
 V. B. Egyetemes történelem 

 Az iszlám – hitélet, megjelenés és terjeszkedés (tankönyv 100. old.) 

 

Az iszlám egy monoteista vallás, amit Mohamed alapított a VII. században. Ők 

Allahot imádják és szent könyvük a Korán. 

A vallás más megnevezéseit is ismerjük, mint például: muszlim, muzulmán, 

mohamedán. 

Mohamed Mekkában született, itt 610-ben kijelentést kap Gabriel arkangyaltól 

(kinyilatkoztatás), hogy Allah prófétájának lett kiválasztva. 622-ben Mohamed Medinába 

(figyeld meg a 100. oldalon lévő térképet!) menekült saját törzse elől, mert elutasították 

vallásos üzenetét. Ez az esemény jelenti az iszlám időszámítás kezdetét. 

Mohamed próféta halálakor az iszlám valláson belül két nagy irányzat alakult ki: 

a, szunnita: az utódot a közösségnek kell kiválasztania. 

b, síita: az utód Mohamed családjából kell származzon.  

A mecsetek a muzulmán közösségek számára az imádkozásnak, a Korán 

tanulmányozásának helyét jelentik. A mecsethez tartozik a belső udvar, ahol a hívek gyűlnek 

össze s a toronyszerű minaret, ahonnan a müezzin (a Koránból szaval) imára szólítja a 

híveket.   

A muzulmán hívőknek naponta ötször kell imádkozniuk az imám (a muzulmán 

közösség vezetője, aki az imát vezeti egy mecsetben) által megszabott órákban. 

Feladat: a 101-es oldalon található A muzulmán hit öt „alappillére” tessék átmásolni a 

füzetbe! 

 

 Az iszlám (folytatás 101-102. old.) 

A Korán a muzulmánok szent könyve, mely 114 fejezetből áll, arab nyelven íródott, 

minden muszlim ezen a nyelven olvassa, mert nem lehet pontosan lefordítani más nyelvre. 

A mekkai Kába szentély Szaúd-Arábiában található, az iszlám legfontosabb vallási 

emlékműve, amely egy fekete követ tartalmaz, amit a bibliai Ábrahám próféta talált.  

A muzulmánoknak köszönhetően kerül Európába a puskapor és a papír Kínából, az 

„arab számok” (az indiaiaktól vették át) és a kávé Etiópiából.  

Feladatok: 103-as oldalon Ismétlés kiegészíteni, átírni a füzetbe. 

                   104-es oldalon II. (diagram), III. (keresztrejtvény). 

 



    

 Az európai népek kialakulása (tankönyv 106. old.) 

Kr.u. 476: a Nyugatrómai Birodalom bukása (az ókori civilizáció vége, a középkori 

világ születése) 

A változások hosszú évszázadokig tartottak, s az átalakulásokhoz leginkább a barbárok 

népvándorlásai járultak hozzá.  

Az első vándornépek a germánok (gótok, vandálok, frankok, stb.) voltak, akik Európa 

északi részén éltek. A jobb legelők keresése céljából indultak el lakóhelyeikről a II. századtól.  

Nagy hatást gyakorolt az Ázsiából érkező hunok betörése (V. sz.) Ezek lerohanták a 

gótokat, akik kénytelenek voltak menedéket keresni a Római Birodalomban. A vizigótok 

(nyugati gótok) végigpusztítottak Itáliában, Galliában, Hispániában. Az osztrogótok (keleti 

gótok) Itáliát dúlták fel. A vandálok eljutottak Hispániába, majd Észak-Afrikába. (Figyeld 

meg a 106-os oldalon lévő térképet!) 

Keleten a szlávok népvándorlása volt a legjelentősebb. A szlávok három csoportja: 

a, keleti szlávok: oroszok 

b, nyugati szlávok: lengyelek, csehek, szlovákok 

c, déli szlávok: bolgárok, szerbek, horvátok, szlovénok. 

Regényajánló! Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 

Filmajánló! Attila, Isten ostora (A két ajánló nem kötelező, csak ha van időtök és 

kedvetek!) 

 

Az európai népek kialakulása (folytatás, tankönyv 107. old.) 

A népvándorlások Nyugat-Európában a XI. században értek véget, Kelet-Európában a 

XIII. században.  

A késői népvándorlások közül a legfontosabbak a normannoké (vikingek), a magyarok 

és a mongolok voltak. 



A vikingek a IX-X. századokban indultak el a Balti-tenger környékéről, felderítették 

Európa partvidékét, s eljutottak egészen Észak-Amerikáig. Új államokat is alapítottak, mint 

például: Kijevi Nagyfejedelemség, Szicíliai Királyság, Normandiai Hercegség, és elfoglalták 

Angliát. 

A magyarok Ázsiából érkeztek a IX. században, letelepedtek a Kárpát-medencébe, 

ahol államot alapítottak. Vajk fejedelem megkeresztelkedett, felvette az István nevet, és 1000 

körül királlyá koronázták. 

A mongolok 1241-1242-ben feldúlták Kelet-Európa területét (ezen a területen őket 

tatároknak nevezzük). Az invázió végén egy részük Európában maradt, és a Fekete-tenger 

északi részén egy új államot alapított, az Arany Horda Kánságot, mely a XV. század végéig 

maradt fenn. (Figyeld meg a 107-es oldalon lévő térképet!) 

Feladat: 3/107 (A táblázatot írd át a füzetbe!) 

 


