
             A tengereg  királynője, Anglia – Angol polgári forradalom  1640-1689

      A tőkés fejlődés jelei Angliában
           Anglia gazdasági fejlődése a 16.sz. elejétől felgyorsul  - tőkés gazdálkodás kibontakozik
              - földesurak áttérnek a juhtenyésztésre  - parasztok megfosztása a földtől - „bekerítés”

– juh gyapjából posztó készítése, kersett áru – posztómanufaktúrák alapítása
 exportálás Németalföldre

– kedvező földrajzi fekvése miatt világkereskedelembe bekapcsolódott
– 1600-as évek elején  É-Amerikában első gyarmat létesítése
– 1588 spanyolok legyőzése a tengeren – tengeri nagyhatalom lett

       Vallási és politikai ellentétek
              - reformáció tanai terjednek Angliában is
              - VIII. Henrik megalapította az anglikán egyházat /1509-1547*/
                    a király az egyház feje  
              - utóda, I.Erzsébet /1558-1603*/  támogatta a tőkés fejlődést, uralma alatt egyensúly
                 a parlament és a király között
              - a 17.sz. elején új dinasztia a trónon: Stuart-ház  - I Jakab és I.Károly – abszolútikus
                    /önkényes/ módon kormányoznak

– I Károly  üldözte a reformáció új irányzatának a híveit / kálvinistákat/

       Forradalom Angliában
        I Károly /1625-49*/ uralkodott, 1640-ben parlamentet hívott össze
           - skótok ellen háborút indított – ellentét oka:a skótok kálvinista egyházat akartak kiépíteni
           - parlament szavazzon meg új adókat
       
        Parlament felépítése  - Felsőház   -főurak, főpapok , a király támogatói  „gavallérok”
                                             Alsóház    - vállalkozó nemesség, gazdag polgárság  .jogokat követel
        A parlament két háza köz
        Parlamenti erők vezére:Oliver Cromwell
        1649-ben a parlamenti sereg  a „vasbordájúak” győznek – I Károly kivégzése 
                                            köztársaság lesz az államformája Angliának
       A hatalom  Cromwell kezében összpontosul
                       -  hajózási törvényt bocsát ki – Angliába csak angol hajókon lehet árut behozni és
                          kivinni  - csapás Hollandiára          
                       -  háború Skócia és Írország ellen – elfoglalja területüket  - Nagy-Britannia
                          megalakulása
       1658*-ban Cromwell meghalt-  restauráció  - királyság visszaállítása
                          II. Károly és II. Jakab  önkényuralmat akar kiépíteni – angolok megelégelik
        1689 Orániai Vilmos meghívása az angol trónra – alkotmányos királyság  az államforma
                    a dicsőséges angol polgári forradalom leztárult.
       Fogalmak  -
       Forradalom:a fennálló rendszer többnyire erőszakos, fegyveres úton való megdöntése.
                           Aszerint,hogy milyen viszonyokat számol fel és milyenek lépnek a helyébe,
                           megkülönböztetünk polgári, polgári demokratikus és szocialista forradalmat.
        Polgári forradalom: a feudális viszonyokat felszámoló és a tőkés fejlődésnek utat nyitó            
        társadalmi forradalom, mely  lehetővé tette a nagypolgárság hatalomra jutását és a polgári 
        állam kibontakozását.                  


