Állam neve

MORVA

CSEH

LENGYEL

BOLGÁR

Létrejöttének IX. SZ.
ideje

X.SZ. eleje

IX- X.SZ.

Hely

Cseh-medence

Visztula
környéke

VII. SZ. VÉGE:
681.- bolgár-török
hódítás – állam
létrehozása
Balkán
Török eredetű
bolgárok hódítása –
Bolgár-török és
szláv népek
összeolvadása – --az állam létrejötte

Morva folyó
völgye, a Frank
Bir. határterülete:
a mai Csehország
+ mai
Morvaország

HORVÁT
(SZERB)
VII.SZ. betelepedés
X. SZ. állam
létrehozása
Adria és Száva közti
terület

RUSZ
IX.SZ.VÉGE

Dnyeper és a Volga
vidéke
A Dnyeper, a Volga,
és a Don folyók
kereskedelmi
útvonalain a varégok
kereskedtek – szerep
az állam
létrehozásában
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Fejedelem

Egyéb fontos
esemény

Mojmir
vezetésével(830
körül)

I. Boleszláv(935964)
Premysldinasztia
Küzdelem a
német
fennhatóság
ellen – de
eredménytelenül

Mieszko(969992)
Piast-dinasztia
Küzdelem a
német
fennhatóság
ellen

I. Mihály (IX.sz.
vége)

Az avar fennhatóság
után: pápai
támogatással jön
létre az állam
Mihály előtt: A
VII.SZ.-letelepedés
nomád bolgár
Először avar
törzsek
fennhatóság – innen
meghódították az itt származik a báni
élő népeket- de: a
méltóságnév (Baján
létszámuk kicsi a
avar vezér nevéből)
szlávokéhoz képest
köv.: beolvadtak a
szláv népességbe

Oleg (879-912) –
novgorodi normann
Rurik dinasztia:
Kijev a központ
Különböző
fejlettségi szinten
álló törzsek: északon
és délen – bomló
törzsi szervezet
Belső részek: törzsi
szervezet
Varégok- keresk.
telepek: Kijev,
Novgorod

Hittérítők

Cirill és Metód

Egyház

Szláv egyház –
Cirill írás glagolita írás és
szláv egyházi
nyelv

Fénykor

Szvatopluk(870894)

További
történelem

Jó viszonyt akar
Ny-Európával-köv.:
a keleti hittérítők
elüldözése + Római
Katolikus
Egyházhoz
csatlakozik; halála
után: fiai között
harc – köv.: a
frankok és a
magyarok együttes
támadása
megsemmisíti a
morvák államát894.

Függés a német
egyháztól

Német befolyás
erős: 966.
német hittérítők
Római Kat.
Római Kat.
973. Prágai
Egyház
Püspökség – de a Mieszko 966mainzi
ban csatlakozik
püspökség
a Római Kat.
felügyelete alatt egyházhoz

I.(Vitéz)
Boleszláv (9921025)
Sikeres harc a
németek ellen:
1000. Gniezno
Önálló érsekség
–pápa alá
közvetlenül
1025. Királlyá
koronázzákfüggetlen a
Német-R.
Birodalomtól

Cirill és Metód
Mihály idején: a
görögkeleti
kereszténységen
belül létrejött: a
szláv nyelvű
egyház
A szertartások
nyelve: szláv (nem
görög)
Cirill ábécé
Simeon(893-927)
Az egész Balkán-fsz.
meghódítása
Császári (=cár) cím
felvétele
Bizáncot akarja
meghódítani– köv.:
Bizánc szövetsége a
magyarokkal-de: a
bolgár cár szövetsége a
besenyőkkel –köv.:
besenyő támadás és
győzelem Etelközbenköv.: a magyar honf. –
XI.sz.-Bizánc
meghódítja a Bolgár
államot

Frank hatásra csatl.
A nyugat
kereszténységhez.
Római Kat. Egyház
Az egyház
támgatásával a
Horvát Állam a XXI. sz-ban jelentős
hatalommá nőtt.

Görögkeleti egyház
Vlagyimir felesége
bizánci hercegnő,
így érvényesül a
bizánci befolyás

Vlagyimir (9801015)
Szerbek: IX. sz-ban
alakult ki a nép –
bizánci
kereszténység
felvétele: Bolgár
Állam majd a
Bizánci Birodalom
fennhatósága alatt
élnek – köv.: a
horvátok ezért csatl
a Róm.Kat.
egyházhoz – így
megőrzik
függetlenségüket

Oleg utódai
leigázták a még
független törzseket –
jelentős hatalom
kiépítése a térségben
Fegyveres kíséret:
druzsina –ebben:
bojárok és
szegényebb harcosok
is
Harcok: Bizánc
ellen, és: védekezés:
besenyők, kunok

