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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Az olasz és a német egység 

 

 
1. Nemzeti átrendeződés Európában a XIX. század második felében 

 

   1856 és 1870 között mintha ismétlődne a történelem. Európát ismét Párizsból irányították, a 

francia trónon újból egy Napóleon ült (III. Napóleon). A francia birodalmi ábrándok ismét 

kísértettek, mint 1805 és 1815 között. A háborúk azonban nem birodalmakat teremtettek, 

hanem nemzeteket: egy olaszt, egy németet, s a balkáni nemzetek önállósodása is jó úton 

haladt. A XIX. század második felének háborúi nem forgatták fel Európát, rövidek voltak és 

helyiek, de alapvetően alakították át Európa térképét. Új nagyhatalmak emelkedtek fel, a 

régiek fénye pedig kezdett elhalványulni. 

   A legkomolyabb kihívást „Európa beteg embere”, Törökország jelentette a nagyhatalmak 

számára. Az 1830-as évek óta jelent meg a köztudatban az ún. keleti kérdés. A Török 

birodalom meggyengülésével ugyanis komoly hatalmi vákuum keletkezett a Balkánon, a 

Közel-Keleten. Ebbe a régióba elsősorban a cári Oroszország próbált benyomulni. Katonai 

jelenlétét igyekezett állandósítani a balkáni kis államokban (főleg a román 

fejedelemségekben), és a Fekete-tengerről szeretett volna kijutni a Boszporuszon keresztül a 

Földközi-tengerre. Az angolokban, de főleg a franciákban élénken élt még az a jelentet, mikor 

1814-ben a kozákok lovai a Szajnából ittak. Párizs, de különösen London nem kívánta még 

egyszer ilyen közel engedni az oroszokat Nyugat-Európához. A britek számára a kontinentális 

nagyhatalmi egyensúly (balance of power) mindennél fontosabb volt. 

   Az 1853-56 között dúló krími háború az orosz medve visszaszorítását szolgálta. Az angol és 

a francia flotta beavatkozott a török-orosz háborúba, mivel egyik nagyhatalomnak sem állt 

érdekében Oroszországot kiengedni a melegtengerekre (értsd: Földközi-tenger), illetve nem 

szerették volna, ha az igencsak gyengélkedő Törökország helyét az oroszok vették volna át a 

Balkánon. Az oroszok nyugati terjeszkedésének megállításában a brit diplomácia fontos 

szerepet szánt a Habsburg birodalomnak, s ezért nem támogatták a magyar függetlenedési 

törekvéseket sem 1848/49-ben. I. Miklós cár viszont joggal számított a krími háború idején 

arra, hogy császári testvére, Ferenc József visszaadja azt a segítséget, amelyet ő nyújtott az 

osztrák császárnak a magyar szabadságharc leverésében. Bécs viszont mozdulatlan maradt, 

sőt ellenségesen viselkedett a cárral szemben. Ennek több oka is volt: egyrészt Ausztriának 

nem állt érdekében a balkáni orosz térhódítás, másrészt gondolnia kellett két fenyegető 

tényezőre is. Az egyik Poroszország volt, amellyel komoly vetélkedés folyt a német egység 

ügyében a másik, hogy a birodalom itáliai területein a szárd-piemonti csapatok fenyegették az 

osztrák jelenlétet. Ausztria nem gyengíthette meg magát katonailag. A francai-angol csapatok 

oldalán 15 ezer piemonti katona is részt vett a krími harcokban, és várható volt, hogy Cavour 

miniszterelnök ennek fejében francia támogatást fog kérni Ausztria ellen. A krími háborút 

lezáró párizsi békében befejeződött egy korszak. A Szent Szövetség Európája a múlté lett, 

Oroszországot kiszorították Közép-Európából és a Török birodalomból, sikerült 

megakadályozni a világtengerekre való kijutását. Anglia megnyugodhatott. Franciaország volt 

egyértelműen az igazi nyertes, amely kezdte visszaszerezni a napóleoni háborúk után 

elvesztett nagyhatalmi pozícióit, III. Napóleon pedig elfogadottá tette uralmát az európai 

hatalmi körökben. A Balkánon a nemzeti átrendeződés első felvonásaként, 1859-ben Moldva 

és Havasalföld fejedelemségek összeolvadásából létrejött a Román Királyság. (Görögország 

még 1829-ben kivívta függetlenségét.) 
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2. Az olasz egység 

 

   Az olasz egység létrejötte szempontjából Camillo Cavour személye meghatározó, aki 

Piemont miniszterelnöke volt. A Szárd-Piemonti Királyság modernizálásában kiemelkedő 

érdemei vannak. Piemont alkotmányos királyság volt, amelynek uralkodója a szavojai ház 

tagja, Viktor Emánuel. Cavour óvatosan nyúlt az egység kérdéséhez. Tudta azt, hogy 

mindenképpen kellenek külső támogatók is az egység eléréséhez. Az Észak-Itália 

(Lombardia) egy részét birtokló Ausztriával szemben elsősorban Franciaországtól várhatott 

komoly, fegyveres támogatást Piemont. Cavour egy egységes, Róma-központú olasz államban 

gondolkodott, amelynek élén a szavojai ház állna. 

   Az egyesítés másik lehetséges útját Giuseppe Mazzini jelentette, aki a köztársaság 

kikiáltása mellett érvelt. Szerinte a feudális uralkodóházakat el kell űzni, és népfelkeléssel 

kell egyesíteni az ország területét. Mazzinit támogatta az 1848-49-es felkelések híres hőse, 

Giuseppe Garibaldi is. Mazzininak azonban az 50-es évek közepére be kellett látnia, hogy az 

ő forradalmi útja járhatatlan. Az általa támogatott felkelések az 50-es években sorra elbuktak. 

1855 után már ő is támogatta Cavour politikáját. 

   A legkézenfekvőbb szövetségese Franciaország volt Cavournak. III. Napóleon 

mindenképpen ki akarta szorítani Ausztriát Észak-Itáliából, másrészt támogatta a 

nemzetállamok kialakulását, mivel jövendőbeli szövetségeseket látott bennük. (Ez alól a 

német egység természetesen kivétel!) A franciákkal azonban óvatosnak kellett lenni: 

Rómában 1849 óta francia csapatok állomásoztak, és a francia támogatásért Párizs 

valószínűleg benyújtja a számlát.  Cavour mindezek ellenére bizton számíthatott a 

nagyhatalmak támogatására, megtérült a krími háborúban való jelképes részvétel. 1858-ban 

Cavour és III. Napóleon leültek tárgyalni egymással. A francia császár kifejtette, hogy ő négy 

állam konföderációjaként képzelte el Itáliát, a pápa tiszteletbeli elnöksége alatt. A katonai 

segítségért cserébe Nizzát és Savoyát kéri átadni. Cavour és főleg a Mazzini és Garibaldi 

vezette ellenzék nem így képzelte el a feltételeket, de ez most nem számított. A piemonti 

miniszterelnöknek figyelni kellett a többi nagyhatalom magatartását is. Oroszország 

jóindulatú semlegességet tanúsítana egy francia-piemonti és osztrák háború esetén. (A cár 

nem felejtette el Ausztria háládatlan magatartását a krími konfliktus idején!) Anglia ellenezte 

az olasz egységet, különösen francia segédlettel, Poroszország nem foglalt állást az ügyben, 

de nyílván érdekében állt Ausztria bármilyen meggyengítése. 

   1859 elején tehát Cavour mindenféle félelem nélkül provokálhatta ki az osztrák 

hadüzenetet. Mozgósították a piemonti hadsereget és Cavour Torinóba hívta Garibaldit is, 

akit egy önkéntes alakulat megszervezésével bízott meg. Ausztria tiltakozott, majd 

ultimátumot küldött Piemontnak. 1859. áprilisában az osztrák erők behatoltak Piemontba. 

Június 4-én Magentánál az osztrák erők súlyos vereséget szenvedtek a francia-piemonti 

hadseregtől. III. Napóleon és Viktor Emánuel bevonulhatott Milánóba. Ezt követte június 24-

én a rendkívül véres solferinói csata. Ez a csata ösztönözte arra Henry Dunant-t, hogy 

megalapítsa a Nemzetközi Vöröskereszt szervezetet. A gyors győzelmek után úgy nézett ki, 

hogy karnyújtásnyira vagyunk az olasz egységtől. III. Napóleon azonban váratlanul 

fegyverszünetet kötött július 11-én Villafrancában Ferenc Józseffel, majd novemberben, 

Zürichben aláírták a békeszerződést is. A franciák megszerezték a befolyást Lombardia felett, 

az osztrákok megtarthatták Mantovát és Velencét. Mi volt az oka a gyors békekötésnek?  

A poroszok mozgósították seregüket a Rajna mentén, angol és orosz nyomás is nehezedett 

Párizsra. Félő volt, hogy Cavourék túlmennek a győzelmek hatására az eredeti 

megállapodásokon. A franciáknak sem állt érdekében a teljesen egységes olasz állam 

megteremtése, mivel az új vetélytársat jelentett volna a Földközi-tengeren. 
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   Cavour igen dühös volt a francia magatartás miatt, s ezért le is mondott a 

miniszterelnökségről. Tétlen azonban nem maradt, hanem titokban szervezte tovább az olasz 

egység megvalósítását. A magyar emigrációnak is komoly érdekeik fűződtek ahhoz, hogy 

Itáliában vereséget szenvedjenek az osztrák erők, Bécs katonai képességei gyengüljenek. 

Kossuth tárgyalt is erről a franciákkal, de III. Napóleon a magyarokat ugyanúgy 

cserbenhagyta, mint a piemontiakat. Cavour felkeléseket szított emberei segítségével Közép-

Itáliában, majd kimondatta a helyi nemzetgyűlésekkel a Piemonthoz való csatlakozást. Ha 

egyszerre nem ment az olasz állam megteremtése, akkor menni fog apró lépésekkel. 

   A volt miniszterelnök sértődöttsége nem sokáig tartott, hiszen 1860-ban újból visszatért a 

piemonti kormány élére. Elismertette III. Napóleonnal több, lombardiai tartomány 

Piemonthoz való csatlakozását, s ezért cserében a franciák megkapták Nizzát és Savoyát. Ez 

azonban még korántsem jelentette az egység megvalósulását, hiszen Dél-Itália és Róma még 

különállt. A folytatásnál Garibaldi játszott fontos szerepet, aki 1860. májusában 

vörösingeseivel (kb. 1000 ember) partra szállt Szicíliában és elfoglalta Palermót, majd 

megindult Nápoly felé. Szeptemberben a déli nagyváros is Garibaldi kezébe került, s már 

Rómát fenyegette. Az Örök Városban azonban francia csapatok állomásoztak. A velük való 

összetűzés komoly bonyodalmakat jelenthetett volna, ezért Cavour személyesen akadályozta 

meg Garibaldi tervét, amely Róma elfoglalását tűzte ki célul. Róma és környéke, illetve 

Velence kivételével 1860-ban megvalósult Itália egysége. II. Viktor Emánuel, piemonti-

szárd uralkodót 1861-ben Olaszország királyának választották meg. A főváros előbb Torino, 

majd Firenze lett. A zseniális piemonti miniszterelnöknek műve befejezésére azonban már 

nem maradt ideje, mivel 1861 nyarán meghalt. A teljes olasz egység megvalósulása most a 

nemzetközi erőviszonyoktól és akarattól függött. A két akadályozó tényező Franciaország és 

Ausztria voltak, ugyanis a franciák Rómát, az osztrákok pedig Velencét és környékét 

birtokolták. 

   A végső olasz egység létrejöttének kulcsfigurája Otto von Bismarck lett. Poroszország 

először Ausztriával találta magát szembe a német egység miatt, majd Franciaország 

következett. Minden a porosz-osztrák, majd porosz-francia háború kimenetelétől függött. 

Bismarck úgy gondolta, hogy a német egység ügyéből Ausztriát csakis egy háborúval lehet 

kiszorítani. A katonai vezetés pedig akkor tartotta sikeresnek ezt a konfliktust, ha Ausztria két 

frontos háborúra kényszerül. Az Ausztria elleni második front csakis Itáliában húzódhatott. 

III. Napóleon támogatta a porosz-olasz szövetséget és az Ausztria elleni háborút, mivel bízott 

abban, hogy Poroszország elveszíti azt. Így 1866-ban az Olasz Királyság kötelezte magát, 

hogy porosz-osztrák háború esetén hadat üzen Ausztriának. 1866. júniusában kitört a porosz-

osztrák háború a német egységért. Az olasz hadsereg Custozzánál vereséget szenvedett az 

osztrákoktól, de a fő fronton a porosz csapatok Königgrätznél győztek. A porosz 

győzelemmel Velence visszakerült Olaszországhoz, de Róma még mindig francia megszállás 

alatt maradt. 

   1870-ben, mikor kitört a francia-porosz háború Rómából a francia csapatokat kivonták, s 

ezzel megvalósulhatott Olaszország hőn áhított politikai egysége. A pápa a Vatikánba 

húzódott vissza, elvesztve minden politikai befolyását. 1870. szeptemberében létrejött az 

egységes olasz állam.     
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3. A német egység 

 

   Az egységes és modern Németországot 1848-ban nem sikerült megteremteni, állandósulni 

látszott a Habsburgok és a Poroszországban uralkodó Hohenzollern dinasztia együttélése. Az 

1848-as forradalom után politikailag továbbra is széttagolt Németországban azonban nem 

lehetett az idő kerekét visszaforgatni. A kisebb-nagyobb monarchiák alkotmányos 

berendezkedése megmaradt, a feudális kötöttségeket felszámolták. Az utóbbi tette lehetővé a 

lendületes gazdasági fejlődést. Az ipari forradalom most bontakozott ki igazán, a vasútépítés 

lélegzetelállító tempóban folyt. A vasút segítségével gazdaságilag Németország egységessé 

kezdett válni. Így viszont végképp tarthatatlanná vált a politikai széttagoltság. A német 

egység megteremtésének két útja kínálkozott. Az egyik ilyen az ún. kisnémet egység volt, 

amely Ausztria kizárásával, és Poroszország vezetésével valósítaná meg a német államok 

egységét. A nagynémet egység Ausztria vezetésével egy laza államszövetség lett volna. 

   A megújulás és egység élére a legerősebb német állam, Poroszország állt. A német egység 

ügye szorosan összefonódott szociális és belpolitikai problémákkal is. A porosz belpolitikai 

élet középpontjába a hadsereg reformja került: von Roon hadügyminiszter az újonclétszám 

emelését javasolta, amit a parlamenti liberálisok elutasítottak. Ekkor I. Vilmos király 

menesztette kormányát, és egy porosz junkert (nagybirtokos) bízott meg a kormány 

vezetésével és a reformok következetes végrehajtásával. Őt Otto von Bismarcknak hívták. 

Bismarck kinevezése előtt hazája oroszországi, majd franciaországi nagykövete volt, tehát 

igen csak tájékozott volt a nemzetközi politika ügyeiben.  

   Bismarck programbeszédében egyértelművé tette, hogy hogyan képzeli el a német egység 

létrejöttét: „Nem beszédekkel és többségi határozatokkal fogják a kor nagy kérdéseit eldönteni 

– ez volt 1848/49 nagy hibája – hanem vérrel és vassal.” Bismarck konzervatív felfogása több 

liberális porosz politikusnak nem tetszett, de az idő Bismarckot igazolta. Mindjárt az első 

lépése heves bírálatot váltott ki, de később helyesnek bizonyult a tett. A kancellár tudta, hogy 

a Poroszország vezetésével megvalósuló kisnémet egységhez meg kell nyerni az európai 

nagyhatalmakat és különösen a szomszédokat.  Ilyen fontos szomszéd volt Oroszország is. 

1863-ben az oroszok által megszállva tartott Lengyelországban oroszellenes felkelés robbant 

ki. Mindenki azt várta, hogy Bismarck segít a lengyeleknek, ehelyett nem tett semmit. Az 

orosz cár, II. Sándor viszont értékelve a semlegességet, támogatást ígért Bismarcknak a 

német egység ügyében. 

   Bismarck lengyelellenes (és főleg szabadságellenes) lépése nem aratott osztatlan sikert sem 

Németországban, sem Európa többi államában. A kancellárnak azonban csak egy cél lebegett 

a szeme előtt: porosz vezetéssel egyesíteni Németországot. Ehhez pedig minden eszközt 

felhasználhatónak vélt. Az Ausztriával való konfliktus elkerülhetetlenné vált, hiszen csak a 

Habsburgok kiszorításával a Német Szövetségből lehetett megteremteni a porosz irányítású 

kisnémet egységet. Bismarck , hogy javítson nem túl jó népszerűségi mutatóin, külpolitikai 

sikerekkel kívánta kárpótolni a liberális jogoktól megfosztott német népet. Erre 1863-ban 

lehetőség is kínálkozott. IX. Keresztély, dán uralkodó bekebelezte a két északi német 

tartományt, Schleswiget és Holsteint. A sértett német önérzet elégtételt kívánt. Poroszország 

mellett Ausztria is beszállt a dánok elleni háborúba, mivel nem akart lemaradni a várható 

zsákmányról. 1864-ben Dánia vereséget szenvedett, 1865-ben a gasteini egyezményben a 

poroszok és osztrákok felosztották egymás között a két tartományt: Ausztria Holsteint kapta 

meg, Poroszország pedig Schleswiget. Bismarck számára kettős haszonnal járt a háború: 

növelte népszerűségét otthon, és megismerhette következő ellenfelének, Ausztriának a 

hadseregét is. 
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   Az Ausztriával való összetűzés egyre elkerülhetetlenebbé vált. A dánok elleni háború után 

Bismarck végre hozzáláthatott Ausztria kiszorításához a német Szövetségből. Ehhez azonban 

körültekintően kellett eljárnia, mindenekelőtt a nagyhatalmak jóindulatát, vagy semlegességét 

akarta megszerezni. Most igazolódott be Bismarck Oroszországgal szembeni mérsékelt 

politikája. II. Sándor cár a lengyel felkelés idején tanúsított német jóindulatot most azzal 

hálálta meg, hogy támogatta Poroszországot Ausztria ellen. Franciaország és III. Napóleon 

már egészen más okból állt Bismarck mellé. A franciák hosszan elnyúló osztrák-porosz 

háborúra számítottak, amelyben mindkét fél kivérzik, s ez a francia nagyhatalmi 

törekvéseknek kedvez. Ne felejtsük el, hogy III. Napóleonnak egyik fél megerősödése sem 

állt érdekében: Ausztria Itáliában veszélyeztethette a francia érdekeket, míg ha a porosz 

vezetésű kisnémet egység jön létre, akkor egy félelmetes szomszéddal gyarapszik Párizs. 

   Bismarcknak csak ürügy kellett Ausztria ellen, amit nem volt nehéz találni. 

Reformjavaslatot nyújtott be a kancellár a német szövetségi gyűléshez, amely szerint az 

általános választójog alapján összehívott parlament új alkotmányt dolgozott volna ki. 

Természetesen ez csak csalétek volt, a mélységesen konzervatív Bismarck, mint a szabadság 

bajnoka, ez egy kicsit gyanús. A konzervatív Ausztria természetesen elutasította a javaslatot, 

Bécs besétált a csapdába. A kancellár nekilátott a német államokat újjászervezni, immár 

Ausztria nélkül. 

   1866. július 3-án a Helmuth von Moltke vezette porosz csapatok Königgrätz mellett igen 

súlyos vereséget mértek az osztrákokra. Mindenki azt várta, hogy Bismarck ízzé-porrá zúzza 

Ausztriát. Nem így történt, ugyanis a kancellár csak a német egység megteremtéséből akarta 

kiszorítani Bécset, később, mint szövetségesre szüksége volt Ausztriára. Főleg a franciák 

elleni háború idején kellett Ausztria semlegessége. I. Vilmos király nem tudott ilyen 

távlatokban gondolkodni, és nem akarta aláírni a nikolsburgi fegyverszünetet. Bismarck 

sírógörcsöt színlelt és azzal fenyegetőzött, hogy kiugrik a főhadiszállás negyedik emeleti 

ablakából. Bismarck így fogalmazott: „A vita eldőlt, most a régi barátság helyreállítása 

Ausztriával a feladat.” Augusztusban, Prágában írták alá a háborút lezáró békeszerződést. Az 

Ausztria felett aratott győzelem Bismarck belpolitikai helyzetét egy csapásra megszilárdította. 

1867-ban megalakult az Északnémet Szövetség Poroszország vezetésével. A délnémet államok 

egyelőre tartózkodtak a belépéstől. (A katolikus Bajorország félt a protestáns poroszoktól, és 

inkább a franciákhoz és osztrákokhoz húzott.) Az 1868-ban felállított Vámparlamenttel az 

északi és déli német államok között mégis létrejött valamiféle egység. 

   Az szinte biztos volt, hogy a délnémet államok beolvasztása csakis a franciákkal 

megvívandó háborún keresztül lehetséges. Ehhez az ürügyet viszont meg kellett találni, s 

megint egy kis cselhez kellett folyamodni. A spanyol trón megüresedett, a jelölt 

Hohenzollern Lipót porosz főherceg volt. Természetesen ez ellen Párizs hevesen tiltakozott. 

El is simult volna az ügy, mivel a berlini udvar hajlandó volt visszavonni a jelölést. A 

franciák viszont további követeléssel álltak elő: a porosz király is tegyen egy lemondó 

nyilatkozatot. Bismarck megragadta a kínálkozó alkalmat. A hadügyminiszter és a vezérkari 

főnök biztosították arról, hogy Poroszország képes egy azonnali háborúra Franciaország ellen. 

I. Vilmos Emsben (porosz nyaralóhely) tárgyalt a franciákkal. A tárgyalásokról szóló 

beszámolót Bismarck lerövidítette, és hangnemét kiélezte, majd így küldte el a lapoknak. A 

sértett franciáknak nem volt más választásuk, mint a hadüzenet. 
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   1870. július 19-én Franciaország hadat üzent Poroszországnak. Szeptember 1-én, a sedani 

csatában a franciák igen súlyos vereséget szenvedtek, ahol maga III. Napóleon császár is 

fogságba került. A porosz haderőt a vasúthálózat fejlettségének köszönhetően sokkal 

gyorsabban tudták mozgósítani, s a technikai fölény is az ő oldalukon volt. Most értek be a 

rohamos gazdasági fejlődés eredményei. 1871. január 18-án a versailles-i kastély 

tükörtermében kikiáltották az egységes Német Császárságot, a császár pedig I. Vilmos lett. 

Ezzel egy új és félelmetes nagyhatalom született Európában.   

      

 

Fontosabb nevek 
Bismarck, Otto von – porosz majd német kancellár 1862-1890 

Cavour, Camillo – Piemont miniszterelnöke 1852-1861 

Dunant, Henry – a solferinói csata után meglapítja a Nemzetközi Vöröskeresztet.  

Ferenc József – osztrák császár és magyar király 1848-1916 

Garibaldi, Giuseppe – olasz szabadságharcos 

IX. Keresztély – dán király 

Mazzini, Giuseppe – olasz szabadságharcos 

Moltke, Helmuth von – porosz vezérkari főnök 

III. Napóleon – francia császár 1852-1870 

Roon, Al brecht von – porosz hadügyminiszter 

II. Sándor – orosz cár 1855-1881 

II. Viktor Emánuel – szárd-piemonti, majd olasz király 

I. Vilmos – porosz király, majd német császár 

keleti kérdés – a Török birodalom meggyengülése után a hatalmi viszonyok újjászervezése a                                                        

Balkánon és a Közel-Keleten. 

Európa beteg embere – a gyengélkedő Török birodalom. 

balance of power – a nagyhatalmi erőegyensúly Európában brit elve 

vörösingesek – Garibaldi forradalmárjai 

kisnémet egység – az egységes német állam megteremtése Poroszország vezetésével 

nagynémet egység – az egységes német állam Ausztria vezetésével, egy laza 

államszövetségben. 

 

Fontosabb évszámok 
1853-56 krími háború 

1859 francia-piemonti – osztrák háború 

magentai csata 

solferinói csata 

villafrancai fegyverszünet 

zürichi béke 

1860 Garibaldi dél-itáliai harcai 

1864 porosz-osztrák – dán háború Schleswig-Holsteinért 

1866 porosz-osztrák háború 

königgrätzi csata 

prágai béke 

         olasz-osztrák háború 

custozzai csata 

1867 az Északnémet Szövetség megalakul 

1870 francia-porosz háború 

sedani csata 

1871 kikiáltják a Német Császárságot 


