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4. AZ IRODALOM

A 17. század iro-
dalomtörténetét a francia iro-
dalom uralja. Az irodalmi élet
a szalonokban folyt. Itt gyûltek
össze egy-egy felvilágosult nô
pártfogásával a mûvelt neme-
sek, a polgári származású
írók, hogy beszélgessenek,
vitázzanak, gondolataikat ki -
cseréljék. Híres szalonok
voltak Párizsban, de a vidéki
városokban is.

Az írók mûveik által hoz-
zájárultak a tiszta és gazdag irodalmi nyelv kialakításához. 1660 után új irodalmi
irányzat jelent meg, a klasszicizmus. A jó ízlésre és jó érzésre hivatkozva, a
klasszicizmus egy olyan irodalmi irányzat, mely nem annyira az eredetiséget,
mint inkább a stílus tisztaságát és mértékletességét értékelô közönséghez szólt.
Bizonyos szempontból a reneszánsz humanizmusát folytatta. A klasszicizmus
szabályai fellelhetôk Molière komédiáiban, Racine tragédiáiban és La Fontaine
állatmeséiben. Az építészet jelentôs egyénisége, Mansart szintén ennek az
eszménynek hódolt. Ô építette a Napkirály palotáját, Versailles-t.

A társadalom óvatos kritikájával találkozunk La Fontaine állatmeséiben vagy
La Bruyere portré-vázlataiban, melyekben az udvarban megfigyelt tipikus emberi
alakokat ábrázolt.

A Francia Akadémiát
XIV. Lajos korában alapí-
tották. Kezdetben polgári
irodalmi társaság volt.
I r o d a l o m k e d v e l ô k e t ,
udvari költôket és tudó-
sokat gyûjtött egybe.
Colbertnek az érdeme,
hogy állami intézménnyé
fejlesztette, ezáltal is
gyarapítván a király tekin-
télyét.

1. Melyek a 17. és 18. századok fontosabb tudományos megvalósításai ?
2. Mi jellemzi a barokk mûvészetet ? Hol terjedt el ?
3. Milyen új zenei mûfajok jelentek meg ?
4. Mi jellemzi a klasszicizmust ? Miért Franciaországban jelent meg ?
5. Felhasználva a fizika órákon tanultakat, mondjátok meg, hogyan befolyásolták
Newton felfedezései a technikai haladást. Milyen összefüggés van az élet
minôsége és a technika között ?

?

Szalon-jelenet

Racine Molière



A FELVILÁ-

GOSODÁS

KORA

A felvilágosodás a 18. századi Európa filozófiai és politikai
eszmeáramlata. Azon a meggyôzôdésen alapult, hogy a
társadalom átalakítása lehetséges, ha azt ésszerûen
végzik, a türelmesség és szabadság eszményeinek
tiszteletben tartásával, és biztosítják az állampolgári
szabadságjogokat.

1. A FELVILÁGOSODÁS

2. FELVILÁGOSULT GONDOLKODÓK

François-Marie Arouet (1694-1778) - közismert nevén
Voltaire - egy párizsi jegyzô fia, mindenekelôtt író volt.
Történelmi tárgyú írásaival szeretett volna érvényesülni, de
azok inkább naplószerû jegyzetek voltak. Filozófiai eszmefut-
tatásai, melyek az irodalmi szalonok ízlésére készültek, csil-
logó észjárásról tanúskodnak. Mint költô és drámaíró közép-
szerû volt. Leszámítva néhány zamatos nyelvezetû novelláját,
inkább levelezésében jeleskedett. Számtalan levelében korát,
valamint saját gyötrôdô természetét mutatja be.

Fiatal korában Angliában élt. Írásaiban, melyekben Anglia
iránti csodálata tükrözôdik, olyan civilizáció mellett tör
lándzsát, melyben az állam és a társadalom kölcsönösen segítik egymást,
elôtérbe helyezve a polgárság elit rétegét. Lankadatlanul síkraszállt a gondolat
szabadságáért. Néha maró gúnnyal fordult a katolikus egyház ellen, habár
szóban legalábbis erkölcsösnek és vallásosnak tartotta magát. A természet éles
észjárással, az általánosítások iránti fogékonysággal áldotta meg. Mélységesen
hitt a fejlôdésben, de lenézte a pórnépet. Megfordult Frigyes porosz király

udvarában, valamint Katalin cárnô társaságában is. Az irántuk
tanúsított magatartását leginkább a hízelgés jellemezte.

Mûvei közül a legjelentôsebbek: XIV. Lajos évszázada, Esszé
a nemzetek erkölcseirôl és szellemérôl, Filozófiai szótár.

Rousseau-nak (1712-1778), a Franciaországtól idegen, genfi
kispolgári család sarjának, boldogtalan élete volt, melyet
önmagával és másokkal szembeni kegyetlenséggel mesélt el.
Kicsiny hazája hagyományainak szellemében köztársasági
érzelmû volt. A nép önrendelkezési joga, az emberi természet

A társadalmi és politikai kérdések megközelítése több változatban történt. A
felvilágosodásnak, ahogyan a mozgalom átterjedt Angliából Franciaországba,
innen Németországon át Itáliába, majd késôbb Spanyolországba, Oroszországba
és Lengyelországba, tartományonként vagy szellemi képviselôi nézeteibôl
fakadóan, többféle árnyalata létezett. Ebben a leckében arról a három nagy francia
gondolkodóról lesz szó, akiknek meghatározó jelentôségük volt az 1789-es francia
forradalom elôkészítését megelôzô idôszakban.
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Voltaire

Jean-Jacques Rousseau



18. század Európa emancipáció - fel -
szabadulás, függetlenné
válás
korrupció - romlottság
racionális - ésszerû,
logikus, meggondolt

eredendô jósága (amit a társadalom ront meg) hatották át egész filozófiai prog -
ramját. Magányban élt, s mint nevelô a természethez való visszatérést hirdette.
Érzékenysége hatással volt a késôbbi romantikusokra. Rousseau véleménye
szerint az emberek egyenlôek, tehát a számukra ideális rendszer a demokrácia.
Rousseau nem mérte fel azonban azt a veszélyt, amelyet a többség akaratának
az érvényesítése jelenthetett. Alkotmánytervezeteket készített Korzika és
Lengyelország számára, de ezeket soha nem alkalmazták.
Fô mûve a Társadalmi szerzôdésrôl.

Charles de Montesquieu báró (1689-1755) a bordeauxi
vidéki törvényszék elnöke volt. A még fiatal korában írt Perzsa
levelek-kel elért irodalmi sikere annak tulajdonítható, hogy a
korabeli Franciaország erkölcseit és intézményeit hûvös iróniá-
val ostorozta, valamint annak, hogy mindezekrôl úgy írt,
mintha a külsô szemlélô rácsodálkozna egy képzeletbeli Kelet
különösségeire. Politikai elemzései alapvetô jelentôségûek.
Belôlük ihletôdik a következô században az alkotmányos
monarchia elmélete. Montesquieu a szabadelvû arisztokrácia
reform-generációjához tartozik. Történelemfilozófiai írásai
közül jelentôs a Róma hanyatlásáról írt munkája. Fôbb mûvei:
Perzsa levelek, A törvények szellemérôl, Gondolatok a róma-
iak dicsôségérôl és hanyatlásáról.

3. A ROMÁN ORSZÁGOK A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN
A 18. század a "világosság kora" volt Nyugat-Európában. A bécsi Udvar, mely

uralma alatt tartotta Erdélyt, nyugati szellemiségével hatással volt az elôkelô
nemességre. Batthyány püspök építtette a csodálatos gyulafehérvári könyvtárat.
A Teleki grófok gyûjteménye képezi a marosvásárhelyi könyvtár (Teleki téka)
törzsanyagát. Habár II. József személyesen akart meggyôzôdni látogatásai során
az erdélyi helyzetrôl és védelmezni akarta ôket, a román jobbágyok továbbra is
kénytelenek voltak elviselni a magyar nemesség lenézô, ellenséges ma -
gatartását. Horea vezetésével 1784-ben fellázadtak, földet és szabadságot
követelve. Siralmas helyzetük bizonyította, hogy a felvilágosodás eszméi még
nem értek el hozzájuk.

Moldva és Havasalföld hatalmi központja Isztanbul volt. Az ellentétek orszá-
gaiként jellemezhetôk: egyfelôl a pompás fejedelmi udvarokban és bojári
udvarházakban pöffeszkedôk luxusvilága volt, másfelôl a primitívségig szerény
paraszti életmód uralkodott. Dimitrie Cantemir, Moldva uralkodója, számûzetés-
ben élte le életét, mert szövetségre lépett Oroszországgal a Porta ellen.

Charles de Montesquieu
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Constantin Brâncoveanu megpróbált önálló külpolitikát
folytatni, ezért, családjával együtt kegyetlen halállal
fizetett.E két uralkodó után a törökök számukra hûsé -
ges embereket ültettek a román országok trónjára, a
fanariótákat. Nevüket Isztanbul görög negyedérôl
(fanar) kapták, ahol gazdag görög patríciusok, a
leendô uralkodók laktak.

Néhány családról van szó, akik büszkék voltak
gazdagságukra és elôkelôségükre, és akiket a Porta
nagyra értékelt: Mavrocordat, Ghica, ªuþu, Caragea,
Ipsilanti és mások. Bár keresztények voltak, sôt egye-
sek román számazásúak is, magasrangú török
tisztviselôként kezelték ôket. Ennek ellenére, ha a
bojárok bepanaszolták ôket a Portánál, a szultán,
leváltotta, számûzte e kiváltságos tisztviselôket, sôt
fejüket vette. Körülöttük burjánzott a korrupció. Ennek egyik oka a török példa
volt, a másik pedig az, hogy olyan kevés ideig voltak hatalmon, hogy nem volt
alkalmuk meggazdagodni, ezért úgy viselkedtek, mint a nyugatiak a gyarma-
tokon. Hasonlóan viselkedtek a fanarioták által alapított kolostorok görög papjai
is. Ezek uradalmi vagy az államtól nyert jövedelmeit az Athos hegyén levô

kolostornak, vagy a palesztinai, szíriai és egyipto-
mi szent helyeknek juttatták.

Ezzel a megalázó helyzettel szemben a románok
nem léptek fel egységesen. A hivatalos nyelv a
román volt: az uralkodói kancelláriák iratait hivata-
los nyelven, románul szerkesztették, a vallási
szertartás és az iskolák tanítási nyelve is a román
volt, a felsô iskolák kivételével (a bukaresti és a
Iaºi-i akadémiák). De a tisztségekért folyó versen-
gés a görögökkel a román bojárság elégedetlen-
ségét váltotta ki. Nem véletlen, hogy egyesek, az

orosz vagy osztrák propaganda hatására, hittek ezen birodalmak védelmet nyújtó
ígéreteiben. Az önrendelkezés jogának gondolatát serkentette a különbözô
nemzetközi politikai központokkal való kapcsolat. Ezek (Bécs és Pétervár - az
orosz fôváros) érdekelve voltak a térség befolyási övezetekre való felosztásában.
Tehát kezdetben a "nemzeti felszabadítás" az uralkodói önkénnyel szembeni
ellenállást jelentette ( s vele együtt a szultánnal szembenit, aki az uralkodót támo-
gatta), majd a különbözô bojári pártok közti versengést egy idegen hadsereg
behívásáért. Igazi felszabadító mozgalomról csak akkor beszélhetünk, amikor a
nemzeti öntudat és egy modern kultúra elemei behatoltak a feltörekvô polgárság
köreibe. Erre viszont késôbb, 1800 után került sor.
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A falusi származású Inochentie Fogaras püspöke volt. Mielôtt még szerzetes lett
volna, a neve Ioan Micu volt, késôbb németesítette Kleinra. Ô lett az erdélyi görög kato-
likusok vallási és politikai vezetôje, sôt ennél több is: egész népének védelmezôje. Egy
magyar történész mondta róla nemrég, hogy "a 18. század legnagyobb románja volt".

Bátran kiállt az unitusok (görög katolikusok) jogainak védelméért, egyenlô jogokat
követelt Erdély más lakóiéval, ahogyan azokat a császár megadta 1701-ben. Ezek a gon-
dolatok alkották a késôbbi Erdélyi Iskola (ªcoala Ardeleanã) politikai programjának az

IOAN INOCHENTIE MICU

Bukaresti
utca

Constantin Brâncoveanu
(1698-1714)



CONSTANTIN MAVROCORDAT
A kor román történelmének másik jeles alakja Constantin Mavrocordat volt. Apja

halála után, 1730-ban a munténiai bojárok uralkodónak választották. Ô volt az egyetlen
fanarióta uralkodó, aki választás utján került hatalomra; igaz, hogy a Porta nem erôsítette
meg uralkodói címét. Az elkövetkezô negyven év alatt tíz alkalommal volt, 2-3 évre, hol
Havasalföld, hol Moldva uralkodója. A kortársak dicsérték a tanulás iránti szeretetét,
mûveltségét és vallásosságát.

Reformpolitikája elsôsorban a parasztság kötelezettségeinek könnyítését ered-
ményezte: szabad költözködési jogot kaptak. Ennek ellenében kötelesek voltak a bojár-
nak dolgozni, akár télen, akár nyáron, 24 napot évente. Ha évi 2 lejt fizettek, a
munkanapok száma 12-re csökkent. Akkori értékben 20 lejjel egy ökröt lehetett vásárol-
ni. Ezzel a reformjával, melyet Havasalföldön 1746-ban, Moldvában 1749-ban vezetett
be, s melynek lényege a jobbágyság felszabadítása volt,
megelôzött sok más országot. Hasonló intézkedést a
Habsburg Birodalomban 1781-ben, Oroszországban
pedig csak 1861-ben hoztak.

Mavrocordat reformjai átfogták a közigazgatást és az
igazságszolgáltatást is. Minden megyében két kerületi
kapitány ügyelte fel az uralkodói intézkedések betartását.
Ugyancsak ôk voltak a bírók, és ôk gyûjtötték be a pénzil-
letékeket is. Munkájukért az államtól fizetést kaptak. Az
uralkodói és a bojári tanács úgy mûködtek, mint a
törvényszék: írásos végzéseket hoztak (uralkodói pecsét-
tel ellátott levél). Mavrocordat tetteit az a vágy vezérelte,
hogy megerôsítse a törvényességet és ésszerûen
szervezze meg a társadalmat. Uralkodása a felvilágosult
deszpotizmus idôszaka a román országok történelmében.

Miért tartották Constantin Mavrocordatot "felvilágo-
sult despotának" ?
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A Mavrocordat család

alapját. Inochentie nagy érdeme az is, hogy nemzeti büszkeségtôl áthatva, elsôként
használta fel a történelmi múltat a román nemzeti önazonosság alátámasztására. Azt
hangsúlyozta, hogy Erdélyben a legrégibb és a legnépesebb népelem a románság, amely
megszakítás nélkül él itt Traianus óta.

Az erdélyi három kiváltságos rendnek (magyar, szász, székely) alkotmányosan elis-
mert vezetôin kívül az erdélyi románságnak, unitus püspökként, ô volt az egyetlen hivat-
a losan elismert képviselôje. Az ortodoxok, akiknek csak falusi papjaik voltak, készen áll-
tak a Habsburg uralom elleni harcra, ami azonban csökkentette Inochentie tárgyalási
lehetôségeit a kolozsvári diétával vagy a bécsi udvarral. A magyar nemesség egy része
úgy értékelte, hogy a románok csak színleg fogadták el a Rómával való egyesülést,
abban a reményben, hogy ezáltal mentesítve lesznek bizonyos kötelességek alól, és
ezért elutasító magatartást tanúsított.

Inochentie Micu utolsó politikai kezdeményezése a Balázsfalvára összehívott zsinat
volt, amelyen a papság mellett részt vettek világi személyek, sôt parasztok is. Egy igazi
román nemzeti gyûlés volt, amely száz évvel megelôzte az 1848-as eseményeket. Ezt
már nem tudták neki megbocsájtani. Rómába vonult vissza és ott be kellett nyújtania
lemondását. Iskolaalapító utódainak köszönhetôen Balázsfalva a románság vallási és
kulturális központjává vált.

Milyen érveket hozott fel Inochentie Micu a románoknak a többi "nemzettel" való
egyenlôsége érdekében ?



AZ AMERIKAI

FORRADALOM

A 18. század második felében fokozódott az észak-
amerikai gyarmatok elégedetlensége Anglia fennha -
tóságával szemben. Az anyaország (metropolis) korlátozó
intézkedésekkel, érdekei szerint befolyásolta a gyarmatok
gazdasági fejlôdését. A fellázadt gyarmatok kikiáltották
függetlenségüket, majd fegyvert ragadtak annak
védelmében. Az Amerikai Egyesült Államok 1789-ben elfo-
gadott Alkotmánya szentesítette az új állam megjelenését.

1. AZ ÉSZAK-AMERIKAI ANGOL GYARMATOK
A 18. század közepén Észak-Amerikában tizenhárom angol gyarmat

létezett. Ezekhez csatlakoztak azok a nyugati területek, amelyeket 1763-ban,
szerzôdés alapján, az angolok megszereztek a franciáktól. A gyarmatokon a
hatalom a nagy földbirtokosok és rabszolgatartók kezében volt, akik befolyá-

solhatták a London által kinevezett
kormányzók döntéseit.

1763-tól az angol parlament
intézkedései feszültséget keltettek
a gyarmatokon. Hogy elejét vegyék
az indiánok elégedetlenségének,
megtiltották a gyarmatosítóknak a
nyugat felé való terjeszkedést. A
gyarmatosítók különbözô illeté -
keket kellett hogy fizessenek
Londonnak: a Francia Antillákról
behozott cukorra vámilletéket, a
különféle hivatalos iratokra
bélyegilletéket. Massachusetts
képviselôi az összes gyarmat
nevében tiltakozó iratokat juttattak

el III. György angol királyhoz. Különbözô társaságok ("A szabadság fiai") bojkot-
tálták az angol árukat. Az üvegre, papírra vagy teára kivetett illetéket törvényte-
lennek tartották, mivel azokat a gyarmatok képviseleti gyûlése nem szavazta
meg. Megismétlôdött az a helyzet, amikor a gyarmatosítók ôsei inkább a kiván-
dorlást választották, mintsem hogy adót fizessenek a Stuartoknak.
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Mi a véleményed a nyugati területek gyarmatosítása ellen hozott tilalomról ?
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Angol területek

1763-ban megszerzett angol területek

1763-ban angoloknak átadott francia területek

ANGOL GYARMATOK (1763)

"Fennhatóságunk, védelmünk és hatalmunk alá helyezzük, azzal a céllal, hogy az
indiánok minden földjét és területeit, melyek kormányzat nélküliek, azok számára védet-
té tegyük (...)

Formailag minden alattvalónknak megtiltjuk, hogy a védett területekrôl vásárolhas-
son, vagy elorozzon, különleges engedély nélkül. Mindazoktól, akik ebben a térségben,
vagy az indiánok rezervációin megtelepedtek, formailag kérjük, hogy hagyják el azokat
... Az indiánokkal folytatott kereskedelem szabad és nyitott minden alattvalónk számára,
azzal a kikötéssel, hogy rendelkezzen a kormányzó engedélyével."

(Az Angol Korona Kiáltványából, 1763. október 7.)



1773-ban az angol parlament
kötelezte a gyarmatosítókat, hogy
csak az Indiai Társaságtól vásárol-
janak teát. Tiltakozásuk jeléül
1773 decemberében indiánoknak
álcázott amerikaiak csoportja
Boston kikötôjében az angol hajók
tearakományát a tengerbe dobál-
ta. Ez az esemény "Bostoni teadé-
lután" néven került be a történe -
lembe, s az anyaország és a
gyarmatok közti nyílt ellentét
kezdetét jelentette. 
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2. A FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT

Az angolok erôszakkal válaszoltak. Bezárták Boston kikötôjét, a lakosságot a
kár megtérítésére és az angol hadsereg eltartására kötelezték. A gyarmatosok
megkezdték a fegyverkezést. Az elsô összetûzésre 1775 áprilisában került sor
Lexingtonban. A következô évben a tizenhárom gyarmat képviselôi összehívták a
Philadelphiai Kongresszust. Egy választott bizottság megszerkesztette a
Függetlenségi Nyilatkozatot (1776. július 4.)

18. század Észak-Amerika bojkott - kapcsolatok
teljes vagy részleges
megszakításával való
kényszerítés
lojalista - hûséges
bélyegilleték - adó -
kötelezettség

"Mi magától értetôdônek tartjuk azt: hogy minden ember egyenlônek teremtetett, a
Teremtô mindenkinek bizonyos el nem idegeníthetô jogokat adott, melyek közé tartoz-
nak az élet, a szabadság és a boldogulásra való törekvés. Ezen jogok biztosítására kor-
mányok vannak, melyeknek az ôket megilletô hatalmuk a kormányzottak bele -
egyezésébôl származik. Valahányszor valamelyik kormányzási forma veszélyezteti e
célok elérését, a népnek jogában áll megváltoztatni vagy megszüntetni azt, új kormányt
iktatva be, amely a nép számára megfelelônek tûnô elvek alapján létesül, és az általa
jónak vélt formában szervezôdik... 

Ezért mi, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában összegyûlt képviselôk,
szándékaink becsületességét illetôen a világ Legfôbb Bíráját hívjuk tanúként, és a nép
nevében kijelentjük, hogy a gyarmatok is szabad és független államok, joguk van hozzá,
hogy azok legyenek; köztük és a Brit Korona között megszûnt minden kötelék."

(Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata, 1776. július 4.)

A bostoni teadélután

Milyen politikai jelentôsége volt az amerikai gyarmatok Kongresszusa által elfogadott
Függetlenségi Nyilatkozatnak ?



A német zsoldosokkal megerôsített angol hadsereg kitnôen felszerelve és
szakértô vezetéssel érkezett a gyarmatokra. A bennszülött indiánok az angol had-
sereget segítették. Kezdetben sok amerikai lojális maradt Angliához. De az Angol
Korona hadserege, távol a központi katonai támaszpontoktól, nehezen bontako-
zott ki, hisz még a terepet sem ismerte.

A gyarmatosok hadserege önkéntesekbôl állott. Rosszul felszerelt,
fegyelmezetlen és szervezetlen volt. Sok európai fiatal, aki rokonszenvezett a
gyarmatosok szabadságharcával, az amerikaiak mellé állt. Franciaország, Anglia
régi ellensége, most elérkezettnek látta az idôt, hogy visszavágjon. Érthetô, hogy
miért támogatta a gyarmatosokat. Katonákat, fegyvereket és hajókat küldött
megsegítésükre. A háború közel 70.000 emberéletet követelt.

A kezdeti nehézségek után, 1777-ben, Saratogánál, az amerikaiak megsze -
rezték elsô gyôzelmüket. A következô évben az angolok kénytelenek kivonulni
Philadelphiából. A döntô ütközetre Yorktown-nál került sor 1781-ben. Az angolok
elismerték vereségüket, mert nem tudtak kitörni a francia-amerikai csapatok
gyûrûjébôl. A gyôzelem kivívásában oroszlánrésze volt George Washington
tábornoknak. Virginiai földbirtokosként került a hadsereg élére. Kitûnô katonai
adottságai szerénységgel és bölesességgel társultak. Ô lesz az Amerikai
Egyesült Államok elsô elnöke.

Hosszas tárgyalások után, a Versailles-i Szerzôdés (1783) értelmében a lon-
doni kormány elismeri a tizenhárom gyarmat függetlenségét, és átengedi Észak-
Amerika nyugati területeit, melyeknek gyarmatosítása el is kezdôdik. 1812-ben
Napóleontól megvásárolják Louisianát.

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ALKOTMÁNYA

Az angolok felett aratott gyôzelem után az amerikaiak számára nehéz idôszak
következett. A háború tönkretette a gazdasági életet. Az összetûzések során mindegyik
gyarmat saját kormányt alakított. A függetlenség kivívása után a tizenhárom köztársaság,
a köztük lévô ellentétek ellenére, az egyesülést sürgette. Az egyesülés szószólói az észa-
kiak voltak, akiket szövetségeseknek is neveztek. De így gondolkoztak-e a többiek is ? A

3. A FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ

George Washington fogadja az amerikai hadsereg tisztelgését
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Milyen gondolatokat fejeznek ki az 1787-es Alkotmány fenti cikkelyei ? Melyek
védelmezik az egyén szabadságát ?

Az Egyesült Államok Alkotmánya a felvilágosulás filozófiai eszméibôl ihletôdött.
Egyrészt meghatározza az államok és a Szövetség közti viszonyokat, másrészt az
államhatalom szervei közötti viszonyt. Elôírja, hogy mindegyik állam saját rendôrséggel,
igazságszolgáltatással és oktatási rendszerrel rendelkezzék. A szövetség szintjén intézked-
nek a hadseregrôl, a háborúról, a diplomáciáról és a pénzügyekrôl. A törvényhozás a két
kamara, a Szenátus és a Képviselôház kezében van. Ezek a Kongresszusban egysülnek.
A végrehajtó hatalmat a legfennebb kétszer, négyévenként megválasztható elnök képviseli.
A bírói hatalom legfôbb szerve a Legfelsô Bíróság. A szavazati jogot a jövedelemhez (cen-
zus) kötötték: csak a leggazdagabbak (tulajdonosok) rendelkeztek szavazati joggal. A néger
rabszolgákat és az indiánokat kizárták a politikai életbôl.

Az Alkotmányt, a Jogok Nyilatkozatával kiegészítve, amelyik elôírta az állampol-
gári szabadságjogokat, 1789-tôl alkalmazták. Az Alkotmány lehetôséget biztosított utóla-
gos módosítások elfogadására. Több mint két évszázada, kiegészítésekkel és módosítá-
sokkal, ez az Alkotmány szabályozza az Egyesült Államok politikai életét.

szegényebbek a föld felosztását követelték, és ez
veszélybe sodorhatta volna az egységet. De a
háború erôs nemzeti érzést fejlesztett ki. 1787.
szeptember 17-én, Philadelphiában a tizenhárom
gyarmat Konvenciója, "Az alapító atyák" gyülekezete
elfogadja az Amerikai Egyesült Államok
Alkotmányát.

Az Amerikai Egyesült
Államok elsô zászlója

1. Milyen következményekkel járt az angol gyarmatok függetlenségének elis-
merése ?
2. Milyen elveken alapszik az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya ?

?

"Mi, az Egyesült Államok népe, annak érdekében, hogy még tökéletesebb uniót
hozzunk létre, tartóssá tegyük az igazságot, megóvjuk a belsô nyugalmat, gondoskod-
junk a közös védelemrôl, elôsegítsük az általános jólétet, biztosítsuk magunk és utó-
daink számára a szabadság áldásait, elrendeljük és állandósítjak az Amerikai Egyesült
Államoknak ezt az Alkotmányát:
(...)
3. cikkely. - Békeidôben egyetlen katonát sem szabad, a tulajdonos akarata ellenére,
házaknál elszállásolni.
4. cikkely. - Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy személye, háza, iratai és javai
biztonságban legyenek, nem képezhetik jogtalan kivizsgálás vagy visszatartás tárgyát. 
5. cikkely. - Törvényszéki végzés hiányában egyetlen állampolgárt sem tehetnek
felelôssé gyilkosság ügyben ... nem vonhatják meg az élethez, a szabadságához vagy
tulajdonához való jogát megfelelô törvényes garancia hiányában.
6. cikkely. - Minden bûnügyi eljárás esetén a vádlottnak joga van gyors és nyilvános
igazságszolgaltatáshoz, melyet pártatlan bíró végez; joga van megismerni a vád ter-
mészetét és okát, joga van a bizonyítékokkal való szembesíteshez, és hogy
védekezésében ügyvédi segédlettel rendelkezzék.
(...)
10. cikkely. -  Az a hatalom, melyrôl az Egysült Államok Alkotmánya nem rendelkezik,
de nem is tiltja azt, az államok vagy az állampolgárok számára van fenntartva."

(Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya, 1787.)



A FRANCIA

FORRADALOM

A túlzott központosítás, a súlyos adók és a vezetés iránti
bizalmatlanság 1789-ben a franciákat saját államuk ellen
fordította. A francia forradalom három egymás után
következô szakaszban bontakozott ki, melynek ered-
ményeként megdöntötték a királyságot. 1792-1804 között
a köztársaság lett az új államforma.

1. AZ ÁLTALÁNOS RENDEK GYÛLÉSE

Franciaországban nem gazdasági, hanem politikai válság alakult ki. XVI.
Lajosnak teljhatalma volt a régen várt reformok életbeléptetéséhez. A legnagyobb
akadály a pénzhiány volt. A király új adókat akart megszavaztatni, de a nemesség
és a tartományi parlamentek ellenállásába ütközött, akik a királyi önkényt
szerették volna korlátozni. A király végsô lépésre szánta el magát, amikor össze-
hívta az Általános Rendeket. Mi több, a Harmadik Rendnek az elsô két renddel
azonos számú képviselôt biztosított. Minden egyházközségben, majd minden tar-
tományban a franciák képviselôket választottak és panaszkönyveket írtak.

"A Gyûlés azt kéri, hogy az Általános Rendi Gyûlésbe választott képviselôk szemé-
lye szent és sérthetetlen legyen, hogy csak a Rendek törvényei és a közbiztonság nor-
mái vonatkozzanak rájuk ... A Gyûlés legfontosabb feladata, amivel mindenekelôtt
foglalkoznia kell, jó és tartós Alkotmányt adni Franciaországnak, mely mindörökre
leszögezze, a legnagyobb pontossággal, a nemzet és a trón jogait." 

(Nancy város kívánságfüzetébôl, 1789.)

Milyen szerepet szánt a király az Általános Rendeknek ? Hát a polgárság ?

Az Általános Rendek munkálatai Versailles-ban, 1789 május 5-én kezdôdtek.
A király beszéde, melyben csak a pénzügyi reformot sürgette, felháborította az
ország vezetésébôl részt követelô polgári képviselôket. Több heti eredménytelen
vita után a Harmadik Rend az egész nemzet képviselôjének kiáltotta ki magát és
visszautasította bármilyen új adó elfogadását. Amikor a király megpróbálta
berekeszteni a gyûlés munkálatait, a képviselôk elhatározták, hogy Alkotmányozó

Nemzetgyûléssé alakulnak át.
Megesküdtek, hogy alkot-
mányt adnak az országnak.

Az udvar biztatására a király
katonaságot rendelt ki Párizs
és Versailles környékére. A hír
hallatára, hogy a király fel -
fegyverkezett, a párizsiak
megrohamozták és bevették a
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A Bastille lerombolása
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