
FORRADALMAK 
 
IPARI  FORRADALOM   
 
Az időszak 1769 és 1850 közé tehető. A technológiai és gazdasági folyamatok oly mértékben 
gyorsultak fel, hogy azok átfogó társadalmi változásokat is hoztak. A kor feltalálói egymás 
után, sőt nem ritkán egyszerre hoztak létre olyan találmányokat, amelyek alapjaiban 
változtatták meg a mindennapokat. A gőzgép forradalmasította az iparnak és a közlekedésnek 
azokat az ágazatait ahol az hasznosítható volt. Helyileg Nagy-Britanniához köthető, de végig 
gyűrűzött Európán és Észak-Amerikán. Kialakulását a feudalizmus végében és az Angol 
polgári forradalom utáni helyzetben látják a történészek.  
A második ipari forradalom, 1871 és 1914 között, ismét kiterjedt fejlődést idézett elő, most 
már más iparágakban is. Első sorban a vegyészetben és az elektromosságban elért 
eredmények hoztak változásokat. Megjelent a szolgáltató ipar. Vezető országok Németország 
és az Amerikai Egyesült Államok. Nyilván a második ipari forradalom az első nélkül nem 
jöhetett volna létre.  
 
ANGOL  POLGÁRI  FORRADALOM 
 
1640 és 1689 között zajlott. Az országrészek között kialakult konfliktusok parlamentáris 
vitákhoz, polgárháborúhoz vezettek, egy időre megdőlt a monarchia, I. Károlyt kivégezték. A 
forradalom úgymond elérte célját, a király hatalmát korlátozták, az új államforma 
alkotmányos monarchia lett.  
Ez a forradalom csak a szigetországra korlátozódott, de jelentőségét az emeli, hogy 1640 a 
történelmi újkor kezdete.  
 
FRANCIA  FORRADALOM 
 
Kezdete ugyan korábbra tehető, de a Bastille ostroma a meghatározó dátum, 1789. július 14. 
A forradalmat első sorban gazdasági és társadalmi válság robbantotta ki. A felvilágosodás 
eszméi, mint Szabadság, Egyenlőség, Testvériség nagyon szépen hangzik, de nem találok 
olyan helyzetet, amikor ez megvalósult. Sem az alkotmányos monarchia, sem a köztársaság 
államforma nem volt tartós Franciaországban. Tíz évvel később Bonaparte Napóleon 
diktatúrája következett. A királyok egyeduralma megtörni látszik, de ez már az Angol 
forradalom idején is így volt. A Francia forradalom jelentősége Európára nézve igen nagy, 
létrehozta a liberalizmus és nacionalizmus eszméit és az alkotmányosságra való törekvéseket. 
Ugyanakkor rengeteg véráldozattal járt, a különböző eszmék egymásnak feszülése 
akasztásokat és mészárlásokat követelt.  
 
EURÓPAI  FORRADALMI  HULLÁM  1848 
 
Februári forradalom Franciaországban 1848.  
Bécsi forradalom 1848. március 13. és május 14. és október 6. 
Magyar forradalom és szabadságharc 1848. március 15. 
„Népek tavasza” Lengyelország 1848. március 10. – május 9. 
Szicília és Nápoly forradalma 1848. január 12.  Csaták Olaszország szerte.  
Az 1848-as események nem csak nálunk voltak, hanem szerte Európában. Az elégedetlenség 
általános volt.  
Mit kívánt a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. A 12 pont befejező 
mondata pedig: Egyenlőség, szabadság, testvériség. 



Vajon melyik forradalom tekinthető a Vízöntő kor kezdetének? És ha bármelyiket is 
választjuk, akkor miért pont azt? Egy kor kezdetének nem kellene az egész Földet érintenie? 
Annak idején a Halak korszak keresztény vallásának kialakulása mindenhová eljutott a 
világban. Lehetünk olyan önteltek, hogy egy új korszak kialakulásának okai csak Európára 
korlátozódnak? Itt van a világ közepe? Valóban ezek a forradalmi eszmék képviselik a 
Vízöntő tulajdonságokat? Kimeríthetik-e a Vízöntő analógiáit az elmúlt századok 
forradalmai? Elég-e a szabadság, egyenlőség, testvériség hangzatos mondata, ami egyébként 
sem valósult meg? Hol van a közösségek pozitív szelleme, az a közös tudás, amely előre viszi 
a világot? Hol vannak azok a Merkúri analógiák, amelyeket az Uránusz egy magasabb szintre 
emel?  
A keresztény időszámítás óta még akkor is csak 1900 év telt el a 2160 helyett, ha a második 
ipari forradalmat tekintjük a Vízöntő kor kezdetének. Ez elég? Lehet 260 év az átmeneti 
korszak? 
 
NAPJAINK 
 
Oly korban élek én e földön. 
Amikor mindenhová eljutott az okostelefon. Amikor élőben nézhetjük a Földünk bármelyik 
pontjának történéseit. Ha van elég pénzünk, naponta repülhetünk más országokba. 
Levelezhetünk rögtöni válasszal, ha van Internet hozzáférés.  
Amikor minden sürgős és lehetőleg azonnal kell, minden túlpörgetett.  
A karitatív szervezeteknek se, szeri se száma. Segítségnyújtás nemre, vallásra, kultúrára és 
bőrszínre tekintet nélküli.  
A közelmúlt népvándorlásának excentrikus hatásai borítják Európa megszokott rendjét. És a 
lázadásoknak még lehet, hogy az elején sem tartunk.  
Oly korban élek, amikor a robbantások immunissá tesznek és a Vízöntő Szaturnusza 
betontömbök közé szorítja kultúránkat. Már nem tudjuk ki van a kerítés jobb és bal oldalán.  
Amikor az eddig sötétségben tartott népek meglátják a fényt és követelik magoknak a 
szabadságot, egyenlőséget és testvériséget. Hogy ez nem megy zökkenőmentesen? Ki is adná 
oda önként azt, amit egyszer megszerzett magának.  
Oly korban élek, amikor az országok autonóm közösségei önállóságra vágynak, amikor egy 
nyelvet beszélő népek szeretnének összetartozni, új határok lesznek a régiek helyett.  
 
Oly korban élek, amikor az Uránusz rákényszerít, hogy meglássam a világból azt, amit meg 
kell látnom.  
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