
Európa eseményei



Franciaország

• A franciák többsége 1870-ben az alkotmányos monarchia
visszaállítását kívánta, és a két jelölt közül X. Károly unokájának,
Chambord grófjának kínálták fel a trónt, ő azonban visszautasította az
alkotmányt és a trikolórt. A franciák ebbe nem egyezhettek bele,
helyette az idős és gyermektelen gróf halálára vártak, hogy a Lajos
Fülöp által örökösnek jelölt, liberálisabb párizsi grófot tehessék a
trónra.



• Az „ideiglenes” francia III. köztársaság alaptörvényeit 1875-ben
fektették le, azonban a monarchia kérdése továbbra is fontos téma
maradt egészen 1877-ig, amikor Patrice de Mac-Mahon elnök
megkísérelt megszabadulni a republikánusoktól.



• A „május 16”-nak (seize Mai) elnevezett, puccskísérletnek kikiáltott
eseményből végül mégis a köztársaságiak kerültek ki győztesen, akik
az elnöki hatalmat nagyon meggyengítették, hogy elejét vegyék a
hasonló eseteknek. A koronaékszereket 1885-ben széttörték és
eladták, így demonstrálva a királyság végét. A gyenge lábakon álló
kormányoknak – melyek általában alig pár hónapig voltak hivatalban a
hatalmi harc miatt – 1889-ben sikerült elhárítaniuk Georges
Boulanger tábornok puccskísérletét, ami diktatúrával fenyegetett.



• Nagy vihart kavart 1893-ban a Panama-csatorna építése körüli
„panamák” nyilvánosságra kerülése és az 1894-1906 között zajló
Dreyfus-ügy, ami végül a francia antiszemitizmus vereségét hozta.



Bécsi kongresszus

• Az első (1814. május 30-án kötött) párizsi békeszerződés utolsó
cikkének értelmében mindazon hatalmak, melyek az I. Napóleon
császár ellen folytatott háborúkban részt vettek, a politikai és területi
viszonyok rendezése végett Bécsbe küldték követeiket a
kongresszusra, mely 1814 szeptemberében nyílt meg.



Kisantant

• A kisantant elnevezés alatt Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia
szövetségét értjük, amelynek legfőbb célja a Párizs környéki békék
rendszerének fenntartása volt. A kifejezés maga egy magyar újságírótól
ered, aki „apró antant”-nak nevezte a szövetséget.[1] Először Csehszlovákia
és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (későbbi Jugoszlávia) kötött szövetséget
Magyarország ellen (1920. augusztus 14.), ehhez 1921-ben csatlakozott
Románia is (április 23.: cseh-román, majd június 7.: jugoszláv-román
szerződés). Ezt a három szövetséget először egy magyar újságíró nevezte
gúnyosan apró antantnak, amit azonban az érintettek felvállaltak: innen
ered a kisantant elnevezés. A hármas szövetség felett előbb Róma, később
Párizs bábáskodott, s a franciák fel is használták a kisantantot saját
régióbeli érdekeik érvényesítésére.



Közeledés Oroszországhoz

• A szerződés – mely tehát a szó hagyományos értelmében nem jelentett szövetséget –
azonban egyúttal válasz is volt a Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia által
1879-ben létrehozott kettős- majd 1883-ban Olaszország bevonásával kibővült hármas
(sőt 1884-ben Románia csatlakozásával négyes) szövetségre is. Az Európa hatalmi
törekvéseit tükröző szerződésekből azonban kimaradt az Orosz Birodalom, mely
féltékenyen figyelte a kialakulóban lévő új rendet. Oroszország és Franciaország
hagyományosan jó kapcsolatokat ápolt, így logikusnak tűnt, hogy valamilyen módon
bevonják a cári országot is a hatalomért vívott politikai küzdelembe. Noha II. Miklós orosz
cár 1905. július 24-én szövetségi szerződést kötött II. Vilmossal, a cár utóbb visszavonta
aláírását. Ezt követően már nem volt akadálya, hogy Pétervár is csatlakozzon a brit-
francia szövetséghez, bár magát az Entente cordialet az Orosz Birodalom – és később más
szövetséges állam – sem írta alá, külön-külön egyezményeket kötöttek egymással az
érdekelt országok (1907-es szentpétervári angol-orosz szerződés). Történelmi érdekesség,
hogy nem csak Oroszország közeledett korábban Németországhoz, de az angoloknak is
volt egy német orientációs időszakuk, ám amikor látták, hogy Berlin a hadiflotta
nagyarányú bővítésébe kezd, nem folytatták tovább a közeledést.



1893. Francia-orosz szövetség

1890-ben Németország nem újította meg a német-orosz
viszontbiztosítási szerződést. Az orosz diplomáciának ez intő jel volt
arra, hogy elfelejtse a krími háborút, a franciák felé közeledjen. Így
került sor a katonai szövetség megkötésére.



1896. Brit munkáspárt megalakulása

• James Ramsay MacDonald, a brit Munkáspárt vezetője, a liberálisok
beleegyezésével munkáspárti kisebbségi kormányt alakít. A Munkáspárt
Nagy-Britannia történetében első ízben került hatalomra. Az 1923.
decemberi választásokon egyetlen párt sem szerzett elegendő szavazatot
ahhoz, hogy egyedül vezethesse az államügyeket. James Ramsay
MacDonald pártjának jobboldali képviselőiből szervezi kormányát. Az
evolúciós szocializmus és az engedményekre hajlamos gyakorlati politikai
híveként szembefordult a Munkáspárt baloldalával. Az új kormány
megszünteti az autók védővámját, és csökkenti a tea-, kávé- és kakaóadót,
illetve a vámtételeket. Diplomáciailag elismeri a Szovjetuniót, és
kereskedelmi szerződést köt vele. Ősszel MacDonald alulmarad egy bizalmi
szavazáson, s az új választásokon a konzervatívok pártja győzedelmeskedik



1914. marnei-csata

• 1914-ben, az első világháború kitörése után, Luxemburg és Belgium
megszállásával a német hadsereg megnyitotta a nyugati frontot. A
megállíthatatlannak tűnő német előrenyomulást csak az első marne-i
csatában sikerült feltartóztatni. Ekkor mindkét hadviselő fél
lövészárokrendszereket kezdett kiépíteni az Északi-tengertől egészen a
svájci határig. Ez a vonal a háború jelentős részében viszonylag
állandó maradt.
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