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 A TÉMA KEZDÔLAPJA

Uzin\ metalurgic\ din
Marea Britanie,
utilizând procedeul
Bessemer de producere
a o]elului

Europa `ntre absolutism
[i liberalism

Libertatea c\l\uzind
poporul,
pictur\ de Eugene
Delacroix

Stat [i na]iune

Marea Mediteran\

`n a doua jum\tate
a secolului al XIX-lea

Secolul al XIX-lea a fost numit „secolul revolu]iilor” pentru c\, prin ac]iunea revolu]iilor agrar\, industrial\, din transporturi [i comunica]ii, precum [i a celor social-politice, Europa [i lumea `ntreag\ [i-au
`nnoit structura [i aspectul. Progresele [tiin]ei [i ale tehnicii au f\cut ca, `n industrie, „era” c\rbunelui [i
a fierului s\ fie urmat\ de cea a petrolului [i a o]elului.
Vechea ordine social\ `ntemeiat\ pe privilegii a fost treptat `nlocuit\ prin alte categorii, ordonate dup\
un nou criteriu: averea.
Transform\rile `nnoitoare produse de capitalism s-au extins `n toate ]\rile Europei [i, prin expansiunea colonial\ a marilor state, au cuprins [i celelalte continente. ~n cadrul pie]ei mondiale, contactele [i
rela]iile dintre popoare [i civiliza]ii s-au l\rgit [i diversificat.
Regimurile politice absolutiste au fost `nlocuite treptat de regimuri liberale care au permis o mai mare
participare a cet\]enilor la via]a public\ local\ [i central\, au dezvoltat spiritul civic [i sentimentul
responsabilit\]ii fa]\ de comunitate.
~mpotriva opresiunii exercitate de regimurile absolutiste s-au afirmat valorile [i sentimentele
na]ionale, care au justificat lupta popoarelor oprimate pentru libertate [i pentru dreptul de a-[i crea state
na]ionale.
Concuren]a specific\ societ\]ilor capitaliste a determinat [i evolu]ia rela]iilor dintre marile state, ale
c\ror interese opuse, confruntându-se pe tot globul, au dus la declan[area Primului r\zboi mondial.

Napoleon al III-lea

Civiliza]ia
la r\scruce de secole

Expozi]ia universal\ din anul
1889,
de la Paris

Primul r\zboi mondial

Tran[ee de pe frontul de vest, `n timpul
Primului r\zboi
mondial

A VILÁG A XIX. SZÁZAD

1789 − 1815

ELEJÉN
1

IMPORTAN}A ISTORIC| A REVOLU}IEI FRANCEZE {I A PERIOADEI NAPOLEONIENE

~n prima jum\tate a secolului al XIX-lea, situa]ia politic\ a evoluat pe
`ntreg continentul european sub influen]a Revolu]iei franceze [i a Imperiului
napoleonian.
Pân\ la Revolu]ia francez\, Europa era dominat\ de monarhii absolutiste, adic\ de regimuri `n care `ntreaga putere politic\ era de]inut\ de
rege, potrivit dreptului divin. Era o societate bazat\ pe privilegiul nobiliar al
na[terii. Numai nobilii aveau acces la func]iile `nalte din administra]ie [i
armat\ [i erau scuti]i de plata impozitelor.
Revolu]ia a transformat fundamental aceast\ stare de lucruri. Ea a afirmat principiul suveranit\]ii na]ionale, ceea ce `nsemna c\ puterea politic\
o de]inea na]iunea, regele fiind numai un reprezentant al ei. De asemenea,
suveranul urma s\ fie r\spunz\tor `n fa]a Adun\rii Na]ionale - forul legislativ care exprima suveranitatea na]ional\ - [i nu `n fa]a lui Dumnezeu. Mai
târziu, a fost proclamat\ republica.
Revolu]ia a abolit privilegiile, societatea devenind o comunitate de indivizi egali `n fa]a legii. Au fost desfiin]ate privilegiile feudale [i iob\gia. Au
fost proclamate o serie de drepturi [i libert\]i: dreptul de a se opune despotismului, dreptul la proprietate privat\, libertatea persoanei, a con[tiin]ei, a
presei, toate conducând la o schimbare a condi]iei individului care, din
supus al regelui, a devenit cet\]ean liber al statului ().
~ntr-un interval de mai bine de un deceniu (1789-1799), Revolu]ia s-a confruntat cu numeroase situa]ii dificile. ~n aceste condi]ii, la 18 brumar anul VIII
(9 noiembrie 1799), `n urma unei lovituri de stat, Napoleon Bonaparte s-a
proclamat prim-consul al Fran]ei. ~n 1802, `n urma unui referendum, a devenit prim-consul pe via]\, iar la 2 decembrie 1804 a fost `ncoronat `mp\rat
(). Napoleon a asigurat stabilitatea () de care avea nevoie societatea
francez\, prin revenirea la monarhia ereditar\ [i crearea unei noi nobilimi.
Totodat\, `n vremea Imperiului s-a `ncheiat vânzarea p\mântului
nobililor emigra]i, c\tre noii proprietari burghezi sau ]\rani.
Codul Civil (), adoptat `n 1802, institu]ionaliza noile principii de organizare a vie]ii sociale, pe baza individualismului burghez [i a egalit\]ii
cet\]enilor `n fa]a legii. A fost abolit, de pild\, dreptul de primogenitur\, un
drept de esen]\ feudal\, `nlocuit cu egalitatea succesorilor la `mp\r]irea
mo[tenirii. Codul Civil a devenit simbolul epocii revolu]ionare [i una dintre
principalele ]inte ale atacurilor contrarevolu]ionare. Armatele franceze au
r\spândit ideile revolu]ionare `n mai toate ]\rile unde au ajuns. {i nu numai
ideile, ci [i reglement\rile: `n spa]iul german a fost desfiin]at\ iob\gia, iar
Coduri Civile dup\ model francez au fost adoptate `n mai multe ]\ri ( ).
~n concluzie, se poate spune c\ Revolu]ia a proclamat, iar Imperiul a
consolidat principiile de organizare social\ a Europei contemporane. ~ntregul secol al XIX-lea a fost o lupt\, `n cadrul fiec\rei societ\]i, `n favoarea
sau `mpotriva acestor principii.

 C\r]i de joc din timpul
Revolu]iei franceze care
simbolizau noile principii
de organizare a societ\]ii.
Ce semnifica apari]ia
acestor c\r]i de joc `n via]a
cotidian\?
 „Constitu]ia e fondat\ pe
adev\ratele principii ale
guvern\rii reprezentative, pe
drepturile sacre ale propriet\]ii, egalit\]ii [i libert\]ii.
Puterile pe care le instituie
vor fi pu-ternice [i stabile,
cum trebuie s\ fie pentru a
garanta drepturile cet\]enilor [i interesele statului.
Cet\]eni, revolu]ia este fixat\ pe principiile care au
`nceput-o. Ea s-a sfâr[it.”
(Proclama]ia primului consul, din 15 decembrie 1799)
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A témára jellemzô illusztráció

Támpont a történelmi térbôl (a témával kapcsolatos földrajzi övezetek pirosra vannak színezve)

 KETTÔS LECKEOLDAL
Utalás dokumentumra vagy illusztrációra (fekete pontban foglalt szám)
A téma címe

A dokumentum száma, melyre a szöveg hivatkozik
(a számozás leckénként 1-gyel kezdôdik)

A világ a harmadik évezred küszöbén
3

A témához tartozó
lecke száma és címe

AZ EMBERISÉG GLOBÁLIS GONDJAI

Re]eaua de raporturi economice care a acoperit `ntreaga planet\ [i
impactul mondial al celor mai multe evenimente sau crize din diferitele ei
zone (difuzate rapid prin mass-media), precum [i ampla dezvoltare a liniilor
aeriene care au redus considerabil timpul necesar str\baterii marilor distan]e au f\cut ca P\mântul, figurat vorbind, din cauza unei interdependen]e
generalizate, s\ devin\ un „sat global“.
Probleme de cea mai mare `nsemn\tate pentru viitorul omenirii nu mai
pot fi rezolvate de c\tre un singur stat sau de c\tre un grup de state, ci
reclam\ solu]ii globale, adic\ la scara `ntregii planete. G\sirea acestor
solu]ii implic\ participarea tuturor statelor, precum [i stricta lor aplicare de
c\tre to]i membrii comunit\]ii interna]ionale.
Cele mai importante probleme globale ce `[i a[teapt\ rezolvarea `n mileniul III sunt: asigurarea `n continuare a progresului tehnologic, des\vâr[irea societ\]ii informa]ionale (), folosirea ra]ional\ a resurselor planetei noastre (), protec]ia mediului `nconjur\tor (prin mijloace ecologice ), combaterea efectului de ser\ (schimbarea climei prin `nc\lzire) prin protec]ia stratului de ozon (), prevenirea lipsei de ap\, atât de necesar\ pentru agricultur\, lupta `mpotriva maladiei SIDA (Sindromul Imunodeficitar
Dobândit - , ), eradicarea traficului [i consumului de droguri ( ). Sporul
popula]iei, ne`nso]it de utilizarea judicioas\ a resurselor de hran\ ale globului, poate crea mari disfunc]ionalit\]i, cu urm\ri dintre cele mai grave
asupra dezvolt\rii somatice [i psihice a popula]iilor din regiunile defavorizate, cei mai lovi]i fiind copiii. ~nc\lzirea atmosferei este `nso]it\ de
secet\ [i de extinderea de[erturilor, ceea ce are drept urmare reducerea
suprafe]elor cultivabile [i implicit a resurselor alimentare.
Virusul HIV nu numai c\ `mboln\ve[te ireversibil, cel pu]in deocamdat\,
pe cei care l-au contractat, dar afecteaz\ grav raporturile intime dintre
oameni [i creeaz\ o stare de anxietate (nelini[te) colectiv\.
Pentru solu]ionarea problemelor globale este necesar\ elaborarea unor
strategii de durat\, `ntemeiate pe colaborarea guvernelor, a organiza]iilor
non-guvernamentale (ONG) [i, `n general, a societ\]ii civile. Un rol important revine Bisericii ( ) [i organiza]iilor religioase care exercit\ o mare influen]\ asupra credincio[ilor lor [i `i pot, astfel, determina s\ ia parte la
ac]iunile `ndreptate spre solu]ionarea problemelor globale.
Este evident c\ pentru rezolvarea unor probleme ca acelea referitoare la
protec]ia mediului, a protec]iei stratului de ozon, descoperirea tratamentului maladiei SIDA etc. este necesar\ mobilizarea `ntregului poten]ial
[tiin]ific `n vederea elabor\rii unor noi tehnologii, medicamente etc. {tiin]a
devine astfel o component\ esen]ial\ a efortului comunit\]ii interna]ionale
de a asigura resursele de hran\ [i bun\starea membrilor ei. Cei mai valoro[i reprezentan]i ai [tiin]elor [i culturii, precum [i personalit\]ile sau
organiza]iile care contribuie decisiv la eliminarea crizelor [i focarelor beligene sunt distinse cu Premiile Nobel (create de chimistul suedez Alfred
Nobel, inventator al dinamitei, [i acordate anual, din 1901) pentru mari realiz\ri `n domeniile fizicii, chimiei, medicinii, economiei (creat `n 1969), literaturii [i instaur\rii p\cii ().
Solu]ionarea `n mileniul III a problemelor globale, enun]ate mai sus, nu
este posibil\ f\r\ preg\tirea solid\ [i responsabil\ a tinerilor de ast\zi.

A lecke szövege, kötelezô rész
(mindig páros oldalon található,
fekete betûvel)

Választható rész (az iskola
döntése szerint), dôlt betûvel,
zöld színû

 Un copil din zona Cernob`l
la controlul sanitar de verificare a radioactivit\]ii.
Accidentul de la Cernob`l a
fost cel mai mare dezastru
nuclear de dup\ r\zboi.
 „Distrugerea p\durilor planetei se accelereaz\ mereu,
iar de[erturile se extind f\r\
`ncetare. Eroziunea solului
submineaz\ nu numai produc]ia agricol\, dar [i mijloacele de a-[i câ[tiga existen]a a milioane de persoane,
`n timp ce dispari]ia treptat\ a
speciilor de plante [i animale
diminueaz\ rapid mo[tenirea
noastr\ biologic\. Pentru
prima dat\ `n istorie, noi
modific\m chiar [i structura
atmosferei terestre, distrugând stratul de ozon care ne
protejeaz\ de radia]iile ultraviolete, [i provoc\m acumularea «gazelor de ser\» care
duc la `nc\lzirea climei
P\mântului.”
(Lester Brown, Starea lumii,
1989)

 „Pu]ine tragedii din istoria
umanit\]ii au captat aten]ia
`n asemenea m\sur\ ca
SIDA. Nici o boal\, trecut\
sau prezent\, nu a generat o
reac]ie interna]ional\ egal\
cu mobilizarea permanent\ a
Organiza]iei Mondiale a
S\n\t\]ii (OMS) pentru combaterea SIDA. Din câte se
[tie pân\ acum, nici o maladie nu a trezit mai mult\
nelini[te, nu a adus mai
multe prejudicii celor afecta]i,
nu a stârnit atâtea dezbateri
pe teme morale, etice [i
juridice, [i nici o alta nu a
obligat cu mai mult\ t\rie
societatea s\ ia `n discu]ie
probleme care, altfel, sunt
ignorate cu mult\ u[u-rin]\:
abuzul de stupefiante, sexualitatea [i condi]ia p\turii
s\race a societ\]ii.”
(Lori Heise, Starea lumii,
1989)

SZÓTÁR

 Tragedia unei mame: copilul s\u este infectat
cu virusul HIV.

Dokumentum
Papa Ioan Paul al II-lea, una dintre personalit\]ile emblematice ale
epocii noastre care a implicat
Biserica Catolic\ `n toate marile
probleme ale lumii contemporane,
de la afirmarea valorilor cre[tine [i
a celor democratice la problemele
demografiei.

 Administra]ie public\: ansamblul institu]iilor de stat
care gospod\resc ]ara.
 Beligen: generator de
r\zboi.
 Gestiune economic\: administrarea unei `ntreprinderi;
conducerea unei activit\]i de
produc]ie sau de schimb.
 Internet: sistem de re]ele
de calculatoare - conectate
`ntre ele - care `nlesne[te circuitul informa]iei `n `ntreaga
lume.
 Somatic: care ]ine de corpul uman.
 Tranzac]ie: `n]elegere,
acord.

 Societatea viitorului va avea ca valoare fundamental\ informa]ia, iar computerul va asigura
transferul ei rapid [i eficient. Practic, calculatoarele interfereaz\ - `nc\ de pe acum - toate
domeniile care compun civiliza]ia noastr\ (economic, social, cultural etc.). Exemplific\m cu o
scurt\ list\ de domenii `n care calculatorul are un
rol esen]ial: produc]ia asistat\ de calculator,
robo]i industriali [i inteligen]\ artificial\, gestiune
economic\ [i administra]ie public\, tranzac]ii
financiare [i bursiere, comer]ul electronic
(vânz\ri [i publicitate prin Internet), telecomunica]ii, c\r]i pe compact disc [i Internet,
tehnoredactare computerizat\ (manualul pe care
`l ave]i `n fa]\ a fost realizat pe calculator).
 Ravagiile foametei
lovesc
mai
ales
tinerele genera]ii.

FELMÉRÔ
 Nelson Mandela (stânga),
pre[edintele Africii de Sud, [i
predecesorul s\u, Frederick
de Clerk, laurea]i ai Premiului
Nobel pentru pace.

1. Ce sunt premiile Nobel?
2. Care sunt marile probleme de rezolvat ale mileniului III?
3. Ce rol revine tinerilor `n
aceast\ direc]ie?

Autorit\]ile columbiene duc o campanie de distrugere a planta]iilor de
mac folosite la fabricarea drogurilor.
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A Szótárban magyarázott
kifejezés (piros színû)

A tanulmányozott
esetre vonatkozó
illusztráció

E S E T TA N U L M Á N Y
A

A. LEXANDER

GRAHAM BELL

~ncerc\rile de a ob]ine sunete care s\ reproduc\ vocea uman\ erau mai vechi. Ele
formau preocuparea simultan\ a mai multor savan]i. Cei care au reu[it, independent unul de altul, s\ realizeze un aparat care transmitea vocea - telefonul - au fost
americanii Alexander Graham Bell (1847-1922) [i Gray, `n 1876. A. G. Bell a fost
profesor la o [coal\ special\ de surdo-mu]i, fapt care i-a stimulat interesul pentru
cercet\ri privind fiziologia auzului. Rezultatul `ntrep\trunderii dintre acustic\ [i
biologie a fost inventarea telefonului. Prioritatea inven]iei lui Bell a fost recunoscut\
`n urma unui proces la Curtea Suprem\ de Justi]ie a SUA. De la distan]\ `ns\,
vocea nu se auzea decât foarte slab. Acustica se confrunta cu probleme tehnice
dificile, ce trebuiau dep\[ite pentru redarea cât mai fidel\ a glasului omenesc [i a
sunetelor muzicale. Compania Bell, produc\toare de telefoane, a cerut lui Edison
s\ perfec]ioneze aparatul [i a cump\rat microfonul realizat de acesta.

„- Vino aici, Watson, am
nevoie de tine!“ au fost
primele cuvinte rostite la
telefon.

De ce a fost necesar un proces care s\ ateste prioritatea inven]iei lui Bell?
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Szótár Felmérô
(Minden lecke végén megtalálható)

 KETTÔS OLDAL - ÖSSZEFOGLALÓ LECKE ÉS ÉRTÉKELÔ LAP

 ESETTANULMÁNYI LAP
Választható esettanulmány (az
iskola döntése
szerint), dôlt betûs,
zöld színû szöveg
Ábécé szerinti
jelölés és a cím
(a betû-utalás
megtalálható a
lecke szövegében, ahol a
tanulmányozott
esetre hivatkoznak)

Illusztráció és
kommentár

P

B. OUIS ASTEUR
La absolvirea {colii Normale Superioare, Louis
Pasteur (1822-1895) [i-a luat diploma `n chimie. Chimia
l-a condus c\tre biologie.
De la studiul cristalelor a trecut la cel al fermenta]iei,
considerat\ pân\ atunci un fenomen pur chimic. El a
demonstrat c\ fermenta]ia era determinat\ de organisme vii - microbi - care se `nmul]eau `ntr-un mediu
prielnic. Ca remediu `mpotriva acestui proces a propus
`nc\lzirea alimentelor la temperaturi care distrugeau
microbii, procedeu numit pasteurizare. El a fost aplicat
vinului, laptelui, berii.
La cererea guvernului, a studiat bolile infec]ioase,
reu[ind s\ izoleze microbii care le produceau [i s\-i cultive artificial. Aceste culturi au fost supuse unei temperaturi ridicate, ob]inând microbi mor]i sau atenua]i. Din ei
a preparat vaccinuri care, inoculate organismului, preveneau `mboln\virea acestuia. {i-a concentrat apoi cercet\rile
asupra turb\rii, boal\ care producea anual mii de victime. Dup\ ani de
experien]e pe animale, `n 1885, a inoculat vaccinul unui copil mu[cat
de un câine turbat, salvându-l.Fecunde sub aspect teoretic,
descoperirile lui Pasteur au fost binef\c\toare sub aspect social. ~n
1881, prin subscrip]ie interna]ional\, la Paris a fost fondat Institutul
Pasteur pentru studiul bolilor infec]ioase.Pasteurizarea s-a aplicat pretutindeni `n lume. Vaccinurile au comb\tut eficient turbarea [i holera.
~n chirurgie, gravele complica]ii ap\rute dup\ opera]ii au fost evitate
prin folosirea dezinfectantelor care distrugeau microbii. Societatea a
`nceput o lupt\ ra]ional\ `mpotriva bolilor, `mpiedicând prin m\suri
igienice riguroase extinderea epidemiilor.

Összefogaló
szöveg (a
kötelezô leckék fekete,
egyenes
betûvel; a
választhatóak
zöld színû dôlt
betûvel)

Anul
1870
1880
1890
1900

Germania
13
13
14
16

Anglia
32
28
22
18

Fran]a
10
9
8
7

Joseph Meister, `n vârst\ de 9 ani, a fost primul copil vaccinat de
Pasteur, care i-a f\cut dou\sprezece injec]ii cu vaccinul `mpotriva
turb\rii. Astfel, copilul a fost salvat.
~nainte de aceast\ dat\ (6-16 iulie 1885) se murea de turbare.

Kötelezô esettanulmány (a tanterv
lényegéhez tartozik), feketén, dôlt
betûvel szedve

SUA
23
28
31
31

Rusia
4
3
3
6

Procesul industrializ\rii intensive a fost `nso]it de:
 Muta]ii tehnice - determinate de prima revolu]ie industrial\ (ma[ina cu
aburi) [i a doua revolu]ie industrial\ (o]el, c\rbune [i electricitate);
 Muta]ii sociale - mecanizarea ca [i extinderea pie]ei au fost `nso]ite de
cre[terea num\rului de lucr\tori salaria]i, de exodul rural [i de emigrare.
Rela]iile sociale s-au transformat la rândul lor prin dezvoltarea mi[c\rii muncitore[ti, crearea sindicatelor, apari]ia legisla]iei muncii. S-a transformat [i modul
de via]\ prin urbanizare, modificarea condi]iilor de munc\ [i a rela]iilor sociale.
 Muta]ii economice - au sporit dimensiunile `ntreprinderilor, s-au constituit
mari trusturi, cu rol important `n competi]ia mondial\. S-a intensificat exportul
de capital spre lumea extraeuropean\. Cre[terea productivit\]ii a fost `nso]it\
de adâncirea diviziunii muncii [i de folosirea benzilor de montaj.
 Transform\rile economice s-au realizat pe fondul unei anumite stabilit\]i
politice. ~n occidentul european existau `n general regimuri liberale `n care erau
recunoscute drepturile [i libert\]ile individuale [i func]iona un sistem constitu]ional parlamentar `ntemeiat pe separarea puterilor. Rolul cel mai important
`n stat `l de]ineau reprezentan]ii marii burghezii, datorit\ sistemului de vot censitar. ~n centrul [i r\s\ritul Europei, `n Rusia, Germania, Austro-Ungaria, existau regimuri cu tendin]e conservatoare `n cadrul c\rora monarhii aveau largi
prerogative, iar parlamentele, un rol secundar. Preponderen]a politic\ o
de]ineau marii proprietari funciari. ~n SUA exista un regim democratic.
 Rela]iile interna]ionale au fost marcate de constituirea a dou\ mari alian]e
politico-militare. Opozi]ia dintre ele a fost agravat\ de expansiunea colonial\,
consecin]\ a superiorit\]ii civiliza]iei europene, necesit\]ii asigur\rii exporturilor
marilor state [i impunerii prestigiului lor `n lume. S-a `ncheiat `mp\r]irea teritoriilor Africii [i Asiei `n colonii [i zone de influen]\, dar au ap\rut aproape imediat [i noi tendin]e de re`mp\r]ire a acestora. ~n afara Europei „pactul colonial“
impus de metropole a creat premisele subdezvolt\rii. Economia de planta]ie
bazat\ pe monocultur\, necesar\ industriei europene, a `nlocuit agricultura de
subzisten]\.

1. Ce consecin]e sociale au avut descoperirile lui Pasteur?
2. Ce semnifica]ie avea `nfiin]area Institutului Pasteur?

35

FELMÉRO LAP

EURÓPA ÉS AZ EURÓPÁN KÍVÜLI VILÁG A
ló
fogla
MODERN KORBAN össze
LECKE

RECITI}I LEC}IILE DE LA PAGINILE 8-49 {I:

Secolul al XIX-lea a provocat ample schimb\ri economice [i sociale.
Cre[terea rapid\ a produc]iei a caracterizat toate ]\rile industrializate [i, `ntr-o
mai mic\ m\sur\, lumea extraeuropean\.
Paralel, ierarhia puterilor mondiale s-a modificat. ~n cadrul ]\rilor industrializate, Marea Britanie, unde a avut loc prima revolu]ie industrial\, [i-a pierdut `ntâietatea. SUA, Germania, Japonia, cu o dezvoltare mai târzie, au dep\[it-o.
Contribu]ia marilor puteri la produc]ia industrial\ mondial\ (`n procente):

50

Illusztráció

Lumea arhaic\ [i cea
modern\ se `ntâlneau `n
China.

Biserica s-a preocupat de
problemele sociale ale
muncitorilor - acordarea
repaosului duminical -,
pentru a-i scoate de sub
influen]a spiritual\
[i
politic\ a socialismului
marxist ateu. Astfel s-au
pus
bazele
cre[tindemocra]iei.

O]el\riile Thomas din Germania.

1. Folosi]i reperele cronologice de la paginile 8-49 pentru a
ordona cronologic:
a - Congresul de la Viena;
- `nceputul luptei de eliberare a coloniilor spaniole din America
de Sud;
- revolu]ia condus\ de Tudor Vladimirescu.
b - unificarea Italiei;
- unificarea Germaniei;
- unirea Principatelor.
c - Congresul de la Berlin;
- alian]a celor trei `mp\ra]i;
- proclamarea României regat.
2. C\uta]i informa]ii despre urm\toarele personalit\]i:
- Franz Joseph
- Ludovic Filip
- Abraham Lincoln
- Simon Bolivar
- James Watt
- Giuseppe Verdi
- Otto von Bismarck
- Alfred Krupp
- Marie Curie
3. Ordona]i informa]iile pe care le-a]i g\sit, indicând:
- epoca `n care a tr\it;
- ]ara `n care a tr\it;
- cine a fost;
- cu ce alte personalit\]i a fost contemporan;
- `n cazul conduc\torilor de state, ce regim politic au ilustrat.
4. Analiza]i tabelul din pagina 50 [i preciza]i:
- Care era prima putere economic\ a lumii?
- Pe ce loc se situa Germania, din punct de vedere economic?
- Care ]ar\ a `nregistrat cre[terea economic\ cea mai dinamic\?

Scufundarea „Titanicului“.
Vaporul era considerat un
simbol al for]ei civiliza]iei
europene.
„Speran]a medie de via]\
a crescut mult pe parcursul secolului al XIX-lea. ~n
1801 era de 30 de ani. ~n
1850 este de 38 de ani
pentru b\rba]i [i 41 pentru
femei; `n 1913, ajunge la
48 de ani pentru b\rba]i [i
la 52 de ani pentru femei.“
(Anne
Martin-Fugier,
Istoria vie]ii private)

Ma[ini agricole engleze.
„Brevetat `n 1841, noul procedeu (fotografic) beneficiaz\, `n urm\torii ani, de o
serie de `mbun\t\]iri tehnice.
Pentru prima dat\, devine
posibil pentru majoritatea
popula]iei s\ aib\ reprezentarea str\mo[ilor disp\ru]i [i
a rudelor sau p\rin]ilor necunoscu]i. Tinere]ea p\rin]ilor
sau a bunicilor, de care te
«izbe[ti» zilnic, devine astfel
perceptibil\“
(Alain Corbin, Istoria vie]ii private)

5. „Imperiul, am spus-o mereu, este o chestiune de stomac. Pentru a evita un
r\zboi civil, trebuie s\ deveni]i imperiali[ti.“
(Cecil Rhodes, declara]ie din 1895, dup\ o `ntrunire a [omerilor care cereau
„pâine, pâine, pâine“.)
a - numi]i cauzele imperialismului colonial la care se referea;
b - enumera]i alte dou\ cauze ale aceluia[i fenomen.
6. ~ncerca]i s\ stabili]i dou\ cauze ale Primului r\zboi mondial.

Dokumentum Ellenôrzô feladat az összefoglaló leckében
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XIX. századot a „forradalmak századának” nevezték el, mert a mezôgazdaságban, az iparban, a
szállításban és a közlekedésben, valamint a társadalmi és politikai életben bekövetkezett forradalmi mozgalmak megújították Európa és az egész világ arculatát. A tudományos-technikai haladás lehetôvé tette,
hogy az iparban a szén és a vas „korát” a kôolaj és az acél kora kövesse.
A régi, kiváltságokon alapuló társadalmi rend fokozatosan megváltozott, a társadalmi rétegek új szempont, a vagyon szerint alakultak ki.
A tôkés rendszer újító változásai kiterjedtek Európa valamennyi országára, sôt a nagyhatalmak terjeszkedése révén hatottak a többi világrészre is. A világpiac keretében a népek és civilizációk közötti kapcsolatok kiszélesedtek és sokszínûvé váltak.
Az önkényuralmi politikai rendszereket fokozatosan felváltották a liberális rendszerek, amelyek az állampolgárok számára lehetôvé tették, hogy nagyobb szerepet vállaljanak a közéletben, mind helyi, mind központi szinten. Ez elôsegítette a polgári szellem és a közösség iránti felelôsségérzet kialakulását és
megerôsödését.
Az önkényuralmi rendszerek elnyomó törekvéseivel szemben nyilvánultak meg a nemzeti értékek és
érzések, amelyek feljogosították az elnyomott népeket arra, hogy küzdjenek szabadságukért és azon
jogukért, hogy nemzeti államokat hozhassanak létre.
A nagyhatalmak közötti kapcsolatok alakulását szintén a tôkés társadalmak versengése befolyásolta. A
nagyhatalmak ellentétes érdekei világszerte ütköztek, s ez az elsô világháború kitöréséhez vezetett.

A MODERN KOR
A világ a XIX.
század elején

Bonaparte Napóleon

A mezôgazdasági
és ipari forradalom

Fémipari üzem
Nagy-Britanniában
Acélgyártás Bessemer
eljárással

Európa abszolutizmus
és liberalizmus között

„Szabadság vezeti a népet”
Eugène Delacroix festménye

Állam és nemzet
a XIX. század
második felében

III. Napóleon

Civilizáció a
századfordulón

Az elsô világháború

Az 1899. évi párizsi
világkiállítás

Lövészárok a nyugati fronton
az elsô világháború idején

A VILÁG A XIX. SZÁZAD

1789 − 1815

ELEJÉN

´´
´´
1. A FRANCIA FORRADALOM ÉS A NAPÓLEONI IDOSZAK
TÖRTÉNELMI JELENTOSÉGE
A XIX. század elsô felében Európa politikai helyzetének alakulását a
nagy francia forradalom és a napóleoni birodalom befolyásolta.
A francia forradalomig Európát abszolutisztikus monarchiák uralták,
olyan rendszerek, amelyekben az isteni jog alapján a király teljes politikai
hatalommal bírt. Olyan társadalom volt ez, amely a nemesi eredet kiváltságán alapult. Csak a nemesek tölthettek be magas tisztségeket a közigazgatásban, a hadseregben és mentesültek az adófizetés terhe alól.
A forradalom alaposan átalakította ezt a rendet. A népszuverenitást
(felségjog) helyezte elôtérbe, amely azt jelentette, hogy a politikai hatalmat
a nép tartotta kézben, a király pedig ennek egyik képviselôje volt. Az
uralkodó nem az Istennek, hanem a népszuverenitást biztosító
törvénykezési fórumnak, a nemzetgyûlésnek tartozott felelôsséggel.
Késôbb a köztársaság kikiáltására került sor.
A forradalom eltörölte a kiváltságokat. A társadalom a törvény elôtt
egyenlô egyének közösségévé vált. Eltörölték a földesúri kiváltságokat,
megszüntették a jobbágyságot. Számos polgári és szabadságjogot
vezettek be: a zsarnoksággal való szembeszegülés jogát, a magántulajdonhoz való jogot, a személyi, lelkiismereti és sajtószabadságot. Mindezek
az egyén helyzetének megváltozását eredményezték: a király alattvalójából
az állam szabad polgárává vált ().
Alig egy évtizednyi idôszakban (1789–1799) a forradalomnak számos
nehézséggel kellett megküzdenie. Ilyen körülmények között a forradalom
nyolcadik évében, brumaire 18-án (1799. november 9.) Bonaparte Napóleon
puccsot (államcsíny) szervezett, és Franciaország elsô konzuljává kiáltotta ki
magát. 1802-ben népszavazással életre szólóan elsô konzul lett, majd 1804.
december 2-án császárrá koronáztatta magát (). Napóleon megteremtette
azt a rendet (), amelyre a francia államnak szüksége volt, azáltal, hogy viszszaállította a monarchiát és létrehozta az újnemességet.
A császárság idején az emigráns nemesek földjeit eladták az új burzsoázia tagjainak és a parasztbirtokosoknak.
Az 1804-ben megszavazott polgári törvénykönyv ( ) , intéz ményesítette a társadalmi élet új alapon történô megszervezését a polgári
jog és a törvény elôtti egyenlôség alapján. Eltörölték az elsôszülöttség
jogát, helyette az örökség örökösök közötti egyenlô elosztását vezették be.
A polgári törvénykönyv a forradalmi korszak jelképévé és az ellenforradalmi támadások egyik legfôbb célpontjává vált.
A francia seregek mindenütt, ahová eljutottak, terjesztették a forradalom
eszméit, és nem csupán az eszméket, hanem a jogi szabályozásokat is; a
német térségben felszámolták a jobbágyságot, majd késôbb számos országban francia mintára kidolgozott polgári törvénykönyveket fogadtak el ( ).
Következésképp elmondható, hogy a forradalom meghirdette, a
császárság pedig megszilárdította Európa társadalmi szervezetének jelenlegi alapelveit. A XIX. században minden társadalomban harcok folytak
ezen elvek mellett vagy ellen.
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 Kártyák a francia forradalom
idejébôl, amelyek a társadalom
megszervezésének új elveit
jelképezték.
Mit jelzett az, hogy ezek a
kártyák (mint jelképek) megjelentek a hétköznapi életben?
 „Az alkotmány a képviseleti
kormányzás valódi elvein, a
tulajdon, az egyenlôség és a
szabadság szent jogán alapszik. Az így létesített hatalomnak erôsnek és tartósnak kell
lennie azért, hogy biztosítani
tudja az állampolgárok jogait
és az állam érdekeit.
Állampolgárok, a forradalom a forradalmat kiváltó
elveket érvényesítette.
Ezennel a forradalom
befejezôdött.“
(Az elsô konzul kiáltványa,
1799. december 15-én)

 Polgári törvénykönyv
„544. cikkely. A tulajdon egy
bizonyos dolog feletti teljes
használati és rendelkezési
jog, azzal a feltétellel, hogy
annak használata ne történjen
a törvények és szabályzatok
által tiltott módon.
545. cikkely. Senki sem
kényszeríthetô arra, hogy a
tulajdont másként engedje át,
mint közérdekbôl, igazságos és
elôzetes kárpótlás ellenében.
1134. cikkely. A törvényesen
megkötött szerzôdéseknek
törvényereje van azok számára, akik azt megkötötték. A
szerzôdéseket jóhiszemûen
kell teljesíten, és csak a felek
kölcsönös beleegyezésével
vonhatók vissza...
1184. cikkely. A fizetés men
nyiségét, az elmúlt évi munkabér kifizetését és a folyó
évben
adott
elôlegeket
illetôen a munkaadó szavában hisznek.”
(Napóleon törvénykönyve)
1. Milyen forradalmi elveket
szentesít az 544., 545. és
1134. cikkely?
2. Milyen alapelveket szegett meg az 1184. cikkely?

 Napóleon és marsalljai a csatatéren.
A kép alapján milyen viszony lehetett Napóleon és közvetlen beosztottai között?

SZÓTÁR

 Polgári törvénykönyv: az
egyének közötti szociális-polgári kapcsolatokat (szerzôdések, kötelezvények, örökösödés stb.) szabályozó jogi normák összessége.
 Elsôszülöttségi jog: feudális
jog, amelynek értelmében az
apa halála után az elsôszülött
fiú örökli az egész vagyont.
 Isteni jog: olyan jog, amely a
királynak mint Isten földi
képviselôjének abszolút hatalmat biztosít.

FELMÉRÔ

1. Milyen
körülmények
között
került
hatalomra
Napóleon?
2. Milyen forradalmi elvek
érvényesültek a napóleoni
birodalomban?
3. Milyen szempontból változott az egyén politikai
helyzete a forradalom után?

A FRANCIA BIRODALOM 1811-BEN
Franciaország

Azon területek, ahol Napóleon törvénykönyvét alkalmazták

Nevezzetek meg három államot, ahol alkalmazták Napóleon törvénykönyvét!
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A világ a XIX. század elején

2. ESZMÉK, POLITIKAI RENDSZEREK ÉS A NEMZETI ÉRZÉS
A XIX. századot a különbözô politikai áramlatok – liberális, demokratikus,
ellenforradalmi – képviselôi között kialakuló vita jellemzi.
A liberalizmus szellemében az emberek jog szerint egyenlôk, szabadon
gondolkozhatnak, bármit tehetnek, amennyiben nem ártanak másoknak. Ebbôl
két politikai következtetés vonható le: ha politikai téren minden ember egyenlô, akkor mindenkinek egyenlô módon kell részt vennie a politikai életben; ez
pedig olyan demokratikus rendszert feltételez, amely az általános választójogon alapszik ( ), és amelyben a törvényhozói hatalmat a népet képviselô parlament, a végrehajtó hatalmat pedig a parlament elôtt felelôs kormány gyakorolja. A második következtetés: amennyiben minden ember szabad, akkor mindenkinek – korlátozás nélkül – élveznie kell a legalapvetôbb egyéni jogokat:
azon jogot, hogy szembefordulhasson a zsarnoki vezetéssel, a magántulajdonhoz, a személyi szabadsághoz és a szólásszabadsághoz való jogot. Ily
módon a liberalizmus összekapcsolta a demokráciát, amely a politikai rendszerre, és a szabadságot, amely az egyénre vonatkozott.
A gyakorlatban azonban a demokrácia és a szabadság nem haladt mindig
együtt. Napóleon például demokratikus népszavazás útján vezette be zsarnoki rendszerét, amely korlátozta a szabadságot. A nép elfogadta önkényeskedô
politikáját. Emiatt a XIX. század elsô felében több liberális gondolkodó, például
a francia Benjamin Constant (, ) kinyilvánította, hogy nem bízik a népben,
és lemondott demokratikus követeléseirôl. Ezek a gondolkodók fontosabbnak
tartották a szabadságot a demokráciánál.
A cenzusos választójogot támogatták, hogy elkerüljék bizonyos új
önkényeskedô rendszerek bevezetését, amelyet a nép az általános választójog
révén elôsegített, mint Napóleon esetében. A cenzusos választójog csak a vagyonos személyek számára tette lehetôvé, hogy részt vegyenek a politikai életben.
Hasonlóképpen meg kellett tartani a monarchiát és a kétkamarás parlamentet a
nemesek részére fenntartott felsô házzal, hogy mérsékelje a polgári képviselôk
újító törekvéseit. A rendszer egyszerre volt alkotmányos monarchia és oligarchia,
de biztosította az egyéni szabadságjogok gyakorlását.
A liberalizmus mint politikai irányzat központi helyet foglalt el. Kialakult a
liberalizmus radikális-demokratikus változata is, amely a politikai egyenlôség
eszméjét helyezte elôtérbe, támogatta az általános választójogot (a férfiak
számára), a köztársaság megteremtését, és a francia forradalom liberális
hagyományait.
A liberálisokkal szemben álltak az ellenforradalmárok (), akik elutasítottak mindenfajta megegyezést a forradalmi elvekkel és intézményekkel, kiálltak
az abszolút monarchikus rendszer mellett, amelyet a nemesség és az egyház
támogatott. Ellenezték mind a köztársaság, mind az alkotmányos monarchia
bevezetését. Ennek az eszmei irányzatnak jelentôs képviselôje a francia
Joseph de Maistre volt (, ).
Ezeknek a politikai irányzatoknak alapján meg lehet határozni azoknak a
politikai rendszereknek a típusait, amelyek XIX. század elsô felében kialakultak.
Az Amerikai Egyesült Államok a demokrácia példaképe volt. A választásokat általános választójog alapján bonyolították le. Az egyén választójogát és
megválaszthatóságát nem kötötték vagyoni feltételekhez. A képviselôházból és
a szenátusból álló kongresszus törvényhozó testület, a végrehajtó hatalom
irányítója pedig az általános választójog alapján megszavazott elnök ( ) ().
Svájcban a politikai rendszer az amerikai demokráciához hasonlított.
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 Benjamin Constant
 „Amikor elismerik a népfenség elvét, vagyis az általános
akarat felsôbbségét bármilyen
akarat felett, fontos, hogy jól
értelmezzék ennek az elvnek
a természetét, és helyesen
határozzák meg hatáskörét. A
népfenség elvére alapozott
társadalomban
egyetlen
egyén és egyetlen osztály
sem rendelkezik azzal a joggal, hogy másokat alárendeljen saját akaratának; de ez
nem jelenti azt, hogy a társadalom egészének korlátlan
hatalma van tagjai felett.”
(Benjamin Constant:
Elôadás az alkotmányos politikáról)
Milyen volt a viszony a
társadalom egésze és az
egyén között?

 Joseph de Maistre

 „Az ember tehát szükséges
módon társas* és kormányzott lény, ezért a rendszer
megállapításában nem számít
személyes akarata; mert
abban a pillanatban, amikor a
népnek
nincs
meg
a
választási lehetôsége, és a
szuverenitás közvetlenül az
emberi természetbôl ered, az
uralkodók nem függnek a
népek kegyétôl; a szuverenitás nem ezek akaratából
ered, hanem magából a társadalomból...
Egyetlen uralkodó sem
lehet meg nép nélkül, s
egyetlen nép sem uralkodó
nélkül. A nép tartozik inkább
az uralkodónak, mint az
uralkodó a népnek; mert neki
köszönhetô a társadalmi lét
és az ebbôl fakadó javak
összessége.”
(Joseph de Maistre, A
Pápáról)
* valamely közösség tagja

Milyen viszony volt az
uralkodó és a nép között
Joseph de Maistre látásmódja szerint?

 „Az Egyesült Államokban a
társadalom önmaga által cselekszik és önmagára hat. A
hatalom csakis a társadalmon
belül létezhet... A nép a
törvényhozók megválasztásával részt vesz a törvények
megalkotásában, a végrehajtó
hatalom
képviselôinek
megszavazásával pedig a
törvények gyakorlati alkalmazásában; így nyugodtan
állíthatjuk, hogy ô kormányozza saját magát. Ennyiben
gyenge és korlátozott a
közigazgatás
hatásköre,
ennek alapján tudatosíthatja a
közigazgatás saját népi eredetét, s ebbôl fakad az a
készsége, hogy elfogadja azt
a hatalmat, amelybôl származik. A nép úgy uralkodik az
amerikai politikai világ felett,
mint az Úristen a világ felett”.
(Alexis de Tocqueville: Az
amerikai demokráciáról)
1. Mi volt a politikai hatalom forrása az Egyesült
Államokban?
2. Miben és hogyan nyilvánult meg a népszuverenitás?

Szavazófülke Angliában

 A Köztársaság karikatúrája egy ellenforradalmi plakáton.
A politikai sajtót propaganda céljára használták.

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának székháza. 1793-ban épült.
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A világ a XIX. század elején
A liberális állam példaképe Nagy-Britannia volt, ahol a népszuverenitás a
parlament révén nyilvánult meg, a politikai életben azonban csak azok vehettek részt cenzusos választás alapján, akik vagyonosak voltak. Az ország
törvényhozó fóruma, a parlament a lordok házából és a képviselôházból
(alsóházból) állt. A lordok házának tagjait életre szólóan nevezték ki (a hivatal
örökletes volt), a képviselôház ( ) tagjai pedig választott képviselôk voltak. A
végrehajtó hatalmat a miniszteri kabinet képviselte, ennek tagjait a
képviselôház saját tagjai közül jelölte ki.
Franciaországban a politikai rendszert az uralkodói abszolutizmus és a liberalizmus keveréke jellemezte. A király által jóváhagyott, 1814-ben kiadott
Charta (egyfajta alkotmány) megállapította, hogy a hatalmat az uralkodó
gyakorolja az isteni jog értelmében, de nem egyedül, hanem a parlamenttel
együtt. A parlamentet a király által kinevezett nemesekbôl álló pairek háza (felsôház) és a képviselôház alkotta, amelynek tagjait cenzusos szavazással
választották meg.
Az európai országok többségében önkényuralmi (abszolutisztikus) rendszerek voltak. Az uralkodók az isteni jog értelmében uralkodtak, a nemességre, a hadseregre, valamint a közigazgatásra támaszkodtak. Például a német
államokban (fôképp Ausztria és Poroszország) és Oroszországban ().
A Török Birodalom keleti despotikus állam volt: a szultán kezében
összpontosult a hatalom, amellyel korlátlanul rendelkezhetett.
Kína és Japán is birodalmak voltak. Kínában a Mandzsu-dinasztia
uralkodott. A rendszert a XIX. század elején a közigazgatás központosítása és
a korrupció jellemezte. Japánban, habár formálisan a császár volt az állam
feje, a hatalom egy katonai vezetô (sogun) kezében volt, akit az arisztokrata
szamurájok kasztja támogatott.
A francia forradalommal egyidejûleg a politikában megjelentek a pártok.
Jóllehet még nem rendelkeztek szigorú, szabályozott szerkezettel, a modern pártok már alapvetôen különböztek a korábbi, még az ókorból eredô csoportosulásoktól: ezek már nem egyéni vagy családi érdekeket, hanem általános politikai,
társadalmi és gazdasági érdekeket képviseltek bizonyos ideológiák alapján.
Nagy-Britanniában például a tory párt (a késôbbi Konzervatív Párt) a földbirtokos arisztokrácia, a whig (a késôbbi Liberális Párt) pedig a városi burzsoázia érdekeit támogatta. Az Egyesült Államokban a Demokrata Párt fôként
a déli ültetvényesek érdekeit, a Republikánus Párt pedig az északi iparosokét
képviselte. Franciaországban a pártok nem gazdasági, inkább politikai
irányvonalakat érvényesítettek: a liberálisok az alkotmányos monarchiát, a
demokraták a köztársaságot, az ellenforradalmárok pedig az abszolút monarchiát szerették volna bevezetni.
A forradalom példát mutatott a francia népnek a külsô beavatkozás elleni
harcban. Késôbb a napóleoni uralom épp azáltal, hogy elindította a különbözô
népeknek a francia megszállás vagy uralom elleni felszabadító küzdelmét,
kialakította a függô helyzetbe hozott vagy teljesen elnyomott népekben saját
nemzeti érzésüket, illetve megerôsítette azt ().
Az egyének közti egyenlôség eszméjét kiterjesztették a nemzetek közötti
kapcsolatok szintjére is, hirdetvén, hogy egyetlen nemzetnek sincs joga elnyomni a másikat (,,).
A nacionalizmus nemcsak a politikában jelentkezett, hanem a romantika
irányzataként a kultúrában, irodalomban is.
Mindezek azt eredményezték, hogy a XIX. századról nemcsak mint a „forradalmak századáról”, hanem mint „a nemzetek századáról” is beszélünk.
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 „Értesítenem kell ôfelségét
arról a lelkesedésrôl, amely
csapataink varsói megjelenésekor kitört. Életemben
nem tapasztaltam a nemzeti
szellem ilyen erôs megnyilatkozását. Amikor közöltem
velük, hogy Felséged kinyilvánítja Lengyelország függetlenségét, amint biztos lesz a
40 000 jól felfegyverzett katonában, így válaszoltak nekem:
„mi 100 000-t adunk csak
azért, hogy a nagy Napóleon
el ne hagyjon bennünket.”
(Murat marsall Napóleonhoz
1806-ban)
Miért fogadták rokonszenvvel a lengyelek a franciákat?

 Lengyel

nemesek gyermekeit hurcolják el, hogy
Oroszországba
számûzzék
ôket.



„Emberemlékezet
óta
olasznak
nevezett
nép
vagyunk...természetes
határok közé illeszkedve
ugyanazt a nyelvet beszéljük,
ugyanaz a hitünk, ugyanolyan
az erkölcsünk és ugyanolyanok a szokásaink, büszkék
vagyunk a legdicsôbb politikai,
tudományos, és mûvészeti
múltunkra, amely ismert volt
Európa történetében.
Nincs nemzeti lobogónk,
nincs politikai nevünk, nincs
rangunk
sem
Európa
nemzetei között. Nincs közös
fôvárosunk, közös alkotmányunk, közös piacunk.
Nyolc országra vagyunk szétosztva. Ezeknek az országoknak egyike Ausztriához tartozik; a többiek közül egyesek
családi kapcsolatok révén,
mások egyszerûen gyávaságuk
folytán
vakon
engedelmeskednek ennek a
befolyásnak.”
(Giuseppe Mazzini: Itália,
Ausztria és a Pápa)
Milyen érvek szóltak Itália
egysége mellett? Milyen
akadályok merültek fel?

 A POLITIKAI RENDSZEREK
FÔBB TÍPUSAI
EURÓPÁBAN 1815-BEN
Demokratikus
Liberális
Liberális és abszolutisztikus
Abszolutisztikus

Nevezzetek meg egy-egy államot a politikai rendszerek típusaira!

SZÓTÁR
 Cenzus: vagyonbecslés,
amelynek alapján megadták a
szavazati jogot.
 Demokrácia: olyan politikai
rendszer, amelyben a hatalom
a nép kezében van. A tényleges
hatalmat voltaképpen a megválasztott képviseleti szervek
gyakorolják, ezeket viszont a
nép választja meg az általános
választójog és szabadságjogok
rendszere révén.
 Ideológia: politikai, erkölcsi,
gazdasági elvek és eszmék
együttese.
 Nacionalizmus: egy nemzet
azonosságát és érdekeit politikai, gazdasági vagy kulturális
téren védelmezô gondolkodás- és cselekvésmód.

Az angol képviselôház. A középsô
asztalnál ültek a miniszterek, a szélsô
oldalakat pedig egy-egy párt képviselôi
foglalták el.

FELMÉRÔ
1. Milyen helyet biztosít a
liberalizmus az egyénnek a
politikai életben?
2. Mi volt a liberalizmus
álláspontja a demokráciával
szemben?
3. Soroljátok fel a politikai
rendszerek típusait! Miben
különböznek egymástól?
4. Határozzátok meg a
modern politikai pártot!
5. Miért tekintették a XIX.
századot a „nemzetek századának”?

 1808. május 2. Francisco Goya festménye.
A spanyol ellenállók franciaellenes harcának érzékletes ábrázolása.
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 „Az emberiség történelme
folyamán kevés tragédia
ragadta meg annyira a figyelmet, mint az AIDS. Egyetlen
betegség sem keltett még
olyan heves reakciót, hogy az
Egészségügyi Világszervezet
állandó mozgósításban legyen, mint az AIDS-elleni
küzdelemben.
Az
eddig
ismertek alapján, egyetlen kór
sem keltett nagyobb nyugtalanságot, nem szült nagyobb
elôítéleteket a betegekkel
szemben, nem okozott ennyi
vitát erkölcsi és jogi téren, és
nem kényszerítette ekkorra
erôvel a társadalmat olyan
kérdések
felvetéséhez,
melyek felett korábban könynyedén napirendre tért: a
kábítószer-fogyasztás,
a
szexualitás és a társadalom
szegény rétegeinek helyzete.”
(Lori Heise: A világ állapota,1989)

SZÓTÁR

 Egy anya tragédiája: gyermeke AIDS-vírussal
fertôzött.

 II. János Pál pápa egyike a XX.
század azon reprezentatív személyiségeinek, aki a Katolikus
Egyházat cselekvésre késztette
korunk minden nagyobb problémáját illetôen, a keresztény és
demokratikus értékek érvényesítésétôl kezdve a demográfiai
kérdésekig.

 Közigazgatás: az ország
szervezésében,
gazdálkodásában részt vevô állami
intézmények összessége.
 Vagyonkezelés: egy vállalat
vezetése; termelési vagy
cserefolyamatok
lebonyolítása.
 Internet (világháló): világméretû számítógép-hálózat,
amely megkönnyíti az információk világszintû áramlását.
 Szomatikus: az emberi testtel kapcsolatos.
 Tranzakció: megegyezés,
szerzôdés, ügylet.

 A jövô társadalom alapértéke minden bizonnyal
az információ lesz, melynek gyors és hatékony
áramlását a számítógép biztosítja. A számítógépek
gyakorlatilag már napjainkban is összekötik a civilizációnkat alkotó tevékenységi területeket (gazdaság, társadalom, kultúra stb.). Ezt az állításunkat
a számítógép alkalmazási területeinek rövid listájával támasztjuk alá: a számítógépes termelés, a
mesterséges intelligencia és a robotok, a vagyonkezelés és közigazgatás, tôzsdei és pénzügyi
tranzakciók, az elektronikus kereskedelem (eladás
és reklám az Interneten keresztül), telekommunikáció, a lemezen és Interneten található könyvek,
számítógépes szerkesztés (a tankönyv, amit a
kezetekben tartotok szintén számítógép segítségével készült).
Az éhínség fôképp a
fiatal generáció körében szedi áldozatait.

FELMÉRÔ
1. Mi a Nobel-díj?
2. Milyen nagy problémák
megoldása hárul a III. évezredre?
3. Mi a szerepe a fiataloknak ebben a tekintetben?

A kolumbiai hatóságok valóságos
hadjáratok keretében pusztítják a
kábítószergyártásra használt mákültetvényeket.
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A világ a harmadik évezred küszöbén

4. STABILITÁS ÉS INSTABILITÁS A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKBAN
A kommunista rendszerek összeomlása és az SZU széttagolódása véget
vetett a kétpólusú világnak. A történelemben elôször, egyetlen ország, az USA,
hatalmas katonai felszereltségének köszönhetôen képes az egész Földgömb
feletti uralomra ().
A hidegháború befejezése változásokat hozott Európa területi-politikai
szerkezetében. A legfontosabb változás az 1945-ben kettéosztott
Németország újraegyesítése volt (1990-ben), miáltal visszanyerte a kontinens
legnagyobb gazdasági hatalmának státusát.
Miközben az Észak-atlanti Szövetség és az európai integráció a stabilitás
tényezôiként lépnek fel a nemzetközi kapcsolatokban, addig más területi-politikai változások instabilitást és fegyveres konfliktusokat eredményeztek.
Az SZU felbomlását követôen a kaukázusi helyzet egyre inkább
elmérgesedett: Grúziában szeparatista mozgalmak kezdôdtek, a csecsenek
pedig hosszú lefolyású függetlenségi háborút indítottak (). Közép-Ázsiában
Tadzsikisztán vált polgárháború színterévé.
A gazdasági versengések, melyek néha nyílt vagy rejtett „gazdasági
háborúkba” torkolltak, szintén instabilitási tényezôkké váltak.
A Kaszpi-tenger körüli kôolaj- és földgáz-lelôhelyek felfedezése jelentôsen
megnövelte e térség gazdasági és stratégiai fontosságát. Az egyes kaukázusi
államok közti konfliktusok és a szeparatista mozgalmak akadályozzák a kôolaj
és földgáz szállítására alkalmas útvonalak kialakítását. Romániának igen
jelentôs érdeke az, hogy e szállítóvonalak egyike országunk területén is áthaladjon, mindenképpen egyfajta fellendüléshez vezetne. A „kôolaj útjának”
létrehozása, amely a híres „selyem útjának” a korszerûsítése lenne, elsôsorban azért fontos, hogy etnikai háborgásoktól és katonai konfliktusoktól
mentes széles euro-ázsiai területeket tegyenek alkalmassá intenzív gazdasági tevékenységek lebonyolítására.
Súlyosabbak a jugoszláv térség feldarabolódása nyomán létrejött konfliktusok: legelôször Szerbia és Horvátország, majd a boszniai szerbek, horvátok
és muzulmánok, végül pedig a szerb és albán lakosság között Koszovóban.
Az Európában tomboló feszültségek és konfliktusok mellett a világ más
tájain régebbi összetûzések lángoltak fel ismét a hidegháború befejezése után.
Az Irán ellen folytatott hosszas háborút követôen 1990-ben Irak lerohanta
Kuvaitot, heves reakciót váltva ki az ENSZ részérôl, amely katonai úton távolította el a betolakodót (B). A közép-keleti feszültséget (A) az iszlám fundamentalista szervezetek terrorista tettei (merényletei) súlyosbítják.
Az etnikai, politikai vagy vallási konfliktusok mellett kialakult a gazdaságipénzügyi bûnözés, a maffia, kábítószer-csempészek, terrorista csoportok stb.
tevékenysége, amelyek nemzetközi hálózataikon keresztül fenyegetik az
államok biztonságát. A kommunizmus összeomlása az SZU-ban nem hozta el
tehát a „szabad világ” által áhított békét és biztonságot. Az új kihívásoknak
csak olyan politikai és katonai intézményekkel lehet megfelelni, amelyek a
világbéke elleni bármilyen fenyegetést képesek elhárítani.
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 Az orosz csapatok ellen harcoló csecsenek, akik Dzsohar
Dudajev vezetésével valóságos
Dávid-Góliát küzdelmet vívnak
függetlenségükért, a nemzeti
ideál mozgósító erejének kiváló
példái. Habár Oroszország
katonai fölénye eldöntötte
végsô soron a küzdelmet, a
csecseneknek sikerült tényleges autonómiára (önállóságra)
szert tenniük.

SZÓTÁR
 Embargó: egy
bizonyos
országgal való gazdasági
kapcsolatok betiltása.
 Iszlám fundamentalizmus: a
Korán tanításainak merev és
teljes mértékû elfogadása.
 Szeparatista mozgalmak:
egyes nemzeti vagy politikai
kisebbségek
mozgalmai,
melyek az általuk lakott terület
függetlenítését célozzák.

FELMÉRÔ
1. Magyarázzátok meg a
közép-keleti konfliktus elhúzódását!
2. Milyen jelentôsége lenne
a „kôolaj útjának” Románia
szempontjából?
3. Milyen jelenségek fenyegetik leginkább a nemzetközi
békét és biztonságot?
4. Nevezzétek meg a mai
nemzetközi kapcsolatok feszültség-gócait!

A.

E S E T TA N U L M Á N Y

A KÖZÉP-KELET

A ÖBÖLHÁBORÚ

B. Z

A közép-keleti béke megteremtésére irányuló
erôfeszítések, amelyek Izrael számára a biztonságot, a
palesztin arabok számára pedig egy független állam
megteremtését kívánták megvalósítani, eddig csak részleges sikerrel jártak. Az USA közvetítése nyomán Izrael
elfogadta a „területeket a békéért” elvet, lemondott
Ciszjordániáról és a Gáza-övezetrôl a Jászer Arafát által
vezetett palesztin hatóság javára. Az Izrael elleni terrorakciók folytatása a szélsôséges muzulmán szervezetek
részérôl, amelyeknek tagjai palesztin területeken
rejtôzködnek, lelassította az Oszlói Szerzôdésen (1993)
alapuló békefolyamatot, és további feszültségeket keltett
az izraeli kormány és a palesztin hatóság között. Az USA
békeközvetítô tevékenysége nem hozta meg a várt eredményeket. Az oszlói megállapodások nyomán új lendületet
nyert békefolyamatot felfüggesztették az 1999-re tervezett
izraeli választásokig.

1990. augusztus 2-án a Szaddam Husszein vezetése
alatt álló Irak lerohanta és magához csatolta Kuvait emirátust, azzal az ürüggyel, hogy történelmi jogokkal rendelkezik fölötte.
Az ENSZ elítélte az agressziót és kereskedelmi
embargót rendelt el Irak ellen, majd miután Bagdad továbbra is visszautasította csapatainak kivonását, 1991. január
3-án elindította a „Sivatagi vihar”-nak nevezett katonai
akciót. A hadmûveletekben résztvevô haderô nagy részét
az USA biztosította. Az akció következtében február 27-én
Kuvait felszabadult, de Irakot továbbra is az ENSZ felügyeli, mivel több jel is arra mutat, hogy a bagdadi hatóságok titokban biológiai és vegyi fegyvereket gyártanak. Az
iraki kormány elutasította az együttmûködést a fegyvergyártást ellenôrzô szakcsoportokkal, ezért 1998. decemberében angol és amerikai bombázók bevetésével került
sor a „Sivatagi rókának” nevezett büntetô hadjárat végrehajtására.
1. Melyek voltak az
öbölháború
kitörésének okai?
2. Mivel magyarázható, hogy a válság
napjainkig elhúzódott?

Bill Clinton amerikai
elnök a volt izraeli
külügyminiszter, Jichák
Rabin (balra) és a
palesztin hatóság
vezetôje, Jászer Arafát
(jobbra) között.

Izland 2 100

Hollandia 700

65 100

Németország

Belgium 1 700

Norvégia 100
Bosznia 900

Anglia
Kanada 200

11 400

Magyarország Horvátország 400
1 300
Macedónia 500

8
20

Portugália 1 000

31

Kuba 1 600
16

Görögország 500
21
Olaszország 11 800

3

23

Haiti 400

25

15

Egyiptom 1 200

32

19
28

35

30

36 500

Dél-Korea

27
14

Kuvait 1 900

Hondurász 200
6

11
9

1

4

34

Bahrein 800

26

10

18

41 500

Japán

Törökország 2 900
33

17

13

29

12

Spanyolország
2 500
24

5

22

Thájföld 100

Szaúd-Arábia 2 500

7

Szingapúr 200

2

Panama 5 500
Diego-Garcia 700
Ausztrália 400

 AZ AMERIKAI SZUPERHATALOM
a legfontosabb államok, ahol amerikai csapatok állomásoznak
olyan országok, amelyekkel szemben az USA 1993–1996
között gazdasági szankciókat alkalmazott. Ezeket terrorizmussal, kábítószer csempészettel, nukleáris fegyverek
fejlesztésével, az emberi jogok megsértésével és
környezetszennyezéssel vádolták.
Például Japán 41 500 az ott állomásozó amerikai katonák száma

1. Afganisztán
2.Angola
3. Szaúd Arábia
4. Burma
5. Bosznia
6. Brazília
7. Burundi
8. Kanada
9. Kína

10. Kolumbia
11. Észak-Korea
12. Horvátország
13. Kuba
14. Az Egyesült
Arab Emirátusok
15. Gambia
16. Guatemala
17. Haiti

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Irak
Irán
Olaszország
Líbia
Maldiv-szigetek
Mauritánia
Mexikó
Nikaragua
Niger

27. Pakisztán
28. Katar
29. Oroszország
30. Ruanda
31. Szerbia
32. Szudán
33. Szíria
34. Tajván
35. Zaire
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A TÖRTÉNELEM
AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE?
A. „Egyetlen generáció sem valósítja meg történelmét romokon, hanem az
elôzô nemzedékek szerzeményein. A jelen minden egyes pillanata új
nézôpontból villantja fel a múltat, elôreláthatatlan vetületeket fedezve föl.”
(Charles Samaran)
B. „Ami a történelmi tettet leginkább jellemzi, az ... nem más, mint emberi
vonatkozása. A történelmi cselekedet akaratunk, sikerünk vagy kudarcunk egy pillanata. A múlt tetteinek kutatása a puszta történések szemszögébôl kevésbé
csábító, mint a mögöttük felsejlô összefüggések, erôfeszítések feltárása. ...elkerülhetetlen, hogy az ember saját cselekedetének értelmét kutassa.” (E. H. Carr)
C. „A történelemnek a mindenkori élet elemeit kell megkeresnie a megértés
iránti csodálatos törekvésben”. (Nicolae Iorga)
D. „Ugyanolyannak látom a történelem és a mûvészet feladatát: a
történésznek nem erkölcsi tanítónak vagy filozófusnak kell lennie, hanem
tisztán és logikusan kell elôadnia a történteket.” (Vasile Pârvan)
E. „...nem minden történelmi jelentôségû, ami az emberrel kapcsolatosan
történik. Az ember javak egész sorát hozza létre, és számos eseményben vesz
részt, amelyeket a történelem nem jegyez fel. Mi akkor hát a történelem?
Csakis az, ami jelentôséggel bír az emberre, de különösen az egész emberi
nemre nézve.” (Wilhelm Windelband)
F. „Ki tagadhatná a történelem erôszakos szerepét? Ez a szerep természetesen nem vesztôdhet el egy mindig bírálható nacionalizmus
gyártásában, vagy egy ízlésemnek megfelelô humanizmus elmélyítésében. Az
igazán nagy probléma az, hogy a történelem képezi azt az összetevôt, amely
nélkül egyetlen nemzeti öntudat sem lenne életképes, márpedig nemzeti öntudat hiányában nem létezhet egyetlen eredeti kultúra, egyetlen valódi civilizáció
sem.” (Fernand Braudel)
G. „A XX. században az ember többé nem fogható fel szabad, önrendelkezô, független egyénként, aki befolyásolja világát, anélkül azonban, hogy
meghatározná azt. A történelmen keresztül öntudatra ébred, többé nem
szigetelôdik el az elôzô korok folytonosságától. A történelemre, mint saját
lényének meghosszabbítására kíváncsi.” (Philippe Ariès)
H. „Én felfogom a matematika törvényeit, de a legegyszerûbb történelmi
valóság tekintetében, amelyhez megérzésre is szükség van, elbizonytalanodom, akár egy utolsó félkegyelmû.” (Karl Marx)
I. „A modern tudomány logikája megmondhatja világunkról: miért van az,
hogy mi, elôrehaladott demokráciák lakosai tisztviselôk vagyunk, és nem parasztok, akik alig biztosítják megélhetésüket a föld megmûvelésébôl, miért vagyunk
szakszervezetek vagy más szakmai csoportosulások tagjai, és nem törzsekbe
vagy klánokba szervezôdünk, miért a felsôbb, bürokratikus hatóságok elôtt hajtunk fejet, és nem a papok elôtt, és végül miért vagyunk írástudók és miért
beszélünk egy közös, nemzeti nyelvet.” (Francis Fukuyama)
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Frederick Jackson Turner
(1861–1932) amerikai történész az Egyesült Államok
történelmét az országhatár
keletrôl nyugatra történô
mozgásával magyarázta.

Nicolae Iorga (1871–1940),
a
legnagyobb
román
történész, egy 1904-bôl származó fényképen.
Értékes, tekintélyes nagyságú életmûvét a nemzeti és
egyetemes történelem kutatásának szentelte: 1359
könyvet és tájékoztató füzetet
és kb. 25 000 újságcikket írt.

´´ LAP
FELMÉRO
JELÖLJÉTEK IGENNEL A HELYES, NEMMEL A HELYTELEN VÁLASZOKAT!
1. Napóleon ªtefan cel Marenak kortársa volt.
2. Az a tény, hogy Bismarck áthaladt X helységen, történelmi tett.
3. A XIX. században a demokrácia mintája az Orosz Birodalom volt.
4. Giuseppe Verdi nagy író volt.
5. Nicolae Grigorescu festményei a román gazdaság termékei.
6. Franciaország európai nemzet.
7. Az egyiptomi civilizációt a XIX. században az elôrehaladott technika jellemezte.
Gheorghe Brãtianu román
politikus (1898–1953)
Elemzései a román és az
egyetemes történelem közötti
összefüggések feltárására
törekedtek. Elsôként értékesítette a néphagyomány elemeit (mítoszok, történelmi
legendák) a román történeti
elemzésben.

8. Az újkorban minden nemzet a maga útján fejlôdött.
9. Az 1929–33-as túltermelési válság az országok többségében korábban nem
tapasztalt gazdasági növekedéshez vezetett.
10. A Gulag korunk civilizációjának sikerei közé tartozik.
11. Jugoszlávia felbomlása az öbölháború következménye volt.
Amennyiben a válaszok helyesek – vagyis mindegyik NEM – az annak köszönhetô, hogy:
• megértettétek
– a történelmi események egymásutániságát (A);
– a személyes tevékenység és a történelmi tett közti különbséget (B);
– az állam, nemzet, gazdaság, civilizáció kulcsfogalmakat (C, D, E, F,);
– a nemzetek és civilizációk közötti kapcsolatokat (G, H).
• érvekkel alátámasztott véleményetek van (I).
Mindez abban segít nektek, hogy megértsétek a világot, hogy véleményt
alkothassatok róla és a tények ismeretében döntsetek.

Fernand Braudel, francia
történész (1902–1985)
A civilizációk hosszú távú
fejlôdésével foglalkozott, aláhúzva a különbözô korszakok
közti gazdasági, társadalmi és
gondolkodásbeli folytonosságot.
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