Keresztes háborúk
1. Előzmény
- a keresztény zarándokok nehezen jutnak el Jeruzsálembe
- földet csak az elsőszülött kapott, a többi testvérnek új birtok kellett
- a vallásosság miatt a bűnbocsánat elnyerése érdekében sokan indulnak zarándokolni
2. Kezdete
- 1095-ben II. Orbán pápa meghirdeti a keresztes hadjáratot Jeruzsálem visszafoglalására
- hatalmas lelkesedés és szervezkedés Európa-szerte
3. Hadjáratok
- 1096-ban megindul az első sereg főleg a Duna mentén I. hadjárat (1096-1099)
• Bouillon Gottfried és Tarantói Bohemund vezeti a seregeket
• Könyves Kálmán (magyar király) átengedi őket
• Nikeai csata (győzelem)
• Antiochia ostroma győzelem, majd megérkezik Kerdoba oszmán felmentő serege
• a vár kiéheztetve, a keresztesek nehéz helyzetben
• a szent lándzsa megtalálása (Péter Bertalan látomása)
• győzelem Kerdoba felett (oka, hogy Kerdoba adott elég időt a kereszteseknek)
• 1099-ben Jeruzsálem elfoglalása ⇒ Jeruzsálemi királyság (1187-ig áll fent)
• 1187-ben Szaladin szultán visszafoglalja Jeruzsálemet
- II. hadjárat (1147-1149)
• III. Jenő pápa hirdeti meg (francia és német részvétel)
• II. Géza (magyar király) szintén átengedi őket
• sikertelen hadjárat
- III. hadjárat (1189-1192) cél Jeruzsálem visszafoglalása
• Oroszlánszívű Richárd – Anglia részvétele
• III. Béla (magyar király) átengedi őket
• eredménytelen, de elérik, hogy a zarándokok látogathassák a várost
• Oroszlánszívű Richárd hazafelé német fogságba kerül (súlyos váltságdíjért elengedik)
- a IV. hadjárat (1202-1024) már Bizánc elfoglalására indul ⇒ Latin Császárság (1261-ig)
- 1212-ben a gyermekek hadjárata teljes vereség, többségüket eladják rabszolgának
- V. hadjárat (1217-1221) Egyiptom elfoglalása a cél, részt vesz benne II. András (sikertelen)
- VI. hadjárat (1227-1229) II. Frigyes (nrcs) trónigényével indul, malária járvány miatt sikertelen
- VII. hadjárat (1248-1254) IX. Lajos francia király betegségből felgyógyulva indul Jeruzsálembe
• Egyiptom ellen támadnak, járvány miatt végül sikertelen
• a király fogságba esik, váltságdíjért adják ki
- VIII. hadjárat (1269-1272) IX. Lajos Karthágó ellen vonul, járványban meghal
• I. Fülöp visszavonul, az elfoglalt területeket kiürítik
- az utolsó hadjárat is sikertelennek bizonyult
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4. Eredmény
- Jeruzsálemet nem sikerült megtartani, de biztosítva lett a zarándoklat
- a kereskedelem felvirágzott Európa és Kelet között
- a tudomány fellendült, találmányok, orvoslás, irodalom, építészet
5. Lovagrendek
- már Jeruzsálem elfoglalását követően megalakulnak
- vezetőjük a nagymester
- feladatuk a zarándokok védelme, vagy a keresztesek támogatása
- legfontosabbak:
• Máltai lovagrend (betegápolás)
• Templomos lovagrend (pénzügyekkel foglalkozik, később Európa szerte kölcsönöket ad)
◦ nagy befolyás az uralkodói udvarokban ⇒ hatalmas vagyon
◦ 1314-ben IV. Szép Fülöp francia király felszámolja a rendet
Középkor linkgyűjtemény: https://www.ketperctori.hu/koezepkor-linkgyujtemeny
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