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Év eleji ismétlés
A kérdések, feladatok nem mindig az események sorrendjét követik, inkább 
a fôbb témák köré csoportosulnak. Elôször a világtörténelmi eseményeket, 
majd a magyar történelem eseményeit tekintjük át az ismétlô kérdések és 
feladatok segítségével. Ezek egy része visszanyúlik az ötödikben tanultak-
hoz, a többsége pedig a hatodik osztályos anyagra vonatkozik. 

Az ôskor és az ókori Kelet

Milyen szerszámokat és fegyvereket használt az ôskori ember? 
Milyen anyagokból készítette ezeket? 
Mi a különbség az élelem gyûjtögetése és termelése között? 
Miért a nagy folyók mentén alakultak ki az elsô birodalmak? Nevezd meg 

e birodalmak nagy folyóit! 

Az ókori görög-római világ

Idézd fel az ókori görög történelembôl az Ariadné fonaláról vagy a trójai 
háborúról szóló mondát! 

Hol terült el az ókori Görögország? Jellemezd földrajzi adottságait!
Mesélj az ókori olimpiákról! 
Mondj görög városállamokat (poliszokat)!
Mit jelent a demokrácia? Melyik poliszra volt leginkább jellemzô? 
Melyik félszigeten fekszik Róma városa? Jellemezd e félsziget földrajzi 

adottságait!
Melyik volt a terjeszkedô Róma leghíresebb háborúja? 
Ki alapította a keresztény vallást? Ismertesd a kereszténység legfontosabb 

tanításait!

A középkori és az újkori Európa

Melyik három nagy birodalom jött létre a felbomló Római Birodalom he-
lyén?

Mesélj a szerzetesek és a lovagok életérôl!
Mi jellemezte a középkori várost? Milyen szerepet játszottak a céhek a 

gazdaságban és a városok életében?
Hasonlítsd össze a román, gótikus, reneszánsz és barokk építészeti stílust!
Mi volt a középkor végén tett felfedezôutak célja?
Mirôl híres Kolumbusz Kristóf és Magellán?
Hogyan változott meg a földrajzi felfedezések után az élet Európában és 

Amerikában?
Kik indították el a reformációt? Melyek voltak a mozgalom legfôbb céljai? 

Milyen vallási, politikai és kulturális következményei voltak a reformá-
ciónak?

Melyik ország vált a XVI. század végére az „óceánok urává”? 
Mi a különbség királyi önkényuralom és alkotmányos királyság között?
Jellemezd XIV. Lajos és Nagy péter cár államát és udvarát!
Melyik eszmeáramlat írója és fi lozófusa volt Rousseau? Ismertesd röviden 

nézeteit!
Mi az Enciklopédia, és mi volt a jelentôsége?
Miért harcoltak az Amerikában lévô angol (brit) gyarmatok a XVIII. szá-

zad végén? Mi lett a küzdelmük eredménye?
Mi az amerikai Függetlenségi nyilatkozat lényege?
Mikor tört ki a francia forradalom? Melyek voltak a fôbb eseményei (vagy-

is a szakaszai)?

Mi a neve a képen látható tárgynak? 
Melyik néphez köthetô, és milyen eseményre 
emlékeztet?

Melyik városban adták ki ezt a pénzt? Mit 
ábrázol a pénz másik oldala?

Mit mutat be a térkép? Mirôl nevezetesek 
a térképen feltüntetett városok?

Mit ábrázol a kép? Miért különleges ez az 
ábrázolás?
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Mely tetteirôl híres Napóleon? 
A gazdaság mely területein jelentek meg az ipari forradalom legfontosabb 

találmányai? Mondj néhány feltalálót, és sorold fel találmányaikat! 
Milyen társadalmi következményei voltak az ipari forradalomnak? 
Mi a kapitalizmus? Nevezd meg a kapitalista társadalom két legjellem-

zôbb társadalmi csoportját! Jellemezd helyzetüket!
Mikor volt a „népek tavasza”? Mi történt ekkor? Mely városok neve jut 

eszedbe e fogalommal kapcsolatban? 

Magyar történelem

Jellemezd az ôsi magyar harcmodort!
Ki volt az elsô magyar fejedelem?
Mikor kezdôdött a honfoglalás? Milyen változásokat hozott a magyarság 

életében a honfoglalás?
Melyek voltak Géza fejedelem és szent István legfontosabb intézkedései?
Mi a vármegye, és milyen feladatai voltak?
Mondd el a tatárjárás fôbb eseményeit! 
Milyen társadalmi és politikai változásokkal járt a második honalapítás?
Milyen intézkedésekkel erôsítette meg a királyi hatalmat I. Károly?
Milyen változást hozott a nemesség és a jobbágyság helyzetében 

I. (Nagy) Lajos uralkodása? 
Mesélj a középkori Budáról! 
Melyik volt Hunyadi János leghíresebb gyôzelme a törökök felett? 
Milyen intézkedésekkel teremtett erôs királyi hatalmat és virágzó orszá-

got Hunyadi Mátyás?
Mi történt Mohácsnál 1526-ban? 
Milyen részekre szakadt Magyarország a XVI. század közepén? Jellemezd 

a három rész életét! 
Melyek voltak a legnagyobb végvári harcok a török korban?
Hogyan jelentkezett kultúránkban a magyarországi reformáció és az el-

lenreformáció? 
Mirôl híres Bocskai István és Bethlen Gábor? 
Mikor, és milyen körülmények között szabadult fel Buda a török elnyo-

más alól?
Mely eseményhez köthetô a híres mondat: „Istennel a hazáért és szabad-

ságért!” 
Hogyan mûködött a rendi országgyûlés a XVIII–XIX. században? Mikor 

volt az utolsó rendi országgyûlés? 
Milyen rendeleteket adott ki Mária Terézia és II. József hazánk fejleszté-

séért?
Magyarázd meg a felvilágosult önkényuralom kifejezés mindkét szavát!
Határozd meg a reformkor fogalmát! sorold fel a reformkorban megoldás-

ra váró problémákat!
sorold fel a leghíresebb reformkori politikusokat! (Ne csak két nevet 

mondj!)
Ismertesd széchenyi István elméleti és gyakorlati munkásságát!
Foglald össze néhány mondatban Kossuth Lajos reformkori tevékenysé-

gét!
Mi történt 1848. március 15-én pest-Budán?
Melyek voltak a forradalom legfôbb eredményei a polgári átalakulás terén? 

Hogyan változott hazánk birodalmon belüli helyzete? 
Mit jelent a népképviseleti országgyûlés és a felelôs kormány fogalma?
Három támadás érte 1848–1849-ben Magyarországot. Milyen irányokból 

és mely hónapokban?
Ismertesd a történelmi térkép segítségével a tavaszi hadjárat legfôbb ese-

ményeit!
Mi volt az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc vereségének leg-

fôbb oka?

Melyik ország és milyen esemény jut eszedbe 
a képrôl?

Melyik évszázadban készült a képen látható 
gép, és mi volt a jelentôsége?

Milyen címert látsz a képen? Mit jelképeznek 
a címerben lévô képek? 

Mi a jelentôsége a képen látható könyvnek? 
Milyen problémára utal a könyv címe?



A hatodik osztályos tankönyv IV. fejezete elôtt Párizs egyik jelképének, a Diadalívnek a légi felvételét láttad. A világváros 
másik – talán még híresebb – jelképe az Eiffel-torony. Kecses, jellegzetes vonalai világszerte ismertek.

A torony – amely tervezôjérôl, Gustave Eiffelrôl [güsztáv eifel] kapta a nevét – a párizsi világkiállítás megnyitójára, 1889-re, a 
forradalom századik évfordulójára készült el. Tervezôje az ipari forradalom diadalát látta benne. A több mint 300 méter magas, 
12 ezer acéldarabból összeszegecselt monumentális és büszke alkotás egyaránt hirdeti az ipari forradalom modern technikáját 
és a francia mérnökök tehetségét.



A nemzetállamok kora  
és a gazdasági élet  
új jelenségei I. fejezet

Sokan ellenezték a felépítését, úgy gondolták, hogy az majd elcsúfítja Párizst. Az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebon-
tották volna. A franciák azonban lassan megbarátkoztak a látványával. Az eleinte „Csúfságnak” gúnyolt tornyot egyre többen 
tisztelettel-szeretettel „Öreg Hölgynek” kezdték nevezni. A légi felvétel szépen mutatja azt, ahogyan az Öreg Hölgy méltóság-
teljesen magasodik a város fölé, lábai elôtt pedig a Szajna kanyarog.

Építésekor – majd azt követôen több mint 40 évig – a világ legmagasabb épületének számított. 1921-ben innen sugározták 
az elsô rádióadást. Eiffel remekmûve 1964 óta mûemlék. (Fotó: Yann Arthus-Bertrand/CORBIS)
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1.  Az olasz és a német egység
A XIX. században azokon a területeken, ahol még nem alakult 

ki az egységes polgári nemzetállam, megszervezôdtek a „fiatal” 
vagy „ifjú” mozgalmak: az Ifjú Itália, az Ifjú Németország, 

és jóval késôbb az Ifjú Törökország…

• Ismételj! Mi volt a Fiatal (= Ifjú) Magyarország?

A nacionalizmus

A XIX. század egyik uralkodó eszméje a nacionalizmus, amely a 
több száz éves széttagolt, feudális királyságokkal szembeállította 
a nemzet területi egységét, az egységes nemzetállam igényét. 1  
A nacionalizmust a közös nyelv és kultúra ápolása, a közös ha-
gyományok tudatának erôsítése jellemzi. Az eszmei célok összefo-
nódtak a gazdasági érdekekkel, hiszen a széttagoltság nehezítette a 
gazdaság fejlôdését. Így ugyanis nem jöhetett létre egységes út- és 
vasúthálózat, egységes pénzrendszer, belsô vámok nehezítették a 
kereskedelmet.

Azokon a területeken, ahol a XIX. század második felére még nem 
jött létre egységes nemzetállam, ott ennek megteremtése vált elsôd-
leges céllá. Ezek a területek vagy idegen uralom alatt álltak, vagy sok 
kis királyságra, fejedelemségre tagolódtak. (Vagy mindkettô együtt.)

Széttagolt Itáliából egységes Olaszország

 Sorold fel és azonosítsd a történelmi atlasz segítségével az itáliai 
államokat!

Az Itáliai-félszigeten a középkorban soha sem alakult ki egységes 
állam: a területen különbözô uralkodócsaládok osztoztak, és ki-
sebb-nagyobb városállamok virágoztak.

• Melyik korban volt egységes állam az Itáliai-félszigeten? (Amely sok 
más területre is kiterjedt.)
 Keress híres – a középkor óta virágzó – város(állam)okat Észak-Itá-
liában!

Itália nemcsak politikailag, de gaz-
daságilag is erôsen széttagolt terület-
nek számított. északon már megindult 
az ipari forradalom, délen pedig (fôleg 
szicíliában) mintha a középkor óta 
megállt volna az idô. Az észak-itáliai 
rész legerôsebb állama Piemont volt. 
Az olasz egység Piemont vezetésével 
valósult meg.

Elsô lépésként fel kellett szabadí-
tani az északi területeket a Habsburg 
uralom alól. Az 1859-ben kitört oszt-
rák–piemonti háborúban Piemont 
francia segítséggel döntô gyôzelmet 
aratott Ferenc József császári seregei 
felett Solferinónál. 2  A következô év 
(1860) tavaszán népfelkelés tört ki 
szicíliában. Garibaldi „ezer vörösin-

1  A nacionalizmus Európa XIX. századi 
fejlôdésének egyik fô hajtóereje volt. A ki-
fejezés a latin natio (náció = nép, nemzet) 
szóból származik. Eredetileg olyan eszme, 
amely a nemzetet, a nemzeti összetarto-
zást tekinti a legfôbb értéknek (például a 
vallási vagy társadalmi hovatartozás elé 
helyezi). Fô jellegzetessége a közös, nem-
zeti nyelv használata, a nemzeti értékek 
(kultúra, történelem) tisztelete. 

A nacionalizmus jelentése az elmúlt 
száz-százötven évben jócskán megválto-
zott. Ma a kifejezést inkább a saját nem-
zet felsôbbrendûségét hirdetô, más né-
peket lenézô eszmére szokták használni. 
(Szélsôséges formája a sovinizmus, ami 
más népek elleni gyûlöletet szító nacio-
nalizmus.)

2  Az osztrák–piemonti háború legvé-
resebb ütközete Észak-Itáliában, Solferi-
nónál [szolferínó] zajlott le 1859-ben. 
Az egyre korszerûbb lôfegyvereknek „kö-
szönhetôen” olyan sok sebesült maradt 
a csatatéren, hogy a szanitécek* nagy 
részüket nem gyôzték ellátni, így azok 
magukra hagyatva elvéreztek. A rettene-
tes tapasztalatok után alapították meg a 
Nemzetközi Vöröskeresztet. Egy nemzet-
közi egyezmény szerint a katonai kórhá-
zakat és az egészségügyi személyzetet a 
háborúban semleges félnek kell tekinteni. 
Minden rászoruló katonát – nemzeti ho-
vatartozásától függetlenül – el kell látni.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Sol-
ferinót! 
• Nézz utána, mivel foglalkozik ma a 
Nemzetközi Vöröskereszt! 

Hol járunk? Az egységes Olaszország és 
Németország

Giuseppe Garibaldi, seregének 
jellegzetes öltözékében
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gesével” partra szállt a szigeten, és egyre duzzadó seregével észak 
felé indult. 3  4   ôsszel bevonult Nápolyba, és megdöntötte az ott 
több mint száz éve uralkodó Bourbon uralkodóház hatalmát. 1861-
ben Torinóban kikiáltották az egységes Olasz Királyságot. 1870-ben 
pedig – Róma csatlakozásával – létrejött az egységes olasz nem-
zetállam. A pápa hatalma Róma egyik városrészébe, a Vatikánba 
szorult vissza. 5  

• Melyik országban uralkodott évszázadokig a Bourbon-család?
 Keresd meg a történelmi atlaszban Piemontot! Itália mely részén 
helyezkedett el (égtájak szerint)?

5  A Pápai Állam a középkorban (VIII. szá-
zad) jött létre. A XIX. század elején még 
az Itáliai-félsziget közepén a tengertôl a 
tengerig ért. 1870-ben az olasz hazafi ak 
Vatikán városrész kivételével egész Ró-
mát beolvasztották az Olasz Királyságba. 
A pápa fogolynak tekintette magát, és 
nem ismerte el az egységes olasz államot. 
Csak az 1920-as évek végén rendezôdött 
a Szentszék (a pápaság) és Olaszország 
kapcsolata. Vatikán ma a katolikus egyház 
független állama, ahol a pápa az államfô.
 Melyik tengertôl melyik tengerig terjedt 
a Pápai Állam területe a középkorban?
• Mit gondolsz, milyen hatása volt a val-
lásos olaszokra a pápa magatartásának?
• Ki ma a pápa?

3  Garibaldi és a vörösingesek. Giuseppe [dzsuzeppe] Garibaldi (1807–1882) a 
piemonti miniszterelnök felkérésére az Ausztria elleni háború élére állt (1859). 
A szicíliai felkelés idején két öreg lapátkerekes hajóval, rajtuk két ágyúval és 
ezer emberrel – a vörösinges önkéntesekkel – Szicíliába hajózott. A Dél-Itá-
liában kibontakozó népfelkelés több tízezer résztvevôjével észak felé vonult. 
Felszabadították a Nápolyi Királyságot a Bourbonok uralma alól.

Garibaldi akkora sikert ért el, hogy akár uralkodó is lehetett volna, de félt at-
tól, hogy emiatt Olaszországot ismét belsô ellentét osztaná meg. Inkább visz-
szavonult, és a piemonti uralkodót, Viktor Emánuelt támogatta. Még jutalmat 
sem fogadott el: visszautasította a hercegi rangot, a kastélyt, a kitüntetést. Egy 
zsák liszttel, egy kerek sajttal, egy doboz heringgel és négy tallérral tért vissza 
Szardínia melletti szigetére.

A szicíliai partraszállás egyik évfordulóján, a hatalmas ünneplô tömeget lát-
va, így szólt: „Milyen kevesen voltunk, és milyen sokan maradtunk!”
• Van ebben a megjegyzésben jó adag keserûség. Magyarázd meg, miért!

Garibaldi gyôzelemre vezeti vörösingeseit  Kövesd nyomon Garibaldi útját a 
történelmi atlaszban! Hol voltak a jelentôsebb ütközetek?

4  Garibaldi vörösingesei között sok ma-
gyar is volt. Ôk az 1848-as szabadság-
harc után menekültek külföldre. Türr Ist-
ván altábornagy Garibaldi hadsegédeként 
harcolt. Tüköry Lajos Palermo ostrománál 
esett el. Emlékét ma Palermóban egy su-
gárút neve ôrzi, a corso [korzó] Tukory.
 Mutasd meg a történelmi atlaszban Pa-
lermót!
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A német egység megvalósulása

 A történelmi atlasz segítségével sorold fel a fôbb német államokat!

A németek lakta terület a XIX. században több tucat állam laza szer-
vezete volt. A nemzetállam létrehozására való törekvésnek a nemzeti 
gondolat mellett itt is fontos gazdasági okai voltak. Az ipari forra-
dalom hatásaként egyes német területek Európa legiparosodottabb 
részeivé váltak. Rohamtempóban bôvült a vasúthálózat. A szétta-
goltság akadályozta a gazdaság fejlôdését.

A két legerôsebb német állam Poroszország és Ausztria volt, 
e kettô versengett a vezetô szerepért a fokozatosan egységesülô 
Németországban. A porosz miniszterelnök (kancellár) Otto von 
Bismarck [ottó fon biszmárk] háborúval döntötte el a vetélkedést. 
„A kor nagy kérdéseit nem beszédekkel és többségi határozatokkal 
döntik el, hanem vassal és vérrel” – mondta. 6  1866-ban a porosz–
osztrák háborúban poroszország gyôzött. 7  Ausztria észak-Itália 
elvesztése után kiszorult a német államok szövetségébôl is.

7  Az 1866-os porosz–osztrák háború döntô csatája a csehországi Königgrätz-
nél [kônigréc] zajlott le. Poroszország elsöprô gyôzelme nagy meglepetést kel-
tett Európában. A XIX. század második felében a háborúkban a technikai fejlett-
ség már nagyon sokat számított. A poroszok hadseregüket a kiválóan mûködô 
vasúthálózatuk segítségével vonták össze. A történelemben ekkor használták 
elôször a vasutat hadi célokra. Még döntôbb tényezô volt a porosz gyújtósze-
ges hátultöltôs puska használata. Amíg az osztrák katonák egy lövést tudtak 
leadni hagyományos elöltöltôs puskájukkal, a poroszok ötször tudtak tüzelni.

A különbözô lôfegyverek valóságos pokollá tették a csatateret. Így emlékezett 
vissza egy osztrák tiszt a csatára: „A levegôt a szó szoros értelmében megtöl-
tötték a gránátok, a repeszek és a kartácstûz*; faágak, kövek és repeszdarabok 
röpködtek a fejünk körül, és sokunkat megsebesítettek. A lövedékek átütötték az 
épületek falát, amelyek leomlottak és maguk alá temették a katonákat és a sebesül-
teket. […] Úgy látszott, itt a világvége. Bátor puskásainkat azonban semmi sem 
ijeszthette meg; egész sorok estek el, de méltóak voltak régi hírnevükhöz: egy lé-
pést sem hátráltak.” Az osztrákok 43 ezer embert, a poroszok 9 ezret veszítettek.
 Keresd meg a történelmi atlaszban Königgrätzet! 

Hátultöltô Krupp-ágyú • Vajon miért korszerûbb a hátultöltô fegyver, mint 
a korábbiak?

6  A német területek egyesítésének két 
lehetséges útja volt. A nagynémet egy-
ség Ausztria részvételével és egyben ve-
zetésével valósult volna meg. A kisnémet 
egységbôl Ausztria kiszorult volna, és a 
létrejövô Németországot a porosz állam 
vezette volna.
• A két lehetôség közül végül melyik való-
sult meg?

Otto von Bismarck (1815–1898) • Miért 
nevezték ôt „vaskancellárnak”?
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8  A poroszok által ostromlott francia 
fôvárosban régen látott éhínség pusz-
tított, a szegényebbek hulladékokon és 
patkányhúson éltek. A szenvedések elle-
nére a párizsiak többsége a kormány által 
aláírt fegyverszünetet árulásnak tartotta. 
Amikor a kormány le akarta fegyverezni a 
fôvárost védô csapatokat, a párizsiak föl-
lázadtak, és új városvezetést (kommünt) 
választottak (1871. március), amelynek 
egy egyszerû munkásember is tagja lett. 
Az új városvezetés – esetenként a jakobi-
nusokra emlékezetô módszerekkel – meg-
próbált javítani a szegényebbek helyzetén, 
de csak rövid ideig (kb. 60 napig) birtokolta 
a hatalmat. A köztársasági kormány csa-
patokat küldött a kommün ellen, és véres 
barikádharcban (kb. 900 barikádon folyt 
a védekezés) leverte azt. A harcokban 
majdnem 15 000 ember halt meg. Ebben 
az idôszakban keletkezett az Internacio-
nálé címû munkásmozgalmi dal, amely 
késôbb a munkáspártok himnuszává vált. 
• Kik voltak a jakobinusok, és mi jellemez-
te módszereiket? (6. osztályos tankönyv, 28. 
lecke.)

Nacionalizmus: cél a nemzeti egység megteremtése:
– eszmei-politikai és
– gazdasági tényezôk.
Az „Ifjú Itália” célja: egységes Olaszország.
Háború: piemont, Franciaország ↔ Ausztria. Garibaldi hadjárata.
Egységes Olaszország. Fôváros: Róma.
Német egység – Ausztria és poroszország (Bismarck) vetélkedése:
– porosz–osztrák háború (1866);
– francia–német háború (1870–1871).
Német Császárság (1871).

Összefoglaló kérdésekAz olasz és a német egység

1.  Melyek a nacionalizmus jellemzôi a 
XIX. században?

2.  Hogyan jött létre az egységes Olasz 
Királyság?

3.  Mi volt Ausztria és Poroszország ha-
talmi versengésének célja a XIX. szá-
zad második felében? Mit eredménye-
zett a porosz gyôzelem?

4.  Miért Franciaország legyôzésével szü-
lethetett meg az egységes német állam?

5.  Miért császárság lett az egységes Né-
metország államformája?

A francia–német háború

Franciaország ellenezte a német egységet, mert félt, hogy kele-
ti szomszédságában egy erôs állam (vetélytárs) jön létre. A fran-
cia tábornokok biztosak voltak abban, hogy napok alatt legyôzik a 
– szerintük gyenge – német hadsereget.

Az 1870-ben kitört francia–német háborúban viszont Poroszor-
szág gyors gyôzelmet aratott. (A háborúval Bismarck célja fôként 
az volt, hogy megtörje Franciaország vezetô szerepét Nyugat-Eu-
rópában.) A francia csapatok letették a fegyvert, még III. Napóleon 
császár is fogságba esett. A vereség hatására Franciaországban meg-
bukott a császárság, kikiáltották a köztársaságot. A háború folyta-
tódott, a poroszok körülzárták párizst. Amikor már küszöbön állt a 
francia fôváros eleste, a francia kormány fegyverszünetet kért. En-
nek értelmében a poroszok rövid idôre megszállhatták párizs egy ré-
szét. A gyôztes porosz király, I. Vilmos a párizs melletti versailles-i 
[verszáji] palotában hirdette ki az egységes német állam, a Német 
Császárság megszületését (1871. január). A császár I. Vilmos lett. 

Néhány hónap múlva megszületett a franciák számára megalázó 
békeszerzôdés is. Franciaországnak hatalmas jóvátételt kellett fi zet-
nie, valamint elvesztette két keleti területét (Elzászt és Lotaringiát). 8  

• Ki építtette a versailles-i palotát? (6. osztályos tankönyv, 15. lecke.) 
Mi a jelentôsége annak, hogy ebben a palotában született meg a Né-
met Császárság? 
 Mutasd meg a két elcsatolt francia területet a történelmi atlaszban! 
Nézz utána, milyen ásványkincsben gazdag e két terület!

A Német Császárság kikiáltása párizsban. 
Az emelvényen I. Vilmos német császár 
áll, de a kép középpontjába Bismarck került, 
fehér egyenruhában • Mit gondolsz, miért 
így rendezte el a festô a képen látható sze-
mélyeket?
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2.   Polgárháború 
 Észak-Amerikában

A XIX. század hatvanas éveiben lezajlott polgárháború nem 
pusztán egy nagy állam két területe közötti összecsapás volt. 

Jelentôsége miatt egyesek az Egyesült Államok 
„második forradalmának” is nevezik.

Ismételj!
• Melyik volt az elsô olyan eseménysor Észak-Amerikában, amelyet 
forradalomnak (is) tekinthetünk? (6. osztályos tankönyv, 17. lecke.)
• Hogyan vívta ki függetlenségét az Amerikai Egyesült Államok?
• Ki volt George Washington?

Észak Dél ellen

A gyôztes függetlenségi háború után az Amerikai Egyesült Államok 
gyorsan fejlôdött. A XIX. század közepére az Atlanti- és a Csen-
des-óceán közötti egész területet elfoglalta, s ezzel nagyjából elérte 
a mai területét. Az új területek egy részét a napóleoni Franciaor-
szágtól vásárolta meg, a többit pénzzel vagy erôszakkal szerezte 
meg az ôslakos indiánoktól. A jelszó: „Irány nyugat!” (Go West! 
– gó veszt) volt. 1  

A hatalmas termôterületek, az ásványkincsekben bôvelkedô hegy-
vidékek szinte kimeríthetetlennek látszottak. Ráadásul a XIX. szá-
zad közepén gazdag aranylelôhelyeket fedeztek fel. 2  

 Kövesd nyomon az Egyesült Államok területének növekedését! Mi-
lyen módokon csatoltak újabb területeket az Amerikai Egyesült Álla-
mokhoz?

Az Amerikai Egyesült Államok 
északi és déli területei eltérô föld-
rajzi adottságúak. északon a he-
gyes-dombos tájak, a sebes fo-
lyók, délen pedig a nagy, folyók 
öntözte síkságok a jellemzôk. 
Az állam gazdasága ennek meg-
felelôen alakult.

Az északi államokban ko-
molyan fejlôdött az ipar. Vízi 
energiával és gôzgépekkel mû-
ködtetett textilgyárak sora épült. 
Egymás után épültek vasútvona-
lak. A termelést sok új találmány 
lendítette fel. A mezôgazdaságra 
farmergazdaságok* a jellemzôk. 
A század közepére az ipari ter-
melés meghaladta a mezôgazda-
ságét.

1  A „Go West!” a Csendes-óceánig tör-
ténô terjeszkedés jelszava volt. A hatal-
mas területek elfoglalása, a százezres 
bölénycsordák levadászása, a földrészt át-
szelô (transzkontinentális) vasútvonalak 
megépítése és fôleg a folyamatos üldöz-
tetés végzetes hatással volt az indiánok 
életére. Körülbelül háromnegyed részük 
elpusztult a harcokban, a megmaradta-
kat indiántelepekre, úgynevezett rezervá-
tumokba zsúfolták össze, nyomorúságos 
körülmények közé. Az indiánok ma az 
Egyesült Államok lakosságának alig 1%-át 
teszik ki.

2  Az arany és a farmernadrág. 1848-ban 
a nyugati partvidéken, Kaliforniában egy 
talajkitermelés során aranylelôhelyet fedez-
tek fel. Valóságos aranyláz vette kezdetét. 
Negyedév alatt több aranyat termeltek ki 
a földbôl, mint Amerika felfedezése óta! 
A bányászatból* kevesen gazdagodtak 
meg, annál többen azok közül, akik elég 
élelmesek voltak, és kiszolgálták az arany 
megszállottjait. Ilyen ügyes vállalkozó volt 
Levi Strauss [lévi straussz]. Észrevette, 
hogy az aranyásóknak szükségük van egy 
különlegesen erôs nadrágra, hiszen minden 
ruhájuk tönkrement az állandó térdelés-
ben, földön történô csúszás-mászásban. 
Elnyûhetetlen sátorponyvából készíttetett 
nadrágokat, s hogy a zsebek a kôzetminták 
súlyától ne szakadjanak ki, apró fémszege-
csekkel erôsítette meg a sarkaikat. Azért, 
hogy teljes legyen az öltözet, a nadrághoz 
rézcsattal záródó, vastag övet hordtak az 
aranyásók (ahogyan ez ma is divatos), ebbe 
akasztották a szerszámaikat.

3  Tamás bátya kunyhója. Harriet Be-
echer-Stowe [herriet bícser sztó] amerikai 
írónô világhírû regénye a rabszolgák em-
bertelen sorsáról és egy család sikeres szö-
késérôl szól. Fôhôse valóságos személy 
volt, aki szökése után Kanadában írta meg 
az önéletrajzát. A regény ihletôje, Henson 
[henszon] eredetileg rabszolgaként élt egy 
farönkökbôl összetákolt kunyhóban, Wa-
shington közelében. A többször átépített 
kunyhó ma is áll, nemrég egymillió dollá-
rért cserélt gazdát. 

Aranyásó észak-Amerikában • Figyeld
meg az aranymosás technikáját! Hogyan 
zajlott ez a mûvelet?

A vadnyugati filmek „fô sze rep lôje”, a forgótáras colt. A feltalálójáról, samuel 
Coltról [szemjuel kolt] kapta a nevét • Felismered a képen látható színészt? Ha 
nem, nézz utána, érdeklôdj, ki is ô! Milyen technikai megoldásnak köszönhetô, hogy 
a colttal hat lövést lehetett leadni egymás után?
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A déli államokat a rabszolgatartó nagybirtok jellemez-
te. Hatalmas ültetvényeken gyapotot, rizst és dohányt ter-
mesztettek, sok százezer néger rabszolga kizsákmányolá-
sával. A rabszolgákat úgy adták-vették, mint az állatokat. 3  

• Mikor és hogyan kerültek a fekete rabszolgák Amerikába? 
(6. osztályos tankönyv, 11. lecke.)

Az ellentétek kiélezôdése

A gazdaság eltérô mûködése észak és Dél összeütkö-
zéséhez vezetett. Az ellenségeskedés fô oka a rabszol-
gatartás kérdése volt. A rabszolgatartás élesen ellen-
tétes a felvilágosodás eszméivel és az Egyesült Államok 
alkotmányával. Eleinte a Legfelsôbb Bíróság úgy próbálta 
elsimítani az ellentétet, hogy kimondta: az alkotmány nem 
vonatkozik a feketékre. Ez a kompromisszum* persze nem 
lehetett tartós. 4  

• Miért ütközött a felvilágosodás tanításaiba a rabszolgatartás?

A rabszolgák szökése a rossz életkörülmények miatt tömeges-
sé vált. A „Föld alatti vasút” nevû titkos szervezet több tízezer 
szerencsétlennek segített Kanadába szökni. Felkelések törtek ki, 
nemegyszer a rabszolgákkal rokonszenvezô fehérek vezetésével. 5   
Az ellentét gazdasági okát a vámok körüli vita jelentette. Az ipa-
rilag fejlett észak védôvámokat követelt, hogy az Európából (fôleg 
az iparilag nagyon fejlett Angliából) érkezô iparcikkek ne nyomják el 
az amerikai ipart. Dél viszont lelkes vásárlója volt az olcsóbb angol 
iparcikkeknek, az oda kiszállított gyapotért cserében. Dél ezért a 
szabad kereskedelmet pártolta.

1860-ban az elnökválasztáson Abraham Lincoln [ébrehem lin-
koln] gyôzött. Mindenki tudta róla, hogy ellenzi a rabszolgatartást. 
A következô év elején 11 déli állam jelentette be kilépését az Ame-
rikai Egyesült Államokból, és laza államszövetséget hozott létre, az 
úgynevezett Konföderációt. Velük szemben az unióban 23 tagállam 
maradt. 1861-ben kezdetét vette a polgárháború.

• Mi a különbség a háború és a polgárháború között?
• Mi a szabad kereskedelem? Mondj olyan tavaly tanult 
ellenpéldát, amikor vámokkal védik a gazdaságot!
• Kossuth a magyar ipar fellendítését hasonló eszközök-
kel tervezte. Pontosan hogyan?

Erôviszonyok a háború elején

északnak kedvezett:
– A lakosság létszáma az északi államokban több mint 
kétszer annyi volt, mint a délieké, ráadásul a déli álla-
mokban élôk felét a rabszolgák tették ki.
– szinte az egész amerikai ipar északon összpontosult. 
Az ipar a modern hadviseléshez elengedhetetlenül 
szükséges (nehézipar, fémfeldolgozás, fegyvergyártás).

4  Idézet az Amerikai Egyesült Államok 
Legfelsôbb Bíróságának ítéletébôl: „Mivel 
a Függetlenségi nyilatkozat a boldogtalan 
fekete fajt kizárta a civilizált kormányzás-
ból, a feketékre nem vonatkoznak azok 
a jogok, amelyek a fehéreket megilletik, 
ezért a Kongresszusnak nincs joga a rab-
szolgaság intézményét eltiltani.”

5  1859-ben a fehér bôrû John Brown 
[dzson braun] vezetésével felkelés indult 
a rabszolgatartás ellen. Kétnapi harc után 
John Brown csapatát felszámolták. A ve-
zér fogságba került. Összeesküvés és rab-
szolgalázadás szításának vádjával elítélték 
és felakasztották. Neve legendaként élt 
tovább, kivégzése tovább növelte az Észak 
és Dél közötti feszültséget.

Abraham Lincoln (1809–1865) katonái társaságában
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– Az erkölcsi fölény az északiaknak kedvezett. A rabszolgatartó ál-
lamokban élôk között is sokan voltak, akik ellenezték a feketék em-
bertelen kizsákmányolását.

Délnek kedvezett:
– A déli államokban élôk az elnyomott rabszolgatömegek féken tar-
tása közben nagy gyakorlatot szereztek a fegyverforgatásban. Közü-
lük kerültek ki a legtehetségesebb tisztek, például a déli fôparancs-
nok, Robert Lee [lí] tábornok is. 6  

A polgárháború (1861–1865)

Az elsô év a délieknek hozott sikereket, de lassan fordult a kocka. 
Egyre jobban érvényesült a létszámbeli fölény, és észak ipari fejlett-
sége jobb felszerelést és a hadi eszközök biztonságosabb utánpótlá-
sát biztosította a hadseregnek. A döntô fordulat akkor következett 
be, amikor Lincoln kihirdette a rabszolgák felszabadítását a lázadó 
államok területén is. A négerek ezután tömegesen szöktek északra, 
és álltak be az ottani hadseregbe. Az északiak hadseregében is új, te-
hetséges hadvezérek tûntek fel, például Grant [grent] tábornok. A dé-
liek sorozatos vereségek után 1865-ben letették a fegyvert. Lincoln 
elnököt viszont öt nappal késôbb a déliek egy elvakult híve lelôtte. 7   

6  Anglia – bár elvileg ellenezte a rab-
szolgatartást – Kanadába küldött katonái-
val Északot fenyegette. A háború során 
ugyanis Észak megpróbálta tengeri blo-
káddal elszigetelni a déli államokat: hadi-
hajókkal elzárta a kikötôiket. A déli államok 
gyapotkivitele ezzel szinte lehetetlenné 
vált. A gyapot az angol textilipar nélkü-
lözhetetlen nyersanyagának számított. 
A gyapothiány miatt az angol textilipar-
ban a válság jelei mutatkoztak, a termelés 
csökkenése tömeges munkanélküliséget 
okozott. Az angol miniszterelnök így 
nyilatkozott egy amerikai diplomatának: 
„Nem szeretjük a rabszolgaságot, de gya-
potra van szükségünk.” Az angol közvé-
lemény nyomására azonban Anglia még-
is elállt a Konföderáció támogatásától. 
A tisztesség ezúttal gyôzött az anyagi ér-
dekek felett.

7  Az elnökgyilkosság. 1865. április 14-e 
ünnepnapnak indult. Felvonták a háború-
ban szétlôtt Sumter [számter] erôd rom-
jaira a csillagos-sávos amerikai lobogót. 
A polgárháború négy évvel ezelôtt ennek 
az erôdnek az ostromával kezdôdött. Este 
az elnök színházba ment. A páholya elé 
állított rendôr elunta a várakozást, lement 
az utcára, és meghívta Lincoln kocsisát 
egy pohár italra. A gyilkos útjában már 
nem állt senki. Belesett az általa elôre ki-
fúrt lyukon, óvatosan benyitott a páholy-
ba, és közvetlen közelrôl fejbe lôtte az el-
nököt. Ezután a páholy peremérôl leugrott 
a színpadra. A bokáját kifi camította, de 
elmenekült. A színház elôtt készenlétben 
tartott lovára pattant és elvágtatott. Több 
mint tíz napig menekült üldözôi elôl, mire 
egy pajtában ráakadtak. A letartóztatása-
kor kirobbant tûzharcban halt meg. Soha 
sem derült ki, hogy találat érte-e, vagy 
reménytelen helyzetében maga röpített 
golyót a fejébe.

észak és Dél erôviszonyai • Magyarázd meg! Minek köszönhették a déliek 
a kezdeti sikereiket a nagy északi túlerôvel szemben?

páncélozott hadihajók 
az észak-amerikai pol-
gárháborúból • Figyeld 
meg a hajótest felsô ré-
szére épített, forgatható 
páncélozott ágyútornyot!

23 állam

11 állam

22 millió lakos

9 millió lakos
5,5 millió fehér
3,5 millió színes bôrû
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A polgárháború eredményeként az Amerikai Egyesült Államok 
egysége helyreállt és megszilárdult. Fölszámolták a rabszolgaságot 
az ország egész területén. 8   Mindez a korábbinál is gyorsabb gaz-
dasági fejlôdést tett lehetôvé. Az Egyesült Államok a XIX. század 
végére fokozatosan nagyhatalommá vált. 

• Miért hibás a következô állítás: „1861-ben polgárháború tört ki 
Észak- és Dél-Amerika között?” Mondd helyesen! 
• Gondolkozz! Miért segítette a gazdasági fejlôdést a megszilárduló 
egység és a rabszolgaság megszüntetése?

8  A Ku-Klux-Klan szélsôséges, erôszakos 
csoport, amelyet a polgárháború után ala-
pított hat déli háborús veterán. Ôk fehér 
protestáns amerikaiak voltak, akik a négerek 
felszabadítása ellen tiltakoztak. A csopor-
tot pár év múlva betiltották, ezután titkos 
társaságként mûködött. Ritkán még ma is 
hallani a négerek és az idegenek elleni bru-
tális támadásaikról. Ám ezek ma már nem 
annyira a feketék, hanem inkább a spanyol 
anyanyelvû bevándorlók ellen irányulnak.

Jellegzetes jelképeik: a hosszú, arcot 
is eltakaró, fehér lepel, hosszúkás, csú-
csos süveggel, valamint a lángoló kereszt. 
A különös öltözék eredete az, hogy a 
polgárháborúban felszabadult négereket, 
akik elmaradott körülményeik miatt igen 
babonásak voltak, fehér kísértetnek öltöz-
ve, éjszakai lovas vágtákkal rémítgették. 
A keresztégetés szokása a katolikus és a 
protestáns vallás ellentéteibôl származik.

Összefoglaló kérdésekPolgárháború Észak-Amerikában

Az Egyesült Államok területi növekedése.
Belsô ellentétek az északi és a déli tagállamok között:
– gazdasági (vámok);
– belpolitikai (rabszolgatartás).
1860: Lincoln elnökké választása → a déli államok kilépnek az Egye-

sült Államokból.
1861–1865: polgárháború:
– kezdetben déli sikerek, majd északi gyôzelem.
Megerôsödik az ország egysége → gazdasági fejlôdés → nagyhatalom.

1.  Miért fejlôdött eltérôen az Amerikai 
Egyesült Államok északi és déli tagál-
lamainak gazdasága?

2.  A déli államok fenn akarták tartani 
a rabszolgatartást. Mi ennek az oka?

3.  Milyen ellentétek jelentkeztek a vám-
politika és a rabszolgatartás kérdésé-
ben?

4. Mi a Konföderáció?
5.  Minek köszönhették kezdeti sikereiket 

a déliek? Miért fordult a kocka az 
északiak javára?

6.  Milyen változásokat eredményezett 
a polgárháború az Egyesült Államok-
ban? 

Az észak-amerikai polgárháború történe-
tében készítettek elôször fényképfelvé-
teleket a haditudósítók (Matthew Brady 
– mettyú bredi – felvétele) • A fénykép 
készítôje szerint „a fényképezôgép a törté-
nelem szeme”. Magyarázd meg, hogy ez mit 
jelent!

Az Egyesült Államok története a XIX. században • Kapcsold az eseményeket 
a tanult évszámokhoz!
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3.  A brit világbirodalom
A tudomány és a technika fejlôdésével Földünk egyre inkább 

„zsugorodik”. Távoli tájakon történt események 
egyre gyorsabban és egyre erôsebben hatnak a világ országaira.

„A világ mûhelye”

• Mit tanultunk az ipari forradalomról?

Az ipari forradalom leginkább Angliában* (Nagy-Britanniában) ala-
kította át a gazdaságot. A XIX. század közepére Anglia „a világ mû-
helye” lett. Tökéletesítették a gôzgépet, a bányászat és a gyáripar 
gyorsan fejlôdött. A világ nyersvastermelésének felét Anglia állította 
elô. A lakosság fele az iparból élt, a mezôgazdaságban és a halászat-
ban már csupán minden nyolcadik-tizedik ember dolgozott. 

A XIX. század közepén (1851-ben) nyílt meg Londonban az elsô 
világkiállítás, amely a polgári kor valóságos diadalünnepe lett. Európa 
államai éppúgy megjelentek ipari termékeikkel, mint a messzi gyar-
matok a nyersanyagaikkal (az úgynevezett gyarmatárukkal). 1   

A gazdasági fejlôdésre épült és egyben segítette is a fejlôdést a 
jól szervezett, kiegyensúlyozottan mûködô állam. Az alkotmányos 
királyságban két párt versengett a választók bizalmáért, s ezek nagy-
jából felváltva kormányoztak. A társadalmi ellentétek fokozatosan 
csökkentek. A legtöbben bíztak abban, hogy a felmerülô problémákat 
a parlament jó törvényekkel oldja meg. Az angolok máig büszkék arra, 
hogy az államuk olyan jól mûködik, hogy ott több mint 370 éve nem 
volt forradalom.

A gazdagságot és a nyugalmat az angolok persze nagyrészt a gyar-
mataikról szerzett, különösen nagy haszonnak köszönhették.

• Miért teszi lehetôvé a gazdasági fejlôdés az állam jó mûködését? 
(Gondolj az adókra!)
• Mikor volt az angol forradalom? (6. osztályos tankönyv, 14. lecke.) 

A gyarmatbirodalom

• Mi a gyarmat? Mely országok vezették a gyarmatosítást a XVI. században? 
Hogyan vált Anglia az óceánok urává? (6. osztályos tankönyv, 13. lecke.)

A XIX. században Anglia nemcsak gazdasági, hanem politikai szem-
pontból is a világ vezetô hatalma lett. ô rendelkezett a legnagyobb ha-
difl ottával, és ezt mind az öt földrészre kiterjedô gyarmatbirodalom 
kiépítésére használta föl. Gyarmatainak területe a százszorosa volt 
a saját területének.

A gyarmatokon bôséggel található 
nyersanyagok és az olcsó munkaerô 
az angol vállalkozóknak óriási hasznot 
biztosított. Ebben a korban a gyarma-
tosítás fô formája már nem az újon-
nan meghódított területek kifosztása, 
hanem a tôkekivitel volt.

1  A londoni volt az elsô világkiállítás. 
1851. májustól októberig tartott nyitva, és 
6 millió látogató tekintette meg! A nagy-
szabású rendezvény Viktória királynô 
uralkodásának kiemelkedô eseménye volt. 
Az akkor még vetélytárs nélkül álló Ang-
lia hatalmát és gazdagságát volt hivatott 
bizonyítani. Az orosz cár megtiltotta az 
alattvalóinak, hogy megnézzék. 

A fô látványosság – és egyben az egész 
kiállítás jelképe – a kiállítási helyiség, a 
Kristálypalota volt. Az 540 méter hosszú 
épület hatalmas, acélöntvénybôl készült 
vázrendszerét óriási üvegtáblák borítot-
ták. (A hossza több mint négyszerese volt 
egy futballpályáénak.)

A kiállításon aranyérmet kapott egye-
bek között a Siemens [szímensz] cég újfaj-
ta távírókészüléke és a Krupp cég különö-
sen jó minôségû acélja. Ezekben az évtize-
dekben fejlesztették ki a fényképezés kez-
detleges módszereit, s a világkiállításon 
mutatták be az elsô sztereofényképeket.

Magyar aranyérem is született: itt állí-
tották ki a Herendi Porcelángyár gyönyörû 
készleteit. Viktória királynônek annyira 
tetszettek a remek darabok, hogy ezután 
a férjével, Albert herceggel elfogyasztott 
vacsorákat herendi készlettel tálaltatta fel. 
• Vajon miért tartott az orosz cár attól, 
hogy alattvalói megnézzék a kiállítást? 

A londoni Kristálypalota • Figyeld meg! 
Hogyan mutatja az épület a XIX. század 
modern építészeti technikáját?

• Mi a tôke? (6. osztályos tankönyv, 
31. lecke.)
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A gyarmattartó országok – elsôsorban Anglia – vállalkozói a tô-
kéjük legnagyobb részét a gyarmatokon fektették be. Ültetvényeket 
hoztak létre, kereskedelmi társaságokat alapítottak, bányákat, kô-
olaj-kitermelô üzemeket létesítettek. A gyarmati területeken ugyan-
is sokkal olcsóbb volt a munkaerô, és az ásványkincslelôhelyeket 
még nem merítették ki annyira, mint Európában. Nagy-Britannia 
gazdagságát jórészt a külföldrôl (a gyarmatokról) származó jöve-
delmek adták. 

Anglia mellett Franciaországnak volt nagy gyarmatbirodalma. Mi-
közben Anglia Afrika keleti részén gyarmatosított, a franciák Afrika 
nyugati felének nagy részét hódították meg. Németország, spanyol-
ország és portugália is gyarmattartó országok voltak.

 Nevezz meg egy-egy angol, francia, német, spanyol és portugál 
gyarmatot!

India, a házi szövôszékek földje

A földrész méretû félszigeten, Indiában több ezer év óta virágzó 
kultúrák váltották egymást, de a XX. századig nem jött létre egységes 
állam. A földrészen több tucat kisebb-nagyobb királyság és fejede-
lemség osztozott, amelyek társadalma kasztokra tagozódott.

Az Indiában elterjedt hindu vallás az élet, a természet tisztele-
tére, minden természeti érték megbecsülésére tanít. A vallás kö-
vetôinek célja, hogy ne rombolják a természetet, hanem egységben 
éljenek vele.

India legfôbb terményei évezredek óta a gyapot és a gabonafé-
lék. A sok évezredes hagyományt követve a hinduk nem törekedtek 
arra, hogy terményeiket tömegesen (manufaktúrákban) dolgozzák 
fel. Régóta háziiparban: házi szövôszékekkel és kézi malmokkal vé-
gezték ezt a munkát. 

Amikor Anglia a XVII. században vezetô tengeri hatalommá vált, 
a brit kereskedôk egyre nagyobb tömegben szállították Európába a 
pamutszövetet, amelyet Indiában a gyapotszálakból szôttek. (Ha-
sonlóképp Kínából selymet, Afrikából pedig aranyat és pálmaolajat 
hoztak be.) Anglia az üzletek lebonyolításához kereskedelmi társa-
ságokat hozott létre. Ezek elôleget adtak a szövôszékek gazdáinak, 
majd elszállították a kész pamutszövetet.

Az ipari forradalom teljesen megváltoztatta ezt a helyzetet. Tud-
juk, hogy Angliában a vezetô iparág a textilipar volt. Ezért itt a XIX. 
században már nem kész szövetekre, hanem nyersanyagra, minél 
több nyers gyapotra volt szükség. A kereskedelmi társaságok sze-
repét az angol állam vette át. Vasutakat építettek, bányákat tártak 
fel, bevezették az angol oktatási rendszert, és megpróbálták angol 
mintára átszervezni a több ezer éves indiai civilizációt.

„A brit korona legszebb gyémántja”: India

Habár az idegen befolyás (Kelet-indiai Társaság) erôsödése Indiában 
fejlôdést is hozott, az angol gyarmatosítás nagy ellenállást váltott 
ki. A több ezer éves indiai civilizáció számára idegenek, ellenszen-
vesek voltak az európai törekvések. A XIX. század második felé-
ben megjelent a hindu nemzeti mozgalom, a hindu nacionalizmus. 
Az angol hadsereg bennszülött katonái (a szipojok) pedig hatalmas 
felkelést robbantottak ki a gyarmatosítók ellen. Az angolok ezt csak 
évekig tartó, kegyetlen harcban tudták leverni. 2  

Jelenet a szipojlázadás idején. Brit kato-
nák nyomulnak be a Delhiben levô Vörös 
erôdbe, amely a lázadók egyik központja 
volt 

2  A szipojfelkelés (1857) fô oka az an-
gol gyarmatosítás volt, de itt is – mint 
minden felkelés alkalmával – volt egy 
közvetlen kirobbantó ok, amely a mából 
visszatekintve akár apróságnak is tûnhet. 
Jelen esetben az „utolsó csepp a pohár-
ban” az volt, hogy az angolok a puskák-
hoz használt új lôszert disznózsírral vagy 
marhafaggyúval kenték be rozsdásodás 
ellen. A bennszülött (hindu és mohame-
dán vallású) katonáknak pedig a fogukkal 
kellett volna a töltények csomagolását fel-
tépniük. Mindez a hindu és a mohamedán 
vallás tanításai szerint tilos. A disznózsír-
ral és marhafaggyúval bekent töltényeket 
végül nem használták, ám az angolok 
gyûlölete maradt. A katonák agyonverték 
a tisztjeiket, és a városok ellen indultak. 
A lázadás átterjedt India nagy részére.
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A felkelés leverése után India angol alkirályság lett, Viktória an-
gol királynôt pedig India császárnôjévé koronázták. 3   India „a brit 
korona legszebb gyémántja” lett – legalábbis Londonból nézve. 

Indiai nézôpontból más volt a helyzet. Az olcsó angol gyári szöve-
tek elárasztották az immár közvetlenül Angliához tartozó gyarmatot, 
és az indiai kézmûvesek pamutszöveteinek már Indiában sem volt 
piaca. Az évezredekig mûködô kézmûipar tönkrement. A munka nélkül 
maradt kisiparosok nyomorogtak. 

3  Viktória és kora. Bár Angliában a királyok csak „uralkodtak, de nem kormá-
nyoztak”, a XIX. század második felében uralkodó Viktória királynô (1837–1901) 
annyira meghatározó személyiség volt, hogy Angliában ezt az idôszakot „viktori-
ánus kornak” nevezik. A királynônek Albert herceggel kötött házasságából kilenc 
gyermeke született, akik királyi vagy hercegi családokba házasodtak. Viktória így 
szinte valamennyi európai uralkodócsaláddal rokoni kapcsolatba került. Ebbôl az-
után érdekes helyzetek születtek. Az elsô világháborúban (még ebben az évben 
tanulni fogunk róla) Viktória egyik rokona, a német császár viselt hadat Viktória 
másik rokona, az orosz cár ellen. 

Uralkodása alatt vált Anglia világbirodalommá, minden földrészen voltak olyan 
területek, amelyek felett a brit zászló lengett. A királynô nevét számtalan földrajzi 
név ôrzi: Afrikában a Viktória-tó és a Viktória-vízesés, Ausztráliában Viktória állam 
és a Viktória-sivatag, Kanadában a Viktória-sziget. Az építészetben a nagyságot, 
a monumentalitást, az erôt sugárzó épületeket viktoriánus stílusúnak nevezik.

Anglia belsô fejlôdését is aranykornak szokták nevezni. 
A gazdaság felvirágzott – persze nagyrészt a gyarmatokból 
származó haszonból, tehát a gyarmatok kizsákmányolásá-
ból. Az anyaországban növekedtek a bérek, javult a köz-
egészségügy, a közoktatás. A munkásmozgalom békés 
eszközökkel elérte a 8 órás munkaidô, az öregségi nyugdíj, 
a betegbiztosítás bevezetését. Az angol királynô (hivatalo-
san: Nagy-Britannia és Írország királynôje, valamint 1876-
tól India császárnôje) születésnapján minden évben óriási 
népünnepélyt tartottak. Viktóriát halálakor már „Európa 
nagymamájaként” tisztelték. 
• Viktoriánus korról nemcsak Angliában beszélünk, hanem 
a Föld más területein is. Mi lehet ennek az oka?
@ Nézz utána, mi jellemezte a viktoriánus korban az öltöz-
ködést, a társadalmi kapcsolatokat, az emberek viselkedését! 
Milyen sajátosságai voltak a viktoriánus kor építészetének? 

Egy korszak jelképe: Viktória angol király-
nô, „Európa nagymamája” • Miért nevez-
ték így?

Összefoglaló kérdések            A  brit világbirodalom

Ipari forradalom + gyarmatosítás → 
Anglia erôs világhatalom

–  a gazdaságban („a világ mûhelye”);
–  a nemzetközi politikában (világbiro-

dalom);
–  szilárdan mûködô állam (alkotmá-

nyos királyság).
India fokozatos gyarmatosítása:
– kereskedelmi társaságok;
–  szipojfelkelés → India Anglia alki-

rálysága.

1. Elsôként Angliában érzôdtek az ipari forradalom kedvezô hatásai. 
Miért?

2.  Melyek voltak a legnagyobb gyarmattartó országok a XIX. század kö-
zepén?

3.  Miben különbözik a XIX. századi gyarmatosítás a korai (XVI–XVII. szá-
zadi) gyarmatosítástól?

4.  Mennyiben volt hasznos, és mennyiben káros az angol uralom India 
számára?

5.  Milyen ellentét van az ôsi indiai életmód és az ipari forradalom hatá-
sára kialakuló életmód között?

6. Hogyan vált India angol gyarmattá? 

• Mi volt az indiaiak ellenállásának eszmei, és mi a gazdasági oka?
• Mikor tanultunk hasonló esetrôl: az idegen elnyomás erôsödése (pél-
dául a nyelvkérdés) a nemzeti ellenállást erôsíti? 
• Mit jelentett a nacionalizmus a XIX. században? (1. lecke.)

Egy helyi indiai uralkodó partijáról készült 
kép (1899). A résztvevôk tigrisbôrökkel 
pózolnak • Mit árul el a fényképen levô 
személyek öltözete?
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4.  Technika és mûvészetek 
 a XIX-XX. század fordulóján

A XIX. század második felére a világ fejlett területein, 
Európa nagy részén és Észak-Amerikában az emberek 

mindennapi életét is gyökeresen átalakította 
a „kettôs forradalom”: az iparban és a társadalomban lezajlott, 

robbanásszerû, gyors változások sora.

A technikai fejlôdés. A második ipari forradalom

• Ismételj! Mit tanultunk az elsô ipari forradalomról (XVIII. század 
vége, XIX. század eleje)? Milyen új energiaforrásra épült az akkori fej-
lôdés?

A tôkés gazdaságban – mint már tavaly tanultuk – a vállalkozások 
szabadon versenyezhettek: a XIX. század a szabad versenyes kapi-
talizmus kora. A verseny miatt az iparban, a mezôgazdaságban és 
a közlekedésben egyaránt fontossá vált az új találmányok kifejlesz-
tése, felhasználása.

Az elektromosság alkalmazása újabb ipari forradalmat indított el 
a XIX. század második felében. A vezetékes telefont egy skót fi zikus, 
Bell találta fel. Az 1870-es években kifejlesztett készülékei egyre 
nagyobb távolságra és egyre tisztábban továbbították a hangot. 
A növekvô számú telefonkészülék között biztosítani kellett a kap-
csolatot. A telefonközpontot a magyar Puskás Tivadar találta fel. (Így 
már nem csak egy-egy készülék között mûködhetett kapcsolat.) 
A nagyvárosokban (elsôként párizsban) egyre bonyolultabb telefon-
központokat építettek. 

Az amerikai Edison [edizon] számos találmánya tette kényelme-
sebbé az emberek életét. Nevéhez kötôdik az elsô izzólámpa feltalá-
lása, a „beszélô gép”, azaz a fonográf kifejlesztése, amely a hangok 
felvételére és lejátszására egyaránt alkalmas volt, és így – kis túlzás-
sal – a  mai Mp3 felvevôk/lejátszók elôdjének tekinthetô. (Valójában 
a fonográf a fekete bakelit hanglemezt lejátszó lemezjátszók ôse, 
amit ma már nemigen használnak, bár a „mûértôk” körében rene-
szánszát éli.) ô találta fel a mikrofonos telefont, és ô alapította az 
elsô fi lmstúdiót. Több mint ezer találmánya volt! 1  

1  Thomas Alva Edisont [tomasz alva edi-
zon] (1847–1941) minden idôk legsike-
resebb feltalálójának tartják. Hollandiából 
Amerikába bevándorolt szegény farmer-
család gyermeke volt. Tizenhárom-tizen-
négy éves korában újságárusként dolgo-
zott: vonatokon árulta azt az újságot, 
amelyet maga szerkesztett, és kis kézi 
nyomdáján kinyomtatott. Tizenöt éves 
korában távírász lett, s egyfolytában a 
távíró tökéletesítésén fáradozott. Néhány 
év után feltalálta, hogyan lehet egy vil-
lanydróton két-két ellenkezô irányba szó-
ló táviratot feladni. Ezért a találmányáért 
40 ezer dollár jutalmat kapott. A pénzbôl 
megalapította elsô gyárát. Egymás után 
jelentek meg az újabb találmányai.

Edisonról mesélték, hogy vendégei 
gyakran panaszkodtak: nagyon nehezen 
nyílik a kertkapuja, meg kellene már ola-
jozni. Egy idô után Edison nevetve elárulta 
valakinek, hogy minden kapunyitással egy 
szerkezet körülbelül öt liter vizet szivaty-
tyúz ki a kerti kútból a ház víztartályába. 
A feltaláló minden vendége – akaratlanul 
is – segített vizet szivattyúzni. Edison 
híres magyar munkatársa volt Puskás Ti-
vadar.

Fonográf • Azonosítsd a szerkezet fôbb 
alkatrészeit:
–  forgó viaszhenger (ennek a barázdái rez-

gésbe hoznak egy tût, a tû pedig megrez-
geti a tölcsér lemezét);

– hangtölcsér;
– meghajtó!

Az elsô telefon csak rövid hatótávolságra 
mûködött




