
IPARTÖRTÉNETÜNK EMLÉKEI

I. előadás
Az ipar társadalmi szerepe, az Ipari-forradalom eddigi szakaszainak főbb jellemzői.

Bevezető gondolatok:

Az emberiség az életkörülményeit alapvetően meghatározó, saját maga által létrehozott  mindenkori
technikai  és  technológiai  eszközeit,  gyakorlatát   nagy  megbecsüléssel,  elismeréssel  övezte.
Történelmi korokat nevezett  el  ezekről (kőkor,  bronzkor vaskor stb.)  A legjelentősebb, szeretett
ipari  eszközeit  magával  temettette  el,  utódaira  hagyatékozta  és  minden  más  módon  becsülte
emlékeit.  Az  ipar  bőségétől,  fejlettségi  színvonalától  függ  egy  adott  nemzet  lakosságának
életszínvonala,  tudományos,  kulturális  előrehaladottsága,  a  nemzetek  közötti  versenyhelyzete.  E
szerint   beszélünk  fejlett  ipari  országokról,  amelyeknek  magasan  képzett  szakemberei  ma  már
Földünk, a világ olyan jövőbe mutató területeit kutatják globális összefogással, mint a mesterséges
intelligencia megvalósítása, a világűr titkainak megismerése és hasznosítása, a biológia rejtelmei
stb. Ezen államok döntéshozói, a hatalmon lévő uralkodó elit, alapvetően befolyásolják bolygónk
lakosságának társadalmi helyzetét, berendezkedését, uralkodó közgondolkodását is.

A mai  közmegegyezés  szerint  "az  ipar  olyan  rendszeresen  végzett  szakmai,  speciális  irányú
tevékenység,  amelynek  a  végén  valamilyen  piacképes  termék  áll,  és  amelyek  köre  a  nagyon
egyszerű,  kézművességgel  előállítható  dologtól  a  nagyon  bonyolult,  nemzetközi  kooperációban
készülő rendszerekig terjed." Fejlődés történetéről összefoglalóan a következőket mondhatjuk: "A
gépek megjelenéséig az emberek többsége kézművesként dolgozott,  azaz ő lehetett az előállított
termék egyetlen készítője,  gazdája és mestere.  Később a manufaktúrában dolgozó iparosok már
többen  állítanak elő  egy terméket,  felfedezik,  hogy az  alkatrészek csoportos  gyártása  bizonyos
előnyökkel  jár.  A  többcélú,  többoldalú  gépek  használatával  fokozódik  a  termelési  folyamat
felaprózása, és a termelő munka egyre inkább gépek kezeléséből, vagy szerelvények előállításából,
alkatrészek szereléséből áll.  A későbbiekben ez a folyamat a tömegtermelésbe ment át,  ahol az
automatizáció, számítástechnikai eszközök és a robottechnika széles körű alkalmazásával teljesen
átalakította a szakmák és képesítések iránti szükségletet  és egy ember életén belül is a folyamatos
átképzés igényével lépett fel."

Az  ipari  forradalmakat  a  középkor  bonyolult  és  kegyetlen  politikatörténeti  eseményei,  a
vallásháborúk,  a  különböző  társadalmi  mozgalmak  történései  előzték  meg.  Mindez  közvetetten
hozzájárult  a  felvilágosodás  államfelfogásának  és  szerződéselméleteinek  kiformálódásához,
miközben a 18. század végére válságba került francia társadalom a forradalom eszközéhez nyúlt a
polgári  kapitalista  állam  megteremtésének  érdekében.  A  18.  század  utolsó  harmadától
előbb Nyugat-Európában, majd  a  19.  század  elején Észak-Amerikában is  jelentős gazdasági
fejlődés vette  kezdetét.  A  kortársak  által ipari  forradalomnak nevezett  folyamat  a technikai-
tudományos ismeretek bővülését és az európai kontinens arculatának megújítását (például a közle-
kedés  átalakulását,  számos  nagyváros  kialakulását,  az  életminőség  javulását)  eredményezte.  Az
ipari forradalom gyökeresen átalakította a társadalmat, a környezetet és a mindennapi életet. 

Az első ipari forradalom átalakította a társadalom hagyományos kereteit, a mezőgazdasági termelők
aránya  folyamatosan  csökkent. (Angliában  a  korszak  elején  a  lakosság  60  százaléka  élt
mezőgazdaságból,  a  19.  század  közepére  már  csak  22  százalékuk.)  Az  életkörülmények
megváltozásával  az átlag  életkor  nőtt (27   évről  42  évre),  és  csökkent  a  gyermekhalandóság.
Mindezek hátterében – az első ipari forradalom eredményeinek következtében – az egészségesebb
táplálkozás, illetve  a fertőző  betegségek  elleni  sikeres  küzdelem állt.  A himlő  elleni
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védőoltás felfedezése  (1798)  a  század  egyik  legsúlyosabb  járványától  szabadította  meg  az
emberiséget.  Sokat  javultak  a  tisztálkodási  szokások,  a  mindennapos  mosakodás  és
szappanhasználat az egyéni higiénia megjelenését jelezte. A tömegtermelés lehetővé tette az olcsó
pamutruhák megvásárlását és a kialakuló polgári viselet széles körű elterjedését. A nagyvárosokban
a polgári  középosztály új  életmódot  alakított  ki,  öltözködésével  és  viselkedési  szabályaival
elkülönült az alsóbb társadalmi rétegektől. 

A városiasodás,  az urbanizáció folyamata  ütemesen  gyorsult,  a belső  migráció (országon  belüli
elvándorlás, átköltözés) a létrejövő ipari nagyvárosokba irányult  (például Manchester, Liverpool,
Birmingham). A munkalehetőséget a gyáripar kibontakozása és a nagyüzemek létrejötte biztosította.
A nagyipari üzemszervezés méltatlan körülményeket teremtett a munkásoknak, akik napi 14-16 órás
munkaidőre,  alacsony fizetésre  és szigorú büntetésekre számíthattak.  A kiszolgáltatottság érzését
növelte, hogy baleset- és betegbiztosítás, illetve munkanélküli segély nem létezett. A női munka és
a gyermekmunka rendszeressé vált e korszakban, a bányászatban alacsonyabb fizetésért sokszor 13
év alatti gyerekeket is foglalkoztattak. 

Az  előkelők  negyedeiben  megkezdődött  a  csatornahálózat  kiépítése,  az  utcák  kikövezése  és  a
szemétszállítás megoldása, de a városi munkásság életkörülményeinek javítását még elhanyagolták.
A megoldatlan  munkáskérdés, a  zsúfolt külvárosi  bérkaszárnyák és  a  közeli  gyárte-
lepek egészségkárosító  füstkibocsátása az  ipari  forradalom  árnyoldalának  tekinthető.  Nagy-
Britanniában a  változó  gazdasági  körülmények  felgyorsították  az  alsóbb társadalmi  rétegek
elszegényedését. A  városokban  élő nagyüzemi  munkásság egy-két  évtized  alatt  elszakadt  a
hagyományos  gyökereitől,  és bizonytalanságérzetét a kiszolgáltatottság is  fokozta.  A  gyakori
elbocsátások  miatti  felháborodások  először  spontán  mozgalmakhoz  vezettek,  a  munkások
összetörték  a  gépeket,  felgyújtották  a  gyárakat  (1810-es  évek).  A gépromboló  mozgalmat a
kormányzat  gyorsan  felszámolta,  és  számos  vezetőjét  Ausztráliába  deportálták.  Az  egységes
fellépés,  a szakszervezeti  mozgalom kibontakozása  sokkal  eredményesebbnek  bizonyult.  A
szakszervezetek a munkások önsegélyező egyesületeiből (például baleset-biztosítás) szerveződtek,
hatékonyságukat  a közös  munkabeszüntetés, a sztrájk megszervezése  biztosította.  A sztrájk  olyan
megmozdulás lett,  amely a munkaadót engedményekre késztette (béremelés, munkakörülmények
javítása). 

A  korszak  feltalálóinak  nemcsak  technikai  és  pénzügyi  nehézségekkel,  de  a  kortársak
értetlenségével  és  rosszindulatával  is  meg  kellett  küzdeniük.  Nagy-Britanniában  Stephensonnak
parlamenti vizsgálóbizottság előtt kellett megvédenie a vasútfejlesztést, az ellenérveket Waterloo
hőse, Wellington herceg sorolta fel. Hasonló „társadalmi viták” mindenhol lezajlottak, az újságok
szenzációs hírekben tudósítottak az új eszközök „káros” hatásairól. Voltak azonban bőven naiv,
megmosolyogtató „feltalálói” ötletek is. (Lásd a mellékelt "Karikatúrák, kuriózum egyes elképzelt
„találmányokról”)

Az ipari forradalmat általában öt szakaszra osztják:

 klasszikus  ipari  forradalom, 1750-től  a 19.  század közepéig  elsőként  Angliában,  majd  az
Amerikai Egyesült Államokban, Németországban és a Németalföldön.

 második  ipari  forradalom,  1870–71-től  1914-ig.  Németország,  Anglia,  Amerika,
Franciaország és az Osztrák–magyar Monarchia.

 harmadik  ipari  forradalom,  1918-tól  1939-ig,  amit  a megkésett  és  megszakított
fejlődés korának lehet nevezni.

 1945-től  a  hidegháborús  haditechnikai  fejlődés  Amerikában  és  a  Szovjetunióban,  ez  a
tudományos és technikai forradalom.

 az 1970-es évektől az elektronika forradalma.
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Az elindult történelmi jelentőségű fejlődést tehát Európában nem lehetett megállítani.  A világhálón
feljegyzettek szerint is a korszakos, és a gyakorlatban bevezetett találmányok száma több ezerre
tehető.  (A  legjelentősebb,  bevezetett  találmányok  listáját  lásd  a  következő  linken)
https://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/oravazlatok/mellekletek/2014/tortenelem
/tort2_talalmanyok/tort2_talalmanyok_talalmanyok_listaja.pdf 

Megállítani ugyan nem lehet a technika és technológia tudományosan megalapozott fejlődésének
programját,  de  sok minden  okból  a  különböző  népek között  át  tevődhetnek,  át  is  tevődnek  az
innováció képességek. Erre szintén érdemes figyelmet fordítani nekünk is, akik  – úgy tűnik – egy
idő óta a jelentős vesztesek körébe tartozunk:

A  Föld  lakóinak  száma  exponenciálisan  nő,  jelenleg  már  több  mint  hét  milliárdan  lakjuk
bolygónkat,  míg  a  rendelkezésre  álló  anyag  és  energia  mennyisége  ugyan  annyi,  mint  az  első
emberpár megjelenésekor volt. Az ellátás gyakorlatilag már csak egyre nagyobb számban kiagyalt
új műszaki megoldások, a találmányok, és azok hasznosítása, az innováció révén lehetséges. Ezért
az  új  találmányok  számának  szükségszerűen  növekedni  kell.  A XX.  század  első  harmadáig  a
világon évente egyformán 3-400 ezer új megoldás született, majd a század végére ez másfél millióra
növekedett. Mára ez a szám megduplázódott. A növekedés üteme 3 és 9% között volt, amit csak a
2008. évi gazdasági világválság szakított meg egy évre. 

Nézzük  meg  a  világ  feltalálóinak  aktivitását  napjainkban.  Közel  hárommillió  új  találmányt
nyújtottak be szabadalmaztatásra 2016-ban. Ezek 38%-át a kínai feltalálók alkották, őket követték
az USA (20%), a Japán (11%), Dél-Korea (7%) feltalálói, míg kontinensünk alkotói, az európaiak,
6%-kal járultak hozzá a technológiai fejlődéshez. A maradék több mint 150 ország összesített súlya
18%-os csupán (2. ábra). 

Megállapíthatjuk,  hogy az  új  műszaki  alkotások több mint  felét  Ázsiában hozták  létre,  Európa
ebben  a  tekintetben  jelentéktelenné  zsugorodott.  Dél-Korea  51  millió  lakossal,  több  találmányt
képes  szabadalmaztatni,  mint  a  tízszer  több emberfőt  felvonultató  EU. Ez egy hatalmas csoda,
amelyet csak az ért meg, aki ismeri kissé a koreaiakat és az ottani helyzetet. A világban vannak
olyan  országok,  amelyekben  az  emberek  nem  járulnak  hozzá  a  találmánykincs  folytonos
növeléséhez, mert ott háborúk, válságok vannak, és olyan közállapotok, amelyek nem kedveznek a
találmányok létrehozására. Azokra a helyekre jellemző, hogy a találmányi bejelentések száma évről
évre  csökken,  vagy  tartósan  alacsony  szinten  marad.  A  volt  Szovjetunió  és  birodalmának
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összeomlását átélt országok az elmúlt század végén ilyen helyzetbe kerültek. A találmányi aktivitás
csökkenése  jellemezte  azokat.  Néhány  országban  sikerült  ezt  a  hanyatlást  megállítani,  sőt
növekedést  elérni,  de  például  Magyarországon  a  feltalálói  aktivitás  folyamatosan  csökken  a
rendszerváltozás óta. (Lásd a következő tanulmányt /Az abban szereplő statisztikai adatok az ENSZ
Szellemi Tulajdon Világszervezetétől valók: http://www.inventor.hu/kgy17/feltalal_2018.pdf )

 

Végül, de nem utolsó sorban megemlítem, hogy az eddigi ipari forradalmak során mindig az volt az
egyik központi  téma, hogy jött  egy technológia,  ami miatt  aztán sokan elvesztik a munkájukat.
Persze, a változást senki nem tűri jól, pláne ha az épp a munkát érinti, de azért az látszik, hogy az
ember a végén mégiscsak dolgozik, de egy még fontosabb, összetettebb, érdekesebb munkát kapott
a monoton "embergép-szerű" munka helyett. 

A mostani, negyedik ipari forradalom sem más ebben: MOST A MUNKÁT AZ OKOS-ROBOTOK
VESZIK  EL,  A  MODERN  TECHNOLÓGIA  PEDIG,  AMI  EZT  LEHETŐVÉ  TESZI,  A
DIGITALIZÁCIÓ,  ENNEK  A  FORRADALOMNAK  A  "GŐZGÉPEI"  A  KIBER-FIZIKAI
RENDSZEREK ÉS A DIGITALIZÁCIÓ.
Ez  azt  jelenti  röviden,  hogy új  munkakörök,  új  termékek,  ellátási  láncok,  gyártási  folyamatok
születnek, az informatikusok és az informatikai tudás még értékesebb lesz. Éppen ezért valószínűleg
azok a gazdaságok lesznek a nagy nyertesei, amelyek a magas hozzáadott-értékű, sok befektetést
igénylő digitális termelésre rendezkednek be. És ez egy olyan terület,  ahol Magyarországnak és
Európának  is  van  keresnivalója.  Ehhez  viszont  egy  paradigmaváltásra  van  szükség  az  eddigi
gazdaságpolitikánkban!

Miskolc, 2020. augusztos 30.

Összeállította: 
Drótos  László,  okleveles  kohómérnök, a  Közép-európai  Ipari  Örökség  Útja  Egyesület  alapító
alelnöke,  a volt Diósgyőri Vasgyár nyugalmazott vezérigazgatója: 

Mellékletek:
 Ajánlott irodalom és egyéb segédeszköz.
 Javaslat a beküldendő anyag tartalmára.

Az  előadásban  szereplő  megállapítások,  következtetések  ,  írásos  és  képi  anyagok  döntően  a  saját  ismereteken,
tapasztalatokon, az egyesületi  dokumentumokon, illetve a Wikipédia különböző idevonatkozó nyilvános közlésein
alapszik!
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MELLÉKLETEK

Ajánlott irodalom:

 Az ipari forradalom kibontakozása. Milyen előzményei voltak a gazdasági fejlődésnek? 
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028   

 Találmányok listája az I. II. és III. Ipari forradalomból.
https://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/oravazlatok/mellekletek/2014/tort

enelem/tort2_talalmanyok/tort2_talalmanyok_talalmanyok_listaja.pdf

 A Szent Szövetség megalapítása.
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_031 

 Az ipari forradalom és következményei (videó)
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-

forradalom-es 

 Magyar feltalálók, találmányok (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=KAQXHfesGr0 

 Fiatal magyar feltalálók (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=1drXXa1j1MQ 

 A magyar feltalálás helyzete – 2018 
http://www.inventor.hu/kgy17/feltalal_2018.pdf 

Karikatúrák,   kuriózum     egyes elképzelt    „találmányokról”

 Ahogyan a duplázást, a sokszorosítást, a többszörözést elképzelték egyes „feltalálók”:

 A motorizált  közlekedési  eszközök,  -  elsősorban  a  vasút  -  balesetet  megelőző,  vagy az
összeütközést kiküszöbölő „technikai megoldások” .

 Javasolt  „megoldások”  a  tengeri  betegséget  megelőző  hajó-hullámzás  hatásának  kikü-
szöbölésére.

Ajánlás a várt válaszok tartalmára:
 Tetszés  és érdeklődés szerint lehet rövid fogalmazványt  készíteni az előadás tartalmáról,

vagy a mellékletek bármelyikéről.

 Kívánatos  és  külön  elismerést  érdemlő  lehet  azonban,  ha  a  személyes  ipartörténeti
kapcsolatokról szól a beszámolók jelentősebb része. Többek között például a következőkről:
◦ Ön  mely  ipari  terméket,  vagy  termékeket  tartja  az  emberiség  létfontosságú

találmányának?
◦ Ön milyen kapcsolatban állt élete során az ipar valamely ágazatával, üzemével és ott

milyen feladatokat végzett?
◦ Önnek milyen életre szóló tapasztalatai gyűltek össze a saját ipari kapcsolataiból?
◦  Hogyan ítéli meg hazánk és szűkebb környezetünk jelenlegi ipari helyzetét és kilátásait?
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https://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/oravazlatok/mellekletek/2014/tortenelem/tort2_talalmanyok/tort2_talalmanyok_talalmanyok_listaja.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028
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