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BEVEZETŐ 

 

 A 19. század kronológiailag az 1801–1900 közötti éveket foglalja magába, a polgári 

demokratikus forradalmak és a modern nemzetállamok kialakulásának a kora. Ismerhetjük 

úgy is, mint a „nagy békeidők” vagy a „hosszú 19. század” Európája. Ez a kifejezés a Francia 

forradalomtól (1789), az első világháborúig (1914–1918), illetve az azt lezáró 

békeszerződésekig (1919–1920) terjedő korszakot jelöli. 

 A századra leginkább jellemző társadalmi mozgalom a liberalizmus és 

a nacionalizmus, a leginkább meghatározó szellemi és művészeti irányzat pedig 

a romantika és a realizmus volt. Ez az irodalmi műveltség nagy százada, a leghíresebb 

nemzeti írók kora. A század második fele a második ipari forradalom korszaka. Ezenkívül 

kialakult az imperializmus, a gyarmatbirodalmak versenye, amelynek során a nagyhatalmak 

gyakorlatilag az egész Földet felosztották egymás között. 

 Magyarországon a 19. század első fele a reformkor és a szabadságharc időszaka, míg a 

későbbi évtizedeket a kiegyezés és az azt követő robbanásszerű gazdasági és társadalmi 

fejlődés fémjelezte. A század eszméi és küzdelmei közepette születik meg a mai 

magyar nemzet. 

 A 19. században kezdett felgyorsulni a társadalmi átalakulás, s ekkor ismerték fel az 

hogy a fejlődés az egyenlőség, a demokrácia irányába mutat. A rendi társadalmakat a 

demográfiai fejlődés, a gazdaság átalakulása, az új eszmék terjedése és az államhatalom 

erősödése fokozatosan átalakította. Népesebb, mozgékonyabb, gazdagabb társadalom jött 

létre, amelyből már tudatosan megpróbálták kiiktatni az emberi egyenlőtlenség legkirívóbb 

megnyilvánulásait. A régi társadalomban elsősorban a születés számított, s csak másodsorban 

a vagyon. Ezért nevezzük arisztokratikus társadalomnak. Az új, 19. századi, demokratikusnak 

még nem nevezhető társadalomban viszont a vagyon, a tulajdon, a gazdagság egyre 

fontosabbá vált, s csak másodsorban számított a születés.  

 Ekkorra már teljesen kialakultak a nemzetfogalmak. 

 Még az újkor kezdetén kezdtek a korábbi azonosságtudatok átrendeződni. A folyamat 

Nyugat-Európában indult, ahol a közlekedés és kereskedelem fellendülése folytán az emberek 

egyre távolabb lakó társaikkal ismerkedtek meg. Az abszolutizmus idején ez tovább erősödött, 

amikor a belső tartományi határok fokozatos felszámolásával, a külső határok megerősítésével 

egyre nagyobb hangsúlyt kapott az egy állam területén élők közössége. Ezen a politikai 

kereten belül a nyelvek és nyelvjárások közeledni kezdtek egymáshoz, amit elősegített az 

anyanyelvű könyvnyomtatás és prédikáció terjedése, az államilag, központból felügyelt, 
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szintén anyanyelű iskolarendszer kiépülése. A társadalmi szerződés felvilágosodás korabeli 

értelmezése pedig rávilágított, hogy nem az alattvalóknak kell hűségesnek lenni a király iránt, 

hanem fordítva, a király tartozik szolgálni népét.  

 Az "alattvalóknak" tehát nem a királyt kell szolgálniuk, hanem az ország jogilag 

egyenlő emberekből álló közösségét, hozzájuk kapcsolja a hűség kötelezettsége is. (A 

felségárulás helyét a hazaárulás vagy nemzetárulás bűne foglalja el a jogtudatban.) Az 

identitástudatoknak ez a találkozása minden korábbinál erősebb érzelmi töltetű közösségi 

tudatot hozott létre, a nemzettudatot. Nyugat-Európában ennek a közösségtudatnak a földrajzi 

és politikai keretét az állam és annak területe jelentette, a francia nemzet a francia állam 

területén lakókat, az angol az angol államon belül lakókat kapcsolta egybe, ezért ezt a fajta 

nemzetet államnemzetnek is szokták nevezni. A nemzettudat kialakulásával együtt jelent meg 

a nemzeti mozgalom, a nemzet védelmét és felemelését megcélzó ideológia és politikai 

irányzat. Ezt nacionalizmusnak nevezik. A nacionalizmus - ellentétben a ma szokásos 

szóhasználattal - nem volt okvetlenül ellenséges más nemzetekkel szemben, mint például a 

magyar, a német (ausztriai) és az olasz 1848-ban. 

 Kelet-Közép-Európában másképpen zajlott le az újkori nemzetté válás, mint nyugaton. 

A kereskedelmi fellendülés, közlekedési hálózat elmaradt a nyugati mögött, az abszolutizmus 

később jelentkezett, az iskolahálózat és a könyvnyomtatás kiterjedtsége, hatóköre kisebb volt 

a kora újkor századaiban. Így a politikai határokon belül élő etnikumok összeolvadása 

lassabban zajlott. Ezen kívül, itt nagy államalakulatok (Habsburg Birodalom, Török 

Birodalom, Oroszország, Német-Római Császárság) voltak, melyek egymástól földrajzilag, 

nyelvileg és kulturálisan nagyon távol álló etnikumokat fogtak össze.  

 Miután egyre határozottabban rajzolódtak ki az új francia nemzettudat körvonalai, a 

velük szoros kulturális kapcsolatban, gazdasági érintkezésben lévő németeknek is meg kellett 

fogalmazniuk saját nemzeti hovatartozásukat. Ehhez azonban itt hiányzott a megfelelő 

politikai keret, így a nemzettudat a nyelvhez, az etnikumhoz kapcsolódott. A különböző 

államok németül beszélő polgárainak nemzeti öntudatosodása természetesen kiváltotta a velük 

szomszédos, sok helyen összekeveredve élő szláv népek és a magyarok nemzettudatának 

kialakulását. Ez utóbbiak öntudatosodása pedig a román, délszláv és a balti népek 

nemzettudatának kialakulásához vezetett. Ezért ezeket a nemzeti mozgalmakat számos 

sajátosságuk különböztette meg a nyugatiaktól. A nemzettudat érzését először azok a 

felvilágosult értelmiségiek fogalmazták meg maguknak, akik figyeltek a nyugaton zajló. 
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Az elkészített jegyzet fő feladatai között szerepel, hogy: 

 elsősorban megvilágításra kerülnek azok a körülmények és legfőbb indokok, amelyek a 19. 

századi Európában szükségeltették a Bécsi kongresszus létrejöttét. Ezek leginkább gazdasági 

és társadalmi tényezők.  

 Megtárgyalásra kerül a szövetségi rendszerek kiépülésének folyamata, a belső és külső 

konfliktusok kezelése érdekében (görög szabadságharc, Krimi háború), ezáltal bő információ-

egységül szolgál. 

 Útmutatást ad a XIX. századi állapotok tanulmányozásáról Európában, melyeket 

meghatároznak a politikai, társadalmi feszültségek, és a határviszonyok több konfliktust is 

szolgáltatva, melyekben megnyilvánulnak a nagyhatalmak érdekellentétei és befolyásuk 

növelési szándéka. 

 A bevezetőben, (bár nem a feldolgozott jegyzet anyaga), de pontos képek lehet kapni a 

társadalmi struktúra kialakulásáról, és a nemzeti identitástudat fejlődéséről. 

 Jellemezni lehet segítségével a 19. századi nemzeti ébredések indokait, főbb eseményeit.  

 Egy általános képet ad a láncreakciószerű megmozdulások folytonosságáról, a térség adott 

nemzetközi helyzetéről. 

 Segít felkészülni a bonyolult politikai manőverek hátterében lévő igazi hegemóniára való 

törekvések megismeréséről, az államok egymás iránti kapcsolatainak tükrében 

 Általános tájékozottságot szolgáltat a 19 századi diplomácia fejlődéséről, a valós nemzetek 

közötti kapcsolatokról, mely a sz9vetségi rendszerek kialakulásában figyelhető meg leginkább 

 Az „keleti kérdés” egy politikai szerepvállalásról tanúsít reális képet.   

 

 A rendszerezett anyag kronológiai határai a Bécsi kongresszus kezdetétől (1814 

szeptembere) a 20. század kezdetéig tart. 

  A kronológiai határok mellett fontos bejelölni a földrajzi határokat is. A fő 

helyszín Európa, de a Közel-kelet is említést kap a munkában. 

  Magával a 19 századi nemzetek közötti kapcsolatok történelmével foglalkozó forrás és 

irodalombázis nem mondható szegénynek. Nagy segítséget jelentett a jegyzet összeállításában 

Ormos Mária, Majoros István, E. J. Hobsbawn, Hahner Péter, Romsics Ignác, stb. munkái, illetve 

az előadásokon elhangzott tartalmak feljegyzése és átdolgozása. 
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 A Bécsi kongresszus döntései is hatalmas lépést jelentettek a nemzetközi kapcsolatok 

rendszerében a 19. századi Európában, mint: 

 A rabszolgatartást bűnné nyilvánították. 

 Elismerték a zsidók egyenjogúságát a keresztényekkel. 

 Elismerték Svájc örökös semlegességét. 

 Hollandia megkapta Dél-Németalföldet (a jövendő Belgiumot).  

 A nemzetközi kapcsolatok és diplomácia bonyolult rendszerében megfigyelhető, hogy 

a Balkán hosszú időre a nemzetközi politika figyelmének előterében volt. Anglia különösen 

nagy gondot fordított az oszmán állam bomlásának elodázására, ezzel látva biztosítottnak az 

oroszok feltartóztatását. 

 A 48-as forradalmak sem maradtak következmények nélkül: néhány liberális 

alkotmány, valamint a jobbágyfelszabadítás, Franciaországban az általános választójog 

érvényben maradtak, Közép-és Kelet-Európa területén pedig felgyorsult a modernizáció, a 

feudális rendszerek megszűnésével, ill. gyengülésével megkezdődhetett a polgári-tőkés 

viszonyok kialakulása, a dinasztikus nagyhatalmi politika átrendeződése 

 Az Orosz Birodalom az 1848–49-es forradalmak leverése után hatalma csúcsán állt. 

Ausztriát lekötelezte, a magyar szabadságharc leveréséhez nyújtott segítség miatt, 

Németországban pedig megakadályozta az egység létrejöttét. Az oroszok és cárjuk I. Miklós 

(1825-1855) így az 1850-es évekre elérkezettnek látták az időt régi álmuk, a Fekete-tengeri 

tengerszorosok – vagyis a Boszporusz és a Dardanellák – megszerzésére. A két szoroson 

keresztül folyt az orosz kereskedelmi hajózás Európa felé, ám a terület Bizánc összeomlása 

óta az oszmánok kezében volt.   Az 1850-es évekre alakult ki véglegesen Európa 

nagyhatalmai számára az úgynevezett keleti kérdés. Ennek hátterében az állt, hogy a 

nagyhatalmak számára erre az időszakra vált nyilvánvalóvá, hogy az egykoron 

világbirodalmat létrehozó és erős Török Birodalom a XIX. század közepére meggyengült, és a 

belső problémák (korrupció, pénzügyi gondok, belső feszültségek)  miatt az összeomlás 

szélén állt.  

 A mind gyakrabban “Európa beteg emberének” tartott birodalom várható szétesése 

után az egyes területekre azonban több európai hatalom is benyújtotta igényét. A keleti kérdés 

így igazából arról szólt, hogy az oroszok, osztrákok, angolok illetve más környező hatalmak 

mekkora területekhez tudnak jutni az “óriás haldoklása” során.   
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 Törökországnak a Balkánról való kiszorítása az európai nagyhatalmak (Oroszország, a 

Monarchia, Anglia, Poroszország) nagyhatalmi játszmát, vetélkedései közepette ment végbe. 

A drinápolyi béke (1829) nyomán Görögország függetlenné vált, míg Szerbia, Moldva és 

Havasalföld autonómiát kapott. A felbomlás tovább folytatódott, amikor 1860-ban a Porta 

kivonta a török helyőrséget Szerbiából, és az 1859-ben perszonálunió keretében egyesült 

Moldva és Havasalföld 1866-ban Románia néven, mint nemzeti állam alakult meg. Az 1850–

60-as években felkelések törtek ki a még török uralom alatt lévő Bosznia–Hercegovinában is. 

 A határkonfliktusok és a túláradó lelkesedés egy egészen új értékrendszert hozott létre. 

A vallási értékek háttérbe szorulása tette lehetővé, hogy sok európai számára a haza jelentette 

a legfőbb értéket. A haza nevében kellett meghalni, a haza nevében kellett legyőzni és uralni 

más népeket, a haza nevében kellett megsemmisíteni más hazafiakat. A hazafias dalokból 

büszkeség áradt, de vértől csöpögtek. Az európai diplomáciát egyre inkább a realizmus 

jellemezte, még a baráti és szövetséges népek között is terjedt a bizalmatlanság. Hogy 

megvédhesse magát egy ország, erősnek kellett lennie. Féltek a zavargásoktól vagy attól, 

hogy árulást vetnek a szemükre. A parlamenttel rendelkező országokban a kormányokat a 

hazafiatlanság vádjával meg lehetett buktatni.  
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MIÉRT FONTOS, MIBEN NYÚJT SEGÍTSÉGET A JEGYZET 

A FELSŐOKTATÁSBAN 

 

 

  Az Ungvári Nemzeti Egyetem a történelemoktatás terén maximális látásmódot és ismereteket 

nyújt a diákoknak a világ országainak történelméről. Nagy figyelmet fordít a magyar történelem, 

azaz nemzetünk múltjának megismertetésére, és a helytörténetre. A középkor, újkor fő 

eseménysorozataira, melyek mérföldkövek voltak a történelemben. Mindig újabbnál újabb 

anyagokkal segíti a legújabb-kori politika alakulásának megismertetését és bonyolult rendszerében 

való kiigazodását. Fő hangsúlyt kapnak a történelmi megismerés terén az elmaradott régiók, mint 

Ázsia, Afrika országainak tanulmányozása. Ezt a két régiót külön tantárgyként oktatják 3 éven 

keresztül, szigorlatok és vizsgák rendszerében.  

  A jegyzetben feldolgozott térség, Európa, az újkor történelmének keretén belül kerül 

megismerésre, sok óraszámban, azonban a nemzetközi kapcsolatok tükrében, diplomáciai háttérben 

ez a korszak ismeretlen a diákok számára. Azonban pontosan ez az a kusza időszak Európa 

történetében, mikor egy ország, régió történelmét nem lehet bemutatni a másik történelmének 

megismerése nélkül. Pontosan ez jelenti a nemzetek közötti kapcsolatok elszakíthatatlan, 

elválaszthatatlan oldalát. Minden esemény egymásból következik, alapot szolgáltatva egymásnak, 

tehát inkább lehet nemzetközi kapcsolatok rendszerébe sorolni a feldolgozott korszakot, mint  a 

leíró történelembe.  

  Ebből kifolyólag, a XXI. századi általános történelmi műveltség megköveteli, hogy a diákok 

ezt az oldalt is ismerjék. A régió fő történelmi vonatkozásait, kiemelkedő eseményeit, általános 

társadalom gazdasági viszonyait elsajátítsák és tudatosítsák. Azonban, ez nagyon nehéz, ha 

nincsenek tisztában a történelmi leírás és a nemzetközi kapcsolatok különbségeivel. Ez a jegyzet 

segítséget nyújthat elsősorban, hogy sajátos látásmódot nyerjenek ezzel a témával kapcsolatban. 

Fellelhetőek benne a leglényegesebb és legáltalánosabb történelmi momentumok. Segíthet egy 

szemináriumi felkészülésben vagy kiselőadás megírásában. nagy segítséget nyújtanak az ajánlott 

szakirodalmak, monográfiák és cikkek. A benne feltüntetett térképek segítségével vizuálisan is 

elképzelhetőek az adott események.  

   A magyar anyanyelvű diákoknak nehézséget okoz az ukrán vagy orosz nyelven való 

felkészülés. A legtöbb magyar nyelvű szakirodalom és monográfia is Kárpátalján hiánycikk és 

főként magyarországi könyvtárakban fellelhetők. Az internetes anyag nem mindig megbízható, 

sokszor nem reális adatokat tükröz.  
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  Ez az egyetemi jegyzetgyűjtemény és szemináriumi anyagfelhalmozás 

mindenképpen segíti az adott térség és kor történelmének valós elsajátítását, tehát 

semmiképpen nem elhanyagolható. 
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1. téma: A SZENT SZÖVETSÉG EURÓPÁJA 1815-1830 

 

1/1. Bécsi kongresszus 

 A bécsi kongresszus a világtörténelem legnagyobb hatású diplomáciai eseményei közé 

tartozik, akárcsak a vesztfáliai vagy a versailles-i békerendszerek, hiszen hosszú időre 

meghatározta az európai kontinens, sőt az egész világ sorsát. Az 1792-1814-15-ig tartó 

háborúskodás után természetes volt, hogy mindenki a békét, illetve annak hosszú távú 

megalapozását várta el. Ez mindegyik tárgyalófél számára egyértelmű volt. A világtörténelem 

és főleg a diplomáciatörténet eseményei közül kiemelkednek azok, amelyek évtizedekre 

meghatározták a hatalmi politikát és a mindennapi életet. Ilyen volt a harminc éves háborút 

lezáró Vesztfáliai béke a 17. században, a Bécsi Kongresszus a 19. században (egészen 1914-

ig kezelte a nemzetközi válságokat), a versailles-i békerendszer az első világháborút 

követően, és a jaltai megállapodás a második világháború utolsó esztendejében. A Bécsi 

Kongresszus tehát sokkal több volt egy egyszerű békeszerződésnél. A napóleoni háborúk 

utáni területrendezés mellett, elveket fogalmazott meg, lefektette az új európai nagyhatalmi 

rendszer működési szabályait, és gondoskodott a kontinens infrastruktúrájának fejlesztéséről 

is.   Bonaparte Napóleon legnagyobb, és döntőnek tekinthető vereségét Lipcse mellett 1813. 

október 19-én szenvedte el, a „népek csatája” néven ismertté vált összecsapásban. 

 A Schwarzenberg, Blücher, Benningsen, és Bernadotte vezette hatalmas, mintegy 340 

ezer fős osztrák-orosz–porosz–svéd-magyar haderő hatalmas győzelmet aratott a Grand 

Armée felett. A vereséggel megpecsételődött Napóleon sorsa, a hatodik koalíció seregei öt 

hónappal a lipcsei csata után, 1814. március 31-én bevonultak Párizsba. Napóleon pedig hat 

nappal később lemondásra kényszerült, és 1814. április 6-án megkezdte száműzetését Elba 

szigetén. Franciaországba visszatért a Bourbon család, és a forradalom alatt kivégzett XVI. 

Lajos helyett testvére XVIII. Lajos ült az ország trónjára. (XVI. Lajos fia, XVII. Lajos alig tíz 

évesen börtönben halt meg a forradalom alatt.) Megkezdődött tehát a Bourbon restauráció, 

melyben fontos szerepet kapott az a Talleyrand (teljes nevén: Charles-Maurice de Talleyrand-

Périgord 1754-1838) aki mind a forradalom időszakában, mind Napóleon uralma idején 

fontos diplomáciai feladatokat látott el, többnyire külügyminiszteri beosztásban. XVIII. Lajos 

hatalomra kerülése után szinte azonnal ígéretet tett egy liberális alkotmány kiadására, a 

szenátus és a törvényhozó testület összehívására, s arra, hogy tiszteletben tartja a forradalom 

vívmányait. (Mindezt a saint-ouen-i egyezmény rögzítette.) 
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  Párizs kapitulációja, a harcok befejezése, és Napóleon bukása után a győztes 

nagyhatalmak 1814. május 30-án kötötték meg az első párizsi békét a franciákkal. A 

békeszerződés a hosszú – szinte egész Európát érintő – háborúskodás dacára meglepően 

méltányos volt, tekintve, hogy az 1792-es határokat vette figyelembe. Így Franciaország 

megtarthatta – Belgium irányában – Philippeville –t, Marienburgot, az Elzász vidékén 

Saarbrücköt, s övé maradt Savoya nagy része is. A győztes nagyhatalmak a békeszerződés 

titkos cikkelyében határoztak arról, hogy Európa sorsáról, és az új határokról Bécsben fognak 

dönteni, egy fél éven belül összehívásra kerülő nagyhatalmi találkozón. Az összejövetelt 

eredetileg négy hétre tervezték, ám végül egy nagyszabású kongresszus lett belőle, mely 

kilenc hónapon keresztül tartott.   A meghatározó szerepet a győztes nagyhatalmak képviselői 

játszották. Ezt a párizsi szerződés egyik titkos cikkelyében biztosították maguknak, amikor az 

1814. szeptember 22-ei határozatukban – Anglia, Poroszország, Oroszország és Ausztria 

vezetői – megerősítették, hogy „egyedül a négy nagyhatalom fogja szétosztani a háború és a 

párizsi (béke) szerződés eredményeként a rendelkezésre álló tartományokat”. 

 Az eredeti terveiket azonban kissé felborította Talleyrand, aki ügyes és taktikus 

diplomáciai manőverekkel elérte, hogy a „négyek” vesztes fél helyett ötödik nagyhatalomként 

tekintsenek Franciaországra. Érvelésében főszerepet kapott azon kijelentése, hogy a 

szövetségesek csak Napóleonnal háborúztak, s nem a francia nemzettel. Ügyeskedései 

hatására nem csak Franciaország, hanem Spanyolország, sőt Portugália és Svédország is 

„bekerült” a döntéseket hozó nyolctagúra bővült nagyhatalmi csoportosulásba. A 

császárvárosban megjelent 216 küldött, valamint a néhány ezer résztvevő egész Európát 

képviselte. Az orosz, porosz, a bajor, a würtenbergi, a bádeni és a dán uralkodó személyesen 

is jelen volt Bécsben.   
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1/2.  A kongresszus résztvevői 

 

 A porosz delegációt Hardenberg herceg vezette, akinek munkáját előrehaladott kora 

miatt a berlini egyetemet 1810-ben megalapító Wilhelm von Humboldt kulturális miniszter 

segítette. Angliát a gyakorlatias gondolkodású Castlereagh képviselte, aki 1814-ben 45 

esztendős volt. A zárkózott ulsteri protestáns politikus Liverpool lordjának kabinetjében 1812 

óta intézte a külügyeket. Bécsben Angliának nem voltak kontinentális ambíciói. Castlereagh 

csupán arra törekedett, hogy megakadályozza az oroszokat a kontinentális hegemónia 

megszerzésében, s arra, hogy megtartsa a napóleoni korszakban szerzett gyarmatokat. A 

kongresszus egyik meghatározó személyisége a koblenzi születésű Klemens Metternich 

(1773-1859) herceg volt. Az 1815-ben 41 éves diplomata fényes karriert futott be. Családja 

1648-tól szolgálta a Habsburgokat. Ő maga 1801-ben állt a birodalom szolgálatába. Először 

Drezdában képviselte Ausztriát, majd 1803 és 1805 között Berlinben dolgozott. Ezt követően 

Párizsban teljesített szolgálatot. 1809-ben a külügyek vezetője, 1817-ben pedig II. Ferenc 

császár (Magyarországon: I. Ferenc) főminisztere lett. Az uralkodó halála, vagyis 1835 után 

Kolowrattal együtt irányította a régenstanácsot. Ennek az igen jól képzett kozmopolita 

nagyúrnak – a latin és a német nyelv mellett tudott franciául, angolul és olaszul is – a hatalom 

volt az egyetlen szenvedélye. 

 A másik meghatározó személyiség I. Sándor orosz cár (uralkodott: 1801-1825) volt, 

aki 1801-ben került a trónra. Az 1814-ben 37 éves uralkodó nézeteit jelentősen befolyásolta a 

nevelés, melyben fontos szerepe volt házitanítójának, a svájci Laharpe –nak, aki a 

felvilágosodás eszméivel ismertette meg. Ifjúkorában alakult ki benne az a meggyőződés, 

hogy az alkotmányos monarchia az ideális államforma, és 1820-ig az volt a véleménye, hogy 

minden államnak magának kell döntenie belső fejlődéséről, s olyan intézményeket kell 

létrehozni, melyek megfelelnek az adott ország fejlődésének. Metternichhez képest, aki az 

arisztokratikus abszolút monarchia mellett tette le a voksot, s ellenezte az alkotmányt, Sándor 

maga volt a megtestesült liberalizmus, hiszen sokáig támogatta a liberális alkotmánypártiakat 

Európában. A kongresszus résztvevői közt fontos szerepe volt a már említett Talleyrandnak 

is, aki Franciaország elismertetése után minden erejével arra törekedett, hogy 

megakadályozza a porosz terjeszkedést Szászországban, illetve arra, nehogy Berlin kiterjessze 

befolyását Mainzig és Luxemburgig. 
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1/3. Elvek a kongresszuson 

 

 A Bécsi Kongresszus irányítóinak politikai elvei a 18. századból származtak, nem 

voltak hajlandók tekintetbe venni a kor eszméit, amelyek a forradalmi Franciaországból 

sugároztak szét az egész kontinensre. Fő törekvésük a restauráció volt, azaz a Hohenzollern, 

Habsburg, Romanov, Bourbon dinasztiák, s az általuk korábban birtokolt területek 

helyreállítása. Az uralkodócsaládok jogát arra, hogy korábban elveszített hatalmukat 

visszaszerezzék, a legitimitás – a törvényesség – elve biztosította. (Ezt az elvet Talleyrand 

„hozta” a kongresszusra, az ő felvetése révén lett az új nagyhatalmi berendezkedés egyik alap 

pillére.) A kongresszus két másik elvet is kimondott: a felelősség és egyensúly elvét. A 

felelősség elve azt az új gondolatot emelte be a kongresszus által teremtett rendszerbe, mely 

szerint a nagyhatalmak felelősek Európa sorsáért. Az egyensúly elve azt mondta ki, hogy 

egyetlen szuperhatalom se alakuljon ki a kontinensen, vagyis a későbbiekben minden hódítás 

útjára lépő nagyhatalommal szemben legyen egy megfelelő ellensúllyal bíró másik hatalom, 

mely képes a terjeszkedő ország megállítására. 

   

1/4. Nagyhatalmi viták, eltérő érdekek a kongresszuson 

 

 A kongresszusnak nem volt hivatalos megnyitója. A küldöttek 1814. szeptember 

közepétől érkeztek a császárvárosba, s tárgyalásaik kezdetével a kongresszus is beindult. 

(Talleyrand például már szeptember 30-án tárgyalt a szövetségesekkel.) A kongresszus 

záróokmányát 1815. június 9-én írták alá. Bécs számára a kiinduló pontot az első párizsi béke 

jelentette. Itt azonban csak az 1792 –es francia határokról, illetve még arról volt szó, hogy 

Itália egy része Ausztriáé legyen, a többiből szuverén államokat hoznak létre, a Rajna bal 

partját pedig Poroszország és Hollandia kapja meg. Több kérdést a párizsi szerződés nem 

érintett, ezt a Bécsi Kongresszusnak kellett megoldania.  

 A császárvárosban a győztesek kísérletet tettek arra, hogy a hatalmi kapcsolatokból 

kizárják az erőszak elvét, és stabil egyensúlyt hozzanak létre a kontinensen, és arra is, hogy a 

jövőben nemzetközi egyezményekkel, nemzetközi fórumokon rendezzék a vitás kérdéseket. E 

feladat megvalósítása nem tűnt könnyűnek, mivel a győztesek ambícióit nehéz volt 

összeegyeztetni. Két csoport állt egymással szemben: az egyik oldalon Oroszország és 

Poroszország a lehető legnagyobb területet igyekezett megszerezni, míg az angolok, az 

osztrákok és a franciák arra ügyeltek, nehogy az előbbi ambíciók miatt felboruljon a hatalmi 
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egyensúly.   Az oroszok az egész Lengyel Királyságot maguknak akarták, melyből egy belső 

ügyeiben autonóm államot szándékoztak létrehozni. 

 A Varsói Hercegséget viszont a poroszok és az osztrákok is maguknak akarták. 

Castlereagh pedig, hogy mérsékelje az orosz ambíciókat, még a lengyel függetlenség 

gondolatát is felvetette, jóllehet nem gondolta komolyan. Poroszország viszont Varsóért 

Szászországot, Napóleon utolsó szövetségesét akarta. A lengyel kérdés a győztesek ellentéteit 

annyira kiélezte, hogy Metternichet a cár még párbajjal is megfenyegette, majd három 

hónapig nem állt vele szóba. A porosz-orosz és az angol – osztrák tábor közötti feszültség 

miatt 1814 decemberére még a háború veszélye is felrémlett. Ekkor lépett közbe a helyzet 

alakulását feszült figyelemmel kísérő Talleyrand, aki rögtön észrevette a kedvező lehetőséget 

a keleti nagyhatalmak visszaszorítására. Az ő javaslatára született meg 1815. január 3-án a 

„bécsi titkos szerződés” néven ismert okmány, mely Anglia, Ausztria és Franciaország 

katonai összefogása volt az orosz és porosz terjeszkedés ellensúlyozására.  

 Az egyezmény elérte célját, ugyanis hatására az oroszok és poroszok végül 

mérsékelték követeléseiket, s 1815. január végén Metternich javaslatára megszületett az 

egyezmény a lengyel – szász ügyben. Lengyelország nagy része – 127 ezer km2 –nyi terület, 

4 millió lakossal, és Varsóval együtt – Oroszországé lett, s a cár megtarthatta korábbi 

hódításait is: az 1809-ben orosz fennhatóság alá került 2 milliós Finnországot, valamint az 

1812-es bukaresti békében megszerzett Besszarábiát. 

  

1/5. Területi rendezés 

 

 Oroszország: I. Sándor kompromisszummal ugyan, de elérte legfőbb követelésének 

teljesülését, a szomszédos Lengyelország nagyobb részének megszerzését.   Ausztria: A 

legnagyobb lengyel területek ugyan Oroszországhoz kerültek, de a hajdan hatalmas országból 

Galícia és Ladoméria Ausztriához került. (Az 1150 km2 területű, 88 ezer lakosú krakkói 

terület a nagyhatalmak gyámsága alatt álló köztársaság lett.) A kongresszus területrendezése 

ugyan elvette Ausztriától Belgiumot, de a veszteségért busás kárpótlást kaptak Itáliában. Az 

övék lett Velence és Lombardia (Isztriával és Dalmáciával együtt), és a közép-itáliai trónokra: 

Toscanába, Modenába és Pármába Habsburg leszármazottak kerültek. Természetesen 

Ausztria visszakapta korábban elvesztett birtokait is, így Tirolt, Vorarlberget, Karintiát, és 

Krajnát, sőt annektálhatták Salzburgot is. Mindezek mellett I. Ferenc befolyást szerezhetett a 

pápai államban is, mivel Ferrarában és Ravennában osztrák garnizonok működhettek. 
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 Poroszország: Az oroszoknak átengedett lengyel területek fejében magkapták 

Szászország majdnem felét (850 ezer lakossal), svéd Pomeránia egy részét, és a Rajna menti 

német tartományok közül Triert, Kölnt, Aachent és Berget, valamint kiegészítésül Koblenzt és 

Mainzt. (Ugyanakkor némi területeket át kellett engedniük a bajoroknak és Hannovernek.) 

Természetesen ők is visszakapták a napóleoni háborúkban elvesztett régióikat, Poznant, 

Vesztfáliát és Danzigot. Poroszország tehát jelentős nagyságú, sűrűn lakott és értékes 

területekkel gyarapodott, melyben nagy szerepe volt annak is, hogy a britek erős 

Poroszországot akartak a franciákkal és az oroszokkal szemben, és annak, hogy Metternich is 

támogatta megerősödésüket. (Hazájában emiatt kemény kritikát kapott, mivel ezzel 

veszélyeztette az osztrák pozíciókat Németországban. A porosz-osztrák versengés pedig a 

Bécsi Kongresszus után Ausztria egyik legfőbb külpolitikai problémája lett.) 

 Német Szövetség: A kongresszus 1815.  június 10-én hozta létre Ausztria vezetése 

alatt. (Az aláírás időpontját visszadatálták június 8-ra, így a könyvek többségében ez a dátum 

szerepel.) A Német Szövetségnek tagja volt az összes német állam, szám szerint 35 (végül 

31). A tagok közül öt állam volt királyság: Poroszország, Bajorország, Szászország, Hannover 

és Würtenberg, 8 nagyhercegség, 9 hercegség 13 pedig fejedelemség. Ugyancsak a szövetség 

részét képezte 4 szabad város: Lübeck, Frankfurt, Bréma és Hamburg. A Bund (szövetség) 

területét 1815-ben 630 100 km²-re becsülték, a lakosság számát pedig 1815-ben 29 168 500 

főre, 1864-ben pedig 46 059 329 főre, és ebből körülbelül 37 millió német ajkú volt. A 

szövetség ügyeit a szövetségi gyűlés, az ún. Bundestag intézte, amelynek székhelye Frankfurt 

am Mainban volt és az egyes államok megbízottjaiból alakult, Ausztria elnöklete alatt.    

 Anglia és Svédország: A kongresszus törvényesítette Anglia legújabb gyarmati 

szerzeményeit: Máltát, Helgolandot, Ceylont és Fokföldet. Svédország pedig Finnország 

elvesztése miatt magkapta Norvégiát (ezért Dániát Holstein és Lauenburg tartományokkal 

kárpótolták). 

 Franciaország: A kongresszus ütközőállamok láncolatát teremtette meg a hatalmas 

nyugat-európai ország körül, az Északi-tengertől az Alpokig. Feladatuk az esetlegesen 

megújuló francia hódító törekvések megakadályozása, megnehezítés volt. Ide tartozott a 

Belgiummal megerősített Hollandia (Németalföldi Királyság), a rajnai tartományokat 

bekebelező Poroszország, s Genovával együtt a Szárd Királyság, majd néhány hónap múlva 

Svájc, melynek semleges státuszát végre szavatolták. 
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 A Bécsi kongresszus egyéb döntései is hatalmas lépést jelentettek a nemzetközi 

kapcsolatok rendszerében a 19. századi Európában, mint: 

 A rabszolgatartást bűnné nyilvánították. 

 Elismerték a zsidók egyenjogúságát a keresztényekkel. 

 Elismerték Svájc örökös semlegességét. 

 Hollandia megkapta Dél-Németalföldet (a jövendő Belgiumot). 

 Svédország megkapta Norvégiát Dániától, kárpótlásul Finnországért. 

 A Dunán szabaddá tették a hajózást. 

 

  

1/6. Napóleon 100 napos visszatérése 

 

 A kongresszus munkáját Napóleon visszatérése és 100 napos uralma (1815 március 18 

– június 18) megzavarta, de alapvetően nem változtatta meg, hiszen a 121 cikkelyből álló acte 

finalt – azaz a kongresszus záró jegyzőkönyvét – mely Törökország kivételével minden 

európai államra kiterjedt, még Waterloo előtt, 1815 június 9-én aláírták a résztvevők. 

Napóleon visszatérésének hatására a kongresszus összefogása és az érdekegyeztetés erősebb 

és gyorsabb lett: 1815. március 13-án Napóleont az emberiség ellenségének nyilvánították, s 

törvényen kívül helyezték. Március 25-én pedig létrejött a hetedik koalíció, s ennek 900 ezer 

katonája felsorakozott a francia határon. A waterloo –i csatában (1815. június 18) az angolok 

és a poroszok játszották a főszerepet, Párizsba is ők vonultak be elsőnek: két héttel az ütközet 

után 150 ezer főnyi angol-porosz erő érkezett Párizsba. Szeptember elején pedig már 1,2 

milliónyi külföldi katona állomásozott francia földön.  

 Mindez kihatott a második párizsi béke feltételeire. Főleg a poroszok és a német 

államok léptek fel kemény követelésekkel. Hardenberg a porosz vezérkar nyomására 

felvetette, hogy vegyék el Franciaországtól Elzászt és Lotharingiát, a Saar-vidéket, Savoyát s 

Párizs fizessen kártérítést a háború okozta károkért. Az 1815. november 20-án aláírt második 

párizsi béke valóban szankcionálta a 100 napot és a francia vereséget, mert az 1790-es 

határokat állították vissza: Franciaország területeket vesztett a Rajna bal partján (Landau, 

Philippeville, Marienburg, Sarrelouis), s elvették tőle Nizzát és Savoyát.  Ezenkívül 700 

millió frank jóvátételre és a megszálló csapatok – 150 ezer fő a keleti területeken – ötévi 

eltartására kötelezték Párizst.  
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 Franciaország ellenőrzésére és megfigyelésére létrehozták a négy nagyhatalom 

nagyköveteinek tanácsát a waterlooi győző, Wellington elnöklete alatt. A tanács hetente 

ülésezett a francia fővárosban. 

 

 

 

 

                                   Bonaparte Napoleon 
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1/7. A Szent Szövetség 

 

 A Bécsi Kongresszus rendszere önmagában nem sokat ért volna védelmi garanciák 

nélkül. A nagyhatalmak biztosítékot akartak arra, hogy az elkövetkező évtizedek Európájában 

– a kongresszus után is – a forradalmi mozgalmak, reform gondolatok helyett a 

konzervativizmus lesz az uralkodó, illetve a régi nagyhatalmak, és dinasztiák uralma töretlen 

marad. Minderre csak olyan új szövetségek adhattak megfelelő garanciát, melyek a 

kongresszus megszűnte után, vagyis a későbbi időszakokban is folyamatosan működnek, 

állandóan őrködve a hagyományos politikai világrend felett. A cél érdekében két szövetség 

született a kongresszuson: 1815. szeptember 26-án a Szent Szövetség (Oroszország, 

Poroszország és Ausztria részvételével) illetve 1815. november 20-án a négyes szövetség, 

melyben a szent szövetségi „hármas” mellett Anglia is beletartozott.   A Szent Szövetség tehát 

I. Sándor orosz-, I. Ferenc osztrák- és III. Frigyes porosz uralkodó által 1815. szeptember 26-

án Párizsban létrehozott összefogás volt, mely a történelemben talán egyedüli módon a 

keresztény erkölcs elveire alapozva hozta létre az európai uralkodók társulását.  

 A szövetséget igazából I. Sándor cár kezdeményezte, mert úgy hitte, hogy mind a 

francia forradalom, mind Napóleon Isten büntetése volt, amiért az európai királyok és 

dinasztiák intoleránsak voltak egymással. Alapelve arra a felfogásra épült, mely szerint a 

legfőbb hatalom az állam, melyet a király testesít meg és ő közvetít a nép felé.   A szerződés 

szerint „… a három szerződő uralkodó egy igaz és feloldhatatlan testvériség köteléke által 

egyesítve, magukat honfitársnak tekintvén, egymásnak minden alkalommal és minden helyen 

segítséget és támogatást fognak nyújtani; alattvalóikkal és hadseregeikkel szemben 

családapáknak tekintik magukat; és őket ugyanannak a testvériségnek a szellemében fogják 

kormányozni, melyek őket a vallás, a béke és igazság védelmére lelkesítik”. 

 Az alapító okirat első szakasza a Habsburg – Hohenzollern – Romanov összefogást 

rögzítette a régi rendszer és a keresztény értékek (és egyház) védelmében. A második rész a 

résztvevő három hatalom európai vezető szerepét emelte ki, míg a harmadik rész azt 

nyilatkoztatta ki, hogy a szövetség nyitott a később csatlakozó európai hatalmak előtt. (Más is 

csatlakozhat hozzá.)   Anglia és a pápa nem csatlakozott a szövetséghez. Az angolok kifogása 

az volt, hogy az alkotmányuk nem teszi lehetővé az uralkodó személyes csatlakozását, mert 

náluk ehhez a parlament beleegyezése szükséges. A szövetség viszont az uralkodók 

személyes társulása volt. A pápa azt kifogásolta, hogy az alapítók egyike szakadár (görög-

keleti vallású Oroszország), a másik eretnek (a protestáns Poroszország), s csupán Ausztria 
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katolikus hatalom. A török szultán pedig, mivel nem keresztény uralkodó volt, nem is 

csatlakozhatott hozzájuk.    

 A Szent Szövetség létrejötte után 18 évvel, Oroszország és Ausztria megújította és 

megerősítette összefogását, és 1833 –ban a münchengratzi szerződésben kölcsönös katonai 

segítségnyújtásról hozott döntést. A szerződés szerint, ha bármelyiküket külső vagy belső 

reakció – forradalom, vagy külső támadás – éri, akkor egymást kölcsönösen segítik. Ferenc 

József  16 évvel később, 1849-ben, ezen szerződésre hivatkozva kért katonai segítséget I. 

Miklós cártól a magyar szabadságharc leverésére. 

 

 

1/8. A négyes szövetség 

 

 A bécsi rendezés másik garanciája az 1815. november 20-án aláírt négyes szövetség 

volt. A két szövetség az európai béke garantálásának két koncepcióját is jelentette. A Szent 

Szövetség az orosz felfogást képviselte, miszerint az európai békét minden megmozdulás 

veszélyezteti, s ez a nagyhatalmak beavatkozását igényli. Az 1814 márciusában aláírt 

chaumonti egyezmény felújítását jelentő négyes szövetség viszont azt az angol álláspontot 

képviselte, hogy az európai békét egyedül Franciaország veszélyezteti, ezért a szövetségesek 

együttes fellépésre csak akkor van szükség, ha a franciák revansot akarnak venni 

vereségükért. A szerződés 6. cikkelye kimondta, hogy a szerződő felek   „ … megállapított 

időközönként megújítólag találkoznak, akár maguknak az uralkodóknak közvetlen vezetése 

alatt, akár illető minisztereik révén, hogy megtárgyalják a közös érdekükbe vágó ügyeket, és 

fontolóra vegyék az ezen időközben a nemzetek nyugalmára és virágzására, valamint Európa 

békéjének fenntartására nézve legüdvösebbnek ítélt rendszabályokat”.   Ezzel intézményesült 

a hatalmak társulása a kontinens nyugalmának megóvása érdekében. A bécsi rendezés 

megvalósította Európa új területi felosztását, kielégítve a győztesek ambícióit.  

 Politikai restaurációt hajtott végre, melynek értelmében a nemzeti szuverenitás 

helyébe ismét az isteni eredetű monarchia elve lépett. Egy új diplomáciai szisztémát vezetett 

be, melynek feladatává a béke felügyeletét tette a kontinensen. Az 1815-ös Európa egyszerre 

volt kontinentális, keresztény és monarchikus. Kontinentális volt azért, mert Angliának nem 

voltak kontinentális ambíciói, hiszen Bécs megerősítette a háborúk alatti angol 

szerzeményeket. Keresztény, mert a trón és az oltár szövetségét helyreállította, s monarchikus, 

mert a dinasztikus szolidaritásra épült. A Bécsi Kongresszus tehát egy olyan új válságkezelő 

rendszert hozott létre, melynek segítségével Európa évtizedekre elkerülhette az olyan háborús 
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katasztrófákat, amilyenekkel a francia forradalom és Napóleon uralkodása alatt 

megismerkedett. 

 

1/9. Kongresszusok kora 

 

 A kongresszus utáni évtizedben az, amitől a bécsi rendszer nagyhatalmai rettegtek – 

egy újabb felfordulás Franciaországban – végül nem következett be. Hamarosan azonban más 

területeken – a német államokban, Itáliában, Spanyolországban, Latin-Amerikában és 

Görögországban – jelentkeztek olyan tünetek, amelyek aggasztóak voltak a rend őrei számára. 

 Az egyes mozgalmak és lázadások leverésének megszervezésére a Szent Szövetség 

államai kongresszusokat tartottak: így 1818 őszén Aachenben, 1820 októberében Troppauban, 

1821 januárjában Laibachban, és 1822 októberében Veronában. Az Acheni kongresszus 

legfőbb témája Franciaország volt, ugyanis a második párizsi békében rászabott jóvátételt 

kifizette, ezért megszüntették az ország megszállását (nagyköveti konferenciáit) vagyis ismét 

nagyhatalommá válhatott. Porosz részről felvetették egy nemzetközi haderő felállítását, az 

orosz cár pedig a belügyekbe való beavatkozást akarta elfogadtatni. A résztvevők mindkét 

javaslatot elvetették. 

  Alig egy évvel később német területen diákegyletek kezdeményeztek 

megmozdulásokat, melyek megfékezésére a nagyhatalmak 1819 nyarán Karlsbadban tartottak 

miniszteri összejövetelt. Ezen betiltották a diákegyletek működését, megszüntették az 

egyetemek autonómiáját, s cenzúrázták a fontosabb sajtótermékeket. Egy évvel később 

Bécsben ezeket a határozatokat a Német Szövetség minden államára kiterjesztették, sőt 

kilátásba helyezték szükség esetén a fegyveres beavatkozást is.  

   A troppaui kongresszus előzményei a spanyol, illetve itáliai lázadások, felkelések 

voltak. A kongresszus összehívását I. Sándor szorgalmazta, ugyanis szeretett volna 

beavatkozni a spanyol belügyekbe. Metternich a többi nagyhatalom támogatását kérte, hogy 

Itáliában az osztrákok teremthessenek rendet. Mivel ezen a kongresszuson az angolok és a 

franciák csak megfigyelőként voltak jelen, az oroszoknak sikerült keresztülvinni a belügyekbe 

való beavatkozást. 1820. november 19-én írta alá Oroszország, Ausztria és Poroszország a 

troppaui megállapodást, amely a politikai status quo fenntartására irányult. Az egyezmény 

kimondta, hogy az európai szövetség bármelyik országában a forradalom által felborított 

rendet helyre kell állítani, továbbá kimondták a legitimáció elvét, mely az esetleges 

forradalmi kormányok, uralkodók által bitorolt hatalom jogtalanságát mondta ki. Az 

egyezményt az angolok és a franciák nem támogatták.  
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 A következő kongresszus Laibachban 1821 januárjában zajlott, ide Anglia már 

megfigyelőt sem küldött. Az itáliai rendcsinálásra a kongresszus Ausztriának adott engedélyt, 

így márciusban bevonultak az osztrák csapatok Nápolyba, ahol hét évig maradtak, és 

időközben leverték a piemonti felkelést is.   A Szent Szövetség utolsó kongresszusa a veronai 

kongresszus volt, melynek legfőbb kérdése azt vetette fel, hogy sikerül-e fenntartani a 

nagyhatalmak koalícióját a spanyol forradalom megoldásában. Angliának jó gazdasági 

kapcsolatai voltak Spanyolországgal, és különösen a függetlenségre törekvő dél-amerikai 

térséggel. Ezért figyelmeztette a kongresszust, hogy a spanyolországi rendcsinálás nem 

terjedhet ki Dél-Amerikára. Dél-Amerika kérdése megosztotta a nagyhatalmakat, Oroszország 

ugyanis a spanyol uralmat kívánta fenntartani, a franciák pedig Bourbon-uralkodók irányítása 

alatt álló monarchiákat akartak létrehozni. 

  Az angolok nem támogatták a franciák latin-amerikai ambícióit, és az Egyesült 

Államokkal is hajlandók voltak szövetkezni a többi európai nagyhatalom ellen az ügy 

érdekében. Az amerikaiak azonban elutasították a közeledést, ugyanis tartottak attól, hogy ez 

a lépés az angoloktól való függést mutatná. Így született meg az úgynevezett Monroe-elv, 

mely szerint az európaiak dél-amerikai beavatkozását Washington az Egyesült Államokkal 

szembeni barátságtalan lépésnek tekintené. A latin-amerikai kérdés a nagyhatalmak számára 

azonban csak másodlagos kérdés maradt. 

 

1/10. A Szent Szövetség működésének kudarcai 

 

 A Bécsi Kongresszus, vagy Szent Szövetség rendszere az 1820 –as évek után három 

jelentős válságot élt át: az 1821-29 -es görög szabadságharc miatt, az 1848 –as nagy 

forradalmi hullám kapcsán, és végül az 1853-56 közt zajló krími háború során. A három 

jelentős konfliktus mellett kisebb problémák is jelentkeztek, ilyen volt az 1830-as francia 

forradalom is, ám a rendszer igazi megrendülései az említett három eseménysorozathoz 

kötődtek. 
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2. téma: A GÖRÖG  SZABADSÁGHARC 

 

 A törökök által a 15. század közepére meghódított Görögország az 1821-29 –es 

szabadságharcban rázta le a 350 éves török uralmat. Az orosz területekről kiinduló kereskedő, 

burzsoá rétegek által vezetett törökellenes felkelés 1821 tavaszán kezdődött, és fél év alatt 

gyors sikereket ért el. Az első görög nemzetgyűlés már 1822 januárjában összeülhetett, és 

kimondhatta a görögök önállóságát. Azonban a törökök 1822 és 1825 közt jelentős 

ellentámadást indítottak, ám ez továbbra sem tudta végleg leverni a felkelést. Ekkor II. 

Mahmud szultán hűbéreséhez, az egyiptomi pasához fordult segítségért, aki 1825-től 

megindította csapatait a görög felkelők ellen. Az egyiptomi had súlyos mészárlások és nagy 

európai visszhangot vert kegyetlenkedések árán sikeres ellentámadást kezdett, melynek során 

1826-ra visszafoglalta Athént is. A Szent Szövetség kényes helyzetbe került, mivel fennállása 

óta a felkelések elfojtása és a fennálló rend védelem volt fő feladata, ám ezúttal a keresztény 

lázadók támogatása szolgálta érdekeiket.  Ráadásul a nagyhatalmak közt is ellentétek 

alakultak ki, mivel Oroszország a balkáni ortodox népek vezetőjének tekintve magát, 

egyoldalú beavatkozást tervezett. Ennek során I. Miklós az orosz befolyás kiterjesztését akarta 

elérni. Az orosz intervencióval Görögország a korábbi török uralom helyett orosz fennhatóság 

alá került volna. Anglia, Ausztria és Franciaország azonban mindezt ellenezte, és hallani sem 

akart az Orosz Birodalom ilyen mértékű terjeszkedéséről és megerősödéséről. Az ellentétek 

1826-ban végzetesen kiéleződtek, a Szent Szövetség a szétesés szélére került. Végül alku 

született: a szövetség államai közös összefogással kiűzik a törököket Görögországból, mely 

közös gyámságuk és védelmük alatt független állammá válhat. Oroszország kárpótlásul 

megkapja a Duna-deltát, a Kaukázus partvidékét, Havasalföld, Moldva és Szerbia pedig 

formailag a Török Birodalom része marad, de jelentős autonómiát kap. A megegyezés után a 

Szent Szövetség és Anglia, illetve Franciaország egyesített hajóhada 1827-ben Navarinónál 

megsemmisítette a török-egyiptomi flottát, és kiűzte a törököket a Balkán déli részéről. Az 

előzetes alkunak megfelelően az 1829-es Drinápolyi békében Törökország elismerte a 

független Görögországot, és elfogadta a területváltoztatásokat is. A görög szabadságharc az 

első komolyabb „repedés” volt a Szent Szövetség 1815-ben létrehozott rendszerén. 

 

 

2/1.A szabadságharc előzményei 

 



25 
 

A bécsi kongresszuson kialakított európai rendszer első nagy próbatétele a görög 

szabadságharc. A bécsi kongresszus nagyhatalmai itt kerültek először éles helyzetben szembe 

egymással. 

A görög szabadságharc olyan kérdéseket vetett fel, ami kikezdte a Szent Szövetségnek 

nevezett rendszer alapjait és újra felidézte a rendszert szavatoló nagyhatalmak közötti 

érdekellentéteket. A korábbi itáliai, spanyolországi problémák gyorsan elrendeződtek, még a 

latin-amerikai államok függetlenségi harcából kibontakozó nemzetközi feszültséget is 

viszonylag gyorsan sikerült rendezni. A hellének ügye viszont, mintegy évtizedes 

feszültségforrást jelentett a kontinens nagyhatalmai között, elvégre majd valamennyi 

meghatározó állam érintettnek érezhette magát. 

Tekintsük át a görög szabadságharc okozta konfliktus, gyökereit! 

Az Oszmán Birodalom a XVIII. század eleje óta hanyatló hatalom, amely súlyos 

válsággal küzdött. A központi irányítás meggyengült, a gazdaság is válságban volt, azonban a 

nagy birodalom egyes vidékei komoly prosperitást éltek meg. Ilyen területnek számított az 

Égei-tenger partvidéke. 

Az ókori Hellász területének görög lakói elsősorban a fellendülő tengeri kereskedelem 

következtében váltak mind jelentősebb tényezővé a birodalmon belül. A kereskedelmi hajózás 

újabb kori fellendülését nagymértékben elősegítette a Napóleon által bevezetett kontinentális 

zárlat idején kialakuló csempészet. 

A középkor óta az Oszmán dinasztia fennhatósága érvényesült ezen a vidéken. A görögök 

megőrizték, mint összekötő kapocs saját nyelvüket és vallásukat, az ortodox hitet. Különösen 

az utóbbi biztosította, hogy az iszlám-vallás, és vele együtt a Török Birodalomba történő 

beolvadás ne történjen meg. Az ortodox egyház számos kiváltságot megőrzött az idegen 

fennhatóság alatt is és a görög lakosságra a legnagyobb befolyással bírt. Különös helyzetet 

teremtett, hogy az egyház központja Konstantinápoly, ahol vezetője a pátriárka székhelye 

található, egybeesett az Oszmán Birodalom fővárosával, a szultán székhelyével, Isztambullal. 

A görög nemzeti elkülönülést segítette a középkori önálló államiság tudata. A görög 

társadalom bizonyos rétegei azonban komoly hasznot húztak az Oszmán Birodalommal 

történő együttműködésből. 

Az úgynevezett fanarióták a birodalom közigazgatásában is fontos szerepet játszottak. 

Intézték a pénzügyeket, beszedték az adókat, diplomáciai tárgyalásokon kezdetben 

tolmácsként, majd magasabb szinten is dolgoztak. A fanarióták, akik kezdetben csupán nem 

muzulmán kereskedőként voltak meghatározva, szinte kizárólag a görögségből kerültek ki. 

Kihasználták, hogy az iszlám-vallás korlátokat állít a pénz és hitelügyletek elé, az Oszmán 
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Birodalom kereskedelmének, és pénzügyeinek nagy részét a kezükbe kaparintották. Bevett 

szokássá vált például, hogy egyes vazallus államokat kibéreltek a szultántól, s ott 

fejedelemként kormányoztak. 

A török fennhatóságon túl is terjeszkedtek, kialakult a görög diaszpóra, Európa majd 

valamennyi országában telepedtek le görögök. Ők nagy segítséget jelentenek majd a 

fölkelőknek, mind diplomáciai, mind gazdasági szempontból, illetve a közvélemény befolyása 

terén is. 

 

2/2.A szabadságharc kirobbanása 

 

A XIX. század elején kibontakozott egy új irányzat, amit a Nagy Eszme néven 

emlegetnek. Eredeti terve a Balkán felszabadítása volt. A görög lakta területeken az 

újjászületési mozgalom kezdetben a nyelvi és kulturális emancipációt, majd a területi 

elkülönülést, következő lépésfokként a független állam megteremtését tűzte ki célul. Ezt a 

mozgalmat nemcsak a kereskedelemből meggazdagodott újburzsoázia támogatta, hanem 

széles néptömegek is rokonszenveztek vele, így a lakosság nagy részét alkotó parasztság 

tömegei is. Az új függetlenségi mozgalom támaszkodhatott egy már régebben tartó fegyveres 

ellenállásra, az úgynevezett kleftisz mozgalomra, amelynek eredeti célja még nem a nemzeti 

függetlenség kivívása volt, parasztfelkelésként lehet felfogni, amely a nagybirtokok ellen 

irányult, de volt egy nagyon komoly törökellenes irányvonala is. 

 

 

A navarinói csata 
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A Philiké Hetéria vezetői a fegyveres felkelés kirobbantása mellett döntöttek. Ez a 

mozgalom 1814-ben született Odesszában. Programja, főleg orosz segítséggel létrehozni egy 

görög államot, melynek fővárosa Konstantinápoly. Tulajdonképpen a fanarióta vezetésre 

cserélni le a törököket, de a birodalom nagy részét egyben igyekeztek volna tartani. 

Az orosz támogatás azonban nem teljesen egyértelmű, igaz Kapodisztriaszt az akkori 

orosz külügyminisztert a mozgalom egyik vezetőjeként tartották számon. Ő azonban nem egy 

felkeléstől, hanem egy orosz-török háborútól várt megoldást. Az orosz külpolitika, főleg a 

balkáni kérdésekben, mind komolyabb szerepet szánt a görög származású konzuljainak, 

diplomatáinak. 

A felkelés terveit is egy görög nemzetiségű tábornok, Ypszilanti dolgozta ki, ami a Dunai 

Fejedelemségek területéről indult volna. A Duna menti harcok kudarcba fulladnak, a román 

felkelők a görögökben gyűlölt fanarióta uraikat látták, s innentől a Balkán déli részére 

helyeződik át az események súlypontja. 

1821-ben, a kleftiszek fegyveres erejét igénybe véve a Peloponnészoszi félszigeten, akkori 

nevén Moreában kezdődött a harc, amely kezdetben jelentős sikereket tudott felmutatni. A 

továbbterjedő lázadás a görögök lakta területek nagy részén elsöpörte a török hatalmat mind 

katonai, mind közigazgatási értelemben. A felkelők sikereiken felbuzdulva 1822 januárjában 

kinyilvánították Görögország függetlenségét. 

A nagyhatalmak reagálását a görög forradalom kirobbanására több tényező is 

befolyásolta. A bécsi kongresszus alapján mindenféle forradalmi megmozdulás ellen fel 

kellett lépni. A legitimizmus alapján úgy tűnt, a törvényes uralkodójuk ellen lázadó görögök 

ellenséges nagyhatalmi beavatkozással számolhatnak. 

A leginkább érdekelt nagyhatalom, Oroszország vezetője I. Sándor cár kezdetben 

egyértelműen elítélte a felkelést és jogosnak mondta a szultán fellépését. Az oroszokkal a 

török birodalomhoz kapcsolódó ügyekben alapvetően ellenérdekelt Anglia szintén a törökök 

fegyveres akcióját támogatta. Anglia reagálása azért is fontos, mert uralma alatt tartotta a Ión 

szigeteket, amelyek hagyományosan a görög világ részét képezték, most azonban az angolok 

megtiltották a felkelők és a Ión szigetek mindennemű kapcsolatát, sőt az angol flotta átkutatta 

a görög hajókat ezzel megakadályozva a felkelők fegyverutánpótlását. Ekkor még a 

közvélemény sem állt annyira a görögök ügye mellé Európában. 

Ausztria kancellárja, Metternich egyértelműen az Oszmán Birodalom egységes 

fennmaradása mellett állt ki. 

Hamarosan azonban a nagyhatalmak hozzáállásában lassú fordulat érlelődött. Ebben az is 

szerepet játszott, hogy a Török Porta a bécsi rendezésben nem vett részt, ennek értelmében a 
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bécsi kongresszus határozatai sem vonatkozhattak rá, legalábbis nem olyan súllyal, mint 

Európa többi államára. 

A görög szabadságharc ügye az úgynevezett keleti kérdés körében volt csak értelmezhető 

a kontinens diplomatái számára. Több megoldási javaslat is fölmerült. Ezek közül a Török 

Birodalom fönnmaradása volt az egyik, emellett állt ki Anglia is, mert a gyönge Török 

Birodalom fennmaradása sokkal jobbnak számított, mint valamely rivális nagyhatalom 

megjelenése a térségben. Itt elsősorban Oroszország jöhetett szóba. Anglia legfeljebb olyan 

reformokat támogatott volna, amelyek a birodalom keresztény lakóinak helyzetén javítanak. 

A felmerülő másik lehetőség a Balkán felosztása, Oroszország behatolását jelentette volna 

a térségbe és még egy mérsékelt orosz területnyerés is, túl közel juttatta volna, a cári hatalmat 

a tengerszorosokhoz. 

A harmadik elképzelés szerint az Ottomán Birodalom helyén független kis államok jöttek 

volna létre. Ez azonban a legtöbb nagyhatalom, így Anglia számára is túlságosan nehezen 

kezelhető, bizonytalan helyzetet teremtett volna. 

I.Sándor tekintélyes részben Metternich hatására elítélte a görög felkelést, mindezt a 

legitimitásra hivatkozva, azonban az orosz hatalmi érdekek érvényre juttatása miatt, a 

keresztények védelmében lépett föl. 

Közben a törökök úrrá lettek a birodalom más területein zajló felkeléseken, így mind 

nagyobb erőket tudtak bevetni a görögök ellen. A törökök, részben a görög függetlenség 

kikiáltására válaszul felakasztották a konstantinápolyi pátriárkát és Khiosz szigetén mészárlást 

rendeztek. 

Ez nagy hatást gyakorolt a nyugati közvéleményre kialakítva a filhellén mozgalmat. A 

tekintélyes, részben antik műveltséggel rendelkező nyugati értelmiség mindinkább a 

klasszikus görög hősökhöz hasonlította a görög felkelőket, akik a barbár-pogány törökök 

ellenében igazságos harcban, hősiesen védelmezik szabadságukat. A mozgalom olyan 

hírességeket sorakoztatott fel, mint Goethe, Chateaubriand, Shelley, Delacroix vagy talán a 

leghíresebb jelképpé váló, 1824-ben a görög ügyért életét áldozó, Byron. A megalakuló 

filhellén társaságok pénzt, fegyvert küldtek, valamint önkéntesek sora jelentkezett ezzel is 

támogatva a görög szabadságharcot. 

A nagyhatalmak azonban nem voltak hajlandóak a görögök támogatására. A veronai 

kongresszusra a görög küldötteket be sem engedték. 

Anglia külpolitikája lassan változni kezdett. 1823-ban hadviselő félnek ismerik el a 

görögöket, sőt 1824-ben már kölcsönt biztosítanak számukra. Az angol politika változását 

több tényező is befolyásolta. Egyrészt távolodott a Szent Szövetség hatalmaitól, másrészt a 
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Földközi-tengeri angol kereskedelem megsínylette a görög szigetvilágban zajló mind 

kíméletlenebbé váló háborút, még inkább a viharos gyorsasággal elszaporodó kalózok 

tevékenységét. Attól is tartott, hogy az oroszok Anglia ellenében rendezik a görögök ügyét. 

Nesselrode, az orosz diplomácia vezetője három görög fejedelemség megalakításának 

lehetőségét vetette fel, ezt azonban sem a nagyhatalmak, sem a görögök nem fogadták el. Az 

oroszok ugyan nagyhatalmi nyomására, egyenlőre lemondtak a Törökország elleni háborúról, 

ennek lehetősége azonban aggasztotta Angliát. 

A helyzetet két fontos változás mozdította ki a diplomáciai értelemben vett holtpontról. 

Ezek közül az egyik Oroszország új cárja, I. Miklós, aki elődje ingadozó, viszonylag könnyen 

befolyásolható személyiségével ellentétben lényegesen határozottabb az orosz érdekeket 

erőteljesebben érvényesíteni akaró uralkodónak bizonyult.[1] I. Pál harmadik fiaként nem az 

uralkodásra, hanem a katonai pályára készítették fel, a katonás jellem uralkodása során is 

megmutatkozott. A dekabrista felkelés miatt kifejezetten gyanakvóvá vált, mindennemű 

forradalom, vagy lázongás ellenfelévé. 

A másik tényező, II. Mahmud szultán, aki a katonai megoldást úgy próbálta siettetni, hogy 

Egyiptom kormányzóját, az albán származású Mohamed Alit hívta segítségül. Aki jogilag 

alárendeltje a szultánnak, valójában erre az időre már lényegesen erősebb katonai hatalommal 

rendelkezik. Reformjai modernizálták Egyiptomot, s francia segítséggel ütőképes, európai 

szinten is hatékony szárazföldi hadsereget és hadiflottát épített ki. Albán származása révén 

eleve nagyobb érdeklődést tanúsított a görög ügyek iránt. Most még hatalma kiterjesztését is 

remélhette, a segítségért cserébe jelentős területeket kért a maga, illetve fia, Ibrahim számára. 

Például Kréta és a Peloponnészosz. 

Az egyesült egyiptomi török haderő gyors sikereket ért el, miközben egyre nagyobb 

kegyetlenségeket követett el, az egymás után elfoglalt városokban. 

Részben emiatt, a kegyetlenség miatt a nagyhatalmak hozzáállása újból változik. A 

parlamentáris rendszerű Angliában a közvéleményt hosszútávon nem lehetett teljesen 

figyelmen kívül hagyni. Az oroszok, mint az Oszmán Birodalom keresztény lakóinak 

protektorai most már egyértelmű beavatkozást szorgalmaztak. Anglia kezdetben megpróbálta 

leszerelni az orosz agresszivitást, Canningnek sikerült rávennie Perzsiát, hogy hadat indítson 

az oroszok ellen, Törökországot, pedig engedményekre próbálta kényszeríteni. Ez azonban 

nem járt kellő sikerrel, így az angol diplomácia is a beavatkozás mellett döntött, így próbálva 

mederben tartani az orosz törekvéseket. A beavatkozást Franciaország is támogatta, míg 

Ausztria és Poroszország ezt ellenezte. Canning megbízottja Wellington herceg 1826. április 

4-én aláírta az úgynevezett pétervári jegyzőkönyvet, amelyben közösen szólították fel a Portát 
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a görögök elleni hadműveletek befejezésére. A görögöknek, pedig széles körű autonómiát 

ígértek, tulajdonképpen a szultán fennhatósága csak névlegesen maradt volna meg. 

Mindhárom nagyhatalomnak meg voltak a maga támogatói a görög szabadságharcosok 

között, a legerősebb azonban az orosz befolyás volt. Ezt jelezte, hogy 1826-ban 

Kapodisztriaszt hét évre köztársasági elnökké választották. A törökök megpróbálták 

megosztani az ellenük formálódó nagyhatalmi koalíciót, engedményeket tettek a Dunai 

Fejedelemségek ügyében az oroszoknak. A megoldás azonban nem sikerült, Canning még 

1826 szeptemberében Párizsba utazott, hogy rávegye a franciákat a pétervári egyezményhez 

való hivatalos csatlakozásra. 

1827. július 6-án Londonban angol- francia- orosz egyezmény született a görögök 

védelmében. A három szövetséges flotta Navarinónál 1827. október 20-án a török-egyiptomi 

flottát gyakorlatilag megsemmisítette. Különös módon azonban, Anglia megrémült flottája 

győzelmétől és nemcsak Codrington tengernagyot de Canninget is leváltották. 1828. április 

28-án az oroszok hadat üzentek a törököknek, ami Angliában és Franciaországban nagy 

aggodalmat keltett. Az új angol miniszterelnök, Wellington nem folytatta az oroszokkal 

együttműködő politikát. Célja az oroszok korlátozása volt. 

1829-ben az orosz csapatok már bolgár területen jártak. Haladásukat az is megkönnyítette, 

hogy a szultán 1826-ban felszámolta a janicsár hadtestet, hiszen az egykor oly ütőképes 

alakulat erre az időre már gyakorlatilag használhatatlanná vált, most azonban sem a janicsárok 

nem voltak és a modern török hadsereget sem sikerült még létrehozni. Konstantinápoly 

gyakorlatilag védtelenné vált. Az oroszok bevették Drinápolyt, kozák előőrsök már 

Konstantinápolynál jártak, az oroszok régi álmuk beteljesülésének előszobájában voltak, a 

város megszerzésénél és a tengerszorosok ellenőrzésének kapujában. Ezt azonban az oroszok 

nem hajthatták végre s ezzel tisztában is voltak. Részben nem volt elég katonájuk ebben a 

térségben, másrészt, s ez volt a nyomósabb érv, az angol flotta a szorosokban állomásozott. 

Nem hagyva kétséget affelől, hogyan fogadná korábbi szövetségesét. 

A feszült helyzetet Polignac francia miniszterelnök próbálta új tervvel feloldani. Ez a 

Török Birodalom felosztásának a terve, amely egy nagy Konstantinápolyt is magába foglaló 

Görögországot egy hatalmas területi nyereséget a Balkánon és Kis- Ázsiában elkönyvelő 

Oroszországot képzelt el, miközben Anglia csak gyarmati kárpótlást kapott volna. Ezt 

azonban még a cár sem támogatta, egy erős Görögország neki sem állt érdekében és tisztában 

volt a terv kivitelezhetetlenségével az angol ellenállás miatt. 

1829. szeptember 14-én a drinápolyi béke növelte az orosz befolyást a Balkánon, 

területeket nyert a Duna deltában és a Kaukázus vidékén. A törökök hadisarcot fizettek s 
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annak teljesítéséig az orosz csapatok megszállva tarthatták a Dunai Fejedelemségeket. A 

tengerszorosokat megnyitották az orosz kereskedelmi hajók előtt, kereskedőik teljes 

szabadságot kaptak a birodalomban. 

Anglia azonban még ezt a térnyerést sem tudta elviselni, most már kézzel fogható 

közelségbe került egy angol-orosz fegyveres konfliktus lehetősége, amit a Görögországban 

állomásozó brit szárazföldi csapatok jelenléte is kihangsúlyozott. Anglia számíthatott Ausztria 

támogatására, aki azt sérelmezte, hogy elvágták a Duna deltától s ezzel Fekete-tengeri 

kijáratától. Erőteljes nyomásukra Miklós cár elfogadta a nagyhatalmak illetékességét görög 

ügyekben. 

 

 

2/3.A szabadságharc befejezése 

 

A görög szabadságharc lezárásáról az 1830. február 3-ai londoni értekezleten döntöttek, 

ahol a brit befolyás volt a domináns. Megszületett az önálló Görög állam, az angolok 

elképzelései alapján, vagyis egy kis területű, csekély népességű új állam született (47500 

négyzetkilométer, 7-800000 lakos). 

Ezt az oroszok is elfogadták, mert a Duna menti fejedelemségek, Bulgária és Szerbia ügye 

fontosabb volt számukra, mint Görögország. 1832-ban a Porta is elfogadta az új államot. 

A nagyhatalmak a bécsi kongresszus elveihez legalább abban igyekeztek hűek maradni, 

hogy az államformát alkotmányos királyság keretében határozták meg. A kérdés a király 

személye volt. A címet Kapodisztriasz is elfogadta volna, de ő, mint korábbi orosz 

külügyminiszter az angolok számára elképzelhetetlen volt. A felújuló belső viszálykodásban, 

ahol a különböző nagyhatalmak által támogatott csoportok küzdöttek, Kapodisztriaszt 

meggyilkolták. Ez után, külföldi jelölt után nézhettek, végül a bajor Ottót fogadták el 

uralkodónak. Uralkodása meglehetősen zavaros viszonyokat hozott. A londoni egyezmény 

egyébként is súlyos kérdéseket hagyott megoldatlanul, a görög nemzet háromnegyede az új 

ország határain kívül rekedt, zömmel a Török Birodalom területén, ahol árulóként kezelték 

őket. A fanarióták zömmel elvesztették kiváltságos helyzetüket, befolyásukat a birodalomban. 

A független görög állam politikusai és közvéleménye azonban nem felejtette el a Nagy 

Eszme célkitűzéseit, így a nemzeti törekvések elsőszámú célját a görög lakta területek 

megszerzése és a fővárost még mindig Konstantinápolyban képzelték el. A görögök 

terjeszkedési elképzelései állandó veszélyt jelentettek a Török Birodalomra. 
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Az elsőként kiváló balkáni államként precedenst teremtettek a többi keresztény nemzet 

számára a függetlenség kivívásának lehetőségét megcsillantva. A Balkán hosszú időre a 

nemzetközi politika figyelmének előterében maradt. Anglia különösen nagy gondot fordított 

az oszmán állam bomlásának elodázására, ezzel látva biztosítottnak az oroszok 

feltartóztatását. 
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3. téma: A 1848-AS FORRADALMI HULLÁM EURÓPÁBAN 

 

 Az 1848-as év tavaszán Európa szerte forradalmak kezdődtek. Az év első felében, 

mindössze néhány hónap alatt, a kontinens országai, az Atlanti-óceántól az Al-Dunáig, 

Dániától Szicíliáig mind bekapcsolódtak a forradalomba. Az európai történelemben elfoglalt 

kivételes helyét már az is bizonyítja, hogy a forradalomban a néptömegek részvétele általában 

nagyarányú és hatásos volt; a forradalmak látszólag spontán módon, s majdnem egy időben 

robbantak ki, és bonyolult társadalmi, nemzeti feladatok megoldására vállalkoztak. A Szent 

Szövetség ekkor került szembe fennállásának legnagyobb kihívásával. A forradalmak 

mindenütt a régi rendszer megszüntetését tűzték ki célul, emellett Franciaországban – mivel a 

feudális kötöttségek már jórészt megszűntek – demokratikus alkotmányt, köztársaságot, 

Németországban alkotmányosan is biztosított nemzeti egységet, Magyarországon polgári 

alkotmányt, jogkiterjesztést, a feudális rend felszámolását majd függetlenséget, Itáliában 

függetlenséget és az olasz egység létrehozását, a Balkánon pedig nemzeti felemelkedést, 

autonómiát kívántak. 1848-ban úgy tűnt, hogy a Bécsi Kongresszus európai hatalmi rendszere 

végleg összeomlik, és a meghirdetett célok – nemzeti önrendelkezés, modernizáció, 

nemzetállamok megteremtése, liberális politikai rendszerek létrehozása – Európa-szerte 

megvalósulnak. Ám a szövetség végül úrrá tudott lenni a válságon, és mindenütt leverte a 

felkeléseket.   A forradalmak – kevés kivétellel- hasonló módon zajlottak le Európa-szerte. A 

különböző ellenzéki erők együttesen megdöntötték a kormányzatot (1848 február-április), 

majd a liberálisok kiválásával a korábbi egység felbomlott, s a különböző társadalmi-politikai 

erők ellentétbe kerültek egymással (1848 május-június). A következő szakaszban a 

radikálisok, illetve a munkásság megkísérelték saját erejükből folytatni a forradalmat, de 

leverték őket (1848 június-október). Végül az ellenforradalom felülkerekedése a liberálisokat 

is elsöpörte (1848 október-december). Az események csak Magyarországon húzódtak el 1849 

nyaráig, az osztrák-orosz összefogás itt csak másfél év után tudott győzni. 

 

3/1.A forradalmak előzményei, okai, szakaszai 

 

 1845 és 1847 között egész Európát kiterjedt gazdasági, pénzügyi válság rázta meg. Az 

élelmiszerárak növekedése, a burgonyavész következtében fellépő  éhínség (Szilézia, 

Írország), a tömeges  munkanélküliség politikai feszültséget eredményeztek. A kontinens 

nyugati felén a választójog és a munkáskérdés, középső és keleti felén a nemzeti-

függetlenségi törekvések és a  jobbágykérdés tovább növelték a feszültséget. 
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 1848 tavaszán Anglia és Oroszország kivételével (a legfejlettebb és a legelmaradottabb) egész 

Európában „láncreakcióként”, egymást erősítve robbantak ki a forradalmak. Franciaországban 

– mivel a feudális kötöttségek már jórészt megszűntek  – demokratikus alkotmányt, 

köztársaságot, Németországban alkotmányosan is biztosított nemzeti egységet, 

Magyarországon polgári alkotmányt, jogkiterjesztést, a feudális rend felszámolását majd 

függetlenséget, Itáliában függetlenséget és az olasz egység létrehozását, a Balkánon pedig 

nemzeti felemelkedést,autonómiát kívántak. 

 

 A forradalom szakaszai: 

 

 A forradalmak  – kevés kivétellel- hasonló módon zajlottak le Európa-szerte. A 

különböző ellenzéki erők együttesen megdöntötték a kormányzatot (1848 február-április), 

majd a liberálisok kiválásával a korábbi egység felbomlott, s a különböző társadalmi-politikai 

erők ellentétbe kerültek egymással (1848 május-június). A következő szakaszban a 

radikálisok, illetve a munkásság megkísérelték saját erejükből folytatni a forradalmat, de 

leverték őket (1848 június-október). Végül az ellenforradalom felülkerekedése a liberálisokat 

is elsöpörte (1848 október-december). 1848-ban úgy tűnt, hogy az európai hatalmi rendszer 

összeomlik, és a meghirdetett célok Európa-szerte megvalósulnak (nemzeti önrendelkezés, 

modernizáció, nemzetállamok megteremtése, liberális politikai rendszerek létrehozása). 

 Európa harmadik nagy forradalmi hulláma 1848-ban kezdődött el, amely nem lepett 

meg senkit. Itáliában és a lengyel területeken 1815 óta szinte minden évtizedben volt 

valamilyen megmozdulás. 1846-ban Krakkóban került sor felkelésre, ennek oka a galíciai 

parasztkérdés rendezetlensége, az etnikai, gazdasági ellentétek, valamint a lengyel területeket 

felosztó hatalmak igénye a városállamra kedvező társadalmi, politikai hátteret biztosított az 

elégedetlenkedő mozgalmaknak. Az emigráció és a helyi forradalmi csoportok Galíciát és a 

Poroszország fennhatósága alá tartozó Poznant akarták elfoglalni, hogy innen 

megtámadhassák Oroszországot. A poroszok azonban február folyamán letartoztatták a 

vezetésre kiszemelt Mierolawskit. A krakkói szenátus segítséget kért, mire az osztrákok 

megszállták a várost. Ennek ellenére kirobbant a felkelés és 1846. február 20-án kiűzték az 

osztrákokat Krakkóból. Bécs azonban a nyugat-galíciai parasztfelkelőket fordította a város 

ellen, s ez és az osztrák-orosz katonai közbelépés véget vetett a felkelésnek. Krakkó pedig a 

három nagyhatalom közös egyetértésével Bécs fennhatósága alá került. 



35 
 

 A másik előzmény az 1847-es svájci polgárháború volt. Itt 1830-ban liberális 

alkotmányt fogadtak el, amellyel Svájcot föderatív állammá kívánták alakítani. 7 konzervatív 

és katolikus kanton 1845-ben katonai védelmi szövetségre lépett, amelyet Sonderbundnak 

neveztek el. A Sonderbundot 1847 júniusában a Szövetségi Gyűlés feloszlatta, a szenvedő fél 

azonban ezt nem fogadta el. A Gyűlés 1847. november 4-én hadat üzent és kitört a 

polgárháború. Ausztria, Poroszország és Franciaország egyetértett a beavatkozással, főleg 

mivel Svájc példa lehet a többi lázadni szándékozó csoportoknak. London nem értett egyet a 

beavatkozással. Végül a polgárháború a Szövetségi Gyűlés győzelmével ért véget, a 

Sonderbund megszűnt. 

 A forradalmak igazi kiváltó oka egy gazdasági válság volt. 1845-ben és 1846-ban 

nagyon rossz volt a termés, emiatt mindenhol megemelkedett az élelmiszerek ára. Ennek 

függvényében az emberek egyre inkább élelmiszerre költötték pénzüket, az iparcikkek 

vásárlása háttérbe szorult. A válság emiatt átterjedt az iparra is. 1847-ben ugyan már bőséges 

termés volt, a bizonytalanság továbbra sem csökkent. A válság okozta elégedetlenség liberális 

forradalmi eszmékkel társulva vezetett az európai forradalmi mozgalmakhoz. Ugyan a 

láncreakció 1848. január 12-én indult el a szicíliai Palermóból, elterjedésében Párizsnak volt 

meghatározó szerepe.  A továbbiakban sorra vesszük azon európai országokat, ahol 1848 

tavasza döntő fordulatot hozott: Franciaországot, Németországot, Ausztriát és Itáliát. 

 

 

 

A Népek Tavasza 1848 
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3/2. Franciaországi előzmények 

 Az 1846-os válság Franciaországban is éreztette hatását, egyre többen küzdöttek 

megélhetési gondokkal. A gazdasági válság kikezdte a rendszer alapjait. Thiers már 1848 

januárjában érezte a leendő veszélyt. Az ellenzék nyilvános vacsorákon követelte a 

választójog kiterjesztését. Ezeket a vacsorákat nevezték bankettnek. Az 1848. február 22-re 

terveztek egy bankettet, amelyet a kormány betiltott, amely tüntetéseket és fegyveres 

összecsapásokat eredményezett Párizsban. Másnap a várost ellepték a barikádok. A 

nemzetőrség közvetíteni próbált, a király pedig leváltotta Guizot-t. Egy esti felvonuláson 

véletlenül lövöldözés tört ki, amit a megijedt nép mészárlásnak titulált és folytatta a harcot. 

24-én Lajos Fülöp Angliába menekült. A képviselőházba betörtek a felkelők, majd a 

képviselők a Városházára mentek és ideiglenes kormányt alakítottak. 

 Az új kormány liberális (Dupont, de l’Eure, Arago, Garnier-Pages, Crémieux) és 

radikális republikánusokból (Lamartine, Ledru-Rollin) állt, és Louis Blanc személyében a 

történelemben először tagja lett egy szocialista is, valamint Alexandre Martin, akit csak 

Albert, a munkásnak neveztek. A miniszterelnök Dupont lett. Február 24-én kikiáltották a 

köztársaságot, deklarálták a munkához való jogot, a férfiakra kiterjedő általános választójog 

alapján általános választást írtak ki, a gyarmatokon felszámolták a rabszolgaságot, 

biztosították a teljes sajtószabadságot, és bezárták az adósok börtönét. Párizsban 10 órára, 

vidéken 11-re csökkentették a munkaidőt, a munkanélkülieknek nemzeti műhelyeket hoztak 

létre, amelyek a munkanélküli-segélyezés központjává váltak. 

 Az áprilisi választásokat a konzervatívok nyerték meg, a május 4-én összeülő 

alkotmányozó nemzetgyűlés képviselőinek többsége monarchista és mérsékelt republikánus 

volt. Május 15-én tüntetők özönlöttek a képviselőházba, mire a képviselők bebörtönözték a 

szocialista vezetőket. A nemzeti műhelyek rendszerét támadta az Ideiglenes Kormány. Június 

21-én bezárták a nemzeti műhelyeket arra hivatkozva, hogy túl sokba kerülnek. A következő 

napokban a város keleti részén újra emelkedni kezdtek a barikádok. Az elkövetkező két 

napban véres utcai harcok során Cavaignac tábornok hadserege több ezer felkelőt kivégzett, 

11.000 ember börtönbe került. 

 A konzervatív republikánusok átvették a hatalmat. Visszaállították a 12 órás 

munkanapot, visszaszorították a forradalmi klubmozgalmat és a baloldali sajtót. Az 

alkotmányozó nemzetgyűlés új alkotmányt fogadott el, amely a végrehajtó hatalomnak 

széleskörű jogokat adott. A köztársasági elnököt a lakosság férfi tagjai választották meg, aki 
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törvényeket javasolhatott, feloszlathatta a törvényhozást, ő nevezte ki a tisztviselőket, a 

megyeék prefektusait és alprefektusait. 

 December 10-én tartották meg az elnökválasztást, amelyet meglepetésre egy bizonyos 

Louis Bonaparte nyert meg a szavazatok háromnegyed részével. A végrehajtó hatalom 

birtokában jó esélyei voltak arra, hogy fokozatosan kiépítse egyszemélyi uralmát. 

 

3/3 A forradalmak kirobbanása  Itáliában 

 1848 első napjaiban még csak békés tiltakozóakciók zajlottak. Milánóban az egyetem 

fizikaprofesszora dohány bojkottra szólította fel polgártársait, akik hallgattak rá. Este a 

rendőrök és osztrák hazafiak szivarozva provokálták az olaszokat, másnap már vér folyt. 

Végül az osztrák lovasság teremtett rendet. A dohány bojkott január 9-én Paviában még 

véresebb összecsapáshoz vezetett. 

 1848. január 12-én Palermóban népfelkelés tört ki a Bourbon-uralom ellen. 

Barikádokat emeltek, fegyveres csoportok támadtak a királyi lovasságra, hatalmas tüntető 

tömeg követelte az 1812-es alkotmány visszaállítását, a szabadságot. A Bourbon rendőrség és 

hadsereg bezárkózott laktanyáiba és átengedte a várost a palermóiaknak, akik 10 napos 

elszánt küzdelemben kiűzték a nápolyi király 15 ezer főnyi helyőrségét a városból. A királyi 

csapatok rövidesen kivonultak egész Szicíliából. Február 2-án ideiglenes szicíliai kormány 

alakult, amely hamarosan proklamálta a sziget függetlenségét, és újra életbe léptette a 

napóleoni idők alkotmányát. Hamarosan Nápolyban is forrongás kezdődött. II. Ferdinánd 

(1830-59) Február 10-én alkotmányt bocsátott ki. 

 A forradalmak hírére Torinóban március 4-én Károly Albert aláírta a Statutót, a Szárd 

Királyság oktrojált alkotmányát, alkotmányos királyságot létrehozva, választott 

képviselőházzal és a király által kinevezett szenátussal. A király a végrehajtó és a bírói 

hatalom feje, a parlamenttel együtt gyakorolja a törvényhozó hatalmat is. Kinevezi a 

kormányokat, amelynek el kell nyerni a parlament bizalmát is. Az alkotmány biztosítja a 

törvény előtti egyenlőséget, a sajtó-, a gyülekezési- és a gondolatszabadságot, a 

magántulajdon sérthetetlenségét. A katolikus vallást egyetlen államvallásként definiálja, de 

tolerálja a többit is. Károly Albert aláírta a választói törvényt is, amely szerint választójoggal 

rendelkezett minden 25. életévét betöltött férfi, ha tudott írni és olvasni, és ha évente legalább 

40 líra adót fizetett. Az alkotmány aláírása után Cesare Balbo alakított kormányt. 
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 A Bécsben kirobbant forradalom híre március 13-án érkezett Velencébe, 17-én 

Milánóba. A velenceiek március 17-én kiszabadították a börtönből Daniele Manint, a 

liberálisok vezetőjét. 18-án felkelt Milánó népe is, megtámadta a 14 ezer fős osztrák 

helyőrséget, 5 nap alatt kiűzte őket a városból. 

 

 

 

„Ötnapos felkelés” Milánóban (le cinque giornate di Milano), 1848. március 18–22 

  

 A velencei polgárőrség március 22-én elfoglalta az Arsenalét (fegyvergyár vagy tár) és 

az osztrák kormányzó palotáját. Manin a Szent Márt téren kihirdette az osztrák uralom 

bukását és a köztársaság újjászületését. Az osztrákok kiürítették a várost. Közben egymás 

után keltek fel Lombardia, Velence, Pármai és a Modenai hercegség városai is, a 

központokban ideiglenes kormányok alakultak. Az osztrák helyőrség mindenhonnan elvonult, 

csatlakozva Joseph Radetzy tábornokhoz az észak-olaszországi várnégyszög erődrendszerébe. 

 1848. március 23-án milánói küldöttség érkezett Torinóba, a piemonti hadsereg 

védelmét kérve. A torinói minisztertanács megszavazta a védelmet Milánónak és szükség 

esetén valamennyi olasz államnak az Ausztriának szóló hadüzenettel együtt. 

 Ezután piemonti hadsereg nyomult be Lombardiába. Az Ausztria elleni háborúhoz 

több olasz uralkodó is küldött csapatokat. Látszólag széles nemzeti egység jött létre 

Piemonttól Szicíliáig. Április végétől kezdett lazulni a szövetség. IX. Pius pápa lelkiismereti 

okokra hivatkozva visszahívta csapatait a frontról és nem kívánt részt venni a háborúban. Ez 

felháborította Ferdinánd nápolyi királyt, aki ugyanígy tett. 
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 Az olaszok több kisebb ütközetet nyertek ugyan, az osztrákok azonban 

felülkerekedtek. Radetzky 1848. június 24-25-én Custozzánál döntő győzelmet aratott a 

piemontiak felett. Károly Albert Milánó felé hátrált, majd feladta, amit augusztus 6-án 

elfoglaltak az osztrákok. A Szárd Királyság fegyverszünetet kért, amely augusztus 8-án lépett 

életbe. Az egyezményben a két fél kötelezte magát, hogy elismeri és nem lépi át a háború 

előtti határt, a Ticino folyót. 

 A Velencei Köztársaság tovább harcolt. Majd a demokraták felülkerekedtek 

Toscanában és Piemont is túljutott a vereségen. 1848 őszén Róma következett. November.25-

én IX. Pius Nápolyba menekült. 1849. február 2-án Rómában kikiáltották a köztársaságot, 

majd 18-án Firenzében. 

 1849. január 22-én választásokat tartottak Piemontban, amelyen többségben olyan 

képviselőket választottak, akik az Ausztria elleni háború hívei voltak. Károly Albert is vállalta 

a háborút. 

 A király március 20-ára tűzte ki a háború megindítását. Sajnos a harc nem tartott 

sokáig a felkészületlenség miatt. Március 23-án a novarai csatában döntő győzelmet arattak az 

osztrákok. Károly Albert lemondott és önkéntes száműzetésbe vonult. Utóda, II. Viktor 

Emánuel (1849-78) fegyverszünetet kért Radetzkytől. Az 1849. augusztus 6-án Milánóban 

aláírt békeszerződés visszaállította a háború előtti határokat. A piemontiaknak 75 millió frank 

kárpótlást kellett fizetnie Ausztriának, Modenának és Pármának. Az osztrákok pedig 

elhagyták Piemont területét a szerződés ratifikálása után. 

 A vereség Ausztria javára fordította az erőviszonyokat. 1849 nyarán a Bourbon-

hadsereg helyreállította II. Ferdinánd hatalmát Dél-Olaszországban. 1849. május 25-én II. 

Lipót is visszatért Firenzébe. A Római Köztársaságnak a francia expedíciós hadsereg vetett 

véget 1849. július 3-án. A Velencei Köztársaság tartotta magát legtovább, augusztus 23-án 

írták alá a megadásról szóló okmányokat. Radetzky 30-án vonult be Velencébe. 

3/4 Forradalmak Németország 

 A francia forradalom márciusban átterjedt Németországra is. A közepes nagyságú 

államok hercegei nem tanúsítottak ellenállást, sőt a liberális és nemzeti ellenzéket is bevonták 

a kormányokba. Heidelbergben a március elején összegyűlt ellenzéki vezetők a frankfurti 

előparlament összehívásáról határoztak. 

 Március 18-án Berlinben népfelkelés tört ki.  A katonaság egy félreérték 

következtében a tömegbe lőtt, mire a berlini utcákon elkezdtek emelkedni a barikádok. IV. 

Frigyes Vilmos nem tudta mit csináljon, majd elrendelte a katonaság visszahívását. Aztán 



40 
 

azon az elven, hogy nem tudja legyőzni a forradalmárokat, akkor csatlakozik hozzájuk és 

március 21-én végiglovagolt Berlin utcáin, uniformisán a forradalom fekete, vörös, 

aranycsíkos színeivel. Ezután bejelentette, hogy április 2-ára összehívja az egyesült 

Landtagot, és kiállt a poroszországi és németországi alkotmányozás mellett. Március 22-én a 

népképviseletről és a polgári jogokról kiadott proklamációja pedig Poroszország liberális, 

alkotmányos állammá alakításának ígéretét tartalmazta. 

 Március 31-én a frankfurti előparlament megkezdte tanácskozását. Az első ülésen 

Gustav von Struve a monarchia megszüntetését és az USA-hoz hasonló föderatív szövetségi 

alkotmányozást továbbá az elő-parlament összes lehetőségeinek kihasználását, a 

parlamentalizálódás folyamata teljes lezárását és az események ellenőrzését sürgette. 

Beadványát túl radikálisnak találták. Az egységet és a szabadságot inkább az angol mintájú 

alkotmányozással vélték elérhetőnek. Az elő-parlament elhatározta az alkotmányozó 

nemzetgyűlés összehívását, de a német alkotmány részleteivel kapcsolatban nem foglalt állást. 

 Struve ezután visszatért Badenbe, ahol megkísérelte, hogy a köztársaságot fegyveres 

úton vívja ki, majd kiterjessze egész Németországra. Azonban április 20-án a 

kormánycsapatok leverték. Híveivel együtt Svájcba menekült. 

 Május 18-án az alkotmányozó gyűlés képviselői a frankfurti Szent Pál-templomban 

megkezdték a tanácskozást. Elnökké a hesseni Heinrich von Gagern választották. 

 A nemzetgyűlés 1849. március 27-én fogadta el a birodalmi alkotmányt, amely főleg a 

külpolitika, a hadsereg, a törvényhozás és a gazdaság területén erős hatalommal rendelkező 

császárságot irányzott elő. A császárnak csupán felfüggesztő hatályú vétójogot engedélyeztek, 

a Birodalmi Gyűlés határozatait a Reichstagnak kellett jóváhagynia.  1849. március 28-án a 

nemzetgyűlés IV. Frigyes Vilmost német császárrá választotta. 

 Időközben Poroszországban Vilmos megszilárdította márciusban megrendült hatalmát. 

A július közepi újabb berlini megmozdulások láttán a polgárság a nyugalom és a biztonság 

garanciáit a királytól várta. A porosz nemzetgyűlés üléseit felfüggesztette. A határozatot az 

alkotmányozó klub államcsínynek minősítette, ellenállás alakult ki vele szemben. November 

12-én kivételes állapotot rendelt el Berlinben. A porosz kormány a nyugtalanságot a 

hadsereggel, a rendőrséggel és politikai eszközökkel is igyekezett leszerelni. 1848. december 

6-án királyi rendelettel alkotmányt hirdetett ki, amely a feloszlatás alatt levő nemzetgyűlés 

tervezeteire épült. Kétkamarás törvényhozást vezettek be, a népképviselőket általános, titkos 

és egyenlő választójog alapján választották, a bírói hatalmat törvényileg korlátozták, az állami 
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pénzügyeket a népképviselet ellenőrzése alá helyezték, amely elfogadta a költségvetést. 

Poroszország dekrétummal alkotmányos monarchia lett. 

 A király rövidesen módosította az alkotmányt. 1849 májusában az általános 

választójogot háromosztályos választójoggal váltotta fel. 

 A porosz király április 3-án visszautasította a császári koronát. Ezt azzal indokolta, 

hogy ehhez nem érez elég erőt magában, különösen nem az ország 1/3-ának elvesztése árán, a 

korona Ferenc Józsefet illeti. Ezzel lezárult az egységes Németország parlamenti monarchikus 

alkotmányos állammá alakításának frankfurti kezdeményezése. Emiatt a birodalmi alkotmány 

nem léphetett életbe, noha 28 kisebb állam április 14-én elfogadta azt. Poroszország május 14-

én visszahívta nemzetgyűlési képviselőit Frankfurtból, másokat is visszahívtak. Még május 

26-án a nemzetgyűlés a néphez fordul, hogy még a megmaradt 100 taggal határozatképes, 

azonban 31-én Stuttgartba helyezték át székhelyüket. Innen június 17-én utasították ki őket. 

Ezzel végleg lezárult a reményteljes kísérlet. 

 Az egységes német nemzetállam megteremtése körüli vita (köztársaság vagy 

monarchia, az utóbbin belül Hohenzollern vagy Habsburg vezetés) közepette 1848. máj. 18-

ától ülésezik a Német Szövetség képviseletében a frankfurti alkotmányozó nemzetgyűlés. 

Meghívják a Szövetség részének tekintett Cseh- és Morvaország küldötteit is, akik ezt 

Ausztria tiltakozásával elutasítják. A felerősödő pánszlávizmus június 2-án az első szláv 

kongresszus összehívásához vezet Prágában (ahol a június 12-17-i felkelést osztrák csapatok 

verik le). 

 

 A frankfurti gyűlés 1849. márc. 27-én 267 szavazattal 263 ellenében fogadja el a 

Németországot örökös császárságnak deklaráló alkotmányt. A német kérdésben a nemzeti 

egységet Ausztria nélkül porosz vezetéssel megvalósítani kívánó kisnémet irányzat győz. 

Kisebbségben marad a németlakta területek föderációját Habsburg-Ausztria vezetésével 

kívánó nagynémet álláspont (és a nagynémet köztársaságiak programja is, amely az Osztrák 

Birodalom széthullása után Német-Ausztria csatlakozását és a német területek demokratikus 

köztársaságban való egyesítését óhajtja). A parlament 1849. márc. 28-án Frigyes Vilmos 

porosz királyt választja császárnak, mire Ausztria április 5-én visszahívja képviselőit. A 

porosz király április 28-án visszautasítja a forradalomtól kapott koronát és feloszlatja a 

parlamentet. 

 A bécsi forradalom hatására megmozdulnak Ausztria nem német területei is. A 

március 14-i római forradalmat egész Habsburg-Itália Piemont támogatta megmozdulásai 

követik. Osztrákellenes nemzeti szabadságharc az egyes államok eltérő érdekei és a piemonti 
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vezetés republikánusoktól való félelme miatt nem bontakozik ki. A nápolyi, francia, osztrák 

és spanyol haderő 1849 augusztusára leveri a megmozdulásokat. A szeptembertől fegyveres 

harcba torkolló március 15-i pesti forradalmat orosz segítséggel számolják fel 1849 

augusztusára . A román fejedelemségek megmozdulásait orosz és török csapatok verik le.

  

3/5.Forradalmak Ausztriában 

 Az 1848-as összeurópai forradalom egyik legfontosabb színtere Bécs. Itt március 13-

án a polgárok és a külvárosi munkástömegek radikális fellépése kényszerítette ki a változást. 

Metternichet menesztették, a cenzúrát megszüntették, és kilátásba helyezték a Reichsrat 

egybehívását. A császár kormányt alakított, amelynek élére Kolowrat került, majd egymást 

gyorsan váltva liberális hírben álló politikusok. A szakágak élére minisztereket neveztek ki. 

Először jött létre működőképes és felelős kormány. Felelőssége abban állott, hogy miniszterei 

ellenjegyzésekkel garantálták, az uralkodói elhatározások nem állnak ellentétben a törvénnyel. 

 A hatalmat Bécsben a győztes polgárság gyakorolta. Létrehozta saját fegyveres 

testületét, a Nemzeti Gárdát. Miközben a birodalom peremvidékeit Milánótól Pestig átjárta a 

forradalom lángja, az osztrák tartományok városai nyugodtak maradtak. Egyedül Prágában 

használták ki a csehek a helyzetet, hogy nemzeti mozgalmuk politikai követeléseit 

megfogalmazzák. Parasztmegmozdulásokra csak elszórtan került sor. Galíciában a helytartó 

önhatalmúlag kihirdette a feudális szolgáltatások azonnali beszüntetését. Néhány alpesi 

tartomány követte a példát. 

 Bécsben az új kormány minden téren engedményekre kényszerült. Az alkotmányos 

követelésekre kész tervezettel válaszolt április 25-én és ki is hirdette a császár nevében. Az 

összes paraszti terhet és szolgáltatást 1849-es januári kezdettel eltörölte. 

A német egység ügyében is engedett: az örökös tartományokban is lezajlottak a választások a 

frankfurti parlamentbe. 

 A kormány április alkotmánya a személyi és szabadságjogok kodifikálásában 

megfelelt a liberális polgárság várakozásainak, a szélesebb közvélemény azonban heves 

kritikával fogadta oktrojált volta és túlzottan centrista jellege miatt és mert a császárnak egy 

sor döntő kérdésben abszolút vétójogot biztosított. A kormány erre visszavonta saját 

alkotmányát. Egy újnak kidolgozására összehívta a Reichsratot. Az ugyanekkor kibocsátott 

választójogi rendelet vagyoni cenzushoz kötötte a választáson való részvétel jogát. Repedés 

mutatkozott meg a forradalmi erők táborában a liberálisok és a radikálisok ellentétei miatt. 
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A megosztottságot kihasználandó kormány kísérletet tett a demokratikus tábor bázisát képező 

egyetemisták lefegyverzésére. Védelmükre május 15-én megmozdultak a külvárosok 

szegényei. 

 A demokraták demonstrálták erejüket, a megrémült uralkodó Innsbruckba menekült, 

követte őt az udvar és a nemesség több tagja. 

 A nyár folyamán Ausztria szerte sor került radikális csoportok elszórt fellépéseire. A 

prágai szláv kongresszus idején fegyveres felkelés tört ki a városban. Ez alkalmat adott Alfred 

Windisch-Gratz hercegnek, hogy Prágát lövetve megmutassa: megvédi a dinasztiát és a 

birodalmat a forradalom ellen. 

 A polgári forradalomnak Ausztriában is az alkotmányosság megteremtését és a 

feudalizmus lebontását kellett intézményesen megoldania. Júliusban ült össze Ausztria első 

választott parlamentje Bécsben. A Reichsrat a jobbágykérdéssel kezdett. Kimondták a 

jobbágyi viszonyok megszüntetését. A megváltás anyagi terheit részben az állam vállalta 

magára, részben a parasztoknak kellett kifizetniük. Ez volt a forradalom legnagyobb ausztriai 

eredménye. 

 Október 3-án császári manifesztum feloszlatta a magyar országgyűlést. Bécs 

demokratikus erői akadályozták meg, hogy a bécsi helyőrségből  október 6-án csapatokat 

vezényeljenek a magyarok ellen. Segítségükre keltek az egyes sorkatonai alakulatok és a bécsi 

nép. A fegyverraktárakból a tömeg felfegyverkezett, Theodor Latour hadügyminisztert 

közben felkoncolta. 

 A forradalom utolsó szakasza védekezés volt, újabb követeléseket nem fogalmaztak 

meg. Közben az Olmützbe menekült udvar Windisch-Gratzet bízta meg, hogy teremtsen 

rendet Bécsben. A császár csapatok október 23-án körülzárták Bécset, és 8 nap után 

elfoglalták. A felkelők 9 vezetőjét kivégezték. 

 Ez meghozta a fordulatot. Az udvar nyíltan hozzáfogott hatalma restaurálásához. 

November 21-én Felix Schwarzenberg alakított kormányt. December 2-án I. Ferdinánd 

lemondott a trónról Ferenc József javára. Windisch-Gratz megindult Magyarország ellen. 

 A frankfurti parlament csak akkor volt hajlandó Ausztriát a jövendő nagynémet 

egységállam részeként elfogadni, ha az egykor Német Szövetséghez tartozó tartományait 

különválasztja a nem német tartományaitól. Ez a birodalom felbomlását jelentette volna. Az 

osztrák kormány november 27-én elutasította a kérést. 

 1849. március 4-én kibocsátották az olmützi oktrojált alkotmányt, amely az uralkodó 

és a kormány hatalmát megnövelte az alkotmányos testületekkel szemben. 
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3/6. Forradalmak Magyarországon 

 

A pesti forradalom 

 

 

 

Pilvax kávéház  

 

 

 Pesten a Fiatal Magyarország köre a bécsi forradalom hírére 1848. március 15-én 

cselekvésre szánta el magát. A Pilvax kávéházból reggel induló fiatalság Petőfi Sándor, Jókai 

Mór, Vasvári Pál vezetésével maga mellé állította a forradalmi lázban égő várost. Landerernél 

lefoglalták a nyomdát, a cenzúra mellőzésével kinyomatták a követeléseiket tartalmazó 12 

pontot és a Nemzeti Dal című Petőfi verset. Délután a húszezres tömeg a Nemzeti Múzeumnál 

gyülekezett majd a Városháza elé vonult. A márciusi ifjakhoz csatlakoztak a liberális 

nemesség Pesten tartózkodó képviselői: Nyáry Pál alispán és Klauzál Gábor, később Pest 

városának tanácsa is a mozgalom mellé állt. A tömeg a Helytartótanács épülete elé vonult, a 

Várból kiszabadították Táncsics Mihályt. Este-a korábban a cenzúra által betiltott- Katona 

József Bánk bán című művét adták elő a Nemzeti Színházban. 
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 Az Államtanács a követeléseket először visszautasította. A pesti forradalom hírére, majd 

István nádor személyes közbelépésére azonban az uralkodó jóváhagyta a feliratot. A nádor 

kinevezte Batthyány Lajost miniszterelnökké. 

 Batthyány Lajos koalíciós kormányt hozott létre. A minisztériumban a magyar politikai élet 

valamennyi irányzata képviselve volt, a többséget azonban a liberálisok alkották. Batthyány-

kormány: Batthyány Lajos-miniszterelnök, Szemere Bertalan-belügy, Esterházy Pál-király 

személye körüli, Klauzál Gábor-földművelés, ipar és kereskedelemügy, Kossuth Lajos-

pénzügy, Mészáros Lázár-honvédelmi, Széchenyi István-közmunka és közlekedésügy, Eötvös 

József-vallás és közoktatás, Deák Ferenc-igazságügyminiszterek. 

 

 Az 1848-as áprilisi törvények, a forradalom eseményei 

 

 Az 1848-as márciusi, bécsi-és pesti forradalom engedményekre kényszeríttette a 

Habsburg udvart. Az uralkodó nevében István nádor kinevezte Batthyány Lajost 

miniszterelnökké s V. Ferdinánd magyar király 1848 április 11-én szentesítette a reformkori 

ellenzéki politika eredményeit összegző törvényeket. Az Áprilisi Törvényeket alkotmánynak 

tekinthetjük, mivel rögzítették mind Magyarország új politikai berendezkedését, mind a 

társadalom átalakulását. 

 

Forradalmi tömeg a Nemzeti Múzeumnál 
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  Magyarország  alkotmányos monarchiává vált. A  törvényhozó hatalmat (szentesítési 

jogának köszönhetően) az uralkodó és a Pesten ülésező  népképviseleti országgyűlés 

gyakorolta. A felsőház összetétele nem változott. Az országgyűlés folyamatos működését is 

garantálták a törvények (évenkénti ülésezés, az uralkodó csak törvényi feltételekkel 

oszlathatta fel). A kor liberális elveivel összhangban a választójogot feltételekhez kötötték 

(cenzusos választójog), s így az összlakosság 6-7%-a lett választópolgár. A férfiak választásra 

jogosultságát vagyon vagy foglalkozás, ill. valamelyik bevett vallásfelekezethez tartozás 

határozta meg (nők ekkoriban még egyetlen parlamentáris rendszerben sem kaptak 

választójogot). Az érdekegyesítési politika jegyében a nemesek feltételek nélkül szavazhattak. 

 A  végrehajtó hatalom a Buda-Pesten működő  független, a parlamentnek felelős 

magyar kormány kezébe került. A kormány hatáskörébe tartozott a belügy, a pénzügy, a 

közmunka és a közlekedés, a földművelés és az ipar, a vallás és a közoktatás, az 

igazságszolgáltatás és a honvédelem igazgatása. Külön törvénycikk rendelkezett a Nemzeti 

Őrsereg felállításáról. Az uralkodó rendeletei csak akkor váltak érvényessé, ha a kormány 

egyik minisztere azt jóváhagyta (ellenjegyzési jog). A törvény szerint a kormány egyik 

minisztere  – „a király személye körüli miniszter”  – olyan ügyekkel is foglalkozott, amely 

Magyarországot és az örökös tartományokat „közösen érdeklik”. 

 Az alkotmány  – egy 1836-os törvény megismétlésével  – kimondta a Partium 

visszacsatolását, továbbá Magyarország és Erdély unióját. A Magyar Koronához tartozó 

Horvátország helyzetét nem változtatták meg. A törvények kitértek a megyék, városok, 

kiváltságos területek (Jász-Kun-, Hajdú kerület) a jövőben véglegesítendő reformjára is. 

Törvénybe iktatták a sajtószabadságot, a lapalapítást azonban magas letét (kaució) 

befizetéséhez kötötték. 

 A társadalmi átalakulás alapjává  a nemesi kiváltságok eltörlése, a törvény előtti 

egyenlőség és a közteherviselés rögzítése vált. Megvalósult a kötelező örökváltság: az úrbéres 

jobbágyok szolgáltatásainak megszüntetése és földesúrnak fizetendő állami kárpótlás 

ígéretével a volt jobbágyok tulajdonosai lettek telküknek. Eltörölték az ősiséget és az egyházi 

tizedet. A bevett vallásfelekezeteket  – katolikus, evangélikus, református, görögkeleti és az 

ekkor azzá váló unitárius egyház – egyenjogúsították. 

 A törvény megalkotói számos rendelkezést ideiglenes jellegűnek tekintettek, illetve 

bizonyos kérdéseket nyitva hagytak. A nem úrbéres jellegű terheket nem törölték el, s a 
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jobbágyfelszabadítás csak a telkes jobbágyokat juttatta földhöz, míg a parasztság 60%-a 

zsellér volt. Ezt a törvényt a magyar kormányzat – szembesülve a parasztmegmozdulásokkal 

– csak alapnak tekintette, s az 1848 nyarán összeülő népképviseleti országgyűlés elővette a 

kérdést, bár törvény 1848. szeptember 15-én csak a szőlődézsma eltörléséről született. Nem 

törölték el a céheket sem. 

 

 Az Április Törvények  nem rendezték egyértelműen Magyarország és a Habsburg 

tartományok viszonyát, s ebből adódóan az önálló magyar külpolitika lehetőségeit (tekinthető- 

e a király személye körüli miniszter külügyminiszternek), a magyar hadsereg 

megszervezésének módját, a pénzkibocsátás és államadósság megosztását sem. Az alkotmány 

a  Pragmatica Sanctio alapján állt, de értelmezését (perszonálunió vagy szorosabb kapcsolat 

köti össze Magyarországot és az örökös tartományokat) a két fél az erőviszonyok alakulásától 

tette függővé. 

 Nem született 1848-ban külön nemzetiségi törvény sem, mivel a liberális politikusok 

az egyéni polgári szabadságjogok biztosítását elegendőnek ítélték. Kimondatlanul, de a 

magyar vezetés az „egy politikai nemzet létezik, a magyar” koncepciója alapján állt, s így 

még nyelvi-kulturális autonómiában sem gondolkodott. Kimaradt az Áprilisi Törvényekből a 

többször tárgyalt  zsidó emancipációs (egyenjogúsítási)  törvény is, az 1848 tavaszán 

tapasztalható zsidóellenes megnyilvánulások miatt. Csak az 1848-49-es szabadságharc 

tapasztalatai fogadtatták el 1849. július 28-án a nemzetiségi és a zsidó emancipációs 

törvénytA forradalmi tömegek azt várták, hogy minden gondjuk megoldódik: több földet, 

erdőt stb. szerettek volna. 

 A kormány a nemesség támogatásának elvesztése nélkül azonban nem adhatott többet. 

Ezért a zavargások színhelyére kormánybiztosokat küldtek ki, akik meggyőzéssel, s ahol 

kellett, erőszakkal hajtották végre a törvényt. A probléma nem vezetett robbanáshoz, amiben 

jelentős szerepet játszott, hogy a magyar jobbágyfelszabadítás valóban kedvező volt a 

jobbágyság számára. A feszült légkörben azonban felszínre törtek a parasztságot sújtó 

megoldatlan problémák. A szőlőt jórészt volt majorsági földeken telepítették, így azok után 

nem szűntek meg a szolgáltatások; az Urbárium után a majorsági földeken kihasított telkek 

szintén nem szabadultak fel. A magyarországi helyzetet megkönnyítette – szemben Erdéllyel -

, hogy az 1767-es Urbárium elválasztotta a majorsági és úrbéres földeket, s így a végrehajtás 

során erre alapozva lehetett a földeket felosztani. 
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 A magyar kormánynak tisztáznia kellett az Ausztriához fűződő viszonyt. Se az 

osztrák, se a magyar politikai vezetőréteg nem rendelkezett kiforrott állásponttal, hogyan 

lehet  az alkotmányosság, a polgári állam viszonyai közt megteremteni a birodalmi egységet 

és a birodalmon belüli egységet. Az Államtanács és az osztrák kormányok a megoldást a 

magyar hadügy- és pénzügyminisztérium beolvasztásában látták. A magyar vezetés e tárcák 

elvesztésébe nem volt hajlandó belenyugodni. Mivel azonban katonai fellépésre nem volt 

erejük, elsőként a nemzetiségieket kívánták felvonultatni. A magyar és osztrák kormány közt 

számos kérdésben feszültség alakult ki. Batthyány többszöri kérése ellenére a magyar 

sorozású ezredeket nem küldték haza, ezért utasítást adott az első tíz honvédzászlóalj 

toborzására (május 16.). Kossuth Lajos pénzügyminiszter június 17-én szerződést kötött a 

magyar bankjegyek forgalmazására. Az új országgyűléstől 200000 újoncot és a 

felszerelésükhöz szükséges pénz megszavazását kérte. 

 Az ország nem magyar népei körében a márciusi forradalom lelkesedést váltott ki, s a 

vezető rétegek megfogalmazták követeléseiket: autonóm területet, saját nemzeti gyűlést 

akartak. A nemzeti mozgalmak hasonló célokat tűztek ki maguk elé: a nemzeti fejlődés minél 

szélesebb körű biztosítását. Ezért egymással is szembe kerültek, s érdekeik összeegyeztetése 

szinte lehetetlen volt. A nemzetiségek vezetőrétege a magyarokkal szembehelyezkedve 

közeledtek az ígéretekkel nem fukarkodó bécsi kormányzathoz, amely fel kívánta használni 

őket a magyar politikai törekvésekkel szemben. Az erdélyi románság vezetői felsorakoztatták 

maguk közt a jobbágyokat, a nyár végére már megtalálták a kapcsolatot az erdélyi császári 

főparancsnoksággal, s ősszel a szabadságharc ellen vezették a román jobbágytömegeket. 

Nemzeti követeléseiket a magyarországi románok is megfogalmazták, de képviselőik révén 

részt vettek a magyar országgyűlés munkájában, s nem fordultak szembe a szabadságharccal. 

 A szerbek újvidéki gyűlésükön autonómiát követeltek, de Kossuth visszautasította. A 

karlócán tartott szerb kongresszus (máj.13-15) kimondta igényüket egy szerb tartomány 

alakítására. Fegyvert fogtak és rátörtek a Délvidék népére. Horvátország 1848 előtt rendi 

tartományi különállással bírt. A bécsi kormány által Horvátország élére állított Josip Jellacic a 

magyar kormánnyal folytatott tárgyalások során más a horvát függetlenséggel sem elégedett 

meg, Magyarország összbirodalmi alárendelését követelte. Az uralkodó visszavonta az önálló 

magyar had- és pénzügyminisztérium jogkörét(mint a Pragmatica Sanctióval ellentétes 

rendelkezést). A magyar vezetés nem fogadta el a törvények visszavonását, ezért Jellacic 

átlépte a magyar határt (szept.11). 

 Az országgyűlés elrendelte az újoncozást, kormánybiztosokat küldött. A parasztság 

megnyerése érdekében eltörölték a szőlődézsmát. Kossuth elnökletével Országos Honvédelmi 
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 Bizottmányt választottak, mely októbertől a végrehajtó hatalom szerepét töltötte be. A 

főváros felé előretörő horvát erőkkel magyar sorezredek sorakoztak fel. A főtiszti kar tagjai 

közül többen nem vállalták a császári és királyi erőkkel szembeni harcot. A magyar hadsereg 

vezetése Móga János altábornagyra szakadt. A magyar táborba folyamatosan érkezett erősítés. 

Jellacic garázdálkodó katonáival szemben népfelkelés robbant ki a csapatok hátában. 

Pákozdnál a magyar sereg visszaverte Jellacic csapatait (1848 szept.29.). A bán visszavonult, 

a magyar hadsereg időt nyert a felkészülésre. Móga késve követte a bánt a határig, s az 

országgyűlés felhatalmazása nélkül nem lépte át azt. V. Ferdinánd nevében feloszlatták a 

magyar országgyűlést (okt.4.). Kossuth közbelépése után a magyar sereg megindult, ám az 

időközben Csehországból felvonult Windisch-Gratz csapatai Schwechatnál vereséget mértek 

a még csak alakulóban levő magyar hadakra (1848 okt.30.). 

 A birodalmi hadsereg, Ferenc József decemberben általános támadást indított 

Magyarország ellen. A főerők Windisch-Gratz vezetésével a Duna mentén indultak 

támadásra. Velük szemben a fel-dunai hadsereg állt Görgey Artúr vezetésével. Görgey a 

túlerő elől visszavonult s menet közben kovácsolta ütőképes erővé csapatait. Kossuth és 

Görgey közt ellentét alakult ki: a fővezér kerülte a döntő ütközetet, hogy megtartsa a 

hadsereget, a politikus győzelmet követelt, hogy ébren tartsa a lelkesedést. A főerők harc 

nélkül feladták Pestet (jan.4.). Az országgyűlés a harc folytatása mellett döntött. A tél 

közepén a kormányt és az országgyűlést Debrecenbe, a hadiipart Nagyváradra költöztették. 

Felvidéki hadjárat Görgey Vácon át a Felvidék irányába vonult, hogy elvonja Windisch-Gratz 

főerőit Debrecen megtámadásától. Február elején a Guyon Richard vezette hadosztály 

elfoglalta a Branyiszkói-hágót, s ezzel megnyílt az út Görgey serege előtt a Hernád völgyébe. 

 Kassa vidékén egyesülhetett Klapka György seregével, és a Damjanich János vezette 

alakulatokkal együtt Windisch-Gratzcel szemben jelentős erők sorakoztak fel. 

 Erdély 

 Az unió életbeléptetésekor már élesen szemben állt egymással a magyarság és 

románság. Az erdélyi főhadparancsnokság nyíltan fellépett a magyar kormány ellen (1848 

okt.18.). A császári katonaság a román határőrökre és népfelkelésre támaszkodva indított 

támadást a gyenge erdélyi magyar haderő ellen, de a kirobbanó székely népfelkelés 

megakadályozta, hogy az ellenség a kormány bázisát adó Alföldre kitörjön.  A lengyel Józef 

Bem tábornok március végére kiverte az osztrákokat Erdélyből: gyorsan mozgatta katonáit, 

folyamatosan alkalmazta a tüzérséget, és nem riadt vissza a merész vállalkozásoktól. 

Fontosabb ütközetek: Marosvásárhely (1849 jan.13.), Nagyszeben, Piski (1849 febr.9.).  
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 Az egyesült magyar seregek élére Kossuth, Henrik Dembinskit nevezte ki. A lengyel 

tábornok határozatlansága következtében Kápolnánál a magyar sereg vereséget szenvedett 

(1849 febr.26-27.). Windisch-Gratz a csata jelentőségét eltúlozva a felkelés teljes szétverését 

jelentette a császárnak. Így a Schwarzenberg-kormány elérkezettnek látta az időt az olmützi 

alkotmány kiadására (1849 márc.4.), amely Magyarországot a centralizált birodalomba 

olvasztotta. A vereség kiélezte a honvéd tisztikaron belül az ellentéteket, Kossuth kénytelen 

volt Görgeyt kinevezni főparancsnokká. 

 

 

 

 

 

A szabadságharc térképen 
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 A tavaszi hadjárat 

 Az új hadvezetés az ellenég bekerítését és egy döntő csapás rájuk mérését tűzte ki 

célul. Április folyamán a honvédség fél tucat csatában legyőzte a császári haderőt, bár a 

bekerítésből mind Gödöllőnél, mind Komáromnál kicsúsztak az osztrák főerők. Jelentősebb 

ütközetek: 

 Hatvan (1849 ápr.2.), 

 Tápióbicske (ápr.4.), 

 Isaszeg (ápr.6.), 

 Vác (ápr.10.), 

 Nagysalló (ápr.19.), 

 Komárom (ápr.26.), 

 Buda (máj.21.). 

  

 Debrecenben, ápr.14-én a magyar országgyűlés kimondta a Habsburg-ház 

trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Az ország államformájáról nem döntöttek, 

Kossuth Lajost kormányzóvá választották, és Szemere Bertalan vezetésével új alkotmányos 

kormányt alakítottak. Mivel a nagyhatalmak a Habsburg Birodalmat az európai egyensúly 

alappillérének tekintették az oroszokkal szemben, a függetlenség kimondása nem segített az 

ország külpolitikai helyzetén. 1849 tavaszán a magyarság és a  nemzetiségek között érlelődött 

a megegyezés. Béketárgyalások kezdődtek a szerbekkel és a románokkal. Balcescu 

közvetítésével megszületett a megbékélési tervezet (1849. júl.14.), aminek a 

figyelembevételével alkotta meg a nemzetgyűlés a nemzetiségi határozatot. A határozat széles 

körű nyelvhasználatot tett lehetővé a közigazgatásban és az oktatásban, ugyanakkor elismerte 

a magyar államnyelvet, s nem biztosította a területi autonómiát. 

 A további magyar sikerekhez a nagyhatalmak semlegességére lett volna szükség. 

Azonban Ferenc József segítséget kért I. Miklós cártól (1849 máj.1.), aki bejelentette hadai 

megindítását (máj.9.). Görgey az egyetlen megoldást az erők koncentrálásában látta, bázisául 

Komárom térségét ajánlotta. Kossuth azonban Perczel és Dembinski javaslata mellé állt, akik 

az erők egyesítését Szegedtől délre tervezték, ahol nem volt jelentős erőd és az osztrák és 

orosz seregek is egyesülhettek. Görgey elfogadta a haditerv megváltoztatását, de az osztrák 

erők legyőzése sikertelen volt. Vácnál már az orosz erőkön kellett utat törnie magának, több 

csatát vívott, mire elért Arad térségébe (1849 aug.9.). Kossuth a Délvidéken összpontosuló 
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erők vezérévé Dembinskit nevezte ki, aki Temesváron teljes vereséget szenvedett Haynautól. 

 A vereség hírére Kossuth lemondott, a hatalmat Görgeyre ruházta, aki Világosnál 

1849 aug.13-án az oroszok előtt feltétel nélkül letette a fegyvert. A többi harcoló alakulat 

megadta magát. Az osztrák kormányzat a büntetlenséget biztosító ígérettel szemben a bosszút 

választotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/7. A forradalmak bukásának okai, következményei 

 

1. A liberális és radikális erők közötti szakadás. 

2. A kibontakozó gazdasági fellendülés következményeként a forradalmak egymást erősítő 

hatása, a „láncreakció” lefékeződött. 

3. Az eltérő, és sokszor csak egymás rovására megvalósítható célok nem tették lehetővé a 

forradalmi térségek aktív együttműködését. 
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4. A paraszti tömegek általában közömbösen figyelték az eseményeket, így a forradalmak 

többnyire városi jelenségek maradtak (kivétel Magyarország). 

5. A fegyveres erők hűek maradtak a konzervatív kormányzatokhoz, és segítettek a 

„rendcsinálásban”. 

6. A meghatározó európai hatalmak külpolitikai magatartása (Anglia passzivitása, és aggodalma 

a status quo felborulása miatt, Oroszország ellenforradalmi aktivitása, intervenciós hajlama a 

Szent Szövetség szellemében). 

7. Az európai dinasztiák (Hohenzollern, Romanov, Habsburg) ereje, kemény fellépése, és 

egymás közti szolidaritása. 

8. A politikai-gazdasági széttagoltság (Itália, német területek). 

9. A birodalmi keretek között élő, függetlenségre törekvő népeket szembeállító türelmetlen 

nacionalizmus (pl. Magyarország). 

  A forradalmak mégsem maradtak következmények nélkül: néhány liberális alkotmány, 

valamint a jobbágyfelszabadítás, Franciaországban az általános választójog érvényben 

maradtak, Közép-és Kelet-Európa területén pedig felgyorsult a modernizáció, a feudális 

rendszerek megszűnésével, ill. gyengülésével megkezdődhetett a polgári-tőkés viszonyok 

kialakulása, a dinasztikus nagyhatalmi politika átrendeződése. 
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4. téma: A KRÍMI HÁBORÚ 

 

 Az Orosz Birodalom az 1848–49-es forradalmak leverése után hatalma csúcsán állt. 

Ausztriát lekötelezte, a magyar szabadságharc leveréséhez nyújtott segítség miatt, 

Németországban pedig megakadályozta az egység létrejöttét. Az oroszok és cárjuk I. Miklós 

(1825-1855) így az 1850 -es évekre elérkezettnek látták az időt régi álmuk, a Fekete-tengeri 

tengerszorosok – vagyis a Boszporusz és a Dardanellák – megszerzésére. A két szoroson 

keresztül folyt az orosz kereskedelmi hajózás Európa felé, ám a terület Bizánc összeomlása 

óta az oszmánok kezében volt.   Az 1850 -es évekre alakult ki véglegesen Európa 

nagyhatalmai számára az úgynevezett keleti kérdés. Ennek hátterében az állt, hogy a 

nagyhatalmak számára erre az időszakra vált nyilvánvalóvá, hogy az egykoron 

világbirodalmat létrehozó és erős Török Birodalom a XIX. század közepére meggyengült, és a 

belső problémák (korrupció, pénzügyi gondok, belső feszültségek)  miatt az összeomlás 

szélén állt. A mind gyakrabban “Európa beteg emberének” tartott birodalom várható szétesése 

után az egyes területekre azonban több európai hatalom is benyújtotta igényét. A keleti kérdés 

így igazából arról szólt, hogy az oroszok, osztrákok, angolok illetve más környező hatalmak 

mekkora területekhez tudnak jutni az “óriás haldoklása” során.    

4/1. A háború menete, eseménysorozata 

 Az orosz igény három területre összpontosult: első helyen a már említett szorosokra, 

második helyen a Balkánra – azon belül is a görög-keleti régiókra: Moldáviára, 

Havasalföldre, Szerbiára, és Bulgáriára – harmadrészt pedig a kaukázusi orosz-török 

határvidékre. Az angolok, franciák és olaszok az Égei-tenger szigetvilágának irányában 

szerettek volna területekhez jutni, az Osztrák-Magyar Monarchia pedig szintén a Balkánon 

akart befolyási övezeteket szerezni. (Anglia Ciprust, Krétát és Egyiptomot szerette volna 

megkaparintani.) Az oroszok először 1844 -ben, majd Nesselrode révén 1852 -ben is 

megkeresték az angolokat egy titkos osztozkodás tervével, ám a britek ezt elutasították. Így az 

“érdeklődők” közül a legmohóbb Oroszország végül döntő lépésre szánta el magát, és 1853 -

ban szövetségesek nélkül, – egyedül – megtámadta az Oszmán Birodalmat. A fegyveres 

konfliktus a Krími háború néven vonult be a történelembe.   A háborúra orosz részről a 

közvetlen ürügyet a jeruzsálemi szent helyekről a katolikus és ortodox egyházi vezetői közt 

zajló vita szolgáltatta. Az Orosz Birodalom ugyanis az Oszmán Birodalom területén élő 

keresztények védnöki szerepében akart fellépni. Mensikov isztambuli orosz követ Abdul 

Medzsid szultánnak egy olyan jegyzéket adott át, melyben protektori jogokat követelt 
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bizonyos területek – elsősorban a görög-keletiek lakta térségek – fölött.  A nyilvánvaló 

visszautasítást követően – melyben Törökország máris  maga mögött érezte Anglia és 

Franciaország támogatását – I. Miklós orosz cár hadai megszállták Moldvát és Havasalföldet. 

 Az európai hatalmak nagy része máris döntött arról, melyik oldalra áll. Ám Bécs nehéz 

helyzetbe került – lekötelezettje volt a cárnak, de az oroszok előretörése ellenkezett 

érdekeivel, amellett pénzügyi válsággal is küzdött, melynek felszámolásában az angol 

bankházakra akart támaszkodni. Így végül semlegességet hirdetett. A törökök mögött viszont 

felsorakoztak a franciák (III. Napoleon) és az angolok (Palmerston) is, hogy 

megakadályozzák az orosz terjeszkedést. A nyugati hatalmak Ausztriát – a magyar emigráció 

támogatásának kilátásba helyezésével – rászorították arra, hogy követelje Moldva és 

Havasalföld kiürítését, amit Oroszország visszautasított. Kitört a háború.   A hadszínterek 

több irányban húzódtak, és kiterjedtek a Kaukázusra, illetve a Fekete tengerre is. A 

legnagyobb tengeri csata 1853 novemberében Sinopnál zajlott. Itt Nahimov tengernagy 

flottája jelentős győzelmet aratva szinte az egész török flottát elsüllyesztette. A nagy orosz 

győzelem után a nyugati hatalmak komolyabb beavatkozás mellett döntve partraszálltak a 

Krími félszigeten. A támadó erők angol, piemonti és francia csapatokból álltak, és legfőbb 

céljuk a legnagyobb orosz támaszpont és kikötő Szevasztopol bevétele lett.   A háború 

legfőbb hadszíntere 1853 végétől már egyértelműen a Krím lett. Az angol-francia–török 

csapatok hosszú, majdnem egy éves ostrom után, 1855 szeptemberére tudták csak elfoglalni 

Szevasztopolt, a fekete-tengeri orosz flotta erődített támaszpontját. A város elestét a cár már 

nem élhette meg, ugyanis 1855. március 2-án egy katonai díszszemlén szerzett 

tüdőgyulladásban meghalt. A trónon fia II. Sándor (1855-1881) követte, aki belátta, hogy a 

háború elveszett. 

  Oroszország 1856 januárjában beszüntette harci tevékenységeit.   A küzdelmet 

igazából az utánpótlás biztosítása döntötte el. Bár az angol és francia katonák is sokat 

szenvedtek, flottájuk jobban megoldotta ezt a feladatott, mint saját birodalmában az elavult 

cári rendszer – a közel fél millió áldozat nagy részét a járvány, az éhínség és a hideg ragadta 

el. A Kaukázus vidékén vívott harcok tétje Karsz várának birtoklása volt. Az erődöt a török 

szolgálatba lépő Kmety György és Guyon Richárd védett meg az oroszokkal szemben. A 

háborúban összesen 15 500 önkéntes (lengyel, svájciak, olaszok és németek) is harcoltak, 

főleg Szevasztopol ostrománál. Az 1856-ban megkötött párizsi béke visszaszorította 

Oroszország európai befolyását. A cár elvesztette a Duna torkolatvidékét, le kellett mondania 

a törökországi keresztények védnökségéről, s nem tarthatott hadihajókat a Fekete-tengeren.   

 A krími háború meghozta a szabadságot a román fejedelemségeknek. A nagyhatalmak, 
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hogy az orosz és török fél között ütközőállamot hozzanak létre, támogatták a fejedelemségek 

függetlenségét és egyesülését. Így a két fejedelemség lakói saját maguk választhatták meg 

Cuza ezredest fejedelmüknek (1859), s rövidesen létrejött Románia, amit a nagyhatalmak 

1862-ben ismertek el.  

 Oroszország veresége annyira súlyos volt, hogy az egy időre kivonta a nagyhatalmak 

sorából. Mivel a háború anyagi megterhelése kis híján az államcsőd szélére juttatta az 

országot, ezért a cár arra kényszerült, hogy az amerikaiaknak eladja Alaszkát. 

 

 

 

 

 

 

 

Szevasztopol elesése 
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4/2. Oroszország nagyhatalmim politikája 1815-1849 között 

 I. Sándor cár (1801-1825) Oroszországot a napóleoni háborúk után Európa 

megmentőjének tartotta (az orosz seregek 1814-ben még Párizsba is bevonultak). Európa 

legnagyobb szárazföldi hatalma kb. 825 ezer fős hadsereggel rendelkezett, s óriási területi 

követelésekkel lépett fel a Bécsi Kongresszuson (1814-15). Anglia és a Habsburg Birodalom 

az egyensúlypolitika érdekében visszautasították a túlzónak talált követeléseket. Oroszország 

azonban még így is jelentős területekkel gyarapodott: megszerezte Lengyelország nagyobbik 

részét (az ún. „Kongresszusi Lengyelország”), Finnországot és Besszarábiát. 

 Oroszország és a kor európai nagyhatalmi politikáját két problémakör alakította: 

egyrészt a hanyatló Oszmán Birodalom („Európa beteg embere”) sorsa, az ún. keleti kérdés, 

másrészt a forradalmi mozgalmak ellen megszerveződött szent szövetségi politika. 

 A visszaszoruló Török Birodalomtól Oroszország Konstantinápolyra (Isztambul) és a 

tengerszorosokra (a Boszporusz és a Dardanellák) áhítozott. Ezek megszerzése elsősorban 

Anglia érdekeit sértette volna, így a brit politika egyre inkább a gyenge török állam 

fennmaradását támogatta. A szárazföldi nagyhatalom Oroszország és a tengeri nagyhatalom 

Anglia rivalizálása végigkísérte a korszakot, de közvetlen összecsapás csak a krími háborúban 

(1853-56) következett be.  

 A keleti kérdés összetettségét mutatja, hogy a balkáni népek ekkor éledező nemzeti 

öntudata és függetlenségi mozgalmai nem maradtak a Török Birodalom belügyei. Az 1821-

ben kezdődő görög szabadságharc Oroszország számára ürügyet teremtett a beavatkozáshoz. 

Ez azonban felborította volna az európai hatalmi egyensúlyt, s így Anglia nem engedte, hogy 

Oroszország egyedül lépjen. Végül az egyesített brit-orosz-francia flotta győzelmet aratott 

(Navarino, 1827). Törökország felett, amely elismerte Görögország függetlenségét (drinápolyi 

béke, 1829). A balkáni válság növelte a térségben- mindenekelőtt a törökök ellen ugyancsak 

fellázadó Havasalföldön és Moldvában- az orosz befolyást. 

 A keleti kérdés másik gócpontjává Egyiptom vált, ahol a szultán által kinevezett 

helytartó, Mohamed Ali („a felvilágosult zsarnok”) függetlenedni akart az Oszmán 

Birodalomtól. Mohamed Ali ellenében Oroszország most az oszmánoknak ajánlott 

„segítséget” a tengerszorosok szabad használata fejében (1831-33, első egyiptomi válság). 

Anglia fellépésével (az 1839-41-es második egyiptomi válság alkalmával) végül elfogadták a 

tengerszorosok semlegességéről szóló határozatot, amely béke idején kitiltotta a szorosokból 

az idegen hadihajókat. 
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 I. Sándor kezdeményezésére Ausztria és Poroszország szorosabbra fonta 

forradalomellenes együttműködését 1815-ben – ezt nevezték Szent Szövetségnek. 

Oroszország belpolitikájában is érvényesítette ezt az elvet: I. Miklós (1825-55) a dekabrista 

felkelés (1825) leverése után tovább erősítette a cári önkényuralmat. Oroszország, „Európa 

csendőre” fenntartotta magának az intervenció (katonai beavatkozás) jogát a Szent Szövetség 

országaiba (a szövetséghez, Anglia, a Pápai Állam és az Oszmán Birodalom kivételével 

valamennyi európai állam csatlakozott). Az 1820-as évek „sikeres” forradalomellenes akciói 

után az 1830-as belga felkelés ellen Oroszország nem tudott csapatokat küldeni az elhúzódó 

lengyel felkelés miatt. Az Ostrolenkánál (1831) levert Lengyelországnak eddigi korlátozott 

autonómiája is megszűnt. 

 1833-ban a Szent Szövetség alapítói megerősítették szövetségüket. A következő 

forradalmi hullám idején, 1848-49-ben a forradalomellenes és balkáni terjeszkedő politika 

egyszerre eredményezte Oroszország havasalföldi és moldvai katonai akcióját és a magyar 

szabadságharc elleni intervencióját. 
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5. téma:A NÉMET-ÉS AZ OLASZ EGYSÉG KIALAKULÁSA 

 A liberalizmus mellett a XIX. század elején megjelenik a nemzeti értékeket, a 

hagyományokat, a sajátosságokat, az egységes nemzetállamot hangsúlyozó eszmeáramlat, a 

nacionalizmus. A nacionalizmus kialakulásában nagy szerepe volt az egységes, nagy piacot 

kívánó, a században egyre markánsabban megjelenő polgárságnak. A század elején mind 

Európában (Görögország, Belgium), mind a világ más részein sorra létrejöttek független, új 

államok. Az európai hatalmi politikát, azonban különösen Németország és Olaszország 

létrejötte változtatta meg.  

 Mindkét állam nagy múltra tekint vissza, a Római Birodalom illetve a Német-Római 

Császárság voltak az elődök. Nemzeti törekvések az utódállamok egyesítésére a XIX. század 

első felétől vannak, melyet a nacionalizmus eszméje áthat. A két nemzet útja sok vonásban 

különbözik, de néhányban egyezik is. Ezek kezdetben mindkét országot forradalmi úton 

próbálják megvalósítani 1848 tavaszán. Először januárban Palermóban és Nápolyban, , majd 

Velencében; német területeken Bécsben 1848. március13-án, Berlinben pedig március 18-19-

én tör ki a forradalom. Ezek nem hosszú életűek, az abszolutizmus erői gyorsan leverik őket. 

Kivételt csak Velence képez, ahol a forradalom egészen 1849 őszéig tartja magát.  

 

5/1. Az olasz nemzeti egység kialakulásának előzményei 

 Itália a Nyugat-római Birodalom 476-ban bekövetkező bukása óta nem volt egységes. 

Észak-Itália, ez a kereskedelemből meggazdagodott terület a városállamiság mintája volt. 

Közép-Itáliában a Pápai állam, míg délen a Nápolyi-Szicíliai királyság rendezkedett be. Az 

évszázadok során az egyes államalakulatok sokszor kerültek Itálián kívüli hatalmak 

érdekeltségébe, így az északi területek Habsburg, a déliek Bourbon fennhatóság alá. A 

nemzeti egység gondolata és az idegen uralkodóházak elleni küzdelem itt is összefonódott a 

liberális eszmékkel, s a 19. század első felének forradalmi mozgalmai mind zászlójukra 

tűzték (1820-as évek carbonárik titkos szervezkedése -1830, Mazzini Ifjú Itália mozgalma - 

1848). E megmozdulások rendre elbuktak, egyrészt, mert Ausztria komoly katonai erőt vetett 

be ellenük, másrészt, mert maguk a mozgalmak szétszórtak voltak, nem minden 

államalakulatra terjedtek ki egy időben, s nem kínáltak mindenki számára elfogadható 

jövőképet.  

 Az 1848-as forradalmak leverése után a Habsburg-hatalom visszaállította az 

abszolutizmus rendszerét, melyet besúgórendszerével, titkosrendőrségével tovább 
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erősített. Egyetlen szabad állam maradt az egész félszigeten, a Torino székhelyű Szárd-

Piemonti királyság. Uralkodója, II. Viktor Emmanuel 1848-ban maga is harcolt Ausztria 

ellen, s a forradalmak elültével is megőrizte az alkotmányos monarchia szervezetét, önálló 

hadseregét, s az olasz mozgalmak színeit, a zöld - fehér-piros trikolort. Ez a Szárd-Piemonti 

királyság vezeti majd Itáliát a 19. század második felében a nemzeti egység felé. E 

szerepvállaláshoz kellett még egy eltökélt politikus, Camillo Benso Cavour első miniszter, aki 

huszonévesként arról ábrándozott, hogy egyszer Olaszország minisztere lesz. 

Cavour, Camillo Benso di, gróf (1810-1861) olasz államférfi piemonti nemesi családban 

született. 1847-ben Torinóban megjelenő II Risorgimento c. politikai lapszerkesztője lett. 

1852-ben a király kinevezte miniszterelnöknek. Élete hátralévő részében nélkülözhetetlenné 

tette magát. Programjának a szárd állam liberális megújítását, a Habsburgok elleni - katonai és 

diplomáciai - harcot tekintette. 

5/2 Az olasz egység létrejöttének folyamata 

 Az olasz állam 1861 előtt soha nem létezett. A XIX. században a nemzeti érzés, a 

nacionalizmus hatására egész Itáliában egységesítési törekvések jelentkeztek. Az egység 

megvalósítására két elképzelés létezett. Giuseppe Garibaldi és Giuseppe Mazzini a belső, 

forradalmi erőkre támaszkodva, önállóan akarták elűzni a feudális dinasztiákat, és az egységet 

megvalósítani. Camilio Cavour (Piemont miniszterelnöke) pedig felülről, dinasztikus úton, 

külpolitikai segítséggel kívánta egyesíteni Itáliát. Cavournak tervei megvalósításához először 

a nagyhatalmak jóindulatát kellett megnyernie, ezért 1854-ben 15000 katonát küldött a krími 

háborúba. III. Napóleon Franciaország császára a támogatásért cserébe Nizzát és Savoyát 

kapta Piemonttól.  

  Az első pillanattól nyilvánvaló volt, hogy a kis Piemont nem lehet komoly ellenfele a 

a Habsburg monarchiának, így először nemzetközi ismertségre, majd szövetségesre kellett 

szert tenni. Erre az 1853-56 között zajló Krími háború adott alkalmat, s a 15 ezer fős harctérre 

vezényelt sereg révén Cavour országa képviseletében jelen volt a párizsi békekonferencián, 

ahol a házigazda III. Napóleontól ígéretet kapott az olasz nemzeti érdekek támogatására. 

 1859-ig kellett várni, hogy a III. Napóleon által Piemontnak ígért segítség valósággá 

váljon.  

 Az osztrák - piemonti háborút végül az utóbbi provokálta ki. Miután az osztrák sereg 

betört Piemontba, III. Napóleon beváltotta ígéretét és hadat üzent Ausztriának - persze nem 

ingyen -, Savoya és Nizza átengedéséért. Az egyesített szárd és francia seregek két nagy 
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ütközetet vívtak Magentánál és Solferinónál, s végül az osztrák sereg hátrálni kényszerült. 

Ennek következtében Lombardia "felszabadult" és csatlakozott a Szárd-Piemonti 

királysághoz. 

 Közép-Itália három hercegségének (Toscana, Párma és Modena) kormányai s az 

Egyházi állam Rómától legtávolabbi részének, Romagnának a kormánya az osztrák csapatok 

távozása után ellenállás nélkül hagyták, hogy a hazafiak ideiglenes kormányokat hozzanak 

létre, s 1860-ban maguk is népszavazással a csatlakozás mellett döntöttek. Az események 

ilyetén alakulása nem egyezett III. Napóleon terveivel (a pápai állam elkötelezettje, saját 

családtagját kívánta Lombardiára erőltetni), ezt bizonyította az osztrákokkal sebtében 

megkötött villafrancai fegyverszüneti megállapodás is. Így a továbbiakban közreműködését 

nem kívánták az olaszok. 

 Dél-Itáliacsatlakozása az egységesülő Olaszországhoz sajátos úton ment végbe. 

Guiseppe Garibaldi, az 1848-ban hírnevet szerző szabadsághős már 1859-ben felajánlotta 

szolgálatait a szárd-piemonti királynak, aki azonban visszautasította azt. Most azonban, 1861-

ben, saját szakállára, a szicíliaiak hívására sereget toborzott (Marsalai ezrek, vörös ingesek), 

s partra szállt a szicíliai Marsalában kb. kétezer emberével. A helyiek segítségével rövid idő 

alatt birtokba vette az egész királyság területét, s diktátorként vezette. Garibaldi végül is a 

szárd-piemonti királysággal szembeni ellenérzéseit félretéve és a népszavazás eredményét 

figyelembe véve, az ország kormányzását Viktor Emmanuel kezébe helyezte. 

 Az egységes Olaszországból, mert hogy így nevezték 1861 óta - lakossága 5 millióról 

hirtelen 22 millióra dagadt - két terület hiányzott még: az osztrák kézen lévő Velence és a 

fővárosnak szánt Róma, a Pápai állam központja. Mindkettő megszerzését Olaszországon 

kívül játszódó háborúk tették lehetővé. 

 Az 1866-ban kirobbanó porosz-osztrák háború során az olaszok 3 hónapi támadó 

szövetséget kötöttek a poroszokkal. Bár az osztrákok megverték az olasz sereget Custozzánál, 

az olasz flottát pedig Lissánál, a poroszok fölényes győzelmet arattak. A békeszerződésben 

Ausztriát Velence átengedésére kényszerítették. 

 1870-ben kitört a porosz-francia háború, Napóleon kivonta csapataitRómából, a pápa 

elvesztette fő védelmezőjét. A sedani ütközet után az olasz csapatok bevonultak a "szent 

városba". 1870. szeptember 20-án Róma lakossága Olaszországhozcsatlakozott. 

 Az egységes olasz állam létrejöttének ára volt: a piemonti alkotmányt, 

kormányrendszert ki kellett terjeszteni a többi tartományra, melyek ehhez eddig nem voltak 

szokva. Az állandó háborúskodás, a nagy létszámú hadsereg fenntartása sokba került. 

Megnőtt a hadi célokra felvett államadósság, magas adót vetettek ki. Az újonnan csatlakozott 
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tartományok lázongtak, hogy súlyosabb adókat fizetnek, mint az egység előtt. Az egyes 

területek gazdasága között óriási különbségek mutatkoztak. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Olaszország egyesülésének illusztrációja 
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5/3.A német nemzeti egység kialakulásának előzményei 

 A valamikori Német-Római Birodalomszéttagoltságát az 1356-os német aranybulla és 

az 1648-as westfáliai béke hozta létre. A kb. 300 apróbb-nagyobb államalakulatot mindössze 

a császár személye - Habsburg-dinasztia tagjai - kapcsolta össze. Ezt a középkori 

államalakulatot a napóleoni háborúk söpörték el, majd 1815-ben Német Szövetségként 

született újjá. Ekkor már a Habsburgok nem szerezték vissza császári címüket. 

 A 19. század első felében, ugyanúgy, mint Itáliában, a forradalmi megmozdulások a 

liberális eszmék mellett zászlójukra tűzték a nemzeti egység gondolatát. Részben ennek, 

részben a gazdasági érdekeknek megfelelően 1834-ben Vámuniót alakítottak. 1848-ban a 

forradalom hatására, a gazdasági egységesülés után nagyon komolyan felmerült a politikai 

egység gondolata: a frankfurti birodalmi gyűlés a porosz királynak ajánlotta a születő 

Németország koronáját, melyet az nem fogadott el. Már ekkor láthatóvá lett, hogy ha 

valamikor létrejön a politikai egység, annak két vezetője is lehet, a hagyományoknak 

megfelelelően a Habsburgok vagy az erő és hatalom pozíciójából a Poroszországot vezető 

Hohenzollern. A forradalmak elülte után a helyi uralkodók hozzáláttak hatalmuk 

visszaállításához, de bizonyos liberális megszorításokkal (alkotmány, jobbágyi kötöttségek, 

középkorias kiváltságok eltörlése). 

 A legnagyobb német államban, Poroszországban az 1850-es évek végétől a hadsereg 

modernizálásának a kérdése került előtérbe. A helyzet ugyanis az volt, hogy bár 1813 óta 

katonai sorkötelezettség volt, egyszerűen nem tudtak mindenkit behívni katonának a 

lakosságlétszámának megnövekedése miatt, így hát emelni kellett volna a hadi kiadásokat. Ez 

utóbbihoz a liberális többségű parlament nem járult hozzá. Amikor a beteg IV. Frigyes 

Vilmos helyett I. Vilmos 1861-ben porosz király lett, a liberális többségű parlament és a 

dinasztiaellentétét úgy oldotta meg, hogy 1862-ben Otto von Bismarckot nevezte ki 

miniszterelnöknek. Bismarck vállalta, hogy a parlament mellőzésével végigviszi a hadsereg 

reformját. A reform jelentősége katonailag rendkívüli volt: Poroszországé lett Európa 

legerősebb hadserege, s ennek tudatában aktív külpolitikát folytatott. 

 Otto von Bismarck (1815-1898) porosz államférfi. A brandenburgiBismarck-

családföldbirtokos, azaz poroszjunker volt. Bismarck 1862-es miniszteri kinevezését osztatlan 

ellenszenv fogadta. I. Vilmos rendeleti úton törvényerőre emelte a véderőjavaslatot és az 

egész ország viharos ellenállását Bismarck az erőszak legkíméletlenebb alkalmazásával törte 

meg. A királynak azt a javaslatot tette, hogy a parlamentarizmust töröljék el - egész politikai 

pályáján ezért az ellenállást nem tűrő egyénisége számára ideális megoldásért küzdött -, de a 
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király a nemzetnek tett esküjére hivatkozva megtagadta ezt. Az országon belüli önkényeskedő 

politika ellensúlyozására "német" külpolitikával kívánt bizalmat szerezni a kormánynak.  

 A német területeket először I. Nagy Ottó egyesítette 962-ben, majd az 1356-os német 

aranybulla rögzítette a választófejedelmek teljes politikai önállóságát, a Német-Római 

Császárság önálló tartományok szövetsége lett. Az 1648-as vesztfáliai béke után a Német-

Római Császárság véglegesen széttagolódott, területe több mint 300 kisebb-nagyobb világi és 

egyházi fejedelemség laza szövetségévé vált. Miután Napóleon nyomására I. Ferenc lemondott 

a császári címről, a birodalom már névleg sem maradt fenn, megalakult a 34 államból álló 

Német Szövetség. A német területek gazdasága a XIX. század első felében gyorsan fejlődött, 

és az 1834-es vámunióval a területek gazdasági egysége gyakorlatilag megvalósult.  

 A politikai egység létrehozására két lehetőség kínálkozott. A „nagynémet egységet” 

Ausztria hozta volna létre, amely magában foglalta volna a Habsburgok nem német országait 

is, és a német területek számára csak egy laza föderációt jelentett volna. Az egyesítés végül 

Poroszország vezetésével jött létre - ez volt az ún. „kisnémet egység”. Az egyesítést Otto von 

Bismarck nevéhez fűződik, aki 1862-től Poroszország kancellárja volt. Az előjátéknak 

tekinthető schleswig-holsteini háború (1863) után Ausztriát kellett legyőznie, ami az 1866-os 

königgräätzi csatában sikerült is. Az osztrák fegyverletételt követően megkötött prágai 

békében (1866) Ausztriának le kellett mondania Velencéről Olaszország javára és hozzá 

kellett járulnia a német területek egyesítéséhez a saját részvétele nélkül. Ezután Bismarck 

létrehozta az Északnémet Szövetséget. A délnémet államok bevonásához le kellett győzni 

Franciaországot. III. Napoleon 1870 nyarán üzent hadat és hamarosan (szeptember 2-án) 

vereséget szenvedett Sedannál, ahol ő maga is fogságba esett. A németek egészen Párizsig 

nyomultak előre, ahol Versailles-ban 1871. január 18-án kikiáltották a Német Császárságot.  

 Az új nagyhatalom megszerezte Elzász-Lotharingia vas és szénlelőhelyeit és óriási 

hadisarcot rótt ki a vesztes franciákra. Ez az évszázados francia-német ellentét gyökere.  

 A junker nagybirtok rendszernek köszönhetően fejlődött a mezőgazdaság, az iparra és 

a kereskedelemre fejlesztőleg hatottak a központilag bevezettet reformok és hatalmas állami 

megrendelések (egységes bankrendszer, vasútépítések, flotta építés, stb).  

 Az új államok létrejötte Európában egy hatalmi átrendeződést von maga után. Az új 

európai nagyhatalom aktív és agresszív külpolitikába is kezdett, ekkor lettek stratégiai 

szövetségesek az Osztrák-Magyar Monarchiával. Amikor azonban nagyságához és erejéhez 

mérten be akart kapcsolódni a gyarmatosításba, Anglia és Franciaország érdekeibe ütközött, 

így elkezdődhetett a harc a világ újrafelosztásáért. 
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5/4. A német nemzeti egység kialakulásának eseményei: 

 

 Bismarcknak a schleswig-holsteini kérdés felmerülése adta az első alkalmat, hogy 

kezdeményezőként léphessen fel a nemzetközi politikában. Schleswig és Holstein 

perszonálunióban állt férfiági leszármazottak révén Dániával, de Holstein emellett a Német 

Szövetségnek is tagállama volt. 1863-ban kihalt a dán uralkodóház férfi ága. A hercegségek 

önálló uralkodót választottak, azonban a dán uralkodó bekebelezte a hercegséget. Bismarck 

nem hagyhatta annyiban egy német terület elfoglalását, s hadüzenetet küldött, melyhez 

presztízsből Ausztria is csatlakozott. Az 1864-ben a dánok ellen viselt háború a német felek 

győzelmével zárult. Azonban a két győztes nem tudott megállapodni az elnyert területek 

felosztásáról, bár egyelőre kompromisszumot kötöttek: Holsteint az osztrák, Schleswiget a 

porosz hadsereg szállta meg. 

 A konfliktus alapvető oka nem e kis területek elosztása volt, hanem az, hogy a két 

hatalom másként képzelte el az össznémet területek jövőjét. Ausztria célja természetesen 

Habsburg vezetéssel egy olyan államot létrehozni, melyben a Német Szövetség államai és a 

nem német ajkú saját tartományai is beletartoznak. Ezt az elképzelést nagynémet egységnek 

nevezzük. A poroszok természetesen a Hohenzollern dinasztia, vagyis a saját vezetésükkel az 

ún. kisnémet egység gondolatát pártolták, melyből Ausztria - többek között éppen az osztrák 

érdekeltségű területek tarka etnikai összetétele miatt - teljesen kimaradt volna. E két 

koncepció teljesen összeegyeztethetetlen volt, így csak idő kérdése volt, hogy mikor kerül sor 

nyílt összecsapásra a két német fél között.  

 A nagy összecsapás előtt Bismarck kipuhatolta a nagyhatalmak álláspontját. Az volt a 

szerencséje, hogy két európai nagyhatalom végeredményben közös megfontolásból 

szükségesnek ítélte Poroszország megerősödését. Az orosz és az angol külpolitika vezetői 

egyaránt úgy látták, hogy a felforgató és agresszív terveket szövögető Franciaországnak csak 

a megnagyobbodott Poroszország lehet a hathatós ellensúlya. A porosz miniszterelnök 1866. 

április 9-én a Bundestag elé terjesztette a szakítás okmányát: a Német Szövetség 

reformjavaslatát. A reformjavaslatot szánta robbantóanyagnak, és az valóban hatásos töltetnek 

bizonyult. Bismarck azt indítványozta, hogy az általános választójog alapján hívják egybe az 

össznémet nemzetgyűlést. Taktikai húzás volt ez, nem egyéb, hiszen az általános választójog 

szögesen ellenkezett Poroszország antiliberális politikájával, de Ausztria nem kerülhette ki a 
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nyílt választ, és az csak elutasítás lehetett. Bismarck erre köriratban javasolta a német 

kormányoknak, hogy Ausztria kizárásával szervezzék újjá a Német Szövetséget.  

 A Habsburg-monarchia a következő napon a szövetségi haderő Poroszország elleni 

mozgósítását kérte a Bundestagtól. Bismarck kijelentette, hogy a Német Szövetség megszűnt 

létezni: június 14-én beállt a hadiállapot. A német államok többsége, köztük Bajorország, 

Szászország és Hannover az osztrákok mellé állt, és fegyvert fogott Poroszország ellen. A 

konzervatív körök elítélték Bismarckot az osztrák-porosz egyetértés megbontásáért. A német 

nemzeti közvélemény az összecsapást testvérháborúnak tekintette, és Poroszországot tartotta 

felelősnek a felidézésben. A két kis csehországi helység, Königgrätz és Sadova között 1866. 

július 3-án, egyetlen nap alatt az északi osztrák hadsereg jó része megsemmisült. Három héttel 

a háború megkezdése után a porosz hadsereg előtt szabad volt a Bécs felé vezető út. Pozsony 

határában volt az utolsó ütközet. Bismarck nem használta ki teljes mértékben a helyzetet. 

Hajlandó volt a békekötésre, mértéktartó követelésekkel.  

 Ferenc József császár Prágában békét kötött a porosz királlyal. A béke értelmében 

Ausztria kilépett a Német Szövetségből és hadisarc fizetésére is kötelezte magát. 

Poroszország ezután bekebelezte Schleswig - Holsteint, Hannovert, Hessen -Kasselt, Nassaut 

és Frankfurt városát. Területben tehát meggyarapodva, Ausztriát kiszorította Németországból 

és megalakította az Észak - Német Szövetséget, a déli német államokkal pedig védő és 

támadó szövetséget kötött Bismarck arra az esetre, ha valamely idegen hatalomháborút 

indítana Németország ellen.  

 III. Napóleon tekintélye külföldön 1860 óta hanyatlóban volt. Bosszúsága és irigysége 

egyre fokozódott a gyorsan emelkedő Poroszország ellen. Fegyverrel akarta hát azt 

megszerezni, amit diplomáciájával nem sikerült elérnie. Ehhez alkalmas ürügynek 

mutatkozott, hogy 1870-ben a spanyolok Hohenzollern Lipót herceget, a porosz király 

rokonát hívták meg a királyuknak. A francia közvélemény tiltakozott ez ellen és Lipót herceg 

nem is fogadta el a spanyolok meghívását. III. Napóleon azonban nem érte be ennyivel, 

hanem még arra a nyilatkozatra is rá akarta kényszeríteni a porosz királyt, hogy a jövőben 

sem fogja megengedni Hohenzollern herceg jelöltetését. A porosz király ezt a követelést 

válaszra sem méltatta, erre III. Napóleonkörnyezete nyomására a győzelem biztos 

reményében hadat üzent Poroszországnak. Napóleon ismét csalódott, külső segítség nem 

érkezett, a dél-német államok pedig a régibb szerződés értelmében haderejüket Poroszország 

rendelkezésére bocsátották. A német hadsereg (kb. 400 ezer ember, 3 hadseregben) Moltke 

tábornok tervei szerint gyorsan és nagy tömegekben lépte át a francia határt. A franciák 

szintén támadásra készültek (kb.300 ezer ember), de a németek gyorsabbak voltak; előbb 
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Wörthnél (augusztus 6.) vívtak ki nagy győzelmet, majd bekerítették és 1870. szeptember 2-

án Sedánnál megadásra kényszerítették az egész francia sereget. 85 ezer ember Napóleon 

császárral együtt hadifogságba került.  

 A katasztrófa hírére Párizsban kikiáltották a köztársaságot. A németek körülvették 

Párizst. A kormány elmenekült. A kimerült főváros 1871. január 28-án kapitulált. Tíz nappal 

Párizs meghódolása előtt, január 18-án Versailles-ban, a királyi palota tükörtermében az 

egybegyűlt német fejedelmek I. Vilmos porosz királyt Németország császárának kiáltották ki. 

 A porosz -francia frankfurti béke (1871. május 10.) értelmében Franciaországnak le 

kellett mondania Elzász - Lotharingia birtokáról és 5000 millió frankkárpótlást kellett fizetnie 

3 év alatt. 

 Németország német anyanyelvű államok szövetségeként alakult meg. Területén 

mintegy 2 és fél millió lengyel is élt, mivel hozzátartozott a felosztott Lengyelország egy 

része. A szövetséges államban porosz hegemónia valósult meg. A birodalmi politika része 

volt a haderő ellenőrzése, a vámpolitika, a kereskedelem, a közlekedés, a posta. A szövetségi 

államok hatáskörébe tartozott a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és a kultúra. Az állam 

élén a porosz uralkodó állt, német császári címmel. Ő volt a katonai főparancsnok, ő nevezte 

ki és váltotta le a birodalmi kancellárt. A kancellár egyszersmind porosz miniszterelnök is 

volt, egyben a Szövetségi Tanács elnöke is, és az államtitkárok elöljárója, akik a birodalmi 

hivatalok vezetését látták el. A legfontosabb birodalmi szerv a Szövetségi Tanács, Bundesrat 

volt, melyben a 17 porosz képviselő vétójoggal rendelkezett. A Budesratnak törvényhozói és 

felügyeleti feladatai voltak.  A Birodalmi Gyűlés (Reichstag) hagyta jóvá a 

törvényjavaslatokat és az éves költségvetést. 
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6. téma: „KELETI VÁLSÁG” AZ 1870-ES ÉVEKBEN 

 „Európa beteg emberének”, Törökországnak a Balkánról való kiszorítása az európai 

nagyhatalmak (Oroszország, a Monarchia, Anglia, Poroszország) nagyhatalmi játszmát, 

vetélkedései közepette ment végbe. A drinápolyi béke (1829) nyomán Görögország 

függetlenné vált, míg Szerbia, Moldva és Havasalföld autonómiát kapott. A felbomlás tovább 

folytatódott, amikor 1860-ban a Porta kivonta a török helyőrséget Szerbiából, és az 1859-ben 

perszonálunió keretében egyesült Moldva és Havasalföld 1866-ban Románia néven mint 

nemzeti állam alakult meg. Az 1850–60-as években felkelések törtek ki a még török uralom 

alatt lévő Bosznia–Hercegovinában is. A balkáni keresztények „felszabadításának” legfőbb 

pártfogója Oroszország volt. Amíg nem ütközött nagyhatalmi érdekeikkel, a többi európai 

állam is támogatta e törekvéseket. 

  A hercegovinai felkelés 1875-ben országos méretűvé fejlődött, s kiterjedt a Balkán 

egész nyugati felére. 1876 áprilisában a felkelés átcsapott a Balkán keleti, bolgár területeire is. 

A török kegyetlenkedések hatására 1876 júniusában Szerbia és Montenegró beavatkozott a 

harcokba Bulgária oldalán. A török előrenyomulás kiprovokálta Oroszország beavatkozását 

is: 1877 áprilisában II. Sándor cár hadat üzent Törökországnak. Az orosz győzelmeket 

szentesítő San-Stefanó-i békében a háborús felek lefektették egy, a Fekete-tengertől az Égei-

tengerig húzódó „Nagy Bulgária” létrehozásának alapjait. Ez a terv azonban sértette mind 

Anglia, mind a Monarchia érdekeit. 

  Oroszország 1878 júniusában arra kényszerült, hogy tárgyalóasztalhoz üljön a 

nagyhatalmakkal Berlinben. A kongresszus módosította a megkötött orosz–török békét. 

Bulgária elveszítette a neki szánt területek kétharmad részét, s csak így „csonkán” válhatott 

autonóm fejedelemséggé. A kongresszus felhatalmazta a Monarchiát Bosznia–Hercegovina 

megszállására, Angliának a Porta átengedte Ciprust. Oroszországnak a megvívott háborúhoz 

képest kevéssel kellett beérnie: megtarthatta kaukázusi hódításait, s visszakapta az 1856-ban 

elvesztett dél-besszarábiai részeket. A nagyhatalmak ekkor ismerték el Szerbia, Románia és 

Montenegró függetlenségét is. 

 A nagy játszma (The Great Game) egy olyan kifejezés, mellyel a Brit és az Orosz 

Birodalom között Közép-Ázsia ellenőrzése miatt kialakult feszült viszonyt jellemzik. A nagy 

játszma kezdetének általában az 1813-as orosz–perzsa megállapodást, végének pedig az 1907-

es angol–orosz konvenciót („szentpétervári szerződést”) szokták tekinteni.  
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 Az 1917-es októberi orosz forradalom után egy újabb, kisebb intenzitású ellentét 

alakult ki. Az ellenségeskedés azonban egész addig enyhült, míg az Egyesült Királyság és 

a Szovjetunió a második világháborúban egymás szövetségesei nem lettek. 

 A „The Great Game” kifejezés eredetét általában a Brit Kelet-indiai Társaság egyik, a 

Hatodik Bengáli Könnyűlovasság kötelékében szolgáló hírszerzőnek, Arthur 

Conollynak (1807–1842) tulajdonítják.  

6/1. Brit-orosz küzdelem Afganisztánért 

 

 Brit szempontból az oroszok közép-ázsiai terjeszkedése fenyegetést jelentett a korona, 

vagyis a Brit Birodalom ékkövére, Brit-Indiára nézve. A britek attól féltek, hogy az oroszok 

elfoglalják Afganisztánt, és majd onnét kiindulva akarják megtámadni a szubkontinenst. Úgy 

gondolták, hogy a cár seregei egyesével szerzik meg a kánságokat. 

 Ilyen megfontolásból indították el a britek 1838-ban az első angol–afgán háborút. Fő 

céljuk Shuja Shah vezetésével egy bábállam kiépítése lett volna. A rezsim a brit katonai 

támogatás nélkül gyenge lábakon álló, fenntarthatatlan rendszernek bizonyult. A nép 

már Kabulban az utcákon rendszeresen rátámadt a brit helyőrség katonáira, akik emiatt 

kivonultak a városból. 

 A visszavonuló brit hadseregben 4500 katona szolgált (közülük mindössze 690 volt 

európai). Őket 12 000 civil is követte. Az afgán hadurak folyamatos támadásai után Indiába 

visszafelé menet dr. William Brydon kivételével az összes britet kivégezték. Rajta kívül csak 

néhány indiai katona maradt életben, akik el is jutottak India határáig.  

 A megalázó kabuli kivonulás után a britek Afganisztán iránti érdeklődése 

megcsappant. Az 1857-es indiai felkelés után az egyes kormányok ütközőállamként  

tekintettek az országra. Kaufman, Szkobeljev és Csernyajev vezetésével az oroszok tovább 

nyomultak kelet felé, és 1865-ben már Taskentet is annektálták. 

 Szamarkand az Orosz Birodalom része lett, és egy szerződés hatásaként nemsokára 

már Buhara függetlensége is névlegesen maradt fenn. Az orosz befolyás már egészen 

az Amu-darja északi partjáig terjedt. 

 Benjamin Disraeli miniszterelnök egy levében azt tanácsolta Viktória brit királynőnek, 

hogy „Közép-Ázsiát meg kell tisztítani a moszkovitáktól, és egészen a Kaszpi-tengerig kell 

őket visszaszorítani.” Ekkor alkották meg azt a törvényt a királyi címekről, melyben 

megjelent az India császárnője cím. A brit király már ugyanolyan rangot viselt, mint a Német 

vagy az Orosz Birodalom uralkodója. 
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 A nagy keleti válság kirobbanása után az oroszok 1878-ban diplomáciai küldöttséget 

menesztettek Kabulba, Sher Ali emír nem fogadta őket szívesen. Ekkor a britek akartak 

képviselőket küldeni. Őket sem látták szívesen, nekik is vissza kellett fordulniuk. Válaszul 

40 000 brit katona lépte át Afganisztán határát, és kezdetét vette a második angol–afgán 

háború. 

 A harcok végén Abdur Rahman Khan maradt az ország vezetője. Cserébe el kellett 

fogadnia, hogy a terület külpolitikáját a britek irányítják, ennek fejében megerősítették a 

hatalmát. Abdur Rahman könyörtelenül leszámolt minden belső lázadással, és központi 

irányítást vezetett be országában.  

 Az orosz hódítás újabb válságával – a pandzsdei incidenssel – kellett megküzdeniük. 

1844-ben Mervben egy oázist akartak elfoglalni. Oroszország az előző uralkodó teljes 

területére igényt tartott, és itt összetűzésbe keveredtek az afgán katonákkal. Még mielőtt a két 

nagyhatalom összecsapott volna, a britek úgy döntöttek, átengedik az Amu-darjától északra 

fekvő területeiket. 

 Az afgánok megkérdezése nélkül 1885 és 1888 között az orosz–angol határbizottság 

úgy döntött, Oroszország lemond a legtávolabbi megszerzett területekről, de Pandzsde 

környékét megtarthatja. A szerződés meghatározta Afganisztán állandó északi határvonalát is, 

ami az Amu-darja folyónál húzódik. Így viszont nagy területeket veszített el.  

 A Zorkul-tó környéki határokat ez a szerződés változatlanul hagyta. Erre a területre 

Afganisztán, Oroszország és Kína is igényt tartott. 1880 körül az afgánok előre nyomultak, és 

elfoglalták a Pamír-tó környékét. 1891-ben az oroszok küldtek csapatokat a területre, és 

diplomáciai feszültséget szítottak. Francis Younghusband brit kapitányt ki is vezényelték 

a Kis-Pamírban fekvő Bozai Gumbazba. Az incidens és az orosz kozákok déli behatolása oda 

vezetett, hogy a britek elkezdtek gyanakodni, vajon az oroszok nem akarnak-e behatolni „a 

jelentéktelen Államok Vezetőivel Dzsammu és Kasmír északi határán.” Ez volt az 1891-

es Hunza–Nagar hadjárat legfőbb kiváltó oka. A harcok végén mindkét ország felett a britek 

szerezték meg az ellenőrzés jogát.  

 1892-ben a britek Charles Murrayt küldték a helyszínre, hogy ott vizsgálódjon. A 

britek arra gyanakodtak, hogy Oroszország kihasználja Kína területszerzési gyengeségét. 

1893-ban megállapodást kötöttek, melynek értelmében demarkációs vonalat állítanak fel a 

határon. Ez 1895-re fejeződött be.  
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6/2.A „Nagy játszma ” kelet felé vonulása 

 

 Az 1890-es években a Xiva, Buhara és Qo’qon központú királyságai is mind orosz 

vazallus államokká váltak. Mivel Közép-Ázsia már a cár fennhatósága alá tartozik, a nagy 

játszma új színtéren, Kínában, Mongóliában és Tibetben játszódik. A britek 1904-ben 

elfoglalták Lhászát. Ezzel akarták megelőzni az oroszok cselszövéseit és azt, hogy II. Miklós 

orosz cár küldötte megbeszéléseket folytathasson a XIII. dalai lámával. A láma elhagyta 

országát és száműzetésbe Kínába, illetve Mongóliába távozott. A britekben még mindig az a 

téves kép élt, hogy az oroszok meg akarják támadni a brit korona ékkövét, Indiát. Az Orosz 

Birodalmat viszont a Japánnal folytatott harcok mellett belső felkelések is gyengítették. Nem 

rendelkeztek akkora erővel, hogy ilyen messze fekvő déli területeket megtámadjanak. Kínával 

azonban más volt a helyzet.  

 A Középső Királyság hanyatlásnak indult. Mivel két és fél évszázadon keresztül 

romlott az életszínvonal, az országon belül háborúk dúltak, így a sok belső probléma miatt 

nem tudtak megküzdeni a változó világ okozta kihívásokkal. Kína fegyverzete és harci 

taktikája elavult, középkori volt. A legtöbb régióban még csak nem is hallottak a modern 

gyárakról, vashidakról, vasutakról és a telegráfról. A természeti katasztrófák, az éhség és a 

belső lázadások tovább gyengítették a birodalom erejét. A nagyhatalmak ez alatt 

folyamatosan kereskedelmi és területi koncessziókat szereztek. Ezek miatt az egykor hatalmas 

mandzsu ország, Kína, kénytelen volt behódolni. Ugyanakkor a japánok ellen vívott háborút 

az oroszok elvesztették. Egy vezetőjük szavaival élve „egy nyugati technológiát és ipari 

módszereket alkalmazó ázsiai ország le tud győzni egy hatalmas európai államot.  

 1906-ban II. Miklós orosz cár titkos ügynököt küldött Kínába, hogy információkat 

gyűjtsön az ottani modernizációról és reformokról. A feladattal az orosz hadsereg egyik 

ezredesét, Carl Gustaf Emil Mannerheimet bízták meg. Finn útlevéllel, Paul Pelliot francia 

sinológus oldalán érkezett meg, és néprajzgyűjtőnek adta ki magát. Útja során 

felkereste Hszcsiangot, Kanszút, Shenkszit, Honant, Sanhszit, Belső-Mongóliát, és így jutott 

el Pekingig. Közben a szent buddhista hegynél, a Vutajnál még a XIII. dalai lámával is 

találkozott. Azonban, ez alatt 1907-ben Oroszország és Nagy-Britannia megkötötte a nagy 

játszmának véget vető angol–orosz megállapodást, amely a hármas antant létrejöttének alapja 

lett. 
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7. téma: BISMARCK EURÓPA POLITIKUSA 

 Otto Eduard Leopold von Bismarck (Schönhausen, 1815. április 15. –

 Friedrichsruh, 1898. július 30.) porosz családból származó államférfi, 1865-ben gróf, 1871-

ben herceg lett, 1890-es lemondásakor megkapta a Lauenburg hercege nem örökíthető címet. 

1862–1871 között Poroszország miniszterelnöke, majd 1871-től a német császárság 

kancellárja. Sikerre vitte a harminckilenc német királyság, fejedelemség, városállam 

egyesítését. Ezt egymás közötti politikai-hatalmi ellentéteik helyett gazdasági érdekeik 

előtérbe helyezésével, közös vámunióval kezdte, és több regionális szövetség létrehozásával 

folytatta.  

 A magát a német ajkú területek vezetőjének tartó politikus, Ausztriát diplomáciai 

manőverekkel izolálta, majd 1866. július 3-án a Königgrätz melletti csatában megverte. A 

német egységet ellenző Franciaországot 1870–1871-ben háborúban győzték le a poroszok 

vezette német szövetségesek és Párizs elfoglalása után, 1871. január 18-án a versailles-i 

kastély tükörtermében kikiáltották a német császárságot. Ezzel Poroszország királya I. 

Vilmos néven német birodalmi császár, Bismarck pedig a birodalom (Reich) első kancellárja 

lett, és maradt 1890-ig. Vezetésével a második német császárság egységes, gazdaságilag és 

katonailag erős nagyhatalom lett, ma is ható szociális, egészségbiztosítási és oktatási 

rendszerrel. 

 

 

Otto von Bismarck 
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7/1. Bismarck karakterének jellemzése 

   

 Otto von Bismarckot 1862 nyarán nevezték ki Poroszország miniszterelnökévé. Az ezt 

megelőző legmagasabb poszt, amit betöltött, az oroszországi nagyköveti poszt volt. Soha nem 

dolgozott korábban kormányzati pozícióban. S mégis, az újdonsült kormányfő néhány nyers 

erőfeszítéssel megoldotta az európai diplomatákat két generáció óta bénító rejtélyt: hogyan 

lehet megteremteni a német egységet, és újraszervezni Közép-Európát. Le kellett győznie azt 

az akadályt, hogy Németországban harminckilenc szuverén állam alkotta az úgynevezett 

Német Államszövetséget. A közép-európai trendeket mindvégig gyanakodva szemlélte a két 

„szomszédvár”, Franciaország és Oroszország, amelyeket egyaránt nyugtalanított egy olyan 

állam létrejötte, amely képes a fennálló európai egyensúly megváltoztatására – és amelyek 

kísérletet is tettek arra, hogy elejét vegyék ennek. 

 Bismarck kilenc év leforgása alatt oldotta meg ezt a problémát, s ezt Jonathan 

Steinberg, a Pennsylvania Egyetem történészprofesszora „az utolsó két évszázadban 

államférfi által elért legnagyobb diplomáciai és politikai sikernek” nevezi. Bismarck két 

háborúban győzte le a német fejedelmeket, a harmadikban pedig maga köré gyűjtötte őket; a 

közfigyelmet azzal irányította magára, hogy a férfiak számára általánossá tette a választójogot 

– Európában ezzel Poroszország lett az egyik első állam ezen a téren; Franciaországot azzal 

kötötte le, hogy lebegtette Luxemburg esetleges Franciaországhoz csatlakozásának 

lehetőségét, Oroszországot pedig azzal, hogy jóindulatúnak mutatkozott vele szemben az 

1863. évi lengyel forradalom idején. Bismarck sikereit „anélkül érte el, hogy egyetlen 

katonának parancsot adott volna, hogy hatalmas parlamenti többséget uralhatott volna, hogy 

tömegmozgalom támogatta volna, anélkül, hogy bármilyen kormányzati tapasztalattal bírt 

volna, sőt, a nevével és reputációjával szembeni országos ellenérzés dacára”. 

 Az államférfi karaktere sokaknak megmozgetta a fantáziáját, többek között Steinberg, 

A Life című munkájában leírja – éles, némelykor nyugtalanító, pszichológiai megközelítéssel 

– ezt a nagyon összetett személyiséget, aki megtestesítette azt a kettősséget, amely később 

lehetőségeit meghaladó erőfeszítésekre ösztönözte Németországot. Bismarck mögött, aki 

nyilvánosan sohasem mutatkozott egyenruha nélkül, semmilyen komolyabb katonai szolgálat 

nem állt, és a katonai vezetők általánosságban éltek is a gyanúperrel amiatt, amit ők a 

politikus eltúlzott önmérsékletének tartottak. A „vas és vér” embere prózájában rendkívüli 

egyenességre és tisztaságra volt képes, kivételessége csak Churchill angolnyelv-használatával 

állítható párba.  
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 A Realpolitik megtestesülése a hatalmat az önmegtartóztatás eszközévé változtatta 

diplomáciájának elevensége által. Egyetlen hatalmi bázis nélkül dominálta a német és az 

európai diplomáciát, bírta egy öregedő király bizalmát, ezen kívül nem volt semmilyen 

intézményes támogatása vagy komolyabb követői tábora. 

 Bismarckot gyakorta a mindenekfeletti realistának tartják, aki ideáljai rovására is a 

hatalomra hagyatkozott. A kép ennél valójában árnyaltabb. A hatalmat komponenseiben és 

határaiban is fel kell fogni ahhoz, hogy hasznosíthassuk. Ugyanezen az alapon az ideálokat 

bizonyos ponton közös nevezőre kell hozni azokkal a körülményekkel, amelyekre a vezető 

hatást kíván gyakorolni. Ha valaki ezt az egyensúlyt figyelmen kívül hagyja, az a veszély 

fenyeget, hogy az illető a hatalom szószólójából az ellenségeskedés szószólójává válik, vagy 

épp az idealizmus keresztes harcosa lesz. 

 Bismarck azért volt képes hatalmat gyakorolni, mert valamennyi kortársánál jobban 

megértette a nemzetközi ügyek tekintetében releváns együtthatók szélesebb körét, amelyet 

egyesek a hatalommal, mások az ideálokkal azonosítottak. Olyan időszakban jutott hatalomra, 

amikor a világ még a napóleoni korszak bűvöletében élt. A felemelkedőben lévő rend alapjául 

az a hit szolgált, hogy a békét mint célkitűzést csak olyan nemzetek érhetik el, amelyek 

összeegyeztethető hazai intézményekkel rendelkeznek (előrevetítve a modern 

neokonzervativizmust). Poroszország, Ausztria és Oroszország Szent Szövetsége azért jött 

létre, hogy a lényegileg legitimista konzervatív államok folyamatossága felett őrködjék, és 

elkötelezte magát ezen országok uralkodócsaládainak hatalomban tartására. A hatalmi 

egyensúly fenntartotta Európa stratégiai egyensúlyát is. Amikor Bismarck Ministerpräsident 

lett, az összes ilyen elem képlékeny volt. Egy új Napóleon népszavazással tette meg magát 

francia császárrá. A parlamentek a fejedelmek rovására nyertek teret. A Szent Szövetség elvei 

cafatokban voltak. 

 Bismarck eredetisége abban állt, hogy nem csatlakozott semmilyen hatalmi táborhoz 

vagy ideológiához. A krími háborúban, amikor a Német Államszövetség nagyköveteként 

szolgált, háromfajta lehetőséget vázolt fel királya számára: (a) szövetség Oroszországgal, 

amely magában foglalja a konzervatív orientációt; (b) szövetség Franciaországgal, amely az 

ellenkezőjével jár; avagy (c) éles váltás a porosz belpolitikában a népszerű intézmények 

bevezetésével – azaz olyan lépés, ami kirántaná a talajt a fejedelmek alól. Bismarck fizikus 

módjára elemezte mindhárom helyzet alapvető összetevőit, majd az összkép megalkotásakor 

ezeket felhasználta. A cárra a Szent Szövetség elveivel hatott, Franciaországra a liberális 

intézmények iránti nyitottsággal, a német liberálisokat pedig a népi törvényhozással 

kecsegtette. Három katonai hadjáratot vezetett, valamennyit korlátozott politikai célkitűzéssel 
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– az ellenséget sokkal inkább maga mellé akarta állítani, semmint megszégyeníteni. 

Poroszország a vezetése alatt a kontinensen elsőként vezette be nemcsak az általános 

választójogot, de később az átfogó társadalmi törvényhozást is. Nem annyira azért 

győzedelmeskedett, mert ő volt az erősebb, hanem mert az ellenfelei nem bizonyultak annyira 

gyors felfogásúnak. 

 Bismarck ellenfelei még a nemzetközi rendszernek a newtoni fizikára emlékeztető 

tizennyolcadik századi koncepciójára esküdtek, mint egy hatalmas óraműre, amely bonyolult 

hálózatban kapcsolódó részekből áll. Bismarck olyan kort vetített előre, amelynek egyensúlya 

az állandóan képlékeny erők folyamatosan változó interakcióján nyugszik, és ez a későbbi 

atomfizikára hajazott. Az ő filozófus megfelelője nem Descartes volt, hanem Darwin; nem azt 

mondta, „gondolkodom, tehát vagyok”, hanem ezt: „győzzön a jobb”. 

 A cinizmus önmagában is sekélyes opportunizmust produkál. Bármely komoly 

politizálás megkíván egy fix pontot, ahonnan kimozdulva megmásíthatjuk a világot. Bismarck 

arkhimédészi pontja a porosz intézményrendszer egyedülállóságába vetett hit volt. Mert, mint 

Bismarck arra rámutatott, a porosz király akkor is biztonságban tudhatta magát, ha egy 

katonája sem volt otthon: Poroszország különleges hajlékonysággal volt képes manőverezni, 

hogy közép-európai dominanciáját létrehozza. Míg Bismarck meg nem jelent a színen, 

általánosan úgy vélték, a nacionalizmus és a liberalizmus két ellentétes pólus. Ő elutasította 

ezt a feltevést. Érvelése szerint Poroszország kohéziója kellően erős volt ahhoz, hogy külföldi 

uralkodók hatalmát megkérdőjelezze, miközben odahaza monarchista politikát folytat. 

Disraelihez hasonlóan hitte ő is, hogy a széles alapokon nyugvó szavazati jog a 

nacionalizmusnak kedvez, és a szavazók a konzervatív ügyért mozgósíthatók. 

 Az eredmény azonban már elvetette a huszadik századi tragédiák magvait. Az új 

Németországban, amelyet Steinberg műve „egy rendkívüli, gigászi én szuverenitásának” 

nevez, már nem volt meg az intézményi egyensúly. Bel- és külföldön a konzervatívok túl 

demokratikusnak, a liberálisok túl autoriternek tartották az új rendet, amelyet egy 

személyiségre szabtak, aki ellentmondásaik manipulációja árán kívánta az egymással 

versengő erőket összebékíteni. 

 Bismarck Németország kancellárjaként eltöltött huszonnyolc évében mégis megőrizte, 

amit visszafogott és okos diplomáciával felépített, és ami az egyedüli fontos eleme volt az 

európai béke fenntartásának. „Az én Afrika-térképem Európában van”, válaszolta a kitartó 

noszogatásokra, hogy szerezzen gyarmatokat. 
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7/2. Pályájának fő motívumai 

 

  Egy egyesült Németország kellően erős volt ahhoz, hogy az összes szomszédját 

egyenként legyőzze, s majdhogynem szövetségkötésre kényszerítse ezeket a szomszédokat, 

kivált Franciaországot és Oroszországot. Az ellenséges koalíciók rémálma (le cauchemar des 

coalitions), amelyeket azért hoztak létre, hogy Németország kénytelen legyen az erejét Kelet 

és Nyugat között megosztani, a bismarcki diplomácia egyik motivációjává nőtt. Bismarck úgy 

kívánta a veszélyt ellensúlyozni, hogy belevitte Németországot egy sor szédítő, néha egymást 

átfedő, néha egymásnak ellentmondó szövetségbe, azzal a céllal, hogy a többi 

nagyhatalomnak – kivéve a kiengesztelhetetlen Franciaországot – ettől nagyobb érdeke 

legyen a Németországgal való együttműködés, mint az ellene folytatott szövetkezés. 

 Ez nem jött be. Bismarck 1860-as évekbeli győzelmei nyomán kisebb lett a 

manőverezési tér az Ausztriával kötendő bonyolult tervhez; a Három Császárok Ligájához, 

amelyet Ausztriával és Oroszországgal kötött; és az oroszokkal tető alá hozott, úgynevezett 

viszontbiztosítási szerződéshez. Elzász-Lotharingia 1871. évi annektálása bosszúra esküdött 

Franciaországot eredményezett, amely egyszersmind Németország bármely ellenségének 

potenciális szövetségese lett. A rendelkezésre álló kombinációk ezután már csak öt nagyobb 

állammal számolhatnak. A későbbi években magának Bismarcknak is nehézségeket okozott, 

miként tartsa egy akolban az összebékíthetetlen partnereket, mint azt Steinberg kifejezően 

bemutatja. 

 A Közép-Európát átrendező bismarck-i dinamizmust nehéz volt újra munkába állítani, 

amikor Bismarck meg akarta őrizni, amit felépített. Mikor porosz miniszterelnök létére 

forradalmárként cselekedett, képes volt politikája időzítését uralni. Amikor már német 

kancellár volt és meg kellett őriznie a vívmányokat, mások kihívást jelentettek számára. 

Bismarcknak ki kellett várnia az eseményeket. Bizonyos értelemben önnön terveinek és azok 

hazai szükségszerűségének lett foglya (mely szükségszerűségek miatt fel kellett áldoznia 

kolonizáció-ellenes nézeteit). 

Bismarckot 1890-ben mondatta le az új császár. Ez volt a végső paradoxon: a férfi, aki soha 

nem látott stabilitással dominálta Európát, egy fiatal, nem kis mértékben instabil uralkodó 

szeszélyének engedve véget vetett saját karrierjének. 

 Bismarck utóda, Caprivi a bismarcki rendszer lényegi gyengeségére mutatott rá, 

amikor megjegyezte: Bismarck képes volt egyszerre öt labdával zsonglőrködni, míg neki, 

Caprivinek még kettővel is nehezen megy. Az orosz szerződés röviddel Bismarck távozása 

után hatályon kívül került. Nem sokra rá Franciaország és Oroszország összefogott, Európa 
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merev koalíciókra tagozódott. Bismarcknak azt diktálta racionalizmusa, hogy a hatalmi 

kapcsolatok árnyalatainak elemzéséből még mindig leszűrheti az önkorlátozás doktrínáját. A 

politikának azonban a hatalom a legnehezebben elemezhető komponense. Mivel annak 

árnyalatai megtévesztették Bismarck követőit és utánzóit, a feltételezett bismarcki lecke 

gyakorlatba való átültetése fegyverkezési versenyhez és az első világháborúhoz vezetett. 

 Bismarck államot hagyott maga után, ami elég erős volt ahhoz, hogy két katasztrofális 

vereség után is magához térjen, de az ő öröksége az elvehetetlen nagyság is.  
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8. A SZÁZADFORDULÓ DIPLOMÁCIATÖRTÉNETE 

 

8/1. A nagyhatalmi szövetségek létrejötte 

 
 Bismarck megakadályozta a német egység ellenfeleinek egy táborba kerülését, a 

revansra vágyó franciák elszigetelését tartotta a legfontosabbnak. 1873-ban megalakította a 

konzervatív három császár szövetségét Németország, Osztrák Magyar Monarchia és 

Oroszország (a korábbi Szent Szövetség alkotói), mely azonban a Balkán körüli orosz-osztrák 

vetélkedés miatt nem újult meg. 1879: Bismarck és Andrássy Gyula megkötötte a kettős 

szövetséget, ami német támogatást biztosított orosz támadás esetén (bár Oroszország egyelőre 

semlegességet ígért). A német diplomácia Olaszországot bevonta a német–osztrák–magyar 

szövetségbe, ami ez által hármas szövetséggé alakult (1882, sőt egy év múlva Románia is 

csatlakozott, bár neki nemcsak az orosz birtokú Besszarábia, de a román lakta Erdély és más 

magyar területek megszerzése is érdeke). 

 Az új német császár, II. Vilmos (a reálpolitikus Bismarck leváltása után) agresszívvá, 

militánssá váló külpolitikája miatt Oroszország 1893-ban katonai szövetséget kötött 

Franciaországgal, ezáltal megszűnt Franciaország évtizedes elszigeteltsége. Nagy-Britannia és 

Franciaország hamarosan rendezte gyarmati ellentéteit (a franciák belátták a britek elsőségét, 

a britek pedig a német flottafejlesztések miatt szívesen kerestek bennük partnert), így 1904-

ben aláírták az entente cordiale-t („szívélyes megegyezés”), 1907-re pedig az orosz-brit 

szerződéssel létrejött a hármas antant. A német gyarmatosítási törekvések és fegyverkezés 

miatt1 az antant fokozatosan megszilárdult, számos támogatóra talált a (Balkánon és az 1902-

es angol-japán katonai szerződéssel) a Távol-Keleten. Még Olaszországot is sikerült 

eltávolítani a hármas szövetségtől az észak afrikai Líbia gyarmatosításának elnézésével 

(1911) és irredenta törekvéseinek későbbi elismerésével. 

 A boldog békeidőkben (századfordulótól a „nagy háborúig”) a feszültség és a 

felhalmozott fegyverek mennyisége egyre nő és szinte biztos, hogy valahol – 

legvalószínűbben az „Európa lőporos hordójának” számító Balkánon – ki fog robbanni a 

konfliktus a két nagyhatalmi szövetségek közt. 1914. június 28-án Gavrilo Princip 

meggyújtott azt a bizonyos kanócot. 
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8/2. A nemzetállamok viszonya 

 A határkonfliktusok és a túláradó lelkesedés egy egészen új értékrendszert hozott létre. 

A vallási értékek háttérbe szorulása tette lehetővé, hogy sok európai számára a haza jelentette 

a legfőbb értéket. A haza nevében kellett meghalni, a haza nevében kellett legyőzni és uralni 

más népeket, a haza nevében kellett megsemmisíteni más hazafiakat. A hazafias dalokból 

büszkeség áradt, de vértől csöpögtek. A sovinizmusnál és nacionalista hisztériánál is rosszabb 

volt a növekvő bizalmatlanság. Az európai diplomáciát egyre inkább a cinikus realizmus 

jellemezte, még a baráti és szövetséges népek között is terjedt a bizalmatlanság. Hogy 

megvédhesse magát egy ország, erősnek kellett lennie. Ha a kormányok bölcsebbek voltak is, 

mint a nacionalista csoportok és a gombamód szaporodó "nemzeti" színezetű pártok, akkor 

sem merészeltek minden esetben szembeszállni velük. Féltek a zavargásoktól vagy attól, hogy 

árulást vetnek a szemükre. A parlamenttel rendelkező országokban a kormányokat a 

hazafiatlanság vádjával meg lehetett buktatni.  

 Oroszországban virágzott a pánszlávizmus, Németországban az "Össznémet 

Szövetség" pángermán nézeteket terjesztett, Nagy-Britannia továbbra is küldetéstudatát 

hangsúlyozta. A francia nacionalizmus minden gondolata a németekkel szembeni "revans" 

körül forgott; és Olaszországban virult a nacionalizmus. Az Osztrák-Magyar Monarchia 

területén a német és cseh, a magyar, a román, a horvát és szerb nacionalizmus vívta gyilkos 

harcát. A Balkánon a török alól felszabaduló népek friss nacionalizmusa hol a külső ellenség 

elleni összefogást, hol az egymás elleni harcot helyezte előtérbe. 

  Olyan elméletek terjedtek, melyek szerint a nagy nemzeteket a hatalom akarása 

jellemzi (Nietzsche). A darwinizmus fejlődéselméletét a történelmi folyamatra is kiterjesztve 

a "létért való harcban" az erősebb és életképesebb fajok és egyedek kiválasztódását hirdették 

(szociáldarwinizmus). Mindez elvezetett az "alacsonyabb rendű" fajok feletti uralom 

szükségszerűségének hirdetéséhez, a fehér faj felsőbbrendűségének tudatához. A nemzeti 

presztízs, az önfenntartás érdeke hatalomra és háborúra alapozott szükségpolitikát 

eredményeztek. Mindez elősegítette a fegyverkezési versenyt. Minden nagy nemzet hatalomra 

törekedett, s elsősorban tengeri hatalmat akart. Egymást legyőzve, egymást megelőzve, 

gyilkos versenyben. 
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8/3.Nemzetközi diplomácia 

 

 A nemzetközi kapcsolatokra a francia-német ellentét nyomta rá bélyegét. A 

vaskancellár fő feladatának a Franciaországgal szemben kivívott fölény állandósítását és 

biztosítását tartotta. Mivel pedig a francia külpolitika fő célkitűzése az elszakított 

tartományok visszaszerzése lett, mindkét ország fegyverkezett, és készen állt a védekezésre 

vagy támadásra. A német-francia ellentétek így bármely pillanatban ismét háborús konfliktust 

idézhettek elő Nyugat-Európában. Csakhogy a nemzetközi körülmények az esetleges újabb 

összecsapáshoz sem Németország, sem Franciaország szempontjából nem alakultak 

kedvezően. A francia politikusok tudatában voltak annak, hogy országuk nem elég erős 

ahhoz, hogy egyedül, szövetségesek nélkül sikeresen fel tudjon lépni tegnapi legyőzőjével 

szemben. Következésképpen a francia diplomácia első feladatának azt tartotta, hogy 

megfelelő szövetségest találjon a nagyhatalmak között, a német diplomácia viszont ennek 

megakadályozását, Franciaország nemzetközi elszigetelését tekintette saját elsőszámú 

célkitűzésének. 

  Természetes szövetségesek 

 A német diplomácia kezdeményezésére 1873-ban létrehozták az ún. "három császár 

szövetségét", a német császár, az osztrák császár és az orosz cár szövetségét, egyfajta 

modernizált Szent Szövetséget. Ám a "szövetség" az első pillanattól kezdve 

működésképtelennek bizonyult. (Bár szerepe volt Franciaország nemzetközi elszigetelésében, 

de nem vált a francia ellenes német tervek eszközévé.) Sem Oroszországnak, sem Ausztria-

Magyarországnak nem voltak az 1870-es években érdekütközései Franciaországgal, 

ugyanakkor Franciaország további gyengítése együtt járt volna az európai erőviszonyok 

eltolódásával Németország javára, s ez veszélyeztette volna a nagyhatalmak - ide értve az 

Angliát is - külpolitikai pozícióját, nemzetközi befolyását. Ráadásul a három "szövetségre" 

lépő császári birodalom egymás közötti érdekellentétei túl nagyok voltak ahhoz, hogy 

valóságos politikai és - szükség esetén - katonai együttműködést tudtak volna kialakítani 

egymással. Mivel az érdekek elsősorban a "keleti kérdésben" ütköztek, amelyben a nyugatra 

koncentráló Német Birodalom ebben az időben még önálló igényekkel nem lépett fel, a 

feszültség forrása a közvetlenül érintett Oroszország és Ausztria-Magyarország szembenállása 

volt.  

 Ez a szembenállás elmélyült az 1877-es orosz-török háborúval. Oroszországnak 

diplomáciai vereség volt, hogy a számára kedvező San Stefano-i béke revízióját kénytelen 
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volt elfogadni. Németország a döntőbíró szerepét játszotta a berlini konferencián. Mivel az 

orosz érdekek sérültek, az orosz-német viszony elhidegült. Bismarck is levonta az 

eseményekből a tanulságot, mindenekelőtt azt, hogy Németországnak szüksége van Ausztria-

Magyarországra, mert összeomlása vagy meggyengülése esetén egyedül maradna keleten 

Oroszországgal szemben (miközben nyugaton ott áll az ellenséges Franciaország). Az is 

bebizonyosodott, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiának még inkább szüksége van a tegnap 

még ellenségnek számító Német Birodalomra. Anglia ugyan kész volt a balkáni orosz 

előretöréssel szemben összefogni a Monarchiával, de Bécs számára is nyilvánvaló volt, hogy 

háború esetén az angol flotta nem nyújthat kellő segítséget az orosz hadsereggel szemben. 

 Ezek a megfontolások magyarázzák, hogy a berlini kongresszus után a német 

kancellár Bécsnek kettős szövetség megkötésére tett ajánlatot, amelyet az oroszellenességéről 

és német orientációjáról ismert Andrássy Gyula külügyminiszter készséggel el is fogadott 

(1879). A "kettős szövetség", amelyben a két fél orosz támadás esetére egymás katonai 

megsegítésére tett ígéretet - de nem kötelezte a Monarchiát arra, hogy francia-német háború 

esetén hadba lépjen Németország mellett (csupán jóindulatú semlegességet írt elő számára) -, 

tartósnak bizonyult. Kiindulópontját képezte a két hatalom négy évtizedes 

együttműködésének, amelyet végül is az első világháború elvesztése szüntetett meg.  

 1882-ben Olaszország csatlakozott a kettős szövetséghez, s így létrejött a hármas 

szövetség. Az előzményekhez tartozik, hogy Franciaország 1881-ben rátette kezét Tuniszra, 

amelyre Olaszország is igényt tartott. Így az olasz diplomácia francia ellenes szövetségest 

keresett, s ez elsősorban Németország lehetett. A három szövetséges fél valóban fegyveres 

segítséget ígért egymásnak abban az esetben, ha valamelyiküket francia támadás érné. Később 

azonban kiderült, hogy Olaszország nem szilárd tagja a szövetségi rendszernek. Éles ellentétei 

voltak ugyanis az Osztrák-Magyar Monarchiával a dalmát tengerpartra, Dél-Tirolra és más 

határ menti területekre irányuló területi követelései miatt, s ezek erősebbeknek bizonyultak, 

mint az észak-afrikai versengés során támadt francia ellenessége.  

 Mindamellett az 1880-as években a hármas szövetség megkötése a német diplomácia 

nagy sikere volt: Franciaország valóban elszigetelődött, s Németországot nemcsak Ausztria-

Magyarországhoz és Olaszországhoz kötötte szerződés, hanem tulajdonképpen 

Oroszországhoz is. Létezett még ugyanis a három császár szövetsége, természetesen továbbra 

is csak formálisan, mégis megnehezítve - bár csak időlegesen - Oroszország Franciaországhoz 

való közeledését. 
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Az antant létrejötte: 

 

 

 

 1890-re változás következett be a német külpolitikában. A német nagytőke vágyai 

túlnőttek a kancellár elképzelésein. Ők "német világpolitikát" akartak, s törekvésük nem 

egyszerűen a birodalom biztonságára, hanem hódításra irányult. Németország új területeket 

akart. 1889-ben Németország megállapodást írt alá Konstantinápollyal egy Berlintől 

Bagdadon keresztül a Perzsa-öbölig húzódó vasútvonal felépítéséről. A vállalkozás busás 

hasznot ígért a német vállalkozóknak, de katonai jelentősége is nagy volt: segítségével a 

német csapatok megközelíthették az Indiai-óceánt. 

  Az európai nagyhatalmi pozíciókban a századfordulóra bekövetkezett változás új 

irányt szabott az angol és a francia külpolitikának is. Németország agresszív fellépése háttérbe 

szorította az angol-francia és az angol-orosz gyarmati ellentéteket. (Franciaország és 

Oroszország már 1892-ben katonai szövetséget kötött.) 1904-ben az "Entente cordiale"-nak 

(antant kordiál = "szívélyes egyetértés") nevezett történelmi jelentőségű egyezményben 

rendezték az évszázados angol-francia gyarmati vitákat, s megteremtették a Németország 

elleni közös fellépés alapját.  

 A közép-kelet-ázsiai gyarmatosítás miatt szembenálló Anglia és Oroszország között - 

három év múlva, 1907-ben - francia közvetítéssel jött létre megegyezés. Azon területen, 

amelyen korábban ugrásra készen nézett farkasszemet egymással Anglia és Oroszország, a 

német fenyegetés is siettette a megegyezést. A bagdadi vasút előrehaladó építkezése a Perzsa-

öböl közelébe hozta Németországot. A megállapodásban Perzsiát három övezetre osztották. 



84 
 

Az északi részt Oroszország, a délit Anglia érdekszférájának ismerték el, s a középső zónát 

semlegesnek nyilvánították. Afganisztán angol érdekterület maradt. 
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KRONOLÓGIAI TÁBLÁZAT A 19. SZÁZADI EURÓPÁBAN 

 1799–1815: I. (Bonaparte) Napóleon hódító hadjáratai 

 1804: Napóleon Franciaország császárává koronázza saját magát 

 1805: Az austerlitzi csata („a három császár csatája”) - Napóleon legyőzi az 

osztrákokat és az oroszokat 

 1809: Az ocanai csatában a francia csapatok megsemmisítő vereséget mérnek 

a spanyol seregre 

 1812: Napóleon az Orosz Birodalom ellen indul. Bevonul Moszkvába, de a tél 

folyamán a visszavonuló francia sereg nagy része elpusztul. 

 1813: Lipcsei "népek csatája" - Napóleon súlyos vereséget szenved 

 1814–15: A bécsi kongresszus újrarajzolja Európa térképét. 

 1815: Napóleon végső veresége a waterloo-i csatában 

 1814: Kieli béke - Dánia királya, (a napóleoni háborúk vesztese) átengedi a 

svédeknek Norvégiát, cserébe pomerániai birtokaikért 

 1815: Szent Szövetség - a napóleoni háborúk után az osztrák, porosz és orosz uralkodó 

közötti szövetség 

 1820: Forradalmi megmozdulások Dél-Európában 

 1821–1831: Görög szabadságharc a török uralom ellen. Az ország elnyeri függetlenségét. 

 1830–1831: Lengyel felkelés a felosztott országban az Orosz Birodalom ellen. 

 1830–1839: Belga szabadságharc. Létrejön Belgium. 

 1848: Forradalmak Európában: "Népek tavasza" 

 1853–56 Oroszország elleni krími háború, Nagy-Britannia, Franciaország és az Oszmán 

Birodalom részvételével. 

 1859: Szárd–francia–osztrák háború 

 1860: Garibaldi vezetéséével önkéntesek szállnak partra Szicíliában. Megkezdődik Itália 

egyesítése. 

 1862: A Havasalföldi és a Moldvai Fejedelemség Román Fejedelemség néven egyesül 

 1866: A Porosz–osztrák-olasz háború 

 1870–71: Porosz–francia háború 

 1873: Három császár egyezménye - az Orosz Birodalom, Osztrák–Magyar Monarchia és 

Német Birodalom uralkodói között 
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 1876: Bosznia-Hercegovina és Bulgária területén törökellenes felkelések robbannak ki 

 1877–78: Orosz-török háború. Az Oszmán Birodalom elveszti balkáni területeit. 

 1878: San Stefanó-i béke - a Román Királyság és Szerbia függetlenné válik; 

megszületik Bulgária. Oroszország megkapja Besszarábiát. 

 1881: A három császár szövetsége 

 1882: Hármas szövetség a Német Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia és az Olasz 

Királyság között 

 1884–1885: A Berlini Konferencia (Kongó-konferencia) 

 1889: Párizsban megalakul a II. Internacionálé 

 1894: A franciaországi Dreyfus-ügy, az antiszemitizmus politikai térhódításának kezdete 

Európában. 

 

MAGYARORSZÁGON 

 1802: Az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Múzeum alapítása 

 1805: Az országgyűlés kiharcolja a közigazgatásban a magyar nyelv használatának jogát. 

 1808: I. Ferenc császár a Habsburg Birodalomban megalapítja a Lipót-rendet 

 1809: Nemesi felkelés Napóleon ellen. A győri csata a franciák ellen. 

 1821: Megnyitják Kolozsváron a Farkas utcai kőszínházat, az első magyar 

színházépületet. 

 1823: Kölcsey Ferenc megírja a Himnuszt 

 1825: A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, 

a reformkor kezdete Magyarországon. Pozsonyi országgyűlés. 

 1830: Megjelenik a „Hitel”, Széchenyi István műve, amely a reformkor programjává 

válik. 

 1835: V. Ferdinánd lesz a király (1848-ig uralkodik) 

 1837: A pesti Nemzeti Színház megnyitása 

 1838: A nagy pesti árvíz 

 1839: Megkezdődik a Duna felett a Lánchíd építése (átadva: 1849) 

 1844: Magyarországon hivatalos nyelv lesz a magyar 

 1846: Megnyílik az ország első vasútvonala Pest és Vác között. Megépül az 

első távíróvonal. 
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 1848. március 15. – Pesten kitör a forradalom 

 március 17. – V. Ferdinánd király kinevezi Batthyány Lajost miniszterelnökké: az 

első felelős magyar kormány megalakulása. 

 április: A nemesi kiváltságok és a jobbágyság megszüntetése (áprilisi törvények). 

 május: A Magyar Királyságban kezdetét veszi a toborzás 

 szeptember: A pákozdi csata - Móga altábornagy seregei vereséget mérnek a Jellasics 

horvát bán által vezetett seregre 

 október: Bécsben kitör a harmadik forradalom. A schwechati csatában a magyarok 

vereséget szenvednek Windisch-Grätz császári hadseregétől. 

 november: Kossuth Görgey Artúr tábornokot nevezi ki a honvéd haderő 

főhadparancsnokává 

 december: a 18 esztendős Ferenc József lesz az uralkodó. A magyar vezetés Bem 

József tábornokot nevezi ki az Erdélyben állomásozó magyar haderő 

főparancsnokává. Mór mellett Perczel Mór hadteste vereséget szenved. 

 1849. január: Kossuth Lajos kormánya Pestről Debrecenbe költözik. 

 február: Guyon Richárd a branyiszkói ütközetben legyőzi Franz Deym csapatait. 

A kápolnai ütközet. 

 március: Ferenc József császár kiadja az olmützi manifesztumot, amelyben egyebek 

közt megszünteti a Magyar Királyság alkotmányát, továbbá elkülöníti az országtól 

Erdélyt és Horvátországot. 

 április: az isaszegi csata - fényes magyar győzelem. A nagysallói ütközetben Görgey 

Artúr is győzelmet arat. 

 május: A honvédsereg visszafoglalja Budát. Julius Jacob von Haynaut nevezik ki a 

Magyarországon harcoló osztrák haderők főparancsnokává. 

 június: Kossuth Lajos és a kormány Debrecenből Pestre helyezi vissza székhelyét. 

 A császári udvar Oroszország katonai segítségével leveri a szabadságharcot. 

 augusztus 13. A Görgei Artúr vezette magyar sereg Világosnál leteszi a fegyvert az 

orosz cári erők előtt. 

 október 6. Pesten kivégzik gróf Batthyány Lajost, Aradon pedig a honvéd sereg 

tizenkét tábornokát és egy ezredesét, az ún. aradi vértanúkat. 

 1850: Létrejön a vasúti összeköttetés Pest és Bécs között. 

 1850-es évek: Bach-rendszer - a nyílt abszolutista önkény időszaka 

 1861: Az országgyűlés elutasítja mind az októberi diplomát, mind a februári pátenst. 
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 1867: Kiegyezés a Habsburg-ház és a magyarok között. 

 Megszületik az Osztrák–Magyar Monarchia dualista állam 

 1868: Magyar–horvát kiegyezés 

 Magyarországon nemzetiségi és népiskolai törvény 

 1871: A budai Műegyetem megnyitás 

 1873: Pest, Buda, majd Óbuda egyesülésével létrejön az új főváros, Budapest 

 1875: Tisza Kálmán alakít kormányt (lásd: Tisza Kálmán-kormány) 

 Kormányzása alatt a gazdasági élet jelentősen felgyorsul 

 1884: Megnyit a budapesti Magyar Állami Operaház 
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