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Az Appennini-félsziget államainak 

egyetlen uralkodó alatt végbement 

egyesítésével magyar nyelven csak 

kis számú munka foglalkozik, ezek 

is évtizedekkel ezelőtt láttak napvi-

lágot, a frissebb szakirodalom pedig 

a kérdés egy–egy részfolyamatára 

vagy meghatározó szereplőire össz-

pontosít. Ezért a témában minden te-

kintetben hiánypótlónak érezzük 

Pete László, a Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Olasz 

Tanszék tanszékvezetőjének 2018-

ban megjelent könyvét. 

A szerző bevezetésként megvizs-

gálja a Risorgimento korszakhatárát, 

amely a legelterjedtebb értelmezés 

szerint a 18. század közepétől/végé-

től, esetleg a 19. század elejétől 

1860–1861-ig, illetve 1870–1871-ig 

tartó időszak, amikor a független és 

egységes olasz állam létrejött. Azon-

ban a szerző hangsúlyozza, hogy a 

félsziget államainak egyesítése 

egyetlen uralkodó jogara alatt csak 

az 1850-es évek végén, előre nem 

látható események folytán valósult 

meg, s maga az egyesítés diplomá-

ciai és katonai eseményei nagyon rö-

vid idő alatt, 1859 április–1860 nov-

embere között következtek be. Pete 

László arra is felhívja a figyelmet, 

hogy egyes kiemelkedő személyek 

tevékenysége, és a nemzetközi ese-

mények mellett a főszerepet az a kul-

turális és politikai folyamat játszotta, 

amely a 18. században indult, és a 

19. század első felében teljesedett ki. 

A 18. század végén francia hatásra 

alakult ki a politikai alapon megkö-

zelített nemzetfogalom, s a 19. szá-

zadban már nem csak kulturális, ha-

nem politikai mozgalom is született 

a nemzetállam elérése céljából. A 

szerző meghatározza a kezdetben 

vallási tartalommal rendelkező 

„risorgimento” (feltámadás) szó je-

lentését, amely irodalmi kontextus-

ban a félsziget kulturális újjászületé-

sére vonatkozott. A kifejezés az 

1830–1840-es évektől a politika, 

majd az 1880-as évektől a történet-

írás szókészletébe is bekerült. 
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A szerző a bevezetésben megje-

lölt keretek között időrendben ha-

ladva, a 18. század második felétől 

1861-ig dolgozta fel az itáliai álla-

mok történetét. Külön érdeme a 

könyvnek, hogy a félsziget két, föld-

rajzilag legnagyobb kiterjedésű ál-

lama (Szárd-Piemonti Királyság, 

Nápoly-Szicíliai Királyság) és az 

Egyházi Állam mellett a kisebb itá-

liai államok történetére is hangsúlyt 

fektet, a vizsgált korszak kiemelkedő 

személyeiről (pl. Mazzini, Cavour, 

Garibaldi) rövid, de érdekességek-

ben gazdag portrékat olvashatunk. 

Az „Itália a XVIII. század máso-

dik felében” című fejezetben megis-

merjük a félsziget államainak sajá-

tosságait, politikai és gazdasági 

helyzetüket, a felvilágosult abszolu-

tista korszak reformpolitikájának 

eredményeit, az államokban feszülő 

belső ellentéteket. Itáliában a politi-

kai széttagoltság mellett az egyes ál-

lamokon belül is jelentős különbsé-

gek voltak, az identitástudat sem fel-

tétlenül esett egybe a politikai és 

földrajzi határokkal. Példaként meg-

említhető Szicília, amely hiába alko-

tott egy királyságot Nápollyal, a szi-

get parlamenttel rendelkezett, és a 

szicíliaiak ellenségként tekintettek a 

nápolyiakra. Szicíliának ez a sajátos-

sága a vizsgált korszak minden je-

lentős eseményénél megnyilvánult. 

Itália hanyatlása a 18. század köze-

pén abszolúttá vált, de a kulturális 

egység tudata erősödött. Az egyes ál-

lamok „illuministái” 1789 előtt nem 

forradalmárok, hanem újítók, refor-

merek voltak, akik a fennálló politi-

kai rendszer keretei között tevékeny-

kedtek. A francia forradalom kitö-

rése után Itáliában hazafias-jakobi-

nus mozgalom született, amely fel-

vetette Itália újjászületésének, a 

risorgimentónak a kérdését, az esz-

mék kiléptek az irodalom keretei kö-

zül, és a gyakorlati politika világá-

ban a megvalósulás felé indultak. 

Francia példára az egy és oszthatat-

lan köztársaság képe ösztönözte Itá-

liában hasonló vágyak megfogalma-

zódását, a köztársasági tervek 1796 

után, a francia hadsereg által elfog-

lalt területeken valósultak meg. 

A könyv részletesen bemutatja a 

Triennio-t, azaz Napóleon első itáliai 

hadjáratától a franciák kiűzéséig 

tartó időszak (1796–1799) esemé-

nyeit a különböző itáliai államokban. 

Nyomon követi a köztársaságok 

megalakításának folyamatát, de 

hangsúlyozza, hogy Franciaország-

nak nem állt érdekében az egységes 

olasz köztársaság létrejötte, és az 

olasz hazafiak hiába küldték erre irá-

nyuló petíciók sorát a francia tör-

vényhozásba. A szerző kiemeli, 

hogy a Triennio idején az egység-

párti olasz hazafiak célja nem való-

sult meg ugyan, de a független és 

egységes olasz köztársaság gondo-

lata nem tűnt el, hanem a 19. századi 

itáliai nemzeti mozgalom egyik leg-

fontosabb áramlata szerveződött 

köré. Kitér Vincenzo Cuoconak a ná-

polyi forradalomról írt, 1801-ben 

megjelent művére, amely a „passzív” 

nápolyi forradalmat elemezve, arra a 

megállapításra jutott, hogy a nápolyi 

forradalom, amelyet külföldiek kez-

deményeztek, és gyakorlatilag ők 
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hajtották végre, Nápolyban csak 

szűk réteget nyert meg magának. 

Pete László felhívja a figyelmet arra, 

hogy Cuoco már a 19. század elején 

rámutatott a Risorgimento egyik jel-

lemzőjére: az eseményeket irányító 

szűk réteg szándékai és a nép igényei 

között húzódó törésvonalra. 

A napóleoni korszakkal (1800–

1815) foglalkozó rész a folyamatos 

területi átrendeződések ellenére le-

zajlott fontos társadalmi és politikai 

fejlődés bemutatásával foglalkozik. 

A Ciszalpin Köztársaságból Olasz 

Köztársasággá, majd Olasz Király-

sággá alakult állam bel-, adó- és egy-

házpolitikájáról, valamint társadal-

máról szemléletes képet kapunk. A 

szerző a francia típusú intézmény-

rendszert és törvénykezést összessé-

gében előnyösnek ítéli Itália szá-

mára, mert jól alkalmazták a helyi 

viszonyokra és egységesítő hatással 

volt a korábbi, területenként eltérő 

joggyakorlathoz képest. Azonban a 

kontinentális zárlat, Napóleon azon 

törekvése, hogy Itáliát gazdaságilag 

alávetett helyzetbe hozza Franciaor-

szággal szemben, károsította az itá-

liai ipart, kikötőket, és a csempészet 

valamint a feketepiac kialakulását 

segítette elő. A Joseph Bonaparte, 

majd Joachim Murat uralkodása alatt 

álló Nápolyi Királyság gazdaságilag 

és politikailag is függő helyzetben 

volt Franciaországtól, az életre hí-

vott modernizációs intézkedések 

nem tudtak pozitív gazdasági hatáso-

kat kifejteni. Az Olasz és a Nápolyi 

Királyság határain kívül eső olasz te-

rületek hosszabb-rövidebb ideig 

közvetlenül Franciaországhoz tar-

toztak, Szardínia és Szicília pedig 

angol ellenőrzés alatt álltak. Előbbit 

nem szállták meg, és nem avatkoztak 

be belpolitikájába, ezzel szemben a 

stratégiai fontosságú Szicílián szoros 

ellenőrzés alatt tartották a Bourbon 

királyi párt. A könyv bemutatja Wil-

liam Cavendish Bentinck, a mediter-

rán térségben állomásozó brit csapa-

tok parancsnokának Szicílián kifej-

tett tevékenységét, főként az 1812. 

évi szicíliai alkotmányt érintően. Na-

póleon sikertelen oroszországi had-

járatát az itáliai francia pozíciók 

meggyengülése, majd feladása kö-

vette, Murat Napóleon és a szövetsé-

gesek közötti lavírozó politikája ku-

darcot vallott, Eugene de Beauhar-

nais is kénytelen volt lemondani az 

Olasz Királyságról. 

Pete László szerint a forradalmi 

időszak és a napóleoni rendszer itá-

liai eseményei nem elhanyagolható 

hatással voltak az éppen ezekben az 

években kezdődött Risorgimentora, 

illetve a mérsékelt reformpártiak 

mellett létezett egy kisebb radikális 

csoport, de a néptömegek továbbra 

sem mutattak érdeklődést a változá-

sok iránt. 

A bécsi kongresszus (1814–

1815) Itáliát érintő döntései érintet-

lenek maradtak 1859–1871-ig, az 

itáliai államok száma hétre csökkent, 

a régi köztársaságok megszűntek, a 

félszigeten osztrák befolyás érvé-

nyesült. Pete László hangsúlyozza, 

hogy a restauráció (1815–1830) sem 

területi–dinasztikus, sem az egyes 

államok belső struktúráját tekintve 

sem jelentett teljes visszatérést a régi 
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rendszerhez. Érvényben maradtak 

államigazgatási, törvényhozási, 

pénzügyi és katonai területen a pol-

gári fejlődést és a modernizációt elő-

mozdító, a francia időszakban szüle-

tett törvények, szokások, módszerek. 

A félsziget államainak belső helyze-

tét elemezve megállapítja, hogy a 

restauráció időszakában az itáliai ál-

lamok többségét nem lehet elnyomó-

nak vagy reakciósnak tekinteni, mert 

ezek a felvilágosult abszolutista álla-

mok szerves folytatásának tekinthe-

tőek, erősen központosított admi-

nisztratív monarchiák voltak. A feje-

zet külön figyelmet szentel az egész 

19. században legfontosabb itáliai 

problémának, az agrárkérdésnek, va-

lamint a kereskedelem és az ipar 

helyzetének, a vasútépítés szerepé-

nek. A kötet jelentőségét fokozza, 

hogy olyan társadalmi jelenségekbe 

és érdekességekbe is bepillantást 

nyújt, mint például az árvaházak, 

szegényházak mindennapjai (és ha-

landósági rátájuk), az egészségügyi 

állapotokat súlyosbító népi babonák, 

az orvosok társadalmi helyzete, a 

kórházak iránti bizalmatlanság. A 

restauráció korának iskolaügyét álla-

monként ismerjük meg. 

„Az első forradalmi kísérletek” 

rész az itáliai politikai életben a 19. 

század első évtizedeiben fontos sze-

repet játszó titkos társaságokról ad 

áttekintést, röviden bemutatja a dél-

itáliai carbonarók által 1820. július 

1-jéről 2-ra virradó éjjel kirobbantott 

nápolyi forradalom történetét, a trop-

paui és laibachi kongresszusok hatá-

sait a nápolyi, illetve az 1820–1821. 

évi piemonti forradalomra, és az el-

fojtását követő osztrák megtorlá-

sokra. A szekták az elnyomás elle-

nére is megmaradtak, 1831-ben Kö-

zép-Itáliában került sor újabb forra-

dalmakra, melyek eredményeként az 

uralkodók osztrák katonai segítséget 

kértek. Pete László a carbonarók ku-

darcát az egységes program, és a 

központi szervezet hiányával ma-

gyarázza, de a nemzetközi feltételek 

sem voltak kedvezőek az olasz haza-

fias mozgalmak számára, a néptöme-

gek pedig lelkesen fogadták a törvé-

nyes kormányok visszatérését. 

A titkos társaságok által szerve-

zett felkelések sorozatos kudarca 

után a szerző ismerteti Giuseppe 

Mazzini nézeteit, melyek szerint Itá-

lia csak magára számíthat az egysé-

ges, független, szabad köztársaság 

elérése érdekében. Megismerjük az 

Ifjú Itália nevű társaság programját, 

a szervezet által alapított Ifjú Itália 

című lap hatásait. A kötet részletesen 

foglalkozik a mazzinista szervezetek 

céljaival, kudarcainak okaival, külön 

figyelmet szentel a titkos társaságok 

és Mazzini követőinél elterjedtebb, 

mérsékelt olasz nacionalista irány-

zatnak, az 1839–1847 között tartott 

olasz tudósok kongresszusait pedig 

jelentősnek ítéli a Risorgimento fo-

lyamatában. A mérsékeltek számára 

hiányzott az a politikai program, 

amely a demokraták forradalmi 

megoldásával szembehelyezhető lett 

volna. Ezt pótolta Vincenzo Gioberti 

piemonti apát „Az olaszok erkölcsi 

és polgári elsőbbségéről” írt műve, 

amely háborúk, forradalmak nélkül, 
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a pápa-király világi hatalma alatt kí-

vánta szövetségesi formában össze-

fogni az itáliai uralkodókat. Pete 

László részletesen ismerteti Gioberti 

munkáját, s rávillant hiányosságaira 

is. Az apát az osztrákok itáliai jelen-

létéből származó problémák megol-

dásáról nem szólt, erre Cesare Balbo 

tett javaslatot a Giobertinek ajánlott, 

„Itália reményeiről” (1844) című 

könyvében, melyben Ausztria Bal-

kán felé orientálódásában látta a 

helyzet megoldását. Pete László ér-

tékelése szerint az 1840-es évek kö-

zepén élénk vita folyt Itália jövőjéről 

a mérsékelt politikai írók, főleg a pi-

emonti arisztokraták körében, akik 

liberálisok voltak, és a változtatáso-

kat békés úton kívánták megvalósí-

tani. A nemzeti feltámadás mérsékelt 

programjához itáliai fejedelmek tá-

mogatására volt szükség, és az 1840-

es években a Szárd Királyságban fel-

tűntek a politikai és a társadalmi vál-

tozás jelei, melyek bátorították a 

mérsékelt olasz gondolkodókat. 

„A Risorgimento forradalma 

1848–1849” című rész külön figyel-

met szentel az 1846-ban megválasz-

tott IX. Pius, „a liberális pápa” te-

vékenységének, az utca, a tér mobi-

lizációjának, és bemutatja a Szicília 

által elindított 1848-as forradalmi 

hullámot és annak következményeit 

az itáliai államokban. Az itáliai for-

radalmak sajátosságokkal, helyi jel-

legzetességekkel rendelkeztek és a 

félsziget eseményei megmutatták, 

hogy az „Itália egyedül megoldja” 

stratégia nem működik, és csak 

külső, francia segítséggel valósítható 

meg az osztrákok kiűzése. Mivel a 

mérsékeltek és a demokraták is ku-

darcot vallottak, ezért a Savoya-di-

nasztia és a Szárd-Piemonti Király-

ság előtérbe került az egység megva-

lósításában. 

Az 1848 után Camillo Benso di 

Cavour belpolitikai eredményei Pie-

mont modernizációjára vezettek, 

diplomáciai sikerei, a Szárd-Pie-

monti Királyság bekapcsolása a 

krími háborúba és Ausztria ellen irá-

nyuló közeledése III. Napóleon 

Franciaországához pedig a második 

függetlenségi háború előkészítését 

szolgálták. Piemontnak a francia tá-

mogatással Ausztria ellen folytatott 

1859. évi háborúját lezáró, 1859. jú-

lius 11-én Villafrancában megkötött 

előzetes béke tárgyalásai III. Napó-

leon és Ferenc József között folytak, 

Cavourt nem vonták bele a tárgyalá-

sokba, pontjai eltértek a háborút 

megelőző Plombières-ben III. Napó-

leon és Cavour tárgyalásai alapján 

létrejött francia–piemonti szerződés 

pontjaitól. A novemberben aláírt zü-

richi béke rendelkezései mégsem va-

lósultak meg, mert Közép-Itália Pie-

mont kezében volt. Cavour 1860-ban 

megegyezésre jutott a franciákkal, 

eszerint Piemont megtarthatta Kö-

zép-Itáliát és Toszkánát, amennyi-

ben ezek lakossága népszavazás út-

ján ezt választja, cserében Franciaor-

szághoz kerül Savoya és Nizza. A 

könyv figyelmet szentel az 1860 

márciusában aláírt torinói egyez-

mény alapján lezajlott népszavazá-

sok visszaéléseinek. 1860 tavaszán 

Piemont határai kiterjedtek Észak- 

és Közép-Itáliára, Veneto osztrák 
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kézben maradt, Rómában a pápa vé-

delmére francia haderő állomáso-

zott. Garibaldi, „a két világ hőse” a 

Bourbonok ellen felkelt szicíliaiak 

segítségére indult a híres „Ezerrel”, 

Pete László bemutatja Garibaldi szi-

cíliai hadjáratát és annak magyar 

résztvevőit, majd a Nápolyi Király-

ság és az Egyházi Állam (Róma és 

Lazio kivételével) piemonti kézbe 

kerülésének folyamatát. 

Az egyesített Olaszország első 

parlamentje 1861. február 18-án ült 

össze Torinóban, II. Viktor Emánu-

elt március 17-én választották meg 

Olaszország királyának. A szerző ki-

emeli, hogy a kivételes taktikai és 

stratégiai képességekkel rendelkező 

Garibaldi személyes vállalkozásával 

meghódította Dél-Itáliát a piemonti 

király számára, de Cavour diplomá-

ciai tevékenysége legalább ennyire 

jelentős volt, a gróf és támogatói alig 

több mint egy évtized alatt létrehoz-

ták a nemzetközi diplomácia által 

európai hatalomként elfogadott 

Olaszországot. „Az egyesítés és a 

Kettős Szicíliai Királyság” című 

rész megvilágítja, hogy a dél-itáliai 

királyság széthullása nem belső, 

strukturális problémáitól függött, ha-

nem a nemzetközi kapcsolatrendszer 

és a külső körülmények megválto-

zása, a krími háborúban a cári Orosz-

országgal szemben vállalt „jóindu-

latú” semlegessége miatt történt. 

Fontos szerepe volt a királyság ösz-

szeomlásában annak is, hogy a Bour-

bon állam legfontosabb hivatalait 

betöltő személyek, a haditengerészet 

és a hadsereg parancsnokai elárulták 

II. Ferenc nápolyi uralkodót. 

Veneto és Róma Olasz Király-

sághoz kerülése folyamatának be-

mutatása után Észak-Olaszország 

Délről alkotott elképzeléseit ismer-

jük meg, de a szerző hangsúlyozza, 

hogy a gazdaságtörténet legújabb 

eredményei szerint az egyesítéskor 

nem létezett két Olaszország, gazda-

ságilag az egyesítést követő két évti-

zed igazi problémáját nem Észak- és 

Dél-Olaszország különbségei, ha-

nem egész Olaszország fejlett orszá-

gokhoz való gazdasági elmaradása 

jelentette. Pete László figyelmet 

szentel az új ország teljes államigaz-

gatási rendszere „piemontizálásá-

nak”, és az egyesített Olasz Király-

ság korai történelme egyik legvita-

tottabb eseményének, a „brigantag-

gio elleni háborúnak” is. 

A könyv záró részei a Risorgi-

mento és a nemzeti emlékezet kap-

csolatát, illetve a Risorgimento his-

toriográfiáját tekintik át. A területi 

átrendeződéseket a fejezetekben el-

helyezett térképek szemléltetik, a 

kötet végén bibliográfia és névmu-

tató található. 

A rendkívül sokszínű Itália egy-

ségesítésének folyamatát jól össze-

foglaló, a legújabb kutatási eredmé-

nyeken alapuló munka született, 

amely figyelembe veszi az államok 

belső helyzeteit, a nagyhatalmi poli-

tikát, a Risorgimentora hatást gya-

korló, gyakran ellentétes elképzelé-

seket. A kötetet haszonnal forgathat-

ják az Olaszország története iránt ér-

deklődő olvasók. 
 

Bodor Mária 

Debreceni Egyetem 


