A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA

A párizsi nép megostromolja a Bastille-t, az önkényuralom jelképét (festmény)

98545-TK 1-51 165x235.indd 5

1/4/17 2:43 PM

Találmányok és feltalálók
a XVIII. és XIX. században
Európában a középkorban hatalmas járványok, fertôzések pusztítottak,
mivel nem voltak csatornák, a városokban nem épültek vízvezetékek. Hiányos volt az úthálózat is.
A XVIII. század végén és a XIX. század elején Nagy-Britanniában
(Angliában) és Franciaországban épültek meg az elsô köves utak, csatornák, vízvezetékek. A kiépült úthálózatokon biztonságosabban közlekedhettek a lovas kocsik és a hintók. Az utakkal egy idôben hidak is épültek. Legtöbbjük fémszerkezettel készült.

Hintós fogat

Függôhíd

Európa lakossága a XVIII. század végére majdnem kétszeresére növekedett. Ez szükségessé tette, hogy a mezôgazdaság is fejlôdésnek induljon. A parlag földeket megmûvelték, beültették különbözô növényfajtákkal. A termelés növelése érdekében vetésforgókat alkalmaztak. Az elterjedt
gabonanövények mellett a pillangós- és a takarmánynövények termesztése is jelentôs lett. A talaj tápértékét trágyázással növelték. A termôföld területét úgy is növelték, hogy a legelôk nagy részét felszántották,
a mocsarakat kiszárították. Így egyre több élelmiszert tudtak termelni,
amellyel ellátták a növekvô városi lakosságot.
Tudatos fejlesztés eredményeként az állattenyésztés is fejlôdött. Elôtérbe került a lótenyésztés, a jól tejelô tehénfajták tenyésztése, valamint a
kiváló minôségû gyapjút adó juhtenyésztés. Elterjedt az istállózó állattartás.
A lakosság számának növekedésével megnôtt a kereslet a vásznak, szövetek iránt is, mivel ruhára mindenkinek szüksége volt.
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Feltalálták a kézi meghajtású fonógépet, amellyel elsôsorban gyapotfonalat készítettek, majd a szövôgépet. A gépek több száz ember kézzel
végzett munkáját helyettesítették. Az új gépek számára gyárak épültek.

Fonógép

Gôzgép

A legnagyobb változást az iparban James Watt (ejtsd: dzsémsz vatt) skót
származású feltaláló találmánya, a gôzgép okozta. Ez a gép a gôz nyomását forgó mozgássá alakította át. A gôzgép alkalmazása rohamosan elterjedt az iparban, a bányászatban és a közlekedés területén is.
A gôzgépek alkalmazása megsokszorozta az ipari termelést és felvirágoztatta a kereskedelmet is. A vitorlásokat a tengereken felváltották a
gôzhajók, szárazföldön a lóvontatású kocsikat pedig a gôzmozdonyok.
Megkezdôdött a vasúti pályák építése.
A gôz elôállításához fûtôanyagokra volt szükség, amelyet a fakitermelés
már nem tudott biztosítani. Egyre több szénbánya megnyitására került sor.
A XVIII. század végén és a XIX. században az iparban végbement nagy
változásokat ipari forradalomnak nevezzük. Az ipari forradalom szülôhazája Nagy-Britannia (Anglia) volt. Ekkor épültek többemeletes gyárak,
valamint Európa néhány országában hatalmas gyárvárosok.

Szövôgyár
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Bányászat – háttérben bánya, gôzgép

FELADATOK

1. Írd le a füzetedbe a XVIII–XIX. század találmányait!
2. Érdeklôdj utána, ki találta fel a gôzhajót, a gôzmozdonyt!
3. Nézz utána, melyik budapesti pályaudvar homlokzatát díszíti
James Watt és Stephenson szobra!
4. Készíts beszámolót arról, hogyan találta fel J. Watt a gôzgépet!
5. Nyisd ki a Képes történelmi atlaszt a 17. oldalon! Tanulmányozd a
17/b térképen, milyen új találmányok születtek a XVIII–XIX. században! Rajzolj le egyet a füzetedbe!
6. A rajzok alapján foglald mondatba, hol használják ezeket az eszközöket!

Az ipari forradalom hatása az emberek életére
Az ipari forradalom hatalmas fejlôdést eredményezett, és gyökeresen átalakította az emberek életét. A XVIII. század elején a lakosság többsége
falun élt, földmûveléssel foglalkozott. A XIX. században az új gépek feltalálásával és alkalmazásával egyre több gyár épült a városokban. Egyre többen költöztek vidékrôl a városba, ahol a gyárak sok embernek biztosítottak munkát.
A városlakók száma megsokszorozódott. A gyárak körül olcsó munkáslakások épültek. A többemeletes bérházakban a lakásokat népes munkáscsaládok lakták. Ezekben a lakásokban sem folyó víz, sem WC nem volt.
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Gyárváros: munkáslakások

A gyárakban kezdetben nagyon rosszak voltak a munkakörülmények.
A munkások napi 16–18 órát dolgoztak, bérük nagyon alacsony volt.
A gyártulajdonosok gyakran alkalmaztak nôket és gyerekeket is. Bérük feleannyi volt, mint a férfimunkásoké. Gyakoriak voltak az elbocsátások,
ilyenkor nagy volt a létbizonytalanság, mivel akkor nem volt munkanélküli-segély. Kezdetben a munkások a gépeket okolták a munkanélküliségért,
a kevés bérért. Kalapáccsal szétrombolták, széttörték a gépeket, amiért
súlyos büntetést kaptak.

Gyapjúfonógyár üzemcsarnoka
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Gyerekek, nôk dolgoznak a gyárakban

Géprombolás

A munkások egy része képezte magát, hogy betanított vagy szakmunkásként dolgozzon. Munkabérük így magasabb, és megélhetésük könynyebb lett. A szakmunkások lettek a korai munkásmozgalmak vezetôi. Önsegélyezô szervezeteket hoztak létre, és követelték a munkások életkörülményeinek javítását. Késôbb a törvények is fokozatosan rákényszerítették
a gyárosokat, hogy javítsák a munkások életkörülményeit, csökkentsék a
munkaidôt és növeljék a munkabért.
FELADATOK

1. Sorold föl a tankönyv szövege alapján, milyen változást hozott az
ipari forradalom az emberek életében!
2. Kik dolgoztak a gyárakban? Írd le a füzetedbe!
3. Hogyan képzeled a gyerekek munkáját a gyárakban? Rajzold le!
4. Hasonlítsd össze, hogyan éltek a gyártulajdonosok és hogyan a
munkások!
5. Sorolj föl különbségeket a XVIII. században élô és a ma élô munkások között!
6. Olvasd el Charles Dickens regényét, a Twist Olivért!

Az ipari forradalom hatása a társadalomra
A középkori Európa országaiban királyok uralkodtak. Korlátlan hatalommal rendelkeztek: ôk hozták a törvényeket, adományozták a nemesi
rangokat, ôk rendelkeztek katonai haderôvel. Életük végéig uralkodtak, királyságukat átörökítették az utódaikra.
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A XVII. században az európai városok száma megnövekedett. Jelentôs
volt a városi iparosok, kereskedôk száma. Az ipari termelés a polgárság
kezében volt, de mivel ôk nem voltak nemesi származásúak, a politikai
életbe nem volt beleszólásuk. A gazdaságilag megerôsödött, tulajdonnal
rendelkezô polgárság ezért harcba szállt a politikai hatalomért, a törvény elôtti egyenlôségért.

Szeszkereskedés 1660 körül

Kereskedô, fuvaros

A XVIII–XIX. században az ipari forradalom hatására átalakult az európai országok gazdasága. A polgári forradalmak a társadalmat is átformálták. A forradalom azt jelentette, hogy a társadalmi átalakulás nem lassan, reformok útján történt, hanem hirtelen változás útján. A polgári forradalmak eredménye a királyi hatalom megszüntetése volt. Eltörölték
a nemesi kiváltságokat és megteremtették a törvény elôtti egyenlôséget. A nép választhatta meg a parlamenti képviselôket, akik a törvényeket
hozták.
FELADATOK

1. Nyisd ki a Képes történelmi atlasz 17. oldalát! A 17/a térkép segítségével sorolj fel nagyvárosokat!
2. Keresd meg a térképen, hol robbantak ki a polgári forradalmak!
3. Fogalmazd meg, mit eredményezett a polgári forradalom!
4. Tanulmányozd a Képes történelmi atlasz 17/a térképén látható épületeket!
5. Kérdezz, érdeklôdj, mely országokban találhatók ezek!
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Franciaország XIV. Lajos uralkodása alatt
Franciaország XIV. Lajos (1643 –1715) uralkodása alatt Európa egyik
nagyhatalmává vált. Ezt jól felszerelt, nagy létszámú hadseregének köszönhette. Sorozatos gyôzelmekkel kiterjesztette Franciaország határait.
XIV. Lajos saját ellenôrzése alatt tartotta a nemességet, a városokat és a
meghódított tartományokat. A királyi tanács ülésén kihirdette azokat a
rendeleteket és utasításokat, amelyek alapján kormányozta az országot.
Korlátlan királyi hatalmát isteni akaratnak tulajdonította. A maga kezébe
összpontosított minden hatalmat, amelyrôl így vallott: „Az állam én vagyok”. Ezt a teljhatalmú uralmat idegen szóval abszolutizmusnak is
szokták nevezni. Hatalmát senki nem ellenôrizte, a beszedett adókat saját
udvartartására fordította. Királyi szimbólumnak a Napot választotta, a
mûvészeknek, íróknak Napkirályként kellett ôt dicsôíteniük. Uralkodása
alatt épült korának legszebb, legfényûzôbb palotája, a Párizs melletti versailles-i kastély. A palotában a Nap embléma – Lajos személyének jelképe
– volt látható mindenütt. Ez a kastély a kor uralkodóinak mintául szolgált.
A palotában virágkorát élte az irodalom, a zene és a színjátszás. Európaszerte a királyi udvarok diplomáciai nyelve a francia lett.

A versailles-i kastély – a Napkirály palotája
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Korának uralkodói között elsô helyen állt méltóságos egyéniségével, országának hatalmával, fényûzô udvarával.
A versailles-i kastély mellett ô építtette a Nagy- és Kis-Trianon-kastélyt is.
XIV. Lajos kényelmét 15 ezer ember szolgálta ki. Minden reggel 100 udvaronc vonult be hajlongva a király hálószobájába, hogy megpillantsák a
király ébredését.
FELADATOK

1. Keresd meg a Képes történelmi atlasz 14. oldalán Franciaország fôvárosát, Párizst!
2. Keresd meg Versailles-t is, és mondd el, hogyan jelöli a térkép!
3. Mondd el, miért nevezték XIV. Lajost „Napkirálynak”!
4. Írd le a füzetedbe, mit jelent az abszolutizmus!
5. Sorolj fel példákat a tankönyv szövegének segítségével arra, hogy
miért élt fényûzô életmódot a „Napkirály”!
6. Rajzolj le egy palotát a füzetedbe!

A francia forradalom kezdete
A XVIII. században Franciaország gazdagságát az ügyes iparosoknak, a
merész kereskedôknek és a húszmilliós parasztság szorgos munkájának
köszönhette. Az elôkelôknek számító papság (elsô rend) és a nemesség
(második rend) nem dolgozott, fényûzôen költekezett, adót sem fizetett.
A kereskedôk, iparosok, polgárok (harmadik rend) és parasztok által befizetett adót azonban a király, a nemesség és a papság költötte el. A vagyonosodó városi polgároknak a mindennapi politikai életbe nem volt beleszólásuk. A század végén a termés nagyon rossz volt, és emellett a parasztságot súlyos adók terhelték. XVI. Lajos kénytelen volt 1787-ben összehívni az elôkelôk gyûlését, hogy növelje az állam adóbevételét, és döntsön a
nemesség megadóztatásáról is. A nemesek azonban nem akartak adózni,
aminek az lett a következménye, hogy az állam teljesen eladósodott.
XVI. Lajos ennek ellenére folytatta pazarló életmódját, és zsarnoki módon, egyedül irányította Franciaország gazdasági és politikai életét. Feleségét, Marie Antoinettet (Mária Antoánett), mivel Mária Terézia leánya
volt, a franciák gyûlölték, osztrák származása miatt. Esztelenül sok pénzt
pazarolt ruházatára, és igen gôgösen viselkedett alattvalóival szemben.
Nemcsak a nép, hanem a nemesség középrétege is megelégelte ezt a pazarló önkényuralmat. 1789-ben XVI. Lajos rendi gyûlést hívott össze,
ahol a polgárság (a harmadik rend vezetôje) fellázadt a király ellen,
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és önálló parlamentet, nemzetgyûlést hozott létre. Amikor a nemzetgyûlés
alkotmányt és szabadságjogokat követelt, XVI. Lajos fel akarta oszlatni. A
nemzetgyûlés tagjai ekkor megesküdtek arra, hogy addig nem oszlanak
szét, míg Franciaországnak nem lesznek olyan törvényei, amelyek a nép
jogait biztosítják.

A rendi gyûlés megnyitása Versailles-ban 1789. május 5-én

1789. július 14-én kezdetét vette a francia forradalom. Párizs népe
az utcára vonult, és megostromolta a királyi zsarnokság jelképének számító várbörtönt, a Bastille-t (básztíjt). Szabadon engedtek minden foglyot.
FELADATOK

1. Sorold fel a XVIII. századi francia társadalom összetételét!
2. Írd le a füzetedbe, miért robbant ki a forradalom!
3. Keresd meg a Képes történelmi atlasz 14. oldalán Párizst és a Bastille épületét!
4. Rajzold le a füzetedbe, hogyan képzeled el a börtön megostromlását!
5. Készíts idôszalagot a füzetedbe, és jelöld be a francia forradalom
kezdetét!
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