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Az ipari forradalom előfeltételei Angliában
 az eredeti tőkefelhalmozás a 16–17. században lezajlott, kialakult a szabad munkaerő és

felhalmozódott a tőke,
 az óriási gyarmatbirodalom biztosította a nagy mennyiségű, olcsó nyersanyagot és jó piaci

lehetőség volt,
 a szárazföldi haderőre nem kellett sokat költeni, ami hatalmas pénzbeli megtakarításokat

jelentett a kormányzat számára a többi európai államhoz képest,
 az 1624‐es szabadalmi törvény érdekeltté tette a feltalálókat a találmányaik

szabadalmaztatására,
 fejlett hitelszervezet alakult ki: bankok, takarékpénztárak jöttek létre (pl. Angol Bank

1694‐től),
 fejlett kereskedelmi hálózat épült ki,
 a manufaktúraiparban kialakult a munkamegosztás, a részfolyamatokat könnyen lehetett

gépesíteni,
 gazdag vas‐és szénlelőhelyekkel rendelkezett,
 lehetővé vált az olcsó part menti hajózás,
 a polgári forradalom korai győzelme (1640) elhárított minden akadályt a polgári (=tőkés)

fejlődés elől,
 a mezőgazdaság tőkés fejlődése már a forradalom előtt megkezdődött, így csökkenő

mezőgazdasági népesség is el tudott látni növekvő városi népességet; a mezőgazdasági
termelés gyorsabban nőtt, mint a lakosság,

 kialakult a tőkés gondolkodásmód, amely mindent a haszon, a profitszerzés
szempontjából ítélt meg (=tudati feltétel).
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 Az ipari forradalom széles körben használt általános kifejezés olyan
műszaki változásokra, amelyek túlmutatnak a motorral hajtott gépek
feltalálásán.

 Újabban a jóval hosszabb és komplexebb, modernizációnak nevezett
időszak egy fázisát jelölik ipari forradalomnak.

 A tudományos mezőgazdaság a felvilágosodás korában kiemelt
jelentőségű volt. Egy angol paraszt, Jethro Tull 1703‐ban a Horse‐
Hoeing Husbandry c. művében leírta a vetőgépet.

 A tudományos kísérletezések felgyorsultak, de a 18. században aA tudományos kísérletezések felgyorsultak, de a 18. században a
termésátlagon ez még nem mutatkozott meg: még mindig a paraszt
gyorsasága volt a mérvadó.

James Watt

 A lassú mezőgazdasági fejlődés lassan de
biztosan növelte a földek eltartóképességét
 a munkaerő kezdett felszabadulni, a
születésszám emelkedett, munkaerő
felesleg jelent meg a piacon.

 A gőzerő már az ókorban is ismert volt, de
1711‐ig a gyakorlatban nem használták fel.
Ekkor Thomas Newcomen a devoni grófságg g
bányájában egy vízszivattyúban kezdte
használni a gőzerőt.

 A skót gépműszerész, James Watt 1763‐ban
tökéletesítette a gépet, és kondenzátorral is
ellátta.

 Ezzel indult a gőzmeghajtású gépek
feltalálásának korszaka.
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 A blackburni James Hargreaves, a prestoni Richard
Arkwright és a boltoni Samuel Crompton 1767‐ben
feltalálták a „spinning jenny” nevű mozgókocsis
fonógépet, 1768‐ban a „vízi keretnek” hívott
vízmeghajtású fonógépet, 1779‐ben a szakaszos
működésű fonógépet. A spinning jenny csak otthoni
munkára volt alkalmas, míg az utóbbi kettő gyári
használatra is alkalmas volt.

 1804‐ben a francia Jacquard feltalálta a selyemszövést: a
lyukkártya vetülékkel és vetélővel különböző mintás
szöveteket lehetett szőni. E szövőszék már az automatizálás
előfutára volt. Bevezette a kétosztatúság elvét: a keret és a
mozgó alkatrészek voltak a „hardware”, a lyukkártya pedig a
„software” a számítógép működési elvét vetíti előre.
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 A gőzerő és motorok elterjedéséhez szűkség volt a
gőzfejlesztés leghatékonyabb tüzelőanyagának, a szén
fokozott kitermelésére  ez számos újítást
eredményezett, pl:

 1816 Humphry Davy bányalámpája,
 Puskapor alkalmazás vájatrobbantáskor,
 Bányaszivattyúk alkalmazása,Bányaszivattyúk alkalmazása,
 A gépgyártáshoz szükség volt vasra és acélra, amihez
újabb találmányok szükségeltettek:

 1760 vaskohászat tökéletesítése a skóciai Carronban,
Abraham Derby kifejleszti a fa helyetti kőszenes fűtést.

 1783 Henry Cort, kavart és hengerelt acél előállítása

 Megkezdődött a gyárak terjedése, elsőként Lancashire
és Yorkshire településein jelentek meg a hatalmas,
komor textilgyárak a gyárak megjelenése új városok
hirtelen felfutását tette lehetővé, klasszikus példája
Lancashire gyapjúiparának fővárosa, Manchester. 25 év
alatt megtízszereződött a lakossága, 1801‐re 75.275
nyilvántartott lakosa lett.
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 A szárazföldi közlekedés fejlesztése kulcsfontosságú
volt, mivel a szenet, vasat, gyapjút és más
nyersanyagokat a bányákból és kikötőkből a gyárakig el
kellett szállítani.

 1760‐ban a Bridgewater herceg szolgálatában álló
mérnök, James Brindley a korábbi csatornák
hatékonyságát egy új víziút, a Barton‐magascsatorna
megépítésével fokozta.

 1804‐ben Richard Trevithick cornwalli mérnöknek
sikerült egy rövid vasúti pályán szenes vagonokat
gőzmozdonnyal elhúzatni. De túl költségesnek
bizonyult.

 1815‐ben a skót J.L. McAdam feltalálta a hengerelt
zúzott kőből készült és aszfalt felületű útburkolatot.

 1809‐ben az amerikai Fulton megépítette az első
gőzhajót, de a tengereken csak a 19. század második
felében szorította ki a vitorlásokat.

 1825‐ben az angol Richard és George Stephenson (apa‐
fia) Rocket nevű mozdonyukkal megnyerik a gyorsasági
mozdonyversenyt  ez lesz az alapja a legyártandó
mozdonyoknak.

 A közlekedés fejlődésének köszönhetően a postaA közlekedés fejlődésének köszönhetően a posta
szolgálat is javult, Angliában 1840‐ben létrejön az
egységes árszabás és a postabélyeg, a csomagszállítás
megbízhatóbbá válik.

 1837‐39 környékén a hírközlés megelőzi a közúti
közlekedést, Morse megalkotja elektromágneses
távíróját.
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Második ipari forradalom
 A 19. Század 60‐as éveire Nyugat‐Európa fejlett országai már
túljutottak a klasszikus ipari forradalmon, és az újabb fellendülés
időszakába léptek. Ennek a fejlődésnek a központjai Németország
és az USA voltak.

 Az iparosodás új energiahordozók, új anyagok és találmányok
elterjedésével a második ipari forradalom korszakába jutott.

 A gazdasági fejlettség fokmérője az acéltermelés lett (Bessemer
eljárás, Thomas módszer, Siemens‐Martin kemence)

 Az acélgyártás fejlődése futtatta fel az autóipart, hadiipart,gy j p p
gépgyártást.

 A kémia fejlődése a vegyiparra hatott pozitívan. Megindult a
műanyaggyártás. Az ammóniagyártás felfokozta a
műtrágyagyártást.

 1876 Nikolaus Otto – négyütemű robbanómotor. A század végére
az autóipar tömegtermelésre állt rá, húzóágazattá vált. Az első
autógyárak: Mercedes Benz, Bugatti, Opel, Ford.

 1900 Zeppelin léghajó, 1903 Wright testvérek repülője.

 Óriási áttörést jelentett az elektromosság felfedezése és
felhasználása: Faraday – elektromágneses indukció, Jedlik
Ányos, Siemens, Gramme – dinamó és generátor,
Zipernowszky, Déry, Bláthy – transzformátor.

 Elterjedtek a gépeket meghajtó villamos motorok.
 Edison rengeteg találmánya alkalmazta az elektromosságot,
pl. villanykörte.

 Bell 1876‐ban feltalálta a telefont, nem sokkal ezután
P ká Ti d t l f kö t tPuskás Tivadar a telefonközpontot.

 Hertz kísérletei fektették le a rádiótechnika alapjait.
 A kommunikáció, vegyipar és művészet összekapcsolódása
eredményezte a fényképészet és filmművészet kialakulását
(Lumiere fivérek)

 Rengeteg találmány visszaköszönt a haderő fejlesztésben: új
haderőnemként megjelent a légierő
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Nemzetállamok
 A 19. század folyamán Európában sorra jöttek létre nemzetállamok.

 A soknemzetiségű birodalmak is igyekeztek nemzeti jelleget ölteni (pl.
Habsburg, Orosz bir.)

 Az egyes országok vezetői államformától független nemzeti
törekvéseket fogalmaztak meg, s állampolgáraiktól elvárták ezek
támogatását. Amennyiben a polgárok egy része ezzel vallási vagy
nemzeti okból nem értett egyet, s autonómiát vagy függetlenséget
követelt, keményen felléptek ellenük, legyen szó akár Nagy‐Britannia
írjeiről vagy az oroszországi lengyelekről.

 A korszakban nem volt jellemző a nemzeti kisebbségek iránti tolerancia.

 A nemzeti államok létrejötte egybeesett a polgári átalakulással.

 Nyugat Európában a polgári államok az abszolutizmus elleni harcban
születtek, s az alkotmányaikban megfogalmazták a polgári
szabadságjogokat.

 A liberális eszmékkel szemben a valóságban az állam szerepe jelentősen
megnőtt. A polgári állam hivatalai az élet minden területét szabályozták.
Az állam térnyerésével párhuzamosan nőtt a választásra jogosultak
száma.

Német egység

 Az 1848‐as forradalmak bukása után a liberális
reformok visszaszorultak. Ezt mutatta pl. a
háromosztályos porosz választójogi rendszer is.

 1850‐es évek végén Vilmos herceg régensként
Poroszországban enyhe reformokat vezetett be, de a
rendszer autoriter jellegén ez nem változtatott.

 Vilmos 1861‐es trónra lépésekor nyilvánvalóvá tette
abszolutista elképzeléseit, az az évi választásokat
viszont a liberálisok nyerték meg  súlyos politikai
konfliktus a parlament és az uralkodó között (1862 von
Roon‐féle haderőreform)
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 A válságot Otto von Bismarck 1862‐es kancellári kinevezése
oldotta meg, mert hajlandó volt az alkotmányos rendelkezések
mellőzésével kormányozni  a törvényhozás hozzájárulása
nélkül végrehajtotta a hadsereg reformot és elfogadott
költségvetés nélkül kormányzott.

 Lückentheorie – joghézag elmélet, Bismarck szerint nincs szabály
arra, hogy mi van akkor, ha nem fogadják el a költségvetést, ezért
ilyenkor a királyi előjogok töltik ki az űrt, és felhatalmazhatja a
kormányt az utolsó költségvetés szerinti kormányzásra.y g y

 A liberális törekvések mellett meghatározó volt a német
nemzetállami gondolat  két fő alternatíva: kleindeutsch
(Ausztria nélkül) és großdeutsch (Ausztriával)

 A katonai sikerek (2 háború) egységesítették a belpolitikát, így
fogadták el utólag a felhatalmazási (indemnitási) törvényt, hogy
az 1862‐65 közötti időre utólag jóváhagyják a költségvetést.

 A német egység két lépésben valósult meg.
 Először 1867‐ben 21 kis és közepes állam a Majnától
északra létrehozta az Északnémet Szövetséget
(Norddeutscher Bund). Közös alkotmányuk, két kamarás
parlamentjük volt. A szövetség elnöke a porosz király volt.

 Az alkotmányuk inkább gazdasági egységet valósított meg,
nem tartalmazott alapjogokat, s nem tartalmazta a kormány
parlamenti felelősségét sem.
A á dik lé é 1870 b jött l ik F i ll i A második lépés 1870‐ben jött el, amikor a Franciao. elleni
háborúban a délnémet államok is csatlakoztak a
Szövetséghez, ez gyorsan francia kapitulációt is
eredményezett.

 Versaillesban I. Vilmos porosz királyt 1871. január 18‐án az
egységes Német Birodalom császárának nyilvánították, s
ezzel megvalósult a német egység.
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 Az új birodalmi alkotmányt 1871. április 17‐én
fogadták el.

 A német nemzetállam tehát nem a forradalom
eredménye, hanem három sikeres háború, aktív
diplomácia és felülről végrehajtott reformok
eredménye volt. Ezt tükrözi az alkotmány is, mert nem
alkotmányozó nemzetgyűlés fogadta el, hanem a
résztvevő államok uralkodóinak megállapodása volt.g p

 Németország 4 királyságból, 18 fejedelemségből és 3
városállamból alakult, de területi és népességi
viszonylatban is Poroszország adta a 3/5‐ét.

 A porosz túlsúly az alkotmányban is megmutatkozott:
fontos katonai, vám vagy adóügyekben a poroszok
ellenében nem lehetett döntést hozni.

 1890‐ben	II.	Vilmos	a	belpolitikai	konfliktusok	miatt	lemondásra	
bírta	Bismarckot,	ezzel	véget	vetve	a	„bismarckizmusnak”	
nevezett	korszaknak.

 E korszak mindvégig antiparlamentáris és antidemokratikus volt,
alapvető célja az volt, hogy a fejlődés közben is megőrizze a
preindusztriális, hagyományos uralkodó osztályok (a porosz
földbirtokosok, junkerek) politikai hatalmát.

 Bismarck eltávolításával politikai űr keletkezett, amit későbbBismarck eltávolításával politikai űr keletkezett, amit később
senki sem volt képes betölteni. A belpolitika súlyos problémája
volt, hogy a gyors gazdasági és társadalmi fejlődés ellentétben állt
az örökölt és megrekedt politikai rendszerrel.

 A parlamentáris fejlődés elodázása 1890 után a „Weltpolitik”
megvalósításával sikerült, azaz Németország gazdasági
potenciáljának megfelelő világhatalmi szerepet követelt 
folyamatos hadseregbővítés, flottaépítés, imperialista és
militarista szemlélet, gyarmatpolitika.
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Olasz egység

 1815. óta több kísérlet is volt az olasz nemzetállam
létrehozására (carbonari mozgalom, Fiatal Itália
mozgalom, Szardínia Ausztria elleni háborúja), de mind
eredménytelenek voltak.

 Az 1848‐as forradalmat követően tűnt fel egy régi
piemonti nemesi családból származó Cavour gróf. A
parlamentarizmus híve volt: „A parlamentáris
kormányzásnak, mint minden más kormányzásnak
megvannak a maga kényelmetlenségei, de még
kényelmetlenségeivel együtt is jobb, mint bármelyik
másik”.

 Cavour 1852‐ben lett a Szárd Királyság
miniszterelnöke. Kapcsolata II. Viktor Emánuel királlyal
hasonló volt, mint Bismarck és I. Vilmos között.

 Politikájának lényege az volt, hogy az Ausztriától való
függetlenség érdekében Szardínia szövetségre lépjen a
nagyhatalmakkal, elsősorban Franciaországgal.

 1859‐ben Franciaország, Velence, Lombardia és
Szardínia közösen legyőzte Ausztriát, amely több olasz
államban forradalomhoz vezetett  az uralkodókat
elűzték és népszavazással csatlakoztak Szardíniához.

 Giuseppe Garibaldi felkelése megdöntötte az egyik
legreakciósabb monarchiát, a Nápolyi Királyságot,
aminek köszönhetően Szicília egy része is csatlakozott
Szardíniához.
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 1861‐ben Viktor Emánuelt egész Itália uralkodójának
nyilvánították, az egységes Olaszország alkotmánya
pedig az 1848‐as piemonti Statuto lett.

 IX. Pius pápa azonban elutasította a királyság
elismerését, bitorlónak tekintette az olasz királyt.

 Róma kérdése 1870‐ben oldódott meg, amikor a
franciák a porosz háború miatt kivonultak onnan,
h l ük di l k b l k Né á lhelyükre pedig az olaszok bevonultak. Népszavazással
csatlakoztak az Olasz Királysághoz, és annak fővárosává
vált.

 Velence a porosz‐osztrák háború során a poroszok
mellé állt  megszűnt az osztrák befolyás, végül
népszavazással csatlakoztak az Olasz Királysághoz.

 A németektől eltérően a partikularizmust az olaszok nem szövetségi
típusú állammal váltották fel, hanem unitárius, azaz egységes, a
szuverenitást az államot alkotó területrészekkel nem megosztó
alkotmányos monarchia váltotta fel.

 Az országot provinciákra osztották fel, amelyek élén a központi kormány
által kinevezett prefektusok álltak.

 Az új rendszer parlamentáris monarchia lett: a Savoyai ház királyai
uralkodtak, de nem kormányoztak, a végrehajtó hatalom a kétkamarás
parlamentnek felelős kormány kezében volt.

 Az állam és egyház viszonya problematikus volt 1871 ben a garanciális Az állam és egyház viszonya problematikus volt. 1871‐ben a „garanciális
törvény” szerint Róma egy része pápai irányítás alá került, amelyen a
Szentszék kvázi szuverenitást gyakorolt. Az állam és egyház különvált,
de a katolikus vallást nemzeti vallásnak ismerték el.

 A Vatikán az elvesztett területeiért cserébe éves díjat kapott,
adómentességet élvezett, ingyen használhatta az olasz vasutat, postát,
távíró szolgáltatást. A pápa azonban nem ismerte el az Olasz Királyságot,
ezért az éves díjat a megszavazása ellenére minden évben
visszautasította.
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Fontosabb évszámok – ipari forradalom (1)

 1711	– a	gőzerő	alkalmazása	Thomas	Newcomen által	bányában	
vízi	szivattyúknál

 1760	– vaskohászat	tökéletesítése
 1763	– James	Watt	kondenzátor	beiktatásával	tökéletesíti	a	
gőzgépet

 1767	– fonó	Jenny feltalálása	(James	Hargreaves,	a	Richard	
Arkwright,	Samuel	Crompton)

 1768	– vízi	meghajtású	fonógép
 1779	– szakaszos	működésű	fonógép
 1783	– acélgyártás	korszerűsítése
 1804	– Jacquard feltalálta	a	selyemszövő	gépet
 1804	‐ Richard	Trevithick,	rövid	pályás	gőzmozdony
 1816	– bányalámpa	feltalálása

Fontosabb évszámok – ipari forradalom (2)

 1815	‐ J.L.	McAdam,	aszfalt	felületű	útburkolat

 1809	– Fulton,	gőzhajó

 1825	– Stephenson	„Rocket”,	az	úttörő	mozdony

 1837‐1839	– Morse	távíró

 1876	– Otto	motor

 1876	– Graham	Bell,	telefon

 1900	– Zeppelin	léghajó

 1903	– Wright	fivérek	repülnek
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Fontosabb évszámok – német egység

 1861	– Vilmos	herceg	király	lesz	Poroszországban	I.	Vilmos	
néven.

 1862	‐ von	Roon‐féle	haderőreform,	porosz	belpolitikai	válságot	
okoz.

 1862	– Otto	von	Bismarck	porosz	kancellár	lesz.

 1867	– Északnémet	Szövetség	létrehozása	21	állammal.

 1870 a délnémet államok is csatlakoztak az Északnémet 1870	– a	délnémet	államok	is	csatlakoztak	az	Északnémet	
Szövetséghez.

 1871.	január	18.	– I.	Vilmost	a	Német	Birodalom	császárává	
nyilvánítják	Versailles‐ban.

 1871.	április	17.	– Elfogadják	az	új	birodalmi	alkotmányt.

 1890	– II.	Vilmos	lemondásra	kényszerítette	Bismarckot	a	
kancellári	tisztségéből

Fontosabb évszámok – olasz egység

 1848	– feltűnik	a	piemonti	Cavour	gróf.

 1852	– Cavour	a	Szárd	Királyság	miniszterelnöke	lesz.

 1859	– közös	erővel	Ausztriát	legyőzte	Franciaország,	Lombardia,	
Velence	és	a	Szárd	Királyság,	ezután	több	kis	állam	csatlakozott	
Szardíniához.

 1861	– Viktor	Emánuelt	egész	Itália	uralkodójának	nyilvánították.

 1870 – Róma az Olasz királyság részévé és egyben fővárosává 1870	– Róma	az	Olasz	királyság	részévé	és	egyben	fővárosává	
vált.

 1871	– az	állam	és	az	egyház	különvált	Róma	és	a	Szentszék	
sajátos	helyzete	miatt.
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Dr Barna Attila Phd

A reformkor és az 1848‐49‐es 
forradalom alkotmánya

Dr.	Barna	Attila	Phd.
Tanszékvezető	egyetemi	docens,	Jogtörténeti	Tanszék	

(SZE‐DFK)

Tartalom

A	Habsburgok	abszolút	monarchiája
17‐18.sz.

‐
Alkotmányos	reformok	és	jogrendezés	a	19.	század	első	

felében
‐

A	neoabszolutizmus	évei
1849‐1867
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A felvilágosult abszolutizmus

 A	felzárkózás	kísérlete	– kényszere
 Mária	Terézia
 II.	József	– jozefinizmus

Großes Wappen seiner Majestät Joseph	II.	von	Gottes Gnaden römischer Kaiser	
allzeit Mehrer des	Reiches
Felséges	II.	József	Isten	kegyelméből	legfényesebb	Római	császár	nagypecsétje
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A közjó szolgálatában
II. József – jozefinizmus

 Megyerendszer	teljes	átalakítása
 Új	„felettes”	egységek:	Kerületek	(Bezirk)	‐ Kerületi	
főispánok/biztosok	(Bezirkskomissare)

 Helytartótanács/Gubernium→közvetlen	feladatok
 Megyei gyűlések funkciójának lecsökkentése Megyei	gyűlések	funkciójának	lecsökkentése

Az új – vármegyék feletti ‐ kerületi beosztás 
kerületek
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A „Hivatali utasítás” bevezetése 
Amtsunterricht

 Cél:	az	egységes	közigazgatás	megteremtése,	nemcsak	
alapelveiben,	hanem	részleteiben	is

 Ügyviteli	szabályzat	‐Sachbearbeitungsordnung	der	
Behörden,	„Amtsunterricht“.	

 Hivatalnokok	felsorolása,	munka‐ és	pihenőidejep j
 A	hivatal	vezetője	a	megyében:	alispán	– „vicispán”	‐
Vizegespann

II. Lipót (1790‐92) – I. Ferenc (1792‐1835)

 1790/91.	évi	X.	törvénycikk Magyarország	és	a	
hozzákapcsolt	részek	függetlenségéről
 elválaszthatatlanul	és	föloszthatatlanul	birtoklandó	többi	országokkal	és	
tartományokkal;	

 mindazonáltal Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és
kormányzatának egész törvényes módját illetőleg (bele értve mindenféle
kormányszékeit) független, azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem
vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánnyal bíró, s ennél fogvaj y g
tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok
módjára igazgatandó és kormányozandó ország.

 Ferenci, vagy kabinet‐abszolutizmus
 Bécsi kongresszus – Metternich herceg ‐minisztersége
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„csendes esők és hosszú háborúk”

 Napóleoni háborúk (1799‐1815) – 1809. Győri csata
 A gazdaság szerkezete változatlan marad a gazdasági
sikerek (gabona, gyapjú, élőállat → mintagazdaságok)
ellenére.

 1815‐től a béke időszaka (Szent szövetség rendszere)
dekonjunktúrát hozott, osztrák államadósság → devalváció
(1811 1816)(1811, 1816).

 Feudális jellegű társadalom: (nem egységes) nemesség
magas aránya, a polgárság száma csekély (10‐14%).

 Agrárország – „nyerstermények”
 Jobbágyság jogilag (földesúr joghatósága) és gazdaságilag
(majorság és robot növelése) kiszolgáltatott réteg.

Reformzeit ‐ Reformkor

 Pozsony 1825–27‐es országgyűlés ‐ az első
reformországgyűlés, a sérelmi politika folytatása

 1791‐ben felállított reformbizottság munkájának
folytatásáról a Commissio systematica‐t, egy 80–90 fős
nagybizottságot ‐ 9 albizottságban

 Adakozás:
 Magyar Tudományos Akadémia
 Ludoviceum

 Kolerafelkelés (1831.)
 Az ellenzék fellépése (fontolva haladók ‐ liberálisok –
centralisták) → jobbágykérdés‐örökváltság



147

Az 1829. évi elaborátum ‐
az 1830. évi btk. tervezet

 1812‐25
reformországgyűlések –
büntetőkodifikáció
kérdése;

 1792.évi tervezet
átdolgozásag

 3 rész: eljárás; bűnök és
büntetések; kihágások;

 Kihágás (De delictis
politicis): pénzbírság,
jogoktól megfosztás;

 1803. évi Osztrák Btk. és a
Code Pénal hatásai

293

1839‐40‐es országgyűlés

Gazdasági szempontok előtérbe kerülése
(Társalkodási Egylet; Gyáralapító Társaság; Lánchíd Rt.)
 Váltótörvény, csődtv.; társasági tv.
 Szabad gyáralapítás, szabad kereskedelem,
Az önkéntes örökváltság
A li ik i k lí él j i iá k kA politikai perek elítéltjei amnesztiát kapnak
Büntetőjog reformja
Közlekedés fejlesztése
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Az 1843. évi javaslat
Az anyagi jogi plánum – A bűntettekről és büntetésekről

 1840:	kodifikációs	
deputáció	felállítása;

 Általános	– Különös	rész
 Tv.	előtti	egyenlőség
 Törölte a halálbüntetést ésTörölte	a	halálbüntetést	és	
a	botbüntetést

 Meghatározta	a	büntetési	
tételek	felső határát

 Dichotómikus	rendszer:	
bűntett	– kihágások

 Pontos	fogalmak	pl.	
kísérlet;	visszaesés;

295

Az 1843. évi javaslat utóélete
A plánum újításai

 klasszikus büntetőjogi, az egyén szabadságát garantáló,
garanciális szabályok intézményesülése

 büntetőjog humanizálódása
 a törvény előtti egyenlőség, kötelező védelem,
 a nyilvános és félbe nem szakítható eljárás
megfogalmazása,

 a halálbüntetés a testi és becstelenítő büntetések

296

 a halálbüntetés, a testi és becstelenítő büntetések
eltörlése,

 a bírák korlátlan enyhítési lehetőségének bevezetése.
 a nullum crimen sine lege – nincs bcs. tv. nélkül;
 a megérdemelt, arányos büntetés
 Az esküdtbíráskodás fogházjavító mozgalom
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1843‐44‐es országgyűlés

 Javaslat az önálló védővámrendszer kialakítására →
Védegylet a magyar ipar védelmére

 Amagyar nyelv ügye (2. tc.)
 A nemesi javak bírhatásának nem‐nemesekre
kiterjesztéséről (4. tc.)

 A büntetőjog és büntetés‐végrehajtás reformja A büntetőjog és büntetés végrehajtás reformja
 Adminisztrátori (a vármegyei főispáni tényleges
hatalom) rendszer kialakítása ↔ ellenzéki megyék
tiltakozása

A törvényes forradalom 
Az 1848/49‐es forradalmi törvényhozás

 Francia forradalom
 Az utolsó rendi országgyűlés – 1848 március eleje:
örökváltság; közteherviselés; felelős kormány
alkotmány;

 Bécs és Pest forradalmai – 12 pontp
 Március 17. A független magyar kormány
megalakulása

 Birodalmi egység – magyar függetlenség
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Az áprilisi törvények
Az áprilisi „alkotmány”

 1848.	évi	3.	tvczikk	a	független	felelős	magyar	ministerium	
felállı́tásáról	→	polgári	karakterű	alkotmányos	királyság

 A	rendi	képviselettől	a	népképviseletig	(5.	tc.)
 Mo.	és	Erdély	egyesítése	(7.	tc.)
 A	sajtóról	(18.	tc.)
 A	közös	teherviselésről	(8.	tc.)
 Az	úrbéri	terhek,	robot	eltörléséről	(9.	tc.)
 Az	ősiség	eltörléséről	(15.	tc.)

 1949.	Vésztörvény	lázadás	esetén

A neoabszolutizmus kora

 1849‐1854.	május	1‐ig	ostromállapot	Magyarországon.
 1849	‐ 1950	a	katonai	kormányzat	időszaka:	minden	
alárendelve	a	katonai	rendszernek,	a	nemzetiségek	
egyenjogúsítása,	hivatalnokok	kiküldése.	

 Öt	kerületet	(tartományt) szerveztek:	Magyar	királyság	
fennmaradó	területeiből	
 Külön	kezelve:	az	Erdélyi	Nagyfejedelemségét,	Horvát‐y gy j g
szlavonországot,	a	Határőrvidéket	és	a	Temesi	bánságot	a	
Szerb	vajdasággal.	

 Öt	katonai	körzet	Sopron,	Pozsony,	Nagyvárad,	Kassa,	Pest‐
Buda.

 Bach	rendszer	1849.	június	‐ 1860	júniusa
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„Virtute et exemplo”
A Neoabszolutizmus közigazgatása 1849‐1867

Az osztrák monarchikus diktatúra

Az első évtized neoabszolutista rendszerének legfőbb
(közjogi) jellemzői:

 1. nincs népképviselet, illetve az ilyen jellegű testületek
valójában rendi intézmények,

 2. kevés az alapjog (különösen az emberi jogok biztosítása
hiányos),

 3. a hatalommegosztás szünetel, a császárt illeti meg,g , g,
 4. nincs garantált bírói függetlenség,
 5. a tartományok csak közigazgatási egységek,
 6. kísérletek történtek az autonómia megteremtésére
(községi és tartományi), de végül is nem kerültek
bevezetésre.
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Országbírói értekezlet ‐ ITSz

 1861. januárjában	az	Októberi	Diploma	és	a	Februári	
pátens	között	kezdte	meg	munkáját	az	Országbírói	
Értekezlet,	melynek	feladatává	tették	az	ideiglenes	
joganyag	megállapítását.

 Ideiglenes	Törvénykezési	Szabályokkal újra	életbe	g y y j
lépnek	a	korábbi	magyar	szabályok.	

Az alkotmányfejlődés csomópontjai

 1849. március 4. Az oktrojált olmützi alkotmány
 A szilveszteri pátens(ek) 1851. december 31., más
néven az 1852‐es alkotmányos alapelvek

 1860. Októberi Diploma
 Februári Pátens (1861)
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Magyarország a dualizmus korában

dr.	Erdős	Csaba	PhD.
Egyetemi	tanársegéd,	Alkotmányjogi	és	Politikatudományi	

Tanszék	(SZE‐DFK)

Bevezetés

 1867‐1918 közötti időszak
 Speciális államalakulat, új név alatt (OMM)
 Magyarország egyik legsikeresebb korszaka
 1848 áprilisi vívmányok feltámasztása
 parlamentarizmusmegszilárdulása
 gazdasági fellendülés gazdasági fellendülés

 Áttekintés előzményektől az I. vh. kitöréséig
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Előzmények 1.

 1849 márc. – olmützi alkotmány
 oktrojált, Mo. a centralizált Gesamtsaat részévé válik

 1849 aug. – a szabadságharc leverése (fegyverletétel
Világosnál)

 1849‐1851 – Haynau rémuralma
 1849. okt. 6. – Batthyány és az aradi 13 kivégzése
 a megtorlás vezetője Haynau osztrák tábornok, a bresciai hiéna
 1850‐re az osztrák udvarnak is sok lett Haynauból –
nyugdíjazták

 1851 – Sylvesterpatent

 a neoabszolutizmus véglegességének üzenete
 Mo. államiságának elvesztése szintén

Előzmények 2.

 1851‐ 1859‐ Bach‐korszak
 vármegyerendszer felszámolása, Mo. 5 tartomány lett
 kizárólagosan német nyelvű közigazgatás
 neoabszolutizmus kiépítése
 kettős közhivatal‐viselés: minden magyar mellett egy osztrák is
(drága)

í i i ” „passzív rezisztencia”
 Deák Ferenc a központi alakja
 formái pl. hivatalviselés megtagadása, adófizetés mellőzése,
közügyektől való elzárkózás

 anyagilag kimerítő a magyaroknak, de a kormányzat legitimitása
megsínyli + emigránsok diplomáciája Isztambulban, Párizsban és
Londonban
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Előzmények 3.

 1860	– októberi	diploma
 az	abszolutizmus	enyhítése
 Mo.	bizonyos	területeken	autonóm	(beligazgatás,	
bíráskodás,	vallásügy,	közoktatásügy)

 OGY,	megyei	szervek	visszaállítása
 dikasztériumok	felállítása

 1861	– februári	pátens
 Mo	nem	örül	az	OD‐nak,	Bécsben	is	vegyes	a	fogadtatása
 további	engedmények,	de	a	császári/királyi	hatáskörök	
kínos	őrzése

 cél:	nagy	német	egység	létrehozása	osztrák	császári	
vezetéssel

A kiegyezés általános jellemzői 1.

 3 oldalú kiegyezés
 uralkodó – osztrák és magyar elit
 patikamérlegen adagolt egyensúly: speciális
viszony két állam és a dinasztia között
 népképviseleten alapuló parlament
 nemzetgazdasági érdekek nemzetgazdasági érdekek
 a két ország egyben tartása a nagyhatalmi pozíció
érdekében

 reálunió: közös uralkodó, két állam, de közös ügyek
 a közös ügyek hatása a magyar állami
szuverenitásra
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A kiegyezés általános jellemzői 2.

 történeti	alkotmány	megőrzése
 fogalma
 törvényhozás	útján	fejleszthető
magyar	államiság	töretlen	voltát	fejezi	ki
 Szent	Korona‐tan

á l a	szuverenitás	alanya	a	Szent	Korona
 a	Szent	Koronával	való	megkoronázás	teremt	legális	
királyi	hatalmat

 Szent	Korona	fogja	egybe	a	népet	és	az	uralkodót	(ezzel	
a	függetlenség	szimbóluma	is)

Az OMM létrejöttének folyamata

 1867 májusa: kiegyezési törvény OGY általi elfogadása
 1867 júniusa: Ferenc József magyar királlyá koronázása
 1867 júliusa: a kiegyezési törvény szentesítése (1867:12 tc.)
 1867 novembere: osztrák birodalmi tanács is elfogadja a
kiegyezési törvényt
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Az OMM politikai‐közjogi struktúrája 1.

 közös ügyek
 ami a nagyhatalmi pozícióhoz kell: KÜLÜGY, HADÜGY,
ezekhez szükséges PÉNZÜGY uralkodói hatáskörbe
tartoznak

 közös minisztertanács és közös minisztériumok ezen
ügyekhez

 a parlamentarizmus feltételezi a végrehajtás
ellenőrzését: delegációk

 a nemzeti parlamentek meghosszabbított keze

Az OMM politikai‐közjogi struktúrája 2.

 közös érdekű ügyek
 közös kezelést igényelnek, de nem kerülnek a közös
ügyek közé

 osztrák államadósság
 vámügyek
 bankügy
 10 évre kötött megállapodások (pl. vámunió)

 minden más belügy
 Ferenc József tartózkodik a közvetlen beavatkozástól
 Mo. szuverenitása a közös ügyeket leszámítva teljes
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A magyar‐horvát kiegyezés

 1868:30 tc.
 társországi státus Horvátországnak és a hozzácsatolt
Szlavóniának

 közös államhatalom és király
 közös vh. hatalom, de egy horvát‐szlavón‐dalmát miniszter
(tárca nélküli)

 horvát autonómia: bel, vallás‐, igazság‐ és közoktatás‐ügy
 autonóm kormányzat, élén a bánnal, akit a magyar ME
javaslatára a király nevez ki

 Fiume: spec. státusz, magyar törvényhatóságnak minősül,
élén a fiumei és magyar‐horvát tengerparti kormányzó,
hivatalos nyelve az olasz

A magyar belpolitika jellemzői 1.

Parlamentarizmus
 lényege:	a	végrehajtó	hatalom	felelős	a	parlamentnek
 az	államszervezet	jellemzői	a	dualizmus	korában:
 népképviseleten	alapuló	parlament
 az	uralkodó	
 aktív	résztvevője	a	politikánakj p
 előszentesítési	jog	és	szentesítési	jog
 végrehajtó	hatalom	feje
 hadügy,	külügy	a	kezében

 bíróságok	függetlenek
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A magyar belpolitika jellemzői 2.

Andrássy	Gyula	miniszterelnöksége
 a	dualizmus	első	magyar	miniszterelnöke
 Deák	a	parlamenti	többség	vezetője
 dualizmus	államszervezetének	kiépítése
 magyar‐horvát	kiegyezés
 Magyar Honvédség felállításaMagyar	Honvédség	felállítása
 nemzetiségi	törvény	elfogadása

 később	közös	külügyminiszter

A magyar belpolitika jellemzői 3.

 Tisza	Kálmán	miniszterelnöksége
 15 éves miniszterelnöksége (1875‐1890) a dualizmus megszilárdulását
mutatja.

 Szabadelvű Párt (korábban a határozati párthoz tartozott, a Bihari
pontokban kifejezetten ellene volt a kiegyezésnek, ezek feladása után
lehetett csak miniszterelnök)

 „mameluk‐párt” (=rabszolga szóból ered, a kormány elvtelen, vakon
engedelmeskedő híve)

 hegemón pártrendszer – ellenzék (pl: Függetlenségi Párt) minden
l h tő é t kih ál k k dál á á b t k ió ( llehetőséget kihasznál a munka akadályozására – obstrukció (pl.
„felolvasások a plenáris ülésen)
 [később, 1912‐ben Tisza Istvánra mint az ellenzéket letörő házelnökre,
még rá is lőnek]

 a közigazgatás kiépítését (szabad jogállású területek helyett egységes
megyerendszer, törvényhatósági joggal bíró városok száma harmadára
csökken)

 az elavult megyei pandúr‐rendszer helyett csendőrséget alakít ki
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Gazdaság 1.

 az OMM kiadásainak fedezésére 70‐30% arányban
osztott kvótát hoztak létre

 az OMM egységes piac
 egységesített adó‐ és mértékrendszer
 az importot korlátozó külső (védő)vámrendszer felállítása
 a gazdasági megállapodások 10 évenkénti újratárgyalása
 a gazdaság alapja a szabad versenyes kapitalizmus

 ehhez megfelelő hitelrendszer – „gründolási láz”ehhez megfelelő hitelrendszer „gründolási láz
 emellett az állami szubvenció érvényesül, pl.:

 adómentesség
 állami nagyberuházások:

 vasútfejlesztés (Baross Gábor, a „vasminiszter”)
 Vaskapu hajózhatóvá tétele (szintén Baross nevéhez fűződik)
 folyószabályozás
 városépítési beruházások

Gazdaság 2.

 Wekerle‐féle valutareform
 pénznem: korona
 aranyalapú monetáris rendszer
 az OMM területén egységes

 mezőgazdasági konjunktúra
 kevesebb munkással nagyobb termés (alagcsövezés, cséplőgép)

 szénbányák, nemesércbányák nyílnak, ezekre épül a
nehézipar (Borsod)

 gépgyártás, vegyipar, textilipar
 szesz, cukor, tej, konzerv, malomipar
 találmányok sokasága: elektromos turbina, transzformátor,
háromfázisú elektromotor, porlasztó, karburátor, vízturbina,
Bláthy, Déry, Zipernovszky, Kandó, Bánki, Csonka
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Gazdaság 3.

Kihívások,	nehézségek
 szabadversenyes kapitalizmus hátrányai
 kartellezés
 túltermelés
 alacsonyan tartott ipari bérek

 kinyíló szociális ollóy
 betegsegélyezés, rokkantpénztár, munkásjogok
kiharcolása érdekében munkásmozgalom

 munkanélküliség
 kevésbé fejlett peremterületeken, pl. Kárpátalja, Felvidék
 migráció (belső: Budapest irányába, külső: pl. az USA felé)
 főleg nemzetiségiek (szlovák és ruszin)

Városfejlesztés és a Millennium

 A dualizmus emblematikus teljesítményei
 az 1879‐es szegedi nagy árvíz után Szeged teljes, a korábbinál is
szebb újjáépítése,

 országszerte jelentős építkezések (pl. győri Városháza – igaz, ez nem
állami forrásból épül)

 a budapesti Országház tervpályázatának meghirdetése (1881), a
győztes kiválasztása (1883) és az építkezés megkezdése (1885)

 a Magyar Állami Operaház megépítése
 Tőzsdepalota
 felépül az Andrássy úti villasor, a Körút

 Honfoglalás 1000 éves ünnepsége, a magyar államiság hirdetése
 Hősök tere‐millenniumi emlékmű, Ferenc József‐híd (Szabadság‐híd),
Szépművészeti‐múzeum

 földalatti, kontinensen elsőként! ‐ 1896‐ban kezd üzemelni, a
millenniumra
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Vallásügy 1.

 szekularizáció: állam és egyház szétválasztása

 felekezetek viszonossága (1868:53. tc)

 izraeliták egyenjogúsága a polgári és politikai jogok tekintetében
(1867: 17. tc) – zsidóság emancipációja

 1870: Eötvös kultuszminiszter javaslata a szabad
vallásgyakorlásról (nem lett belőle törvény)

 1894 kötelező polgári házasság és anyakönyvezés (1894:31 tc 1894 – kötelező polgári házasság és anyakönyvezés (1894:31. tc.
és 1894:32. tc.)

 1894 – szülők joga a gyermek vallásának meghatározása
(1894:32. tc.)

 1908 – a népoktatás (elemi iskola) ingyenessé válik (korábban a
legtöbb elemi iskola egyházi fenntartásban, de – 1868‐tól – állami
felügyelettel működik, tandíjjal, az analfabetizmus csökken)

Vallásügy 2.

Az	1895:43.	tc.	a	szabad	vallásgyakorlásról
 akár	felekezetenkívüliség	is	legális
 bevett	vallásfelekezet

 rk,	ref,	evangélikus,	unitárius,	izraelita
 önkormányzati	jogok,	egyházi	adóik	állami	beszedése,	
iskolafenntartáshoz	állami	támogatás

 elismert	vallások
 baptista mohamedán baptista,	mohamedán
 bejelentési	kötelezettség	egyházközség	alapításakor
 nincs	állami	támogatás

 el	nem	ismert	felekezetek
 Jehova	tanúi,	metodisták
 rendőri	ellenőrzés	alatt
 minden	rendezvény	bejelentés‐köteles,	18	év	alattiak	nem	vehetnek	
részt	rajta
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Nemzetiségi kérdés

 az OMM egy soknemzetiségű birodalom (olvasztótégely‐asszimiláció)
 legneuralgikusabb pont, nem is sikerül megoldani – lásd Trianon.
 szeparatista követelések, anyaországok általi támogatottsága
 kollektív jogok és területi önkormányzat helyett egyéni
szabadságjogok+nyelvhasználat

 politikai nemzet ideálja (egy állam‐ egységes polgárság)
 nemzetiségi törvény (1868)

 nyelvhasználattal foglalkozik nyelvhasználattal foglalkozik
 magyar a hivatalos nyelv, de
 törvények lefordíthatók, megyei jkv‐k vezethetők nemzetiségi nyelven
 közoktatási jogok (iskolaalapítás) a nemzetiségeknek
 európai viszonylatban haladó megoldás, de akadozó alkalmazás

 Lex Apponyi nemzetiségi iskolai tv. (1907:27 tc.)
 államsegély csak a magyar nyelvet oktató iskoláknak jár

A társadalmi struktúra 1.

A dualizmus jellemzője az ún. torlódó társadalom: preindusztriális
és posztindusztriális társadalom találkozása: mezőgazdaságból élő
népesség aránya csökken, de még mindig jelentős, az ipari
munkások aránya nő
1. előjogaitól megfosztott nemesség
 nagybirtokosság
 társ	1%‐a	nagybirtokos
 Mo.	területének	1/3‐a	2000	család	kezében
palotákban élnek palotákban	élnek

 dzsentrik
 elszegényedő	köznemesség
 kárpótlás	elhúzódása,	jobbágyság	eltörlésével	elvesztik	az	
ingyenes	munkaerőt

 állami	hivatalok,	megyei	tisztségek,	ügyvédi	pálya
 bérházak	elegáns	lakásainak	bérlői
 úri	külsőségek	– relatíve	alacsony	bevétel
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A társadalmi struktúra 2.

2.	erősödő	polgárság
 nagypolgárság
 nagyon	szűk	réteg
 bankos	és	gyártulajdonos
 Ganz,	Weiss,	Kornfeld
 politikai	befolyásuk	óriási,	de	politikai	tisztségeket	nem	
töltenek	be

 lakhelyük:	villák
 kispolgárság
 polgári	állam	alkalmazottai	(rendőr,	csendőr,	postás,	
vasutas)	+	kisiparosok,	szakmunkások

 bérházban	élnek

A társadalmi struktúra 3.

3.	parasztság
 gazdag parasztok
 50‐200 hold földet birtokolnak
 falu vezetőrétege, bérmunkásokat alkalmaznak

 középbirtokos parasztok
 10‐40 hold föld
 maguk művelik a földet, saját fenntartásukra elegendő
ki bi t k t k kisbirtokos parasztok
 10 holdnál kevesebb föld, épp’ megélnek belőle

 agrárproletariátus
 társadalom 25%‐a
 föld nélküli parasztok, így kénytelenek bérmunkát vállalni
(kubikusok állami építkezéseken) – munkakörülmények,
munkásszállók

 uradalmi cselédek
 kiszolgáltatottság a munkaadónak
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A társadalmi struktúra 4.

4.	Munkásság
 városba kényszerülő parasztság, különösen a szegényebb
rétegből
 vö. migráció, urbanizáció

 e társadalmi réteg lélekszáma ugrik meg leginkább
 „betanított” munkások sokasága, nagyon kevés szakmunkás
(ötször annyit keres, mint a betanított)
 kubikusok nehéz körülmények között élnek

k k j ll ő gyerekmunka nem jellemző

 A gazdasági növekedéssel párhuzamosan népességnövekedés
figyelhető meg
 ellentétes hatás: kivándorlás (migráció), egykézés
(vagyonaprózódás elkerülése), öngyilkosságok számának
emelkedése

Fontosabb évszámok

 1849.	október	6.	
 Batthyányi	13	és	az	aradi	13	kivégzése

 1867	
 kiegyezés	(„törvénycsomag”	elfogadása)

 1868	
 magyar‐horvát	kiegyezés
 első	dualizmuskori	tanügyi	reform
 nemzetiségi	törvényg y

 1875‐1890	
 Tisza	Kálmán	miniszterelnöksége

 1894
 polgári	házasság	és	anyakönyvezés

 1895
 vallástörvény	elfogadása

 1896	
 milleniumi ünnepségek



166

Ismétlő kérdések 1.
(eddigi emelt szintű érettségi feladatok)

 A	dualizmuskori	társadalom	jellemzői	(2005	tavasz)
 A	dualizmus	gazdaságának	jellemzői	(2005	ősz)
 Hogyan	fejlődött	Budapest	világvárossá?	(2006	tavasz)
 A	századforduló	életmódja	(2006	nyár)
 A	zsidóság	asszimilációja	(2006	ősz)g j ( )
 A	népoktatás	helyzete	(2007	tavasz)
 Gazdaságfejlődés	és	társadalmi	hatásai	(2007	ősz)
 Nemzetiségi	kérdés	(2008	tavasz)
 Találmányok	és	technikai	fejlődés	(2008	ősz)

Ismétlő kérdések 2.
(eddigi emelt szintű érettségi feladatok)

 Szakkifejezések a dualizmus korának jellemzésére (2009 tavasz)

 Nagyvárosi életmód a dualizmusban (2009 tavasz)

 Vasútépítés és Baross Gábor e területen végzett munkássága (2009 ősz)

 Nemzetiségi kérdés (2010 tavasz)

 Vasúthálózat fejlődése (2011 tavasz)Vasúthálózat fejlődése (2011 tavasz)

 Fogalmak a dualizmus korának jellemzésére (2011 ősz)

 Dualizmus korának mezőgazdasága (2011 ősz)

 Vámszabályozás és állami szubvenció a dualizmus idején (2012 tavasz)

 A nagybirtokos arisztokrácia és a nagypolgárság helyzete (2012 ősz)

 Nemzetiségek és nemzetiségi politika a dualizmus alatt (2013 tavasz)

 Az egyes társadalmi rétegekbe tartozók azonosítása (2013 ősz)



167

dr Farkas Ádám

A világháborúk és a totalitarizmus kora

dr.	Farkas	Ádám
Egyetemi	tanársegéd,	Jogtörténeti	Tanszék	(SZE‐DFK)

Lássuk a térképet!

Európa	az	első	világháború	előtt Európa	az	első	világháború	után
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Mi vezetett idáig?

 Az ipari és polgári forradalmakkal Európa államai alapvetően átalakulnak.

 Egyrészről a tudomány és technika új horizontokat nyitott a hadviselésben. (Légi
hadviselés megjelenése, harci gázok, új generációs fegyverek, tengeri hadviselés átalakulása,
stb.)

 Másrészről a 19. század politikai‐hatalmi változásai átrendezték az Európai
nagyhatalmi erőteret. (Német és olasz egységek létrejötte, az ezek után keletkező
nagyhatalmi igények, francia‐német ellentétek kiéleződése, gyarmatpolitikai kérdések.)

 A nemzetállamiság és a nemzeti identitás megerősödése alapvetően A nemzetállamiság és a nemzeti identitás megerősödése alapvetően
megkérdőjelezi a birodalmi konstrukciókat, ami belső feszültséget okoz. Ezt
korábban – abszolutista hagyományok szerint – a háborúskodással, vagyis a
belső feszültség kifelé irányításával „szokták” Európában levezetni.

 Az Európai nagyhatalmi térképen egyértelműen kialakult két ellentétes érdekű
nagyhatalmi tömb: az Antant és a Központi Hatalmak.

 A kérdés a 20. század első évtizedének végén már nem kifejezetten az volt, hogy
lesz‐e háború, hanem az, hogy mikor, illetve, hogy ki és miért üzen hadat.

 Amit nem tudtak előre az az, hogy ez a háború merőben más lesz, mint a
korábbiak, vagyis hogy világháború lesz. („Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek!”)

Totális háború – totalitárius rezsimek

Ipari,	technikai	fejlődés,	tömegesedő	társadalom,	
élénkülő	tömegmozgalmak	és	politika

Európai	erőviszonyok	megváltozása	a	német	egységgel,	a	
nemzetállami	törekvésekkel,	és	a	gyarmati	rendszer	
újraosztásának	gondolatával

Háborús készülődés Feszült viszonyokHáborús	készülődés	– Feszült	viszonyok

1914	Szarajevói	merénylet	– 1914‐198	Első	
világháború

Bolsevik	rendszer	kialakulása	a	háború	alatt,	Európa	
újrarajzolása	– és	ezzel	a	szélsőségek	előtti	megnyitása	–
a	háború	után
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A világháború jellemzői

Totális	
erőbevonás

Földön,	vízen,	
levegőben	

Frontvonal	–
hátország	

közti	határok	
olvadása

Erős	belső	
társadalmi	
feszültségek

I.	
Világháború	
(totális	
háború)

1914‐1918

Politikai	
instabilitás	és	
átalakulás	

több	államban

Az első világháború

 Hatalmas változást hoz a hadviselésben és vele a
nemzetközi politikában is.

 Lezárulása még nem elsősorban a teljes katonai
összeomlásokra, hanem a politikai megegyezésekre
épül.

 Az első megegyezés az oroszok különbékéje a bolsevik
hatalomátvétel után. (1918 március 3. Breszk‐Litovszk, Szovjet‐
Oroszország és a Központi Hatalmak között).

 Ezt követi a háború lezárása a központi hatalmak
kapitulálásával, ami komoly politikai lavinát indít el.
(Németországban megerősödésnek indul a szélsőjobb és
szélsőbaloldal, a katonai körök elégedetlenek, Magyarországon
egymást érik a forradalmi átalakulások.)
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Totalitarizmus avagy háborúból háborúba?

 Az első világháború hatalmas emberi, és erőforrásbeli veszteségeket produkál,
melyeket gazdasági ellehetetlenedéssel fokoznak a háborút lezáró – megcsonkító és
hatalmas jóvátételt kiszabó – békék.

 Európa nagy múltú államaiban – a sok esetben meglévő korábbi társadalmi, politikai
feszültségek mellett – általánossá válik a munkanélküliség, a nyomor, a
hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák tömegének kezelhetetlensége.

 A forrongó társadalmi elégedetlenségben az újszerű, szélsőséges eszmék burjánzása
indul meg.

 A régi mérsékelt, vagy elit központú politikai trendek helyett az emberek a
tömegesítő, az új rendet hirdető, a mindent sarkából kiforgatni akaró és nyíltan
totális hatalomra törekvő ideológiák felé fordulnak.

 Ezek a totalitárius ideológiák (bolsevizmus, nácizmus, fasizmus és különböző
„nemzeti” variánsaik) alapvetően operálnak az ellenségképpel és a gyűlölet
intézményesítésével.

 Felfogásuk alapja a teljesen új rend kialakítása és az új hatalmi rendszer totalitárius,
vagyis mindenre kiterjedő berendezése az ellenség megsemmisítésének leplezetlen –
terrort törvényesítő – eszközeivel.

 A gyűlölet rendszerei jönnek ezen ideológiák hatalomátvételével létre, melyek már az
első világháború végén előre vetítik az új háború létrejöttét.

A totalitarizmusok rövid kronológiája

Bolsevikok

• 1917	‐ hatalomátvétel
• 1918	első	alkotmány,	az	elnyomó	államapparátus	kialakítása.
• 1922	‐ a	polgárháború	végleges	lezárása,	a	Szovjetunió	megalakulása,	a	
sztálini	terror	megalapozása

Nácik

•1923.	Müncheni	Sörpuccs
•1933.	Választási	győzelmek	– és	felhatalmazási	törvény	– után	Hitler	
kancellár
•1934.	Hindenburg	halálával	Hitler	államfő	és	kormányfő	egy	személyben,	Nácik g y gy y ,
teljhatalommal	(„Ein Volk!	Ein Reich!	Ein Führer!”)

Fasiszták

• 1922.	Marcia su roma	– Mussolini	kormányfő
• 1923‐1925	a	fasiszta	hatalom	stabilizálása,	új	választójogi	törvény	és	a	
törvényhozás	szétverése

• 1925‐től	vezérkultusz	és	korporatív	állam
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Az első totalitárius rezsim: a bolsevik 
rendszer (1)

 1917. eleje – polgári forradalom Oroszországban a cári
hatalommegdöntésére

 A cár lemond, éles politikai viták alakulnak ki az ideiglenes
hatalom gyakorlói között.

 A bolsevikok a háborúból való kilépést követelik, az Antant
ált l tá t tt id i l k á k kilé iáltal támogatott ideiglenes kormány nem akar kilépni.

 Társadalmi – gazdasági nehézségek, bolsevik
tömegmozgalom.

 1917. noveber 7. – A Nagy Októberi Szocialista Forradalom
 Polgárháború a Szovjetunió 1922‐es megalakulásáig.

Az első totalitárius rezsim: a bolsevik 
rendszer (2)

 Permanens forradalom (Lenin szerint előbb polgári forradalommal – 1917
március – kell megdöntetni a cári hatalmat, majd bolsevik forradalommal – 1917.
november 7. – kell megdönteni az újdonsült polgári berendezkedést.)

 Hatalom egységének tana (Elutasítják a hatalmi ágak szétválasztását.
Minden hatalom a Párt kezében kell, hogy összpontosuljon, pártnak mindent
befolyásolnia kell.)

 Munkáshatalom (A hivatalos álláspont szerint a hatalom a munkásosztályé
és ezt jóléti” intézkedésekkel és a terrorral realizálják.)és ezt „jóléti intézkedésekkel és a terrorral realizálják.)

 Párt = élcsapat

 Szocialista törvényesség és embereszmény

 Politikai terror intézményesítése

 Párt és személyi kultusz (Lenin és Sztálin)
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Lássuk a térképet!

A második totalitárius rezsim: az olasz 
fasizmus (1)

 Olaszország vesztes a győztesek között.

 A belső gazdasági és társadalmi válság politikai bizalmatlanságot szül,
ami miatt 1919‐től erősödik a szélsőségesség

 Mussolini volt szocialista politikus vezetésével fokozódik a fasiszta
aktivitás.

 Szimbolikájuk alapja a fasces, a praetoriánusok eredetileg védelmet
szimbolizáló vesszőfont bárdja.

 Szélsőségesen nacionalista, irredenta és hatalomcentrikus
tömegmozgalom, mely a római gyökerekig nyúlik legitimációért.

 1922. Marcia su Roma – a kormányalakítás jogát Mussolini a fekete
ingesek révén megvalósított puccsal való fenyegetéssel kényszeríti ki a
királyból. A Marcia su Roma így diadalmenetté „szelídül”.

 1922. koalíciós kormányalakítás Mussolini vezetésével.
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A második totalitárius rezsim: az olasz 
fasizmus (2)

 1923‐1925:
 Választójog átalakítása (Amely párt a választásokon a szavazatok többségét
megszerzi, az a mandátumok kétharmadát – a teljes hatalmat – kapja. Ez a
párt a fasiszta párt.)

 Választási csalások, erőszak
 Törvényhozás szétverése
 Egypártrendszer kialakítása

 1925‐től vezérkultusz és korporativizmus építése. (A
korporativizmus lényege, hogy a párt által meghatározott hivatásrendek, párt
által kijelölt képviselői egyeztetnek az államügyekről a klasszikus
parlamentáris hatalomgyakorlás helyett.)

 1930‐as évek: „imperialista” törekvések, háborús készülődés.
 1930‐as évek közepe‐vége: összefonódás a náci Németországgal.

A második totalitárius rezsim: az olasz 
fasizmus (3)

 Amásodik világháborúban számos katonai kudarc.
 A németek elégedetlensége az olasz teljesítménnyel.
 Egyre erőteljesebb német befolyás – aminek következménye az
antiszemitizmus intézményesítése az olasz területeken és az
egyre erőteljesebb katonai jelenlét.

 A szövetségesek szicíliai partraszállása után folyamatos
védekezési kényszer.

 A rendszer belső összeomlása és Mussolini letartóztatása.
 Mussolini megszöktetése Otto Skorzeny vezetésével.
 A salói Olasz Szociális Köztársaság, mint náci bábállam
létrehozása Mussolini vezetésével. Ez egy ütköző zóna a
szövetségesek és a III. Birodalom között.

 Teljes összeomlás, Mussolini kivégzése.
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A harmadik totalitárius rezsim: a nácizmus (1)

 Az első világháború utáni nyomor, káosz és katonai elégedetlenség
enged teret a szélsőjobboldali nácizmusnak.

 Széles körű – többségi – társadalmi támogatottságra építi hatalmát.
 Antiszemita, szociális elemekkel operáló, vezérelvű, autoriter és
antidemokrata rendszer.

 Alapeleme a párterőszak és az antibolsevizmus.
 Ellenségképekből táplálkozik politikailag és ezek bázisán épít fel faji és
birodalmi mitológiát magának.

 Vezérkultuszú és vezérfüggő Vezérkultuszú és vezérfüggő.
 Hatalomra jutása után

 a klasszikus állami szervezetek – mint a Wehrmacht – mellett saját
pártszerveit emeli állami minőségre (SA, SS, Gestapo, stb.),

 folyamatos belső tisztogatással operál és a megszállt területeken is erre
építi hatalmát,

 számos belső – intellektuális és fegyveres – ellenállási csoporttal kerül
szembe.

A harmadik totalitárius rezsim: a nácizmus (2)

 1923. Mücheni Sörpuccs
 Hitler pere mint propaganda eszköz.
 Az enyhe ítélet után a Mein Kampf megírása a börtönben.
 Húszas években kiterjedt és differenciált kampány. (Minden
réteget különálló, de egymást látványosan nem fenyegető
ígéretekkel megérint.)

 Kultusz kiépítése – a vér kultusza, az eszme és a párt kultusza, a
sörpuccs „náci hőseinek” kultusza, stb.

 1933. Választási győzelem és kormányalakítás ‐ A Reichstag
felgyújtása – Felhatalmazási törvény, mely révén a kormány
gyakorolja a törvényhozás jogait szűk kivételektől eltekintve –
Újabb választási győzelem és hatalomra jutás.

 1934. Hindenburg halála után az államfői hatalommegszerzése.
 1934‐től belső tisztogatások és terror, majd háborús készülődés
(SS, Gestapo, SD).
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A harmadik totalitárius rezsim: a nácizmus (3)

 1936. demilitarizált övezet megszállása.
 1938. Anschluss.
 1939. Csehország megszállása.
 Ezek után – a Szovjetunióval történő megegyezéssel
párhuzamosan, mely Molotov‐Ribbentrop paktum néven vált
hírhedtté – a második világháború kirobbantása Lengyelország
lerohanásával.

 1942‐ig folyamatos tengelyhatalmi sikerek. Ezt követően fordulat
é f l i lá i l ő lj bbés folyamatos visszaszorulás, amivel együtt egyre erőteljesebb a
koncentrációs táborok pusztítása és a belső terror.

 1945‐re teljes összeomlás és a vezérrel párhuzamosan tömeges
öngyilkosságok.

 A háború teljes összeomlással zárul, mert a nácik kitartottak
Hitler döntése mellett egészen addig, amíg a szövetségesek el
nem érték Berlint. A döntés: az utolsó lőszerig és az utolsó csepp
vérig harcolni kell.

A totalitarizmusok arcai
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A második világháború rövid kronológiája

Első	szakasz	–
tengelyhatalmi	

sikerek

• Molotov	– Ribbentrop	paktum	a	háború	kirobbantása	előtt
• 1939.	Szeptember	1.	német	hadüzenet	Lengyelországnak
• 1939‐1940	Furcsa	háború,	norvég	és	dán	front
• 1940.	Május	– benelux front	és	francia	front	megnyitása

Második	
szakasz	–

• 1940.	Június	22.	francia	kapituláció	– compiegne‐i erdő	– Angol	légi	háború
• Afrikai	front
• 1941.	Június	22.	– Barbarossa	hadművelet	sikerei

tengelyhatalmi	
túlvállalások

Harmadik	
szakasz	–

tengelyhatalmi	
kudarc

• 1942.	November	– sztálingrádi	fordulat
• 1943	eleje	– doni	áttörés	– nyugati	szövetséges	ellentámadás	előkészületei
• 1944.	Június	6.	D‐nap
• 1945.	Április	30.	Hitler	öngyilkossága
• 1945.	Augusztus	– Hirosima	és	Nagaszaki	atomtámadása

A háborúk hagyatéka

 Jaltai – Kelet – Nyugat elvű – világrend és hidegháború.
 A kölcsönös megsemmisítés korának létrejötte a
tömegpusztító fegyverek és a szembenálló katonai
tömbök (NATO – Varsói Szerződés) révén.

 A stabilitás érdekében a szovjet rezsim tartósítása a
világ egyik felén, a vasfüggöny mögött.g gy , gg y g

 A nemzetközi jog megerősítése a háborús és
emberiesség elleni bűncselekmények vonatkozásában
(Nürnbergi perek).

 ENSZ létrejötte.
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Fontosabb évszámok(1)

 1914. jún. 28. szarajevói merénylet.
 1914. júl. 28. a Osztrák‐Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának
 1914. aug. Németország, Franciaország, Nagy‐Britannia, Japán és Oroszország
hadba lépése.

 1914. okt. Az Oszmán Birodalom hadba lépése.
 1915. a Lusitania elsüllyesztése
 1915. máj. Olaszország hadba lépése.
 1915. szep. Bulgária hadba lépése.
 1915. Örmény holokauszt kezdete.y
 1916. aug. Rómánia hadba lépése.
 1916. nov. Ferenc József halála, IV. (Boldog) Károly trónra lépése
 1917. ápr. az USA hadba lépése
 1917. Németország bejelenti a korlátlan tengeralattjáró háborút
 1917. márc. 8. polgári forradalom Oroszországban
 1917. júl. a bolsevikok betiltása, Kerenszkij miniszterelnöki kinevezése
Oroszországban.

 1917. nov. 7. Nagy Októberi Szocialista Forradalom
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Fontosabb évszámok(2)

 1918. jan. Wilson elnök 14. pontja
 1918. márc. 3. breszt‐litovszki béke
 1918. nyara: polgárháború Oroszországban
 1918. okt. 30. az Oszmán Birodalom kapitulál
 1918. okt. 30‐31. Őszirózsás forradalomMagyarországon, Károlyi‐kormány.
 1918. nov. 9. németországi forradalom, a köztársaság kikiáltása.
 1918. nov. 13. belgrádi fegyverszünet megkötése a Károlyi‐kormány vezetésével
 1918. nov. 11. Németország kapitulációja

 1919. június 28. versailles‐i béke aláírása, Nemzetek Szövetségének
megalakulása

 1919. szept. 10. saint‐germain‐i béke aláírása
 1919. nov. 27. neully‐i béke aláírása.
 1920. jún. 4. trianoni béke aláírása
 1920. aug. a sévres‐i béke aláírása

Fontosabb évszámok (3)

 1920‐23 török‐görög háború
 1920. nov. a polgárháború befejezése Oroszország európai
részén; orosz‐lengyel háború

 1922. okt. 30. Marcia su Roma
 1922. a polgárháború befejeződése Oroszországban
 1922. dec. 30. a Szovjetunió megalakulása
 1923. a lausanne‐i béke, a Török Köztársaság kikiáltása
 1923 nov Müncheni sörpuccs 1923. nov. Müncheni sörpuccs
 1924. Matteotti‐ügy Olaszországban
 1924. Lenin halála
 1925. Németországot felveszik a Népszövetségbe.
 1925. Pilsudski marsall hatalomátvétele Lengyelországban.
 1928. Sztálini fordulat a Szovjetunióban
 1929‐33 nagy gazdasági világválság
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Fontosabb évszámok (4)

 1930. Franciaország kiüríti a Rajna‐vidéket

 1932. az NSDAP válik a legerősebb párttá Németországban, felfüggesztik a jóvátételi
fizetéseket

 1932‐33 éhínség a Szovjetunióban

 1933. jan. 30. Hitler Németország kancellárja

 1933. febr. 28. Reichstag‐tűz

 1933. Németország kilép a Nemzetek Szövetségéből

 1934. jún. 29‐30. Hosszú Kések Éjszakája1934. jún. 29 30. Hosszú Kések Éjszakája

 1934. Dolfuss osztrák kancellár meggyilkolása, Hindenburg német elnök halála.

 1934. a Szovjetunió belép a Nemzetek Szövetségébe

 1935. Olaszország megtámadja Abesszíniát

 1936. demilitarizált övezet megszállása, és a Berlin‐Róma tengely létrejötte

 1936‐1939. spanyol polgárháború (a világháború „főpróbája”) Franco tábornok – és a
tengely‐hatalmak ‐ győzelmével

 1937. japán támadás Kína ellen

 1938. márc. 12‐13. Anschluss.

 1938. nov. 9‐10. Kristályéjszaka

 1938‐39. szovjet‐japán határincidensek

Fontosabb évszámok (5)

 1939. márc. 14‐15. Csehszlovákia felszámolása
 1939. aug .23. Molotov‐Ribbentrop paktum
 1939. szept. 1. Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második
világháború

 1939. szep. 17. a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot
 1939. nov. a Szovjetunió megtámadja Finnországot
 1940. márc. szovjet‐finn béke
 1940. Katyn‐i mészárlás
 1940. ápr. Németország megtámadja Dániát és Norvégiát.p g g j g
 1940. máj. 10. Németország megtámadja a Benelux‐államokat
 1940. jún. Olaszország megtámadja Franciaországot.
 1940. jún. 23. francia kapituláció a compiegne‐i erdőben
 1940. aug‐okt. angliai légi csata
 1940. aug. a Szovjetunió bekebelezi a balti államokat
 1941. márc. németellenes fordulat Jugoszláviában.
 1941. ápr. 6. német támadás Jugoszlávia és Görögország ellen
 1941. június 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót
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Fontosabb évszámok (6)

 1941. június 26. Kassa bombázása, Magyarország hadat üzen a
Szovjetuniónak

 1941. aug. Atlanti Charta
 1941. dec. 7. Pearl Harbor megtámadása
 1942. nov. El‐Alamein‐i csata
 1942‐1943 feb. Sztálingrádi csata
 1943. ápr. varsói gettólázadása
 1943 máj Észak‐Afrika szövetséges felszabadítása 1943. máj. Észak‐Afrika szövetséges felszabadítása
 1943. júl. szövetséges partraszállás Szicíliában, majd Mussolini
leváltása

 1943. szep. Salói Köztársaság
 1943. nov. teheráni konferencia
 1944. Róma felszabadítása
 1944. jún. 6. D‐nap
 1944. aug. Párizs felszabadítása, Románia kiugrása

Fontosabb évszámok(7)

 1944‐ okt. Churchill és Sztálin moszkvai tárgyalásai

 1944. dec. – 1945. jan. az utolsó német ellentámadás az Ardennekben

 1945. feb. a Jaltai konferencia

 1945. ápr. a szövetségesek találkozása az Elbánál

 1945. ápr. Mussolini kivégzése, Hitler öngyilkossága

 1945. ápr. 4. Magyarország „szovjet felszabadításának” hivatalos napja (a harcok
még napokig folynak a valóságban)

1945 áj 8 9 é t k it lá ió 1945. máj. 8‐9. német kapituláció

 1945. jún. 26. az ENSZ alapokmányának elfogadása

 1945. nyara Potsdami konferencia

 1945. aug. 6. hirosimai atomcsapás

 1945. aug. 8. szovjet hadüzenet Japánnak

 1945. aug. 9. nagasaki‐i atomcsapás

 1945. szep. 2. japán kapituláció

 1946. a nürnbergi perek kezdete

 1946. márc. Churchill fultoni beszéde, a hidegháború hivatalos kezdete
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