
UKRÁN OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI  MINISZTÉRIUM 

ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

UNGVÁRI NEMZETI EGYETEM 

MAGYAR TANNYELVŰ HUMÁN-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

MAGYAR TÖRTÉNELEM ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TANSZÉK 

 

 

Illár Krisztina 

AZ ÚJKOR  TÖRTÉNETE 

MÓDSZERTANI JAVASLATOK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM 

 

Felsőfokú szakképzés 

Történelem szak  

Nappali tagozat 

 

III-IV akreditációs szintű 

felsőoktatási intézmények 

diákjai számára 

 

 

 

UNGVÁR    2014 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

 

Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції 

 

 

 

ІЛЛАР КРІСТІНА ЯНОШІВНA 

ІСТОРІЯ НОВОГО ЧАСУ 

 

 

 

Навчально-методичний посібник 

Методичні рекомендації та робоча навчальна програма 

(за вимогами кредитно-модульної системи) 

Напрям підготовки: бакалавр 

Спеціальність: історія 

Форма навчання: денна 

Ужгород – 2014 



TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

BEVEZETÉS          

A TANTÁRGY TEMATIKUS TERVÉNEK LEÍRÁSA    

A TANTÁRGY TARTALMA       

GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK TÉMÁI     

TÉMÁK EGYÉNI ÉS ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁSRA    

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK A DOLGOZATRA     

TESZTKÉRDÉSEK         

ÚJKORI FOGALMAK        

KRONOLÓGIA         

NÉVLEXIKON         

FÖLDRAJZI NEVEK        

VIZSGAKÉRDÉSEK        

SZAKDOLGOZATRA JAVASOLT TÉMÁK     

AJÁNLOTT FORRÁS- ÉS SZAKIRODALOMJEGYZÉK   

 



BEVEZETÉS 

Az újkor történetének kronológiai keretei, illetve korszakolása a történettudomány vitatott 

területe. Míg a nyugati történetírásban az a felfogás honosodott meg, hogy a XV-XVI. század 

fordulójától — hagyományosan 1492-től, azaz Amerika felfedezésétől — 1914-ig datálják az 

újkort, addig Közép-Kelet-Európában a marxista történetszemlélet hatása alatt a XVII. század 

közepét, az angol polgári forradalmat tekintették az újkor kezdetének, és az 1917-es Nagy Októberi 

Szocialista Forradalmat a végének. Mi a tanulmányi program kidolgozásakor — bár az angol 

polgári forradalom, mint kezdőpont mellett is szólnak tudományos érvek — a nyugati és az utóbbi 

években a magyar történetírásban is elfogadott 1492-es kezdő és 1914-es záródátumot fogadtuk el 

az újkor kereteinek, így programunkat, melynek témája az újkor második szakasza, az 1789-es nagy 

francia forradalommal kezdtük. Ezzel tulajdonképpen programunk egybeesik a „hosszú 

tizenkilencedik század”-nak nevezett periódussal.  

 Ezen korszak óriási jelentősége vitathatatlan. Ekkor jött létre a klasszikus értelemben vett 

nemzetállam, az ipari társadalom, a szavazók széles bázisára épülő parlamentáris demokrácia, ekkor 

alakult ki a feminizmus, a szocializmus, a munkásmozgalom, terjedt el a szakszervezeti képviselet. 

Olyan nagy jelentőségű technikai újításokat alkottak meg a „hosszú tizenkilencedik század” során 

(bár ezek közül sok csak a XX. században ért el igazi sikereket), mint a távíró, a telefon, a rádió, a 

Röntgen-sugár, a repülőgép, az autómobil, vagy, hogy az érem másik oldalát nézzük, a dinamit, a 

géppuska vagy a mérgesgáz. A kor folyamatainak egysége nyilvánvaló, ez is megerősített minket 

abban, hogy egységes egészként kell kezelnünk. 

 Éppen ezért merültek fel problémák a két modul kialakításánál. Természetes határokként két 

dátum jöhetett szóba: 1848 és 1871. Mi az előbbi mellett döntöttünk, hiszen 1871, a Párizsi 

Kommün éve sokkal inkább csak a marxista történetírás számára volt jelentős esemény, és az 1848-

49-es forradalmak akár közvetlen súlyukat, akár hosszútávú következményeiket tekintve sokkal 

jelentősebbek voltak a Kommünnél. Az 1848-49-es forradalmak jelentős hatással voltak a polgári 

fejlődésre, a néptömegek politikai aktivitásának növekedésére, illetve Németország és Olaszország 

esetében a nemzeti egységmozgalomra is, annak ellenére, hogy a forradalmak mindegyike —talán a 

franciát említhetjük kivételként — vereséggel végződött.  

Mivel a témák számában és ezáltal a tananyag méreteiben eltolódás keletkezett, az 1848-49-

es forradalmakat a hagyományos felfogástól eltérően az első modulhoz tettük, azaz az azt megelőző 

korral együtt tárgyaltuk. 

 A nagy francia forradalom és a napóleoni háborúk időszakát leszámítva a tantárgyi terv 

felosztása territoriális alapú, azaz egy-egy állam vagy államcsoport adott időszakbeli története jelent 



egy-egy témát. Kivételt ezalól a kultúrával foglalkozó témák jelentenek, mivel úgy gondoltuk, a 

ebben a korban már olyannyira összefonódott a különböző országok szellemi élete, hogy lehetetlen 

lenne őket egymástól függetlenül tárgyalni.  

 Figyelembe véve azt, hogy Ázsia és Afrika államainak történetét a felsőfokú 

intézményekben önálló tantárgyként tanítják, ezen kontinensek említésétől eltekintettünk. Ugyanígy 

jártunk el Oroszország esetében is, ugyanis jelenleg az orosz történelem szintén önálló tárgyként 

van jelen. 

 



A diákok tudásának a felmérése 

A szemeszter alatt a diákoknak meg kell írniuk két modul dolgozatot, melyek magukban 

foglalják a rendszeres felszólalásokat a gyakorlati órakon. A diákok felkészültségi szintjét 

tesztfelmérés, szóbeli felelés és az egyéni munka kidolgozásának formájában ellenőrizzük. A 

modulok elsajátításának végleges ellenőrzése   összefoglaló ellenőrző foglalkozással zárul. 

 

A diákok tudásának osztályozási kritériumai 

- „jeles” (5) a diák - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, a tananyagot 

ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz; 

- „ nagyon jó” (4,5) a diák - a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni, a tantárgy 

szaknyelvét használja; 

- „jó” (4) a diák - a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával 

tesz eleget; 

- „közepes” (3,5) a diák - a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget, gyakran 

szorul a számonkérés során tanári segítségre; 

- „elégséges” (3) a diák - a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges 

minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, fogalmakat önállóan nem alkot, egyáltalán önálló 

feladatvégzésre nem képes; 

- „elégtelen” (2) a diák - a tantervi minimumot sem teljesítette,  ennek eleget tenni a tanári 

útmutatás segítségével sem képes. 

Minden modul dolgozatért a diák megszerezheti a maximális 50 pontót: 

- modul dolgozat – 30 pont; 

- gyakorlati órák – 10 pont; 

- önálló munka   – 10 pont; 

Öszegezve a két modul dolgozat eredményeit egy diák összesen 100 pontót érhet el, mely a 

“jeles” osztályzásnak felel meg. 
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A „HOSSZÚ XIX. SZÁZAD” TÖRTÉNETE 

I. MODUL. 

A NAGY FRANCIA FORRADALOMÓL AZ 1848-49-ES FORRADALMAKIG 

 

Első téma.  

A nagy francia forradalom  

A nagy francia forradalom az európai és a világtörténelem egyik legjelentősebb eseménye. A 

forradalom tíz éve alatt Európa egyik legkonzervatívabb politikai rendszere, a francia 

abszolutizmus felszámolásra került, a forradalmi eszmék pedig az ellenük létre hozott koalícióval 

vívott háborúknak köszönhetően Európa mind nagyobb területeire csaptak át. Mindemellett 

Franciaországon belül a forradalom nem a várt szabadságot és igazságosságot hozta el, hanem a 

véres politikai harcok és háborúk sorozatát, melyeket nemcsak a régi arisztokrácia és az uralkodó 

család, hanem a forradalom vezetői és egyszerű köznép is nagyon megszenvedett. A tízéves 

bizonytalanságnak végül Napóleon hatalomrajutása vetett végett.   

 

 A forradalom okai; a francia politikai rendszer jellegzetességei a XVIII. század végén; a 

pénzügyi válság és a megoldási kísérletek (Turgot, Necker);  

 A forradalom előzményei; az Előkelők Gyűlése; a Rendi Gyűlés összehívása; az 1788-89-es 

aszály és éhínség 

 A harmadik rend ellenállása; a labdaházi eskü és  az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 

 A Bastille ostroma, forradalom kezdete; a vidéki felkelések; az Emberi és Polgári Jogok 

Nyilatkozata; az asszonyok menete 

 A forradalom intézkedései, a polgári törvényhozás; az assignaták; a feudális rendszer 

megszűntetése; a közigazgatás átalakítása; a Le Chapelier-törvény 

 Az alkotmányos monarchia létrejötte és az 1791-es alkotmány sajátosságai 

 Politikai csoportosulások a francia forradalomban (alkotmányos monarchisták, girondisták, 

jakobinusok, stb.), a politikai klubok jellegzetességei; Danton, Marat, Robespierre 

 A politikai helyzet kiéleződése: a varennes-i válság és a Mars-mezei sortűz; a feuillant-ok; a 

törvényhozó gyűlési választások  

 A pillnitzi osztrák-porosz nyilatkozat és a forradalmi háború kezdete 

 A Valmy-i csata; a Nemzeti Konvent megalakulása és a köztársaság kikiáltása 

 A katonai helyzet romlása; a király kivégzése, lázadás Vendée megyében  



 A köztársaság válsága és a jakobinusok hatalomra jutása 

 A jakobinus diktatúra intézkedései, a forradalmi terror 

 A thermidori államcsíny és a jakobinus diktatúra bukása 

 A thermidori rendszer sajátosságai; az 1795-ös alkotmány és Direktórium 

 Újabb felkelések Párizsban; Gracchus Babeuf és az egyenlők összeesküvése 

 Bonaparte Napóleon; Napóleon itáliai és egyiptomi hadjáratai 

 Franciaország harca a második koalíció ellen, Napóleon hazatárése 

 A brumaire 18-i államcsíny és a konzulátus  

 

Második téma.  

A konzulátus és a császárság Franciaországban. A napóleoni háborúk 

A XIX. század első tizenöt évének Bonaparte Napóleon volt a főszereplője. A napóleoni 

háborúkban közvetve vagy közvetlenül minden ország érintett volt. A francia hadsereg térdre 

kényszerítette az egész kontinenst, csak két ellenfelével nem tudott mit kezdeni: a tengerek által 

védett Angliával és a végtelennek tűnő Oroszországgal. Napóleon sikereinek leggrandiózusabb 

vállalkozása vetett végett. Azonban, bár a császárság elbukott, a meghódított területek pedig 

visszanyerték függetlenségüket, a megdöntött monarchiák többsége pedig helyreállt, a napóleoni 

háborúk nem múltak el nyom nélkül: egész Európában elterjedtek ugyanis a polgári törvénykezés és 

a francia forradalom eszméi. 

 

 A konzulátus politikai rendszere.  

 A második koalíció elleni háború vége. A konkordátum. A császárság létrjötte. 

 Háború a harmadik koalíció ellen. Az austerlitzi csata, a koalíció veresége.  

 A negyedik koalíció megalakulása. A jénai csata és a tilsiti béke. A kontinentális zárlat. 

 Napóleon belpoltikája. A császárság rendszerének kiépítése. A polgári törvénykezés 

meghonosítása és elterjesztése. 

 Portugália és Spanyolország francia megszállása. 

 Az 1809-es osztrák háború. A wagrami ütközet és Bécs elfoglalása.  

 Az orosz hadjárat okai és előzményei. Az orosz hadjárat kezdete.  

 A borogyinói csata. Napóleon visszavonulása. A drezdai és lipcsei ütközetek.  



 A háború franciaországi folytatása. A koalíciós csapatok bevonulása Párizsba és az első 

császárság bukása. 

 A bécsi kongresszus. Napóleon száz napja. A waterloo-i csata.  

 A bécsi kongresszus döntései. A Szent Szövetség létrejötte. 

 Európa államai a francia forradalom és a napóleoni háborúk idején 

 A franciák által megszállt területek élete. Itália, Svájc és Németalföld. Napóleon bábállamai 

Európában. 

 A Német-római Birodalom felszámolása és a Rajnai Szövetség. Ausztria és Poroszország a 

napóleoni háborúk idején. Dánia és Svédország. 

 Anglia a XIX.század elején. A luddista mozgalom. 

 

Harmadik téma.  

Nagy Britannia 1815-1848 között 

A XIX. század első felét Angliában — a gazdaság folyamatos fejlődése mellett — a tömegek 

politikai aktivitásának növekedése jellemezte. A trade-unionok újjászerveződése, az első 

választójogi reform kivívása, a chartista mozgalom mind-mind azt jelezték, hogy a politika már 

nemcsak a konzervatív arisztokrácia és a nagypolgárság sajátja, és egyre szélesebb rétegek 

akarnak részt venni a világ vezető hatalmának döntéshozatali rendszerében. 

 

 Politikai harcok Angliában az 1810-20-as években. Harc a választójogi reformért.  

 A szakszervezeti mozgalom újjáéledése.  

 A whig kormányzat reformjai. Az első választójogi reform. Viktória királynő uralkodásának 

kezdete.  

 A chartista mozgalom: céljai, szakaszai, eredményei. 

 Az ír kérdés. Az 1845-46-os éhínség.  

 Nagy Britannia külpolitikája a XIX.század első felében.  

 

Negyedik téma.  

Franciaország a restauráció és a júliusi monarchia idején 

1815-ben ugyan helyreállt — restaurálódott — a Bourbon-monarchia Franciaországban, a 

forradalom előtti világ azonban már nem tért, nem térhetett vissza. Ugyan X. Károly 



megpróbálkozott az abszolutizmus visszaállításával, ebbe nem csak ő, de dinasztiája is belebukott. 

Ugyan a monarchia fennmaradt, az Orleans-i házból származó Lajos Fülöp uralkodása idején már 

nem a régi arisztokrácia, hanem az újgazdag polgárság számított uralkodó eltinek 

Franciaországban. 

 

 A XIX. századi francia fejlődés demográfiai, gazdasági és kulturális tényezői 

 A napóleoni rezsim szétzúzása Franciaországban 

 A Bourbon-dinasztia hatalmának visszaállítása. XVIII. Lajos uralkodása 

 X. Károly uralkodása (1824-1830) 

 A restauráció ellenzékei 

 Az 1830-as forradalom kirobbanása 

 Orleans-i Lajos Fülöp és a júliusi monarchia 

 A júliusi monarchia belpolitikája az 1830-as években 

 Franciaország külpolitikája a júliusi monarchia idején 

 A politikai elit és a júliusi monarchia bukásának okai 

 

Ötödik téma.  

A Német Szövetség, Ausztria és Magyarország 1815-1848 között 

Az 1815-ös bécsi kongresszus után Németország továbbra is széttagolt maradt — igaz, 

számos apróbb fejedelemség nagyobb államokba olvadt. Ezeket az államokat a Német Szövetség 

fogta össze, melynek tagjai közül kiemelkedett Poroszország és a Habsburg Birodalom, amelyek 

természetesen vezető szerepre is törtek a német területek fölött. Mindamellett a szélesebb tömegek 

soraiban is egyre nagyobb volt a vágy, hogy a kisállamok sora helyett egyetlen nemzetállam 

jelentse Németországot.  

Magyarország, amely a Habsburg Birodalom része volt, a német területekkel párhuzamosan 

indult meg a polgári fejlődés útján, melyet azonban jelentősen gátolt a Habsburg monarchia 

továbbra is erős abszolutizmusa. 

 

 A Német Szövetség gazdasági fejlődése 

 A német államok politikai berendezkedése 

 Abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. Metternich 



 A magyar reformkor és vívmányai 

 Ellenzéki mozgalamak a Német Szövetség területén 

 Nemzetiségi kérdés a Habsburg Birodalomban 

 

Hatodik téma.  

Európa egyéb államai 1815-1848 között 

 Dél- és Észak-Európa államai ugyan elvesztették nagyhatalmi státuszukat, mégis jelentős 

események színhelyei voltak a Szent Szövetség korában. Különösképpen igaz ez Dél-Európára, 

melynek országaiban az 1820-as években szinte folyamatosak voltak a felkelések, forradalmi 

kísérletek, felszabadító mozgalmak. Ezek közül sikerrel ugyan csak a görögök nemzeti függetlenségi 

háborúja járt, azonban az itáliai és spanyolországi mozgalmak szerepe is nagy volt, hiszen alapjául 

szolgáltak a későbbi polgári forradalmaknak. 

 

 Felkelések Spanyolországban az 1820-as években 

 Az 1820-as évek itáliai mozgalmai, a carbonierik 

 Az Ifjú Itália mozgalom és a Risorgimento 

 A görög nemzeti felszabadító háború 

 Felkelések a balkáni államokban 

 Skandinávia államai a XIX. század első felében 

 A Németalföldi Királyság. Belgium függetlenné válása 

 

Hetedik téma.  

Az Amerikai Egyesült Államok a XVIII.század végén és a XIX.század első felében 

Az Amerikai Egyesült Államok a függetlenség kivívása után dinamikus fejlődésnek indult, 

mind gazdasági téren, mind területét és lakosságát tekintve. Az új ország egyre nyugatabbra tolta 

határait, egyre újabb államok csatlakoztak hozzá — azonban egyre inkább nőtt az a belső 

feszültség, amelyet az iparos és farmergazdálkodó Észak, és a rabszolgatartó ültetvényes Dél 

közötti különbségek okoztak.  

 

 Ipari forradalom kezdete az USA-ban a függetlenségi háború után 

 A Missouri-kompromisszum és következményei 



 A kétpártrendszer átalakulása és a Jackson-i demokrácia 

 Területi terjeszkedés a Csendes-óceán irányában 

 Az 1846-48-as Mexikó elleni háború 

 Az amerikai társadalom és a modern rabszolgaság 

 

Nyolcadik téma.  

A latin-amerikai államok függetlenségi harca 

A XIX. század elején, kihasználva a gyarmattartó országokban a napóleoni háborúk nyomán 

fellépő zavarokat, Latin-Amerika számos területén függetlenségi harc robbant ki. A forradalmak 

végigsöpörtek egész Közép- és Dél-Amerikán, s így a spanyolok és portugálok több évszázados 

világbirodalma összeomlott, világ térképén pedig egy sor új állam jelent meg. 

 

 Társadalmi és gazdasági helyzet a gyarmatokon 

 A spanyol gyarmatok felszabadító mozgalmának előzményei 

 A felszabadító háború menete a spanyol gyarmatokon, Simon Bolivar 

 Brazília különválása Portugáliától 

 

Kilencedik téma.  

Az 1848-as francia forradalmak és a Második Köztársaság 

Az 1830-as júliusi forradalom után Franciaországban tulajdonképpen a 

„pénzarisztokrácia”, azaz a vagyonos polgárság került hatalomra, melynek kezében az Orleans-i 

házból származó Lajos Fülöp király tulajdonképpen csak báb volt. A „polgárkirállyal” való 

elégedetlenség egyre nőtt, mígnem 1848 februárjában forradalom robbant ki Párizsban, amely 

Lajos Fülöp lemondásához és a Második Köztársaság kikiáltásához vezetett. Ezután négy, a nagy 

francia forradalom korszakát idéző év következett, mely ugyanoda torkolott, mint a XVIII.századi 

forradalom – a császárság kikiáltásába. 

 

 A francia politikai rendszer sajátosságai a „júliusi monarchiában”; a politikai bankettek; 

gazdasági-társadalmi helyzet; az ellentétek kiéleződése 

 Az 1848-as februári párizsi felkelés; Lajos Fülöp lemondása és a köztársaság kikiáltása  

 Az Ideiglenes Kormány megalakulása és intézkedései; a nemzeti műhelyek 



 Az ellentétek kiéleződése a polgári erők és a szocialisták között, a „vörös zászló vita” 

 Az áprilisi választások; a nemzeti műhelyek bezárása; az 1848 júniusi munkásfelkelés és 

leverése 

 Az 1848 decemberi elnökválasztások; a Rendpárt felemelkedése; az 1851. december 2-i 

államcsíny; a császárság kikiáltása 

 

Tizedik téma.  

Az 1848-49-es itáliai forradalmak 

 Itália a XIX.század közepéhez érve még mindig a széttagoltság állapotában volt. Azonban 

ide is elért a korszellem, a romantikus nacionalizmust valló fiatalság pedig – Mazzini és Garibaldi 

Ifjú Itáliájá köré tömörülve – az egységes állam megvalósítására törekedett. Így az 1848-ban 

kirobbanó forradalmi hullám is, amely valójában Itáliában, pontosabban Palermo városában 

kezdődött még januárban, a szociális és politikai követelések mellett nemzeti jelleget öltött. Azonban 

a  különböző politikai irányzatok, nevezetesen a piemonti alkotmányos monarchizmus és a római, 

illetve velencei republikanizmus ekkor még nem tudtak olyan összehangoltan cselekedni a közös cél 

érdekében, hogy sikerre vigyék az ügyüket. 

 

 Az itáliai forradalmak okai és előzményei: Itália politikai széttagoltsága és annak jellemzői; 

gazdasági helyzet 

 Az Ifjú Itália mozgalom; elképzelések az olasz egységgel kapcsolatban (Giuseppe Mazzini, 

Gioberti atya, Cesare Balbo) 

 Forradalom a Nápolyi Királyságban 

 Forradalmak a Habsburgok olasz tartományaiban  

 A piemonti forradalom és Piemont hadbalépése 

 Az osztrák ellentámadás és a custozzai csata 

 A Római Köztársaság és bukása, a francia intervenció; Velence ostroma és a forradalom 

veresége. 

 

Tizenegyedik téma.  

Az 1848-49-es németországi forradalmak 



 Itáliához hasonlóan a német földeken sem volt egység. A Német-római Birodalom 

megszűnése után a bécsi kongresszus döntése alapján a Német Szövetség volt az, amely valamelyest 

összefogta ezeket a területeket. A forradalmak tehát itt is nemzeti jelleget hordoztak. A 

Frankfurtban összegyűlt össznémet parlament tulajdonképpen egyszerre volt a demokratikus 

átalakulás és a nemzeti egyesülés képviselője. Azonban Németországban nem volt olyan koronás fő, 

aki fel akarta vállalni a forradalom védelmét annak minden célkitűzésével együtt és kellő ereje is 

volt ehhez. Az osztrák császár értelemszerűen szembenállt a forradalmakkal, a porosz király pedig 

úgy döntött nem fogadja el az alulról jövő koronát. A parlamentnek sem ereje, sem támogatottsága 

nem volt ahhoz, hogy egyedül elérje céljait, így egyszerűen feloszlott, a forradalom pedig véget ért. 

 

 A forradalom okai és előzményei 

 A forradalom kezdete, céljai és jellege 

 A frankfurti össznémet parlament 

 Ellentétek a forradalmi táboron belül, az ellenforradalmi erők sikerei 

 A forradalom vége   

 

Tizenkettedik téma.  

Forradalmak 1848-49-ben a Habsburg Birodalom területén 

 Az 1848-49-es forradalmi hullám természetesen nem kerülte el az egyik legnagyobb 

soknemzetiségű birodalmat sem. Sőt, a szabadságharc itt tartott a legtovább, hiszen Velence és 

Magyarország is a Habsburgok birtoka volt. A birodalom Metternich kancellársága idején 

tulajdonképpen a legitimizmus fellegvára volt, így az új eszmék – a liberalizmus és a nacionalizmus 

– is itt ütköztek a legnagyobb akadályokba. A forradalmak vereségük ellenére is katalizátorként 

hatottak a modernizációs folyamatban, azonban megoldatalanul maradt a birodalom legnagyobb 

problémája – a nemzetiségi kérdés. 

 

 A Habsburg Birodalom belpolitikai helyzete a forradalom előestéjén  

 A bécsi, prágai és pesti felkelések kezdete 

 A császári kormány lépései, az áprilisi cikkelyek  

 A forradalmak leverésének kisérlete, a magyar szabadságharc kezdete 

 Az októberi bécsi felkelés 

 A magyar szabadságharc menete, Buda elvesztése; az olmützi alkotmány  



 A magyar hadsereg megszervezése; a tavaszi hadjárat 

 A nemzeti kérdés a forradalom alatt 

 Az orosz intervenció és a szabadságharc veresége; a megtorlás és a szabadságharc 

következményei 

 

Tizenharmadik téma.  

Európa és Amerika kultúrája a XVIII.század végén és a XIX.század első felében 

Az 1789 és 1849 közötti időszak története nemcsak a viharos politikai események, háborúk 

és forradalmak miatt jelentős, hanem ezen korszak kulturális eredményei miatt is. Ez a korszak a 

művészetben a klasszicizmus és a romantika korszaka, míg a tudományban az ésszerűségé, a 

pozitivizmusé a főszerep. 

 A korszak művészeti irányvonalai. A klasszicizmus és a romantika 

 Irodalom 

 Képzőművészet  

 Zene 

 Építészet 

 A technika és tudomány fejlődése 

 A technikai fejlődés hatása az emberek életmódjára  

 

II. MODUL. 

EURÓPA ÉS AMERIKA ÁLLAMAINAK TÖRTÉNETE 1849-TŐL 1914-IG 

Tizennegyedik téma.  

Az olasz egység kialakulása 

 1849 után a Szárd Királyság avagy Piemont állt az olasz egységmozgalom élére. Az egység 

útjában a legnagyobb akadályt a Habsburgok birodalma jelentette, amely közvetlenül vagy közvetve 

szinte egész Észak- és Közép-Itáliát az uralma alatt tartotta. A piemontiak francia segítséggel 

szálltak szembe az osztrákokkal, oly sikeresen, hogy rövidesen szövetségesük is elpártolt tőlük. Míg 

északon a piemonti seregek győzelmei hatására növekedett az egy államhoz tartozó olasz területek 

nagysága, addig délen Garibaldi vörösingesei döntötték meg a Nápolyi Királyságot. A két terület 

végül egy alkotmányos monarchiában egyesült, így 1861-ben létrejött az Olasz Királyság. Azonban 



Velence és Róma csak pár évvel később, a porosz-osztrák és porosz-francia háborúk után 

egyesülhetett az új államban. 

 

 Itália államai a forradalmak után; tervek Itália egyesítésére vonatkozóan 

 Camillo Cavour tevékenysége; a plombiers-i egyezmény 

 Az osztrák – francia-piemonti háború; a villafrancai béke; a Habsburg uralom vége Közép-

Itáliában;  

 Garibaldi hadjárata és a Nápolyi Királyság bukása; az Olasz Királyság megalakulása 

 Velence csatlakozása az Olasz Királysághoz 

 Róma csatlakozása az Olasz Királysághoz  

 

Tizenötödik téma.  

A német egység kialakulása 

 Németországban a XIX.század közepére tulajdonképpen egyetlen tényleg német 

nagyhatalom maradt – Poroszország. A poroszok pedig, miután területeik így is közrefogták a 

német államokat, hozzáláttak a birodalom egyesítéséhez. A dánok és osztrákok legyőzésével az 

északi, a franciákra mért vereség révén pedig a déli államok kerültek Poroszország befolyása alá, 

így 1871. január 18-án a versailles-i palota tükörtermében kikiáltották a Német Birodalom 

megalakítását, melyben az egyesítő Poroszország továbbra is vezető szerepben volt. 

 

 Németország államai a forradalmak után 

 Tervek Németország egyesítésére; a kisnémet és nagynémet egység terve 

 Poroszország a XIX.század közepén, Bismarck kancellár 

 A porosz-osztrák–dán háború; az Északnémet Szövetségú 

 A porosz-olasz–osztrák háború; a königgrätzi csata  

 A francia-porosz háború és a Német Birodalom kikiáltása 

 

Tizenhatodik téma.  

Az Amerikai Egyesült Államok a XIX.század közepén. Az amerikai polgárháború 

Az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb kérdése a XIX.század közepén a rabszolgatartás 

problémája volt, amellyel szorosan összekapcsolódott a gazdaság iránya megválasztásának 



kérdése, különösen az újonnan meghódított területeken. Az iparos, illetve farmergazdálkodással 

foglalkozó Észak és a rabszolgatartó, ültetvényes Dél konfliktusa mindjobban kiéleződött, míg végül 

háborúba torkollott. Az Észak nyert, s ezután az Egyesült Államok a világ vezető gazdasági 

hatalmává vált. 

 

 Az USA gazdasági helyzete a XIX.század közepén 

 Az abolicionista mozgalom; a kansasi polgárháború és a John Brown féle felkelés  

 A Republikánus Párt megalakulása és programja; Lincoln elnökké választása és az 

ellentétek kiéleződése 

 A Konföderáció megalakulása; a polgárháború kezdete  

 A polgárháború hadieseményei, erőviszonyok  

 A gettysburgh-i csata — fordulat a háború menetében 

 A Konföderáció veresége és annak okai 

 A polgárháború következményei és az újjáépítés 

 

Tizenhetedik téma.  

A Második Császárság Franciaországban 

Bár Louis Bonaparte is felvette a császári címet és III.Napóleon néven kormányozta 

országát, elég hamar kiderült, hogy ez a Francia Császárság már nem ugyanaz, mint hajdan volt. 

Franciaország ugyan megpróbált Európa vezető hatalma maradni, de ezt, pontosabban ennek 

látszatát csak egy darabig sikerült fenntartani. A krími háború sokkal inkább angol-orosz 

összecsapás volt, mint francia erőfitogtatás, a mexikói kudarc pedig már egyértelműen előrejelezte 

a császárság külpolitikájának csődjét. Mindemellett a belpolitikai helyzet is egyre súlyosabbá vált, 

és a bonapartizmus elvesztette tömegbázisát. 

 

 III. Napóleon hatalomrajutása és a Második Császárság létrejötte 

 A császár személye és környezete 

 A Második Császárság virágkora. Szellemi élet 

 Gazdaság és társadalom a Második Császárság idején 

 III. Napóleon külpolitikája 

 



Tizennyolcadik téma.  

Nagy Britannia a XIX.század közepén 

 Nagy-Britannia a XIX.század közepére a világ vezető államává vált. Világbirodalom volt, a 

szó legtisztább értelmében, hiszen birtokai az összes kontinensre kiterjedtek, és a tengerhajózás 

szempontjából legfontosabb területek mind a birtokát képezték. Az ipari forradalom által 

megalapozott gazdaságának termékeit így a világ szinte összes piacára eljuttathatta, egyedülálló 

flottájának köszönhetően pedig bármely országgal szemben érvényesíthette akaratát. Az 

erőfölényhez alkalmazkodott a britek külpolitikai stratégiája – a splendid isolation, azaz a ragyogó 

elzárkózás politikája azt jelentette, hogy csak akkor avatkoznak be a nemzetközi konfliktusokba, ha 

a hatalmi egyensúly felborulni látszik. 

 

 Nagy-Britannia gazdasági világelsősége a XIX.század közepén  

 Társadalmi változások; belpolitikai helyzet, a második választójogi reform  

 Az ír kérdés 

 A Brit Birodalom gyarmatpolitikája; a szipoj lázadás; Kanada helyzete 

 Nagy-Britannia külpolitikája; a „splendid isolation” 

 

Tizenkilencedik téma.  

A francia-porosz háború és következményei 

 1870-re III.Napóleon vált a német egység egyedüli akadályává. A francia császár pedig, 

jócskán túlbecsülve hadserege erejét (vagy alábecsülve a poroszokét) úgy döntött fegyverrel vet 

véget a német egységtörekvéseknek. Számításait azonban a poroszok meglepően könnyedén 

keresztülhúzták, a Sedannál kapituláló császárt saját népe fosztotta meg trónjától, hogy ismét, 

immáron harmadszor, a köztársaság útjára lépjen. Franciaország a vereség hatására egy időre 

alászállt, a politikai csatározások – melyeknek a legvéresebb momentuma a Párizsi Kommün volt – 

az 1870-es évek végéig elhúzódtak; Németország pedig mint nagyhatalom jelentkezett, hogy 

ledolgozza lemaradását a világ gazdasági és politikai felosztásában. 

 

 Franciaország és Poroszország helyzete a háború előestéjén 

 A háború okai és előzményei, az emsi távirat 

 A háború kezdete és menete, a sedani kapituláció 

 A köztársaság kikiáltása; a Párizsi Kommün; a Kommün leverése  



 A Német Birodalom kikiáltása és a frankfurti béke 

 

Huszadik téma.  

A Harmadik Köztársaság Franciaországban 

 Bár az 1870-es évek végére a köztársaság megszilárdult és a monarchia restaurációjának 

„veszélye” eloszlott, Franciaország belpolitikai élete egyáltalán nem tekinthető szilárdnak a XIX.-

XX.század fordulóján. Az atomizált pártrendszer, azaz a rengeteg kis párt eleve gyakran okozott 

kormányválságot és kormányváltást is; mindezt azonban még olyan, nemzetközi visszhangot kiváltó 

események is fokozták, mint a Panama-botrány, vagy a Dreyfus-ügy. Ezek a belső egyenetlenségek 

azonban nem tépázták meg Franciaország tekintélyét, amely így is a második legnagyobb 

gyarmattartó és a negyedik legnagyobb gazdasági hatalom volt az első világháború előestéjén. 

 

 A köztársaság megszilárdulása Franciaországban; a Harmadik Köztrásaság alkotmánya 

 Belpolitikai élet Franciaországban a század végén; a radikális párt 

 A boulangerizmus; a Panama-botrány; a Dreyfus-ügy 

 Gazdaság és társadalom  

 Franciaország külpolitikája a XIX.század végén és a XX.század elején; az antant 

megalakulása  

 Francia gyarmatpolitika 

 

Huszonegyedik téma.  

A Német Birodalom 1871-1914 között 

 A fiatal Német Birodalom rövid idő alatt meghatározó szereplővé vált a nemzetközi 

porondon. Bismarck, aki remek diplomáciai érzékét már az egyesítés idején bemutatta, a birodalom 

első húsz évének külpolitikáját is meghatározta. Pályafutása végére azonban mesterműve – 

Franciaország elszigeteltségben tartása – lassan összedőlt; a három császár szövetségének 

felbomlását nem tudta megakadályozni. A trónra lépő új császár, II.Vilmos csak felgyorsította ezt a 

folyamatot, „Világpolitikája” tulajdonképpen Németország részleges elszigetelődését okozta, csak 

két haldokló, de legalábbis gyengékedő birodalom, a Habsburg és az Oszmán maradt a 

szövetségese. Azonban a „Második Birodalom” negyven év alatt olyan sikereket ért el mind a 

gazdaság, mind a fegyverkezés területén, hogy később szinte egymaga is fel tudta venni a versenyt 

az antanthatalmakkal négy éven keresztül. 



 

 A Német Birodalom politikai berendezkedése 

 A társadalom jellegzetességei a birodalom létrejöttekor; a junkerek 

 Bismarck belpolitikájának főbb jellemzői; a Kulturkampf 

 A szociáldemokrata munkásmozgalom megjelenése, a szociáldemokráciaellenes különleges 

törvény;  

 Belpolitikai élet Németországban a XIX-XX.század fordulóján 

 Bismarck külpolitikája – a három császár szövetsége és a hármas szövetség kialakulása 

 II.Vilmos „világpolitikája”; a flottaépítési program és a „Drang nach Osten”  

 

Huszonkettedik téma.  

Nagy-Britannia 1870-1914 között 

Nagy-Britannia gazdasági fölénye a XIX. század végére elolvadt, azonban óriási gyarmatai 

és flottája révén még így is a világ egyik vezető hatalma maradt. A belpolitikai életében továbbra is 

megmaradt a stabil kétpártrendszer, a konzervatívok és liberálisok megingathatatlannak tűnő 

pozícióival. 

 

 Nagy-Britannia, mint világhatalom 

 A korszak gazdasága 

 Az angol kétpártrendszer és a demokrácia fejlődése 

 Az ír kérdés és az angol belpolitika 

 A viktoriánus Anglia társadalma 

 A Brit Birodalom külpolitikája 

 

 

Huszonharmadik téma.  

Az USA 1877-1914 között 

Az Egyesült Államokban a XIX-XX.század fordulójára gyakorlatilag kialakult a ma is létező 

rendszer, megértek a feltételei az ország világhatalommá válásának – amellett, hogy 

tulajdonképpen beleszólása volt az amerikai kontinens összes eseményébe, a világ vezető 

gazdaságává vált. Megjelentek az óriáscégek, a trösztök és monopóliumok, és velük együtt az első 



trösztellenes törvények. Létrehozták az első amerikai támaszpontokat, egyelőre csak a karibi és 

óceániai térségben, de így is több ezer kilométerre az anyaországtól. És ami a legfontosabb, a két 

nagy párt, a demokrata és a republikánus végleg bebetonozódott az Egyesült Államok politikai 

életében, kialakítva a napjainkig legtartósabb kétpártrendszert a világon. 

 

 A gazdasági fejlődés és társadalmi változások 

 Politikai élet, elnökválasztások 

 A trösztök és monopóliumok, trösztellenes törvények 

 Theodore Roosevelt elnöksége 

 Az 1907-es bankpánik és a Federal Reserve System létrehozása; Woodrow Wilson 

elnöksége 

 Az Egyesült Államok expanzív külpolitikája; az 1898-as spanyol-amerikai háború  

 

Huszonnegyedik téma.  

Dél-Európa államai a XIX.század második felében – a XX.század elején 

Dél-Európa államai a XIX.század végére jelentős hátrányt szedtek össze a nyugati világ 

vezető hatalmaihoz képest. Ez még arra az Olaszországra is igaz, amely éppen ekkoriban kezdte 

bontogatni szárnyait a nemzetközi életben. A spanyolok és portugálok világbirodalmai ekkorra már 

elenyésztek, csak néhány jelentéktelenebb gyarmat emlékeztethette a világot a két ibériai ország 

egykori dicsőségére. A Balkán államai pedig csak ebben az időben szabadultak fel a több 

évszázados oszmán uralom alól, így az önállóság „újratanulásával” voltak elfoglalva. Azonban a 

Balkán félsziget régi-új államai szinte rögtön kétes értékű főszerephez jutottak a nemzetközi 

összetűzésekben, így a terület Európa lőporoshordójává vált.  

 

 Olaszország bel- és külpolitikája az egyesülés után 

 A spanyol trónharcok és forradalom; az első köztársaság Spanyolországban 

 Spanyolország bel- és külpolitikája a XIX.század végén és a XX.század elején 

 Portugália a XIX.század második felében és a XX.század elején; az 1910-es portugál 

forradalom  

 Anarchista mozgalmak Dél-Európában a XIX.század végén és a XX.század elején 

 Az 1848-49-es forradalmak a dunai fejedelemségekben 

 Havasalföld és Moldva egyesülése – Románia megalakulása 



 A bolgár függetlenség kivívása; területi változások az 1877-78-as orosz-török háború után 

  Szerbia, Bulgária, Románia és Görögország a XIX.század végén és a XX.század elején; a 

krétai háború 

 Az 1903-as palotaforradalom Szerbiában 

 Az 1907-es romániai parasztfelkelés 

 A Balkán-félsziget államai a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 

 Az első és második Balkán-háború 

 

Huszonötödik téma.  

Skandinávia államai a XIX.század második felében – a XX.század elején 

Skandinávia a XIX. század végén és a XX. század elején már nem játszott jelentős szerepet a 

világpolitikában, azonban egyenletesen haladtak a gazdasági fejlődés azon útján, amely a XX. 

században a jóléti állam megteremtésének alapjául szolgált. A kor legjelentősebb eseménye a 

térségben: Norvégia függetlenné válása. 

 

 A skandináv államok politikai fejlődése 

 Gazdaság és társadalom 

 Norvégia függetlenségének kivívása 

 A skandináv államok külpolitikája 

 

Huszonhatodik téma.  

A Osztrák-Magyar Monarchia 1867-1914 között 

Az 1867-es kiegyezés folytán a Habsburgok birodalma dualista, azaz kétközpontú 

monarchiává vált. Magyarország részben önállóan határozhatta meg belső fejlődését. A birodalom 

majd minden tartománya tovább haladt a polgári fejlődés útján, mind gazdaságilag, mind jogilag. 

A látszólagos stabilitás mögött azonban már jelentkeztek a birodalmat szétfeszítő erők, éspedig a 

politikai önállósággal nem rendelkező nemzetiségek törekvései képében.  

 Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés, a dualista állam létrejötte 

 A polgári államszervezet kialakulása 

 Gazdaság és társadalom a XIX. század második felében 



 A viszonylagos stabilitás időszaka (1867-1895) 

 A politikai élet válsága a századfordulón 

 Magyarország az első világháború előestéjén 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 

 Nemzetiségi kérdés, pánszlávizmus, antiszemitizmus 

 

Huszonhetedik téma.  

Latin-Amerika a XIX.század második felében és a XX.század elején 

Latin-Amerika államai az újkor végén még nem voltak igazán jelentősek. Ennek elsődleges 

okát zavaros belpolitikai életükben és gazdaságuk fejletlenségében kell látnunk. Gyakoriak voltak a 

katonai puccsok, a parasztfelkelések, a gyarmatosítók leszármazottai és az őslakosok közti 

konfliktusok. Ráadásul a Monroe-elv alapján az Egyesült Államok igyekezett minél nagyobb 

befolyásra szert tenni a kontinens államaiban, és ezzel nem volt egyedül – Németország és Nagy-

Britannia sem akart lemaradni Latin-Amerika lehetőségeinek kiaknázásában. 

 

 Latin-Amerika államainak gazdasági és társadalmi fejlődése a XIX. század második 

felében 

 A rabszolgaság megszűntetése és a császárság bukása Brazíliában 

 A politikai fejlődés sajátosságai Latin-Amerikában 

 Latin-Amerika gazdasági és politikai helyzete a XX. század elején 

 Latin-Amerika a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 

 Az 1910-17-es mexikói forradalom 

Huszonnyolcadik téma.  

Nemzetközi kapcsolatok fejlődése 1871-1914 között 

 A francia-porosz háború után a világon két jelentős szövetség jött létre, amelyek harcba 

kezdtek a világújrafelosztásáért. A két legnagyobb gyarmattartó, Anglia és Franciaország 

szükségszerű szövetséget kötött a feltörekvő Németország ellen. Ehhez a szövetséghez csatlakozott 

Oroszország is, amely a balkáni igényei miatt került szembe Németországgal és annak elsőszámú 

szövetségesével, az Osztrák-Magyar Monarchiával. A német-osztrák-magyar szövetséghez 

harmadikként névleg ugyan Olaszország csatlakozott, az olaszok a XX. század végén adriai 

igényeik miatt egyre inkább eltávolodtak a Monarchiától.  



 

 Nemzetközi helyzet a francia-porosz háború után; Franciaország elszigetelődése 

 A három császár szövetsége 

 Az orosz-török háború diplomáciai következményei; a kettős és hármas szövetség 

 A bolgár válság 

 A francia-orosz szövetség  

 A századforduló háborúi (amerikai-spanyol, angol-búr, orosz-japán)  

 Az antant létrejötte 

 A boszniai válság és a marokkói válságok 

 Az olasz-török háború és a Balkán-háborúk  

 

Huszonkilencedik téma. 

Európa és Amerika kultúrája a XIX.század második felében és a XX. század elején 

A művészetekben számtalan új irányzat, számtalan művészóriás munkássága fémjelezte ezt a 

korszakot: Verdi, Wagner, Munkácsy, Van Gogh, Zola, Ibsen csak néhány ezek közül. A tudományos 

fejlődés is rohamléptekkel haladt előre, mind a természet-, mind a humán tudományok területén 

rengeteg korszakos jelentőségű tudós alkotott a XIX. század végén és a XX. század elején. 

 

 A korszak művészeti irányvonalai. A klasszicizmus és a romantika 

 Irodalom 

 Képzőművészet  

 Zene 

 Építészet 

 A technika és tudomány fejlődése 

 A technikai fejlődés hatása az emberek életmódjára  



GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK TÉMÁI 

 

Európa államai a napóleoni háborúk idején 

 A franciák által megszállt területek élete. Itália, Svájc és Németalföld. Napóleon bábállamai 

Európában. 

 A Német-római Birodalom felszámolása és a Rajnai Szövetség. Ausztria és Poroszország a 

napóleoni háborúk idején.  

 Portugália és Spanyolország francia megszállása. Az ellenállás és a franciák kiűzése  

 Dánia és Svédország. 

 Anglia a XIX.század elején. A luddista mozgalom. 

 

A latin-amerikai államok függetlenségi harca 

 Társadalmi és gazdasági helyzet a gyarmatokon 

 A spanyol gyarmatok felszabadító mozgalmának előzményei 

 A felszabadító háború menete a spanyol gyarmatokon, Simon Bolivar 

 Brazília különválása Portugáliától 

 

Az 1848-1849-es itáliai forradalmak  

 Itália helyzete a forradalmak előtt. Az itáliai forradalmak okai és kezdete 

 Forradalom a Nápolyi Királyság területén és annak bukása 

 Az észak-itáliai forradalmak és Piemont 

 Piemont veresége az észak-itáliai felkelők bukása 

 A Római Köztársaság és annak bukása 

 

Az amerikai polgárháború  

 Gazdasági fejlődés az USA-ban az 1850-es években 

 A kansasi polgárháború és a John Brown féle felkelés 

 Lincoln elnökké választása és a polgárháború kezdete  

 A polgárháború menete 1861-62-ben 



 Fordulat a polgárháborúban. A gettysburghi csata 

 A Konföderáció veresége 

 A polgárháború következményei és a Dél rekonstrukciója 

 

Nagy-Britannia a XIX.század közepén 

 Nagy-Britannia gazdasága a XIX.század közepén 

 Politikai változások Angliában 

 Az ír kérdés a XIX.század közepén 

 Nagy-Britannia külpolitikája az 1850-60-as években 

 A Brit Birodalom gyarmatainak helyzete 

 

A Harmadik Köztársaság Franciaországban 

 A Harmadik Köztársaság megszilárdulása az 1870-es években 

 A gazdaság fejlődése Franciaországban 1871-1914 között 

 A francia belpolitikai élet a XIX-XX.század fordulóján 

 A francia gyarmatbirodalom kiépítése 

 A francia-orosz szerződés és a francia-német ellentétek kiéleződése 

 

A Német Birodalom 1871-1914 között  

 A Német Birodalom politikai berendezkedése 

 Belpolitikai élet a Német Birodalomban 1871-1914 között 

a) a Kulturkampf 

b) a szocialistaellenes különleges törvény 

 A Német Birodalom gazdasági fejlődése 

 Bismarck kancellár külpolitikája. A három császár szövetsége és a hármas szövetség 

 A német gyarmatbirodalom kialakulása 

 II.Vilmos császár „világpolitikája” 

 

A Balkán-félsziget államai a XIX.század második felében – a XX.század elején  



 Az 1848-49-es forradalmak a dunai fejedelemségekben 

 Havasalföld és Moldva egyesülése – Románia megalakulása 

 A bolgár függetlenség kivívása. Területi változások az 1877-78-as orosz-török háború után 

 Szerbia a XIX.század végén – a XX.század elején. Az 1903-as palotaforradalom 

 Bulgária a XIX.század végén – a XX.század elején 

 Románia a XIX.század végén – a XX.század elején 

 Görögország a XIX.század végén – a XX.század elején 

 Az első Balkán-háború 

 A második Balkán-háború 
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TESZTKÉRDÉSEK 

Hány szakaszból állt a nagy francia forradalom: 

3 

5 

6 

7 

 

Mettől-meddig tarott a nagy francia forradalom előkészítő szakasza: 

1789. július 14- 1792. augusztus 10.  

1794. július 27- 1799. november 09.  

1789. május 05- 1789. július 14.  

1792. augusztus 10- 1793. június 02. 

  

Miről kapták a girondisták a nevüket:  

egy dominikánus szerzetesrendről 

Girond megyéből származott a legtöbb tag 

Párizsi nemesekről 

Az új forradalmi naptárról 

 

Mikor volt Bastille ostroma:  

1789. május 05.  

1789. július 12.  

1789. július 14.  

1789. augusztus 26.  

 

Mik voltak azok az assignaták:  

megyék nevei 

belső vámok 

utalványok 

papírpénz 

 

Ki volt Franciaország királya 1774-1792 között:  

XVI. Lajos 

XVII. Lajos 



XVIII. Lajos 

X. Károly 

 

Ki nem volt tagja az első franciaellenes koalíciónak:  

a) Oroszország 

b) Anglia 

c) Hollandia 

d) Spanyolország 

 

Mikor végezték ki XVI. Lajost:  

a) 1792. január 21.  

b) 1793. január 21.  

c) 1794. január 21.  

d) 1791. január 21.  

 

Kinek a lánya volt Marie-Antoinette: 

a) II. József 

b) II. Lipót 

c) Mária Terézia 

d) III. Károly 

 

Meddig állt fenn a forradalmi időszámítás Franciaországban:  

a) 1802 

b) 1803 

c) 1804 

d) 1805 

 

Honnan származott Bonaparte Napóleon:  

a) Szardínia 

b) Szicília 

c) Korzika 

d) Szent Ilona 

 

Mikor koronázták császárrá Napóleont: 

a) 1802. december 02.  



b) 1803. december 02.  

c) 1804. december 02.  

d) 1805. december 02.  

 

Mi volt a Code Napóleon: 

a) polgári törvénykönyv 

b) alkotmány 

c) oktatási szabályzat 

d) államtanács 

 

Melyik békében osztotta fel egymás között Európát Oroszország és Franciaország:  

a) amiens-i béke 

b) tilsiti-béke 

c) lunéville-i béke 

d) bécsi-béke 

 

Hol található Borogyinó: 

a) Oroszország 

b) Ausztria 

c) Anglia 

d) Poroszország 

 

Melyik szigetre száműzték Napóleont 1814-ben: 

a) Korzika 

b) Szardínia 

c) Elba 

d) Kréta 

 

Mikor zajlott le a Waterloo-i csata: 

a) 1814. június 18.  

b) 1815. március 12.  

c) 1815. június 18.  

d) 1815. december 15.  

 

Mikor és hol halt meg Napóleon:  



a) 1820, Korzika 

b) 1821, Szardínia 

c) 1821, Szent-Ilona 

d) 1822, Korzika  

 

Mi volt a kontinentális zárlat:  

a) kereskedelmi szerződés Angliával 

b) Anglia háborúja Kína ellen 1840-42 között 

c) az 1848-as párizsi forradalom idején a munkanélküliek foglalkoztatására létrehozot 

intézmények 

d) Napóleon hirdette meg 1806-ban, hogy gazdaságilag térdre kényszerítse Angliát.  

 

Kik voltak a dekabristák:  

a) az 1825. decemberi pétervári felkelés résztvevői 

b) a Direktórium tagjai 

c) a Harmadik Ügyosztály résztvevői 

d) az Északi-Társaság tagjai 

 

Mettől-meddig uralkodott I. Sándor:  

a) 1801-1825 

b) 1825-1855 

c) 1855-1882 

d) 1894-1917 

 

Mi volt a Monroe-elv: 

a) földrendelet, amelynek értelmében 40 acre földet 50 dollárért lehet megvásárlni 

b) James Monroe, amerikai elnök hirdette meg, mely szerint „Amerika az amerikaiaké” 

c) A rabszolgaság eltörlésére irányuló törvény 

d) Észak és Dél kofliktusának rendezésére irányuló törvény 

 

Mikor szerezte meg az USA Mexikó felét, 2,3 millió km²: 

a) 1810-1813 

b) 1818 

c) 1824-1825 

d) 1846-1848 



 

Mettől-meddig tartott a polgárháború az USA-ban: 

a) 1860-1865 

b) 1860-1864 

c) 1861-1865 

d) 1862-1866 

 

Mennyi volt a rabszolgák száma Délen: 

a) 3 millió 

b) 5 millió 

c) 3,5 millió 

d) 7 millió 

 

Kit választanak meg az USA elnökének 1860. novemberében:  

a) Andrew Johnson 

b) Jefferson Davis 

c) James Monroe 

d) Abraham Lincoln 

 

Mikor deklarálták a rabszolgaság eltörlését az USA-ban:  

a) 1863. január 01 

b) 1865. április 09.  

c) 1865. április 14.  

d) 1862. május 12.  

 

Mit nevezzünk restaurációnak:  

a) az Orleans-i dinasztia uralmának visszaállítását a francia trónra 

b) a Bourbon-dinasztia uralmának visszaállítását a francia trónra 

c) politikai célú lakoma 

d) a sajtószabadság eltörlése 

 

Mettől meddig uralkodott XVIII. Lajos:  

a) 1824-1830 

b) 1830-1848 

c) 1814-1824 



d) 1840-1853 

 

Ki volt az a francia uralkodó, aki hazahozatta Napóleon hamvait Szent-Ilonáról: 

a) X. Károly 

b) XVIII. Lajos 

c) III. Napóleon 

d) Lajos Fülöp  

 

Mikor kiálltják ki  Franciaországban a köztársaságot: 

a) 1848. január 19.  

b) 1848. február 22.  

c) 1848. február 24.  

d) 1848. február 25.  

 

Mit nevezzünk „népek tavaszának”: 

a) az európai kontinensen végig söprő forradalmi hullám 

b) politikai célú lakoma 

c) olasz-francia koalíciós szerződés 

d) forradalom Bécsben 

 

Mikor tört ki a forradalom Pesten: 

a) 1848. március 13.  

b) 1848. március 17.  

c) 1848. március 19.  

d) 1848. március 15.  

 

Ki volt Guiseppe Mazzini:  

a) olasz szabadsághős, az Ifjú Itália mozgalom vezetője, 1848-ban a római köztársaság elnöke 

b) római pápa 

c) a Vörösingesek vezetője 

d) a Szárd-Piemonti királyság vezető politikusa 

 

Hogy hívták Guiseppe Garibaldi önkéntes csapatát: 

a) Feketeingesek 

b) Vörösingesek 



c) Kékingesek 

d) Szürkeingesek 

 

Mi volt a német forradalom két központja: 

a) Berlin, Bécs 

b) Hamburg, Bécs 

c) Majna-Frankfurt, Prága 

d) Berlin, Innsbruck 

 

Mi az a Landtag: 

a) előparlament 

b) rendi országgyűlés 

c) alkotmány 

d) fegyverszünet 

 

Mettől-meddig tarott a Krími háború: 

a) 1853-1856 

b) 1852-1856 

c) 1854-1857 

d) 1854-1858 

 

Mettől-meddig uralkodott II. Viktor Emanuel Olaszországban:  

a) 1820-1878 

b) 1810-1861 

c) 1861-1878 

d) 1852-1861 

 

Kik a résztvevői a Plombieres-i találkozó: 

a) Mazzini. III. Napóleon 

b) II. Viktor Emanuel, Garibaldi 

c) Cavour, III. Napóleon 

d) Cesaro Balbo, IX. Pius 

 

Hol található Magenta: 

a) Németország 



b) Ausztria 

c) Svájc 

d) Olaszország 

 

Mi lett az 1861. januárjában kikiálltott Olasz királyság fővárosa: 

a) Róma 

b) Firenze 

c) Nápoly 

d) Milánó 

 

Milyen származású volt Otto von Bismarck kancellár: 

a) német 

b) osztrák 

c) porosz 

d) belga 

 

Mikor kiálltják ki az egységes Német Császárságot:  

a) 1870. január 18.  

b) 1871. május 10.  

c) 1871. január 18.  

d) 1871. augusztus 23.  

 

Mi a Reichstag: 

a) birodalmi gyűlés 

b) előparlament 

c) egységes pénzrendszer 

d) hadsereg reform 

 

III. Frigyes hány napig uralkodott Németországban: 

a) 200 nap 

b) 300 nap 

c) 100 nap 

d) 150 nap 

 

Mi az a kultúrkampf: 



a) az 1820-ban az amerikai államok egyensúlyát biztosító megegyezés 

b) 1858-ban megkötött titkos egyezmény, III. Napóleon és Cavour között 

c) a német állam harca a római katolikus egyház közigazgatásában, az államelméletben és az 

oktatásban betöltött kulcsszerepe ellen.  

d) a német vámszövetség megalakulása 

 

Kik voltak a landlordok:  

a) konzervatív párti politkus 

b) nagy földbirtokosok 

c) textil ipari munkások 

d) porosz nagybirtokos 

 

Mettől-meddig uralkodott Viktória királynő Angliában: 

a) 1847-1900 

b) 1876-1901 

c) 1837-1901 

d) 1837-1898 

 

Mi fűződik Robert Fulton nevéhez:  

a) a gőzhajó feltalálása 

b) a röntgensugarak feltalálása 

c) a telefonközpont feltalálása 

d) a relativitáselmélet megalkotása 

 

Milyen származású volt Alexander Bell, a telefon feltalálója: 

a) angol 

b) svéd 

c) holland 

d) skót 

 

Kinek a nevéhez fűződik a „fonó Jenny’feltalálása:  

a) James Watt 

b) Albert Einstein 

c) Henry Ford 

d) James Hargreaves 



 

Mit jelent a Labour Party:  

a) községháza Párizsban 

b) az angol Munkáspárt neve 

c) nemzetközi munkásszövetség 

d) angol munkásmozgalmi irányzat 

 

Mit jelent az  annexió: 

a) egy terület erőszakos bekebelezése, közigazgatási beolvasztása 

b) a hadviselés egyik formája 

c) szerb nacionalista szervezet 

d) valamely terület vagy állam fegyvermentesítése.  

 

Mikor jött létre a három császár szövetsége: 

a) 1872 

b) 1873 

c) 1875 

d) 1877 

 

Mikor zajlott lett az orosz-japán háború: 

a) 1904-0905 

b) 1899-1903 

c) 1905-1911 

d) 1912-1913 

 

Mikor annektálja az Osztrák-Magyar-Monarchia Boszniát: 

a) 1905 

b) 1907 

c) 1908 

d) 1910 

 

Mikor uralkodott Ferenc József:  

a) 1848-1912 

b) 1867-1915 

c) 1848-1916 



d) 1916-1921 

 

Mikor jött létre az Osztrák-Magyar-Monarchia: 

a) 1856 

b) 1865 

c) 1869 

d) 1867 

 

Kinek volt a ragadványneve a „bresciai hiéna”: 

a) Haynau 

b) Jellasics bán 

c) Schwarzenberg 

d) Windischgratz 

 

Mikor tették le a magyarok a fegyvert az 1848-49-es forradalom idején:  

a) 1849. május 01 

b) 1849. augusztus 11.  

c) 1849. augusztus 13.  

d) 1849. október 02.  

 

Mit jelent a devalváció: 

a) a pénz leértékelése, oly módon, hogy a forgalomban lévő bankjegyeket felülbélyegzik 

b) nem nemesi származású értelmiségi 

c) a jobbágykérdés megoldásának egyik lehetséges módja 

d) örökösödési jog kiterjesztése 

 

Ki írta a Nemzeti dalt: 

a) Kossuth Lajos 

b) Táncsics Mihály  

c) Petőfi Sándor 

d) Kölcsey Ferenc 

 

Mikor jött létre az antant: 

a) 1902 

b) 1904 



c) 1908 

d) 1909 

 

Mettől-meddig uralkodott I. Miklós:  

a) 1801-1825 

b) 1825-1855 

c) 1855-1883 

d) 1883-1894 

 

Mikor csatolták csatolták vissza Velencét Olaszországhoz: 

a) 1865 

b) 1867 

c) 1866 

d) 1870 

 

Mikor lett Viktória királynő India császárnője:  

a) 1874 

b) 1875 

c) 1877 

d) 1876  

 

Mikor tette le a fegyvert az Osztrák-Magyar-Moonarchia az I. Világháborúban: 

a) 1918. augusztus 23 

b) 1918. november 11.  

c) 1918. november 03.  

d) 1918. október 30.  

 

Mikor adták ki az Emberi és Polgári jogok Nyilatkozatát Franciaországban:  

a) 1789. július 14.  

b) 1789. augusztus 26.  

c) 1789. október 10.  

d) 1789. december 12.  

 

1789-ben hány megye létezett Franciaországban:  

a) 83 



b) 85 

c) 87 

d) 89 

 

 



FONTOSABB FOGALMAK 

Abolícionizmus: a rabszolgaság eltörléséért indított polgárjogi mozgalom.  

Abszolutizmus A monarchiának azon formája, melyben az uralkodó a rendeket kiszorítva a 

hatalomból egyeduralmat szerzett. 

Anarchizmus: az állam létét és hatalmát szükségtelennek tekintő, az emberi szabadság útjában 

állónak minősítő mozgalom. Az állam intézményrendszerét a kulcsemberek meggyilkolása útján 

vélte szétrombolhatónak, ezért a terrorizmusba torrkollt.  

Annexió: egy teerület erőszakos bekebelezése, közigazgatási beolvasztása, önállóságának teljes 

megszűntetése.  

Antant: nagyhatalmi érdekszövetség, melynek elvi kidolgozása Delcassé francia külügyminiszter 

nevéhez fűzódött. A Franciaország és Oroszország (1893), a Franciaország és Anglia (1904) 

valamint az Oroszország és Anglia (1907) között létrejött kétoldalú megegyezéseken alapult. Nevét 

az angol-francia szerződésről (entente cordiale-szívélyes együttműködés) kapta.  

Assignáta: a pénzügyi csőd miatt Franciországban 1789-ben állami kötvény formájában kamatozó 

hiteljegyeket bocsátottak ki, amelyeknek fedezetéül a forradalom alatt elkobzott földbirtokok 

szolgáltak, így földtulajdonra lehetett beváltani őket. Az infláció miatt egyre inkább pénzként 

kezdték használni, míg 1790-ben hivatalos fizetőeszköz lett. A teljesen elértéktelenedett 

assignatákat 1797-ben kivonták a forgalomból.  

Balkáni háborúk: a felbomló Oszmán Birodalom területén a nemzetállamok kialakulásához 

kötődő konfliktusok, amelyeket Anglia, Németország,Olaszország és Oroszország balkáni 

érdekellentétei is erősítették. Az első 1912.október: Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegro 

győztes háborúja Törökország ellen. A második 1913. június: Bulgária háborúja Szerbia, majd a 

szövetségre lépő Románia, Görögország , Montenegro és Törökország ellen. Bulgária vereséget 

szenvedett, s területeket vesztett.  

Berlini kongresszus: (1878. június-július) az európai nagyhatalmak konferenciája a balkáni 

kérdésről. Célja: Oroszország balkáni pozícióinak gyengítése, a San-Stefano-i békeszerződés 

módosítása. Elismerte Bulgária önállóságát, de csökkentette területét (Makedónia és Kelet-Rumélia 

török igazgatás alatt maradt). Oroszország megkapta Besszarábiát, Anglia Ciprust, Ausztria-

Magyarország pedig ellenőrzése alá vonta Bosznia-Hercegovinát. 

Biarritzi találkozó: Bismarck és III. Napóleon találkozója 1865 októberében. Franciaország 

hozzájárult az északnémet egységhez, mert a porosz-osztrák háborútól országa helyzetének 

javulását várta. Ezután indult meg a porosz-osztrák háború.  



Birodalmi gyűlés (Reichstag): a Német Császárság korlátozott jogkörű törvényhozó testülete, 

amelynek képviselőit a 25 év feletti férfiakra kiterjedő általános választójog alapján választották.  

Bonapartizmus: olyan egyszemélyi diktatúrán alapuló kormányzati rendszer, amelyben a 

népképviselet látszólag létezik, de a hatalom minden eszközzel befolyásolja és manipulálja a 

tömegeket. Létezik általános választójog, mégis az történik, amit a hatalom szeretne. Ebben segít a 

cenzúrázott sajtó, a hdsereg, a rendőrség, a bürokrácia.  

Carbonarik: olyan politikai mozgalom tagjai, akik Itália függetlenségét és egységét kívánták 

megvalósítani. Nevüket onnan kapták, hogy a szénégetők kunyhóiban voltak titkos 

találkozóhelyeik. Céljaikat főleg terrorcselekményekkel akarták elérni.  

Centrizmus: a II. Internacionálé irányzata, amit elsősorban Karl Kautsky neve fémjelzett. A 

marxisták és revizionisták vitájában a pártegység fenntartása érdekében a megbékélést hirdette.  

Chartisták: az angol munkásmozgalom irányzata. Demokratikus jogokat biztosító alkotmányt 

követeltek: általános, cenzus nélküli választójogot, titkos szavazást, s a képviselők díjazását. 

Módszerük az aláírásgyűjtés és petíciók szerkesztése volt. Nevüket az 1838-ban általuk kiadott 

People's Charter (A nép kiváltsága) című dokumentumról kapták.  

Code Napoleon: Napóleon 1804-ben kiadott polgári törvénykönyve. A törvénykönyv biztosította a 

jogegyenlőséget, a magántulajdont és a polgári házasságot.  

Dekabristák: az 1825 decemberi pétervári felkelés résztvevői. A főként nyugatot megjárt 

katonatisztek alkotmányos monarchiát (egyesek köztársaságot) szerettek volna Oroszországban. A 

felkelést a trónra lépő I. Miklós leverte.  

Demilitarizálás: valamely terület vagy állam fegyvermentesítése, a fegyveres erők, a hadipar és a 

katonai létesítmények leszerelése.  

Demográfia: népességtudomány. A népesség területi elhelyezkedését, összetételét, struktúráját, 

ezek változásait, a változások mozgatóit kutató tudomány.  

Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata: a felvilágosodás szellemében, az amerikai Függetlenségi 

Nyilatkozat alapján készült forradalmi dokumentum. Kimondta a törvény előtti egyenlőséget, a 

születési jogok eltörlését, valamint garantálta az egyén elidegeníthetetlen szabadságjogait. 

1789.augusztus 26-án fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés.  

Emsi sürgöny: a francia-porosz háborút kirobbantó német provokáció dokumentuma. Bismarck a 

francia császárnak küldött táviratot,a mexikói trón elfoglalása tárgyában olyan módon alakította át, 

hogy a diplomáciában szokatlanul, sértő, elutasító hangvételű lett. Erre üzent hadat 

Poroszországnak III. Napóleon 1870-ben.  



„Fekete Kéz”: a Habsburg és a török uralom alatt lévő szerbek egyesítésére törekvő titkos szerb 

nacionalista szervezet elnevezése. Tagjai számos merényletet hajtottak végre.  

„Fényes elszigeteltség”: Anglia külpolitikájának alapelve a XIX. Századtól. Az európai status quo 

változatlan fenntartásának igényét jelentette.  

Forradalom: alapvető, általában robbanásszerű változás a politikai rendszerben, a társadalomban 

vagy a gazdaságban, ammelyre jellemző a korábbi viszonyok éles tagadása.  

Frankfurti parlament: a Német Szövetség tagállamainak kormányok által delegált küldötteiből 

álló testület, amely a Németország egészét érintő kérdésedkről döntött.  

Girondisták: a mérsékelt köztársaságpárti irányzat képviselői, a szabad vállalkozás hívei a nagy 

francia forradalom idején. Nevük Gironde megyétől ered, ahonnan vezetőik egy része származott.  

Ifjú Itália mozgalom:Mazzini szervezte meg a XIX. Század 30-as éveiben azzal a céllal, hogy 

elősegítse az egységes, független olasz köztársaság forradalmi úton történő létrejöttét.  

Il Risorgimento: (Újraegyesítés) egy 1847-ben alapított hazafias olasz újság neve, amely az 

egyesítés szimbólumává és a korszak elnevezésévé vált. Szerkesztője Cavour volt.  

Illegalitás: engedély nélküli működés. Általában a fennálló politikai rendszer által nem 

engedélyezett pártok, szervezetek, „föld alatti”tevékenysége, de ezt elmondhatjuk a 

kereskedelemről illetve a gazdaságról.  

Internacionálé: nemzetközi minkásszövetség, a munkásmozgalom erejének egyesítésére, a 

követelések összehangolására, és az érdekérvényesítés jobb aátámasztására. Ideológiai alapjuk, 

hogy a munkásosztály nemzetközi, hiszen minden kapitalista társadalomban kizsákmányolt osztály. 

Az első internacionálé 1864-től 1876-ig, a második 1889-től 1918-ig fejtette ki tevékenységét.  

Jakobinusok: a radikális közép- és kispolgárságot képviselő Jakobinus Klub tagjai a nagy francia 

forradalom idején. Üléseiket Párizsban a Domonkos-rend Szt. Jakab-kolostorában tarották, nevük 

innen származik.  

Junker: porosz nagybirtokos 

Kapituláció: fegyverletétel 

Komitácsi: szerb nacionalista szervezet tagjainak elnevezése. Az első világháború idején a Szerbiát 

elfoglaló német és osztrák-magyar csapatok ellen gerillaháborút folytattak.  

Kommunizmus: több gondolkodó, így például Marx utópiája. Olyan elképzelt társadalom, ahol 

mindenki szükségletei szerint, korlátozás nélkül elégítheti ki igényeit, ösztöneit és képességei 



szerint dolgozik, önmaga és a közösség érdekében. A kommunizmusban nem létezinek 

osztályellentétek, ezért nincs szükség államra, feladatait a társadalmi önigazgatás oldja meg.  

Kommün: ereedeti jelentése szerint a községháza Párizsban. A Párizsi Kommün a munkásság első 

nagyszabású kísérletét jelentette a hatalom megragadására (1871.március-május), olyan struktúra 

keretei között, ahol egyesítették a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat.  

Konföderáció: államszövetség, amelyben az egyes tagállamok megőrzik önállóságukat, és belső 

ügyeiket egymástól függetlenül intézik. Itt az amerikai polgárháborúban a szövetségből kilépő déli 

álllamok államszövetsége. Elnökévé: Jefferson Dawist választották, székhelye Richmond volt.  

Kontinentális zárlat: Napóleon hirdette meg 1806-ban, hogy Angliát gazdaságilag térdre 

kényszerítse. A kontinentális zártlat értelmében az angol partokat blokád alá helyezték és Európa 

számára tilos volt a kereskedelmi és postakapcsolat Angliával.  

Konvent: összejövetel, a legfőbb törvényhozó testület a nagy francia forradalom idején, az 

alkotmányozó nemzetgyűlés neve 1792.szeptember 20. után.  

Konzervatívizmus: a francia forradalmi tanok ellenhatásaként a XVIII. Század végén keletkezett 

eszmerendszer, amely a hagyományokhoz, a fennálló rendhez való ragaszkodást fejezi ki.  

Labour Party: az angol Munkáspárt neve, amely 1906-ban alakult a Munkásképviseleti 

Bizottságból.  

Liberalizmus: a XVII. Században kialakult eszmerendszer, a libera (szabadság) szóból származik. 

A társadalomban jgegyenlőséget és közteherviselést, a politikában népképviseletet, az egyéni és 

polgári szabadságjogok biztosítását követelte, gazdasági értelemben pedig a szabad versenyt, illetve 

azt, hogy az állam ne avatkozzon be a gazdasági életbe.  

Marxizmus: Marx és Engels nézeteinek összessége, filozófiai irányzat és politikai ideológia, illetve 

cselekvési program a munkásszervezetek számára. Filozófiaialag a dialektikus és a történelmi 

materializmust jelenti, a társadalom fejlődését pedig abban látja, hogy a termelőerők 

magántulajdonból társadalmi tulajdonba kerülnek, ami csak a magántulajdonhoz nem kötődő 

proletariátus harca és diktatúrája révén valósulhatott meg.  

Missouri-egyezmény: 1820-ban az amerikai államok egyensúlyát biztosító megegyezés, amely 

szerint a 36.szélességi foktól északra csak szabad államok alakulhatnak, míg ettől délre 

engedélyezik a rabszolgatartást. A missouri-egyezmény után csak párosával lehet új államokat 

beléptetni az USA-ba.  



Monroe-elv: James Monroe-nak, az USA 5.elnökének 1823-as kongresszusi üzenetében 

megfogalmazott álláspontja, miszerint nem kívánatos az európai hatalmak beavatkozása a dél-

amerikai függetlenségi küzdelmekbe: „Amerika az amerikaiaké” 

Nacionalizmus: natio (nemzet) latin szóból. A nemzeti kérdést, az önálló nemzeti létet előtérbe 

állító eszmerendszer, amely a liberalizmussal együtt jelent meg a XVIII. Században. A 

nacionalizmussal együtt járt a nemzeti nyelv és kultúra ápolása, a nemzeti múlt megbecsülése.  

Okkupáció: egy terület katonai megszállása, a fölötte gyakorolt ellenőrzés érdekében. A megszállt 

terület a nemzetközi jog nem tekinti a megszálló állam részének.  

Plombieres-i egyezmény: 1858-ban megkötött titkos egyezmény III. Napóleon és Cavour között. 

III. Napóleon ígéretet tett arra, hogy Savoya és Nizza átengedése fejében fegyverrel támogatja  

Észak-Itália egyesítését a Habsburgokkal szemben.  

Revansizmus: olyan politika, melynek célja a politikai vagy katonai vereség megtorlása, az 

elvesztett területek visszaszerzése és a kényszerűségből elfogadott szerződések érvénytelenítése.  

Revízionizmus: a II. Internacionáléban Bernstein nevével fémjelzett irányzat, amely 

felülvizsgálta a marxizmus tételeit. Főként, annak két lényegi elemét, a forradalmat és a 

proletárdiktatúra szükségességét vitatta, és helyette a békés fejlődés elméletét képviselte. Híveit 

opportunistáknak is nevezik.   

Sans-culotte: a jakobinus diktatúra tömegbázisát jelentő munkások, a kezük munkájából élő 

iparosok és vagyontalan városi plebejusok neve. Nem a nemesek által viselt térdnadrágot (culotte), 

hanem hosszú nadrágot viseltek.  

San-Stefano-i béke: az 1877-78-as orosz-török háborút lezáró békeszerződés 1878. márciusában, 

amely a győztes Oroszország igényei szerint alakította a határokat a Balkánon. Ezért az Európai 

nagyhatalmak nem ismerték el, s módosítására hívták össze a berlini kongresszust.  

Sovinizmus: a nacionalizmus legszélsőségesebb formája, mely a más népek lebecsülésében, 

értékeik el nem ismerésében ölt testet. Főleg a múlt század végétől figyelhető meg.  

Szocializmus: eredeti értelmében köztulajdonon alapuló jóléti, közösségi társadalommodell. 

Később a kommunizmushoz vezető út első szakaszának nevezték, amelyre a proletárdiktatúra 

jellemző.  

Ultimátum: valamely követelés tárgyalás és egyeztetés nélküli teljesítésére felszólító, és ennek 

elmaradása esetén súlyos következményeket kilátásba helyező jegyzék, melyet valamely állam egy 

vagy több másik államhoz intéz.  



Vatikán: a pápaság állama, teokratikus monarchia. Rómában a Lateránt é a Szent Péter-

székesegyházat magában foglaló 0,44 km²-nyi terület. Államfője a mindenkori pápa.  

Villafrancai egyezmény: 1859-ben kötötte Ausztria és Franciaország az olasz-francia koalíció 

győzelmei után. A paktum értelmében Lombardia olasz kézre került, de Velence megmaradt az 

osztrákoknak.  

 

 

 



FONTOSABB DÁTUMOK 

1789.július 14. A Bastille ostroma, a francia forradalom kezdete 

1789.augusztus 26. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

1792.szeptember 20. A valmy-i ütközetben a franciák megállítják a porosz előrenyomulást 

1792.szeptember 20. Kikiáltják a Francia Köztársaságot 

1793.január 21. XVI.Lajos kivégzése 

1793.június 2. – 1794.július 27. A jakobinus diktatúra időszaka 

1795.október 27. A Direktórium megalapítása 

1796-97 Napóleon itáliai hadjárata 

1798-99 Napóleon egyiptomi hadjárata 

1799.november 9. Napóleon hatalomátvétele, a konzulátus létrejötte 

1800 Napóleon győzelme Marengónál 

1801 francia–osztrák béke Lunéville-ben 

1801 A pápa és Napóleon közötti konkordátum létrejötte 

1802 francia–angol béke Amiensben 

1804. december Napóleon császárságának kezdete 

1805.október 21. A trafalgari csata, a francia flotta vereséget szenved az angoloktól 

1805.december 2. Az austerlitzi ütközet 

1806.október 14. A jénai csata, Poroszország veresége 

1806.november 21. Napóleon kihirdeti a kontinentális zárlatot Anglia ellen 

1807- Fulton gőzhajója 

1808- francia bevonulás Madridba, spanyol felkelés 

1809- osztrák vereség Wagramnál 

1810-25 A latin-amerikai spanyol gyarmatok függetlenségi háborúja 

1812 Napóleon oroszországi hadjárata 

1813. október 16-19. Napóleon a lipcsei csatában vereséget szenved a franciaellenes koalíció 

seregeitől 

1814. március Napóleont száműzik Elba szigetére, visszatérnek a Bourbonok 



1814. október – 1815.június A bécsi kongresszus 

1815. március-június Napóleon száznapos uralma 

1820- missouri egyezmény 

1820- spanyol tisztek felkelése, nápolyi felkelés 

1821 görög szabadságharc kibontakozása 

1822–1823- magyar nemesi ellenállás kibontakozása 

1825- Stephenson gőzmozdonya 

1825–1827- országgyűlés Pozsonyban 

1827- angol-francia-orosz hajóhad legyőzi a török flottát Navarinónál 

1829 Görögország függetlenné válik 

1830- Széchenyi: Hitel 

1830.július- Párizsi forradalom, a polgárkirályság létrejötte 

1830.október Belgium függetlenné válik Hollandiától 

1830–1831- oroszellenes szabadságharc Lengyelországban 1830 a franciák elfoglalják Algírt 

1831. szept.-lengyel vereség, Varsó elesett 

1831- Széchenyi: a Vaskapu szabályozásának kezdete 

1831- Széchenyi: Világ 

1831- felvidéki parasztfelkelés (koleralázadás) 

1832- választójogi reform Angliában 

1832–1836- az első reformországgyűlés 

1833- Wesselényi: Balítéletekről 

1833- Széchenyi: Stádium 1831 a lyoni selyemszövők mozgalma 

1833–1836- Kossuth az Országgyűlési Tudósításokat szerkeszti 

1834- német vámszövetség 

1834- második lyoni felkelés 

1835- I. Ferenc halála után V. Ferdinánd a trónon 

1835- Kölcsey elbúcsúzik az országgyűléstől, Wesselényi perbe fogása 

1836- a népcharta Angliában 

1837- Kossuth letartóztatása 

1836-1848 Chartista mozgalom  Angliában 

1837-1901 Viktória királynő uralkodása az Egyesült Királyságban 



1839–1840- reformországgyűlés (önkéntes örökváltság) 

1841. jan.- Kossuth beindítja a Pesti Hírlapot 

1843–1844- reformországgyűlés (magyar az államnyelv) 

1844- orosz ajánlat Angliának Törökország felosztására 

1846- parasztfelkelés Galíciában 

1846- a Pest–Vác vasútvonal megnyitása 

1846- a Konzervatív Párt megalapítása 

1847- Ellenzéki Párt, ellenzéki nyilatkozat 

1847- Táncsics börtönbe hurcolása 

1847–1848 az utolsó rendi országgyűlés 

1848. febr.- Kossuth alkotmányt kér az osztrák és olasz tartományoknak 

1848. január Forradalom Palermóban és Nápolyban 

1848. február Megjelenik a Marx és Engels által összeállított Kommunista Kiáltvány 

1848. február 22-25. Forradalom Párizsban. Lajos Fülöp lemond a trónról 

1848. márc. 3. Kossuth felirati javaslata 

1848. március Forradalmak robbannak ki Bécsben (márc.13), Pesten (márc.15), Milánóban és 

Berlinben (márc.18) 

1848. márc. 14.- Kossuth kiegészített felirati javaslatát a főrendiház is elfogadja 

1848. márc. 15.- országgyűlési küldöttség a felirattal Bécsben 

1848. márc. 15.- forradalom Pesten 

1848. márc. 18–19.- berlini forradalom 

1848. máj. 18.- a frankfurti német parlament megnyitása 

1848. jún. 17.- a prágai felkelés leverése 

1848. jún. 23.- forradalmi mozgalom Havasalföldön 

1848. júl. 23.- munkásfelkelés Párizsban 

1848. július 25. A custozzai csatában Radetzky császári hadvezér legyőzi a piemontiakat, akik az 

észak-olasz forradalmakat támogatták 

1848. szept.- a hó közepén Országos Honvédelmi Bizottmány jön létre, elnöke Kossuth 

1848. szeptember 29. A pákozdi csatával kezdetét veszi a magyar szabadságharc 

1848. okt. 6.- a második bécsi forradalom 

1848. okt. 31.- a bécsi felkelés leverése 



1848. dec. 2.- V. Ferdinánd lemondatása, Ferenc József kinevezése, majd koncentrált támadás 

Magyarország ellen 

1848. december 10. Franciaországban köztársasági elnökké választják Louis Bonapartét 

1849. február 9. Rómában kikiáltják a köztársaságot, amelyet a franciák vernek le 

1849. márc.23.- az észak-itáliai forradalom veresége 

1849. ápr. 14.- a Habsburg-ház trónfosztása Debrecenben 

1849. ápr. 23.- Pest felszabadítása 

1849. máj. 2.-a Szemere-kormány megalakulása 

1849. máj. 9.- I. Miklós cár kiáltványa Ausztria megsegítéséről 

1849. máj. 21.- Buda visszavétele, egész Magyarország szabad 

1849. júl. 3.- Rómát francia csapatok foglalják el 

1849 augusztus 13. A világosi fegyverletétel. A magyar szabadságharc vége 

1849. augusztus 22. Velence elesik. Az 1848-49-es forradalmak véget érnek 

1849. okt. 6.- Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vértanú kivégzése 

1849–1850. Haynau rémuralma 

1850–1859- Bach-rendszer 

1851–1852- Kossuth, kiszabadulva Törökországból, angol és amerikai körutat tesz 

1850 Piemontban Cavourt nevezik ki miniszterelnöknek 

1852 Louis Bonaparte államcsínnyel magához ragadja a hatalmat és III.Napóleon néven császárrá 

kiáltatja ki magát 

1853-1856 A krími háború. Orosz-török háború, melyben Törökország nyer Nagy Britannia, 

Franciaország és Piemont segítségével 

1854- Kansas felvétele az amerikai államok uniójába 

1855.- tavasz Cavour 15.000 olasz katonát küld a Krímbe 

1855. szept. 8.- Szevasztopol bevétele 

1856- a krími háborút lezáró párizsi béke 

1858 A plombieres-i egyezmény  

1859 Franciaország és Piemont háborúja az olasz egységért Ausztria ellen. A háborút a magentai és 

solferinói csaták a piemontiak oldalára billentik, de Franciaország különbékét köt az 

osztrákokkal, így a teljes piemonti győzelem elmarad 

1859. jún. 24.- solferinói csata 



1859- Charles Darwin: A fajok eredete 

1859- a román fejedelemségek egyesítése (Cuza ezredes) 

1860.- tavasz Közép-Itália államai csatlakoznak Piemonthoz 

 

1860. máj. 11.- Garibaldi szicíliai partraszállása 

1860. november Lincolnt választják az USA elnökének 

1860-61 Közép- és Dél-Itália államai elűzik uralkodóikat és csatlakoznak Piemonthoz 

1860. okt. 20.- Októberi Diploma 

1861- Februári Pátens 

1861- jobbágyfelszabadítás Oroszországban 

1861. március 18. Létrejön az Olasz Királyság 

1861 II. Sándor cár megszűnteti a jobbágyságot Oroszországban 

1861-1865 Az amerikai polgárháború az Unió és a déli Konfederáció között, amely az északiak 

győzelmével zárul 

1861- országgyűlés összehívása, Határozati és Felirati Párt alakul, Teleki öngyilkos lesz 

1861–1865-Schmerling-féle provizórium 

1861- 11 déli állam kilép az unióból, kitör az amerikai polgárháború 

1862-Kossuth dunai konföderáció terve 

1862. aug. 28.- Garibaldi fogságba esik 

1862- francia partraszállás Mexikóban, Mexikó trónján Habsburg Miksa bábcsászár 

1862 Románia megalakulása Havasalföld és Moldva egyesülésével 

1862 Bismarc lesz a porosz kancellár, földtörvény kiadása az USA-ban 

1863. január 1 Életbe lép Lincoln elnök rendelete a rabszolgafelszabadításról 

1863. jan.- lengyel szabadságharc és jobbágyfelszabadítás 

1864- jobbágyfelszabadítás Romániában 

1864- Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé) 

1865- északi győzelem az amerikai polgárháborúban, halálos merénylet Lincoln ellen 

1865- Deák húsvéti cikke 

1865. április 14. Lincoln elnök meggyilkolása 

1866 Osztrák-porosz háború, osztrák vereséggel; Ausztria elismeri az Északnémet Szövetséget, 

Velence Olaszországhoz kerül 



1867- megalakul a Balközép és a Deák-párt 

1867- választójogi reform Angliában 

1867- Habsburg Miksa kivégzése Mexikóban 

1867- Marx megjelenteti a Tőke első kötetét 

1867- Szerbiából kivonják a török helyőrségeket 

1867- Luxemburg német megszállása, majd semlegesítése 

1867 Osztrák-magyar kiegyezés, létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia. Nagy-Britanniában életbe 

lép a második választójogi reform 

1868- magyar–horvát kiegyezés, nemzetiségi és népiskolai törvény 

1869- az első szociáldemokrata párt Németországban 

1870-71 Francia-porosz háború, a francia vereség következtében megbukik a Második Császárság 

Franciaországban és elhárul az utolsó akadály a német egység megvalósítása elől 

1870. szept. 2.- francia kapituláció Sedannál, III. Napoleon fogságba esik 

1870. szept. 4.-Párizsban kikiáltják a (harmadik) köztársaságot 

1870. szept.20.- olasz bevonulás Rómába, befejeződik az olasz nemzeti állam egyesítése 

1871. jan. 18.- Versaillesban kikiáltják a német császárságot, megalakul az egységes Németország 

1871. márc.28.- a párizsi kommün átveszi a hatalmat 

1871. máj. 21.- a párizsi kommün bukása 

1871- dán szociáldemokrata párt megalakulása 

1872- az I. Internacionálé székhelye New York 

1873 A német, osztrák-magyar és orosz uralkodó létrehozza a három császár szövetségét 

1873- Budapest egyesítése 

1873- világgazdasági válság 

1875- megalakul a Szabadelvű Párt és a Konzervatív Párt 

1875- egységes német szociáldemokrata párt (gothai program) 

1875- törökellenes felkelés Hercegovinában 

1875 Franciaországban elfogadják a Harmadik Köztársaság alkotmányát 

1876- szociáldemokrata párt az Egyesült Államokban 

1876- Bell: telefon 

1877- Puskás Tivadar: telefonközpont 

1877. ápr.- orosz hadüzenet Törökországnak 

1877- Románia független 

1878- a Monarchia megszállja Bosznia-Hercegovinát 



1877-1878 Orosz-török háború, amely orosz győzelemmel és a független Bulgária létrehozásával 

zárul 

1878 berlini kongresszus, az Osztrák-Magyar-Monarchia megszállja Bosznia-Hercegovinát 

 

1879- egységes francia szociáldemokrata párt 

1879 Az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország létrehozzák a kettős szövetséget 

1882 Olaszország csatlakozásával a kettős szövetség hármas szövetséggé bővül 

1882- a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison) 

1884 A harmadik választójogi reform Nagy-Britanniába 

1885- orosz támadás Afganisztánban 

1886- az egységes Bulgária megalakulása 

1888-1918 II.Vilmos uralkodása Németországban 

1890. márc. 9.- Tisza Kálmán lemondása 

1893 A francia-orosz katonai szövetség létrejötte 

1896 Az első újkori olimpia Athénban 

1898 Amerikai-spanyol háború, amerikai győzelem 

1898- Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt 

1899- az Egyesült Államok meghirdeti a nyitott kapuk elvét Kínában 

1899-1902 Angol-búr háború, angol győzelem 

1901-1909 Theodore Roosevelt elnöksége az Egyesült Államokban 

1901- Viktória királynő halála 

1902- Angol–japán egyezmény 

1903 Palotaforradalom Szerbiában, a Karadjordjevics-dinasztia hatalomrajutása 

1904-1905 Orosz-japán háború, japán győzelem 

1904 Anglia és Franciaország aláírják az entente cordiale-t 

1904-1905- orosz–japán háború 

1905–1907- orosz polgári demokratikus forradalom 

1905. jan.-sztrájkok Pétervárott 

1905. jan. 22.- munkástüntetés, sortűz 



1905- II. Miklós az állami dumát törvényhozó testületté alakítja 

1905. febr.- orosz vereség Japántól Mukdennél 

1905. máj.-Csuzimánál megsemmisül az orosz flotta 

1905- az első marokkói válság 

1906- az obscsina megszüntetése Oroszországban 

 

1906- az angol Munkáspárt (Labour Party) megalakulása 

1907 Angol-orosz szövetségi szerződés 

Parasztfelkelés Romániában 

1908 A boszniai válság, Ausztria-Magyarország annektálja Bosznia-Hercegovinát 

1910 Forradalom Portugáliában, kikiáltják a köztársaságot 

1910-17 A mexikói forradalom 

1911-12 Olasz-török háború, Líbia olasz birtok lesz 

1912-13 Az első Balkán-háború, Szerbia, Bulgária, Görögország és Montenegró támadást indít az 

Oszmán Birodalom ellen; Törökország elveszti európai területeinek nagy részét, megalakul a 

független Albánia 

1913 A második Balkán-háború, Szerbia, Görögország, Románia és Törökország háborúja Bulgária 

ellen, az utóbbiak vereségével zárul 

1914–1918- az első világháború 

1914. jún. 28.- a szarajevói merénylet 

 

 

1907- az orosz cár visszatér az önkényuralomhoz 

1907- orosz–angol szerződés, megszületik a hármas antant 

1908- Bosznia-Hercegovina annektálása 

1909- angol ajánlat a német flottaépítés korlátozására 

 

 



FONTOSABB SZEMÉLYEK:  

Bach, Alexander osztrák belühyminiszter az 1850-es években, a korszak névadója, újjászervezte a 

rendőrséget és a közigazgatást 

Balcescu, Nicolae (1819-1852): az 1848-as román felkelések egyik vezetője 

Battenberg Sándor bolgár fejedelem, aki 1885-ben egyesíti Bulgáriát, Oroszország helyett az 

OMM-hez és Németországhoz közeledik 

Bell, Alexander (1847-1922): skót tanár, a telefon feltalálója.  

Bismarck, Otto von (1815-1898): porosz államférfi, a „vaskancellár”, a német egység 

megvalósítója, a Német Birodalom első kancellárja (1871-1890) és legnagyobb hatású politikusa. 

Célja: egy erős, franciaellenes koalíció létrehozása volt, valamint annak megakadályozása, hogy 

Franiaország alkalmassá váljék a németekkel szembeni revansra.  

Blanc Louis (1811-1882) francia szocialista politikus. Az 1848-as francia forradalom után 

munkásminiszter, nemzeti műhelyeket hozott létre a munkanélküliek foglalkoztatására. 

Bolivar, Simón (1783-1830) dél-amerikai tábornok, a latin-amerikai felszabadító mozgalom 

kiemelkedő alakja, Bolívia névadója. Egyesült dél-amerikai uniót akart létrehozni, de ezt a tervét 

elvetették. 

Bonaparte, Louis (1808-1873): Bonaparte unokaöccse, 1848-1851 között köztársasági elnök, 

1851-ben államcsínnyel diktátor,majd 1852-1870 között III. Napóleon néven császár. A 

bonapartizmus megteremtője. A sedani vereség után (1870) Londonban telepedett le. Az ő idejében 

épült ki Párizs modern nagyvárossá.  

Brissot, Jacques Pierre (1754-1793): újságíró, politikus, a girondisták vezető személyisége. Az ő 

jelentésére üzent hadat a Konvent Nagy-Britanniának és Hollandiának. A jakobinus Forradalmi 

Törvényszék lefejeztette.  

Cavaignac, Louis Eugene (1802-1857): francia tábornok és politikus. 1848. júniusában véres 

barikádharcban verte le a párizsi munkások felkelését, majd az év decemberéig miniszterelnök. 

Louis Bonaparte szorította ki a hatalomból.  

Cavour, Camillo (1810-1861): piemonti miniszterelnök, aki ügyes diplomáciai lépéseivel az olasz 

egység megvalósulásának elínditója. Liberális monarchista politikus.  

Cuza, Alexandru Ion (1820-1879): román katonatiszt, 1859-ben Havasalföld és Moldva 

fejedelmévé választják, így létrejön az egységes Románia  



Danton, Georges, Jacques (1759-1794): ügyvéd, forradalmár. A jakobinusok mérsékelt 

soportjához tartozott. Híres szónoklataiban először fogalmazta meg a köztársaság szükségességét. A 

monarchia megdöntée után igazságügy-miniszter, a jakobinus diktatúra idején a külügyek irányítója 

és a honvédelem szervezője. 1794. áprilisában elítélték és kivégezték.  

Darwin, Charles (1809-1892) angol természettudós. Az új evolúciós elmélet megalkotója, mely 

szerint mindig a legéletrevalóbb fajok maradnak fenn. Fő műve: A fajok eredete természetes 

kiválogatódás útján. 

Desmoulins, Canille (1760-1794): francia politikus, a Bastille ostromának egyik szervezője, 1794-

ben Danton híveként szembeszállt Robespierre-rel, ezért kivégzik. 

Disraeli, Benjamin (1804-1881): angol konzervatív politikus, 1874-1880 között miniszterelnök, 

megszerezte a Szuezi-csatorna részvényeinek többségét és Ciprust 

Dreyfus, Alfred (1859-1935): zsidó származású francia katonatiszt, 1894-ben kémkedés vádjával 

koncepciós eljárás során elítélik, pere éveken át két táborra osztja Franciaországot 

Dumouriez, Charles-Francois (1739-1824): francia tábotnok, aki Jemmapes-nál legyőzi a porosz-

osztrák seregeket és elfoglalja Belgiumot, majd 1793-ban átáll. 

Dunant, Henri (1828-1910): svájci orvos, aki a solferinói csata után elhatározza a Vöröskereszt 

létrehozását 

Engels, Friedrich (1820-1895): német filozófus és forradalmár, az ún. tudományos szocializmus 

elméletének egyik megalkotója. Marxszal közösen kidolgozták a történelmi és a dialektikus 

materializmus elméletét. Ők ketten alapították a Kommunisták Szövetségét, és fogalmazták meg a 

Kommunista Kiálltványt. Részt vett az I és II. Internacionálé munkájában.  

Ford, Henry (1863-1947): az amerikai autógyártás úttörője. Ő vezette be a futószalagon történő 

autógyártást. Híres T-modellje 1894-ben készült.  

Franklin, Benjamin (1706-1790): amerikai diplomata, filozófus, az USA első párizsi követe. Részt 

vett a Függetlenségi Nyilatkozat és az alkotmány kidolgozásában.  

Fulton, Robert (1765-1955): amerikai mérnök, a gőzhajó feltalálója.  

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882): olasz szabadsághős, az Ifjú Itália mozgalom tagja. 1848-ban 

sikertelenül harcolt a függetlenségért, majd 1860-as felkelésével részt vállalt az olasz egység 

megteremtésében. „Vörösinges”csapatában több magyar is harcolt.  

Guizot (1787-1874): francia történetíró, konzervatív politikus. Lajos Fülöp gyűlölt minisztere, a 

polgári reformok ellenfele. 1848-ban elbocsátották.  



Hargreaves, James (1720-1778): a fonógép feltalálója, amit később fonó Jennynek neveztek.  

Jefferson, Thomas (1743-1826): az USA elnöke 1801-1809 között, a függetlenségi háború 

teoratikusa, a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója.  

Joffre, Joseph (1852-1931): francia tábornok, 1914-től 1916-ig a francia hdsereg főparancsnoka.  

Kutuzov, Mihail (1745-1813): orosz hadvezér. Napóleon 1812-es oroszországi hadjárata idejében 

a „felperzselt föld” taaktikáját alkalmazta: Moszkváig vonult vissza,s Borogyinónál eldöntetlen 

csatát vívott vele. Állandóan támadva a visszavonuló francia sereget jelentősen legyengítette azt, és 

az ország elhagyására kényszerítette.  

La Fayette, márki (1757-1834): politikus, tábornok. Részt vett az amerikai függetlenségi 

háborúban, majd a francia forradalom kirobbanása után a párizsi nemzetőrség elsőszámú 

parancsnoka. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának egyik megfogalmazója. Az alkotmányos 

monarchia híve. 1791. júliusában szétverte a köztársaságiak tüntetését a Mars-mezőn. 1792-ben 

elhagyta az országot. Az 1830-as forradalom idején a felkelők ismét a párizsi párizsi nemzetőrség 

parancsnokává választották.  

Lajos Fülöp (1773-1850): a Bourbon-ház oldalágából (Orleans-ház) származó francia király 1830-

1848 között. Elsősorban a pénzarisztokrácia, a bankárok érdekeit szolgálta uralma, amelynek az 

1848. februári párizsi forradalom vetett véget.  

Lajos, XVI: Franciaország királya 1774-1792 között. Az állam pénzügyeinek rendezése terén 

tehetetlennek bizonyult. Szökési kísérlete és a Párizst védő tábor tervének megvétózása szolgáltatta 

a jogalapot arra, hogy a haza ellenségeként, közönséges polgárként 387 szavazattal 334 ellenében 

halálra ítélték és 1793-ban kivégezték.  

Lincoln,Abraham (1809-1865): az északi ipari burzsoázia érdekeit képviselő Republikánus Párt 

első elnöke az USA-ban 1861-65 között. Az északiak győzelme után egy déli ügynök megyilkolta.  

Marat, Jean-Paul (1743-1793): jakobinus forradalmár, filozófus, jogász, orvos. Támogatta 

köztársaság és a forradalmi kormányzat kiépítésére irányuló törekvéseket, de szembeszállt a 

szélsőségesen radikális nézetekkel. Bőrbetegsége miatt napjai nagy részét kénytelen volt kádjában 

ülve tölteni. Itt gyilkolta meg egy fanatikus girondista, Charlotte Corday.  

Marie Antoinette (1755-1793): francia királyné, XVI. Lajos felesége, Mária Terézia leánya. A 

forradalom kitörése után élénk levelezést folytatott az európai uralkodókkal. Megmenekülésük 

érdekében. Nemzetellenes összeesküvés vádjával halálra ítélték és kivégezték.  

Marx, Karl (1818-1883): filozófus, teoretikus, forradalmár, a tudományos szocializmus 

megalapítója. A XIX. Század talán legnagyobb hatású és legtöbbet vitatott gondolkodója. 



Dialektikus és történelmi materializmus elméletével  a történelmet és a társadalmat mozgató erőket 

kívánta feltárni a dialektika segítségével.  

Mazzini, Giuseppe (1805-1872): köztársasági érzelmű olasz szabadságharcos, carbonari, az Ifjú 

Itália mozgalom vezetője. 1848-ban a rövid életű római köztársaság elnöke. Olasz nemzeti hős.  

Metternich, Clemens (1773-1859): osztrák államférfi, a konzarvatív abszolutizmus híve. 1809-től 

külügyminiszter, és 1848-ig gyakorlatilag ő irányította Ausztria kül-és belpolitikáját. A Szent 

Szövetség kiemelkedő diplomatája, az Oroszországgal való együttműködés híve.  

Morse, Samuel (1791-1872): amerikai technikus, a távíró (1843) és a pont-ábácé feltlálója.  

Napóleon, Bonaparte (1769-1821): katonatiszt, politikus, a forradalmat lezáró konzulátus és 

császárság alapítója. Kisnemesi családból származott, kezdetben a jakobinusokkal szimpatizált, 

majd 1795-ben ő verte le a királypártiak felkelését. Itáliában bebizonyította, hogy a rossz ellátás 

ellenére képes győzelemre vezetni katonáit. Azért, tudta megszerezni az egyeduralmat, mert a 

Direktórium idején egyedül a hadsereg maradt a rend szilárd támasza. 1799-ben államcsínnyel 

Franciaország első konzulja lett. Ezzel lényegében katonai diktatúrát teremtett, amit úgy akart 

örökletessé tenni, hogy 1804-ben császárrá választatta magát. A polgári viszonyok megteremtése 

mellett állandó hódításra kényszerült, hiszen a hadseregen nyugvó rendszer csak így maradhatott 

stabil. A történelem egyik legkiválóbb hadvezére.  

Nelson, Horatio (1758-1805): angol tengernagy, az angol királyi flotta admirálisa, a leghíresebb és 

legtehetségesebb angol tengeri hadvezér. Napóleon ellenfele a trafalgári ütközetben, ahol győzött, 

de életét vesztette.  

Nobel, Alfred (1833-1896): svéd gyáros, vegyészmérnök, a dinamit feltalálója  1867-ben. 

Rendkivüli vagyonából nemzetközi díjat alapított, amelyet 1901 óta adnak ki.  

Pius, IX. pápa 1846-1878 között. Szenvedélyesen küzdött a forradalmi eszmék ellen, s képtelen 

volt megtalálni a római katolikus egyház helyét a polgári államokban. Ellenezte Itália egyesítését, s 

önkéntes fogolyként élt a vatikáni palotában. Az egyházon belül viszont teljessé tette a pápa 

abszolut hatalmát.   

Robespierre, Maximillien Isidore (1758-1794): a francia forradalom egyik vezető személyisége. 

A Konvent legismertebb jakobinus képviselője, aki Közjóléti Bizottságban szerzett pozícióján 

keresztül diktatórikus hatalmat gyakorolt. Miután képtelen volt lemondani a terrorról, s mind bal-, 

mind jobboldali ellenzékét kivégeztette, elveszítette a Konvent és a nép bizalmát is. 1794-ben 

lefejezték.  

Röntgen, Wilhelm (1845-1923): német fizikus, a róla elnevezett sugarak feltalálója (1895).  



Saint-Just, Antoine de (1767-1797): forradalmár, a jakobinus diktatúra egyik radikális vezetője, a 

terror „arkangyala”. Az ő feladata volt a hadsereg ellátása. A Konvent Robespierre-rel együtt 

elítélte és kivégeztette.  

Schlieffen, Alfred (1833-1913): tábornok, német vezérkari főnök 1892-1906 között. Irányításával 

dolgozták ki  a központi hatalmak támadási tervüket, mely a kétfrontos háborút gyorsan eldöntő 

villámháborúval számolt.  

Stephenson, George (1781-1848): angol mechanikus, a gőzmozdony feltalálója 1814-ben. Az első 

vasútvonal 1825-ben épült Angliában. A mozdony sebessége 25km/h volt.  

Talleyrand, herceg (1754-1838): francia főpap, majd politikus, diplomata, négy rendszer 

kiszolgálója. A forradalom idején ő volt az első püspök, aki felesküdött az alkotmányra. Napóleon 

külügyminisztere volt 1799-1807 között. A visszatérő Bourbonok alatt ismét a külügyek irányítója 

lett. Szerepe volt abban, hogy a bécsi kongresszuson a napóleoni Franciaországot legyőző hatalmak 

viszonylag enyhe békefeltételeket szabtak Franciaország számára. Szolgálta Lajos Fülöpöt, a 

Bourbonokat megbuktató polgárkirályt is.  

Viktor Emanuel, II. (1820-1878): Szárd-Piemont uralkodója (1849-től), majd az egységes olasz 

királyság első királya (1861-1878).  

Washington, George (1732-1799): déli ültetvényes az amerikai angol gyarmatokon, majd a 

függetlenségi háború vezetője, az USA első elnöke 1789-97 között.  

Watt, James (1736-1819): angol technikus, a klasszikus ipari forradalom legkiemelkedőbb alakja, 

a sokrétűen felhasználható gőzgép szabadalmaztatója 1769-ben.  



FÖLDRAJZI NEVEK:  

Amiens: (1802. március 25.) Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország és a Batáviai 

Köztársaság (Hollandia) által a franciaországi Amiens-ben aláírt szerződés, amely 14 hónapra békét 

teremtett Európában a napóleoni háborúk idején. A béke nem rendelkezett több olyan kérdésről, 

ami a francia-angol ellentétek okozója volt. A tengerentúli katonai kudarcok 

ellenére Franciaország és szövetségesei visszakapták gyarmataik többségét, de Anglia is megtartotta 

Trinidadot, amelyet a spanyoloktól és Ceylont, melyet a hollandoktól vett el. Franciaország 

elismerte a Jón-szigeteken létrehozott Hét sziget Köztársaságot, beleegyezett, hogy kivonja 

csapatait Nápolyból, Egyiptomot az Oszmán Birodalomnak, Máltát pedig a Johannita 

Lovagrendnek három hónapon belül. Az Oszmán Birodalom és Portugália jogait és területeit 

tiszteletben kellett tartani, igaz viszont, hogyFranciaország megtarthatta Portugál-Guineát. 

A napóleoni háborúk során ez volt az egyetlen béke az angolok és franciák között. A 

megállapodásokat egyik fél sem tartotta be, ami egy évvel később újabb háborúhoz vezetett.  

Anglia: Európa északi részén, a Brit-szigeteken fekszik, az ipari forradalom hazája.  

Austerlitz: város Morvaországban. A város történeti nevezetességre az 1805 dec. 2-án vívott csata 

és az ugyanazon év dec. 6-án megkötött fegyverszünet által tett szert. Az ütközet Napoleon 

francia, I. Sándor orosz és I. Ferenc osztrák császár jelenlétében folyt le, s e véres döntő csata 

következtében Ausztria elvesztette Velencét, Tirolt és Voralberget 31/8 millió lakossal, s ezek 

helyett csakis. a csekély kiterjedésü, gyéren lakott Salzburgot csatolhatta országaihoz.  

Bécs: (németül Wien) Ausztria fővárosa és egyik szövetségi tartománya. Bécs a történelemben 

sokszor játszott fontos szerepet azzal, hogy békekötéseknek, szerződéseknek, kongresszusoknak 

adott helyet. 1809-ben a franciák vették be Bécset, s itt írtak alá egyezményt 

például Napóleon 1809-es győztes ausztriai hadjárata után, de a legjelentősebb minden bizonnyal 

az1814–1815-ös bécsi kongresszus volt, ahol Európa újrafelosztására került sor. 1848. október 6-án 

Bécsben forradalom tört ki és Windischgrätz ostrommal vette be a várost. 1866-ben a poroszok 

fenyegették Bécset. Ugyanebben az évben Bécs megszűnt a német birodalom fővárosa lenni.  

Berlin: Németország fővárosa, egyben Németország egyik tartománya (szövetségi állama). 

Története során Berlin többször volt német államok fővárosa (Brandenburg, Poroszország). 1871–

1918 között a Német Császárság fővárosa. 

Borogyinó a csata (1812. szeptember 7.; az Oroszországban használt Julián naptár szerint 

augusztus 26.) a napóleoni háborúk legvéresebb csatája volt. Több mint 250 000 katona vett részt 

benne. A csatát az I. Napóleon francia császár irányítása alatt álló francia-olasz-német-lengyel 

hadsereg (Grande Armée) és a Mihail Kutuzov vezette orosz hadsereg vívta Borogyino 



falunál, Mozsajszk város közelében. A csatában mindkét fél taktikai hibákat követett el, és az 

oroszokat csak stratégiai megfontolások kényszerítették a visszavonulásra. Napóleonnak a csata 

folytán tanúsított viselkedése azt sugallja, megpróbálta elkerülni a pürrhoszi győzelmet; a császár 

ugyanekkor magas láztól is szenvedett, ami megmagyarázhatja, miért hozott túl leegyszerűsített 

döntéseket. 

Bosznia: Az osztrák-magyar kormányzat 1908-ban döntött Bosznia-Hercegovina teljes 

beolvasztása mellett, ami további gyújtóanyagot adott a nacionalisták kezébe. A politikai feszültség 

végül 1914. június 28-án robbant ki, amikor Gavrilo Princip szerb nacionalista meggyilkolta az 51 

éves Ferenc Ferdinánd trónörököst, és ezzel az első világháború gyújtószikráját adta. Bár számos 

bosnyák halt meg a harcoló államok hadseregeiben (igen jelentékeny volt a száma a bosnyák 

katonáknak az Olaszország elleni hadműveletekben), magát Bosznia-Hercegovinát a harcok nem 

érintették. 

Brit-India: a Brit Birodalom része volt. A kifejezést az Egyesült Királyság parlamentje definiálta 

1889-ben, mely szerint "Brit-India" alatt az összes olyan terület értelmezendő, amely a brit uralkodó 

hatalma alatt van az indiai főkormányzón keresztül, vagy bármely más hivatalnokon keresztül aki 

az indiai főkormányzónak van alárendelve. Brit-India magába foglalta a 

mai India, Pakisztán, Mianmar (Burma) és Banglades területeit. Srí Lanka (Ceylon) viszont nem 

tartozott hozzá. 1876 után a területet hivatalosan Indiai Birodalomnak nevezték.  

Drezda: Szászország német szövetségi állam fővárosa, egyben gazdasági és pénzügyi központja. 

Fontos kulturális szerepe miatt gyakran "az Elba Firenzéjének" nevezik. 1806 Francia csapatok 

szállják meg Drezdát; Szászország Napóleon császár kegyelméből királyság lesz. 1813 A francia 

megszállók kapitulációja; Az orosz Nikoláj Grigorjevics von Repnin-Wolkonski fejedelem 

megkezdi Szászország egyéves igazgatását 

Elba:  az Olaszországhoz tartozó Toszkán-szigetek közül a legnagyobb. A sziget egy kis északi 

területe ekkor a Medici-család birtoka, akik a 16. században a toszkánai Szent István 

Lovagrendnek adományozták. 1736-ban a Nápolyi Királyság vette birtokba, míg 1801-

ben Bonaparte Napóleon foglalta el, aki feloszlatta a lovagrendet. 1814-ben Napóleon kapta meg 

felségjogokkal, és a hatalomból való kényszerű távozása után a szigeten tartózkodott 1814. május 4-

étől, 1815. február 26-áig. A bécsi kongresszus határozata alapján 1816-ban a Toszkánai 

Nagyhercegséghez csatolták. 1860-tól az egységes Olaszország része lett. 

Firenze: Olaszország egyik nagyvárosa, egyben Toszkána régió székhelye és kulturális központja. 



Az Arno folyó két partján, annak völgyében elterülő város nagyon hosszú múltra tekint vissza. 

Hosszú ideig a Medici család uralta. 1865-1870 között az Olasz Királyság fővárosa volt. Számtalan 

történelmi és művészeti látványosságnak ad otthont. 

Frankfurt am Main (magyarul Majna-Frankfurt): Hessen legnagyobb és 

egyben Németország ötödik legnagyobb városa. Az egykori német császári koronázóváros ma már 

nem csak Németország, de Európa egyik legfontosabb pénzügyi, közlekedési, kereskedelmi és 

kulturális központja. Napóleon bukása után a bécsi kongresszus 1815. június 8-án visszaállította 

Frankfurt szabad városi státusát. Hamburg, Bréma és Lübeck mellett egyedül Frankfurt őrizte meg 

ezt a kiváltságot egészen a modern időkig. A Német Szövetség Frankfurtban tartotta szövetségi 

gyűléseit 1815–1866 között. Az 1848. márciusi polgári forradalom során létrejött nemzetgyűlés 

1848. május 18. – 1849. május 31. között a frankfurti Paulskirchében ülésezett. Az itt elfogadott, a 

parlamentáris demokrácia elveit követő alkotmány szolgált alapjául később, 1919-ben aWeimari 

Köztársaság, illetve 1949-ben a Német Szövetségi Köztársaság alkotmányának. Az 1866-

os osztrák–porosz háborúban a város az osztrák császár pártjára állt, bár bizonyos gazdasági és 

külpolitikai érdekek a poroszokhoz való csatlakozás mellett szóltak. Július 18-án a poroszok 

elfoglalták a várost. Október 2-án került sor a város poroszok általi annexiójára. A város ezzel 

elvesztette függetlenségét: közigazgatásilag Hessen-Nassau tartomány wiesbadeni kormányzói 

kerületének rendelték alá, a hadisarc megfizetését azonban elengedték. 

Gettysburg: a gettysburgi csatát 1863. július 1-je és július 3-a között vívták 

a pennsylvaniai Gettysburg városa mellett. Ez az ütközet lett az amerika polgárháború legvéresebb 

összecsapása, melyet gyakran neveznek a háború fordulópontjának. A Chancellorsville-i 

csata megnyerése után 1863 májusában Robert E. Lee konföderációs tábornok megpróbálta áttenni 

a küzdelem színhelyét a Shenandoah-völgytől északra, megkezdve ezzel második északi hadjáratát. 

Csapatai lelkesedését kihasználva maga mögött hagyta a háború sújtotta Észak-Virginiát és 

megpróbálta Harrisburg, vagy akár Philadelphia bevételével az Unió politikusainak háborús 

elszántságát megingatni. Abraham Lincoln, az Unió elnöke utasítására a Potomac-hadsereg új 

parancsnoka, George G. Meade vezérőrnagy üldözőbe vette őket. Az első egységek 1863. július 1-

jén Gettysburgtől északra ütköztek meg, ahol Lee összevonta csapatait, hogy megsemmisítse az 

ellenséget. A konföderációs csapatok északról és északnyugatról megindított támadása előtt 

összeomlott az uniós védelem és visszamenekültek a várostól délre. A második napon mindkét 

hadsereg legnagyobb része felsorakozott. Az kékek horog alakú védelmi vonalba tömörültek. Lee 

erős támadást indított ennek balszárnya ellen, ahol öldöklő harc bontakozott ki. A másik szárnyon 

folyó kezdeti vonulgatás után szintén összecsaptak a felek a Culp's-domb és a Temető-domb 

környékén. Súlyos veszteségeik ellenére az uniós csapatok a csatamező teljes szélességében 



megtartották állásaikat. Az ütközet harmadik napján a döntést 12 500 konföderációs gyalogosnak a 

centrum ellen intézett támadása kellett volna, hogy kivívja. A rohamot az uniós lövészek és tüzérség 

visszaverte és súlyos veszteségeket okozott a konföderációsoknak. Meade Potomac-hadserege 

döntő stratégiai győzelmet ért el a háború keleti hadszínterén, visszaverve Robert E. Lee 

konföderációs tábornok Észak-Virginiai Hadseregének Pennsylvania elleni offenzíváját. Mivel Lee 

nem tudta a győzelmet kicsikarni, a további északi előrenyomulás ellehetetlenült, és kénytelen volt 

visszavonulni Virginiába. 

Gironde francia megye (département) Aquitania régióban, a Gironde torkolatánál. Székhelye 

Bordeaux. A francia forradalom 1790 március 4.-ei törvénye alapján jött létre a megye mai területe 

Guyenne és Gascogne összevonásából. 3 különböző történelmi részből tevődik össze a megye: 

Bordeaux és környéke, Gascogne, La Guyenne girondine 

Jéna (németül: Jena) város Németországban, Türingia tartományban. Jéna a közép-németországi 

Türingia tartományban, a Saale folyó mentén fekszik. 1806. október 14-én Napóleon legyőzte 

a porosz hadsereget a jénai csatában. 

Komárom: a komáromi vár ostroma az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő 

katonai és politikai jelentőségű eseménye volt, amely 1848 decemberében kezdődött meg, 

és 1849. szeptember 27-éig, a komáromi vár átadásáig tartott. A Klapka György vezette várvédők 

a világosi fegyverletétel után másfél hónapig kitartottak az osztrák túlerő ellen és 

egész Európában utolsóként tették le a fegyvert az 1848-49-es forradalmi hullám harcosai közül. 

 Korzika: a Földközi-tenger negyedik legnagyobb szigete.Olaszországtól nyugatra, Szardínia 

szigetétől északra, Franciaországtól pedig délkeletre fekszik. A szigetet a Ligur-tenger választja el a 

szárazföldtől. Ennek ellenére Korzika hivatalosan Franciaország szerves része, ráadásul nem is 

számít tengeren túli területnek. A sziget Bonaparte Napóleon szülőhelyeként ismert. 

Königgrätz, a Königgrätzi-csata (más néven sadovai csata) az 1866-os porosz–osztrák 

háború legnagyobb csatája volt (1866. július 03), melyben a komoly technikai és hadvezetési 

fölényben lévő Porosz Királyság döntő győzelmet aratott a többnemzetiségű, idejétmúlt 

felszereltségű és felállású Habsburg csapatok felett. Helyszín:Csehország, Sadová község 

határában, Königgrätz város (ma Hradec Králové) közelében.  

Lipcse: németül Leipzig, Németország keleti részén fekvő város, a szász szövetségi tartomány  

1813. október 16-19-ig tartott a népek csatája, a napóleoni háborúk legnagyobb ütközete. Lipcse 

mellett, a Nagy-Britannia, az Orosz Birodalom, Portugália, Poroszország, Ausztria, Svédország 

alkotta koalíciós erők súlyos csapást mértek Napóleon császár seregére.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g_k%C3%B6zigazgat%C3%A1sa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aquitania
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bordeaux


Lunéville: (1801. február 9.): Franciaország és a Habsburg Birodalom által Lunéville francia 

városban kötött különbéke a második koalíció Bonaparte Napóleon elleni háborúja idején. 

A Habsburg Birodalom kivált a koalícióból, elismerte az 1797-ben megkötött Campo Formió-i 

béke feltételeit, továbbá az újonnan alakult francia csatlós államokat, a Ligúriai és a Helvét 

Köztársaságot. 

Magenta: város Milánó olasz tartományban, 1859. június 04-i csatáról ismeretes, amelyben III. 

Napóleon megverte az osztrákokat.  

Marokkó: A napóleoni háborúk után az isztambuli török kormány egyre kevésbé volt képes 

kormányozni Egyiptomot és Észak-Afrikát. A helyi bejek kalózkodásba kezdtek, az iparosodó 

európai hatalmak gyarmatosítási kísérletei egyre fenyegetőbbek lettek. A Maghreb biztos 

gazdagsága vonzóbb volt, mint Afrika ismeretlen vidékei, és egyébként is stratégiai jelentősége volt 

a Földközi-tenger nyugati kijáratának. Franciaország már az 1830-as évek elejétől erős érdeklődést 

mutatott. 1904-ben Franciaország és Nagy-Britannia megállapodott a befolyási övezetek 

felosztásáról Marokkóban. A német válasz válságot okozott 1905-ben. Ezt az 1906-

ban Spanyolországban, Algecirasban tartott konferencián oldották meg, ahol elismerték 

Franciaország különös érdekeit és előírták, hogy Franciaország és Spanyolország közösen lépjen fel 

Marokkóban. A második marokkói válságot a németek provokálták ki és növelte az európai 

hatalmak közötti feszültséget. Az 1912. március 30-án aláírt fezi szerződésben Marokkó 

Franciaország védnöksége lett. Egy hasonló szerződésben november 27-én Spanyolország lett 

Marokkó északi részének és déli szaharai övezetének védnöke. Tanger nemzetközi terület lett. 

Osztrák–Magyar-Monarchia vagy Ausztria-Magyarország: 1867 és 1918 között fennállt 

különleges, kettős (dualista) állam, pontosabban államszövetség volt Közép-Európában. Két fele 

a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság volt, melyek a közös uralkodó és a közös ügyként 

igazgatott külügy, hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek által összekapcsolt önálló államok 

voltak. Az Osztrák–Magyar Monarchia az osztrák uralkodóház és a magyar uralkodó körök közötti, 

az Ferenc József magyar király (egyúttal osztrák császár) által 1867. július 28-án szentesített 

törvényben rögzített kiegyezés következtében jött létre. 

Párizs: Franciaország fővárosa. Az ország északi részén a Szajna folyó partján terül el, az Île-de-

France régió szívében. 1789. július 14-én a Bastille lerombolása és az asztalosok Saint-

Antoine külvárosi felkelése volt a Francia forradalom kitörési mozzanata.1793 és 1794 között a 

radikális párizsi kommün irányította Franciaországot. Ebben az időszakban váltak a kivégzések 

mindennapossá a  francia fővárosban. I. Napóleon császár elképzelése az volt, hogy Párizsnak kell a 

legszebb városnak lenni. Uralkodása idején a település radikális változásokon esett át, új utak, 

hidak, rakpartok, teljes városrészek, vágóhidak, templomok, főútvonalak épültek, elkészült 



a Diadalív, mai helyére került az Obeliszk, sőt új vízhálózat is létrejött a városban, miután új 

csatornák, víztározók és közkutak létesültek Párizsszerte. A Bourbon-restauráció idején épült ki 

a Saint-Germaine arisztokrata negyed. 1870-ben, a porosz–francia háborút lezáró békét Párizsban 

kötötték meg, és kikiáltották a Második Köztársaságot. 1871. március 22-én Párizs munkássága 

felkelt a poroszbarát vezetés ellen, kikiáltották a Párizsi kommünt, mely 91 napon át védte hősiesen 

Párizst a poroszok ellen. A kormány és a kommün katonáinak küzdelmei során 20 000 párizsi 

polgár veszítette életét. A kommün harcai során Párizs színe-java elpusztult; a Rue de Rivoli házait 

és a Tuileriák palotáját a kommünárdok fölgyújtották, a Városháza is porig égett. 

A későbbiekben Párizs több világkiállítás székhelye is volt. Ezekhez épült 1889-ben az Eiffel-

torony, 1900-ben pedig a párizsi metró, mikor a metropolisz a nyári olimpia színhelye volt. 

Mindezek mellett 1910-ben óriási árvíz pusztított végig a városban. 

Sedan: a sedani csata a porosz–francia háború legfontosabb csatája volt, melyben egy teljes francia 

hadsereg semmisült meg, és adta meg magát a poroszoknak a francia császárral, III. 

Napóleonnal együtt. Császáruk nélkül a Második Francia Császárság összeomlott, a birodalmi 

kormány szétesett, helyére egy vértelen forradalomban visszaállt a köztársaság, mely még öt 

hónapig folytatta a háborút, majd Párizs ostroma után kapitulált. A háború kitörése óta a porosz 

hadsereg számos kisebb-nagyobb győzelmet aratott a franciák felett, Elzász és Lotaringia területén 

(wissembourgi csata, wörthi csata, strasbourg-i csata), beszorítva őket Lotaringia 

fővárosába, Metzbe, ahol a porosz–német szövetséges hadsereg könnyen bekeríthette és elfoghatta 

őket. A francia hadvezetés mindenáron fel akarta menteni a várost, erre a célra pedig a Patrice de 

Mac-Mahon vezette châlons-i hadsereget bízták meg, amit maga a francia császár, III. Napóleon is 

elkísért. A sereg kifáradt a sok meneteléstől, ráadásul Metz elérése előtt beleszaladt 

a Moltke vezette harmadik, illetve Meuse hadseregbe, és kisebb vereséget szenvedett 

tőlük Beaumontnál, augusztus 30-án (bár a porosz veszteségek súlyosabbak voltak). A 

franciák Sedanba vonultak vissza, hogy kipihenjék a menetelést és a csatát. 

Solferino Lombardiában található, a Garda-tótól délre. Az itáliai risorgimento történetében döntő 

szerepet játszó szárd–francia–osztrák háború egyik legjelentősebb ütközete, a solferinói csata zajlott 

e község határában 1859. június 24-én. 

Az osztrák birodalmi hadsereget az ifjú és tapasztalatlan I. Ferenc József császár, a francia-piemonti 

csapatokat III. Napóleon császár és II. Viktor Emanuel király irányították. A véres ütközetben a 

soknemzetiségű Habsburg katasztrofális vereséget szenvedett. A háborút lezáró villafrancai 

fegyverszünetért, majd a zürichi békeszerződésért mindkét oldalon halottak ezreivel kellett fizetni. 

Szárd–Piemonti Királyság, vagy Szárd Királyság itáliai állam volt 1720-tól 1861-ig. 1792-ben 

a forradalmi Franciaország csapatai megszállták a királyság egy részét. 1796-ban a győzelmesen 



bevonuló Napoléon Bonaparte tábornok III. Viktor Amadé királyt Nizza és Savoya átadására 

kényszerítette, majd 1802-ben Piemontot is Franciaországhoz csatolta. A bécsi kongresszus 1814-

ben helyreállította az állam területi egységét, és hozzácsatolta a Genovai Köztársaság területét is. 

A 19. században mint az egyetlen önálló és katonailag szervezett itáliai állam, a Szárd Királyság 

az Itália függetlenségéért és egységéért folytatott katonai, politikai és diplomáciai 

harc (risorgimento) vezetője volt. Károly Albert király azonban az 1849-es osztrák-olasz háborúban 

súlyos vereséget szenvedett Radetzky csapataitól. Csak a Camillo Cavour szárd–piemonti 

miniszterelnök által létrehozott francia–olasz szövetségnek sikerült az 1859-es szárd–francia–

osztrák háború során Ausztriától megszerezni Lombardiát, de ennek fejében a Szárd 

Királyság 1860-ban a Nizzai Grófságot és a Savoyai Hercegséget átengedni 

kényszerült Franciaországnak.1860-ban újabb felkelések révén megdöntötték az itáliai osztrák 

fejedelmek uralmát, Toszkána, Párma, Modena és Romagna új vezetése csatlakozott a Szárd–

Piemonti Királysághoz. Giuseppe Garibaldi csapatainak a Nápoly-Szicíliai Királyság ellen intézett 

merész támadásai felszabadították Szicíliát és Dél-Olaszországot. 1861-ben II. Viktor Emánuel 

szárd–piemonti király felvette az olasz királyi (Ré d’Italia) címet, és a Szárd–Piemonti Királyságot 

beolvasztotta az egységes Olasz Királyságba. 

Szent Ilona-sziget: az Atlanti-óceán déli részén elhelyezkedő a köztudatban 

mint Napóleon száműzetésének és halálának helyeként ismert. Nagy-Britannia második legrégebbi 

gyarmatának.  

Szicília: a Földközi-tenger legnagyobb szigete, valamint Olaszország közigazgatásilag 

legkiterjedtebb régiója.  Az első Bourbon-ellenes felkelést (1820–21) követő 1848-as forradalom 

során Nápolytól független parlament alakult, és haladó követelésekkel rukkoltak elő. A forradalmat 

vérbe fojtották és 1849. május 15-én visszaállították a Bourbon-hatalmat. Alig tizenöt évvel később 

azonban, Giuseppe Garibaldi 1860-as partraszállása után megdöntötték a Bourbon-ház uralmát, 

a Nápoly–Szicíliai Királyságot és egész Dél-Itáliát a Szárd–Piemonti Királysághoz, majd 1861-ben 

az egyesített Olaszországhoz csatolták.   

Tilsit: a béke (1807. július 8–9.) a napóleoni háborúk idején Oroszország és Franciaország, 

valamint Poroszország és Franciaország közötti béke, amely lezárta a 4. koalíció háborúit. A kelet-

poroszországi Tilsitben (ma Szovjetszk, Oroszország) folyó béketárgyalások eredményeként írták 

alá. A július 8-án aláírt francia-orosz szerződésben Oroszország elismerte a Vesztfáliai 

Királyságot és a Varsói Nagyhercegséget, Danzig szabad státuszát, valamit Franciaország minden 

hódítását 1772-től. Oroszország ugyanakkor megkapta Białystok vidékét. A titkos cikkelyeiben az 

oroszok csatlakoztak az angolellenes kontinentális zárlathoz. A július 9-én aláírt porosz-francia 

szerződés értelmében Poroszország elvesztette az Elba és a Rajna közötti területeit, és 



a Lengyelországtól elfoglalt területeket. 100 millió frank hadisarc fizetésére kötelezték és 

kimondták, hogy hadereje nem lehet csak legfeljebb 42000 fő. 

Trafalgar: a csata (1805. október 21.) a napóleoni háborúk legfontosabb tengeri ütközete volt. A 

csata a dél-spanyolországi Trafalgar-foktól nyugatra zajlott le, Cádiz és a Gibraltári-

szoros között. Pierre de Villeneuve francia altengernagy vezette 33 (18 francia és 15 spanyol) 

hajóból álló francia–spanyol flotta harcolt a 27 hajóból álló brit flotta ellen, melynek Horatio 

Nelson altengernagy volt a parancsnoka. Villeneuve 1805. szeptember végén parancsot kapott, hogy 

fusson ki flottájával Cádizból, és tegyen partra csapatokat Nápolynál a dél-itáliai francia hadjárat 

támogatására. A hajóraj október 19–20-án indult el Cádizból, abban a reményben, hogy átjut 

a Földközi-tengerre anélkül, hogy csatára kényszerülne. Azonban Nelson október 21-én 

szembetalálkozott a francia–spanyol flottával a Trafalgar-foknál. A francia-spanyol flotta bár 

számszerűleg nagyobb volt, ám a francia tengerészek az angolokkal ellentétben nem igazán voltak 

mesterei a tengeri hadviselésnek. A spanyol flotta hajói és legénysége volt a tapasztaltabb, 

tengerhez szokott hajóhad, a spanyol tengerészek többsége már eleve tengerész családból került ki. 

Villeneuve parancsot adott, hogy egyetlen, északi irányú vonalba sorakozzon fel a flotta. Nelson 

viszont két rajt alakított ki a saját hajóiból, és megparancsolta, hogy Villeneuve vonalát 

merőlegesen, nyugat felől támadják meg. Délre a nagyobbik raj – amelyet HMS Royal 

Sovereign fedélzetéről Cuthbert Collingwood tengernagy vezetett – a francia-spanyol vonal hátsó 

(déli) 16 hajójával keveredett harcba. Ezzel egyidőben a HMS Victory fedélzetén tartózkodó 

Nelson 12 hajóból álló rajával megtámadta Villeneuve vonalának elővédjét és közepét. Ez 

utóbbiban volt Villeneuve Bucentaure-ja is. A zűrzavaros küzdelemben Nelson rajának a zöme 

áttörte és szétszórta Villeneuve vonalát. A vonal elejét képező Pierre Dumanoir tengernagy 

vezénylete alatt álló 6 francia és spanyol hajóról nem vettek tudomást az első támadáskor, így ezek 

délután fél négykor meg tudtak fordulni, hogy a mögöttük lévők segítségére siessenek. Dumanoir 

gyenge támadását azonban a britek el tudták hárítani. Collingwood befejezte az utóvéd szétverését, 

és a csata kb. 5 órakor ért véget. Magát Villeneuve-öt a britek elfogták és Angliába vitték, ahol 

szabadon engedték, de fél évvel a csata után a franciaországi Rennes városában öngyilkosságot 

követett el. Flottája 18 hajót és 12 ezer embert vesztett el, ezek nagy többsége hadifogságba esett. 

Nelson halálos sebet kapott egy francia mesterlövésztől, de amikor fél ötkor meghalt, biztos volt a 

teljes győzelemben. Az angolok vesztesége 1600 halott és sebesült volt, de egyetlen brit hajó sem 

veszett el. A trafalgari csata szertefoszlatta I. Napóleon császár tervét Anglia lerohanására. A 

győzelem több mit száz évre megalapozta a brit tengeri fölényt. 

Valmy: a csata (1792. szeptember 20.) a Dumouriez és Kellermann vezette francia csapatok 

összecsapása a Párizs ellen támadó porosz–osztrák seregekkel, amelyet Károly braunschweigi 



herceg vezetett. A csatában a francia hadsereg által aratott győzelem meggátolta a francia 

forradalom leverését, lehetővé tette, hogy kikiáltsák a köztársaságot Franciaországban. 

Velence : Az Adriai-tenger északi részén fekvő mocsaras Velencei lagúnában fekszik, amely két 

jelentős folyó, a Pó és a Piave torkolata között húzódik. A várost sokszor illetik az 

„Adria királynője”, a „víz városa” és a „fény városa” jelzőkkel. A köztársaságot Napoléon 

Bonaparte, a forradalom tábornoka eltörölte: 1797. május 17-én a hadvezér minden ellenállás nélkül 

vonult be a városba. A Nagytanács azzal vélte menteni a menthetőt, hogy feloszlott és hatalmát 

átadta a népnek, a Szent Márk téren nagy ujjongás közben elégették az Aranykönyvet, s leverték a 

feljelentések bedobálására szolgáló oroszlánfejet. Az 1797-ben megkötött Campo Formió-i 

béke értelmében Bonaparte tábornok előbb a Habsburg Birodalomnak engedte át Velencét.1798-

ban elhagyva a várost, a francia csapatok kirabolták az Arzenált, elsüllyesztették a hajóhadat, s 

számos műkincset Párizsba vittek magukkal. Az 1805-ös pozsonyi békeszerződés értelmében 

Velence visszakerült a Napóleon által kreált Itáliai Királysághoz, azaz a második francia 

megszállás 1806-tól 1815-ig tartott. A királyság Napóleon mostohafiának, Eugène de 

Beauharnais alkirálynak uralma alatt állt. Ekkor bezáratták a scuolákat, az ipartestületeket, 48 

kolostort és 26 templomot (köztük 49-et teljesen megsemmisítettek). A műkincseket széthordták, 

jelentős részét pedig elégették, feldarabolták. Napóleon bukása után a város ismét az osztrákok 

birtoka lett. Ez az időszak bizonyos tekintetben hasznos volt a város fennmaradása szempontjából, a 

rendezett és szigorú közigazgatás lehetővé tett valamelyes modernizációt (szárazföldi kapcsolat a 

töltés-híd megépítése révén, gázvilágítás), az osztrák konzervativizmus és az általános pangás, 

elszegényedés azonban megakadályozta, hogy nagyszabású átalakításokkal változtassanak a város 

történelmi arculatán. 1848-ban Velencében is népfelkelés tört ki és Manin Daniel vezetésével 

kikiáltották a Köztársaságot. Radetzky marsall kitartó, csak a magyar szabadságharchoz 

hasonlítható hosszúságú ellenállás után 1849. augusztus 21-én végül elfoglalta az 

élelmiszerkészleteiből kifogyott várost. Velencét az ostrom alatt érte a történelem első 

légitámadása, személyzet nélküli, időzítő órával felszerelt léggömbökről bombázták a másképpen 

bevehetetlen települést - az egyik töltet a Szent Márk tér közepén robbant, komoly károk azonban 

nem keletkeztek.  

Vendée:  francia megye (département) Loire-mente régióban. Északról Loire-Atlantique, 

keletről Maine-et-Loire és Deux-Sèvres, dVendée a 83 eredeti département egyike, amelyeket 

a francia forradalom alatt 1790. március 4-én hoztak létre. 1793-ban Vendée területén a francia 

forradalom alatt királypárti felkelés tört ki, ami más területekre is átterjedt. A felkelés leverése a 

forradalom egyik legvéresebb, részben gépesített  tömegmészárlása volt, amelynek nők, gyermekek 

és férfiak, mintegy 170 000 lakos esett áldozatul. 1832-ben, a júliusi monarchia idején Berry 



hercegné legitimista felkelést robbantott ki Orléans-i Lajos Fülöp uralma ellen, de a központi 

hatalom ezt is leverte. 

Világos: a világosi fegyverletétel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc végét jelentette, 

amely után az osztrákok részéről véres megtorlás következett Julius Jacob von Haynau osztrák 

hadvezér rémuralma alatt. A teljesen összeépült és azelőtt gyönyörű szőlőktől környezett két 

község, Magyarvilágos és Románvilágos felett emelkedik a világosi vár omladozó falaival, ahol 

(helyesebben a szöllősi mezőn) 1849. augusztus 13-án tette le a fegyvert Görgey Artúr magyar 

honvédhadserege az orosz cár inváziós hadserege előtt. 

Waterloo (Belgiumi falu):  1815. június 18-án itt zajlott le a  waterlooi csata Bonaparte 

Napoléon utolsó összecsapása volt. Elbai száműzetéséből nemrégen hazatért Napóleon ismét 

elfoglalta Franciaország császári trónját. Száznapos uralma idején az európai hatalmak egyesített 

erővel támadtak rá a brit Wellington herceg és a porosz Blücher tábornagy vezetésével. 



Szakdolgozati témajavaslatok 

A 19. század nagy alakjai (egy szabadon választott történelmi személyiség életpályájának 

bemutatása) 

Politikai eszmeáramlatok a 19. század Magyarországán (egy szabadon választott 

eszmeáramlat bemutatása) 

A társadalmi modernizáció legfontosabb kérdései (egy problémakör részletes elemzése, pl.: 

jobbágyfelszabadítás, nemesség helye a változó világban, nemzetfelfogás, 

nemzetiségi kérdés) 

Gazdaságtörténet legfontosabb kérdései (egy szabadon választott időszak gazdaságtörténeti 

vonatkozásainak bemutatása, pl.: a reformkor nagy gazdasági dilemmái, az 

abszolutizmus gazdaságpolitikája, a magyar ipar, mezőgazdaság fejlődése a 

dualizmus időszakában, stb.) 

Szabadon választott esemény/ eseménysor bemutatása: Az 1790-91-es nemesi ellenállási 

mozgalom, A magyar jakobinus mozgalom, Reformországgyűlések, 1848-49, Az 

abszolutizmus kora, A kiegyezés, Tisza éra, stb. 

Historiográfia (egy XIX. századi esemény, személy, folyamat stb. Történeti irodalmának 

feldolgozása) 

Az 1848-49-es szabadságharc történeti topográfiája 

A nemzetiségi kérdés szerepe a 19. században, annak értelmezési lehetőségei a 

történelemoktatás során 

Politikus portrék a 19-20. században 

Az USA gazdaság-, társadalom- és politikatörténeti sajátosságai, korszakai 

Ipari forradalmak kora 

Diplomáciatörténeti témák (19-20. század) 

Művelődéstörténet (19-20. század) 

Az anyagi kultúra változása a XX. században egy település életében 

Történeti demográfiai elemzés XVIII-XIX. századi egyházi anyakönyvek alapján 

Az orosz állam és társadalom a 17-18. században 

Az európai abszolutizmus a 17-18. században 

Királyi intézmények a francia monarchiában a 17-18. században 

Rendi intézmények a francia monarchiában a 17-18. században 

Közgazdasági eszmék Franciaországban a felvilágosodás korában 

Városok és városlakók a 18. századi Franciaországba 

A brit-magyar kapcsolatok a 19-20. században 

Napóleon a magyar nyelvű szakirodalomban 



I. Sándor és a Szent Szövetség 

Az olasz Risorgimento eszméi és alakjai (Mazzini, Cavour, Garibaldi, stb.) 

A Török Birodalom modernizációja a 19. században 

A keleti kérdés és a Balkán a nagyhatalmi politikában a 19. században 

Az orosz fejlődés sajátosságai a 19. század második felében 

Anglia története (kapcsolódó témák) a 17-19. században 

Nagyhatalmi politizálás/diplomáciatörténet 18-20. század 
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Az Egyesült Államok története a kezdetektől a XX. Sz elejéig 

Nyugat-Európa gazdaság-és társadalomtörténete a "hosszú 19. században" (1789-1914) 

18-19. századi politikai, gazdasági és társadalmi elméletek 

A német fejlődés főbb kérdései a 19-20. században 

A modern antiszemitizmus a 19. században 
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A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, 

hiszen milyen más alapra lehet a jövőt építeni, mint a múltra? 

/Szent-Györgyi Albert/ 


