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Frank Birodalom, Bizánci Birodalom, Arab Birodalom,Bizánc, Mekka, 
Medina, Róma
- Nagy Károly,Justinianus, Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc, 

Gutenberg
Fogalmak:
-hűbérúr, hűbéres,hűbérbirtok, lovagok
- iszlám, kalifa, Korán, Kába kő
- pápa, érsek, püspök, papok, szerzetes, apát, kolostor, eretnek, 
szentek, ereklye, kódex
-Városi kiváltságok, polgár, kereskedő, kézműves, céh, kontár

távolsági kereskedelem
- Földesúr, jobbágy, uradalom, jobbágytelek,majorság, tized, kilenced, 
robot, ajándék, kétnyomásos gazdálkodás,háromnyomásos 
gazdálkodás, ugar, szügyhám

Miről tanultunk?

... és még sok egyéb érdekesség



476: nyugatrómai birodalom bukása,a középkor kezdete
622:az arab időszámítás kezdete, Mohamed „futása”
800:Nagy Károly császárrá koronázása 
1054:a keresztény egyház kettészakadása
1492: Középkor vége

Kötelező évszámok

Középkor társadalmi csoportjai: földesurak, jobbágyok, városi 
polgárok, egyház tagjai

lovag kézműves jobbágy kereskedő egyháziak

egyházi 
tized

földesúr: 
kilenced



Az iszlám

Arabok vallása: iszlámegyistenhit: Allah
Vallásalapító: Mohamed
Szent könyvük: Korán
A mohamedánok 5 fő parancs szerint élnek

622: Mohamed futása Mekkából 
Medinába arab időszámítás kezdete

Mohamed próféta

Szent könyvük: Korán



Róma örököse: Bizánci (keletrómai) birodalom

• Itt őrizték a császári jelvényeket Róma örököse
• Működtek a hivatalok, adórendszer
• Hadsereget tartanak fenn védelem a barbár 

támadás ellen
 Katonák: szabad kisbirtokos paraszt

• Kereskedelem virágzik a Földközi-tenger keleti felén
• Hivatalos nyelv a görög
• Császár egyben az egyház vezetője is

Justinianus császár:
Visszafoglalta Észak-Afrikát és Itália egy 
részét a barbároktól
Összegyűjtötte elődeinek törvényeit
római jog megmentése az utókor számára

1054: Egyházszakadás ortodox= görögkeleti 
keresztények



Középkor első  jelentős állama: Frank Királyság
Legjelentősebb uralkodója: Nagy Károly birodalmat 
hozott létre
• 800: a pápa császárrá koronázta 
• Államszervezetének felépítése példa az Európában 

létrejövő államok számára

Nagy Károly és a frank birodalom

• birodalmát grófságokra osztotta: élén hű emberei (grófok)
birtokot kaptak munkájukért

• Létrejön a hűbériség: előkelők a fegyveres kíséretüknek 
földbirtokot adtak hűségért és katonai szolgálatért cserébe 

• Új társadalmi csoport: lovagok lovagi torna, keresztes 
hadjáratok

• Terjesztette a kereszténységet, iskolákat alapított a templomok 
mellett

• Elrendelte a tized beszedését az egyház javára
• Ezüstpénzt veretett, törvénykönyvet készített



Király= hűbérúr birtokot 
adományoz

Aki földet kap: hűbéres

Nagy –és középbirtokos is 
tud földet adományozni
hűbérúr és hűbéres is

Hűbéri lánc

Kisbirtokosok nem 
tudnak földet 
továbbadni csak 
hűbéresek

Birtokért cserébe 
hűség és katonai 
szolgálat

A jobbágyok nem tartoznak bele a hűbéri rendszerbe (ők nem tulajdonosaik a 
földjüknek, csak használatra kapták).



frank

arab

arab

Bizánc

arab

arab

Melyik területrészre vonatkozik? Készíts jelmagyarázatot! Segít a történelmi atlaszod!

1. grófságok,  2. kalifák, 3. görögkeleti (ortodox) egyház, 4. Mekka, 5. Korán, 6. hűbéri 
rendszer kialakulása, 7. Nagy Károly,  8. Justinianus,  9.Mohamed, 10.lovagok,  11. 
Róma örököse

Frank birodalom:1.6.7.10

Bizánci birodalom: 3.8. 11.

Arab birodalom: 2.4.5.9.


