
2020. 04. 02. V. Egyetemes történelem 

A keresztény Európa az első évezredben (tankönyv 110-111. old.) 

 

- a népvándorlások következményei: a római városok elpusztultak, a lakosság száma 

csökkent, a civilizáció leromlott, a kereskedelem szinte megszűnt, éhínségek, járványok; 

- a római civilizációból megmaradt: a nyelv, a keresztény vallás, a jog (törvények), az állam – 

mint szervezet, intézmény mintája, stb. 

- a volt Nyugatrómai Birodalom területein barbár királyságok alakultak, ezek rövid 

életűeknek bizonyultak, kivételt képez a frankok királysága; 

Figyeld meg a 110. oldalon lévő térképet! 

- az V. és a XII. századok között minden európai nép felvette a kereszténységet: legkorábban 

a germánok, legkésőbb a skandináv népek Észak-Európában; 

Feladatok! 

Olvasd el a 112. oldalon lévő A frankok megkeresztelése. Nagy Károly című 

esettanulmányt és válaszolj a következő kérdésekre! 

1. Mikor és milyen területen telepednek meg a frankok? 

2. Melyik évben keresztelkedik meg Klodvig, a frankok királya? 

3. Hol és melyik évben koronázták császárrá a frank állam legfontosabb uralkodóját, Nagy 

Károlyt? 

4. Nagy Károly kinek nyújtott védelmet a longobárdok ellen? 

5. Mikor és hány részre osztották fel Nagy Károly birodalmát (Karoling Birodalom)? Sorold 

fel ezeket a részeket! 

A füzetedbe nem szükséges átmásolni a kérdéseket, csupán az esettanulmány címét és a 

válaszokat írd le! (A válaszokat egész mondatban kérem!) 

Nézd meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=JSLAMZWfJMA (Államok a kora középkorban) 

 

2020. 04. 02.  

Az egyház (folytatás 111. old.) 

 

- az egyház volt az egyetlen stabil intézmény a népvándorlás korában; 

- kezdetben az egyház negatív hatással volt a tudomány és művészet fejlődésére; 

- ennek ellenére, mégis az egyház mentette át az ókori örökség egy részét, és továbbadta az 

írást; 

https://www.youtube.com/watch?v=JSLAMZWfJMA


- a középkori oktatás: - papok, szerzetesek oktattak; 

                                   - latin nyelven és élőszóban folyt az oktatás; 

                                   - kolostorokban, templomokban tanítottak; 

                                   - a Biblia volt a tankönyv; 

- az egyháznak két jelentősebb vezetője volt: a római pápa és a konstantinápolyi pátriárka. 

Kezdetben mindketten alárendelődtek a királyi vagy császári hatalomnak. 

- a XI. századtól kezdődően a pápának sikerült megszabadulni az állami befolyástól. E 

folyamat legjelentősebb pillanata VII. Gergely pápa és IV. Henrik német császár konfliktusa 

volt (mindketten szerettek volna kinevezni püspököket a Német-Római Birodalom területén). 

- 1077: Canossa járás (IV. Henrik bocsánatkérése VII. Gergelytől);  

Olvasmány! (Ezt nem kell a füzetedbe átmásolni, csak olvasd el!) 

A császár kiközösítése 

A harc kezdetén VII. Gergely pápa kiközösítette az egyházból a császárt, IV. Henriket. 

Ez akkor szörnyű büntetésnek számított: a kiközösített nem léphetett a templomba, házasságát 

nem kísérhette egyházi áldás, gyermekeit nem kereszteltethette meg. Halála után nem 

részesülhetett méltó temetésben. A kiközösítettek ezért attól rettegtek, hogy a pokolra 

kerülnek. A kiközösített uralkodónak tett hűbéri eskü érvénytelennek számított, hűbéreseinek 

nem kellett fogadalmaikat betartaniuk. 

A büntetés súlyától megszabadulni akaró IV. Henrik Canossa várához zarándokolt. Itt 

tartózkodott akkor a pápa. Henrik a csikorgó januári hidegben a vár előtt, a jeges mezőn, 

mezítláb három napig didergett, míg végül a pápa feloldozta a kiközösítés alól. (Az egyházfő a 

keresztényi szeretet szerint nem is tehetett mást: meg kellett bocsátania a bűneit megvalló 

embernek). 

Ma is használjuk ezt a szólást: „Canossát járt valaki”. Akkor szoktuk mondani, ha a 

bűnös, bűnét megbánva és megbocsátást kérve felkeresi azt, akivel szemben vétkezett.    

- 1054-ben következett be a szkizma, a nagy egyházszakadás: katolikus egyház, vezetője a 

pápa és az ortodox egyház, vezetője a pátriárka; 

 

 

 

 

 



2020. 04. 23.  

A Bizánci Birodalom 

 

- 476 után a Keletrómai Birodalom (Bizánci Birodalom) nem szűnt meg létezni: védettebb 

volt a vándornépek támadásai ellen, fővárosa Konstantinápoly is fejlett védelmi rendszerrel 

rendelkezett (3 oldalát a tenger védte, a negyediket pedig erős falak); 

- a Keletrómai Birodalom városai tovább virágoztak, a kereskedelem, a kézművesség, a 

szövés fejlődött (a VI. században Kínából behozták a selyemhernyót); 

- Iustinianus császár (527-565): 

                     - visszafoglalta Észak-Afrikát, Itáliát, Spanyolország déli részét; 

                     - új törvénykönyvet adott ki; 

                     - Hagia Szophia templom megépítése Konstantinápolyban; 

- a VII. századtól a birodalom elgörögösödött, a császárok pedig felveszik a görög baszileusz 

címet; 

- a XII. századtól a birodalom hanyatlani kezd, ezt a folyamatot felgyorsítják a Kis-Ázsiából 

érkező törökök;  

  

 Hagia Szophia, Konstantinápoly (a Bizánci Birodalom fővárosa) 



Feladatok! 

Keresztrejtvények! 

      1.              

    2.                

     3.               

    4.                

    5.                

    6.                

     7.               

8.                    

 9.                   

  

1. Innen érkező támadó törökök 

2. Főváros, ahol megépült a Hagia Szophia 

3. A Keletrómai Birodalom másik megnevezése 

4. A birodalom császára a VI. században 

5. Ebből az országból hozták be a selyemhernyót 

6. Többek között ez a gazdasági ágazat is fejlődött 

7. Ebből a könyvből oktattak a középkorban 

8. A bizánci császárok címe 

9. Ezen ország déli részét foglalta vissza Iustinianus császár 

A megfejtés: Konstantinápoly mai neve ……………………….. . 

 

1.                

    2.            

    3.            

    4.            

     5.           

    6.            

 

1. Az ortodox, keleti keresztény egyház vezetője 

2. IV. Henrik császár bocsánatkérésének időpontjának hónapja 

3. E méltóságba való kinevezés szolgáltatta a császár és a pápa közötti konfliktus okát 

4. IV. Henrik császár bocsánatkérésének helyszíne 

5. Fővárosa Konstantinápoly 

6. A katolikus, nyugati keresztény egyház vezetője 

A megfejtés: római építészeti elem, ……………………….. . 

Érdekesség! A keleti egyház templomainak többsége kupolával épült. A kupolák száma 

mindig jelentett valamit: ha csak egy volt az épületen = egy Isten van 

                                        ha három = Szentháromságra utal 

                                        ha pedig öt = Jézus és a 4 evangélium szavait kell követni. 

Jó tanulást kívánok! 


