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Az osztályból 9-en töltöttétek ki a tesztet, amiből sajnos 2 elégtelen volt. A legjobb munkát 

Zsófi végezte, utána következett Bence. És Boldi, a te teljesítményed is említésre méltó. 

 

Végre belekezdünk a 7. osztályos könyvbe, ez mindenkinél otthon van a munkafüzettel 

együtt, úgyhogy nincs kifogás (Lia). 

Nagyobb léptekkel fogunk haladni, a kevésbé fontos részeket kihagyjuk, ezért fontos, hogy 

pontosan azt csináljátok, amit kérek. 

 

KTA 35. o. A XIX. sz. első fele térképen nézd meg az olasz és a német területeket. 

Mit látsz? 

 

A két területen nincs egységes állam, több kisebb feudális államra tagolódik, azaz nincs 

egységes Olaszország, és nincs egységes Németország sem. 

 

Most nézd meg a KTA 42. o. térképét! 

Jól látszik a különbség. 

 

Füzeti vázlat: 

   50. óra   04.16. 

        Az olasz és német egység 

 

nacionalizmus: a XIX. sz. egyik eszmei irányzata 

eredete: natio = nép, nemzet 

tartalma:     olyan eszme, mely a nemzetet, a nemzeti összetartozást tekinti a legfőbb értéknek. 

                   közös nemzeti nyelv használata 

 …...közös nemzeti értékek tisztelete (kultúra, történelem, hagyományok) 

eszmei célok összefonódtak a gazdasági célokkal is 

↓ 

feudális széttagoltság miatt a gazdaság is széttagolódott   →     gazdasági fejlődés akadálya 

Cél: egységes nemzetállamok létrehozása 

 

Olaszország:  

Itália erősen széttagolt: - politikailag – kis államok  legerősebb állam: Piemont 

    Észak Itália egy része a Habsburgok kezében van 

-gazdaságilag: észak jelentősen fejletteb a déli területeknél 

olasz egység Piemont vezetésével valósul meg 

1859: piemonti-osztrák háború 



 Solferino: legjelentősebb csata 

piemontiak francia segítséggel győztek az osztrákok felett 

1860: népfelkelés tör ki Szicíliában, Garibaldi vörösingesei élén csatlakozik és É-ra vonul 

 ősszel elfoglalja Nápolyt, megdönti a Bourbonok hatalmát 

1861: Torinóban kikiáltják az egységes Olasz Királyságot   uralkodója: Viktor Emanuel lesz 

 De: Róma még Franciaország kezén, Velence, Milánó pedig Habsburgoké 

1870: egységes Olaszország létrejötte    fővárosa: Róma 

 

Német Császárság: 

XIX. sz. elején két erős német állam: Poroszország és Ausztria 

Poroszország élén: Otto von Bismarck („vaskancellár”) 

mellettük több apró fejedelemség 

2 elképzelés a német egység megteremtésére 

 

nagynémet egység     kisnémet egység 

Ausztria részvételével és vezetésével   Poroszország vezetésével Ausztria nélkül 

 

mindkét állam versengett a vezető szerepért       →      háborúhoz vezet 

 

1866: porosz – osztrák háború 

           döntő csata: Königgrätz-nél    osztrák vereség 

 eredmény: Ausztria kiszorul É-Itáliából, elveszti Velencét, Milánót 

        német egység Ausztria nélkül valósul meg 

        Ausztria meggyengülése elvezet a 1867-es magyar kiegyezéshez 

A megerősödő egységes német állam létrejöttét Franciaország nem nézte jó szemmel, mert 

félti európai nagyhatalmi pozícióját 

 

1870-71: porosz – francia háború 

 francia vereség 

 eredmény: megbukott a francia császárság és kikiáltották a köztársaságot 

       Róma olasz kézre kerül 

       Fro.-nak le kell mondania Elzászról és Lotaringiáról – németeké lesz 

       Fro. hatalmas jóvátételt fizet a németeknek 

       1871-ben Versailles-ban kikiáltották a Német Császárságot 

   uralkodója: I. Vilmos 

 

Hf: Tk. 8-11. o. tanulni + füzet 

Mf: 8-9. o. számozott feladatok 
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