FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
A NÉPEK TAVASZA
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2.
3.
-

Forradalmi hullám
1848 tavasza: egész Európában forradalmi hullám
okai: gazdasági: rossz termésű évek
gabona – és burgonyavész
1847. rossz termésű év – magas élelmiszerárak
mélyülő ipari válság
társadalmi: városi szegénység + középrétegek rossz helyzete – Európa régiói eltérő
fejlettségűek: Anglia – fejett- nincs forr.
ipari forr. Következménye: szociális problémák – Nyugat-Európában megoldatlanok
Kelet-Európa: polgári átalakulás kezdetei+ nincsenek polgári nemzetállamok (német,
olasz, Habsburg)
Eszmei: liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus
Menete: 1848. jan. Palermo – itt kezdődött
Április- Anglia – chartista tömegdemonstráció –ez békés – ok: fejlett társ.
Párizs – forradalom
munkásság helyzete rossz
gazdasági válság, magas élelmiszerárak
ipari burzsoázia is elégedetlen – ok: csak a pénzarisztoktrácia van hatalmon – politikai
bankettek ( a pénzügyi válság megoldására: reformok javaslata)
február 22- betiltás ( Guizot elbocsátása – de: későn): tüntetők ( barikádok) megdöntik
Lajos Fülöp uralmát – Köztársaság kikiáltása – 2. köztársaság
Ideiglenes Kormány létrehozása Lus Blanc a tagja- itt: munkások képviselői is!!!intézkedései:
áprilisra: választások kiírása
általános választójog férfiaknak
munkához való jog bevezetése: Nemzeti Műhelyek – munkanélküliek itt közmunkát
végeztek-de: a Nemzeti Műhelyek ellen: vidék(parasztság), adófizető középosztály
április: választások – az új kormány programja mérsékeltebb
ellentétek: vidék – Párizs ( az intézkedéseket a vidék adóiból fedezték)
polgárság – munkásság
köv.: 1848. június – újabb munkáslázadás ( a Nemzeti Műhelyek bezárása miatt)
a kormány leveri a tömegmegmozdulást
decemberi választások: Luise Bonaparte a köztársasági elnök – erős államhatalom,
szilárd politikai rend
külpolitika: nem áll a forradalmi megmozdulások mellé – 1849-1870. francia csaptok
Rómában – megakadályozzák csatlakozását az egységes Itáliához
Itália
1848. január – Palermo – a forradalmi mozgalmak kezdete
cél: olasz egység, osztrákok kiűzése, demokratikus átalakulás
Risorgimento mozgalom: Mazzini – Ifjú Itália mozgalom, ami a Risorgimento élén
Március: Mazzini a Római Közt. Élére áll – de a francia csapatok bevonulása miatt
menekülnie kell
1848. március – Milánó – elűzik az osztrák helyőrséget

4.
-

Szárd Királyság- Károly Albert Szárd király- olasz egységmozgalom élére áll ( célja:
Milánónak segítségnyújtás)
1848. július 23. Custozza Josef Radetzky legyőzi Károly Albert csapatait
Radetzky bevonul Milánóba – kegyetlenkedések
1849. március: Novara – Radetzky döntő vereséget mér Károly Albert csapataira, aki
lemond fia, Viktor Emánuel javára
1849. július- Róma –francia csapatok, augusztus-Velence –osztrák csapatok –
felszámolták a forradalmi erőket
Német területek:
Fő cél a nemzeti egység megteremtése + alkotmány és a cenzúra eltörlése
Vezető erő: liberális polgárság a városi tömegek támogatásával
Először Rajna vidéken majd Dél-Németországban, Berlinben voltak megmozdulások.
Köv.: a liberális vezetők bekerültek a kormányokba, de együttműködtek
Köv.: a liberálisok elvesztették tömegbázisukat – félreállították őket
1848. március 13. Bécs
1848. március 18/19. Berlin
Frankfurti parlament: cél – Német egység megteremtése
De: az alkotmányos monarchiát nem fogadja el sem Ausztria, sem Poroszország
Német-osztrák vetélkedés a vezető szerepért.
Nemzetközi politika sem nézi jó szemmel az egységes Németország kialakulását.
Köv.: eredménytelen
1848. március 18/19. Berlin
V. Frigyes Vilmos alkotmányos monarchiát és polgári szabadságjogokat ígér
Köv.: a liberális nagypolgárokból álló kormány ( amit az események hatására
kinevezett) együtt működött a hatalom megszilárdításában)
Ősszel: porosz csapatok vonultak Berlinbe – a forradalom eredményeit felszámolták

