liberälis pärtok voltak. A reformoknak köszönhetöen 1870-1917 között
viszonylagos szociälis beke honolt, megerösödtek a demokratikus intezmenyek, szociälis törvenyek születnek, melyek biztositottäk a neptömegek eletszinvonalänak növekedeset.
Következtetesek

D A XIX. szäzad utolsö negyedeben a viläg vezetö orszägaiban komoly iparositäsi hulläm bontakozott ki. Az ipar növekedese monopöliumok letrejöttehez vezetett.
► Az üj körülmenyek közepette az ällamok megkezdik a küzdelmet
a vilägban elfoglalt vezetö hely megszerzeseert. Egy orszäg erejenek fö
ismervei a gazdasägi es katonai nagysäg, a gyarmatok lettek. Letrejött
a nyugati ällamok uralma a viläg többi resze felett, harc bontakozott
ki annak az üjrafelosztäsäert.
^ A szabadsäg, demokräcia, jogällamisäg elveit a legtöbb politikai
erö elfogadta.
^ A demokratizälödäs es a szociälis igazsägossäg ütjän halado ve
zetö ällamok politikai fejlödesenek fö tenyezöjeve välnak a munkäs es
forradalmi mozgalmak.
Kerdesek es feladatok
1. Az ¡pari tärsadalom fejlödesenek milyen üj vonäsai jelentek meg a XIX. szäzad
mäsodik feleben? 2. Mi a monopölium? Milyen tipusait ismeritek? 3. Mik voltak
az üj vonäsai a vezetö ¡pari orszägok politikai fejlödesenek? 4. Nevezzetek meg
a nyugati orszägok nepessegenek fö szociälis csoportjait a XIX. szäzad vegen!
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5. Hogyan befolyäsoltäk az iparban vegbemenö folyamatok a mezögazdasäg
fejlödeset? 6. Hogyan hatott a munkäsmozgalom a XIX. szäzad mäsodik feleben
kibontakozö demokratikus folyamatokra? 7. Magyaräzzätok meg, miert ällt be
szakadäs a munkäs es forradalmi mozgalomban a XIX. szäzad vegen!

★

8. Jellemezzetek az ¡pari tärsadalom szerkezeteben vegbemenö vältozäsokat!
9. Ällitsätok össze A v ilä g v e ze tö o r s z ä g a i fe jlö d e se n e k fö irä n y a i a X IX . s z ä z a d
m ä s o d ik fe le b e n cimü temakör kibövitett väzlatät!

%

10. Milyen szerepet jätszott a közeposztäly az ¡pari tärsadalom kialakuläsäban?

16. §. Franciaorszag

16. §. Franciaorszag
^

1. Meddig allt fenn Franciaorszagban a masodik koztarsasag es a masodik
csaszarsag? 2. Milyen kulpolitikai iranyvonalat folytatott III. Napoleon? 3. Milyen
orszag allt Nemetorszag egyesitesenek az elen, es milyen modszerekkel tortent
meg az egyesites?

A francia-nemet (franciaporosz) haboru oka Franciaorszag es P
a kozep-europai erofolenyert. Mivel Franciaorszag felt Poroszorszag megerosodesetol, ezert akadalyozni probalta a nemet foldek egyesiteset.
Mindket orszag haborura torekedett, hogy veglegesen feloldodjanak a
kialakult ellentetek.

D

A tortenelmi irodalomban a Franciaorszag es a Poroszorszag altal vezetett nemet
allamok kozotti haborut francia-porosz vagy francia-nemet haborunak nevezik.
Abbol adodik a kulonbseg, hogy mikor mire helyezik a hangsulyt a torteneszek.
A francia-porosz haboru megnevezes azt jelenti, hogy a Franciaorszag elleni
haboruban a foszerepet Poroszorszag jatszotta. A francia-nemet haboru
meghatarozas pedig arra utal, hogy a haboru donto jelentosseggel birt
Nemetorszag egyesitese szempontjabol es mas nemet allamok hadseregei is reszt
vettek benne.

Osztonzoleg hatottak a haboru kitoresere a spanyol tront ovezo
dinasztikus vitak. 1868-ban Spanyolorszagban forradalom volt es II. Izabellat letaszitottak a tronrol. A nep koztarsasagot akart, az uralkodo
korok meg uj kiralyt kerestek. 1870 juliusaban felajanlottak a tront a
porosz kiraly rokonanak, Hohenzollern Lipotnak. Mivel Franciaorszag
felt ket tuz koze keriilni, ezert kitartott amellett, hogy Lipot jeloleset
a tronra nem vitattak meg, es nem is fogjak megvitatni a jovoben.
Mig Poroszorszag az elso allltassal egyetertett, a masodikkal nem tudott azonosulni. Franciaorszag tovabbi siirgetesei azzal vegzodtek, hogy
I. Vilmos porosz kiraly elkiildte az Emsi taviratot a francia kovetnek,
Otto von Bismarck kiegesziteseivel, amelyben volt egy ilyen kifejezes:
„Ofelsege, a kiraly nem kivanja fogadni a francia kovetet.”
A francia kormany ezt serteskent ertekelte es 1870. julius 19-en
hadat iizent Poroszorszagnak. Bismarck mesteri provokacioja sikerrel
jart. A tarsadalom szemeben Poroszorszag az agresszio aldozatakent
szerepelt.
Franciaorszag felkesziiletlenul kezdett haboruzni. Hadserege mind
mennyisegileg (250 ezer szemben a 400 ezres porosz hadsereggel), mind
minosegileg elmaradt a porosztol.
Augusztus elejen harom nemet hadsereg tort be Franciaorszag
teriiletere. 1870. augusztus 20-an egy 80 ezres francia sereget zartak
koriil a nemetek Metz eroditmenye mellett (1870. oktober 27-en tettek
le a fegyvert), szeptember 1-en pedig Patrice de Mac-Mahon marsall
100 ezer fos serege esett nemet fogsagba Sedan varosanak kornyeken.
Itt tartozkodott maga a csaszar, III. Napolon is. 1870. szeptember 2-an
III. Napolon alairta a francia hadsereg fegyverletetelet.
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A második császárság megdôntése. A frankfurti béke. A császár fog-

H sága felrázta Párizst.

1870. szeptember 4-én a nép az utcákra
vonult. Franciaországban kikiáltották a kóztársaságot (harmadik francia
kóztársaság). A hatalom a nemzeti védelem ideiglenes kormányának a
kezébe került, melynek tagjai az ellenzéki politikai erók lettek, a monarchistáktól a radikális republikánusokig. A miniszterelnok Louis
Trochu tábornok lett.
A háború befejezése érdekében az új kormány fegyverszünetet
ajánlott fel Poroszországnak, azt remélve, hogy késóbb igazságos békét
kóthetnek. Poroszország azonban nyíltan hódító tórekvéseket fogalmazott meg.
A hatalomra került francia kóztársaságpártiak azonban megalázónak tartották ezen feltételek elfogadását.
A kialakult helyzet tehát nem hagyott reményt a háború gyors
befejezésére. 1870. szeptember 16-án a porosz csapatok megjelentek Párizs alatt. A város teljesen kórül volt zárva. 1870. október 27-én a Mezt
alatt fogságba esett francia hadsereg megadta magát.
A francia kormány arra a kóvetkeztetésre jutott, más megoldás
híján kénytelen elfogadni Poroszország feltételeit, csak ki kell várni a
megfeleló pillanatot. Egy ideig már csak imitálta a nemzetvédelmet,
amiért a „nemzetárulás kormányának” kezdték nevezni.
A francia hadsereg hazañas hozzáállását figyelembe véve a poroszok nem ostromolták meg rôgtôn a várost, hanem inkább korülzárták
azt. 325 ezer fós ellenséges csapat vette kórül a várost és 1870. december végén lóni kezdi a nehéztüzérség.
Az 1871 elején kialakult helyzetet a kormány reménytelennek
ítélte meg.
Ezzel egy idóben a Versailles-i palota tükôrtermében I. Vilmos
porosz királyt a német uralkodók jelenlétében német császárnak kiáltották ki. 1871. január 28-án Franciaország és az egyesített Németország
fegyverszünetet kôtnek. Ennek értelmében a párizsi eródítményeket és
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hadianyag-tartalekokat ât kellett adni a nemeteknek. A fegyverszünet
egyik feltetele, amelyhez Bismarck ragaszkodott, hogy a beket hagyja
jövâ a nemzetgyüles.
A nemzetgyûlesben tartott vâlasztâsokon azok az erök gyöztek - a
monarchistâk es a köztârsasâgiak egy resze
akik azonnali beket akartak. A miniszterelnök Adolphe Thiers
lett. Ö megvitatâsra benyujtotta a beke
Hadisarc - olyan penzösszeg, melyet a
elözetes felteteleit: Franciaorszâg âtadja
9y6ztes « |am követel a legyözött orszâgtöl
XT.

,

„

.

,

T

vagy a meghodıtott terulet lakossagatol.

Nemetorszagnak Elzaszt es Lotharıngıat,
es 5 milliard frank hadisarcot fizet neki.
A bekeszerzödest Frankfurtban irtâk ala 1871. mâjus 10-en.

A pârizsi kommün. Az 1871-es pârizsi kommün a francia-porosz
hâboru âltal nyomorba döntött es vegletekig elkeseritett nep felkelese volt. A pârizsi kommün befejezese azoknak a demokratikus szellemü felkeleseknek, amelyek a XIX. szâzad folyamân lângoltak fel idöröl-idöre Franciaorszâgban. Vezetöik hittek abban, hogy hösies eröfeszitesekkel sikerül a szabadsâg es igazsâg hatalmât megteremteni a foldön. *
A XVIII. szâzad vegi forradalmârok örököseinek tartottâk magukat.
A pârizsiak felkeleset a Thiers politikâjâval valö elegedetlenseg
siettette.
A Nemetorszâggal valö bekekötes felhâboritotta a pârizsiakat, akik
addig is azt gyanitottâk, hogy Thiers restaurâlni akarja a monarchiât.
Sok demokrata a hatalom decentralizâciöjâtöl remelt vedelmet attöl, hogy a reakciö es a kirâlysâg ne âlljon vissza. A pârizsiak követeltek
a fövâros önkormânyzatânak a helyreâllitâsât. A pârizsiak erdekeit a
Nemzeti Gârda vedte, amely a vâros legszervezettebb erejenek szâmitott. 1871. februâr 24-en megalakitottâk a Nemzeti Gârda köztârsasâgi
szövetseget a Központi Bizottsâggal az elen. A kormânnyal szembenâllö
ellenzeki erök központja gyakorlatilag a Nemzeti Gârda lesz. A fegyveres
felkelest a kormâny provokâlja ki.
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A kommünárok ágyukat
vontatnak fel a
Montmartre-¡ dombra

A kommün kikiáltása.
E. Lamí festménye

A kommün szétosztja az
ostrom idején zálogházakban elzálogosított holmikat
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Az ostrom felszámolása után beszüntették a
fizetés folyósítását a Nemzeti Gárda katonái számára. A városban, melyben a gazdaság még nem
épült újjá, ezrek maradtak létfenntartási eszközök
nélkül. Mikor a nemzetgyúlés hatálytalanította a
tartozások visszafizetésének haladékát, pár nap
leforgása alatt 150 ezer adóskotelezettség volt behajtásra felhalmozva.
1871. március 18-án a kormány parancsára
megpróbálták elfoglalni a Nemzeti Gárda tüzérségét, amely a Montmartre-i dombon helyezkedett el.
Azonban a kenyérért sorban álló asszonyok feltartóztatták oket, így a katonák harc nélkül visszavonultak. Azonban Lecombe és Thomes tábornokok
a gárdisták fogságába kerülnek, akik agyonlövik
öket.
Emiatt Thiers parancsot ad a kormány evakuálására Versailles-ba. Az egyetlen komoly ero Párizsban a Nemzeti Gárda Központi Bizottsága marad, amely kezébe ragadva a hatalmat a fovárosban
1871. március 26-ra választásokat ir ki a párizsi
kozségtanácsba. (Párizsi kommün, így nevezték a
hagyomány szerint Párizs onkormányzatát.) A kor
mány és a Központi Bizottság (KB) megbékítésére
tett kísérletek kudarcba fulladtak. A kormány értésre adta, hogy a párizsi ellenzéket bünözöknek
tartja, akikkel az ágyúk fognak tárgyalni.
A kozségtanács (kommün) tagjai különbözö foglalkozású polgárok voltak: orvosok, újságírók, munkások, közalkalmazottak. Politikai szempontból proudhonistáknak, neojakobinusoknak és
blankistáknak tartották magukat. Egy részük a
munkások nemzetközi szovetségének (I. Internacionálé) a tagjai voltak. A politikai külonbségek bonyolították a kommün munkáját, veszélyeztették az
egységét, sot még a mükodését is.
A kommün bejelentette, hogy mélyreható
változásokat kíván végrehajtani, amelyekért a forradalmárok több nemzedéke harcolt. A reguláris
hadsereg szerepét a felfegyverzett nép vette át,
bevezették a tisztségviselok választhatóságát és leválthatóságát, amivel még demokratikusabb lett az
államapparátus, megszünt a hatalom torvényhozó,
végrehajtó és bírói ágakra való osztása.
A munkaszervezés új formáit vezették be:
például munkaellenorzést a vállalatoknál. A válla-
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latok egy resze munkässzövetkezetek kezebe ment ät. Bevezettek az
ingyenes kötelezö vilägi oktatäst.
A legegetöbbek azok a reformok voltak, amelyek kielegltettek a
nep igenyeit: eltöröltek a lakbertartozäsokat, 20 frank ertekig visszaszolgältattäk az elzälogositott holmikat, härom evre elhalasztottäk a kölcsönök visszafizeteset, megszüntettek az ejjeli munkät a peksegekben.
Azonban a kommün legfobb gondja toväbbra is a Versailles-al vivott häborü volt. Mivel a videk nem tämogatta öket, csak sajät erejükre
tämaszkodhattak. A kommün es ellenfeleik közötti äprilisi elsö összecsapäsokböl senki sem került ki gyöztesen.
Mäjusban azonban fordulatra kerül sor. Thiers kormänya a nemetektöl kapott katonai segitsegre tämaszkodva tämadäsba megy ät es
1871. mäjus 21-en betör Pärizsba. A harcok 1871. mäjus 28-ig tartottak.
Az utolsö eröditmeny, melyet a kommünärok vedtek, mäjus 30-än adta
meg magät. A pärizsi kommün 72 napos uralma veres leszämolässal
ert veget.
A harmadik köztärsasägot 1870-ben kiältottäk ki, de csak 1875-ben fogadtäk el
alkotmänyät. A törvenyhozö hatalmat a ketkamaräs pariament gyakorolta. A nöknek es katonäknak nem volt välasztöjoguk. A szenätust a
helyi önkormänyzatok välasztottäk. A vegrehajtöi hatalmat a köztärsasägi elnök gyakorolta. A tenyleges vegrehajtöi hatalom, a kormäny vezetöje a miniszterelnök volt.
A köztärsasäg elsö eveiben a parlamentben a monarchistäk voltak
többsegben. Az 1876-os välasztäsokon a köztärsasägpärtiak kaptäk a
szavazatok nagyobb reszet, es fokozatosan kiszoritottäk a monarchistäkat a hatalomböl. 1879-ben a köztärsasägiak nyomäsära lemondott
Franciaorszäg elnöke, a monarchistäkkal szimpatizälö Patrice de MacMahon marsall. Helyere a köztärsasägpärti Jules Grevy-t välasztottäk.
A köztärsasägpärti kormäny egy sor reformot hajtott vegre. 1880ban amnesztiät kaptak a pärizsi kommün resztvevöi, 1881-ben pedig
elfogadtäk a sajtö- es gyülekezesi szabadsägot, valamint egy olyan tör135
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Patrice
de Mac-Mahon
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vényt, amelynek értelmében 6 évestôl 13 éves korig minden
gyerek iskolakôteles. Az 1884-es tôrvény pedig engedélyezte
a szakszervezetek mükôdését és sztrâjkok szervezését.
A monarchistâk visszaszoritâsa a hatalombôl nem volt
végleges. A XIX. szâzad 70-90-es éveiben minden legâlis
és nem legâlis môdon az utôbbiak megprôbâltâk lejâratni
a kôztârsasâg âllamformâjât. Rôvid idô alatt Franciaorszâg
hârom jelentôs politikai vâlsâgot - a Boulanger-ügy, a panamabotrâny és a Dreyfus-ügy - is âtélt.
A francia-porosz hâborûban elszenvedett vereség nôvelte a soviniszta érzelmeket és a revans hangulatât az
orszâgban. Ezeket az érzelmeket a monarchistâk megprô
bâltâk a maguk céljaira felhasznâlni, és kijelentették, hogy
az orszâgnak diktâtorra van szüksége, aki képes egyesiteni
a népet és a hadsereget a Németorszâg ellen folytatott
gyôzedelmes hâboru érdekében. Ilyen kôrülmények kôzôtt
gyorsan terjedt a Georges Ernest Boulanger tâbornok nevével osszefüggô mozgalom.
A tâbornok hivei megprôbâltâk a Grevy korül 1887ben kibontakozô megvesztegetési botrânyt (a vejének kôze
volt Franciaorszâg legfôbb érdemrendjének, a Tiszteletbeli
Légiô rendjének az ârusitâsâhoz) kihasznâlni. Grevy kénytelen lemondani és a boulangeristâk a soron kivüli vâlasztâsokon Pârizsban gyôzelmet arattak. Boulanger az ellenzéki Ellenâllâsi Bizottsâg vezetôje lett, amely egyesitette
azokat, akik elégedetlenek voltak a kôztârsasâgi hatalommal. A bizottsâg politikai hatalomâtvételt készitett elô, de
az ôsszeesküvést leleplezték, a tâbornok és a monarchistâk
kôzôtti kapcsolatot pedig leleplezték. A letartôztatâs elôl
Boulanger Belgiumba menekült.
1895-ben ûjabb kormânyvâlsâg kezdôdik, amely a
Panama-csatorna kôrüli visszaélésekkel volt kapcsolatban.
Az épitkezésbe magântôkét vontak be. A részvénytârsasâg
vezetôi elkôltôtték a pénz nagyobb részét, ami a részvények eladâsâbôl folyt be, és a csôd szélére kerültek. Hogy
elkerüljék a felelôsségre vonâst, megvesztegettek egy sor
képviselôt és kormânytagot, azonban végül leleplezték ôket
és kirobbant a botrâny. A pénzügyi spekulâciôk a kormânytagok lemondâsâhoz vezettek, igy a hatalmat kénytelenek
voltak âtadni a radikâlisoknak.
Azonban az orszâg politikai fejlôdésére a Dreyfusügy gyakorolta a legnagyobb hatâst (akirôl kôztudott, hogy
zsidô volt). 1894-ben fény derült arra, hogy a francia vezérkartôl titkos dokumentumok jutottak a német felderités kezére. A gyanû ârnyéka Alfred Dreyfus szâzadosra
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vetódott. Elítélték és Francia Guineára számüzik. A hadvezetés ezt az
ügyet a sovinizmus és az antiszemitizmus lángra lobbantására használta fel az országban. Késóbb azonban kiderült, hogy az ügyben egy
magyar származású nemes, bizonyos
Esterházy órnagy a vétkes. Azonban a
Korrupció - olyan büntény, melynek során
Dreyfus-ügyet nem voltak hajlandóak
a koztisztviseló a beosztásából adandó jogaújratárgyalni. Esterházyt a kózvélemény
it és lehetóségeit használja fel a saját megnyomására bíróság elé állították, de a
gazdagodása érdekében. Korrupciónak nebíróság felmentette.
vezik még a kóztisztviselók megvesztegetA bírósági onkény és az antiszemi
hetóségét ¡s.
tizmus felrázták a francia kôzvéleményt
és politikai válságot idéztek eló. A társadalom két részre oszlott (Dreyfus-pártiak és Dreyfus-ellenesek). Párizsban és más városokban tüntetésekre, felvonulásokra került sor. Külónosen nagy hatással volt a kôzvéleményre Emile Zola
nyílt levele, a Vádolok. A kormány kénytelen volt
lemondani. Az új kormány megpróbálta stabilizálni
a helyzetet az országban. 1899-ben a hadbíróság
ismét búnosnek találta Dreyfust, de a kóztársasági
elnok megkegyelmezett neki, így szabadon bocsátották. Az ügy végérvényesen 1906-ban zárult le
Dreyfus teljes rehabilitációjával.
A Dreyfus-pártiak gyózelme a kcztársaság
híveinek az ellenórzése alá helyezte a hadsereget.
Hivatalosan kikiáltották, hogy az emberi és állampolgári jog sérthetetlensége a kóztársaság legfóbb
elve. Mivel a Dreyfus-pártiakat baloldaliaknak, a
Dreyfus-elleneseket pedig jobboldaliaknak tartották,
ezért a koztársaságot a baloldali erókkel kezdték
Munkások érkeznek a
azonosítani. A valódi kóztársaságpártiaknak pedig
Panama-csatorna építésére
azokat kezdték nevezni, akik védelmezték az em
beri és állampolgári jogokat.
A viharos politikai viták Franciaországban
forradalmi megmozdulások nélkül zajlottak, kozben
megszilárdultak a demokrácia és az emberi jogok
elvei, amelyekért a francia forradalmárok nem egy
nemzedéke küzdott.
n

A g a zd a sá g i fejlódés sajátossága. A XIX. század utolsó negyedében Franciaország továbbra is agrár-ipari ország maradt, a társadalom 43%-a
a mezógazdasági szektorban tevékenykedett. Az
országban továbbra is fennmaradtak a nem sok
embert foglalkoztató (nem tóbbet tíznél) kis múhely típusú vállalatok. Ezek tóbbsége állította eló
a híres francia selymet, ruhákat, cipót, bort, par-
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fümót. Az ilyen vállalatok általában elmaradtak a német és amerikai
vállalatoktól mind fejlódésükben, mind müszaki felszereltségük tekintetében. Azonban épp ezek a termékek voltak az ország fó exportcikkei.
Negatívan befolyásolta az ipar fejlódését a parasztok alacsony
vásárlóképessége. A parasztok 85%-a 1-tól - 10 hektárig terjedó foldbirtokkal rendelkezett, ezért képtelenek voltak modern mezógazdasági
gépeket és mütrágyát venni. Ez szükítette a belsó piacot és visszavetette
az ipar fejlódését.
Azonban téves lenne azt hinni, hogy Franciaország fejlódése, az
állandó hanyatlások és pangások sorozata volt. Gyorsan fejlódótt a vaskohászat az új elóállítási technológiák (Martin-módszer) és a gazdag vasérctartalékok révén. Gyors tempóban fejlódótt a vasútépítés. A francia
vasútvonalak hossza meghaladta az angol és német vasútvonalak hoszszát. Új iparágak jelentek meg: vegyipar, gépkocsigyártás, repülógépgyártás. Negatív hatással voltak ezen ágazatok fejlódésére a Németországhoz
és Angliához képest magas nyersanyagárak. Más országokhoz hasonlóan
a XIX. század végén itt is monopóliumok jónnek létre. A kohászatban,
szénbányászatban, gépgyártásban tóbb nagyvállalat jelenik meg, amelyek
késóbb konszernekbe egyesülnek de Vandel és Schneider vezetésével. A
vegyiparban szintén konszernek jónnek létre Kühlmann és Saint Gobain
irányításával. A gépkocsigyártásban a vezetó szerepet a Renault cég szerezte meg. Franciaország egyes régiói ipari kózpontokká váltak, azonban
a termelés koncentrációjának színvonalát tekintve Franciaország lemaradt mind az USA-tól, mind Németországtól és Angliától is.
Franciaország gazdasági sikereit volt hivatott szimbolizálni az
1898-ban megnyílt és a Bastille lerombolása százéves évfordulójának
szentelt párizsi világkiállítás. A Gustav Eiffel által megépített világhírü
Eiffel-torony állt a kiállítás bejáratánál.
A gazdasági fejlódés másik negatív tényezóje a íassú népességnóvekedés volt, ami magas munkaerókóltséget eredményezett.
A gazdasági fejlódés pozitív tényezóje volt viszont a tókekivitel,
amely a tóbbi ország gyakorlatával szemben, más államoknak nyújtott
kólcsónók formájában nyilvánult meg. A XIX. század végétól a legtóbb
francia tóke Oroszországba érkezett.
Osszegezve az ország gazdasági fejlódésének sajátosságait, el kell
mondanunk, hogy a népesség életszínvonala 1,5-2-szeresére nótt a szá
zad kózepétól a század végéig terjedó idószakban.
A francia-német (francia-porosz) háború
után a kormányok külpolitikájának két fó iránya volt: a kontinens
és a gyarmatok.
A kontinentális politika hívei szerint Franciaország legfóbb feladata: elégtételt szerezni a háborúban elszenvedett vereség miatt, valamint
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A pârizsi vilâgkiâllités.
Fénykép 1900-bôl

Elzâsz és Lotharingia visszacsatolâsa. Fô ellenségnek Németorszâgot tekintették. Mivel Németorszâg Franciaorszâgot mind a lakossâg szâmât
illetôen, mind a gazdasâg fejlettségének terén is felülmulta, ezért a
kontinentalistâk feladatuknak a szôvetségesek felkutatâsât tartottâk.
Ilyennek talâltâk Oroszorszâgot, amely a legnagyobb szârazfôldi hadsereggel rendelkezett és Angliât, a vilâg leghatalmasabb flottâjâval.
A gyarmatpolitika hivei a gyarmatbirodalom területének a nôvelését tüzték ki legfôbb célul. A francia hadsereg elsôsorban az afrikai
és indokinai területek megszerzésére ôsszpontositott. Legfôbb ellenfele
itt Anglia volt, akivel nemegyszer ôsszetüzésbe keveredett. Egyes tôrténészek az angol-francia szembenâllâst a gyarmatok megszerzése te
rén mâsodik szâzéves hâborûnak nevezik. 1898-ban az ügy majdnem
nyilt fegyveres harccal végzôdôtt, amikor a Nyugat-Afrikâbôl vonulô
franciâk és Egyiptombôl vonulô angolok Fasoda szudâni településnél
ôsszeütkôzésbe kerültek egymâssal. A franciâk, akik kevesebben voltak, megfutamodtak. Az Anglia ellen folytatott harc sorân a francia
gyarmatpolitika hivei még a németekkel is képesek voltak szôvetkezni.
Azonban a Hârmas Szôvetség (Németorszâg, Osztrâk-Magyar Monarchia,
Olaszorszâg) 1882-es megalakulâsa utân a francia politikusok tôbbsége arra a kôvetkeztetésre jutott, hogy Franciaorszâg legfôbb ellensége
mégis Németorszâg. A külpolitika kidolgozâsânâl a kezdeményezést a
kontinentalistâk ragadtâk a kezükbe.
1891-1893 kôzôtt létrejôtt az orosz-francia szôvetség. Az 1904-ben
Angliâval kôtôtt szerzôdés szabâlyozta a területi kôveteléseket Eszak-Afrikâban és a Tâvol-Keleten, gâtât szabott az angol-francia versengésnek
és megteremtette az elsô lépést a két âllam szôvetségének létrehozâsâhoz. A „szivélyes egyezmény” (Entente Cardiale) az Antant elnevezést
kapta. 1907-ben csatlakozott hozzâ Oroszorszâg.
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E. ETIENNE (POLITIKUS) FRANCIAORSZÁG GYARMATOSÍTÁS! POLITIKÁJÁNAK
CÉLJAIRÓL (1894)
Hogy mi a célunk? Mi létrehoztuk, megvalósítottuk és tovább akarjuk fejleszteni
gyarmatbirodalmunkat, így biztosítva államunk jovojét más kontinenseken, új
piacokra találva termékeink számára és ellátva hazánkat olcsó nyersanyaggal. Ez
vitathatatlan. Kénytelen vagyok bejelenteni, hogy a gyarmati birtokok létrehozása
rengeteg emberáldozatot követel, azonban ezeket az áldozatokat igazolja az a
remény, hogy a francia ¡paros és kereskedö el tudja juttatni a gyarmatokra a
francia ¡par tobblettermékeit.
Gondolkodjatok el rajta, milyen célokat követett a francia kormány, amikor
megvalósította a gyarmati terjeszkedését?
Kovetkeztetések

D Franciaország szempontjából megalázóak voltak a békeszerzodés
feltételei, elveszítette Elzászt és Lotharingiát; és vissza akart vágni
N émetországnak.
► A XIX. század utolsó negyedében a legföbb állami vezetésben kialakulnak a liberális-demokrata értékek, visszaszorul a korrupció.
► Gazdasági fejlettségét tekintve Franciaország a harmadik helyet
foglalta el Európában Anglia és Németország mögött.
► A nemzetközi porondon Franciaország aktiv gyarmati terjeszkedö
politikát folytatott.

+

Kérdések és feladatok
1. Mik voltak a francia-porosz háború okai? Milyen okok vezettek a kirobbanásához?
2. Nevezd meg a harmadik francia koztársaság kikiáltásának a dátumát! 3. Mik
voltak a Franciaország és Németország között megkötött békeszerzodés feltételei?
4. Milyen reformokat hajtottak végre a kommünárok? 5. Nevezd meg azokat a
fö eröket, amelyek harcot folytattak a hatalomért a harmadik koztársaság idején
Franciaországban! 6. Milyen gyarmatokat szerzett meg Franciaország a XIX. század
utolsó negyedében?
7. Miért veszítette el a háborút Franciaország Poroszországgal szemben?
8. Nevezd meg azokat a fontos tényezóket, amelyek döntö szerepet játszottak a
párizsi kommün tórténetében! 9. Mi volt a kommünárok legföbb célja? 10. Miért
húzódott el a harmadik koztársaság alkotmányos kikiáltása Franciaországban?
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11. Jellemezzétek Thiers kormányának belpolitikáját! 12. Állítsátok össze
Franciaország torténetének ¡dorendi táblázatát 1870-1900 között! 13. Határozzátok
meg Franciaország gazdasági fejlódésének fó vonásait a XIX. század utolsó
negyedében! Állítsátok össze vázlatot ennek alapján!

2^ 14. Miért értékelik homlokegyenest másképpen a párizsi kommün torténetét a
különbözö torténészek?

17. §. Németország és Olaszország
►►

i . Mikor fejezódott be Németország egyesítése? Milyen események segítették
eló? 2. Hogyan függótt óssze az egységes állam létrejóttének folyamata
Németországban és Olaszországban?

A Ném et Birodalom kialakulása. A Franciaország elleni háború befejezése után az ósszes német fóld egy egységes Német Birodalomban egyesült, amelynek 22 monarchia és 3 szabad város volt a része.
Az 1871-es birodalmi alkotmány értelmében az állam feje a csá
szár lett. Csak a porosz királynak volt joga betólteni ezt a tisztséget. A
császár volt a hadsereg fóparancsnoka, ó üzenhetett hadat, ó nevezte ki
a kancellárt, hívhatta óssze és oszlathatta fel a parlamentet. A parlament két házból állt: felsóházbói (bundesrat) vagy szóvetségi tanácshól,
amelyben képviselte magát minden monarchia és szabad város (ósszesen
58 képviselóvel). Az alsóház (bundestag) tagjait általános választásokon
választották. Azonban a nók és a katonák nem rendelkeztek választójoggal. A parlament (reichstag) korlátozva volt jogaiban, mivel az általa
elfogadott tórvényeket a császárnak kellett jóváhagyni.
A Német Császárság megalakulásának pillanatában a Konzervatív
Párt rendelkezett tobbséggel a parlamentben, amely a junkerek, nagyvállalkozók és bankárok érdekeit képviselte. A konzervatívok ellenfele
a Liberális Párt volt, amely az iparosok érdekeit védte. Mindkét párt
támogatta a kormányt. 1881-ben létrejótt a Katolikus Párt. Mivel védelmezte a német katolikusokat, ezért szembekerült a kormánnyal. Ellenzékben volt a Szociáldemokrata Párt is, amely jelentós képviselettel
rendelkezett a parlamentben és a munkásosztályt képviselte.
Kiemelt alkotmányos helyet foglalt el a kancellár. Nagy hatalommal rendelkezett. Kózvetlenül fordulhatott bármelyik kérdésben mind a
bundesrathoz, mind pedig a bundestaghoz, tórvényjavaslatokat nyújthatott be. Nem befolyásolhatta helyzetét egyetlen választási vereség sem,
hisz ót kizárólag a császár nevezte ki.
A kancellári hivatalt Bismarck a maga számára hozta létre, megalkotva ekózben a birodalom igazgatásának fó elvét - a császár-kancellár
együttmükódését. Emellett Bismarck megórizte Poroszország külügyminiszteri és miniszterelnóki tisztségét is.
Az alkotmány elfogadása az elsó lépés volt csupán a császári hatalmi szervek és a kózigazgatás rendszerének a létrehozása során. Ez
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a folyamat 1878-ig tartott és a liberális korszak néven került be a
torténelembe. Ebben az idóben alakulnak ki a birodalmi államigazgatási szervek, létrejon az egységes hadsereg (400 ezer fö békeidóben), az
egységes belsö piac, a pénzügyi- és bankrendszer, ekkor épül meg az
egységes német vasút.
Németország egyesülésének a befejezése után kedvezo feltételek alakultak ki a gazdaság fejlódése
szempontjából. Ennek kedvezett az ipari forradalom befejezése, az egy
séges német piac létrejotte, Elzász és Lotharingia bányáinak gazdag
nyersanyagforrása, az 5 milliárd frankos hadisarc, a tudomány és technika vívmányai.
1*

A XIX. század 70-es éveinek gyors gazdasági felemelkedése a gründolás (németül
- megalapozni) néven került be Németország torténetébe. 1871-1875 között
rengeteg új vállalat, társaság, bank jön létre. Úgy tünt, hogy minden német
beszállt a könnyü haszonért folytatott versenyfutásba. Mikor Franciaország felöl
megérkeztek az elso speciális vonatok a francia arannyal, a kormány hozzákezdett
állampolgáral adósságainak tôrlesztéséhez - megtérítette a hadikölcsönöket és
az âllamkölcsönöket. A lakosság birtokában hatalmas összegü szabad tóke
halmozódott fel. A részvénytársaságokról hozott új tôrvény engedélyezte azok
létrehozását állami engedélyezés nélkül is. A Franciaország felett aratott gyozelmen
fellelkesedve, sokan úgy gondolták, hogy Németországra ezután csak a felvirágzás
vár. Akinek némi pénze volt, az vagy bankba tette, vagy pedig részvények
vásárlásába fektette. A tözsdehirnök a németek libidójává vált. Mindenhol,
kávézókban, az utcán csak a részvényekrol, a százalékokról, az üzleti ügyekröl
beszéltek. A gründolás központja Berlin volt. Azonban az ország lakossága hamar
kijózanodott. Az 1873-as gazdasági válság nemcsak a kétes hírü társaságokat és
bankokat zárta be, hanem rengeteg vállalatot is. A krízis a visszaélések és
szélhámoskodások olyan méreteit tárta fel, hogy a bíróságok már nem is akartak
foglalkozni velük. Nött az ongyilkosságok száma. Egyesek mindent elvesztettek,
míg mások meggazdagodtak.

Németország gazdasági fejlodésének a XIX. század utolsó harmadában volt egy sor sajátossága.
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^ A nehezipar letrejötteben nagy szerepet jâtszottak az âllami megrendelesek, befektetesek, a gyârak es üzemek âllamköltsegen törtenö
felepitese.
► Az ipar uj alapokon epült. A vegyipar, elektrotechnika, vasmegmunkâlâs, gepgyârtâs gyorsulö fejlödest ert el.
^ A termelesre jellemzö volt a nagyfoku koncentrâciö es több olyan
terület gyors fejlödese, mint a Rajna-, a Ruhr-videk, Berlin es Szilezia.
A foldesuri gazdâlkodâs fokozatosan, evoluciös ûton alakult ât kapitalistâvâ, ârutermelöve.
Azonban a jelentös sikerek ellenere Nemetorszâg reszesedese a
vilâgtermelesben 13%-ot tett ki, mig Nagy-Britannia resze 32% volt.
Az olcsö, de minösegi nemet âru egyre inkâbb meghöditotta a vilâgpiacot.
A XIX. szâzad vegen Nemetorszâgban is megjelennek a monopöliumok. A banki ügyek legkevesebb 85%-ât 8 bank ellenörizte. A leghiresebb monopölium: a Krupp-müvek, a Rajna-Vesztfâlia vasönto karteli,
a hengerelt vasgyârtö vâllalatok nemet szövetsege, a Rajna-Vesztfâlia
szenbânyâk szindikâtusa volt.
Nemetorszâg elso csâszâra
a porosz kirâly, I. V ilm os volt. A gyakorlatban azonban az orszâgot 20 evig Bismarck kancellâr irânyitotta, aki elvezte a csâszâr
teljes bizalmât. Politikâjânak fö irânyvonala a hatalom központositâsa
volt a monarchiâk es a katolikus egyhâz autonömiâjânak megsemmisitese reven. 1872-ben Bismarck javaslatâra törven3d fogadtak el, amely
megfosztotta a papsâgot az iskolâk felügyeleti jogâtöl. A papsâgnak megtiltottâk a politikai agitâciöt is. Az egyhâzi esküvöt felvâltotta a polgâri hâzassâg, bevezettek a születesek es az elhalâlozâsok âllami nyilvântartâsât. A katolikus egyhâz befolyâsânak korlâtozâsâra irânyulö politi
ka a kültürhare (kulturkampf) elnevezest kapta.

B
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Bismarck harcot kezdett a szocialisták ellen. 1878-ban a császár
ellen elkövetett három merényletkísérlet után rendkívüli torvényt fogadtak el a reichstagban a szocialisták ellen, amely gyakorlatilag megtiltotta
a szocialista szervezetek tevékenységét és munkásújságok kiadását. A
Szociáldemokrata Párt félig legálisan folytatta tovább tevékenységét.
A megtorló intézkedések mellett Bismarck egy sor szociális reformot hajt végre. 1881-ben meghirdette a munkástorvénykezés korszakának kezdetét. Az elkovetkezó három évben a reichstag torvényeket fogadott el a munkások egészségbiztosításáról üzemi balesetek és
betegségek esetén. 1889-ben bevezetik a ôregségi (70 éves kortól) és
a rokkantsági nyugdíjról szóló tôrvényt. 1891-ben tôrvény születik a
11 órás munkanapról és a gyermekmunka megtiltásáról 13 éves korig.
Az 1890-es évek kozepére Németország rendelkezett a leghaladóbb szo
ciális torvénykezéssel.
Németország külpolitikájának legföbb célja az európai országok
olyan katonapolitikai koalíciójának a létrehozása volt, amely Franciaország ellen irányult és meg akarta akadályozni kozeledését Oroszországhoz. Bismarck diplomáciai tehetségének köszönhetöen ezt el is érték.
1873. május 6-án Oroszország és Németország szovetségi szerzódést írt
alá. Egy hónap múlva hasonló szerzódést kötött Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia. Igy született meg a három császár szovetsége,
amely lehetoséget biztosított Németország számára ahhoz, hogy újabb
háborúval riogassa Franciaországot (francia-német riadalom).
A három császár szovetsége 1887-ig maradt fenn, míg ki nem
élezódtek az orosz-német és az orosz-osztrák kapcsolatok.
1879. október 7-én Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia
szovetségi szerzódést írnak alá, amely Franciaország és Oroszország el
len irányult. 1882-ben csatlakozott hozzájuk Olaszország is. Igy jött létre
a Hármas Szôvetség, ami arról tanúskodott, hogy Németország vezetó
szerepre tör Európában.
Az európai ügyek egyenesbe hozása után az 1880-as évektól kezdve Bismarck kancellár figyelme a gyarmati ügyek felé irányul.
1884-ben Németország protektorátust hoz létre Délnyugat-Afrika
egy része (Namibia) és Kozép-Afrika (Togo és Kamerun) felett. Az elkövetkezendó években kiszélesíti ellenórzését Kelet-Afrika nagy része felett
(Tanganyika). így alakult ki a német gyarmatbirodalom. Németország
tehát belépett a nagy államok családjába.

O

A német szociáldemokrácia. A gyors gazdasági fejlódés a munkás-

osztály számának nôvekedéséhez vezetett. A termelés nagyarányú
koncentrációja pedig elósegítette a munkásság szervezettségét.
A rendkívüli tôrvények miatt a német szociáldemokraták félig legális korülmények között müködhettek csak. A párt gothai programja
(1875), amely egy sor radikális tézist tartalmazott (a proletárdiktatúráról, a szocialista forradalomról) mintájául szolgált más európai szoci-
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áldemokrata pártok programjának is. A rendkívüli
torvények megszüntetése után a Német Szociáldemokrata Párt (NSZDP) elméleti alapja a párt
erfurti programja lett ((1891), amely megegyezett
a marxizmus alapveto téziseivel. A német szociáldemokraták Europa legnagyobb munkáspártja volt.
Ok rendelkeztek a legnagyobb frakcióval a parlamentben (109 hely a 397-bol).
Azonban Eduard Bernstein megjelenése három részre szakította a szociáldemokratákat: jobboldaliakra (E. Bernstein), centristákra (A. Bebel,
R. Kautsky) és baloldaliakra (K. Liebknecht,
R. Luxemburg). Az I. világháború után a szakadás
szervezeti formákat is öltött.

B

U. Vilmos császár uralkodásának a kezdete. Áttérés a világpoütikára. 1888-ban Németország új császára II. V il

m os lett. Az ifjú uralkodó onálló politikát akart folytatni, de ehhez meg
kellett szabadulnia a hataloméhes Otto von Bismarcktól, akivel sok kérdésben nem egyeztek a nézeteik. Különösen a külpolitikai és a szocialistákat érinto kérdésekben nem értettek egyet. II. Vilmos úgy gondolta, hogy sokkal aktívabb külpolitikát kell folytatni, nem riadva vissza
akár az ero alkalmazásától sem, sot azon a véleményen volt, hogy ki
kell lépni a három császár szovetségébol. Negatívan viszonyult a szocialisták elleni rendkívüli torvényekhez. Ezeket meg is szüntették. 1890ben Otto von Bismarck lemondott a kancellári posztról. Ezután Német
ország gyarmati terjeszkedése felgyorsult.
A császár új világpolitikájának ideológiai alapja a pángermanizmus
elve volt, amely kimondta, hogy a németek minden más nép felett állnak és uralkodniuk is kell mindenki felett.
A német terjeszkedés céljai kozé tartozott az angol és francia
gyarmatok meghódítása, Franciaország határ mentí vidékeinek az elfoglalása (terjeszkedés Nyugat felé), illetve Oroszország egyes részeinek - a
Baltikumnak, Ukrajnának, Eszak-Kaukázusnak a megszerzése (Dranck
nach Osten), behatolás a Közel-Keletre.
A pángermanisták tervei meghallgatásra leltek a kormányban is.
Az állam legfobb gondjává a hadsereg vált, a militarizmus, vagyis a
katonai hatalom novelése pedig a kormány doktrínája lett.

□

Olaszország fejlódésének sajátosságai az egyesülés befejezése után.

1871. október 3-án torténelmi jelentoségú dolog tortént: a népszavazás eredményei alapján Roma visszakerült Olaszországhoz, ezzel befejezödött az ország egyesítése. Azonban alig csitult el az országegyesítés miatt érzett határtalan öröm, meg kellett fizetni ennek az egyesülésnek az árát: két háború Ausztria eilen, nagy hadsereg és flotta fenntartása. A volt olasz államok adósságának a felvállalása aláásta az ország
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II. Viktor Emánuel
olasz király
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amúgy is gyenge pénzügyi helyzetét. Ezt tovább bonyolította az ipari bázis hiánya, a mezógazdaság fejletlensége, a lakosság nagyobb részének szegénysége és
írástudatlansága. Azonban a hatalmi elit tele volt olyan
a vágyakkal, hogy „nagy állammá” változtassa Olaszországot, „olyanná, mint a többi nagyhatalom” .
Az új egyesített ország államformáját tekintve alkotmányos monarchia volt. A torvényhozó hatalmat a
király és a parlament gyakorolta. A parlament két házból állt: felsóházból - szenátusból, amelynek a tagjait
életük végéig nevezték ki, és alsóházból - képviseloházból, amelynek tagjait viszont választották. Választójoggal minden 25. életévét betöltött férfi rendelkezett, aki
tudott írni és olvasni, illetve volt valamennyi vagyona.
A torvényhozó hatalom teljesen az uralkodó kezében
összpontosult, aki a hadsereg fóparancsnoka is volt,
hadat üzenhetett, békét köthetett, kinevezhette a miniszterelnököt.
Az alkotmány elótt minden állampolgár egyenlónek számított, az állam biztosította számukra az alapvetó emberi és szabadságjogokat.
Fontos helyet foglalt el az ország politikai életében a katolikus egyház. A pap a falu vezéralakja volt.
Az o prédikációitól függött a paraszt viszonya a hatalomhoz. Azért, hogy korlátozzák az egyház befolyását,
megtiltották a papoknak a politizálást.
1871-ben a király aláírta azt a tórvényt, amely
a római pápa személyét szentnek és sérthetetlennek
nyilvánította. A pápai udvar fenntartására folyósították a szükséges összeget, de területét a vatikáni palotára és még néhány épületre korlátozták. A pápának
jogában állt diplomáciai kapcsolatokat létesíteni más
országokkal.
Az egységes állam létrejótte után két politikai
párt (pontosabban politikai tömb) harcolt egymással a
hatalomért: a tórténelmi jobb, vagyis a jobboldal és a
tórténelmi bal, vagyis a baloldal.
A jobboldal a foldbirtokos fonemesség, bankárok,
a baloldal pedig az ipari tóke érdekeit védte. Egymást
váltották a hatalomban, de egy dologban mindkét eró
megegyezett: abban, hogy Olaszországot naggyá tegyék.
Külónbségek közöttük elsósorban a belpolitikában mutatkoztak.
X. Pius pápa megválasztása után a katolikus egy
ház is aktívan bekapcsolódott a politikai életbe, mivel
a fentebb említett tiltást visszavonták. Ezek a pártok
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azonban gyökeresen nem változtatták meg a baloldal és a jobboldal
közötti eröviszonyokat.
Az ország egyesítése megteremtette a feltételeket az aktiv gazdasági fejlodéshez, ám a .feltételek nagyon gyengének bizonyultak. A nemzeti
piac szük volt, az ipar alig fejlett és az is csupán Északon. A lakosság
tobbsége szegénységben élt, a foldesúri gazdaságokban dolgozott éhbérért. Kevés ásványi kinccsel rendelkezett az ország. Az egyesülés utáni
elso 20 évben az ország fejlodésének üteme nem volt magas, azonban
ekkor alakul át a gazdaság és a szociális szféra szerkezete, amely késöbb az ipari fellendülés alapját fogja képezni a XIX. század végén és
a XX. század elején.
A mezogazdaságban a nagy foldesúri gazdaságok piaci viszonyokra
tértek át, és kialakult szakosodásuk három fo ágazata: a búzatermesztés, a szölö és citrusfélék termesztése, valamint az állattenyésztés.
A XIX. század végén az állam aktívabban kezd beavatkozni a
gazdasági folyamatokba. Allampénzen kiépül a vasúthálózat, hatalmas
összegeket utalnak ki állami megrendelésként az iparmágnások számára,
a vállalatok egy része a hadügyminisztérium irányítása alatt müködik,
állami monopóliumokat állapítanak meg egyes termékek számára.
Az állami segítségnek köszönhetöen a XX. század elején monopóliumok jönnek létre, amelyek ellenorzésük alá vonják az ipar nagy részét. A gépgyártásban a következö monopóliumok uralkodnak: Ansaldo,
Breda, a kohászatban a Terni és Orlando, az elektrotechnikában az
Edison, a vegyiparban a Pirelli és Montecatini, a gépkocsigyártásban a
Fiat, Spa, Lanca. A legnagyobb bankok egész iparágakat ellenöriznek.
Az ország ipari fejlodésének másik fontos sajátossága az egyenlotlensége volt: míg északon a viszonylagos ipari fejlettség, a magas
életszínvonal és foglalkoztatottság volt a
jellemzo, addig dél továbbra is mezögazMunkásemigráció - a gazdasági élet jeten
dasági vidék maradt, alacsony életszínsége, melyet az agárvidékek vagy a soroza
vonallal és a nem gazdasági kényszeríto
tos válságokkal sújtott körzetek lakosságá
módszerek alkalmazásával a parasztoknak a kivándorlása jellemez más területek
re vagy országokba, ideiglenes vagy állan
kal szemben.
dó
jelleggel.
A piaci viszonyok kialakulása és
az iparosítás nagy hatással volt az olasz
társadalom fejlodésére. Az ipar fejlodése a bérmunkások széles rétegének a kialakulásához vezetett, melyet kegyetlenül kizsákmányoltak.
Azonban az ipar képtelen volt minden tönkrement, faluját elhagyni
kényszerült parasztnak munkát biztosítani. A munkaerö-felesleg tömeges munkásemigrációhoz vezetett az USA-ba, Németországba, Franciaországba, Svájcba, Brazíliába, Argentínába. Osszességében Olaszországot
7,7 millió ember hagyta el. Azonban ez nem oldotta meg a lakosság
nagy részének a munkanélküliségi, szegénységi problémáját, különösen
délen és Szicília szigetén.
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A nehéz életkorülmények nyílt ellenálláshoz - munkássztrájkok
(Milánó, 1898), parasztfelkelések (Szicília, 1893-1894) - vezettek. A boszszú megnyilvánulása volt az olaszok nehéz életéért otthon és a tengerentúlon I. Umberto (1878-1900) király meggyilkolása.
Olaszország álma, hogy nagy állammá váljon, meghatározta a külpolitikáját is - torekvését a gyarmatok
meghódítására. Az 1880-as években a terjeszkedés fo
iránya Délkelet-Afrika volt. 1885-ben az olasz hadsereg
elfoglalja Massaua városát a Vörös-tenger partján, amely
az elsö gyarmat, Eritrea meghódításának alapját jelentette. 1888-ban Olaszország bejelentette protektorátusát
Szomália felett, azonban csak egy részét kapta meg (a
többi Anglia és Franciaország kezén volt). A következö
gyarmati torekvése Etiopia felé irányult. A kormányfok
étvágya olyannyira megnott, hogy I. Umberto megjegyezte: „Krispi mindent elfoglalna, beleértve Kínát és Japánt
is.” Ám Etiópiát nem sikerült meghódítania, mivel a 17
ezer fós olasz hadsereget megverte a 100 ezer fos abesszin
(etióp) sereg Adua városa mellett. A vereséget nemzeti
szégyenként értékelték, a hadseregparancsnokot elítélték,
a miniszterelnök lemondott, a gyarmatbirodalom létrehozásának álmáról ideiglenesen le kellett mondani.
Az európai ügyek külpolitikai irányvonalának meghatározó eseménye volt az 1888-as szovetségi szerzodés Németországgal és az Osztrák-Magyar Monarchiával, amely Franciaország ellen irányult. Az olasz
külpolitika franciaellenes irányzata azzal volt magyarázható, hogy még
III. Napoleón idején Franciaország elvette Olaszországtól Nizzát és
Savoyát, illetve gátolta Olaszország megjelenését Afrikában (mivel elfoglalta Tunéziát és Szomália egy részét), a Balkánon és a Közel-Keleten.
Kovetkeztetések
A XIX. század utolsó negyede gyors gazdasági felemelkedést eredményezett Németországban, különösen a legmodernebb ágazatokban: a
vegyiparban, az elektrotechnikában és a gépgyártásban.
^ A Németország egyesítését követö húsz év fejlodésének irányvonalát a Bismarck kancellár fémjelezte politika határozta meg. Ennek
köszönhetoen sikerült konszolidálni az országot, elfojtani a legföbb belso
ellentmondásokat és problémákat.
^ A gazdasági sikerek kovetkeztében a porosz militarista szellem
felerösödött és Németország a világ újrafelosztását kezdi követelni saját
javára.
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► Olaszország vezetó korei hazájukat nagy állammá kívánták változtatni, ami ugyan sikerült, de csak a lakosság életszínvonalának a
rovására.
Kérdések és feladatok
1. Milyen volt Németország politikai rendszere a XIX. század második felében?
2. Milyen sajátos vonásai voltak Németország gazdasági fejlódésének az egyesülés
után? 3. Mik az alaptételei a pángermanizmus elvének? 4. Mikor lett II. Vilmos
német császár? 5. Milyen irányzat volt uralkodó a német munkásmozgalomban?
6. Nevezzétek meg Olaszország gazdasági fejlódésének irányait a XIX. század
végén!

+

7. Miért jutott Németország ¡para vezetó szerephez Európában a XIX. szá
zad végén? 8. Milyen célokat tüzótt maga elé Otto von Bismarck, mikor bevezette Németországban a szociális tórvényeket? 9. Mi volt a célja II. Vil
mos világpolitikájának? 10. Milyen árat fizetett Olaszország az egyesítésért?
Jellemezzétek Olaszország egyesítésének kóvetkezményeit!

★ 11. Határozzátok meg a német gazdaság gyors fejlódésének az okait! 12. Állítsátok
óssze Otto von Bismarck, Németország kancellárjának a politikai portréját!
13. Hasonlítsátok óssze Németország és Olaszország gazdasági fejlódését!
Határozzátok meg a kózós és ellentétes vonásokat!

18. §. Nagy-Britannia és az USA
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i . Mikor kezdódótt Angliában a viktoriánus kor? 2. Milyen céllal hajtották
végre Angliában az 1832-es és 1867-es parlamenti reformokat? 3. Mik voltak a
polgárháború és a rekonstrukció fó eredményei az USA-ban?

A XIX. század elején Anglia toO vábbra is a világ egyik leghatalmasabb
és leggazdagabb országa
Anglia elveszíti ipari elsóbbségét.

volt. Elen járt a világkereskedelemben és a tókekivitelben. A külfoldi
angol tókebefektetések felülmúlták az ósszes tóbbi állam együttes tókebefektetését. Az angol font sterling a világ fó valutája volt, London
pedig a világ legfontosabb kereskedelmi és pénzügyi kózpontja lett. Angliát a tengerek királynójének nevezték.
Azonban az angol gazdaságban ekkor már negatív irányzatok kezdenelt jelentkezni. Az ipari termelés nóvekedése (2,1%) alacsonyabb volt,
mint más országokban (USA - 4,2%, Németország - 4,1%). A müszaki
berendezések sok gyárban elavultak, néhány mutatóban pedig Anglia
lemaradt az USA-tól és Németországtól.
Nagy-Britannia mezógazdaságában túlsúlyban voltak a kistermeló
gazdaságok. Nagy gazdaságok Irországban maradtak fenn. A mezógazdasági termelés nem elégítette ki Anglia igényeit, ezért arra kényszerült,
hogy élelmiszert és nyersanyagot vásároljon külfóldról. A gazdaságnak
ezeket a hiányosságait Anglia a gyarmatokról pótolta, amelyek garantált felvevópiacok és nyersanyagbázisok voltak. Azonban a gyarmatok
egyszersmind konzerválták is az angol gazdaság negatív jelenségeit.
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A birodalom megöväsa es bövitese Anglia legfontosabb feladata
volt, hisz csak igy örizhette meg stabilitäsät es felvirägzäsät.
— i Anglia belpolitikäja. Az ir kerdes. Angliäban a XIX. szäzad mäsodik
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feiet, mint tudjätok viktoriänus kornak nevezik, Viktoria kirälynö
neve alapjän, aki 1873 es 1901 között uralkodott. Nagy-Britannia ekkor
volt hatalmänak a csücsän. Gyorsan növekedett a gyarmatok területe,
az angol ipar elsö volt a vilägon. Az orszägban fennmaradt az alkotmänyos monarchia, a pariament es a ketpärtrendszer.
A parlamenti välasztäsokon ket part küzdött egymäs eilen - a konzervativ es a liberälis. A konzervativok a nagy földbirtokkal rendelkezö
fönemesseg es a nagypolgärsäg egy reszenek (penzemberek) az erdekeit
kepviseltek, a part eien Benjamin Disraeli ällt.
A liberälisokat elsösorban a nagy- es közeppolgärsäg, valamint
a munkäsosztäly nagy resze tämogatta. Vezetöjük William Gladstone
volt. Vedtek a szabadkereskedelem elveit, a konzervativok ellensülyakent, akik
Bojkott - Charles Boycott szäzados neveböl
szärmazik, akivel szemben elöször alkalmazviszont vedelmeztek az angol ipart a
täk a harcnak ezt a formajät, amely minden
konkurenciätöl.
kapcsolat teljes megtagadäsät jelenti.
Mindket part szüksegesnek tartotta a välasztäsi rendszer megreformäläsät
es a szociälis törvenykezest. 1867-ben B. Disraeli konzervativ kormänya parlamenti reformof hajtott vegre, amely megketszerezte a välasztöpolgärok szämät. Az 1871-ben hatalomra került liberälis Gladstonekormäny törvenyesnek ismerte el a szakszervezetek tevekenyseget es a
szträjkot. A következo evben a parlamenti välasztäsokat titkos szavazäs
ütjän tartottäk.
A konzervativok viszont vegervenyesen megszüntettek a szträjktilalmat es engedelyeztek a szövetkezetek müködeset.
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1875-ben a konzervativok torvenybe iktattak az
54 oras munkahetet es a gyermekmunka-vedelmet.
Csak 10 evnel idosebb gyerekeket alkalmazhattak a
munkaltatok.
1884-ben viszont a liberalisok vegrehajtottak meg
egy valasztojogi reformot. Valasztojoghoz jutott a munkasok es parasztok nagy tobbsege.
A munkasszervezetek jogainak kiszelesedesevel a
XIX. szazad vegen megelenkiilt a munkasok harca a
szocialis es politikai jogokert. Ezt a harcot a szakszervezetek - trade-unionok vezettek, akiket 1886-ban a
brit trade-unionok kongresszusa egyesitett. Tagsaguk
szamanak (millios) e$ szervezettseguknek az alapjan az
angol szakszervezetek a vilagon az elso helyen alltak.
A XIX. szazad vegen tovabb erosodik az irek har
ca nemzeti jogaikert. A 400 eves angol uralom ellenere
az irek nem veszitettek el jellegzetessegeiket. Megoriztek vallasukat, nyelvuket, kulturajukat.
A XIX. szazad vegen tomegmozgalom bontakozik
ki az irek kozott az agrarreform bevezeteseert es az
onkormanyzat (Home Rule) kivivasaert. A mozgalom
elen Charles Parnell allt, akit 1875-ben valasztottak
be az angol parlamentbe. Minden lehetseges parlamenti modszert - obstrukciot, interpellaciot - felhasznalt
ahhoz, hogy felhivja a kozvelemeny figyelmet Irorszag
problemaira.
Ezzel egy idoben az ir parasztok a „foldligaval”
az elen harcot kezdenek az angol landlordok ellen. Elpusztitjak birtokaikat, felgyujtjak termesiiket, legyilkoljak allataikat. A hare egyik uj formaia lett a bojkott.
1886-ban Gladstone kormanya torvenyjavaslatot nyujtott be a Home Rule-rol, azonban nem fogadtak el. Ez
a liberalisok veresegehez vezetett a valasztasokon. A
hatalom 20 evig a konzervativok kezeben maradt.
A XX. szazad elejen vegkepp kielezodott a helyzet
Irorszagban, az irek mozgalma radikalis jelleget oltott,
igy Anglia is kenytelen volt engedmenyeket tenni nekik.
A munkasmozgalmak fellendulese es a munka
sok szocialis jogaikert folytatott harcanak kielezodese
raebresztette a liberalis part elorelato politikusait a
szocialis reformok sziiksegessegere, a munkasok eletkoriilmenyeinek a javitasara es a gazdagok elojogai-
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nak a megnyirbálására, az „osztálybéke” megteremtésére és a szociális robbanás megakadályozásának fontosságára. A liberális reformizmus egyik elsó ideológusa és gyakorlati megvalósítója David Lloyd
G eorge (1863-1945) volt.
Tanító fia, ügyvéd, tehetséges szónok, elórelátó politikus. Lloyd George elószór
1890-ben jut be a parlamentbe. A 27 éves ifjú hamarosan a liberális párt egyik
vezérévé válik. Széleskorü népszerüségre a gazdagokat ostromló felszólalásaival
tesz szert. D. Lloyd George úgy tartotta, hogy intézkedések sorozatával kell
megszüntetni a munkások „megalázóan koldus" helyzetét. Elóbb Anglia
kereskedelmi minisztereként, ami fontos beosztás volt, majd 1908-tól pénzügyminiszterként David Lloyd George 1906-1911 kózótt egy sor tórvényjavaslatot
nyújtott be a parlamentbe. Az ó javaslatára fogadták el a tórvényt az ingyenes
elemi oktatásról, és a kisjóvedelmü családokból származó gyerekek ingyenes
étkeztetéséról az iskolai menzán. Továbbá tórvény született még az éjszakai
munka szabályozásáról.
Anglia kül- és gyarmati politikája.A külpolitikában Anglia uralkodó
kórei továbbra is az „európai egyensúly” elvét kóvették, melynek
értelmében egyetlen állam sem juthatott vezetó szerephez a kontinentális Európában. Az egyensúly megórzése érdekében Nagy-Britannia
ellensúlyozta az erósebb államok tevékenységét, megakadályozta uralmát
a tengeren, nem félt a betórésektól saját területeire.
Az angol külpolitika másik fó elve a „ragyogó elszigetelódés” elve
volt. Ez azt jelentette, hogy Anglia tartózkodott minden hosszabb idóre
kôtôtt szóvetségtól. Az uralkodók és diplomaták jelszava így hangzott:
„Angliának nincsenek állandó ellenségei és állandó barátai, csak állandó
érdekei vannak.”
Gyakorlatilag a XIX. század végéig Anglia Franciaországot tartotta
legfóbb ellenségének a gyarmatok megszerzéséért folytatott harcban.
Az angol külpolitika egyik legfóbb iránya a XIX. század végén a
•gyarmatbirodalom nóvelése volt. 1875-ben a Disraeli-kormány megvásárolta Egyiptomtól a franciák által megépített Szuezi-csatorna részvényeinek ellenórzó csomagját. Ez biztosította Anglia számára az angol
flotta legfontosabb vízi útjának ellenórzési jogát, ami megnyitotta a legróvidebb utat India és más gyarmatok felé. 1876-ban Viktória királynó
felvette az India császárnóje címet. Az angol gyarmati birtokokat hivatalosan Brit Birodalomnak kezdik nevezni.
A XIX. század 80-90-es éveiben Nagy-Britannia gyarmati terjeszkedése eléri tetófokát. Ekkorra az angolok elfoglalják Burmát, Nigériát,
Szomáliát, Kenyát, Tanganyikát, Ugandát és Dél-Afrika egy részét. A
gyarmatbirtokok területe 33 millió km2-re, a lakosság pedig 200 millióról 370 millió fóre no. Nagy-Britannia területe csupán 1%-a volt a
gyarmatok területének, lakossága pedig kevesebb, mint 12%.
Mivel létre szerették volna hozni a brit gyarmatok osszefüggó
láncolatát Afrikában Kairótól-Fokvárosig, megszerezve így Dél-Afrika
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természeti gazdagságát, 1899-ben háborút indítanak két kis dél-afrikai
koztársaság, Transvaal és Oranje ellen. Ezek a kis országok gazdagok
voltak arany és gyémánt bányákban. Búrok laktak itt, a hollandok leszármazottai, akik a vidék elsó gyarmatosítói voltak és rabszolgasorba
taszították a helybeli óslakosokat.
A búrok elleni háború két és fél évig tartott. Elószór az angolok
álltak vesztésre, hisz a búrokat támogatták a németek és Anglia más
ellenfelei. A világ kózvéleményének egy része is a búrok oldalán állt.
Azonban az erók egyenlótlenek voltak és 1802-ben Transvaal és Oranje
kóztársaságok a Brit Birodalom részeivé válnak, saját parlamenttel és
kormánnyal. A fehér lakosság érdekeinek biztosítása céljából Anglia
domíniumi státuszt ad ezeknek a területeknek, a Brit Birodalom ónkormányzattal rendelkezó részeivé válnak, saját parlamenttel és kor
mánnyal.
A domíniumok részt vettek a birodalom konferenciáin, ahol megvitatták a honvédelem, külkereskedelem és pénzpolitika fó kérdéseit.
A gyarmatosítás mellett Anglia részt vett még Kína, Irán, Sziám (Thaifóld), Tórókország érdekszférákra osztásában, harcolt a piacok
megszerzéséért Latin-Amerikában.
Az USA gyors gazda
Az USA gazdasága a XIX. század
végén és a XX. század elején viharos fellendülést él át. Az emigránsok folyamatos érkezése kovetkeztében gyors ütemben no a lakosság
száma. 1871-1913 kozott 39,8 millióról 96,5 millióra nótt, melynek 55%át a bevándorlók tették ki.
Az amerikai ipar vezérhajói a jól felszerelt vállalatok voltak. Ók
állították eló az ipari termékek felét, habár az osszes vállalatnak csak
a 2,2%-át tették ki. A nagyvállalatok trosztókbe tómórültek, amelyek
monopolizálták az alapvetó termékek gyártását. A XX. század elejére a
legbefolyásosabb a Standard Oil kóolajtroszt, Rockefeller tulajdonában
(a kóolajtermékek 90%-át állították eló) és Morgan vaskohászati trósztje

O

153

IV. TİMA. AZ IPARITÄRSADALOM MEGNYILVÄNULÄSA A VILÄG VEZETÖ ÄLLAMAIBAN

(az acel 66%-ât âllitotta elö) lett. Összessegeben a monopöliumok âllitottâk elö az USA termekeinek a 3/4-et.
A Standart Oil az USA elsö nagy reszvenytârsasâga. D. Rockefeller alapitotta 1870ben. Tiz ev alatt mâr ez a târsasâg ellenörizte az orszâg köolaj-finomitâsât.
Rockefellernek sikerült alacsony szâllitâsi dijakban megegyezni a vasutakkal a
Standart Oil szâmâra, ami elönyhöz juttatta öt a konkurensekkel szemben. 1882ben a reszvenytârsasâg trösztte alakul, amely 14 târsasâgot egyesitett es közel
30 köolajceget tartott ellenörzese alatt. Ha azok ellenszegültek, bandâkat fogadott
fel, melyek leromboltâk a köolajfinomitökat, a vezetekeket, berendezeseket,
meggyilkoltâk azokat, akik nem akartak egyezsegre jutni.

A trösztök mellett meg sok kisebb, közepes vâllalat müködött. A
köztük levö szabad verseny hatârozta meg az amerikai gazdasâg dinamizmusât.
Az amerikai munkâs havi âtlagflzetese tûlszârnvalta az angol es
nemet magasan kepzett munkâsoket.
Az amerikai mezögazdasâgban tülsulyban voltak a csalâdi farmok.
Müszaki ellâtottsâguk sokkal jobb volt, mint Euröpâban bârhol. A buza,
hus, gyapot termeleseben az USA elsö volt a vilâgon.
szâzad
H utolsö negyedeben az Amerikai Egyesült Âllamokban vegervenyePolitikai elet es târsadalmi mozgalmak az USA-ban. A X IX .

sen megszilârdult az elnöki köztârsasâg, es a ketpârtrendszer. Eszak
politikusai alkottâk a Republikânus Pârt magvât, Del politikusai pedig
a Demokrata Pârtet.
A gyors gazdasâgi fejlödes nagy penzeket termelt, ami magâval
vonta a korrupciö növekedeset. Sok âllami hivatal nagyon jövedelmezönek bizonyult azok szâmâra, akik odakerültek. Minden pârt a mağa
embereit pröbâlta bejuttatni a hatalomba, nem szâmitott, hogy azoknak fogalmuk sem volt a hivatallal jârö kötelezettsegekröl, a legföbb
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szempontnak a jo pârtkapcsolat szâmitott. Az âllamapparâtus munkâja
ezért nem volt hatékony. Az egyszerü emberek jogai âllandoan sérültek, virâgzott a korrupcio. Reformokat követelö
târsadalmi mozgalmak szervezodtek.
A XIX. szâzad végén az amerikai farmerek között tömegmozgalom jött létre a vasûti-, ipari- és kereskedötrösztök ellen. Ennek
megnyilvânulâsa volt az 1890-ben elfogadott
trôsztellenes Sherman-tôrvény és a Populista
(népi) Part létrehozâsa. A populistâk kôvetelései monopoliumellenesek voltak. A vasutak,
A nok békés demonstrâciôja
tâviro és telefonhâlozat âllamositâsât kôvetela vâlasztôjog megszerzéséért
ték, a termékfolôsleg elkobzâsât, a gazdagok
adoinak a nôvelését.
A populistâk részt vettek a vâlasztâsokon, ahol sok szavazatot kaptak. Ekkor a populista jelszavak népszerüségét a demokratâk akartâk felhasznâlni.
Az 1896-os elnôkvâlasztâsokon William Bryan demokrata elnökjelölt, akit a populistâk is tâmogattak, mert ilyennek képzelték az elnököt, 6,5 milliö szavazatot kapott, de nem tudta legyözni a republikânus
William McKinley-t.
A polgârhâborûban és a rekonstrukciö idején elszenvedett vereség
ellenére a néhai konfoderâciösok, a Demokrata Pârt kôré csoportosulva,
tovâbbra is megorizték hatalmukat az USA déli részén. Sikerült olyan
tôrvényeket elfogadtatniuk, amelyek korlâtoztâk a négerek âllampolgâri
jogait. Példâul a néger vâlasztökat speciâlis adöval sûjtottâk, az irâstudatlanoktöl megvontâk a vâlasztöjogot. Fokozatosan létrejôtt Délen a faji
diszkriminâciô rendszere - az âllampolgâri jogok korlâtozâsa faji alapon.
Ez késobb kiegészül a faji szegregâciô rendszerével - a fehér és fekete
borü lakossâg eroszakos szétvâlasztâsâval és külôn élésével, fejlodésével.
Külôn iskolâkat, boltokat, éttermeket, kâvézokat mükôdtettek csak a
fehérek szâmâra, sajât lakoterületek kialakltâsâval. Ez a politika kivâltotta a fekete borü lakossâg ellenérzését, és harcot inditottak jogaikért.
Szervezett formât harcuk a XX. szâzad elején öltött.
A nöi szervezetek (szüfrazsettek) vâlasztöjogot és a nok egyenjogûsâgât kôvetelték.
A legszervezettebb a munkâsmozgalom volt, amely abban különbözött az euröpai munkâsmozgalmaktöl, hogy elsosorban gazdasâgi
kôvetelései voltak (munkakôrülmények javitâsa, fizetésemelés). A munkâsok a szakszervezeteket részesitették elönyben. Amerika legnagyobb
szakszervezete az Amerikai Munkafoderâcio volt, melynek élén Samuel
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Gompers állt. Ó az együttmükódés és az „üzleti unionizmus” híve volt
a munkaadókkal. Gompers úgy vélte, hogy a szakszervezetek feladata
nem a politika, nem a társadalom elleni harc, együtt kell múkodni a
vállalattulajdonosokkal a termelés szervezésében és védeni kell a szakszervezeti tagok gazdasági érdekeit.
1886. május 1-én az Egyesült Államok munkásai általános sztrájkba kezdtek 8
órás munkanapot kovetelve. 1886. május 3-án Chicagóban a rendórség a tüntetók
kozé lóvet. Hat munkás életét veszti. Másnap a munkások a Haymarket squer-en
gyülést szerveztek a rendóri erószak ellen. A megmozdulás alatt egy ¡degen
bombât dobott a rendórók kozé (egy rendór életét vesztette). Válaszul a rendórség
tüzet nyitott. A sztrájk szervezóit letartóztatták, és terrorlzmussal vádolták meg
óket. A bíróság ezt nem tudta bizonyítani, de az esküdtek mégis a munkásokat
találták bünósnek. Négy munkásvezért felakasztottak. Attól kezdve az amerikai
munkások, 1889-tól pedig más országok proletarlátusa ¡s május 1-jét a munkások
szolidarltásának napjaként ünnepli.

A XIX. század végére esik az indiánok harcának utolsó fellángolása szabadságjogaikért. Legjelentósebb a sziú és apacs indiánok lázadása
volt. Még Caster ezredes amerikai csapatát is sikerül megsemmisíteniük.
Azonban az eróviszonyok egyenlótlenek voltak. A dontó csatában, amelyre 1890. december 23-én került sor, az indiánok vereséget szenvednek.
Ezután rezervátumokba zárják óket a kormány felügyelete alatt. Komoly
dilemmával találják magukat szemben: vagy eltúnnek a tórténelem sülylyesztójében, vagy pedig életmódot váltanak.
A társadalmi mozgalmak nyomására a republikánusok és a demokraták vezérei megértik a változások szükségességét az országban.
A XX. század elején reformok kezdódnek, amelyek lépésról-lépésre
demokratizálták az életet az Egyesült Allamokban.
A z U SA k ü lp o litik á ja . Az Amerikai Egyesült Álla
mok külpolitikájában két irányzat érvényesült: az
expanzionizmus (terjeszkedés) és az izolacionizmus (elszigetelódés). A gazdasági hatalom nóvekedése külfoldi
területi terjeszkedést vont maga után.
Az expanzionizmus hívei kijelentették, elérkezett
az ideje, hogy az USA beavatkozzon a tengeri uralomért folytatott harcba. Az expanzionisták fó ideológusa Alfred Thayer Mahan tengerésztiszt volt, aki
kijelentette, hogy a tengeri hatalom a legfóbb tényezó,
amely meghatározza az országok sorsát, az életért és
a létezés jogáért folytatott harcban.
Mahan elsósorban támaszpontok létrehozását
javasolta a Csendes- és az Atlanti-óceán szigetein és
támogatta a Panama-csatorna megépítését, amely oszszekotné a két óceánt. A terjeszkedés elsó tárgyává,
Mahan szerint, Latin-Amerikának kell válnia.
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I_

Az amerikai elnokválasztási kampány
egyik posztere

Az amerikai katonák örülnek a Spanyolország felett aratott gyözelemnek

A XIX. század végétol az Egyesült Államok vezetoi hozzákezdenek
Mahon eszméinek megvalósításához. 1898-ban az USA háborút indít
Spanyolország eilen, amely egy gyarmatosításellenes felkelést fojtott el
Kubában. A háború ürügyéül az amerikai Man cirkálón tortént robbanás
szolgált Havanna kikotojében. Az amerikai flotta Kuba és a Fülöp-szigetek partjainál szétzúzta a spanyol hajórajt. Spanyolország kénytelen
volt békét kötni.
A békeszerzodés értelmében Kuba független lett. Az USA megkapta Puerto Ricót a Karib-tengeren, a Csendes-óceánon a Fülöp-szigeteket,
Guam-szigetét, késobb pedig Szamoát és Hawaiit.
Az USA tehát szintén részese lett a világ gyarmati felosztásának.
Következtetesek

D A XIX. szäzad vegen mär mutatkoznak annak a jelei, hogy Anglia
elvesztette vilägelsöseget az ipar területen. Azonban az angolokat ez
különösen nem izgatta, mivel fö gondjuk a gyarmatbirodalom bövitese
volt, „ahoi sohasem nyugszik le a nap” . Gyarmatai voltak a legföbb
j övedelemforräsai, fei vevöpiacai.
k A XIX. szäzad mäsodik feleben toväbb tartott az angol liberälisdemokrata ällam kialakuläsa, fokozatos politikai es szociälis reformokat
hajtottak vegre. Az orszäg elkerülte a forradalmi megräzködtatäsokat.
k A XIX. szäzad vegen az USA a viläg vezetö ipari ällamävä välik.
Katonai-gazdasägi erejenek a növekedese pedig lehetöve tette szämära
az aktiv külpolitika folytatäsät.
Kérdések és feladatok
1. Milyen sajátosságai voltak Nagy-Britannia gazdasági fejlódésének a
XIX. század második felében? 2. Mikor egyesültek az angol szakszervezetek
egy egységes szervezetbe? 3. Jellemezzétek Anglia gyarmatosító politikáját a
XIX. század második felében! 4. Milyen volt írország helyzete a Brit Birodalomban?
5. Hogyan bontakozott ki a hare a Home Rule-ért? 6. Milyen elvet kóvetett Anglia
a más országokhoz füzódó viszonyban? 7. Melyik angol gyarmat kapott elószor
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domíniumi státuszt? 8. Milyen pártok tartoztak az USA kétpártrendszeréhez?
9. Milyen két külpolitikai irányvonal jellemezte az USA külpolitikáját? 10. Milyen
területeket kapott meg az USA a Spanyolország elleni háború után?
+

11. Miért kezdett veszíteni a világgazdaságban betöltött vezetó szerepéból
Nagy-Britannia a XIX. század végén? 12. Mik voltak az USA gyors gazdasági
fejlódésének fó tényezói a XIX. század utolsó negyedében? 13. Mi a Monroe-elv
lényege? 14 Mik voltak a monopóliumok és az USA társadalma, illetve kormányai
között kibontakozó harc okai?

★

15. Hasonlítsátok össze az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia gazdasági
fejlódését a XIX. század utolsó negyedében!

19. §. Az Orosz Birodalom és az
Osztrák-Magyar Monarchia
Milyen reformokat vezettek be Oroszországban a XIX. század 60-70-es éveiben?
Miért nevezték óket a Nagyoknak? 2. Hogyan és miképpen alakult át az Osztrák
Birodalom Osztrák-Magyar Monarchiává?

D

Oroszország a reformok utáni idoszakban. A gazdasági fejlodés sa-

Az 1860-as évek reformjai megteremtették a feltételeket
a kapitalista viszonyok gyors fejlódéséhez Oroszországban. Azonban
ezeknek a folyamatoknak meg voltak a maguk sajátosságai. Oroszország
továbbra is agrárország maradt. A kapitalista viszonyok fejlódése a mezógazdaságban porosz úton haladt - a foldesúri gazdaságok áttértek a
tókés árutermelésre. Ez biztosította a kapitalista viszonyok kialakulását
az elégtelen eredeti tokefelhalmozás mellett is. A paraszti reform rablójellege egyrészt az eredeti tokefelhalmozás szerepét játszotta, másrészt
pedig olcsó munkaeróvel látta el az ipart.
Azonban ennek a folyamatnak volt egy sor akadályozó tényezóje.
Továbbra is megmaradt a falukózósség (obscsina), amely fékezte a vagyoni rétegzódés folyamatát. Az éppen csak alakulgató ipar képtelen volt
a nagy tömegeket munkával ellátni. Emellett Oroszország a demográfiai
robbanás idószakát élte át, a XIX. század végéig a népesség száma
megduplázódik. A kapitalizmus fejlódése a paraszti kizsákmányolás hübéri módszereinek (ledolgozásos rendszer, részes rendszer) továbbélése
mellett zajlott, sót tovább éltek a gazdálkodás patriarchális módjai is.
A kapitalizmus hosszú fejlódése mellett a mezógazdaságban új dolgok is megjelentek. A parasztság szociális rétegzódése kóvetkeztében
növekszik a mezógazdasági bérmunkások száma. Az 1870-es években
csak 700 ezren voltak, az 1890-es években pedig már közel 3,5 millióan,
no a búza eladásra való termelése.
A kapitalista viszonyok azon falvakban fejlódtek leginkább, ahol fejlett paraszti vagy foldesúri árutermeló gazdaságok voltak, és az újonnan
megszerzett vidékeken (Dél-Ukrajna, Eszak-Kaukázus, Kazahsztán).
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A vezetö nagyhatalmak közül Oroszorszagban fejezödött be legkésobb az ipari forradalom a XIX. szâzad
80-90-es éveiben. Egyidejüleg ment végbe az iparositassal, amely elösegitette a termelés nagyfokû koncentrâciojât és gyors ütemü fejlodését. A vâllalkozok 5%-ânâl
dolgozott a bérmunkâsok 54%-a. Az iparositâs kezdetén
a közvetlen âllami beavatkozâs jellemezte a gazdasâgi
folyamatokat. Mindez a vasûtépitkezéseknél, és a nehézipar, foleg a vaskohâszat és a gépgyârtâs âllami finanszirozâsâban nyilvânult meg. Nagy szerepet jâtszott
még az iparositâsban a külfoldi toke, amely szâmâra
kedvezo feltételeket biztositott. A külfoldi tokebefektetések a legkifizetödöbb âgazatokba - koolajipar, bânyâszat, vaskohâszat, gépgyârtâs - irânyultak.
Azonban az ipar nem egyenletesen fejlödött az
orszâg különbözö területein. Leggyorsabban Ukrajna
(Donyec-medence, Dél-Ukrajna), Pétervâr, Moszkva,
Lengyelorszâg, a Baltikum fejlödött, kissé lemaradt tolük Ural ipara.
1866 és 1903 között a vâllalatok szâma 3-rol
9 ezerre nott. A nyersvasgyârtâs 1902-re 159 millio
pudra nott (1867-ben csupân 17 millio pud volt). A
szénbânyâszat elérte az 1 milliârd pudot (szemben az
1867-es 159 millioval).
Gyorsan fejlödött a vasûtépités. A vasutak hossza
1861-ben 1488 km volt, a szâzad végére 52 ezer kilométerre nott.
Azonban az elért sikerek ellenére Oroszorszâg tovâbbra is agrârorszâg maradt, mivel az ipari termékek részarânya elmaradt a mezogazdasâgi termékektol.
A kapitalizmus fejlodése kôvetkeztében kiélezodôtt az ellentét a
munka és a toke, a vâllalkozok és bérmunkâsok, az ûj gazdasâgi viszonyok és a régi, elmaradott politikai rendszer között. Az összes ûj
probléma rârakodott a régiekre. Az orszâgban nem volt megoldva az
agrârkérdés, ami nagy szociâlis feszültségekhez vezetett.
~\

B

Az orosz târsadalom szociâlis struktürâjânak kialakulasa az iparositâs
idöszakaban. Formâlisan az orosz târsadalom rendekbol âllt. A

rendek adöflzetö rendekre (paraszt, vâroslako) és nem adözö rendekre
(nemes, pap) oszlottak. A kapitalizmus fejlodése ûj târsadalmi rétegek
- vâllalkozok (iparosok, bankârok) és bérmunkâsok (proletariâtus) - létrejôttét eredményezte. Az orszâg lakossâgânak 77%-ât a parasztok tették ki.
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Legnehezebb helyzetben a bermunkäsok voltak (14 milliö fö), akiknek egyetlen letfenntartö eszközük a ket kezük munkäja volt, amit
eladtak a gyärosoknak.
Nehez körülmenyek között dolgoztak. Csak 1879-ben vezettek be
a 11,5 öräs munkanapot, bar a 13-14 öräs munkanapok toväbbra is
megszokott jelensegnek szämitottak. Sokszor kellett a fizetesek feiet
bünteteskent befizetni. A belügyminiszterium egyik titkos körlevele ertelmeben birösägi itelet nelkül lehetett szämüzni a szträjkokban resztvevö munkäsokat. Tilos volt a szakszervezetek alapitäsa. A munkäsok
ältal megtermelt rubelböl a gyärtulajdonos 68-96 kopejkät visszavett
magänak.
Szeles körben elterjedt volt a gyermekmunka (8-10 eves kortöl)
es a nöi munka, amiert ketszer kevesebbet flzettek, mint az azonos
teljesitmenyü ferfi munkäert.
A munkäsosztäly mellett kialakult a vällalkozök osztälya. Tärsadalmi alapjät a kereskedök, gazdagabb parasztok, nemesek alkottäk. A
vällalkozök osztälya kialakuläsa sorän kapcsolödott az ällami bürokratikus rendszerhez, ebben rejlett sajätossäga.
A nagypolgärsäg vagyona az ällami megrendeleseknek köszönhetöen jött letre. Ezert a nagytöke tämogatta a cäri kormänyt. Oroszorszägban volt a burzsoäziänak egy olyan retege (komprador), amely szorosan
együttmüködött a külföldi tökevel.
N ar'
Az Orosz Birodalom tärsadalmi-politikai eletenek a
közeppontjäban a XIX. szäzad mäsodik feleben a ket legegetöbb
kerdes ällt - a föld es a szabadsäg. A hatalom reformjait a tärsadalom
nagyobb resze pozitivan fogadta. Azonban a földkerdes megoldatlansäga
es a demokratikus szabadsägjogok hiänya az elegedetlenseg növekedesehez vezetett a tärsadalom különbözö retegeinek kepviselöi között.
1865-ben a moszkvai nemesek gyülesen felmerült a kepviseleti
ällamigazgatäsi formäk bevezetesenek a szüksegessege. A cär azt välaszolta, hogy az alkotmäny bevezetese Oroszorszäg felbomläsähoz vezet.

B
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Hasonló koveteléseket fogalmaztak meg a zemsztvók is, amelyek ebben
az idöben az alkotmány bevezetéséért folytatott hare fö eröi voltak.
Ezért az orosz kormány korlátozó politikát vezetett be a zemsztvo intézményekkel szemben.
A cár és kormányának teljes közönye a kozvéleménnyel szemben
elégedetlenséget váltott ki az értelmiségi körökben. Az ifjúság, és elsösorban a diákság korében terjedni kezd az a radikális-demokrata nézet,
hogy a társadalmi-politikai élet problémáit népfelkelés útján kell megoldani. Ennek az irányzatnak volt az ideológusa Nyikolaj Csernisevszkij,
Nyikolaj Dobroljubov és Alekszandr Herzen.
Az 1860-as években a radikális értelmiség titkos kormányellenes
szervezeteket hoz létre, mint a Fold és szabadság (1862-1864), Nyikolaj
Isutin köre és a Népi bosszú (1869) Szergej Nyecsajev irányításával. Az
uralom megtorló politikájára válaszul D. Karakozov 1866-ban sikertelen
merényletet követ el a cár eilen.
A XIX. század 60-70-es éveinek fordulóján kialakul a forradalmi narodnyik ideología. Radikális-demokrata mozgalom volt ez, amely
a nyugat-európai szocialista eszmék alapján kidolgozta saját elméletét
Oroszország áttérésérol a szocializmusba.
A narodnyikok meg voltak gyözödve arról, hogy az orosz falukozosségek kollektivista tradícióikkal képesek lesznek a késobbiekben
a szocialista tärsadalom alapjául szolgálni. Ellenségesen viszonyultak a
kapitalizmushoz és tagadták a 60-70-es évek reformjainak pozitív jellegét. A parasztságra úgy tekintettek, mint annak a forradalomnak a
mozgatójára, amely végül elvezet a szocializmushoz.
A cél érdekében a narodnyikok ideológusai több megvalósítási módot javasoltak.
Nyikolaj Bakunyin (a lázadó irányzat) azonnali paraszti forradalmat javasolt, amelyet a radikális értelmiség robbant ki. Pjotr
Lavrov (a propagandista irányzat ideológusa) úgy gondolta, a parasztságot elobb fel kell világosítani, hogy felkészülhessen a forradalomra.
Pjotr Tkacsov (az osszeesküvési taktika és a terror híve) osztotta
azt a nézetet, hogy a parasztság még nem készült fel a forradalomra,
ezért az értelmiségnek fegyveres fordulat útján kell kezébe ragadni a
hatalmat, és felülrol végrehajtani a szükséges átalakításokat.
A narodnyikok ezeket az elképzeléseket nem tudták megvalósítani.
1874-tol felvilágosító munkába kezdenek a parasztok között, megszervezve a nép kozé járás mozgalmát. Azonban a parasztok nem nagyon
értették a narodnyikok elméleti elgondolásait, és sokszor feljelentették
oket a rendorségen.
Akkor a narodnyikok illegalitásba vonultak. 1876 végén titkos,
konspirativ szervezetet hoznak létre Fold és szabadság néven, amely
követelte a fold szétosztását a parasztok között, a megváltási összegek
és adók megszüntetését. A paraszti forradalom eszméjének a népszerü-
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sitese celjabol ekkor a narodnyikok falusi tanitokkent,
orvosokkent telepednek le kozvetlenul a falvakban.
Azonban a rendorseg ezt a narodnyik mozgalmat is
meghiusitotta.
Mivel elvesztettek abbeli hituket, hogy a parasztsag kepes fellazadni az onkenyuralom ellen, a narod
nyikok uj taktikahoz folyamodtak, a terrorhoz. Vera
Zaszulics Fjodor Trepov kormanyzora leadott lovese
1878-ban merenyletek hullamat inditotta el a cari csinovnyikok legfelso kepviseloi ellen, sot meg magat a
cart sem kimeltek. 1878-ban meggyilkoljak a csendorseg parancsnokat, Nyikolaj Mezencovot.
Azonban nem mindenki osztotta a terrorista modszerek sziiksegessegenek a nezeteit. 1879-ben a Fold es
szabadsag ket onallo szervezetre bomlik - Nepakarat
es Altalanos foldosztas neven.
A Nepakarat katonai-terrorista csoportosulassa
valt, amely halalra itelte II. Sandor cart, es az iteletet
vegre is hajtottak 1881. marcius 1-en. A sors ironiaja,
hogy a car epp aznap hagyta jova Mihail Lorisz-Melikov
beliigyminiszter javaslatait az ujabb reformokrol, amelyek letrehoztak volna a birodalomban az allamigazgatas kepviseleti formait.
A car meggyilkolasa semmin sem valtoztatott,
csak rosszabbodott a helyzet az orszagban. A kovetkezo car, III. Sandor ellenreformokat hajtott vegre, meg
azokat a jelentektelen demokratikus intezkedeseket is
korlatoztak, amelyeket II. Sandor vegrehajtott. Gyakorlatilag felszamoltak a birosagok onallosagat.
Az Altalanos Foldosztas (Csornij Peregyel) tagjai
tovabbra is a Fold es szabadsag elvei mellett maradtak. Pavel Akszelrod, Lev Dejcs, Vera Zaszulics, Georgij
Plehanov es masok voltak a vezetoik. A rendorsegi iildoztetesek elol kenytelenek voltak emigralni.
A narodnyikok tehat nem ertek el celjaikat, de
letrehoztak az alapjait annak a forradalmi harcnak,
amely kesobb a carizmus bukasahoz vezetett Oroszorszagban.
A gazdasagi novekedes idoszakaban a narodnyik mozgalom mellett sziikseg volt a
munkasok jogainak vedelmere is. Az 1870-90-es evekben azok a sztrajkok voltak a legelterjedtebbek, melyek
a munkasok gazdasagi helyzetenek romlasa kovetkez-
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tében robbantak ki. Tipikus például szolgált erre az 1885-ben szervezett
morozovi sztrájk. 1897-ben a munkások kiharcolták a gyári torvénykezések bevezetését. Ebben az idószakban alakulnak meg az elsó munkásszervezetek Odesszában, Péterváron és máshol. A XX. század elején
a munkásmozgalom új fázisba lép - harcot kezd a politikai jogaiért.
A narodnyik mozgalom krízise és a munkásmozgalom kibontakozása a marxizmus megjelenéséhez vezet Oroszországban.
Az elsó marxista szervezetet A munka felszabadítása csoport néven 1883-ban hozták létre Genfben orosz forradalmárok, akik elutasították a narodnyikok (G. Plehanov, R Akszelrod, L. Dejes, V Zaszulics).
ideológiáját. A csoport tagjai feladatuknak tekintették a szociáldemokrata mozgalom fejlódési feltételeinek elókészítését Oroszországban. Lefordították és terjesztették a nép kózótt Marx és Engels egyes müveit,
lerombolták a narodnyik ideológiát, bebizonyítva annak elhibázott voltát.
A narodnyikok kritikája mellett felvetették egy marxista párt létrehozásának szükségességét Oroszországban. 1883-1885-ben megszületik az
elsó programtervezet.
A XIX. század 80-as éveiben a nagy ipari kózpontokban marxista
esoportok jónnek létre.
1895 ószén kózel 20 pétervári szociáldemokrata csoport egyesül
V Lenin vezetésével a Harci szóvetség a munkásosztály felszabadításáért szervezetbe. 1897 márciusában hasonló szervezetet hoznak létre
a kijevi szociáldemokraták (J. Melnyikov, B. Eidelman, R Tuhanszkij).
A kijevi szóvetség megszervezte az elsó ósszorosz újság kiadását Mun
kás újság címen. Hasonló szóvetségek más oroszországi városokban is
megalakultak.
A kórók konszolidálódása tontos lépést jelentett egy ósszoroszországi szociáldemokrata párt megalakulása felé.
A Szociáldemokrata Munkáspárt I. kongresszusára 1898. március
elején került sor Minszkben. A kongresszuson bejelentették az OSZDMP
megalakulását (Orosz Szociáldemokrata Munkáspárt) és a Munkás
újságot kózponti lapként ismerték el, továbbá megválasztották az
OSZDMP Kózponti Bizottságát. Azonban március 12-én a Kózponti Bizottság tagjait és tóbb szociáldemokratát letartóztattak, a Munkás újság
szerkesztóségét pedig lerombolták.
Azonban a XX. század elején az OSZDMP újjáéledt és az ónkényuralom elleni harc élére állt.
A krími háborúban elszenvedett vereség Oroszország szerepének csókkenéséhez és presztízsvesztéshez vezetett a világpolitikában. Gyakorlatilag elveszítette nagyhatalmi státuszát. Ezért az orosz külpolitika legfóbb feladata a XIX. sz.
60-as éveiben az 1856-os párizsi cikkelyek érvénytelenítése volt. Alekszander Gorcsakov külügyminiszter óvatos és okos politikájának kószónhetóen, kihasználva az európai országok kózótti ellentéteket, sikerült kive-
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zetni az orszâgot a diplomâciai elszigetelôdésbôl és megerôsiteni befolyâsât a Balkânon. Miutân Poroszorszâg legyôzte Ausztriât (1866) és
Franciaorszâgot (1871), az orosz diplomâcia ezt a feladatât az 1871-es
londoni konferenciân teljesitette.
Az orosz külpolitika mâsik feladata Oroszorszâg tovâbbi területi
terjeszkedésének biztositâsa és érdekszférâjânak a kiszélesitése volt. A
krimi hâborûban elszenvedett vereség egy rôvid idôre lefékezte az orosz
terjeszkedést a Balkânon, azonban lehetôséget biztositott Oroszorszâg
szâmâra Kôzép-Azsia és Tâvol-Kelet meghôditâsâra.
A Tâvol-Keleten valô megjelenés ôsszeütkozéshez vezetett Kinâval.
A feszültségek feloldâsâra 1858-ban és 1860-ban megâllapodtak arrôl,
hogy az Amur-mellék és a tengermellék Oroszorszâghoz kerül. 1875-ben
Japân szerzôdésben ismerte el Oroszorszâg jogât a Szahalin szigetre,
mig Oroszorszâg Japânét a Kurill-szigetekre.
Tâvol-Kelet orosz meghôditâsânak uj korszaka kezdôdik el a XIX.
szâzad 90-es éveiben. 1891-ben megkezdôdik a transzszibériai vasût épitése. Ez lehetôséget jelentett Oroszorszâg szâmâra, hogy aktivabban beavatkozhasson Tuva, Külsô-Mongôlia, Mandzsuria ügyeibe. Kihasznâlva
Kina vereségét az 1894-1895-ôs japân-kinai hâborûban, Oroszorszâgnak
sikerült megszereznie a kelet-kinai vasût épltésének jogât Csitâtôl Mandzsûriân ât Vlagyivosztokig és 25 évre bérbe venni a Liaotung-félszigetet
Port Arthurral.
1864-1884 kôzôtt Oroszorszâg harcot folytatott Kokandi és a Hivai
Kânsâg megszerzéséért, illetve a Buharai Emirâtusért és a kazahsztâni
fôldekért. Ennek eredményeként katonai kôzigazgatâst vezettek be a
meghôditott területeken. Azonban Oroszorszâg kôzép-âzsiai terjeszkedése
keresztezte Anglia érdekeit. 1887-ben a két orszâg szerzôdésben érdekszférâkra osztja fel ezeket a területeket. Ezutân Oroszorszâg mâr nern
terjeszkedik tovâbb dél fêlé, megâll Afganisztân északnyugati hatârânâl.
Az orosz terjeszkedés eredményeként a XIX. szâzad mâsodik felében
164
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Oroszorszâghoz kerülnek Kôzép-Âzsia nagy területei a Kaszpi-tengertôl
a Tien-San hegységéig, az Aral-tôtôl Afganisztân hatârâig.
Az orosz területi terjeszkedés uj korszaka kezdôdik el az 1870-es
években a Balkânon és a Kaukâzusban, ami hâborûhoz vezet Oroszor
szâg és Tôrôkorszâg kôzôtt 1877-1878 kôzôtt. Oroszorszâg magâhoz csatolta Kaukâzus jelentôs részét és megerôsitette befolyâsât a Balkânon.
Tôrôkorszâg elismerte România, Szerbia, Monténégro függetlenségét és
autonômiât adott Bulgâriânak. Azonban teljes mértékben felhasznâlni
gyôzelme eredményeit Oroszorszâg az Osztrâk-Magyar Monarchia és
Németorszâg miatt nem tudta (berlini kongresszus, 1878).
A XIX. szâzad 70-es éveiben megvâltoznak az erôviszonyok Eurôpâban. Ez Oroszorszâgot külpolitikai irânyvonalânak megvâltoztatâsâra
kényszeriti. Eurôpâban ekkor vezetô szerepre tôr Németorszâg. 1882-ben
létrehozza a Hârmas Szôvetséget Ausztria-Magyarorszâg és Olaszorszâg
részvételével. A Hârmas Szôvetség Franciaorszâg és Oroszorszâg ellen
jôn létre, ami az emlitett két orszâg kôzeledéséhez és szôvetségéhez
vezet (1891-1893).
Nagyhatalmi stâtuszât felûjitva, a XIX. szâzad végén Oroszorszâg
nem maradhatott tâvol a tôbbi nagyhatalom kôzôtt kialakulô konfliktusoktôl.
A Hârmas Szôvetség - Németorszâg, Ausztria-Magyarorszâg, Itâlia
szerette volna megnyerni Oroszorszâg tâmogatâsât vagy legalâbbis semlegességét. Franciaorszâg viszont Oroszorszâgot tartotta az egyetlen olyan
erônek, amely képes megfékezni Németorszâgot. Végül is Oroszorszâg
Franciaorszâggal (1891-1893) és Angliâval (1907) kôt szôvetséget.
Oroszorszâg azért dôntôtt az utôbbi orszâgokkal kôtendô szôvet
ség mellett, mert nem akarta Németorszâg tulzott megerôsôdését, azon
területek megszerzésére vâgyott, amelyeket a németeknek nem sikerült
elfoglalnia és függôtt a francia, illetve angol kôlcsônôktôl és tôkétôl.

A XIX. szâzad kôzepén az Osztrâk Birodalom mé
dalom megreformâlâsa segltségével tudott csak kilâbalni. Az OsztrâkMagyar Monarchia, mint dualista âllam 1867-ben jôtt létre és 1918-ig
maradt fenn. A monarchia stabilitâsa az osztrâk-magyar kiegyezésen
alapult, melyhez késôbb csatlakoztak a lengyelek is.
A monarchia két részbôl âllt. Ciszlajtânia (Lajtâninnen, Osztrâk
Birodalom) egyesitette Ausztriât, Csehorszâgot, Morvaorszâgot, Sziléziât,
Grâzot, Isztriât, Triesztet, Dalmâciât, Bukovinât, Galiciât és Krajnât.
Transzlajtânia (Lajtântûl, Magyar Kirâlysâg) pedig Magyarorszâgot,
Erdélyt, Fiumét és Horvât-Szlavôniât.
Ausztria-Magyarorszâg Eurôpa egyik legnagyobb âllama volt. Területe és lakossâga felülmulta Nagy-Britanniât, Olaszorszâgot, Franciaorszâgot, azonban nem voltak tengerentûli gyarmatai. Az Osztrâk-Magyar
Monarchiâban sok nép élt, de egyik sem volt tôbbségben.

Q
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Ausztria-Magyarország
címere

Kétforintos 1879-ból - osztrák emlékérem,
melyet I. Ferenc József és Erzsébet királyné
ezüstlakodalmának a tiszteletére adtak ki
(Fej és irás oldal)

Legtobben az osztrákok (23,5%) és magyarok (19,1%) voltak, óket
kóvették a csehek és szlovákok (16,5%), szerbek és horvátok (16,5%),
lengyelek (10%), ukránok (8%), románok (6,5%), szlovénok, olaszok,
németek és még sok más nép. Tóbbségük tombókben élt, ami elósegítette a nemzeti-felszabadító mozgalmak fejlódését és a decentralizációs
tôrekvések megjelenését. A nemzetiségi ellentéteket vallási ellentétek
tarkították, hisz az ország területén tobb egyház is múkódott: katolikus, protestáns, pravoszláv, góróg-katolikus stb. Kozigazgatásilag az
országot úgy osztották fel, hogy minden kozigazgatási egységhez két
egymással versengó nemzet kerüljón, akik kózül az egyiknek politikai
túlsúlyt biztosítottak (németek és csehek, ukránok és lengyelek, ma
gyarok és horvátok).
Az osztrák császár egyszersmind Magyarország királya, az egységes császári és királyi intézmények - hadügy, belügy, pénzügy - vezetóje is volt. Ausztria és Magyarország saját parlamenttel és kormánnyal
rendelkezett, melynek ôsszetételét a császár hagyta jóvá.
Fontos szerepet játszott a belpolitikai életben a hadsereg, amely
a trónorokosnek, Ferenc Ferdinándnak kószonhetóen a társadalmi
elit részét alkotta, és az állami kiadások nagy részét kôltôtték a fenntartására. A propaganda hatására az emberek tudatában a hatalmas,
legyózhetetlen birodalmi hadsereg és flotta képe élt.
A birodalomban az állampolgárok nem rendelkeztek általános
választójoggal. Választójoggal csak a valamilyen vagyonnal rendelkezó
tulajdonosok bírtak. Az egy tombben éló nemzetiségek saját alkotmánynyal, helyi parlamenttel (szejmmel) és onkormányzati szervekkel ren
delkeztek.
Ezekben a kórzetekben a hatályos tórvények alapján az elemi iskolai oktatás, az ügyvitel a helyi onkormányzatoknál nemzetiségi nyelven
folyt. Azonban ezt a torvényt gyakran nem tartották be és mindenütt
a német nyelv túlsúlya érvényesült.
Ausztria-Magyarország kozepesen fejlett agráripari ország volt. A
lakosság nagyobbik része a mezógazdaságban és erdógazdaságban dolgozott (11 millió fó). A foldesúri foldbirtokok alacsony színvonalúak

19. §. Az Orosz Birodalom és az Osztrâk-M agyar Monarchia

voltak és a termelésben a zsellérek munkâjât alkalmaztâk. Magyarorszâgon, Horvâtorszâgban, Galiciâban, Erdélyben a megmüvelt területeknek
majdnem a harmada fôldesûri nagybirtok volt, melyek nagysâga tôbb
mint 10 ezer hektârt is elérhetett.
Ausztria-Magyarorszâgon is azok a folyamatok mentek végbe, mint
a tôbbi fejlett orszâgban: a termelés és a tôke koncentrâciôja, a befektetések nôvelése. Egyes mutatok alapjân (pl. acélgyârtâs) a monarchia
a XIX. szâzad mâsodik felében megelôzte Angliât és Franciaorszâgot.
Iparilag Ausztria és a cseh fôldek voltak a legfejlettebbek. A hat legnagyobb monopôlium tartotta kezében csaknem az egész vasérctermelést
és az acélgyârtâs tôbb mint 90%-ât. A csehorszâgi Skoda vaskohâszati
konszern Europa egyik legjelentôsebb hadiipari vâllalata volt. Azonban
egészében véve Ausztria-Magyarorszâgon tûlsulyban voltak a kis- és
kôzepes vâllalatok. A birodalom gazdasâgi sajâtossâgai kôzé tartozott
a technikai elmaradottsâg, a legûjabb müszaki berendezések és mo
dem âgazatok hiânya. A hémet és francia tôke aktiv szerepet jâtszott
a klasszikus - a kôolaj-finomitâs,. vaskohâszat, gépgyârtâs - alapiparâgakban.
Az ipar és mezôgazdasâg elsôsorban sajât piacra termelt. Az im
port és export jelentéktelen szerepet jâtszott, alig érte el az 5%-ot.
Az Osztrâk-Magyar Monarchia a XX. szâzad elején mély vâlsâgot él ât, amit a nemzetiségi és munkâsmozgalmak idéztek elô. A
decentralizâcios tôrekvésü és sajât független nemzetâllamot létrehozni
kivânô nemzeti mozgalmak a XIX. szâzad mâsodik felében születtek.
Ez a folyamat a nemzeti értelmiség kialakulâsâval volt kapcsolatban.
Eppen az értelmiség volt a nemzeti szabadsâgszeretetnek a szôszôlôja,
az ônâllôsâg eszméjének a hordozoja. Eveken keresztül keresték annak
a môdjât, hogyan lehet ezeket az eszméket eljuttatni a széles néprétegekhez. Az elsô ilyen eszkôz a nemzeti nyelvért folytatott harc volt,
hogy az iskolâkban, egyetemeken nemzeti nyelven tanulhassanak, hogy
elsajâtitsâk nemzeti irodalmukat, hogy a nemzeti nyelv egyenrangûvâ
vâljon a kôzigazgatâsban, hadseregben. Ezeket a mozgalmakat müvelôdési szervezetek irânyitottâk: Nemzeti liga (olasz fôldeken), Matica
skolska (cseh fôldôn), Matica slovenska (Szlovénia), Narodnij dim (Ga
licia). Nemzetiségi iskolât, irodalmi folyôiratokat hoztak létre.
A legszervezettebb ez a mozgalom Csehorszâgban volt. A mozgalom hatâsâra 1880-ban Bées kénytelen volt bevezetni a cseh és német
nyelv egyenjogusâgât a hivatalos kôzügyek intézésében. 1881-ben a prâgai egyetemet két részre osztottâk: német és cseh részre. 1887-ben a
csâszâr alâirta nyelvi rendeleteit, amelyekben véglegesitette a cseh és
német nyelv egyenjogûsâgât. Széleskôrüen terjedt a szlâv értelmiségi
mozgalom a szorosabb kapcsolatok kiépitése érdekében. Egyes nemzeti
ségi területeken ifjûsâgi tômegszervezetek jônnek létre, mint példâul a
cseh Sokol katonai-sportszervezet. Fiatal fïûk és lânyok tizezreit egye-
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sitette soraiban, nacionalista nagygyûléseket szervezett. Mindez nagy
szerepet jâtszott a nemzeti öntudat kialakitâsâban az elsô vilâghâborût
követöen létrejôvô nemzetâllamok âllampolgârainâl.
Külpolitikâjâban a Németorszâggal valô szôvetségre törekedett.
Höditö szândékai a Balkânon voltak, azonban ezek itt keresztezték
Oroszorszâg érdekeit.

D

Kôvetkeztetés

A XIX. szâzad utolso negyede gyors gazdasâgi fejlodést hozott
Oroszorszâg szâmâra, a tradicionâlis életmôd felbomlik. Az ipari forradalom vége idoben egybeesett az iparositâs kezdetével, ezért a gaz
dasâgi élet uj formâi egy idoben és együtt jelentkeztek a régi elavult
formâkkal.
> Oroszorszâg politikai életében az ônkényuralom érvényesült.
II. Sândor liberâlis reformjai utân III. Sândor idején megerösödnek az
ônkényuralom alapjai.
► A politikai szabadsâgjogok hiânya, az ônkényuralom, a narodnyik
mozgalom kialakulâsâhoz vezetett, amely céljâul tüzte ki a câr hatal
ın ânak megdôntését.
► Ausztria-Magyarorszâg fejlôdésének egyedi vonâsai a tengeren tuli
birtokok hiânya, mivel foldjei Kelet- és Kôzép-Eurôpâban voltak, az âllami berendezkedés soknemzetiségü jellege, amely egyesitette magâban a
kôzpontositott és szôvetségi monarchia elemeit, az itt élo népek nèmzeti
ôntudatra ébredése, ami helyi szeparatizmushoz vezetett.
Kérdések és feladatok

+

★
^
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Milyen üton haladt Oroszorszâg mezôgazdasâgânak a fejlôdése? 2. Mikor
ért véget Oroszorszâgban az ¡pari forradalom? 3. Milyen vonâsok jellemezték
Oroszorszâg gazdasâgi fejlôdését a XIX. szâzad mâsodik felében?
Kik voltak
a narodnyikok? Miért harcoltak? 5. Mikor alakult ki Oroszorszâgban a szocialista
mozgalom? 6. Milyen területeket kaparintott meg Oroszorszâg a XIX. szâzad
mâsodik felében? 7. Milyen probléma nyugtalanitotta leginkâbb AusztriaMagyarorszâg vezetö köreit? 8. Ausztria-Magyarorszâg mely területei voltak a
legfejlettebbek?
9. Milyen szerepet jâtszott Oroszorszâg gazdasâgi fejlôdésében a vasütépités?
10. Miért szoritotta ki a marxizmus a narodnyik ideologiât az ônkényuralom ellen
folytatott harcban?
Mi vezetett a terrorizmus megjelenéséhez Oroszorszâgban?
12. Minek köszönhetöen örizte meg az osztrâk csâszâr birodalma egységét?
13. Târjâtok fel a kapitalizmus fejlôdésének sajâtossâgait Oroszorszâgban falun
és a vârosban!
14. Gondolkodjatok el azon, hogy milyen pozitiv és negativ szerepe lehetett a
külfôldi tôkének Oroszorszâgban! 15. Ausztria-Magyarorszâgot néha „ôsszetâkolt
birodalomnak" is nevezik. Egyetértetek-e ezzel a gondolattal?

T
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Melyik európai ország jutott ei elöször Japán partjaihoz? 2. Mi a gyarmatosítás?

A XVII. század elején a hatalmat Japánban Tokugawa Iejaszu sógun
a kezébe. A japán császár (mikádó) elveszítette valós hatalmát (a sógun
nem semmisítette meg a császárt, mivel a japán vallás, a sintoizmus
szerint o az éló isten) és családjával Kioto városába lett számüzve, ahol
még a fejedelmekkel sem érintkezhetett. A sógun véget vetett az ország
egyik legnagyobb problémájának - a fejedelmek belháborújának. Ezt úgy
érte el, hogy a fejedelmeket, vagy családtagjaikat idónként túszul ejtette.
A XVII. század kózepén Tokugawa Iemitsu sógun határozott az
„ország bezárásáról” , mivel attól félt, hogy az európaiak fokozatosan
Leigázzák Japánt és elpusztítják tradicionális életvitelüket. A katolikus
misszionáriusok (különösen a portugál) által terjesztett kereszténység
egyre veszélyesebb méreteket öltött. Minden európait megöltek vagy
elküldtek az országból, kivéve a hollandokat, akik elótt megnyitották
a kereskedés céljából az egyetlen kikótót, Nagasakit. Az ország bezárásával egy idóben betiltották a kereszténységet és megsemmisítették
minden japán kóvetójét.
A XIX. század kózepén Japán az USA, Oroszország és más európai
államok látószógébe került. Japán az USA-t elsósorban, mint a Csendes-óceán északi vizein kereskedó hajók átrakodó állomása érdekelte.
Megfeleló hídfóállásnak tartotta az amerikaiak távol-keleti, elsósorban
kínai terjeszkedése számára, ahol az angolok voltak túlsúlyban. 1854ben az amerikai flotta ágyúdórgésére Japán kénytelen volt megnyitni
országa kapuit.

n

1853-ban Honshu szigetére hajóraj érkezik Matthew C. Perry sorhajókapitány
parancsnoksága alatt. Perry átadta a japánoknak az amerikai elnök levelét, amely
javasolta Japánnak a diplomáciai kapcsolatok felvételét. A japánok gondolkodás¡ idót kértek. A következö évben hadihajókkal érkezik.Japán partjaihoz és ka-

169

IV.TEMA. AZ IPARITARSADALOM MEGNYILVANULASA A VILAG VEZETO ALLAMAIBAN

tonai beavatkozassal fenyegeti meg a sogunt, a japan-amerikai szerzodes alairasara kenyszeriti. A szerzodes ertelmeben Japan megnyitja ket kikotojet az amerikai kereskedelem elott, az egyikben pedig amerikai konzulatus nyilik. Nem
sokkal ezutan hasonlo szerzodeseket kot Japannal Oroszorszag, Anglia, Franciaorszag es Hollandia. Kesobb ezek a szerzodesek igazsagtalan, egyenlotlen jelleget
oltottek. Ezeknek az orszagoknak a polgarai serthetetlenseget elveztek Japan
teriileten. Japant a gyarmatositas veszelye fenyegette.

□

Meiji (e.: mejdzsi) forradalom (fordulat). Az europaiak es az ameri-

kaiak megjelenese Japanban alaasta a sogunok tekintelyet. Hamarosan megerosodik az ellenzek, s polgarhaboru robban ki az orszagban
(1863-1868), amelyet meg a kiilfoldi orszagok beavatkozasa is bonyollt.
1866-ban meghal Tokugawa Iemochi sogun, aki a vilagi hatalmat szemelyesitette meg, 1867-ben pedig a csaszar, aki pedig a vallasi hatalmat.
A 14 esztendos Mutsuhito csaszart Del-Japan szamurajai, a varoslakok
es a parasztok tamogattak.
1868 januarjaban a csaszar europai fegyverekkel ellatott hadserege
legyozi a sogun csapatait, majusban pedig bevonul a sogunok fovarosaba,
Tokioba (Edoba). Igy egyesitette egy szemelyben a csaszar a vilagi es
vallasi hatalmat. Uralkodasat (1912-ig) Mejdzsi-korszaknak (felvilagosult
kormanyzas) nevezik.
A CSASZAR OTCIKKELYES ESKUJE (1868. APRILIS 6.)
Ezt az eskut Mutsuhito (Meiji) csaszar Edo alatt a Tokugawa Keiki sogunnal
folytatott donto csata elott tette.
1) Osszehivunk egy nagygyulest es minden fontos allamugyet kozosen oldunk
meg.
2) Minden ember: vezetok es alattvalok eletet a nemzet sikereinek kell
alarendelni.
3) Minden katonai es polgari szemely es az egesz nep szamara lehetoseget
biztositunk arra, hogy megvalositsa sajat elkepzeleseit, es hogy fejleszthesse
tevekenyseget.
4) A mult jminden rossz szokasat eltoroljuk, be lesznek tartva a torvenyek
szenvedelymentesen, ahogy azt mindenki erti.
5) Tudast kolcsonzunk a vilag minden tajarol, igy megerositjuk birodalmunk
alapjait.

?

A tankonyv anyagait felhasznalva allapitsatok meg, hogyan teljesitette eskujet
Meiji reformjaiban!

A meiji forradalom (fordulat) radikalis tarsadalmi, politikai es gazdasagi valtozasokat jelentett a japan tarsadalomban.
A 70-80-as «vek reformj^TTA"yaztlds^yi fe|tG<l^'sajaf6^sagai. lCinatdl

elteroen, ahol a tradicionalizmus es a konzervativizmus gatolta az
europai ujitasok atvetelet, a fiatal japan csaszar Mutsuhito hatarozottau
latott hozza az europai tapasztalatok elsajatitasahoz. A japan civilizacio
nagyon fogekony volt a kiilfoldi, elsosorban europai hatasokat illetoen.
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Japan fejlôdése a XIX szâzad utolso harmadâban felgyorsult. A csâszâri hatalom restaurâciôja azon fejedelmi csalâdok félreâllitâsâval pârosult,
amelyek ellenezték a reformokat.
___ Fontos szerepet jâtszott a hagyomânyos fe
jedelmi klânok befolyâsânak visszaszoritâsâban az
agrârreform (1872-1873), amelyek értelmében a
fold egy részét megkaptâk a parasztok. A reform
kôvetkeztében a parasztok tulajdonâba ment at az
âltaluk megmüvelt fold. A természetbeni adokat
felvâltja az egységes fôldadô, amely a fold ârânak
3%-ât tette ki, azonban még ez a jelentéktelen ado
is tûl soknak bizonyult a parasztok szâmâra, mert
a fold értéke Japânban nagyon magas volt. Az ado
megflzetése érdekében kénytelenek voltak eladni a
termés 50%-ât. 1890-ig a parasz'tok 67%-a kénytelen volt eladni birtokât. Azonban a reform kôvet
keztében fejlôdni kezdett az ârutermelés falun. Az
ipar pedig olcsô munkaerôhôz jutott.
1868-ban pénzügyi reformot hajtottak végre, a régi érméket felvâltotta az egységes pénz - a yen.
Emellett hadügyi reformot is végrehajtottak. Az europai modon
betanitott, felfegyverzett és felszerelt japân hadsereget az âltalânos hadkôtelezettség alapjân kezdték feltôlteni katonâkkal. Megalakul a katonai
akadémia, és mellette még egy sor katonaiskola. A hadseregben a harcias szamurâj-szellem érvényesült. Japan készülni kezd a nagyaranyu
szarazfoldi és csendes-oceâni terjeszkedésre.
A kôzigazgatâsi reform kôvetkeztében (1870-1872) a fejedelemségek megszünnek, helyettük prefektûrâk jônnek létre, amely segitett
leküzdeni a széttagoltsâgot és létrehozza az ôssznemzeti piacot.
1872-ben oktatâsi reform kezdôdik. 5,5 ezer elemi iskola és 8 egyetem alakul europai mintâra. Az oktatâs elérhetô lett a nôk szâmâra is.
1879-ben az elemi oktatâs kôtelezôvé vâlik. Mivel nfem volt elég tanitô,
ezért a kisfïûk oktatâsâba bevontâk a szamurâjokat is. 1890-ben csâszâri
rendelet születik a csâszârnak kijârô feltétlen egyéni hüségrôl. Az okirat
szentirâsnak szâmitott és az ifjûsâg nevelésének alapja lett. A minden
iskolâban kôtelezôvé tett rituâlé elôsegitette a hazafias nevelést és a
csâszârt megilletô feltétlen odaadâs érzésének a megteremtését.
A reformok megszüntették Japân nemzetkôzi elszigeteltségét, bekapcsoltâk a vilâggazdasâgba, elôsegltették az ipari târsadalom létrehozâsât.
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Japân âgyuk nyugati hajékat lonek
Simonoszekinél

A gyenge vâllalkozöi toke miatt vezeto szerephez jut az âllam a
nagyvâllalatok és fegyvergyârak létrehozâsâban. A szigetorszâg âllami
segélyekkel ösztönözte ipara fejlodését, különösen olyan târsasâgokat
helyezett elotérbe, amelyek a flotta és hadsereg szâmâra termeltek.
A K lX . szâzad 80-90-es éveiben sok âllami gyârat és vâllalatot adnak \
bérbe, vagy ârusitanak ki magânszemélyeknek elönyös feltételek alapjân. Nagycégek jönnek létre (Mitsui, Mitsubishi, Yasuda, Asano stb.).
A vâllalatokat gyakran adjâk ât nemesek és magas rangu âllami tisztségviselok kezébe. Igy vâlt szorosabbâ a kapcsolat a csâszâri udvar, a
foldesurak és a nemzeti burzsoâzia között. Allami kôltségen jön létre a
kôzlekedési és hirkôzlési rendszer. Azonban az iparban a kisvâllalatok
voltak tûlsûlyban és Japân müszaki fejlettség terén elmaradt az europai
orszâgoktol. Az 1870-1880-as években végrehajtott reformok ösztönzöleg
hatottak az orszâg gyors fejlodésére és a modernizâciö sajâtsâgos japân
modelljét hoztâk létre.
Hatârvonalat jelentett japân fejlodésében az 1894-1895-ôs japânkinai hâboru. A hâborû Japân gyozelmével ért véget. Megkapta Tajvan
szigetét, Kina hadisarcot fizetett neki, melyet a nehézipar létrehozâsânak 10 éves programjâra forditottak, és amely ûj fegyvert kellett, hogy
kifejlesszen. A flottât 4-szeresére, a hadsereget 2-szeresére kivântâk
fejleszteni. Ezek az intézkedések meghoztâk a gyümölcsüket. A XIX.
szâzad végén, a XX. szâzad elején Japân nagyhatalom lett és fejlettségi
szintjét tekintve agrâripari orszâggâ vâlt.
Az ipari fejlodés érezhetoen megvâltoztatta a japân târsadalom
struktûrâjât. Létrejôtt a vâllalkozok osztâlya. A népesség egyre nagyobb
része vâlik bérmunkâssâ.
A csâszâri udvar, a foldesurak és iparosok érdekeinek az ôsszefonodâsa, néhâny feudâlis maradvâny tovâbbélése a mezogazdasâgban,
a népesség kegyetlen kizsâkmânyolâsânak a modszerei, a szârazfoldi
terjeszkedés irânyvonala sajâtossâ tették a japân ipari târsadalom fej-

20. §. Japân

lodését. A külföldi terjeszkedés a japân nemzeti modernizâcios stratégia
elso szâmu feladatâvâ vâlt.
A reformok sajâtsâgos ôsszegzése volt az 1889ben elfogadott alkotmâny, amely német mintâra készült. Az alkotmâny értelmében Japân alkotmânyos monarchia lett, széles csâszâri
tôrvényalkotoi jogokkal. A csâszâr személyét szentnek és sérthetetlennek
nyilvânitottâk. Joga volt hadat üzenni, békét kötni, szerzodést alâirni,
összehivni és feloszlatni a parlamentet, kinevezni és levâltani mind a
polgâri, mind a katonai tisztségviseloket.
Az alkotmâny értelmében a parlament kétkamarâs volt: a pairek
hâzâbol és képviselohâzbol âllt. A felsohâzban a fonemesség, a csâszâri
udvar volt képviselve. A képviseloket két évre vâlasztottâk. Vâlasztojogot
csak a férflak kaptak, akik betôltôtték a 25. életévüket és legalâbb 15
yen adot fizettek. Vâlasztojoghoz igy a népesség csupân 1%-a jutott.
A parlament jovâhagyta a kôltségvetést, de jogai korlâtozva voltak. A
kormâny nem a parlamentnek, hanem a csâszârnak tartozott felelosséggel. Az alkotmâny létrehozta a csâszâr legfobb tanâcsado testületét - a
Titkos tanâcsot.
Az 1889-es alkotmâny hivatalosan meghirdette az âltalânos emberi
és âllampolgâri demokratikus szabadsâgjogokat, valamint az âllampolgârok tôrvény elotti egyenloségét.
Az 1880-as években politikai pârtok jönnek létre: 1881-ben az al
kotmânyos Liberâlis Pârt (Rikken Dziguto), 1882-ben a Reformok Pârtja
(Kaisinto). Még nem volt tômegbâzisuk, pontos szervezeti felépitésük
inkâbb olyan politikai klubokra hasonlitott, amelyek az iparosok és foldbirtokosok külônféle csoportjaira tâmaszkodtak.
A XIX. szâzad végén Japânban megjelennek a szakszervezetek.
1896-ban kerül sor az elso sztrâjkra. Azonban a szakszervezetek és
munkâsmozgalom létrejôttét nagyban bonyolitottâk a japân târsadalom
szociâlis struktûrâjânak sajâtossâgai. A folyamatot gâtolta még a rendorségi terror és a munkâsok tradicionâlis viszonya a munkaadokhoz, akikben, hüen a sintoizmus szabâlyaihoz, a feljebbvalojukat lâttâk, akiket
odaadoan keli szolgâlni, nem lehet elhagyni, hiszen a munkaviszonyuk
egy életre szol.

B

Jap
erjeszkedö politikâja. A japân terjeszkedés elsö szârazfôldi
célpontja Korea lett, amely Kina vazallus âllama volt. Kihasznâlva az 1876-ban alâirt igazsâgtalan japân-koreai szerzodést, japân terjeszkedni kezd Korea területén, amit azzal magyarâzott, hogy elô akarja
segiteni a nemzeti-felszabaditö mozgalmat. Amikor az 1890-es évek elején Koreâban felkelés kezdodik és a kinai hadsereg megprobâlja leverni
azt, Japân csapatokat küld a félsziget déli részére. A Koreai-félszigeten
kialakult konfliktus hâborûhoz vezet Japân és Kina között 1894-1895ben, amely Kina vereségével és békeszerzodés alâirâsâval végzodik.
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Kina elismerte Korea függetlenseget, âtadta Japânnak Tajvant es a
Pescadores-szigeteket, megnyitotta Japan elött kereskedelmi kikötöit,
engedelyezte gyârak epiteset es hatalmas összegu hadisarcot fızetett. A
japân-kinai hâboru kielezte a japân-orosz ellentetet a Koreai-felszigeten,
Del-Mandzsûriâban. Erett az orosz-japân fegyveres konfliktus. Japan
tudatosan keszült erre. Ezert 1902-ben alâirja az angol-japân szerzödest,
amely nemcsak Oroszorszâg, hanem USA ellen is irânyult. Tehât a Tâvol-Keleten az ellentetek gordiuszi csomöja volt kialakulöban.
A MITSUI KONSZERN EGYIK VEZETÖJE A JAPAN TERJESZKEDESRÖL
Hiâba a japânok szorgalma, fejlett technikâja, szervezettsege, a japân
kereskedelmi terjeszkedesnek nines jövöje, ha nem tâmaszkodhatunk megfelelö
eröre. Ma a legnagyobb ilyen erö a hadsereg es a flotta harci keszültsege.
Nyugodtan terjeszkedhetünk a hatârokon tülra es bâtran bele kezdhetünk
mindenbe, ha megbizhatunk a vedelmi erejükben.
1. Mik voltak a japân terjeszkedes fö okai? 2. Milyen irânyban terjeszkedett
Japân?

Japân „felfedezese” a nagyhatalmak azon pröbâlkozâsâhoz vezetett, hogy ugyanugy leigâzzâk, mint Kinât es Indiât. Azonban Meiji
reformjai megszilârditottâk es elinditottâk az orszâgot a modernizâciö
utjân
^ Japân fejlödeseben szerenesesen ötvözödött a tapasztalat es a tradiciö, Kelet es Nyugat vivmânyai. Azonban a gazdasâg militarizâciöja
az agressziö veszelyforrâsâvâ vâltoztatta Japânt.
Kerdesek es feladatok
1. Melyik evben ment vegbe a japân törtenelem Meiji forradalomnak (fordulatnak)
nevezett esemenye? 2. Nevezzetek meg az 1870-1880-as evek reformjait! 3. Mi
a neve Japân nagy monopöliumainak? 4. Melyik orszâg alkotmânyânak alapjân
âllitottâk össze a japân alkotmânyt? 5. Mikor jött lere Japânban az elsö politikai
pârt? 6. Milyen volt Japân gazdasâgi es politikai helyzete a XIX. szâzad vegen?
7. Mikor volt a japân-kinai hâboru? 8. Melyik terület lett Japân elsö gyarmata?
+

9. Mi a jelentösege a Meiji reformnak Japân törteneteben? 10. Mi idezte elö
Japân belepeset a nagyhatalmak sorâba? 11. Milyen szerepet jâtszottak Japân
es Kı'na hâborüi az elöbbi âllam modernizâciöjâban?

★

12. Figyeljetek meg a terkepen Japân terjeszkedesenek irânyât! 13. Töltsetek ki
a Reformok Japânban a XIX. szâzad 70-80-as eyeiben cfmü tâblâzatot!__________
Megnevezes
Tartalom
Eredmenyek

14. Az 1867-1868-as esemenyeket a törteneszek különbözö mödon ertekelik
es nevezik. Neveztek fordulatnak, forradalomnak, de meg restaurâciönak is. Te
melyiket tartod megfelelönek? Nezeted indokold meg!

Tudasosszegzes
Europa es Amerika a tarsadalom egyesiilesenek es modernizdciojanak korszakaban, es Az ipari tarsadalom megnyilvanulasa a
vilag vezeto allamaiban temakorokbol
1. Soroljatok fel a vilag vezeto allamai tortenetenek legfontosabb
esemenyeit a XIX. szazad 60-90-es eveiben!
2. Nevezzetek meg azon hires tortenelmi szemelyisegek nevet, akik
meghataroztak a vilag vezeto allamainak fejlodeset a XIX. szazad
60-90-es eveiben!
3. Magyarazzatok meg a kovetkezo fogalmakat: ipari tarsadalom,
tudomanyos-muszaki forradalom, korporacio, monopolium, kapitalizmus, befektetes, nepmozgas (migracio), demokracia, vilagpolitika,
trade-union, ketpartrendszer, monopoliumellenes torvenyhozas, faji
politika, szegregacio, nemzetkdzi munkasmozgalom, internacionale,
sziifrazsett-mozgalom, modernizacio, reform, narodnyik mozgalom,
terrorizmus,. szocialdemokracia, Meiji-korszak!
4. Elemezzetek es hasonlitsatok ossze Oroszorszag es Japan modernizaciojanak menetet, kovetkezmenyeit a XIX. szazad masodik feleben!
5. Hatarozzatok meg az europai orszagok es az USA egyenlotlen
gazdasagi es politikai fejlodesenek alapveto okait es kovetkezme
nyeit!
6. Jellemezzetek az ipari tarsadalom letrejottenek befejezeset Europa
vezeto allamaiban es az USA-ban! Milyen uj jelensegekkel talalkoztatok a vilag vezeto allamainak fejlodeseben a XIX. szazad utolso
negyedeben?
7. Allitsatok ossze Europa vezeto orszagai es az USA osszehasonlito
jellemzeset a kovetkezo tablazat alapjan:
Az dsszehasonlitas kriteriumai

Anglia

Franciaorszag Nemetorszag

USA

A politikai elet jellemzoi
A gazdasagi fejlodes jellemzoi
Szocialis folyamatok
Munkas- es szocialis mozgalmak
Kulpolitikai szempontok es iranyvonalak
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Europa és Amerika a társadalom egyesülésének és modernizációjának korszakában, és Az ipari társadalom megnyilvánulása a
világ vezetö államaiban témakorokbol
Dátum
1837-1901
1861-1874
1867
1868
1868-1912
1870-1871
1870. szeptember 4.
1871
1871. március-május
1871
1871-1890
1875
1884
1889
1889
1890
1890-es évek
1895-1896
1898
1899-1902

Esemény
Viktória angol királynó uralkodása (viktoriánus kor)
A nagy reformok kora OroszországbarV
Osztrák-magyar kiegyezés
Második angol parlamenti reform
Meiji-korszak (felvilágosult kormányzás)
Francia-német (francia-porosz) háború
A harmadik koztársaság kikiáltása Franciaországban
A Német Birodalom létrejôtte. A birodalmi alkotmány elfogadása
Felkelés Párizsban. A párizsi kommün
Olaszország egyesítésének a befejezése
Otto von Bismarck kancellársága
A harmadik francia koztársaság alkotmányának elfogadása
A népi képviseletrol szóló tórvény elfogadása Angliában
(harmadik parlamenti reform)
A japán alkotmány elfogadása
A II. Internacionálé létrejôtte
A trösztellenes Sherman-tôrvény elfogadása az USA-ban
Az ¡pari forradalom befejezése Oroszországban
Japán-kínai háború
Spanyol-amerikai háború
Angol-búr háború

V. TEMA. A NAGY GYARMATI BIRODALMAK KIALAKULA-

SANAK A BEFEJEZODESE. NEMZETKOZI KAPCSOLATOK
A XIX. s z Az a d u t o ls o h a r m a d A ban
21. §. A vilag teruleti felosztasanak a befejezese.
Gyarmatositas
►►

1. Nevezzetek meg a nagy foldrajzi felfedezesek idorendi hatarait! 2. Nevezzetek
meg az orszagokat, amelyek eloszor hoztak letre gyarmatbirodalmakat! 3. Hogyan
viselkedtek az europaiak az elfoglalt teruleteken?

Az elso oceanon tuli gyarmatbirodalmak letrehozasa Portugalia, Spanyolorszag, Hollandia, Anglia es Franciaorszag
altal nagy penzek osszpontosultak Europa kereskedo burzsoaziajanak a
kezeben. Ez megteremtette a vilagpiac kialakulasanak elofelteteleit es
felgyorsitotta a kapitalista viszonyok kialakulasat Nyugat-Europaban. A
rablassal es szenvedesek aran megszerzett penzt a termeles sokkal szervezettebb formaiba, a manufakturakba fektettek. Ez megerositette a
kapitalizmust es sokkal aktivabb, szelesebb es szervezettebb terjeszkedesre osztonozte a vallalkozokat.
A gyarmatok egyidejuleg az uj manufakturakban megtermelt aruk
felvevopiacaiva valtak. A felvevopiacok egyeduli, kizarolagos birtoklasa
pedig aktiv tokefelhalmozodashoz vezetett. Az Europa hatarain kivul
rablassal, gyilkossaggal, a bennsziilottek rabszolgasagba taszitasaval
megszerzett arany es eziist az anyaorszagba erkezve tokeve valtozott.
Az a hatalmas gazdagsag tehat, amihez az europaiak az ujonnan felfedezett orszagok kirablasa es gyarmati kizsakmanyolasa altal
jutottak, az eredeti tokefelhalmozas egyik legfontosabb elemeve valt es
jelentosen felgyorsitotta Europa fejlodesenek tortenelmi folyamatat.
Az europaiak betorese Azsia, Afrika es Amerika teriiletere, a gyarmaAnyaorszag - gyarmatosito, gyarmatokkal
tosito politika fekezte az itt vegbemeno
rendelkezo orszag.
tortenelmi folyamatokat, konzervalta
a legelmaradottabb tarsadalmi kapcsolati formakat, megsemmisitette az allamok kozott kialakult gazdasagi
kapcsolatokat. A helyi termeles meghoditasa kizarolag az europai toke
erdekeit szolgalta.
A XVIII. szazad vegen es a XIX. szazadban az europai orszagokban
ipari forradalom ment vegbe, amely elosegitette a nagyipar uj muszaki
alapokra helyezeset.
Erre az utra elsokent Anglia lepett. Gyarmatosito politikajanak
a celja ebben az idoben az volt, hogy gyarmatait ipara nyersanyagbazisava valtoztassa. Hatalmas elelmiszerszuksegletei voltak ekkor az
anyaorszagok lakossaganak is, hisz szamuk gyorsan novekedett.
G yarm atoi
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Fort William - az angol Kelet-indiai Társaság elsó fellegvára
India keleti részén

A holland Kelet-indiai
Társaság fóhadiszállása
Amszerdamban

Anglia után más európai országokban és az USA-ban is ipari forradalmak kezdódnek.
Oriási gazdasági és müszaki folényüket kihasználva a gyarmatosítók egész államokat, sót kontinenseket próbáltak nyersanyagbázissá
és felvevópiaccá alakítani az iparuk számára.
Az ipari nóvények termesztésére kényszerített ültetvényes gazdaságok nyersanyagot termeltek az anyaországok ipara számára és
deficitnek számító termékeket állítottak eló. India gyapotra, jutára és
ópiumra szakosodott, az afrikai országok kakaóra, kávéra, foldimogyoróra és más termékekre, Ceylon teára, kaucsukra, Kuba cukornádra,
Brazília kávéra, Burma és Vietnam rizsre és kaucsukra.
Miután egész vidékeket szakosítottak egy bizonyos novényi kultúra
termesztésére (monokultúra rendszere) ez egy ido után a termótalaj
kimerüléséhez, az élelmiszernovények vetésterületének a csókkenéséhez,
a helyi termelési ágazatok hanyatlásához, Azsia, Afrika Latin-Ameriká
népei eredeti kultúrájának a pusztulásához vezetett.
A gyarmati kizsákmányolás formáinak és módszereinek a megváltozása nem csókkentette annak intenzitását. Hatalmas értékeket szállítottak el innen, és ez felgyorsította a kapitalizmus fejlódését mind
Európában, mind Észak-Amerikában. Ugyanakkor viszont nótt az euró
pai és amerikai késztermékek exportja Azsia, Afrika és Latin-Amerika országaiba, ami a helyi termelók csódjéhez vezetett és gátolta a
kézmüvesség, illetve a manufaktúrák fejlódését ott, ahol azok még a
gyarmatosítás elótt létrejóttek.
A gyarmatok nyersanyagbázissá alakítása tragikus változásokhoz
vezetett a nép életében. Tóbb országban a helyi lakosság kipusztult.
Ausztrália félmilliós óslakosságát a sivatagba üzték, és ezáltal gyakor-
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latilag halálra ítélték. Az angol gyarmatosítók teljesen kipusztították
Tasmánia óslakóit. Hasonló folyamatok játszódtak le Új-Zélandon, DélAfrikában, kicsit korábban Eszak-, Kózép- és Dél-Amerikában.
jpg; Az európaiak gyarmati terjeszkedése a XIX. században. A gyarmatok

szerepe az európai országok fejlódésében jelentósen megnó a XIX.
század elején. A gyarmattartó országok bóvíteni próbálják a birtokaikat,
a felvevó piacukért, illetve nyersanyagbázisukért folytatott harc pedig
éles nemzetkózi konfliktussá nóvi ki magát. A XIX. század elején kiélezódik az angol-francia ellentét a kereskedelemben, a tengereken és a
gyarmatosításban elfoglalt vezetó helyért. Azonban a napóleoni Franciaország bukása áthúzta a francia gyarmatpolitika addigi eredményeit.
A Franciaországot legyózó Anglia bóvítette tengerentúli területeit,
mind a franciák, mind a meggyengült Hollandia, Spanyolország, Portugália rovására.
Új korszak kezdódik az európai gyarmati terjeszkedésben a XIX.
század 30-as éveiben. Ebben az idóben Franciaország ismét felújítja
gyarmati hódításait. Elsó nagy szerzeménye Algéria lett. Ekkor Anglia
már befejezi India leigázását és tóbb támaszpontot létesít a legragyogóbb
„gyóngyszeméhez” vezetó úton. Igy hozza létre a Fokíold-gyarmatot Afrika déli részén és Adent az Arab-félszigeten.
Ekkor új korszak kezdódik a gyarmati terjeszkedésben és megváltoznak a kizsákmányolás módszerei. India birtoklása rendkívül elónyós
hídfóállást biztosított az angolok számára Azsiában. Az indiai anyagi és
emberi eróforrásokat felhasználva széles támadást indítottak a Távolés Kózép-Keleten. „India védelmezójének” a maszkját magukra óltve
háborúztak Irán és Afganisztán ellen. Bár ezeket az országokat nem
sikerült teljesen leigáznuk. Ekkor kezdódik Kína és Japán erószakos
„felfedezése” .
Azon ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokban, amelyek
formálisan függetlenek maradtak, az európai országok és USA nem
tudták gyarmati politikájukat olyan kendózetlenül és kóvetkezetesen
folytatni, mint a meghódított államokban. Azonban politikájuk alapja
itt is a nyers erószak volt.
Az ópiumháborúk kóvetkeztében Kína ellenállása megtórt és ó
is Europa, illetve USA, késóbb Japán gyarmatosításának a tárgya lett.
Kína meggyengülését kihasználva Anglia átvette az ellenórzést Burma
és Nepál, Franciaország Indokína, Japán Korea fólótt, Oroszország pedig
Mongolia és Mandzsúria fólótt. A XIX. század végén pedig magát Kínát
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Néger rabszolgàk dolgoznak az ültetvényeken

Ûj foglyokat hurcolnak eladâsra

is érdekszférâkra osztottâk. Hasonlô sors vâlt Irânra és az Oszmân
Birodalomra. Az ezen orszâgokban kialakitott nem egyenrangû kapcsolatok lényege a kôvetkezô volt: a külfoldi âruk szabad behozatala
minimâlis vâmkôltségek flzetése utân, külhoni kereskedôk és iparosok
akadâlymentes bejutâsa az orszâgba, a külfoldiek adômentessége, és a
helyi tôrvények felett âllâsa, a külfoldi települések területen kivülisége,
elsôsorban a nagy kikôtôvârosokban.
A XIX. szâzad elején az USA is harcba szâll a gyarmatokért.
Meghirdeti a Monroe-elvet (1823) és bejelenti igényét a latin-amerikai orszâgokat érintô monopôlium jogaira. Libéria létrehozâsa arrôl
tanuskodott, hogy az USA hidfôâllâst épit ki a maga szâmâra az Afrikâban zajlô gyarmati terjeszkedéséhez. 1853-ban az USA erôszakkal
„megnyitotta” Japânt, szôvetségesévé kivânta tenni a kinai és tâvolkeleti gyarmati terjeszkedésekhez.
A nagyobb orszégok gyarmatai
1914

1876
Orszâg

Terület,
milliô km2

Nagy-Britannia
Franciaorszag
Oroszorszâg
Németorszàg

22,5
0,9
17

USA
Japân

-

Népesség,
milliô fô
251,9
6
15,9
-

Terület,
milliô km2
33,5
10,6
17,4
2,9
0,3
0,3

Népesség,
milliô fô
393,5
55,5
33,2
12,3
9,7
19,2

A XIX. szâzadban aktivizâlta gyarmatositô szândékait az Orosz
Birodalom is. Az Oszmân Birodalom és Iran ellen folytatott elkeseredett harcokban, az Angliâval tarto verseny sorân oriâsi területeket
gyarmatositott a Kaukâzusban, Kôzép-Azsiâban és a Tâvol-Keleten. A
oroszorszâgi kapitalizmus gyôzelmével ezek a területek Eurôpai-Oroszorszâg agrâr és nyersanyagbâzisâvâ vâlnak.
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A XIX. század végén befejezódik Afrika felosztása. Ez az angolfrancia, angol-német viszony kiélezódéséhet vezetett. A legnagyobb területekhez Anglia jutott. Azonban a világ felosztásával a harc nem ért
véget, a nagyhatalmak hozzákezdtek a világ újrafelosztásához.

□

Az európai országok gyarmatosító politikájának kovetkezményei. Az

európai országok gyarmatosító politikáját nem lehet egyértelmüen
értékelni. A gyarmati terjeszkedés hatalmas emberáldozatokat kovetelt
a leigázott népek részéról. Az európaiak megjelenésével a rablás, az
erószak kóvetkezményeként megszünik a hagyományos életmód, elpusztul az államhatalom. A területek elfoglalása után a gyarmatosítók olyan
kózigazgatást hoztak létre, amely biztosította kizárólagos jogaikat a helyi lakosság kizsákmányolásához, természeti-, emberi kincseinek kirablásához. Gyarmatosítók a határok megállapításánál nem vették figyelembe az etnikai és természeti viszonyokat.
Az európai terjeszkedés elósegítette a világpiac és a világgazdaság
kialakulását, erósítette a gazdasági kapcsolatokat az országok kózótt.
Gyors tempóban szünik meg az elszigeteltség a népek kózótt. Azonban a
népeik, területeik egymástól függése nem az egyenló jogú államok kózótt
létrejóvó megegyezések útján jótt létre, hanem úgy, hogy az erósebb
ország leigázta és kizsákmányolta a kevésbé erós népeket.
A leigázott területek az anyaország agrár-nyersanyag bázisává váltak. A gyarmatosítók - mivel érdekeltek voltak hatalmuk megszilárdításában - a kizsákmányolás nem gazdaságos módszereit alkalmazták a
néppel szemben, hanem megpróbálták tartani ezekben az országokban
a politikai széttagoltságot.
Az európai államok és az USA gyarmati terjeszkedése gátolta
Azsia, Afrika, Latin-Amerika országainak szociális, gazdasági fejlódését,
negatívan befolyásolta tórténelmi sorsuk alakulását. Ennek kóvetkezményei ma is érezhetóek.
Ennek ellenére a gyarmatosításnak voltak pozitív kovetkezményei
is. Az ázsiai, afrikai, latin-amerikai országok erószakos bevonása a világpiaci viszonyokba elósegítette az áru- és pénzviszony fejlódését náluk, és
olyan társadalmi csoportok és viszonyok megjelenéséhez vezetett, amelyek Európára és Amerikára voltak jellemzóek. Azsia, Afrika és LatinAmerika országaiban megjelenik a vasút, a távírda, a telefon, a mozi
és sok más modern technikai eszkóz.
A gyarmatokon megjelennek az európai politikai tanítások és eszmék: a szociális igazságosságnak, az emberi- és állampolgári jogoknak,
a nemzetek ónrendelkezési jogának az elmélete. Ezek alapján nemzetifelszabadító mozgalmak indulnak, amelyek európai értékeket kóvetnek.
Ez még egy lépést jelentett a világegység felé.
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A kinai dzsunkäk lövetese az
öpiumhäborük idejen

Az angol-bür häborüban elesett
brit katonäk

Következtetesek

O A XIX. szäzadban folytatodott a nagy földrajzi felfedezesek idejen
megkezdett gyarmati terjeszkedes. Azonban mär mäsok a mozgatorugoi.
Mozgatörugöja az ipari forradalom lett. Az iparnak üj felvevöpiacokra
es nyersanyagforräsokra volt sziiksege.
^ Az ipari termelesben vilagelso helyet elfoglalo - „a tengerek kirälynöje”
Anglia rendelkezett a legnagyobb gyarmatbirodalommal.
^ A gyarmatositäs következmenyei ellentmondäsosak voltak mind a
gyarmatok, mind a gyarmatositök szämära. Ennek hatäsai mäig erezhetoek.
Kerdesek es feladatok
1. Mi a gyarmatositäs lenyege? 2. Melyik orszäg lett az elsö a gyarmatokert
folyö kiizdelemben? 3. Mely orszägok lettek az euröpai ällamok felgyarmatai?
4. Mikor fejezödött be a viläg gyarmati felosztäsa? 5. Melyik kontinenseken
gyarmatositottak az euröpai ällamok?
+ 6. Melyek voltak az okai es sajätossägai az euröpai orszägok terjeszkedesenek?
7. Miert lett a gyarmatositäs a nagyhatalmak felvirägzäsänak az alapja? 8. Mely
orszägok es miert harcoltak a gyarmatokert? 9. Miert vannak a gyarmatositäsnak
ellentmondäsos következmenyei?
★
10. Töltsetek ki a Gyarmatositäs következmenyei cimü täbläzatot es vonjatok le
következteteseket!
Pozitiv
Negativ
A gyarmatositäs következmenyei
Az anyaorszägok szämära
A gyarmatok szämära
11. Keszitsetek kibövitett väzlatot a következö temähoz: A gyarmatositäs okai,
folyamata es következmenyei! 12. Figyeljetek meg a törtenelmi atlasz terkepein
az euröpai orszägok gyarmatositäsi politikäjänak menetet! Ällitsätok össze a fö
esemenyek idörendi sorrendjet!
13. Ällithatjuk-e azt, hogy az euröpaiak vittek el Äzsiäba, Afrikäba es LatinAmerikäba a civilizäciöt es a felvirägzäst?
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22. §. India, Kina, Afrika a XIX. század második felében
►►

i* Mikor hatoltak be az európaiak Indiába és Kínába? 2. Mi vonzotta az
európaiakat Keletre?

D

India - a brit korona gyóngyszeme. India régtól fogva vonzotta a

kereskedóket, az európai uralkodókat, a katolikus papokat és a
külónféle kalandorokat. A portugálok, spanyolok, angolok, franciák szerették volna megvetni a lábukat a Hindusztáni-félszigeten. A legsikeresebb az angol Kelet-indiai Társaság volt, amely kezébe kaparintotta a
legfóbb hatalmat a szigeteken. A Kelet-indiai Társaság megteremtette
a rabió jellegü adózás rendszerét a parasztok, városlakók, helyi foldbirtokosok, és fejedelmek kizsákmányolásának a külónféle módjait. A tár
saság megszerezte magának a legtóbb fejedelemséget, adóztatta óket
megbízottain keresztül. A lakosságtól beszedett adók fokozatosan a tár
saság legfóbb eróforrásaivá váltak.
A meghódított országok kirablása, a gyarmatosítók kegyetlenkedései gyakran
bírósági ügyekké váltak Nagy-Britanniában. Külónosen látványos volt W. Hastings
fókormányzó hosszú éveken keresztül húzódó ügye, aki kirabolta az indiai
fejedelemségeket. A rabolt kincsek nem kerülték el Viktória királynó figyelmét
sem, hisz kisajátította a hires Koh-I-Noor gyémántot, amely a szikhek Angliába
hurcolt maharadzsájáé volt.

A XVIII. században az indiai export legfóbb tétele a jó minóségü
pamutanyag volt. Azonban az ipari forradalom sokkal olcsóbbá tette az
ilyen anyag gyártását Európában, mint Indiában. Sót, sokkal kifizetódóbb
lett Angliából Indiába behozni. A felvásárló piac elvesztésével az indiai
takácsok az éhhalál szélére kerültek. Az angol uralommal szembeni elégedetlenség egyre nótt. Elterjedt a hír, hogy minden indiait meg akarnak keresztelni.
Az angolok nyílt kizsákmányoló politikája felháborította az indiaiakat, ami nyílt lázadáshoz vezetett.
A felkelés ürügye az volt, hogy az indiai (szipoj) hadsereg új tóltényeket kapott a fegyverekhez. Minden ilyen golyó disznózsírral vagy
borjúzsírral átitatott papírba volt becsomagolva. Minden fegyvertóltés
elótt a katonának a fogával kellett kibontani azokat. Azonban a muzulmáSzipoj . |ndja¡ zso|dosok. A brit gyarmati
noknak disznózsírt enni tilos, az indiahadsereg nagyobb részét ók alkották.
iak számára pedig a tehén szent állat.
RÉSZLET K. JUNG ANGOL EZREDES VALLOMÁSÁBÓL
Az új tóltények elutasítása csak ürügy volt a felkeléshez, Hisz azt mind a hinduk,
mind a muzulmánok már rég kitervelték. Az elégedetlenség valódi okait James
Andrew Dalhusy rossz ¡rányítási módszereiben és a hódítások átláthatatlanságában
kell keresni. Világos, hogy az audi király leváltása, területének az elfoglalása a
szipojok elégedetlenségét váltotta ki, hisz tóbbségük onnan származott.

7

Milyen okokra hívta fel a figyelmet K. Jung ezredes?
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Pandzsab kiralya kiseretevel

Szipoj lazadas.
Rezmetszet a XIX. szazadbol

A felkeles 1857. majus 10-en kezdodott Delhi kozeleben. A felkelok
lemeszaroltak az angol tiszteket, keziikbe ragadtak a varosban a hatalmat es kihirdettek a nagymogulok uralmanak ujjaalakitasat II. Bahadur
sah vezetesevel. A felkeles egyre inkabb angolellenes jelleget oltott. Hogy
megfekezzek a felkeloket, az angolok hatarozott es gyors lepeseket tettek.
1858-ban megsziintetik a Kelet-indiai Tarsasagot. India kozvetlenul a
brit korona fennhatosaga ala keriil. A gyarmati iranyitas politikajat a
kormany veszi a kezebe.
1876-ban Viktoria kiralyno India csaszarnoje lesz. Kegyelmet hirdet mindazon felkelok szamara, akik nem gyilkoltak angolokat. Megigertek, hogy tiszteletben fogjak tartani a helyi kormanyzok jogait. A
szipojoknak engedelyeztek, hogy tisztek lehessenek. Ezek az intezkedesek megosztottak a felkeloket.
Miutan erosites erkezik Angliabol, tamadas kezdodik a felkelok
altal elfoglalt videkek ellen. Delhit es Lakhnaut megostromoljak es elfoglaljak. Azonban a felkeles partizanmodszerekkel folytatodott tovabb.
A felkeles utolso tuzfeszkeit 1859-ben fojtottak el.
A szipoj lazadas utan az angolok indiai politikaja gyokeresen
megvaltozik. Valtozasok tortentek a gyarmati kozigazgatasban. Harom
europai szellemisegii egyetem nyllik. Az angol hatalom torven^ fogad
el az „allando berletrol” . Ennek a torvenynek az ertelmeben minden
berlo paraszt foldje tulajdonosava valhatott, ha a birosagon bizonyitotta,
hogy ezt a foldteruletet mar 13 eve berli. Ez a torveny ugyan nem
valtoztatta meg az agarviszonyoknak azt a rendszeret, amelyet a gyarmatositok hoztak letre a fold hagyomanyos allami-magantulajdonanak a
megorzese alapjan, de lerakta az alapjait az europaihoz hasonlo vagyoni
viszonyokhoz.
Az indiai tarsadalom vallasi kasztrendszerek, nemzeti-nyelvi ismervek alapjan retegezodott; ezeket a gyarmatositok a sajat celjaikra
hasznaltak fel. A kasztrendszer volt a tarsadalom alapja. Az evszazados
felosztas alapjan „harom tiszta kasztra” : a brahmanok (papok), ksatriak
(harcosok) es a vaisjak (parasztok, kereskedok, kezmiivesek) kasztjara
es egy „nem tisztak” sudrak kasztjara tagolodott. A XIX. szazad vegen
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az angolok erôfeszitései ellenére a kasztrendszer tovâbbra is fennmaradt, habâr sokban vâltozott. A kasztokra valô tagolôdâs gyakran nem
egyezett az emberek foglalkozâsâval.
A hagyomânyos életvitel megvâltozâsâra külônféleképpen reagâltak
az indiai târsadalom rétegei. Az angol életmôd tâmogatôi azt javasoltâk, hogy térjenek vissza az ôkori ârjâk életének az elveihez. A muzulmânok egy része a korai iszlâm hagyomânyok ûjjâélesztése mellett
kardoskodott. Azonban a felvilâgosult indiaiak zôme egyesiteni akarta
a szabadsâg, egyenlôség, humanizmus, racionalizmus europai értékeit a
hinduizmussal és az iszlâmmal. Ok elismerték India elmaradottsâgât és
ugy gondoltâk, hogy azt csak az elavult szokâsok és normâk felszâmolâsâval lehet megszüntetni.
Az indiai nemzeti burzsoâzia (vâllalkozôk) létrejôtte lett az alapja
a nemzeti mozgalom kialakulâsânak. A XIX. szâzad 70-80-as éveiben az
indiai értelmiség egy részét hazafias érzések keritették hatalmâba. Kulturâlis-felvilâgositô szervezetekbe egyesültek. A régi hithez valô visszatérésre szôlitottak fel (Vissza a védekhez!), elutasitottâk az indiai târ
sadalom kasztokra valô felosztâsât, meghirdették az emberek és népek
egyenlôségét, célul tüzték ki az indiai kultûra ujjâélesztését. Ezzel egy
idôbën kôvetelték egy europai oktatâsi rendszer létrehozâsât, szociâlis
reformok végrehajtâsât és az indiai ipar fejlôdésének a felgyorsitâsât.
1885-ben a nemzeti érzelmüek létrehoztâk az Indiai Nemzeti
Kongresszust (INK). Elsô alakulô kongresszusa India egységének jelképévé vâlt. Mivel India népeinek a képviselôi vettek részt ezen, ezért a
kongresszus nyelve angol volt. Az angolok elôszor tâmogattâk az INK-t,
de véleményük késôbb megvâltozott. Vezetôi a szervezet mérsékeltliberâlis szârnyât képviselték és a kôvetkezô célokat tüzték ki az INK
elé: a nemzeti ipar védelme, az adôk csôkkentése, a banki hitelek rendszerének a létrehozâsa, helyi ônkormânyzat bevezetése és a képviselet
vâlaszhatôsâga.
Az INK radikâlis szârnyânak az élén B al G an ga dh ar T ila k
(1856-1920) âllt, aki brahman csalâdbôl szârmazott. Az egyetem jogi
karân végzett, kôvetelte az angol gyarmati uralom teljes felszâmolâsât,
de békés môdszerekkel; kategorikusan ellenezte a szociâlis reformokat,
a hinduizmus nemzeti forrâsaihoz valô visszatérésre szôlitott fel. A harc
egyik formâjânak az angol âruk bojkottjât tartotta.
Tilak szigorûan betartotta a kasztok tôrvényeit, vallâsi ünnepeket
szervezett. Tevékenysége miatt 1897-ben az angolok kényszermunkâra
itélték, azonban a vilâg és az indiai kôzvélemény nyomâsâra a gyarmatositôk kénytelenek voltak kiengedni.

B

Kina A XIX. szâzad elején Kina nagyhatalom volt. Hatalma kiter-

jedt Indokinâra, Mongôliâra, Tibetre, Kôzép-Azsia egy részére,
Koreâra. Azonban az 1757-ben meghirdetett elszigetelôdés politikâja negativan hatott az orszâg fejlôdésére. Anglia és Franciaorszâg kôvetelni

V. TEMA. A NAGY GYARMATI BIRODALMAK KIALAKULA s ANAK A BEFEJEZODESE

Az indiai felkeles soran kegyetlen
osszetuzesre kerul sor Delhiben,
Kampurban es Lakhnauban

Papirkeszito muhely.
XIX. szazadi rezmetszet

Selyemkeszito muhely.
XIX. szazadi rezmetszet
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kezdi Kina „megnyitasat” . Kesobb csatlakozik
hozzajuk USA, Nemetorszag es Japan.
Az 1840-1842-es angol-kinai haboru
(I. opiumhaboru) es az 1856-1860-as angolfrancia-kinai haboru (II. opiumhaboru) kovetkezteben Kinara igazsagtalan szerzodeseket
kenyszeritenek, kikotoit megnyitjak az idegen
kereskedok elott. Igy sziintettek meg eroszakkal
az europaiak Kina elszigetelodeset.
Az intenziv gyarmatositas idoszakaban
a Kinaban uralkodo Mandzsu-dinasztia meggyengiil. A birodalom valsaga azzal kezdodott,
hogy az europaiak noveltek az opiumszallitmanyokat Kinaba, a kinai rezpenz elertektelenedett, az ezlistot pedig Europaba exportaltak. A krizis fo kovetkezmenye az lett,
hogy tovabb csokkent a csaszar hagyomanyos
hatalma, a nep pedig egyre jobban elszegenyedett. Ez a folyamat tarsadalmi fesziiltsegekhez
vezetett. A XIX. szazad 40-es eveitol parasztlazadasok hullama sopor vegig az orszagon. Az
50-es evek legjelentosebb mozgalma a tajpingok
mozgalma volt.
Fo ideologusuk H ung Hsziii-csuan (18141864) a szocialis egyenloseg eszmejet hirdette
es szerette volna megteremteni az egyenloseg,
igazsagossag, jolet birodalmat (Tajping tjenkuo). Titkos szervezetet hozott letre Hodolat
Istennek tarsasag neven. A tajpingok eszmei a
hagyomanyos konfucionista erkolcs es a keresztenyseg ideologiajanak otvozodesebol sziilettek.
Az utobbiakkal Hung-Hsziii-csuan a kereszteny
szerzeteseknel ismerkedett meg.
1850-ben a Jangce volgyeben a szorvanyos
parasztmegmozdulasok hatalmas felkelo mozgalomma novik ki magukat. A felkeles fo erejet a tajpingok katonai szervezete kepezte. A
kormanycsapatok atalltak a felkelok oldalara.
1853-ban elfoglaltak Kina osi fovarosat, Nankingot. A tajpingok megalapitottak sajat allamukat, amelyben az anyagi javak elosztasanak
egyenlo elvet kivantak megvalositani, es el
akartak torolni a fold magantulajdonat. Ennek
erdekeben egy sor reformot hajtottak vegre. Az
adoterhek nagy resze a foldbirtokosokra harult,

22. §. India, Kina, Afrika a XIX. szâzad mâsodik feleben

a szegenyek egy sor adökedvezmenyhez jutottak: csökkentettek a fold berleti dijât, a kereskedelmi vâmot,
engedelyeztek a külföldi âruk szabad behozatalât, a
nök jogot kaptak az oktatâshoz es az âllami tisztsegek
betöltesehez.
Azonban az 50-es evek mâsodik feletol a tajping
âllam is kiepitette a birodalom hagyomanyos bürokratikus struktûrâjât. Ujjâelesztik a hivatalnoki reteget,
a mozgalom vezetöi különfele rangot kapnak, csâszârt
vâlasztanak Hung Hsziü-csüan szemelyeben. A tajpingok
törekvese, hogy megteremtsek az âltalânos egyenloseget,
kudarcba fulladt.
Ezzel egy idoben az euröpai orszâgok attol tartva, hogy az uralkodö dinasztia keptelen elfojtani ezt a lâzadâst, beavatkoznak a konfliktusba. 1856-ban az angolok partra szâllnak Huanzsouban. Kesöbb csatlakoznak hozzâjuk a franciâk. Az euröpaiak több
csatâban gyozelmet aratnak.
1864-ben a kinai csapatok körülzârtâk Nankingot. Az euröpai
mernököknek köszönhetöen âttörtek a varoş eröditmenyet es elfoglaltâk azt. A csata idejen 100 ezer fö, majdnem az egesz lakossâg eletet
vesztette. Hung Hsziü-csüan öngyilkos lett. A tajping mozgalmat elfojtottâk.
A tajpingok elleni hare idejen Angliânak, Franciaorszâgnak es az
USA-nak sikerült ûjabb szerzödeseket râkenyszeriteni a dinasztiâra, melyekben engedelyt kapnak arra, hogy Kina minden nagyobb kikötöjeben
kereskedhessenek es sajât kereskedelmi konzulâtusokat nyithassanak:.
Az euröpaiak es az amerikaiak szemelye tâmadhatatlan lett az egesz
orszâg területen. A XIX. szâzad 90-es eveitöl Kina gyarmatositâsâba
bekapcsolödott Japân, Oroszorszâg, Nemetorszâg. Az orszâgot erdekszferâkra kezdik osztani.
A sokmilliös es több ezer eves törtenelemmel rendelkezö Kinât
az euröpai uralom rendkivül fâjdalmasan erintette. A kinaiak sajât âllamukat a vilâgmindenseg közepenek kepzeltek, mennyei birodalomnak
tartottâk, amelyet vazallusok es barbârok vesznek körül. Annâl nagyobb
megrâzködtatâs erte öket az euröpaiaktöl (öpiumhâborûk) es a japânoktöl (japân-kinai hâborû) elszenvedett veresegek utân. A kinai âllam
kezdett szetesni. Területet a nagyhatalmak erdekterületekre osztjâk. A
csâszâr hatalma es a konfucionista erköles hatalmât veszti.
Afrika nepei az euröpai gyarmatositok hatalma alatt. Az euröpai hatalom megjelenese elött Afrika ket törtenelmi-földrajzi regiöböl

Az elsö a Szaharâtöl eszakra kezdödött es a Vörös-tengerig terjedt, magâba foglalta a földközi-tengeri civilizâciökat - az egyiptomit,
föniciait, görög-römait. Az arab höditâsok utân teret nyert az iszlâm, a
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Kalifâtus szétesése utân pedig egy sor arab âllam jött létre. Késobb ez
a térség Marokko kivételével az Oszmân Birodalom része lesz.
Etiopiâban fennmaradt a kereszténység és a XIX. szâzad kôzepén
létrejôtt az âllam a csâszârral (négussal) az élen. Egészében véve ez
a régio, az âllamisâg régi tradicioival és fejlett gazdasâggal, az iszlâm
kultûra egyik kôzpontja volt.
A Szaharâtol délre negroid népek éltek az oskôzôsségi rendszer keretei között, vagy pedig az âllamalkotâst megelözö âtmeneti idoszakban.
Ezen népek gazdasâgi tevékenysége sokszinü volt: a nomad âllattartâstol
és fôldmüveléstol a vadâszatig és gyüjtôgetésig. A népek tôbbsége törzsi
isteneknek hodolt. A fejlettebb népekkel valo kereskedésben TropusiAfrikânak egyetlen „âruja” volt, a rabszolga.
Az europaiak hatalma Afrikâban tôbbféleképpen jött létre. EszakAfrikâban a XVIII. szâzad végén kezdték a lâbukat megvetni. Az elso
valodi eredmény 1830-ban született, amikor Franciaorszâg megszerezte
Algériât. A XX. szâzad elejére mâr egész Afrika fel volt osztva: Algéria,
Tunézia, Marokko Franciaorszâgé lett, Libia Olaszorszâgé, Egyiptom,
Szudân Angliâé, Marokko egy része Spanyolorszâgé.
Tröpusi- és Dél-Afrika megszerzése lassabban haladt, bâr az mâr
a XV-XVI. szâzadban megkezdödött. Elöször az europaiak akartâk ellenorzésük alâ vonni a rabszolga-kereskedelmet. Tâmaszpontokat hoztak
létre a partvidéken, a kontinens belseje fêlé nem mentek. Az europaiak
ellenorizték ekkor Afrika területének 11%-ât.
Mâr az elso tapasztalatok is bizonyitottâk, Afrikâban lehet fejleszteni az ültetvényes gazdasâgot, azonban a beljebb haladâst gâtoltâk a
rossz utak, és a jârvânyok, amelyeket az europaiak nem tudtak gyogyitani.
A XIX. szâzad végén a helyzet gyôkeresen megvâltozik. Az europai
âllamok nagyhatalmi tôrekvéseinek stâtusz szimbölumai voltak a gyar-
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matok, ezért megkezdték Afrika meghódítását és aktiv felosztását. A
XX. század elejére Afrikában csak két független állam maradt: Etiopia,
amely megórizte függetlenségét Olaszországgal szemben (a dontó csatára
1896-ban került sor Adua városánál) és Libéria, amelyet amerikai négerek hoztak létre a XIX. században, akik vissza szerettek volna térni
torténelmi hazájukba.
Mivel Trópusi- és Dél-Afrikában nem voltak stabil államalakulatok, ezért a gyarmatosítók szabadon müködhettek, a gyarmatok határai
nem estek egybe sem az etnikai, sem a foldrajzi határokkal, ami ahhoz
vezetett, hogy teljes népcsoportok szakadtak el egymástól.
A gyarmatosítások külônbôzosége a felszabadító mozgalmak jellegén is megmutatkozott. Eszak-Afrikában azon országok függetlenségéért
harcoltak, amelyek már korábban is rendelkeztek onálló államisággal.
Nagy felkelésekre került sor Algériában (1871-1872), Tunéziában,
Egyiptomban (1881), Szudánban (1885-ben mahdista állam jött létre
Mohamed Ahmed vezetésével, amely 1898-ig maradt fenn).
Kôzép- és Dél-Afrikában idónként fegyveres megmozdulásukra
került sor, melynek élén helyi törzsfönökök álltak. Azonban ók az európaiakra különösebb veszélyt nem jelentettek, hisz az utóbbiak jól
fel voltak fegyverezve, a törzsek pedig egymással is folyton ellenségeskedtek. A legjelentosebb felkelések: tuareg lázadás Nyugat-Afrikában
a franciák eilen, Szamaré Turé vezetésével, amely 18 évig tartott; a
zuluk felkelése az angolok eilen (1879) stb. Minden lázadást levertek,
a lakosság nagyobb részét kiirtották.
Másként fejlódott Dél-Afrika. A kontinens legdélibb részén a hollandok megalapították elso telepüket a Jóreménység-fokán (Fokfold).
A telep lakóit búroknak nevezték (hollandul farmer, paraszt). Vallásos
kálvinisták voltak. Az afrikai pogányok között eltöltött hosszú ido alatt
a búrok elhitették magukkal, hogy ok Isten kiválasztottjai, az afrikaiak
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pedig az 6 szolgäik. Ezert a bürok szämära a rabszolgasäg teljesen
beleillett a kereszteny erkölcsiseg vilägäba.
A XIX. szäzadban Fokföldet elfoglaltäk az angolok, akik megszüntettek a rabszolgasägot, es önkormänyzatot kiväntak bevezetni a faji
egyenlöseg alapjän.
Ekkor a bürok egy resze elvändorolt keletre es eszakkeletre. A
zulu törzsekkel häborüzva üjabb gyarmatokat hoztak letre. Natalban,
Oranje Szabad Allamban es Transvaalban. Az angolok, mivel gazdagsägra vägytak, häborüt kezdtek a bürok eilen. Az angol-bür häborü
(1899-1902) utän ezek a területek Anglia kezebe kerültek. Azonban a
bürok ellenälläsa olyan erös volt, hogy az angolok engedmenyekre kenyszerültek. 1910-ben ezek a birtokok a Del-Afrikai Uniöba (Szövetsegbe)
egyesültek, amely dominiumi stätuszt kapott. Az angol es az afrikaans
(holland nyelvjäräs) hivatalos nyelv lett, a bür tartomänyokban a nem
feher börüeket kizärtäk a politikai eletböl.
A dominium letrejötte a bürokat tette a helyzet uraivä, hisz a
feherek között ok voltak többsegben. Befolyäsuk különösen az I. viläghäborü utän nött meg, amikor is teljes hüsegükröl biztositottäk Angliät. Ennek az lett a következmenye, hogy a faji diszkriminäciö rendszere megerösödött a Del-Afrikai Uniöban.
Az afrikaiak elvesztettek minden foldjüket. Csak a kijelölt területeken elhettek, es csak külön engedellyel telepedhettek meg a feherek
földjen.
mm

Következtetesek

A XIX. szäzadban Indiäban vegleg megvetettek läbukat a gyarmatositök. A legnagyobb angolellenes läzadäs a szipoj felkeles volt 18571859 között. Ennek elfojtäsa utän az angolok olyan reformokat vezettek
be, melyek rendeztek a gyarmati uralmat.
► A XIX. szäzad elejen Kina hatalmas orszäg volt. Azonban az euröpai gyarmatositök nyomäsära gyorsan elvesziti önällösägät. A vezetö
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retegek elutasitjäk a reformokat, gyorsan lemaradnak a vezetö ällamoktöl, ennek következteben a nyugati orszägok es Japan erdekterületeve
välik.
► Hosszü idön keresztül jelentektelen volt az euröpaiak jelenlete
Afrikäban. A XIX. szäzad mäsodik feleben az euröpai orszägok Afrika
gyors felosztäsäba kezdtek.
Kerdesek es feladatok
1. Mik voltak az angol uralom eredmenyei Indiäban a XIX. szäzad közepere?
2. Kik voltak a szipojok? Mikor zajlott a szipoj läzadäs? 3. Milyen reformokat
hajtottak vegre az angolok a szipoj läzadäs leverese utän? 4. Mikor „zärközott" be
Kina? 5. Milyen esemenyek hatäsära ment vegbe Kina euröpaiak ältali eröszakos
„megnyitäsa"? 6. Milyen orszägok osztottäk fei Kinät erdekterületekre? 7. Milyen
törtenelmi-földrajzi regiökra lehet osztani Afrikät? Hol volt többsegben az
iszläm? 8. Milyen orszägok osztoztak Afrika gyarmatain? 9. Soroljätok fei Afrika
legjelentösebb gyarmatositäsellenes felkeleseit! 10. Mikor zajlott az angol-bür
häborü?
+ 11. Milyen okok väkottäk ki a szipoj läzadäst Indiäban? 12. Mi könnyitette, es mi
nehezitette az euröpai hatalmak gyarmatositö politikäjät Afrikäban?
★ 13. Tärjätok fei annak az okät, hogy Afrika gyarmatositäsänak folyamata miert
pont a XIX. szäzadban gyorsul fei es nem koräbban!

*

14. Elmondhatö-e, hogy az angol gyarmatositäs elösegitette India fejlödeset? Miert
nem sikerült Kinät Indiähoz hasonlöan egyetlen ällamnak gyarmatositania?
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►►

i- Mi volt a lenyege a nemzetközi kapcsolatok becsi rendezesenek? Mikor jött
letre? 2. Mikor fejezödött be Nemetorszäg, illetve Olaszorszäg egyesitese?

Eröviszonyok Euröpäban Oroszorszäg veresege az 1853-1856-os
krimi häborüban, Nemetorszäg es Olaszorszäg nemzeti egyesitese,
Franciaorszäg veresege az 1870-1871-es francia-nemet (francia-porosz)
häborüban megvältoztatta az eröviszonyokat Euröpäban es kielezte a
nemzetközi kapcsolatokat.
A hatalmas Nemetorszäg megjelenese Europa közepen nyugtalansäggal töltötte el szomszedait.
Abban az idöben Nemetorszäg külpolitikai iränyvonalät Bismarck
kancellär hatärozta meg, aki orszäga Euröpäban betöltött vezetö szerepenek a megteremtesere törekedett. A legyözött Franciaorszäg toväbbra
i's ütjät ällta ebben, ezert Nemetorszäg, gyözelmenek biztositäsa erdekeben egy kesöbbi häborü sorän, olyan szövetsegeseket keresett, akikkel
elszigetelhette a franciäkat. Hasonlö celokkal Bismarck gyakran provokält üjabb häborükat Franciaorszäg eilen (francia-nemet riadalom), de
sikertelenül. Franciaorszäg kormänya ügy gondolta, hogy a nemetek
elleni häborüra fei keil keszülni mind anyagi, mind diplomäciai szempontböl.
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A Nemet Birodalom cimere

A Brit Birodalom cimere

A harmadik francia
koztarsasag cimere
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Nemetorszag hatalmanak novekedese kozeledesre osztonozte az Osztrak-Magyar Monarchi
st, annak ellenere, hogy Ausztria 1866-ban vereseget szenvedett Poroszorszagtol. Erre a lepesre
Ausztria-Magyarorszagot a kovetkezo korulmenyek
kenyszeritettek: az osztrak es nemet nep kozelsege,
a dualista monarchia bizonytalan helyzete, a nemet
diplomacia tamogatasanak megszerzese az osztrak
terjeszkedeshez a Balkanon, az osztrakok egyre nagyobb gazdasagi fuggese Nemetorszagtol.
Otto von Bismarck el akarta erni Oroszorszag semlegesseget, azok viszont az 1856-os parizsi
szerzodes cikkelyeinek az ervenytelenitesere vagytak. Kedvezo feltetelek jottek letre ezzel a nemetorosz kozeledeshez.
1873-ban Bismarck erofeszitesei meghoztak
eredmenyeiket. Az orosz-osztrak egyezmeny alairasa utan a Balkan-felsziget erdekszferakra osztasaval Nemetorszag, Ausztria-Magyarorszag es
Oroszorszag letrehozza a harom csaszar szovetseget. Azonban Bismarck diplomaciai gyozelme latomasnak bizonyult. A felek kozott komoly ellentetek
fesziiltek. Az 1875-1877-es francia-nemet riadalom
idejen Oroszorszag nem tamogatta a nemeteket, a
gyakorlatban Franciaorszag biztonsaganak es fuggetlensegenek az erdekeben lepett fel. Ezt eszrevettek Parizsban, ami kesobb a francia-orosz ko
zeledeshez vezetett.
Nagy-Britannia oroszellenes pozicioja azt a
remenyt keltette a nemetekben, hogy az o segitsegevel semleges helyzetbe lehet kenyszeriteni
Oroszorszagot. Anglia adaz ellensege volt az orosz
terjeszkedesnek Kozep- es Tavol-Keleten, illetve az
orosz befolyas terjedesenek a Balkanon.
Ezert Oroszorszag Anglia es Nemetorszag
politikajanak kovetkezteben nem tudta kihasznalni
az 1877-1878-as orosz-torok haboruban kiharcolt
gyozelmenek az elonyeit.
Nemetorszag nem oriilt Oroszorszag protekcionista politikajanak sem, amely korlatozta a ne
met aru bejutasat az orosz piacra. Erre valaszul
a nemetek korlatoztak az orosz buzaexportot, es
1887-ben elutasitottak az oroszok kdlcsonkerelmet.
Oroszorszag ekkor Franciaorszaghoz fordul, amely
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szivesen kölcsönöz az oroszoknak. Ezutân a hârom csâszâr szövetsege
felbomlik.
A XIX. szâzad 50-70-es eveinek nemzetközi viszonyait az jellemezte, hogy egyik nagyhatalom sem engedte meg a többinek, hogy eröfölenyre tegyen szert a vilâgban.

D

Az orosz-török hâborû 18 7 7-1878-ban. A berlini kongresszus. Az

1853-1856-os krimi hâboruban elszenvedett vereseg utan az orosz
diplomâcia legföbb feladata a pârizsi bekeszerzödes felteteleinek az ervenytelenitese volt. 1870-ben a francia-porosz hâborû következteben
kialakult helyzetben az oroszok megtagadtâk a pârizsi bekeszerzödes
azon pontjânak a betartâsât, amely megtiltotta szâmukra a hadiflotta
tartâsât a Fekete-tengeren. Az 1871-es londoni nemzetközi konferencia
megerösitette az oroszoknak ezt a jogât. Az orosz diplomâciât ez a siker
arra ösztönözte, hogy övatosan bâr, de biztosan aktivizâlja politikâjât a
Balkân-felszigeten az Oszmân Birodalom megsemmisiteseert küzdö nemzeti felszabaditö mozgalmak tâmogatâsa âltal. Oroszorszâg meg akarta
vetni lâbât Româniâban, visszaszerezve Besszarâbia egy reszet, ellenörzese alâ kivânta vonni a Boszporuszt es a Dardanellâkat.
1875-ben felkeles robbant ki Bosznia-Hercegovinâban, amely elöidezte a balkâni vâlsâgot.
Az angolok âltal tâmogatott Törökorszâg elutasitotta Oroszorszâg
javaslatât a szlâv nepekkel kialakult konfliktus bekes rendezeseröl. A
câri kormâny 1877 âprilisâban hadat üzen. Mâjusban a törökök elleni
hâborûba bekapcsolödik România. Az orosz kormâny nem volt kesz a
huzamosabb hâborûra.
Harci esemenyek bontakoztak ki a Balkânon es a Kaukâzusban.
Az orosz hadsereg 1877 jûniusânak vegen elfoglalja Bulgâria ösi fövârosât, Tirnovot, jûliusban megszerezte a Sipka-szorost, es visszaverte a
török hadsereg ellentâmadâsât, novemberben pedig elfoglalta a plevnai
erödöt is. Sikeresen zajlik az oroszok szâmâra a hâborû a Kaukâzusban
is, hisz megszerzik Karsz eröditmenyet. Decemberben az orosz hadsereg
Joszif Hurko tâbornokkal az elen felszabaditja Szöfıât. 1878 januârjâban
az orosz csapatok fö eröi âtkelnek a Balkân-hegysegen es megkezdödik az âltalânos tâmadâs. A törökök vereseget szenvednek Filipov (ma
Plovdiv) mellett, ezutân hare nelkül feladjâk Drinâpolyt. Az oroszok
gyözelmet aratnak a Kaukâzusban is.
Törökorszâgot a teljes vereseg fenyegette. Ez megrettentette Angliât es Ausztria-Magyarorszâgot, mivel ez Oroszorszâg megerösödesehez
vezetett volna. Anglia felvonultatta flottâjât a Mârvâny-tengeren es a
diplomâciai kapesolatok megszakitâsâval fenyegetözött, ha az oroszok
elfoglaljâk Konstantinâpolyt. Ausztria-Magyarorszâg szinten tiltakozâsât
fejezte ki a hâborû folytatâsa miatt.
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Orosz-torok haboru.
A loveszarokban. 1877

Oroszorszag kormanykorei alkalmat lattak egy ujabb nagy habo
ru kirobbanasara az europai allamokkal, azonban erre nem voltak felkeszulve. A hadvezetes megallitotta a csapatokat San Stefano varoska
mellett (nem messze Isztambultol) es 1878. februar 19-en elozetes bekeszerzodest ir ala a torokokkel, melynek ertelmeben letrejon a bolgar
autonom fejedelemseg. Torokorszag reformokat hajt vegre Boszniaban es
Hercegovinaban, elismerik Romania, Szerbia es Montenegro fuggetlenseget. Oroszorszag megkapja Del-Besszarabiat, a Kaukazusban Ardagan,
Karsz, Batumi, Bajazet varosokat, Oroszorszag nagy osszegu hadisarcot
kap, Eszak-Dobrudzsat Romaniahoz csatoljak.
A San Stefano-i beke a sokevszazados oszman hatalom veget jelentette Delkelet-Europaban. Torokorszag uralma alatt csak jelentektelen teriiletek maradtak es a kozvetlen kapcsolat hianya Boszniaval es
Hercegovinaval a gyakorlatban az utobbiak autonomiajat jelentette.
Am Ausztria-Magyarorszag es Anglia elegedetlen volt a beke felteteleivel, es egy europai kongresszuson kivantak attekinteni azokat,
haboruval fenyegetve Oroszorszagot. A cari kormany kenytelen volt
beleegyezni a kongresszus osszehivasaba, amelyre vegiil 1878 nyaran
keriil sor Berlinben.
Az oroszok es balkani nepek szamara elonyos San Stefano-i beket
atalakitottak es sokkal rosszabb felteteleket allapitottak meg. Bulgariat
harom reszre szakitottak, es csak Eszak-Bulgaria kapott allamisagot.
Montenegro es Szerbia teruletet csokkentettek. Boszniat es Hercegovinat megszallta Ausztria-Magyarorszag. Anglia megkapta Ciprust, amely
kesobb hidfoallas lett az egyiptomi-angol terjeszkedes soran. A Kauka
zusban Oroszorszag megorzi Karszt, Ardagant, Batumit. A berlini kong
resszus fontos szerepet jatszott a nemzetkozi kapcsolatok fejleszteseben.
Pozitiv vonasakent azt lehet megemliteni, hogy sok europai ellentmondast bekes uton oldott meg. Elmozdult holtpontjarol a keleti kerdes,
amelyet nem tekintettek at a becsi kongresszuson.
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A századvégén Európában gyakorlatilag megszünt
a feszültség. A nagyhatalmak csupán a gyarmati terjeszkedés kérdéseivel foglalkoztak.
■■■

Balkáni új nemzetállamok a nemzetközi kapcsolato k ren dszeréb en Szerbia, Bulgária és Románia

függetlenségének a kikiáltása nem oldotta meg a Balkán problémáit. Milan Obrenovic úgy vélte, hogy azért
nem sikerült neki egyesíteni az összes szerb földeket,
mivel Oroszország a háborúban Bulgáriát támogatta.
Ezért külpolitikájában az Osztrák-Magyar Monarchiára
támaszkodott. 1881-ben Szerbia szerzodésben mond le
Ausztria-Magyarország elott Boszniáról és Hercegovináról. Ausztria-Magyarország viszont támogatta Szer
bia átalakítását királysággá Obrenovic korlátlan hatalmával. Az új király 1885-ben háborút kezd Bulgária
eilen, de vereséget szenved. A vereség arra késztette
a királyt, hogy lemondjon egyszemélyes hatalmáról. Az
1888-as alkotmány értelmében Szerbia alkotmányos
monarchia lett. A következö évben M. Obrenovic lemond a trónról fía, Alekszander Obrenovic javára, de
a tényleges hatalmat megorizte. Milan Obrenovic, késobb pedig fia, Alekszander politikájával szemben, aki
gyakorlatilag érvénytelenítette az alkotmányt, no a
szembenállás. Az ellenállás vezére Nikola Pasic volt.
Az utolsó cseppet a pohárban Alekszander házassága
jelentette egy kétes hírü novel. 1903. június 11-e éjjelén államcsínyt hajtanak végre. A királyt és környezetét megölik, és Szerbia királyává Karagyorgyevics Pétert kiáltják ki, aki az orosz szovetség híve volt. A XX.
század elején Oroszország legfóbb szovetségese a Balkánon Szerbia lesz.
Hasonló folyamatok játszódtak le Bulgáriában.
A függetlenség kikiáltása után trónját II. Sándor cár
javaslatára Alekszander Battenberg, egy német hercegi
dinasztia képviseloje foglalta el. Azonban Alekszander
Battenberg nem váltotta be a hozzá füzött orosz reményeket és közeledni kezdett Németországhoz és Ausztria-Magyarországhoz. Ez azzal volt magyarázható, hogy
Oroszország képtelen volt megvédeni Bulgária határait,
melyeket a San Stefano-i békeszerzodésben állapítottak
meg. Végül 1883-tól Oroszország Bulgáriát az ellenségei között kezdi számon tartani.

Alekszander
Battenberg
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1885-ben a Törökorszäg uralma alatt levö Del-Bulgäriäban fel
keles robban ki. A felkelök meghirdettek az orszäg ket reszenek az
egyesüleset. Battenberg egesz Bulgäria kirälya lett. 1886 märciusäban
megtörtent az ünnepelyes egyesüles.
1886 augusztusäban Bulgäriäban az oroszbarät erök ällamcsinyt
robbantanak ki. Azonban az üj kormäny eiere ismet oszträk orientäciöjü
politikusok kerülnek, az üj cär pedig Szäsz-Coburg-Gotha Ferdinand
herceg lesz. Bulgäria toväbbra is Nemetorszäg es Ausztria-Magyarorszäg befolyäsi övezeteben marad. Az üj cärt Oroszorszäg csak 1896-ban
ismerte el.
Nem kevesbe volt bonyolult Romania külpolitikai orientäciöja.
1881-ben kirälysäg lesz, a nemet Hohenzollern-dinasztiäval az eien. Az
orszäg vezetöi Nagyromänia letrehozäsäröl älmodoztak, amely magäba
foglalta volna (Regäton kivül) Erdelyt, Besszaräbiät es Bukovinät is.
Azonban ezekhez a területekhez csak ügy juthatott volna, ha konfliktusba keveredik Oroszorszäggal es Ausztria-Magyarorszäggal. Romänia
vegül az Ausztria-Magyarorszäg külpolitikai orientäciö mellett döntött,
mivel az tämogatta 6t a Besszaräbiäert folytatott harcban.
Az 1829-ben függetlenne vält Görögorszäg szinten olyan területeket akart, amelyet a sajätjänak gondolt. Kihasznälva az 1877-1878-as
orosz-török häborü nyüjtotta lehetosegeket, követelni kezdi magänak
Thesszäliät, Epiruszt es az egei-tengeri szigeteket, amelyek akkor az
Oszmän Birodalom fennhatösäga alä tartoztak. A berlini kongresszus
reszben teljesitette a görög követeleseket. 1881-ben megkapta Thesszäliät
es Epiruszt. Azonban a görögök ügy gondoltäk, hogy ezzel az orszäg
egyesitese meg nem ert veget. 1896-ban Cipruson törökellenes felkeles
robban ki. A felkelök kikiältottäk Ciprus egyesüleset Görögorszäggal.
Az orszägot nemzeti lelkesedes ragadta magäval, görög-török häborü
kezdödött. Azonban a görögök vereseget szenvedtek. Görögorszägot csak
a nagyhatalmak beavatkozäsa mentette meg. Az 1897. december 4-en
megkötött konstantinäpolyi beke ertelmeben Görögorszäg kenytelen volt
Törökorszägnak adni Thesszälia egy reszet es hadisarcot is fizetnie kellett.
A XX. szäzad elejen az ellentetek a Balkänon meg jobban kielezödtek, es Europa „loporos hordöjävä” vältoztattäk a felszigetet.
Katonai-politikai tömbök letrejötte. Gyökeres vältozäsokra kerül sor
a nemzetközi kapcsolatokban a XIX. szäzad 80-as eveinek elejen.
Katonapolitikai szövetsegek jönnek letre, amelyek nem egy konkret, hanem egy feltetelezett orszäg eilen iränyulnak es celjuk nem egyszerüen
a gyözelem, hanem a viläguralom megszerzese.
Az elsö lepest ebben az iränyban Nemetorszäg tette meg, amikor
is 1879. Oktober 7-en Becsben letrejön a nemet-oszträk szövetseg. Otto
von Bismarck nem adta fei a remenyt, hogy Oroszorszägra räkenyszeritse a semlegesseget. 1881-ben felüjitottäk a härom csäszär szövetseget,
1887-ben pedig aläirjäk az orosz-nemet „megelözö szerzödest” .

□
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Azonban ez meg nem zarta ki Oroszorszâgot
Nemetorszâg legföbb ellensegei közül. Ugyanabban
az evben Nemetorszâg nem volt hajlandö kölcsönt
adni Oroszorszâgnak. 1882-ben Nemetorszâg, Ausztria-Magyarorszâg es Olaszorszâg öt evre megköti a
Hârmas Szövetseget, amely ötevente került megujitâsra es 1915-ig maradt fenn.
Az orosz-nemet kapcsolatok kielezödese idejen megy vegbe a francia-nemet közeledes; 1887-ben
Franciaorszâg jelentös kölcsönt biztosit Oroszorszâg
nak. Târgyalâsok kezdödnek a szövetseg megköteseröl. 1891 juliusâban Kronstadtba lâtogat egy francia
hajöraj. A következö hönapban francia-orosz tanâcskozöi szerzödes alâirâsâra kerül sor. 1892-ben a fe
lek szerzödest kötnek a katonai együttmüködesröl,
Antant. Plakât 1914-bol
amelyet 1893-ban ratiflkâlnak. Tehât Euröpâban ket
katonapolitikai szövetseg jön letre.
Az orosz-francia közeledes nagyon nyugtalanitotta Nemetorszâgot, ezert megszüntetett minden
korlâtozâst az Oroszorszâggal valö kereskedesre es
uj kereskedelmi szerzödest kötött.
Azonban maradt meg egy orszâg, Anglia, akinek a reszveteletöl nagyban függött az, hogy melyik
tömb kerülhet tûlsûlyba.
A XIX. szâzad vegen Anglia meg mindig a ,,ragyogö elszigetelödes” politikâjât folytatta (az euröpai ügyekbe valö nem egyenes beavatkozâs). Anglia
egyedüli gondja ebben az idöben gyarmati birtokainak a kiszelesitese volt. Tovâbbra is fennmaradt a
A Hârmas Szövetseg.
fesziiltseg Anglia es Franciaorszag kozott az afrikai
Nemetorszâg, Ausztriaes azsiai gyarmatok felosztasa kapcsan.
Magyarorszâg es Olaszor
Azonban az angol politikai korokben megertik,
szâg pipâzik a puskaporos
hogy Nagy-Britannia legfobb ellensege Nemetorszag,
hordön. Karikatüra
amely a vilag ujrafelosztasanak az utjara lepett (a
nemetek hozzakezdenek a hatalmas flotta kiepitesehez). Az angol-nemet verseny kielezodese gazdasagi es katonai teren, a kiilpolitika atertekelesere
kenyszeritette a briteket.
1904. aprilis 8-an Londonban titkos angol-francia szerzodet kotnek
Antant neven. Ebben a szerzodesben Anglia es Franciaorszag felosztjak
egymas kozott Afrikat. Anglia elismerte Franciaorszag jogat Marokkora,
a franciak pedig Angliaet Egyiptomra.
Egyseges szerzodes alairasara a tomb resztvevoi kozott (Ang
lia, Franciaorszag, Oroszorszag) nem keriil sor, csak az I. vilaghaboni
(1914-1918) elejen.
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Tehat a szazadfordulon Europaban ket ellenseges katonapolitikai
szovetseg jon letre: a Harmas Szovetseg es az Antant. A szovetsegesekhez tartozo nagyhatalmak politikajanak celja a vilaghaborura valo
felkesziiles volt a vilag ujrafelosztasaert. Az elso ilyen haboruk meg a
XIX. szazad vegen zajlottak: a spanyol-amerikai (1898), az angol-bur
(1899-1902) es az orosz-japan haboru (1904-1905).
A SUTHERDAY REWIEW FOLYOlRAT EGYIK 1897-ES CIKKEBOL
Otto von Bismarck szamara mar regen vilagossa valt, hogy Europaban ket
egymassal kibekithetetlen es egymas ellen iranyulo ero letezik, ket hatalmas
nemzet, amely az egesz vilagot sajat birtokava akarja valtoztatni. Anglia... es
Nemetorszag... a nemet vilagjaro es az angol vandorkereskedo... a vilag minden
kis szegleteben versengenek egymassal. A kis osszetuzesek olyan haboruhoz
vezetnek majd, amilyet a vilag meg nem latott. Ha Nemetorszagot holnap a
folddel tennek egyenlove, nem lenne olyan angol a vilagon, aki ettol ne valna
gazdagabba.
Melyik konfliktus volt meghatarozo nemzetkozi viszonylatban a XIX. szazad
vegen?
Kdvetkeztetesek

A XIX. szazad masodik feleben megvaltoznak az eroviszonyok Eu
ropaban. Ezt a valtozast az uj nemzetallamok letrejotte idezte
elo Kozep- es Delkelet-Europaban, amelyek vezeto poziciot koveteltek
maguknak a kontinensen.
^ A szazad vegere kirajzolodott a nagyhatalmak kozotti ellentetek
fo iranya: az angol-nemet ellentet.
► Ket katonapolitikai tomb alakul ki: a Harmas Szovetseg es az
Antant.
Kerdesek es feladatok
1. Mely allamok kozotti ellentetek hataroztak meg az europai nemzetkozi
viszonyok lenyeget a XIX. szazad 70-es eveiben? 2. Mikor jott letre a harom
csaszar szovetsege? Milyen allamok alapitottak? 3. Hatarozzatok meg a XIX. szazad
utolso orosz-torok haborujanak az idorendi hatarait! 4. Milyen balkani allamok
lettek fuggetlenek a XIX. szazad masodik feleben? 5. Soroljatok fel a berlini
kongresszus fo donteseit! 6. Mikor es hogyan jott letre a Harmas Szovetseg?
7. Milyen szovetseg alakult a Harmas Szovetseg ellensulyozasara?
8. Milyen ceilal alakult meg a harom csaszar szovetsege? 9. Milyen szerepet jatszott
a berlini kongresszus a XIX. szazad masodik felenek nemzetkozi viszonyaiban?
10. Miert jottek letre a katonapolitikai tombok? 11. Torvenyszeru folyamat volt-e
a nemzetkozi kapcsolatok kielezodese a XIX. szazad vegen? 12. Milyen celokat
tuztek maguk ele a Balkan-felsziget nepei? Miert valt a Balkan Europa „loporos
hordojava"?
★ 13. Keszitsetek el a Nemzetkozi kapcsolatok a XIX. szazad masodik feleben c. kerdes
bovitett vazlatat! 14. Allitsatok ossze a nemzetkozi kapcsolatok fo esemenyeit a
XIX. szazad masodik feleben!
* 15. Milyen allamok kozott fesziilo ellentetek hataroztak meg a nemzetkozi
viszonyokat a XIX. szazad masodik feleben?

+
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►►

i . Ki és mikor talâlta fel a gôzgépet? 2. Mi a lényege az ipari forradalomnak?
Melyik orszàgban kezdôdôtt?

Az eurôpaiak utazasai és a fôldrajztudomany fejlôdése. A XIX. szâzad elején, bar a nagy foldrajzi felfedezések kora lejârt, az eurô
paiak csupân a kontinensek partvidékét ismerték. Azsia, Afrika, DélAmerika, Ausztrâlia belsô területei gyakorlatilag ismeretlenek voltak
elôttük. Ugyanez volt a helyzet a déli és az északi sarkvidékkel.
Az ismeretlen fôldek felkeltették a kalandorok, a természetbarâtok
és a tudôsok fîgyelmét. Egyes eurôpai âllamok kormânyai, tudomânyos
târsasâgok szintén szerveztek foldrajzi expediciôkat. Sokszor ezek az
expediciôk felderitô jellegûek voltak, és elôkészitették a gyarmati hôditâsokat.
1820-ban egy orosz tengeri expedlciô Tadej Bellingshausen és
Mihail Lazarev vezetésével ûj kontinenst fedez fel, az Antarktiszt.
Azonban a kontinens zord éghajlata meggâtolta a tovâbbi kutatâsokat.
A XIX. szâzad kôzepén egy angol misszionârius és kutatô, David
Livingstone tôbbszôr ellâtogatott Kôzép- és Dél-Afrikâba. Tanulmânyozta a Zambézi folyôt és egy vizesést fedezett fel rajta, melyet az
angol kirâlynô tiszteletére Viktôria-vizesésnek nevezett el.
Az angol Henry Stanley elsôként szelte ât Afrikât kelet-nyugati
irânyban, felfedezte és tanulmânyozta a Kongo folyô medencéjét.
1860-1861-ben Robert Berk és Wills O’Hara elôszôr utaztâk ât
Ausztrâliât dél-északi irânyban.
Oceânia természetvilâgâval és népességével az ukrân szârmazâsu
Mikola Mikluho-Maklaj foglalkozott. Tôbb évet tôltôtt el Üj-Guinea
ôslakosai kôzôtt, igy tanulmânyozta az életüket. Tagadta a rasszizmus
eszméjét, az egyes fajok felsôbbrendüségét a tôbbi felett.
Pjotr Szemjonov-Tjan Sanszkij és Nyikolaj Przsevalszkij
orosz kutatôknak kôszônhetôen lettek feltârva Szibéria és Kôzép-Azsia
belsô területei. A francia kutatôk tôbbszôr jutottak el Tibet fôvârosâba,
Lhâszâba. Az angol kutatô, John Everest India topogrâfiai feltérképezése sorân a XIX. szâzad 30-40-es éveiben elôszôr hatârozta meg a
Csomolungma magassâgât.
A XIX. szâzad végére sikerült elkészlteni a kontinensek hozzâvetôlegesen pontos térképét. A vilâg egyetlen feltâratlan vidéke az Antarktisz maradt.
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A XIX. szàzad elsö fe
ie a természettudomânyok és a matematika
gyors fejlódésének az idószaka. A mûszaki fejlodés
felgyorsulâsa megkövetelte a matematika tôrvényeinek, az anyagok tulajdonsâgainak az ismeretét,
melyeket a termelésben hasznàltak, valamint a
gyorsaság és nyomás felhasználási módszereinek a
tudását. Ezeket a feladatokat sok ország tudósainak sikerült megoldani.
Sokat tett a kémia fejlodéséért a francia
Antoine-Laurent de Lavoisier. Neki köszönhetóen vált a kémia külön tudományággá. A Párizsi Tudományos Akadémia megbízásából Lavoisier
részt vett egy sor gyakorlati probléma - a repülés,
a társadalmi egészségügy - tanulmányozásában. A
legjobb utcai világításmód kidolgozásáért a tudós
megkapta az akadémia aranyérmét. Sokat tett
Lavoisier a francia puskaporgyártás nôveléséért és
fejlesztéséért Egy másik kémikus, Claude-Louis
Berthollet pedig bebizonyitotta, hogy a kémiai reakciók sajátosságai függnek a bennük lévo anyagok
tomegétól és tulajdonságaiktól, illetve a reakciék
feltételeitol. Berthollet munkáit alkalmaztàk az
ipari termelésben. A robbanóanyagok és gyufàk
eloállításánál gyakran felhasználják az általa felfedezett bertholletsót. O dolgozta ki továbbá az
anyagok kifehérítésének môdszereit, amit a könynyúiparban fel is használtak.
Gregor Mendel cseh tudós nevével hozzák
ósszefüggésbe az óróklódésról szóló tudomány létrejóttét. Mendel bebizonyitotta az örökletes vonások átadásának torvényszerúségeit, ezzel meghonosította a genetika tudományát. Mendel eszméi
hasznosításra találtak a nóvények, állatok és mikroorganizmusok szelekciójában.
A XIX. század végén a természettudományi
ismeretek a mikrobiológiának, immunológiának,
embriológiának, bakteriológiának köszönhetöen
tovább bóvülnek. Ezen tudományágak jeles kutatója volt a német Robert Koch, az orosz lija
Mecsnyikov, a francia Louis Pasteur. Pasteur
kidolgozta az élelmiszerek meleg tartósításának,
a pasztórizálásnak a módszerét, tanulmânyozta
az erjedés folyamatát. Mindezek a kutatâsok elo-
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segitették az élelmiszerek tartositâsi mödszereinek a
tôkéletesitését.
A természettudosok tevékenységének sajâtos ôszszegezését jelentette a Dmitrij Mengyelejev âltal
1869-ben megalkotott alapveto természeti tôrvény,
amely Mengyelejev periodusos rendszere néven került
be a tôrténelembe.
A természettudomânyos kutatâsok kôzpontjaként
tartottâk szâmon a XIX. szazadban a berlini, a bécsi,
a pârizsi és a szentpétervâri egyetemeket.
A XIX. szâzad legjelentosebb felfedezése Charles
Darwin, nôvény- és âllatvilâg evolucios elmélete volt.
Ez az elmélet forradalmasitotta a biologiatudomânyt.
1859-ban Darwin kiadta A fajok eredete a természetes kivâlasztôdâs utjân cimü kônyvét. Elméletének köszönhetöen sikerült megmagyarâzni a fajok
sokféleségének az okât és rendszerezni az egész természetvilâgot Eloször vetödött fel tudomânyos szinten
az ember eredetének a kérdése. Maga a tudos azon
a véleményen volt, hogy az ember és a majom közös
östöl szârmazik.
Joseph Thomson angol fizikus 1897-ben felfedezte az elso elemi részecskét, az elektront, ami az
atom részét képezte. Kiderült, hogy az atom, amelyet
eddig az anyag legkisebb oszthatatlan részének hittek, szintén oszthato. A radioaktivitâs jelenségét tanulmânyozva Antoine Sezar, Alexander Edmond,
Antoine Henri Becquerel, Pierre és Marie Curie
francia tudosok arra a kôvetkeztetésre jutottak, hogy
egyes elemek energiât sugâroznak szabadon. Ez megkérdojelezte az energiamegmaradâs tôrvényének akkori
értelmezését.
A biologia vivmânyaira tâmaszkodva (a szervezetek sejtekbol valo felépitésének tana) Gregor Mendel
cseh naturalista elméletébol kiindulva az ôrôklodésre
hato tényezokrol a német August Weismann és az
amerikai Thomas Morgan megalkotjâk a genetika
alapjait, az örökletes jellegek âtadâsârol szolo tudomânyt a nôvény- és âllatvilâgban.
A sziv- és érrendszer, illetve az emésztoszervek
fiziolôgiâjânak klasszikus kutatâsâval foglalkozott Ivan
Pavlov orosz tudos. A felsô idegrendszeri tevékenység
hatâsa a fïziologiai folyamatokra tanulmânyozâsa sorân
megalkotta a feltételes reflexröl szölö elméletét.
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A biolégia vivmânyai nagyban elosegitették az orvostudomâny fejlôdését. Pasteur kutatâsi eredményei alapjân a pârizsi Pasteur Intézet
munkatârsai elöször készitettek védooltâsokat a tyûkkolera, veszettség
és a lépfene eilen. Robert Koch német mikrobiologus és tanitvânyai
felfedezték a tüdôbaj, hastifusz, vérhas, szifllisz körokozöit és kidolgoztâk ellenszerüket.

B

Müszaki talâlmanyok és gyakorlati alkalmazâsuk. A manufakturâlis

termelésrôl valo âttérés a gyâri termelésre, valamint a gôzgép felhasznâlâsa a XVIII. szâzad végén elôsegitette a müszaki haladâst az
iparban. A XIX. szâzad elso felében kibontakozo müszaki haladâs uj
korszakânak a lényege abban rejlett, hogy gépek âllitottâk elo a gépeket.
Ezért az ipar egyik hûzoâgazata a gépgyârtâs lett.
A gépgyârtâs nagyon nyersanyagigényes volt, ami a vaskohâszat
tôkéletesitését vonta maga utân. Henry Bessemer angol mérnôk
megalkotta a nyersvas, vas és acél elôâllitâsânak forgé kemencéjét - a
konvertert, Pierre Martin francia mérnôk pedig egy olyan kemencét
alkotott, amelyben kitünô minoségü acélt lehetett elôâllitani.
A müszaki haladâs jo példâi a XIX. szâzad elso felében a nyomdaiparban végbemenô vâltozâsok. A szâzad elején a nyomdâkban kézi
munkât alkalmaztak. Késôbb helyét a mechanikus nyomda veszi ât,
amely folyton tôkéletesedik. Mig 1816-ban Londonban egy ora alatt a
Times 1100 példânyât tudtâk kinyomtatni, addig 1850-ben mâr 10 ezret.
A szârazfôld legfébb kôzlekedési eszkôzévé a vasût vâlik. A tengereken a gozhajék fokozatosan kiszoritjâk a vitorlâsokat. 1807-ben
Robert Fulton elsoként bocsâtotta vizre gôzhajojât. A szâzad elején
az USA-ban és Angliâban megjelennek az elso gozmotorral rendelkezô
automobilok. Angliâban csak 4 km/o sebességgel „szâguldozhattak” .
A gôzgépek megjelennek a mezôgazdasâgban is. A XIX. szâzad
40-es éveiben Angliâban elkészülnek az elsô gozcséplogépek. Nemsokâra
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pedig alkalmazni kezdik a gôzekét. Ezutân fokozatosan elterjedtek az
egész vilâgon.
Tôkéletesedik a hirkôzlés is. Gyorsan terjed a Samuel Morse
amerikai tudôs âltal 1844-ben megalkotott tâvirôszerkezet.
A vilâgkereskedelem fejlôdése szükségessé tette a csatornâk épitését. A legjelentôsebb kôzôttük a Szuezi-csatorna volt, amelyet 1859-ben
kezdett épiteni Ferdinand de Lesseps francia mérnôk. Tiz év alatt
a csatorna megépült.
Az ûj technika sikerét bizonyltottâk a vasuti alagutak. 1843-ban
épül meg egy ilyen alagût a Temze alatt. Tôkéletesedni kezdenek a
hidak konstrukciôi. 1818 és 1826 kôzôtt Telford angol mérnôk elôszôr
épit függô vashidakat. John Roebling az USA-ban ôt hires lânchidat
épit. Leghiresebb kôzôttük a Brooklyn hid, amely New Yorkban van és
âtlagos szélessége 486 méter.
A XIX. szâzad elsô fele tehât a müszaki haladâs gyors kibontakozâsânak idôszaka volt és jelentôsen megvâltoztatta az emberek életét.
Az ipari termelés nôvekvô energiaigényét a dinamôk âltal fejlesztett villamos energiâval elégitették ki, amelyek elsô prototipusai a XIX. szâzad
70-es éveiben jelennek meg.
Nagy jelentôségü eseménnyé vâlt a motorok ûj osztâlyânak a megjelenése, amelyet Nicolaus Otto (1876) és Rudolf Diesel (1897) német
feltalâlôk fejlesztettek ki. Ezeket a hig üzemanyagon mükôdô motorokat gyorsan hasznositotta az elsô személygépkocsik épitésénél Gottlieb
Daimler és Karl Benz (1886, Németorszâg).
Az emberek életében fokozatosan megjelenik a telefon (Alexan
der Graham Bell, 1876), a fonogrâf (Thomas Alva Edison, 1877),
a râdiôvevô (Guglielmo Marconi és Alekszandr Popov, 1895), a
mozi (Auguste és Louis Lumière, 1895), az utcâk, üzemek, lakâsok
villamos vilâgitâsa. 1881-ben ûtnak indul az elsô villamos, nem sokkal
késôbb a fôldalatti.
Nagy vâltozâsokon megy ât a haditechnika. 1883-ban H. Maxim
amerikai mérnôk megalkotja a géppuskât. Kialakul a légierô, a flottâknâl megjelennek a pâncélhajôk nagy kaliberü âgyuikkal, és a tengeralattjârôk.
Fô filozôfia! irânyzatok. A filozôfia fejlôdésének legragyogôbb irânyzatai a XVIII. szâzad végén és a XIX. szâzad elején.a német tudôsok - Immanuel Kant (1724-1804), Georg Wilhelm Fiedrich He
gel (1770-1831) és Ludwig Feuerbach (1804-1872) - müveinek kôszônhetôen jelennek meg.
Kant és Hegel munkâi ûj szintre emelték a filozôfiai gondolatot,
megteremtették az elôfeltételeket olyan tanok fejlôdéséhez, mint a vilâgmindenség felépitésérôl szôlô elmélet, az élô természet mozgâsânak és

Q

203

VI.TÉMA. AVILÀG NÉPEINEK KULTÜRÂJA A XVIII. SZÄZAD VÉGÉN ÉS A XIX. SZÄZADBAN

Georg Wilhelm
Friedrich Hegel

Ludwig
Feuerbach

Arthur
Schopenhauer

Friedrich
Nietzsche

204

pusztulâsânak okait firtato tanitâs. Behatoan foglalkoztak
a megismerés modszereivel és feladataival, az emberi tevékenység korlâtaival.
Kant müveiben két fîlozofîai nézet egyesül, a materializmus és az idealizmus. Mindkét oldalrol kapott birâlatokat, azonban tanitvânyai tovâbbfejlesztették tanitâsait.
Kant idealizmusa Hegel fîlozôfîajâban nyert befejezést. Hegel az antik demokrâciât eszményitette, elutasitotta a hübéri abszolutista rendet Németorszâgban. A
természet és târsadalom minden jelenségének az alapja
a kezdet, amit „vilâgésznek, vilâgszellemnek és abszolût
szellemnek” nevezett. Kereste a kapcsolatot a tôrténelem
és a logika között, istenitette az âllamot. A tudos arra a
kôvetkeztetésre jutott, hogy Németorszâg szâmâra kârosak
a forradalmi âtalakulâsok és az âllamirânyitâs legjobb formâja szâmara az alkotmânyos monarchia.
Hegel hatâsa alatt fejlödött Feuerbach fîlozofîâja.
Azonban elutasitva mestere idealizmusât, harcos ateistâvâ
vâlt, névtelenül megjelentetett egy müvet a lélek halhatatlansâgânak a tagadâsârol. A titokra azonban fény derült,
és ezért kizârtâk az egyetemrol.
A XVIII. szâzad mâsodik felének fîlozofusai visszatértek Hegel (neohegeliânusok) és Kant (neokantiânusok)
klasszikus fîlozofiâjâhoz. Az akkori fîlozofîai utkeresés
része volt az orosz vallâsi fîlozofîai gondolât (Dmitrij
Merezskovszkij és Nyikolaj Bergyajev).
A fîlozofîai vitâk sorân nagyon sokszor ütkôztek ellentétes nézetek és tanitâsok. Az amerikai pragmatikusok
a valös élet gyakorlati problémâinak megoldâsâra szolitottak fel. A fîlozofîai élet szöszölöi (Arthur Schopenhauer,
Friedrich Nietzsche) viszont a raciorializmus eilen léptek
fel. Nietzsche példâul a kereszténység és a racionalizmus
elleni harcra helyezte a fô hangsûlyt, mivel azok „elnyomjâk az élni vâgyâst” . Ezt az elfojto hatâst ûgy lehet megszüntetni Nietzsche szerint, hogy felszabaditjuk az ember
életeroit, igy kövezzük ki az utat az übermenschhez (emberfeletti), aki a jo és rossz felett ail. Nietzsche szavairél
joggal gondolhattâk azt, hogy tâmogatja az eroszakot és
alââssa az emberi civilizâcio pozitiv erkölcsi értékeit.
Nagy jelentoséggel birt Henri Bergson francia fîlozofus tanitâsa az intuiciöröl (megérzésrol), amelyet a
megismerés intellektuâlis modszereivel âllitott szembe, és
egyfajta ösztönnek tekintett, amellyel a dolgok mélyére
hatolhatunk.

25. §. Irodalom és m üvészet a XIX. szâzadban

Kovetkeztetések

D A tudomâny a XIX.

szâzadban teljesen ûj szerepet kezd jâtszani a târsadalomban. Megszünt a vilâg megismerésének egyik eszköze
lenni, a gazdasâg és târsadalom fejlodésének gyakorlati igényeit kezdi
kielégiteni.
^ A tudomânynak köszönhetöen a XIX. szâzad végén ipari âtalakulâs
megy végbe, ezâltal a tudomâny is termeloerové kezd vâlni.

+

★

Kérdések és feladatok
1. Melyik tudomânyâgban születtek a legfontosabb eredmények a XIX. szâzad
ban? 2. Milyen fontos tudomânyos felfedezések születtek a XIX. szâzadban?
3. Nevezzétek meg a legismertebb XIX. szâzadi felfedezök-tudösok nevét!
4. Milyen fôldrajzi felfedezések voltak a XIX. szâzadban? 5. Nevezzétek meg a fôbb
filozöfiai irânyzatokat! 6. Milyen üj iparâgak jelentek meg a müszaki felfedezések
alkalmazâsa kôvetkeztében?
7. Mivel magyarâzhatô a tudomâny gyors fejlodése a XIX. szâzadban? 8. A
XIX. szâzad mely tudomânyos talâlmânyait tartjâtok a vilâg fejlodése szempontjâbol
a legjelentôsebbnek? 9. Miért tartjâk Charles Darwin tanitâsât a tudomâny egyik
legnagyobb vivmânyânak a XIX. szâzadban? 10. Hogyan âbrâzolta a filozofla
fejlodése az akkori tôrténelmi korszak valôsâgât?
11. Jellemezzétek a tudomâny és technika legfôbb vivmânyait a XIX. szâzadban!
Mutassâtok be gyakorlati jelentoségüket! 12. Fejtsétek ki véleményeteket a
közgondolkodâs különbözö irânyzatainak képviselôirôl a XIX. szâzad végén!
13. Tôltsétek ki A XlX.szâzad tudomânyos sikerei cimü tâblâzatot!
Tudös neve
Tudomânyos felfedezés
Tudomâny
14. Milyen hatâssal volt a târsadalom különbözö rétegeinek szellemi életére az
ipari târsadalom kialakulâsa?

25. §. Irodalom es müveszet a XIX. szäzadban
»

1. Milyen müveszeti stilusok jellemeztek a XVII—XVIII. szäzadot? 2. A XIX. szäzad
mely esemenyei lehettek a legnagyobb hatässal szerintetek az irodalom es
müveszet fejlödesere?

Az irodalom fejlödese a XVIII. szä
O zadban közvetlenül a felvilägosodäs
eszmeinek hatäsa alatt zajlott.
Az irodalom fejlödesenek iränyai.

Ebben az idöszakban erlelödtek a gazdasägi, politikai es szellemi eiet
nagy vältozäsainak politikai es szociälis elöfeltetelei. A korszakot, amelyben eltek az alkotök, müveszeti eszközeik es formäik segitsegevel pröbältäk äbräzolni.
Melyrehatö költeszetet hoztak letre a nemetek - Johann
Wolfgang Goethe (1749-1832) es Friedrich Schiller (1759-1805) a felvilägosodäs idejen. Mindketten humanistakent leptek fel, harcoltak
a haladäsert es a nepek szabadsägäert, azonban celjukat elvont mödon
ertelmeztek.
Goethe tanulmänyozta a kultüra törtenetet, a termeszettudomänyokat, tudomänyos kutatäsokat vegzett. Az embert egyseges egesznek
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Johann Wolfgang
Goethe

George Gordon
Byron
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tekintette és csak a tôrténelmi kôrnyezetbe elhelyezve értékelte, a târsadalmi jelenségeket pedig ôsszekapcsolta az
emberek lelki âllapotâval. Elutasitotta a târsadalmi erôszakot. A lét értelmét a személyiség szabadsâgâban lâtta. A
vilâgsikert szâmâra Az ifjû Werther szenvedései levélben irt
regénye hozta meg. Goethe filozôfiai gondolatait a Faust
cimü tragédiâban âbrâzolta. Fôhôsével mondatja el a jôvôbe lato szavakat: „Szabadsâg, élet nem jâr csak azoknak,
akiknek naponta kell azt kivivniuk.”
Schiller és Goethe hittek a fejIodés visszafordithatatlansâgâban, az ember lehetôségeinek korlâtlansâgâban,
eszében, lelkében, fizikai erejében. Schiller gazdag ôrôkséget
hagyott hâtra az emberiség szâmâra, mint kôltô, drâmairô, tôrténész. Minden esemény kôzéppontjâba az embert
helyezte, és a felbukkanô problémâk fô forrâsât az egyes
személyiségek érdekeinek az ôsszeütkôzésében lâtta. Müveit Schiller az eurôpai tôrténelem sorsforditô idôszakainak
szentelte. Ide sorolhatôak a Wallenstein, a Stuart Maria,
Az orleansi szüz, a Tell Vilmos.
Népi drâmâjâban, a Tell Vi/raosban a nemzeti függetlenségért és a személyi szabadsâgért folytatott harcot
âbrâzolja kôltôi eszkôzôkkel. Meggyôzô erôvel mutatja be a
kibékithetetlen konfliktust a szabadsâgvâgy és a zsarnoksâg, az emberek természetes jogai, az igazsâgtalan târsadal
mi tôrvények, a szabad személyiség és a zsarnoki hatalom
kôzôtt. Schiller német kôltô a szabadsâg és igazsâgossâg
felvilâgosult eszméinek a hirdetôje.
Goethe és Schiller sokat tettek a német ôntudat kialakitâsâért és Németorszâg széttagoltsâgânak leküzdéséért.
Vilâghirüvé tették a német irodalmat és meghatâroztâk fejlôdésének tovâbbi irânyait.
Az ûj és szokatlan utâni vâgy a romantika megjelenéséhez vezetett. Az irodalmi müvek fô müfajai a kôltészet,
lirai drâma és a verses-epikus hôskôltemények lettek. Hôseik âltal târtâk fel a szerzôk sajât vilâgnézetüket, viszonyultak az ôket kôrülvevô valôsâghoz, keresték az igazsâgosabb,
jobb târsadalmi rendszereket.
A konzervativ romantika vonâsai flgyelhetôek meg
Walter Scott angol irô munkâiban (1771-1832), aki elitélte a forradalmat és eszményitette a monarchiât. O a
târsadalmi és tôrténelmi regény atyja (Puritânok, Ivanhoe,
Quentin Durward).
A forradalmi romantika képviselôje volt az angol
George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley, a fran
cia Victor Hugo és George Sand, a lengyel Adam
Mickiewicz és Juliusz Slowacki. Az amerikai kontinen-
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sen az epikus hôskôltemény müvelôje Henry Longfellow
tudôs, nyelvész és müfordito volt. O a szerzôje az Hiawatha
cimü elbeszélô kôlteménynek.
Oroszorszâgban a romantika vonâsait Vaszilij
Zsukovszkij, Alekszandr Puskin, Mihail Lermontov
müvei viselték magukon.
A romantikus vilâgérzés egyik legkôvetkezetesebb kifejezôje George Gordon Byron angol kôltô (1788-1824).
Müveiben elutasitja az arisztokratikus élet szük hatârait.
1816-ban Byron Svâjcban telepszik le. A szâmüzôtt koltô
nehéz sorsa lett az alapja lirai drâmâjânak, a Manfrednak.
Csakûgy mint Faust, Goethe irodalmi hôse, Manfred is csalôdik kutatâsaiban. Sokat szenved a lelkiismeret-furdalâstôl
és a magânytôl, de az olvasô erôs, megingathatatlan embernek lâtja ôt. Olaszorszâgban kezdi irni verses regényét a
Don Juant, amely torzôban marad. Ebben a müvében Byron
a romantikâtôl fokozatosan âttér a realizmusra.
A realizmus mint ûj müvészeti modszer a XIX. szâ
zadban terjed el a vilâgirodalomban. A természettudomânyos vivmânyok, a târsadalmi mozgâsok arra ôsztônôzték
az irôkat és kôltôket, hogy âssanak mélyebbre az emberi
lélekben, kritikusan viszonyuljanak a mûlthoz és jelenhez,
igazsâgosan és valosâghüen âbrâzoljâk azt. Az ûj irânyzatot
a nyugat-eurôpai irodalomban a francia Honoré de Bal
zac (1799-1850) és Henri Stendhal (1783-1842), az an
gol Charles Dickens (1812-1870) és William Thackeray
(1811-1863) képviseli.
Az orosz irodalom vezetô irânyzatâvâ a realizmus a
XIX. szâzad mâsodik negyedétôl vâlik. Az orosz realizmus
megalapitôja Alekszandr Puskin (1799-1837). Versei és
kôlteményei ât vannak hatva a hazaszeretettel, az orosz
nép szeretetével, magasztaljâk a jôsâgot és elitélik az igazsâgtalansâgot. Tôrténelmi târgyu a Borisz Godunov cimü
drâmâja és a Kapitâny lânya cimü kisregénye.
Az orosz valosâg mély lirai âbrâzolâsâval maradandô
nyomot hagyott Oroszorszâg kultûrâjânak fejlôdésében Mi
hail Lermontov (1814-1841). Nyikolaj Gogol a Revizor
és Holt lelkek cimü müveivel megteremtette a kritikai realizmust az orosz irodalomban.
Az orosz realista irôk egy sor nagyszerü müvei gazdagitottâk a vilâgirodalmat. Ragyogo nevek, ragyogô müvek,
ime: Lev Tolsztoj Hâborû és béke, Anna Karenina, Fjodor
Dosztojevszkij Bün és bünhôdés, Ivan Turgenyev Apâk és
fiûk, Alekszandr Nyekraszov Ki él boldogan Oroszorszâg
ban?, Nyikolaj Osztrovszij Vihar stb.
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Ezekben a müvekben megmutatkozott az irôk vilâgos âllampolgâri âllâsfoglalâsa, a valosâg âbrâzolâsânak sokszinüsége, a târsadalom
ellentmondâsainak a feltârâsa.
Oscar Wilde (1854-1900) kritikusan âbrâzolta annak a vilâgnak
a szokâsait, amelyben élt.
Az egyszerü emberek bemutatâsânak szentelte müveit Guy de
Maupassant (1850-1893). A francia irô novellisztikâja nagy hatâssal
volt e müfaj kialakulâsâra. A humanizmus eszméi vilâgosan nyilvânultak
meg Maupassant müveiben, mivel ismerte az emberi lélek fïnomsâgait,
és mesteri tehetséggel volt képes azokat bemutatni. Az emberi sorsok szokatlansâgât, azok függését a târsadalomban uralkodô erkôlcstôl
Maupassant mesterien mutatja be az Elet, Kedves tarât, Péter és Jânos
cimü müveiben.
Émile Zola (1840-1902) francia iro munkâssâgânak korai szakaszâra a romantika volt a jellemzô. A külônbôzô néprétegek vagy hôsôk vilâgszemléletének lencséjén ât mutatja be az akkori târsadalom
ellentmondâsait, feltârja egyesek lelki nyomorât és haszonlesését, mâsok
nagylelküségét. A Dreyfuss védelmében Franciaorszâg elnôkéhez intézett
Vâdolok cimü nyilt levele az emberi jogok érdekében született irodalmi
alkotâsok egyik legjelentôsebbike. Zola a naturalizmus teoretikusa. Regényfolyama, A Rougon-Macquart csalâd a mâsodik csâszârsâg idôszakât
mutatja be.
Jelentôsen gazdagitotta a kor drâmairodalmât Henrik Ibsen
(1828-1906) norvég drâmairô. Ibsen kinevette a târsadalom hibâit, megénekelte az embert, aki eszményéért képes minden âldozatra (Trônkôuetelôk, Babahâz, Kisértet).
Az amerikai irôk kozôtt kitüntetett hely illeti meg Mark Twain-t
(1835-1910). Utolérhetetlen volt megflgyelôképessége, humora, szatirâja, müvei pedig, a Tom Sawyer, a Huckleberry Finn kalandjai, Koldus
és kirâlyfi, az Egy jenki Arthur kirâly udvarâban ismertek az egész
vilâgon.
Az irodalom és müvészetek müvelôit a két szâzadban nemcsak
az alkotôi kérdések érdekelték, hanem az élet minden bonyolult és ellentmondâsos problémâja: a szociâlis igazsâgtalansâg, gyarmatositâs, a
hâborû és a militarizmus.
mm

A festészet szerepe az emberek és a târsadalom életében. A vilâg-

kultûra meghatârozô jelenségévé valt a francia festômüvészet. Dicsôségét a barbizoni iskolâhoz tartozo festômüvészek ôregbitették:
Eugenè Delacroix, Honoré Daumier, Gustav Courbet, JeanFrançois Millet.
A francia festészet romantikus iskolâjânak vezére és képviselôje
Eugenè Delacroix (1798-1863) festômüvész és grafikus volt. Müvészete szemben âllt a hivatalos, akadémikus festészettel. Delacroix olyan
festményeket alkotott, amelyek telve voltak emberi érzésekkel, megra-
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gadô tôrténetekkel. Müvészi eszkôzei a kifejezôség, a formâk âtszellemültsége, dinamikus kompoziciô, a szinek kavalkâdja, expresszivitâsa
nagy hatâssal voltak a kôvetkezô nemzedékek festôire. Vâsznainak nagy
részét Delacroix a francia forradalomnak szentelte. Nagy csatajelenetei
is a nemzeti tôrténelem egy-egy szegmensét âbrâzoltâk. Leghiresebb
képei: a Dante és Vergilius, Szabadsâg vezeti a népet, Poitiers-i csata.
Tehetsége sokoldalû volt. Lélektani portrékat készlt, erdei tâjképeket,
csendéleteket, palotâkat, galériâkat, templomokat fest.
A hivatalosan elismert müvészekkel ellentétben, a festôk egy csoportja elhagyja mütermét, kivonul a természetbe, hogy részese lehessen
a szinek és a fények gazdagsâgânak. Pârizstôl nem messze egy kis faluban, Barbizonban telepednek meg. A müvészek megértették a természet finomsagait és mesteri môdon tudtâk âtadni annak élethü alakjait.
Létrejôn a 30-60-as években a barbizoni iskola, melynek tagjai a kôvet
kezô francia tâjképfestô müvészek voltak: Théodore Rousseau, Jules
Duprè, Virgilio Narcisse Diaz de la Pena. A barbizoniak munkâi
jôl âtgondoltak, befejezettek, mentesek a szociâlis elôitéletektôl.
A hazai természet csodâlatânak szentelte müvészetét a két német festômüvész, Caspar David Friedrich és Hans Toma. Képeik
sajâtossâga az ember lelkivilâgânak egyesitése a természettel. Néhâny
képük szomorkâs, de mindegyikben érzôdik a müvész lelki gazdagsâga.
Az ügyesen ôsszevâlogatott szinek ünnepélyességet kôlcsônôznek a képeknek.
A tâjképfestészet elismerését vivtâk ki a brit müvészek John
Constable és Joseph Turner. Constable képes volt meglâtni a ter
mészet megismételhetetlen szépségét és megfesteni a szinek gazdagsâgât
a vâsznain, megôrizve ekôzben a tâj âtszellemültségét, harmôniâjât és
nagysâgât. A szârazfôldi tâjképek mellett Turner tengeri tâjképeket is
festett. Ezeket a képeket âtszôtték a vallâsi és mitolôgiai motivumok.
Eletének utolsô 10 évét George Dow Szentpétervâron tôltôtte,
megfestette az 1812-es honvédô hâborû 300 hôsének a portréjât. A képeken sikerül megfogalmaznia a hôsôk pontos jellemvonâsait, az egész
alkotâst az ünnepélyesség, gyôzelem és dicsôség romantikâja hatja ât.
Oroszorszâgban megjelent az ifjû tehetségek ûj nemzedéke. A
klasszicizmus és romantika vonâsai jellemezték Karl Brjulov alkotâsait.
Pompeji utolsô napjai cimü festménye a tragikus mûlt nagy jeleneteit
âbrâzolja. A festômüvész meggyôzô erôvel mutatja be az ôkori vâros
pusztulâsât, az emberek bâtorsâgât és kitartâsât halâluk pillanatâban.
Egy mâsik orosz müvész, Alekszandr Ivanov a bibliai témâk fêlé fordult. Hires képén, A Messiâs megjelenésén a festônek sikerül âbrâzolnia
az emberek külônbôzô érzelmeit, érzéseit: az együvé tartozâs eszméjét, a
vârakozâst, a lelki ébredést, hitét a jôsâg és igazsâgossâg gyôzelmében.
A realista festôk, Alekszej Venecianov és Pavel Fedotov vâsznain
a szociâlis motivumok és témâk voltak tûlsûlyban, illetve életképek,
amelyek pontosan âbrâzoltâk az orosz valôsâgot.
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Neorom anti ka. Modern still A XIX-XX. szâzad fordulöjan jelenik
meg a neoromantika, melynek képviseloi az europai kultûra szintézisét és âtgondolâsât tüzték ki célul. A neoromantika ûtjân jött létre
az irodalmi szimbolizmus. A valosâg és a titok, a târsadalmi és a személyes egyesitése, a mitologia fêlé fordulâs, a misztikus nyiltsâg és ûjdonsâg keresése hatârozta meg a szimbolizmus esztétikumât. Kôzponti
témâja a noiesség kultuszânak, mint a legnagyobb földi tôkéletességnek
a bemutatâsa. Oroszorszâgban a költök közül ezt az irânyzatot Valerij
Brjuszov, Alekszander Blök, Andrej Bjelij, Leonyid Andrejev és
Alekszandr Szkrjabin zeneszerzô képviselte.
A képzomüvészetben a szimbolizmus a modem stilus plasztikus
eszközeinek segitségével valosult meg, amely egyesitette a klasszikus
müvészet tôbb formâjât, az egyetemes, demokratikus nyelvezetet, és az
âltalânos szintézis eszméit, a lényegeset és a funkcionâlisat.
A tôkéletes szintetikus modellek megteremtésének a vâgya élénken
megnyilvânult az épitészetben is. Az épitész készitette el az épitményt
az elejétol a végéig: a tervrajzok elkészitésétol az épitkezés befejezéséig.
Csak igy tudtâk a stilus egységét biztositani. Fényes példâja ennek a
tôrekvésnek E Rjabusinszkij csalâdi hâza Moszkvâban, amelyet Fjodor
Sehtel épitett.
A modem stilust egyesitette magâban az épitészet. Felhasznâlta
az ûj anyagokat - acél, üveg, vasbeton - , de megorizte az épitmények
pompâjât, szépségét is.
A modem stilus mâsik fontos vonâsa a meghatârozott târsadal
mi rétegek igényeinek a kielégitése és a nemzeti elemek felhasznâlâsa
volt.
A zenemüvészetben a neoromantikât Richard Wagner (18131883) képviselte. A szintetikus müvészet ûtjait kereste Alekszandr
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Szkrjabin (1872-1915) (fényzenei kisérletek, zenedrâmâk, misztériumjâtékok).
képzômüvészet meghatârozô
irânyzata a XIX. szâzad utolsô harmadâban az impresszionizmus
volt. A szinek részekre valo osztâsâval és a târgyak szines folt mozaikkâ vâltoztatâsâval az impresszionistâk a festészetben szintézist kivântak létrehozni, a târgyak érzékelésének âltalânos ôsszefoglalô ûjjâalakitâsât. A legismertebb impresszionistâk kozül kiemelkedik: Claude Mo
net (1840-1926) és Auguste Renoir (1841-1919) munkâssâga.
A szâzad végén az impresszionizmust ûj müvészeti irânyzatok vâltjâk. Képviselôik a modem stilusbôl tâplâlkoztak és birâltâk az érzéki
müvészetet.
Paul Cézanne (1839-1906) francia festô elôszor hagyta el az
impresszionizmust és inditotta el a posztimpresszionizmust. Uj müvészi
eszkôzôket fedezett fel és képein tâgitotta a teret. Tâjképein ôsszefutottak, vagy szétvâltak a lejtôk, meghajlottak a vôlgyek, kiegyenesedett
a viztükôr. Mig az impresszionistâk életre keltették a fényeket és a
szineket, addig Cézanne ennél is tovâbb ment. A posztimpresszionistâkhoz tartozott még Vincent van Gogh (1853-1890), Paul Gauguin
(1848-1903) és mâsok.
A posztimpresszionizmus ûj müvészeti irânyzatok megjelenését inditotta el, melyek képviselôi a lâtottak mélyére akartak âsni, elutasitva
a târgyak fényképszerü âbrâzolâsât.

O

lmpresszionizmus és avantgard. A

ûj kor zenéjének formâlôdâsâra nagy hatâssal
H volt Ludwig vonAz Beethoven
(1770-1827) német zeneszerzô. KezZenemüvészet.

detben mint zongoravirtuôz szerzett magânak hirnevet, majd zeneszerzôként vâlt ismertté. Müvei elôsegitették minden zenei stilus fellendülését, kiszélesitették tartalmukat és alkotôi hatâraikat. A nagy zeneszer
zô egyesitette magâban a tehetséget, a zenei ismereteket, a bâtorsâgot
és az ônfelâldozâst. 27 éves kora utân fokozatosan veszti el hallâsât,
ez azonban nem fékezte le zseniâlis zeneszerzôi munkâssâgât. Irt szonâtâkat - Holdfény-szonâta, Kreutzer-szonâta, Pathétique-szonâta, Gyâszindulô
de megirta a kilencedik szimfôniât is. Zenéjének gazdag érzéki ereje
tûlnôtt a klasszicizmus hatârain és nagy hatâssal volt a romantikus
zeneszerzôk munkâssâgâra. A XIX. szâzad elején a romantikus eszmék
hatâsâra Eurôpa orszâgaiban nemzeti zenei iskolâk - az osztrâk (Franz
Schubert A szép molnârleâny zenei ciklus), a norvég (Edvard Grieg
A sziklâkrôl és a fjordokrôl zenei ciklus), a lengyel (Frederik Chopin
mazurkâk és polkâk), a cseh (Bedrich Smetana és Antonín Dvorak
Szlâv tâncok), a magyar (Liszt Ferenc Magyar rapszôdia), a flnn Jean
Sibelius, a német (Cari Weber Felkérés tâncra zongoradarab), a fran
cia Hector Berlioz Fantasztikus szimfônia) - jonnek létre.
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Claude Monet.
La Plage de Sainte-Andresse

Auguste Renoir. Pont-Neuf

Paul Cézanne.
Csendélet almâval

Vincent van Gogh. Hâlôszoba
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A romantikus zeneszerzôk népzenei motivumokat is felhasznâltak a müvészetükben.
A XIX. szâzadban a legnépszerübb zenei müfaj a keringo, az opera, és a hangszerekre irt
dalok voltak. A vilâg zenei kultûrâjânak egyik
kôzpontja a bécsi udvari opera volt. Mig eleinte itt csak olasz operâkat jâtszottak, addig a
XIX. szâzadban megjelentek az osztrâk, olasz,
német, francia szerzok darabjai is. A Bécsi
Opera bemutatta Mozart, Beethoven, Verdi,
Strauss, Csajkovszkij opérait is. A zenei romantika egyik megalapitoja a hires olasz hegedümüvész és zeneszerzo, Niccolo Paganini
(1782-1840) volt. Utânozhatatlan tehetségével
lâzba tudta hozni kôzônségét. Paganini 200
darabot irt gitârra és egy sor hangversenyt
hegedüre és zenekarra is. Giuseppe Verdi
(1813-1901) hires olasz zeneszerzo opérai - A
trubadur, Traviata, Aida - méltân vâltak a vi
lâg operamüvészetének kincseivé. Verdi, a zenemüvészet megûjitoja megvâltoztatta az olasz
operâk felépitését és jellegét, csodâlatos énekekkel, dramaisâggal és dallamossâggal gazdagitotta azokat. Verdi, Gioacchino Rosssini (A
sevillai borbély), Richard Wagner (Nibelung
gyürüje), Georges Bizet {Carmen), Pjotr
Csajkovszkij (Pikk dama) erofeszitéseinek
kôvetkeztében fejlodtek Europâban az opera
különbözö müfajai.
Hector Berlioz (1803-1869) francia
zeneszerzo és karmester alkotâsai szintén
a romantika irânyzatâhoz tartoznak. Szellemiségükben müvei közel âllnak Victor Hugo
alkotâsaihoz az irodalomban, Delacroix-hoz a
festészetben. A romantika ellentmondâsai - az
âltalânos érthetoség, a néphez valo kôzelség,
heroizmus, de egyszersmind a szélsôséges individualizmus - jellemzoek voltak Berlioz müvészetére. Müveiben âbrâzolâsra leltek a kor
ellentmondâsai, egyéni lâtâsmodja pedig a zenemüvészet csûcsâra repitette öt.
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A szláv népek, így az ukrânok zenéjének elemeit dolgozta fel múvében a zseniális lengyel zeneszerzo
és zongoramüvész Frederik Chopin (1810-1849). Ùj
stílusirányzatok, múfajok megalkotója volt a zongoramúvészetben. Múveivel különleges helyet foglal el a
világ zenemúvészetében.
A koltói ábrázolás nagymestere volt az orosz zeneirodalomban Mihail Glinka (1804-1857). Ma is népszerüek románcai, heroikus operája az Ivan Szuszanyin
iElet a cár uralma alatt), a Ruszlán és Ljudmilla ope
rája, dalai, melyeket még 'ma is énekelnek az ukrán
múvészek és együttesek.

Y

Ludwig von
Beethoven

Az ipari forradalom fejlódése és a néO pességnôvekedés
kôvetkeztében új ipari és társaÉpítészet

dalmi létesítmények, kiállítótermek, kereskedelmi központok, lakóházak épülnek. Egy város újjáalakításának
a példája Párizs újjáépítése volt G. E. Osman prefektus
és G. Alphan építészmérnokok irányítása alatt 18531870 között. Baltart és Kalle mérnôkôk megalkották a
kor építészeti remekmúvét, a fóváros fedett vásárcsarnokát, amely késóbb a Párizs gyomra elnevezést kap
ta.
A XIX. század második felének építészei bátran
alkalmazták munkájuk során a régi korok stílusait, a
román stílustól a klasszicizmusig, néha még csodálatos
módon ôtvôzték is azokat. Ez a módszer az eklektika
nevet kapta. Sajátosságai kozé tartozott az épületek
ünnepélyességének a maximális megorzése, a klasszikus építóanyagok helyett az utánzatok alkalmazása,
a formázott díszítmények túlsúlya. A Párizsi Opérât
eklektikus stílusban építette meg Charles Garnier
1861-1874 között.
Fontos szerephez jutnak ebben az idöben az új
építóanyagok, a vas és az üveg. Az épületek vas szerkezetei, a széles üvegablakok és falak az építészet új
képét teremtették meg az ipari forradalom századában.
Az elsó ilyen épület, a londoni Kristálypalota, mely
1851-ben épül a világkiállítás alkalmából D. Packston
tervei alapján. Széles körben alkalmazzák az acélt
a hidak építésénél. Az egyik leghíresebb függohíd a
Brooklyni híd, amely 1869-1883 között épült.

Niccolo Paganini
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1889-ben a párizsi világkiállítás tiszteletére Gustave Eiffel megalkotja a 300 méter magas Eiffel-tornyot, amely az idók folyamán Párizs
jelképévé vált. 1880-ban épül meg az USA-ban a világ elsó felhókarcolója. Az alapját egy kóhomlokzatba rejtett vasváz képezte. A XX. szàzadban a felhókarcolók kezdik meghatározni a városok nagy tôbbségének
építészeti arculatât.
SZABADSÁGSZOBOR
Létrehozásának gondolatát egy francia tôrténész, Eduard de Laboulaye
fogalmazta meg az USA függetlenségének 100. évfordulôja tiszteletére.
Franciaorszàg és az USA szôvetségesek voltak a függetlenségi háború idején,
ezért - véleménye szerint - ennek az emlékmünek szimbolikus jelentôsége
lenne. Ez a javaslat megihlette a fiatal, de már ismert szobrâszt, Frédéric Auguste
Bartholdit (1834-1904). A szobrot a mai Liberty-lslandon (Szabadsàg szigetén)
helyezték el és 1886. Oktober 28-án avatták fei.
A Szabadságszobor a világ egyik legmagasabb szobra, magassága 46 mé
ter. Maga a szobor egy 47 méteres talapzaton áll. A szabadság fáklyája 600
ólomüveglap segítségével müködik, melyet 19 lámpa (13000 Watt) világít meg.
A talapzatban lift van, a koronáig pedig csigalépcsó vezet. A koronában egy 25
ablakos kis terem van.
Tomegkultúra. A XIX. század végére Europa és USA lakosainak
tóbbsége képzett, felvilágosult ember volt. Az ipari forradalomnak
koszonhetóen no az életszínvonal. A munkaidó csókkenésével az emberek tobb szabadidóhoz jutnak. Már nem csak a felvilágosult elit, hanem
egyre tobb ember kezd érdeklódni az irodalom és müvészetek iránt. Uj
torténelmi jelenséggel találkozhatunk, a tomegkultúrával.
Az irodalomban ez olyan múvek megjelenéséhez vezetett, amelyek kielégítik az átlagosan múvelt emberek szükségleteit is. A XIX.
században olyan irodalmi múfajok jelennek meg, mint a kaland- és detektívregények. Klasszikus kalandregények voltak az amerikai James
Fenimor Cooper, az angol Thomas Maine Reid és Robert Lewis
Stevenson, a francia Louis Jacoliot, Eugen Sue, Gustave Aymard,
Loius Bosenard múvei.
Az amerikai Egdar Allan Poe 1841-ben megírja az elsó igazi
detektívnovellát, a Morgue-utcai gyilkosság rimmel.
Az angol Arthur Conan Doyle 1887-ben novellájában életre kelti
Sherlock Holmes alakját.
A XIX. század végén megszületik a késóbb legtômegesebbé váló múvészeti ág, a mozi. 1895. december 28-án a Lumière fivérek
(Auguste és Louis Jean) Párizsban a kapucinusok korútján lévó nagy
kávéházban (Grand Café) elószor mutatnak be kinematográfjukon mozgó
fényképeket. Az elsó film A vonat megérkezése volt. Pár héttel késóbb
hasonló készülékekkel mutattak be hasonló fílmeket Rómában, Bécsben,
Berlinben, Londonban és Moszkvában, majd pedig az USA-ban, Indiában, Ausztráliában, Egyiptomban.
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A tómegkultúra a társadalomi tudat fontos tényezójévé válik.
Egyes újságcikkek, kónyvek; fílmek, színdarabok fontos társadalmi eseményekké válnak.
A tómegkultúra megjelenésével az írók, müvészek színészek, újságírók egyre függetlenebbekké váltak a gazdagok ízlésétól és pénztárcájától, mivel munkájukat ezután jól megfizették.
■w

Kóvetkeztetések

®
A XIX. században sokat tettek a világkultúra fejlódéséért. Az irodalomban és müvészetekben gyorsan váltják egymást a stílusok és irányzatok. A klasszikust felváltja a romantika, majd a realizmus A század
végére valóságos robbanás kóvetkezik be a stílusokban és irányzatokban.
Megváltozik a kultúra helye a társadalom életében - vívmányai hozzáférhetóek lesznek a széles rétegek számára, no a társadalmi életre
gyakorolt hatása.
Kérdések és feladatok
1. Milyen irányzatok, stílusok, alkotói módszerek jellemezték az ¡rodalmat és a
müvészeteket a XIX. században? 2. Nevezzétek meg a legjelentósebb írókat és
kóltóket a XIX. században! 3. Mikor terjedt el a realista módszer az irodalomban
és a müvészetekben? 4. Kik képviselték a realizmust a XIX. század festészetében?
5. Milyen új építóanyagokat kezdenek használni a XIX. században.? 6. Mi a
tómegkultúra?
+

7. Milyen szerepet játszott az irodalom, a müvészetek és a zene a társadalomban?
8. Milyen humanista, általános emberi értékeket hagytak ránk a müvészi kultúra
müvelói a XIX. századból? 9. Hogyan befolyásolta a müszaki haladás az építészet
fejlódését? 10. Miért jelent meg a tómegkultúra? 11. Miért jelentek meg a nemzeti
zenei iskolák? 12. Miért váltották egymást a stílusok, irányzatok, módszerek a
müvészetekben?

★

13. Irodalmi és zenei müvek, müvészeti és építészeti alkotások példái alapján
mutassátok be, milyen erkólcsi értékek mentén fejlódótt a kultúra a XIX. szá
zadban!

VI.TÉMA. AVILÂG NÉPEINEK KULTÜRÂJA A XVIII. SZÂZADVÉGÉN ÉS A XIX. SZÂZADBAN

!/

26. §. Az emberek mindennapi élete
^

1. Hogyan valtozott meg az eurôpaiak élete a megelôzô korokban? 2. Véleményetek szerint milyen tényezôk vâltoztathattâk meg leginkâbb az emberek
mindennapi életét?

Urbanizâciô és migrâcio. A XIX. szâzadban gyorsan vâltozik Eurôpa lakossâga, 1800-tol 1900-ra ez a szâm 190 milliôrôl 420 milliô
fore nô. Ez annak kôszônhetô, hogy javult az orvosi ellâtâs, nôtt a
mezôgazdasâgi termelés, csôkkent a halandôsâg, emelkedett a születések
szâma, javult az életszinvonal.
A vârosiasodâst és a lakossâg nôvekedését az ipari forradalom
és az iparositâs segitette elô. Eurôpâban 1800-ban 17 vâros lakossâgânak a szâma haladta meg a 100 ezret, a vârosokban pedig ôsszesen
5 milliô ember élt. Ezzel szemben 1890-ben mâr 103 ilyen vâros volt,
a vârosok lakossâga pedig hatszorosâra nôvekedett. 4 milliôs vâros volt
ekkor London (1800-tôl), Pârizs, Berlin, Bées. Sürün lakott iparvidékek
jônnek létre, nagy- és kisvârosok hâlôzatâval (Ruhr-vidék Németorszâgban), amelyek elnyelik a falvakat, igy tehât Eurôpâban végbemegy az
urbanizâciô gyors folyamata.
Az urbanizâciô egyik forrâsa a népességmozgâs (migrâcio) volt,
mind az orszâgon belül, mind az orszâgok és kontinensek kôzôtt. A
bevândorlôk fôbb âradata az Egyesült Allamok nagy ipari kôzpontjaiba
irânyult. Elôszôr Angliâbôl, Németorszâgbôl, Skandinâviâbôl érkeztek az
emigrânsok az USA-ba, de a XIX. szâzad utolsô harmadâban Olaszorszâgbôl és Kelet-Eurôpâbôl indultak ûtnak nagy szâmban az emberek
az uj vilâgba. Az USA-n kivül Latin-Amerikâban és a gyarmatokon is
keresték az eurôpaiak a jobb életet.

D

Szociaiis eilod
A XIX. szâzadban a gazdasâgi vâltozâsok hatâsâra gyorsan vâltozik a lakossâg târsadalmi struktûrâja. Felkészültség, müveltség, râtermettség, âllhatatossâg - ezek voltak azok a
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tulajdonságok, amelyek biztosították a sikert az életben. A régi rendek
gyorsan eltúntek és átalakultak, a helyüket az új társadalmi osztàlyok
és csoportok veszik àt. Ezekhez alkalmazkodniuk kellett a régi társa
dalmi rendeknek is. A XIX. szâzad második felében szembetalálta magât
ezzel a problémával a fónemesség is. Dologtalan egyhangù életük éles
ellentétbe került a városok dolgos mindennapjaival. Az arisztokrâcia
Europa számos országában megórizte orókletes elójogait, általában kózülük kerültek ki a felsó állami tisztségviselók, a diplomácia és katonai
vezetés. Azonban az ipari társadalom fejlódésével gyorsan vesztenek jelentóségükból. A fónemesség azon része, amely megértette a változásokat, vállalkozásokba kezd, saját iparvállalatokat alakítva. Létrejôn a
felsóbb osztály amely már nem szégyell vállalkozásokkal foglalkozni.
A felsóbb osztály mellett fontos szerepet kezd játszani a társada
lom életében a XIX. század utolsó harmadában a kózéposztály, amely a
társadalom külónbózó rétegeit egyesíti: vállalkozókat, kózhivatalnokokat,
szabadfoglalkozásuakat (mérnók, orvos, tanár, ügyvéd).
A társadalom legnépesebb osztálya a munkásosztály volt, amely az
évszázad folyamán szintén változásokon megy át. Elószor is számbelileg
no (1870 - 20 millió, 1900 - 40 millió), fizetés és felkészültség szerint
rétegzódik. Legjobb helyzetben a magasan képzett munkások voltak. Ok
a munkásság hozzávetólegesen ótódét tették ki. Tóbben olyan bevétellel
rendelkeztek, mint az úri kózéposztály tagjai.
A munkások jelentós részét a nagyon alacsony bérért dolgozó segédmunkások tették ki. Minden váratlan esemény - betegség, baleset,
óregség, gazdasági krízisek, amelyek a XIX. század kózepétól egyre gyakoribbak - a tónk szélére juttathatta a munkást és családját. A szociális
védelmi háló teljes hiánya nyomorra kárhoztatta a munkásokat.
Az iparosodás fejlódése kóvetkeztében a termelésbe bevonják a
nóket és a gyermekeket is. A század végére a nók tették ki a munká
sok 15%-át. Azonban nem azonos módon fizették óket a férfiakkal (a
no fizetése a férfíakénak a 30-50%-át tette ki), nem voltak tórvények,
amelyek megvédhették volna a nóket a termelés negatív hatásaitól.
A század végére olyan nói szakmák jelennek meg mint a telefonos
kisasszony, gépírónó, titkárnó.
A XIX. szâzadban elterjedt volt a gyermekmunka is. Csak a szá
zad végén születtek olyan tórvények, amelyek korlátozták, vagy be is
tiltották azt.
Meg kell említenünk, hogy a XIX. század utolsó harmadára a
munkások reáljóvedelme 30-50%-kal no Európában. Ez lehetóséget biztosított a jobb étkezésre, ruházkodásra, sót, még szórakozásra is ju-
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tott. Emellett a munkanap 14-16 óráról 8-12 órára
csökkent. Egyes országokban ezt torvény határozta
meg.
Feminizmus. A XIX. század megváltoztatta a
nök sorsát. A hagyományos társadalmakban
a nök a férfíak mellett részt vettek a gazdaságok
munkájában: dolgoztak a rnezon, otthon gyerekeket
neveltek. A városi élet más volt. Elöször az aszszony otthon dolgozott, a férfi pedig eltartotta a
Gyermekmunka alkalmazása
családot. Ez a munkamegosztás alárendelt helyzeta termelésben
be taszította a nöket, amit még bonyolítottak a
szokások, a nök nem rendelkeztek vagyoni és néha
polgári jogokkal. Azonban a nök nem kívántak ezzel az állapottal megbékélni. A XIX. században
mozgalom születik a nök emancipációjáért.
A nök egyenjogúságáért folytatott harc három
irányban zajlott: az oktatásban, a tulajdonjogban
és a választójogban kívántak egyenlokké válni a
férfiakkal. A harcot Angliában kezdték meg a férjes asszonyck 1882-ben, amikor kiharcolták a jogot
ahhoz, hogy maguk rendelkezzenek a vagyonukkal.
1886-ban az angol parlament torvényt fogadott el,
amely engedélyezte a noknek a válás után maguk
mellett tartani a gyermekeiket.
Azonban legtovább a választójog megszerzéSok szüfrazsettet azért
séért
folytatott hare tartott. Azokat a nöket, akik
tartóztattak le, mert
a választójog megszerzéséért harcoltak, lenézoen
megzavarta a közrenszüfrazsettek-nek nevezték.
det
A szüfrazsettek gyüléseket szerveztek, felvonulásokat tartottak, összeverekedtek a rendörökkel,
beverték az állami intézmények ablakait. A XX.
század elején a nomozgalmak sokkal szervezettebbek lettek. A szüfrazsett-mozgalom a feminizmus elofutára volt, amely
széles nöi jogvédo mozgalomként bontakozott ki a XX. században.

B
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Oktatás. A XIX. század müszaki haladása képzett embereket igé-

nyelt. Azonban az egyház által kézben tartott oktatási rendszer
már nem elégítette ki a társadalom
szükségleteit. Az oktatás fejlodése EuFeminizmus - a nök egyenjogúságáért küzdö polgári mozgalom az élet minden terülerópában az ingyenes, világi jellegü álta:én, a nök sajátságos szükségleteinek a vélános elemi oktatás biztosításának az
lelmében, amelyek a férfiaktól való fiziolóirányába haladt a XIX. században.
jiai külonbségeikbol erednek.
A XIX. század folyamán mind
Szüfrazsettek - nöi mozgalom a nök váEurópában, mind az Egyesült Allamokísztójogaiért.
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ban oktatási reformok mennek végbe. Irányát és a konkrét intézkedéseket a kialakult szokások, az oktatási színvonal hatârozta meg és a
liberális eszmék elfogadottsága a társadalmon belül.
Ausztriâban a kötelezö elemi iskolai oktatást már a XVIII. szàzadban bevezették, ezért a reform inkább az oktatás új tartalmának és
jellegének a kidolgozásával foglalkozott, illetve az egyház befolyásának
a visszaszorításával.
Határozott lépést az oktatás megreformálása érdekében Angliában a Gladstone-kormány tett 1870-ben, amikor tôrvényt fogadtak el
az általánosan kötelezö elemi iskolai oktatásról. Az 1880-as és 1891-es
tôrvények értelmében az oktatás ingyenessé vált. Az állami iskolákban
megszüntették az egyház befolyását, de a hittant tovább oktatták.
Franciaországban az ingyenes kötelezö elemi iskolai oktatást a
6-13 éves gyerekek számára 1881-1882-ben vezették be. Beszüntették a
hittant is. Azonban egy szabadnapot hagytak azoknak, akik vallási oktatásban kívántak részesülni, de nem az állami iskola keretei között.
Ingyenes, de nem kötelezö oktatás folyt az USA-ban. A XIX. század
elso negyedében polgári mozgalom indul az állami kôzépiskolai hálózat
megteremtéséért. Az elso ilyen iskola 1821-ben nyílt meg Bostonban.
A 60-70-es évek liberális reformjainak köszönhetöen Oroszországban is létrejôn az elemi iskolai oktatás rendszere, bár nem kötelezö jelleggel. Az európai államok között Oroszországban volt a legalacsonyabb
a lakosság múveltségi szintje.
Változásokra kerül sor a felsooktatásban is. Múszaki foiskolák jönnek létre, amelyek szakembereket képeznek az ipar számára. A nagy
egyetemeken matematikai, biológiai, kémiai és más tanszékek nyílnak.
Nott az egyetemeken a diákok száma, de ez a lehetoség csak a gazdag
szülök gyerekei számára volt elérheto.

A tudományok fejlodése, a világi fílozófiai tanok
térhódítása, a demokratikus átalakítások, liberális reformok gyö
gítették az egyház befolyását. A társadalomban eluralkodott az a nézet,
hogy az államnak függetlennek kell lennie az egyháztól. Sok európai és
amerikai országban tôrvényeket fogadtak el az egyház elválasztásáról
az államtól, a világi jellegú oktatás bevezetésérol, engedélyezték a pol
gári házasságot, egyenlové tették a felekezeteket. Ezek a változások
próbára tették a katolikus egyházat és a római pápa hatalmát. IX. Pius
pápa (1846-1878) apostoli kormányzása idején volt a legélesebb a harc
a pápaság és a világi államok között. A pápa ellenezte Olaszország
egyesítését, söt megátkozta II. Viktor Emánuelt is. Azonban ez már
nem a kôzépkorban, hanem a XIX. században tôrtént. Ekkor a pápa
úgy kívánta megerosíteni az egyházban a hatalmát, hogy meghirdette
a pápák tévedhetetlenségének az elvét. 1869-ben Rómában osszehívták
a vatikáni zsinatot, amelyen hosszú viták után elismerték a pápai ha-
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talom elsobbseget es a papak tevedhetetlenseget. Ezzel
IX. Pius megteremtette abszolut hatalmat az egyhazban. Tiltakozasul Romanak az Olasz Kiralysaghoz csatlakozasa ellen, a papa a „Vatikan foglyanak” nevezte
magat. Az olasz kiraly, hogy bizonyitsa a vilagi hatalom
gyozelmet, 1871. junius 2-an Romaba erkezik es a papai Quirinal palotaban rendezkedik be. IX. Pius nem
nyugszik ebbe bele, es tovabb hergeli a katolikusokat
Nemetorszagban Bismarck ellen. De az ido kereket
visszaforditani nem lehetett.
Az uj papa, XIII. Leo (1878-1903) megprobalt
alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Ugy gondolta, a tudast es a hitet egyesiteni kell, a tudomanyos
vivmanyokat pedig a hit erositesere kell felhasznalni.
Parancsara atalakitottak a Vatikan konyvtarat es megnyitottak a latogatok elott. Kijelentette, hogy az egyhaz minden olyan allammal egyiitt fog miikodni, amely
biztositja annak szabad mukodeset. 1891-ben iizenettel fordul a hivekhez Az uj dolgokrol cimmel. Elismeri
benne a tarsadalmi ellenteteket, de arra szolit, hogy
csak keresztenyi szeretettel oldjak meg azokat. A papa
beszelt a munkasok nehez helyzeterol, felhivta az allam
es az egyhaz figyelmet a segitsegnyujtas sziiksegessegere, elismerte a munkasok jogat a szakszervezetek
letrehozasara es arra, hogy harcolhassanak jogaikert.
Elitelte azonban a szocialista teoriakat es katolikus
partok letrehozasara szolitott fel.
XIII. Leo aktiv misszios szolgalatot kovetelt a katolikus papsagtol
a vilag minden reszeben.
A papanak sikerult kivezetnie az egyhazat a valsagbol es a tarsadalom erkolcsi tekintelyeve tenni.
V «

Kerdesek es feladatok
1. Mik voltak az urbanizaclo okai a XIX. szazad masodik feleben? 2. Hogyan
valtozott a nok sorsa a XIX. szazadban? 3. Miert valtozott meg az oktatas az
evszazad folyaman? 4. Milyen valtozasokra keriilt sor a kiskereskedelemben?
5. Nevezzetek meg azokat a szorakozasi formakat, amelyek a XIX. szazad folyaman
jelentek meg!
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6. Hogyan hatott az urbanizacio es a migracio az europai orszagok fejlodesere?
7. Miert epp a XIX. szazadban bontakozott ki a nok harca az egyenjogusagert?

★

8. Beszeljetek egy olyan muszaki talalmanyrol, amely megvaltoztatta a varosi
lakossag eletet! 9. Keszitsetek kibovitett vazlatot a paragrafusban tanult
temarol!

^

10. Nevezzetek meg azokat a fo momentumokat, amelyek megkulonboztettek
az emberek eletet a XVIII. es a XIX. szazadban!

Tudásosszegzés
A nagy gyarmati birodalmak kialakulásának a befejezodése. Nemzetközi kapcsolatok a XIX. század utolsó harmadában, és A világ
népeinek kultúrája a XVIII. század végén és a XIX. században
témakôrôkbol
1.

Soroljátok fel azokat a legfontosabb eseményeket, amelyek meghatározták a nemzetközi kapcsolatokat a XIX. század 70-90-es
éveiben!
2. Nevezzétek meg azokat a kiemelkedo személyiségeket, akik elósegítették a kultúra fejlodését a XIX. században!
3. Miért váltották egymást a stílusok a XIX. század folyamán (klaszszicizmus, realizmus, kritikai realizmus, impresszonizmus, szimbolizmus, posztimpresszionizmus, modern)?
4. Magyarázzátok meg a fogalmakat és a szakkifejezéseket: a világ
területi felosztása, tajping, szipoj, három császár szôvetsége, Hármas Szovetség, kultúra, szellemi élet, urbanizáció, feminizmus\
5. Mutassátok meg a térképen:
a) a világ gyarmatainak elosztását a XIX. század végén;
b) hol ütköztek a világ nagyhatalmainak a gyarmati érdekei?
6. Miért szenvedett vereséget a szipoj lázadás és a tajping felkelés?
Hasonlítsátok össze a két torténelmi eseményt!
7. Jellemezzétek és értékeljétek az európai államok, az USA és Japán gyarmati terjeszkedésének a kôvetkezményit a XIX. század
második felében!
8
Határozzátok meg a nemzetközi viszonyok kiélezódésének okait!
Mi vezetett a katonapolitikai tömbök kialakulásához? Bizonyítsátok be, hogy az angol-német ellentétek a XIX. század végén meghatározó jelentoségúek voltak a nemzetközi kapcsolatokban!
9. Jellemezzétek azokat a változásokat, amelyek az emberek mindennapi életében mentek végbe Európában és az USA-ban a XIX.
században!
10. Allítsátok össze a XIX. század legjelentosebb múszaki újításainak
és tudományos felfedezéseinek táblázatát!
11. Pótirodalom felhasználásával készítsetek esszét a XIX. század világkultúrájának egyik jelentos egyéniségéról! Vázoljátok életét és
munkásságát!

.
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Idörendi táblázat
A nagy gyarmati birodalmak kialakulásának a befejezôdése. Nemzetközi kapcsolatok a XIX. század utolsó harmadában és A világ
népeinek kultúrája a XVIII. század végén és a XIX. században
temakörökböl
Dátum
1857-1858
1850-1864
1869
1873,1875
1877-1878
1878
1882
1882
1885
1889
1891-1893
1894-1895
1895
1896
1898
1899-1902
1904
1907
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Esemény
Szipoj felkelés Indiában
A tajpingok lázadása
A Szuezi-csatorna építésének a befejezése
Francia-német háborús riadalom
Orosz-török háború
Berlini kongresszus
Angol ellenorzés létesítése Egyiptom felett
Németország, Ausztria-Magyarország és Olaszország létrehozzák a Hármas Szôvetséget
Az Indiai Nemzeti Kongresszus megalakulása
A II. Intemacionálé létrejôtte
Francia-orosz szôvetség
Japán-kínai háború
A mozi születése
Fasodai incidens
Spanyol-amerikai háború
Angol-búr háború
Angol-francia megállapodás (Antant)
Angol-orosz megállapodás
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