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27. Városfejlődés a virágzó középkorban
Beszéljük meg, hogyan ábrázolják a filmek a középkori városokat! Keressünk filmrészleteket az interne
ten! Mely tényezőkre teszik a hangsúlyt ezek az alkotások? Vajon mennyire hitelesek ezek az ábrázolások?
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Hol alakultak ki kereskedelmi központok? Milyen
nagyobb kereskedelmi útvonalak jöttek létre a korban? Melyek voltak a legfontosabb, tengeren szállított árucikkek? Mely európai térségekben indult
meg a városok fejlődése? Mi állhatott ennek hátterében?
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Európa népessége a középkorban
Gondoljuk végig, milyen okokra vezethető vissza
a demográfiai mélypont a kora középkorban! Milyen folyamatok idézték elő a népességnövekedést
az ezredfordulóra? Milyen arányban változott meg
a népességszám a következő századokban?

Európa gazdasága a középkorban

A virágzó középkor
Európa történelmében a 11–13. század a virágzó középkor kora. A kon
tinens nyugati felén az ezredforduló táján jelentős mezőgazdasági és
népesedési változás ment végbe. A mezőgazdasági módszerek (két- és
háromnyomásos gazdálkodás) és eszközök (például nehézeke, patkó,
szügyhám) fejlődése gabonafelesleget eredményezett. Az éhínség és
nélkülözés már csak egyes területeket érintett, így Európa lakossága
a korszak végére megkétszereződött. A megművelhető földterületek
folyamatos bővítésének köszönhetően (erdőirtások, mocsárlecsapo
lások) a kontinens arculata jelentősen átalakult. A túlnépesedő ré
giókból nagyszámú telepes indult a ritkán lakott térségek irányába,
és a hospesek (a latin kifejezés jelentése: ’vendég’) Kelet-KözépEurópában is meghonosították a fejlett mezőgazdasági módszereket.

A városok újjászületése
Hogyan alakultak ki a középkori városok?

A virágzó középkor évszázadaiban fellendült a távolsági kereskedelem.
A korban két nagy tengeri útvonal, az északi Hanza-városok (példá
ul Hamburg, Lübeck), illetve a déli, itáliai városok (például Velence,

za-kereskedelem tengeri útja
antei kereskedelem tengeri útja
s szárazföldi kereskedelmi út
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Kairó

gazdasága a középkorban

Genova) levantei kereskedelme

1. Valamennyi lakos, aki csak a város falai alatt,
avagy a váralján [külváros, alsóváros] lakik,
bárkinek a földjén tartózkodik is, a kommunára tesz esküt. […]

nagyobb kereskedelmi
útvonalak
alakult ki. Az
Északi-jöttek
és alétre
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2. A váralján élő lakosok mindegyike segítse a másikat becsületesen, saját belátása szerint.

liai városok a „mesés” Kelet luxuscikkeit (például fűszerek, selymek,
illatszerek) szállították a karaván
utak végpontjairól Dél-Európa
sok újjászületése
felé a Földközi-tengeren. A drága A Hanza fő hajótípusa a kogge volt.
A Hanza fő hajótípusa, a kogge
árukért a felvásárlók arannyal és
gzó középkor évszázadaiban fellendült a távol- Az evezők nélküli, egyárbocos, a hajófarezüsttel
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kiáramlóhajó
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illetve a déli, itáliai városok (például Velence, ha tengeri csatákban is bevetették, ilyenA Nyugat-Európát
behálózó
kereskedelmi utak kedvezően hatottak
a) levantei kereskedelme
alakult ki.
Az Északor az első részen és a tatfedélzeten lévő
a
városfejlődésre.
Jóllehet
a
Római
egykori városai a kora kö
a Balti-tengeren a Hanza-városok az orosz te- Birodalom
építményekbe dárda- és nyílvető eszközözépkor
évszázadaiban
hanyatlásnak
indultak,
és
k felé főleg iparcikket szállítottak, onnan pedig ket helyezteksok
el település teljesen el
néptelenedett, a gazdasági változások (a mezőgazdasági termelés bővü
lése, a gabonafelesleg és a létrejövő piacok) elősegítették a városiasodást.
189
A városok kialakulásában több tényezőAisközépkor
szerepet játszott.
Legelő
ször a püspöki székhelyek és a Karoling-kori megerősített települések
váltak nagyobb központtá.
A 11. századtól kezdve a kereskedelem hatására az állandósuló vásárok és a kedvező földrajzi adottságok (kikötők, révátkelőhelyek) bizto
sították egy-egy város fellendülését. A városokba költöző kézművesek
és a megtelepedő kereskedők különböző kiváltságok megszerzésére
törekedtek. A városlakók függetlenségét sokszor egy-egy nagybirto
kossal kötött megállapodás, néhol pedig a fegyveres harc (akár a püs
pöki fennhatósággal szemben) sikere biztosította. A feudális szolgálta
tások alóli mentesülés és a földesúri joghatóságtól való megszabadulás
a polgárság létrejöttéhez vezetett. Városi polgárjogban az a személy
részesült, aki meghatározott időt (egy év és egy nap) eltöltött a város
ban. („A városi levegő szabaddá tesz.”) A szabad jogállású polgárok
önállóan rendelkezhettek a tulajdonukkal (eladhatták, örökíthették),
mindennapjaikat a városuk jogrendje szabályozta.

3. Ha valaki latorságot követ el olyan emberrel
szemben, aki erre a kommunára felesküdött,
akkor a kommuna elöljárói […] ítélkezzenek
a lator teste és vagyona felett saját megítélésük szerint. […]
10. A kommuna egyetlen tagja se adjon kölcsön
pénzt, vagy ne juttasson pénzt a kommuna ellenségeinek, míg a háború tart; ha mégis megtenné, akkor ezzel a hitszegés bűntettét követné el. […]
18. A kommuna tagjai közül tizenhárom tanácsbelit kell kiválasztani, s e tanácsbeliek, valamint
a tanácsbeli esküdtek javaslata szerint egy vagy
két elöljárót kell ezek közül megválasztani. […]
20. Mi pedig azt az igazságtételt és ítélkezést, mely
az elöljáró és a tanácsbeliek által lesz, engedélyezzük és megerősítjük. […]
21. Jóváhagyjuk azt is, hogy ezt az oklevelünket
semmiféle ok miatt nem fogják kivinni a város
falain kívülre. S bárki akarna ellene szót emelni,
azt nem hallgatjuk meg.
(Fülöp Ágost francia király megerősíti
egy városi kommuna 1099-ben szerzett jogait;
1182)
Magyarázzuk meg saját szavainkkal a kommuna
yy
fogalmát!

Kik tartoztak a kommunába?
yy
Milyen jogokkal rendelkezett a kommuna? Milyen
yy
ügyekben intézkedhetett?

Hogyan választottak vezetőt?
yy
Meddig terjedt a kommuna jogköre?
yy

király (nagybirtokos)

jogok biztosítása

évi egyösszegű adó

plébános polgármester bíró
római városok
továbbélése

kereskedelmi
lehetőségek
piactartás
árumegállító jog

városi tanács (önkormányzat)
céhek

A középkori város politikai és társadalmi felépítése

patríciusok
(céhmesterek, kereskedők)

püspöki
székhelyek

városi köznép
(plebejusok)

szökött
jobbágyok környező falvak
termékfelesleg

Gyűjtsük össze, milyen politikai és gazdasági tényezők állhattak egy város kialakulásának hátterében! Milyen gazdasági jogokkal rendelkezett a város? Melyik testületnek volt meghatározó szerepe?
Mi biztosította a város önállóságát? Melyik társadalmi réteg szorult ki a hatalomból?
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A városi társadalom és a céhes ipar
Milyen politikai és gazdasági önállósággal rendelkeztek a városok?
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A céhes ipar jellemzői
Milyen jogok illették meg a céhmestereket?
yy
Milyen gazdasági szabályok vonatkoztak a poszyy
tókészítőkre?

Hogyan törekedtek a minőségi termék megőrzéyy
sére? Kik ellen lépett fel a szabályzat?

Az egyéni jogok mellett a városi közösség gazdasági kiváltságokat
(heti piactartás, évente többszöri vásártartás, árumegállító jog) is szer
zett. (Az árumegállító jog a városon áthaladó idegen kereskedőt áruinak
a helyi árszabásnak megfelelő eladására és a vásárvám megfizetésére
kötelezte.) Számos település alakította ki saját önkormányzatát (önálló
polgármester, szabad papválasztás, városi bíráskodás joga), és évi
egyösszegű adót fizetett a királynak. Nyugat-Európában a városok
mindinkább az uralkodói hatalom támaszai lettek. A 12. századtól
már a városi önkormányzatok (kommunák) szabályozták az ott élők
életét (városi jogkönyvek). A hierarchikus városi társadalomban a jó
módú patríciusok (például céhmesterek, kereskedők) kezében volt
a politikai irányítás, a kommunából kizárták a plebejusok tömegét.
Míg a kora középkorban a kézművesipar főleg az önellátó uradal
makra korlátozódott, a városok megjelenése a gazdasági élet átalakulásához vezetett. A jobbágyok használati cikkeit előállító falusi háziipar megmaradt, de a városokban az azonos mesterséggel foglalkozó
iparosok érdekvédelmi szervezetekbe, céhekbe tömörültek.
A céhek termelési és értékesítési kiváltságokat szereztek. A szi
gorú belső céhszabályzat (meghatározták például, mit, hogyan, miből
termeljenek, és termékeiket milyen áron értékesíthetik) a gazdasági
versengés és a túltermelés ellen irányult. A szabályozás hátterében
a meglehetősen szűk piac állt, hiszen a biztos vásárlóerő csak a mó
dosabb rétegekből került ki. Ezért keményen felléptek a szabályokat
megsértőkkel, illetve a kontárokkal (a céhen kívüli iparosokkal)
szemben. A céhen belüli tagolódás (inasok, céhlegények, céhmester)
a tanulást szolgálta, mivel arra törekedtek, hogy a termékek igazi re
mekművek legyenek. A céhek általában drágán, de jó minőségben
készítették áruikat. A városokban több tucat céh működött, és a szer
vezetek nemcsak a gazdaságban, hanem a település vallási (adomá
nyozás), szociális (betegsegélyezés) és katonai (falszakaszok védelme,
éjjeli őrjárat) életében is tevékenykedtek.

Mi, Frankfurt posztókészítő mesterei, az alábbiakban a főbíró urak és az egész tanács tudomására
hozzuk jogainkat és szokásainkat, ahogyan azokat ősidőktől fogva megőriztük.
1. Szegéllyel ellátott posztót céhünk egyetlen tagjának sem szabad készíteni, csakis a főbírók
megrendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek ilyen posztót. […]
5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben, és nem élnek városunkban, tilos posztóra
alkalmazott pecsétünket használni. […]
9. Ősidőktől fogva szokásban van nálunk, hogy mesterségünk szükségleteivel kapcsolatban
minden rendelkezést magunk adhatunk ki, kivéve, ha olyan rendelkezésekről van szó, amelyek a város bíráinak vagy a tanácsnak a hatáskörébe tartoznak. […] A bírságokat és büntetéseket, amelyeket nálunk megállapítottak, és amelyeket mi is megtartunk, az alábbiakban
soroljuk fel. […]
12. […] Ha valahol szegéllyel ellátott vagy helyenként bevágott posztót találnak, vagy pedig
olyat, amelyről kiderül, hogy hulladékból vagy gyapjúcafatokból készült, vagy amelyet világos fonallal javítottak meg, az ilyen posztót el kell kobozni a mestertől. […]
24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 márkát fizet utána. […]
Hogyan épült fel a céh? Milyen szabályokkal védték
magukat a céhek? Mi hatott kedvezőtlenül a termelésükre? Miért volt veszélyes
a túltermelés a korban?

31. Akit éjjeli munkán tetten érnek, 1 márkát fizet. […]
41. Az a szövő, aki mestertársainktól a megállapítottnál többet kér, négy hétre elveszti a jogot,
hogy mesterségét folytassa, ő maga és a felesége is. […]
47. Senki sem csalhatja el más embereit, sem munkást, sem munkásnőt. Bírságpénz: fél márka.
(A frankfurti posztókészítők szabályzatából; 1345)
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Kitekintő
Életkörülmények a városokban
A városi életkörülmények a higiéniai viszonyok miatt mai
szemmel szörnyűnek tűnhetnek. Bár alapvetően minden vá
rosvezetés törekedett az utcák tisztán tartására, a szennyvízel
vezetés megoldatlan maradt, a szemét a házak oldalán halmo
zódott fel. A fürdés és az alapvető tisztálkodás nem számított

napi tevékenységnek, igaz a városlakók legalább kéthetente
felkeresték az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő váro
si közfürdőket. Nyugat-Európában a városi fürdők a 14–15.
században jelentek meg, s az ottani lazább erkölcsök miatt
(meztelenség, férfiak és nők közös fürdése) az egyház mind
inkább elítélte a fürdőzést.

Élet a korabeli városokban
Hogyan mutatják be napjaink filmjeiben a korszak városi életét? Gyűjtsünk
minél több példát egyes filmjelenetekből! Vitassuk meg, mennyire ábrázolják
korhűen a középkori városok világát!

Összegzés
Okok és következmények

Változás és folytonosság

Hogyan alakultak ki a középkori városok?
yy
Milyen jogokkal bírt egy város, és milyen jogok illették
yy
meg a polgárokat?

Miben tért el a 11–13. század közötti időszak a kora kö
yy
zépkorétól?
Miért tekinthetjük virágzónak ezt az időszakot?
yy

Franciaország egyik legjelentősebb megmaradt középkori vára, Carcassonne a 12–13. században épült
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28. A keresztes hadjáratok és a lovagok világa
Milyen történelmi filmeket, kalandfilmeket ismerünk a keresztes hadjáratokról? Keressünk filmrész
leteket az interneten! Ismerünk-e olyan regényeket, melyek témája a középkori keresztesek és lovagok
világa? Milyen eltérő harcmodorral csaptak össze a küzdő felek?
1189–1192: 3. keresztes hadjárat (Barbarossa Frigyes, II. Fülöp Ágost, Oroszlánszívű Richárd)
1202–1204: 4. keresztes hadjárat (Velence, Bizánc)
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A történelmi atlasz felhasználásával gyűjtsük ki
táblázatba az összes hadjáratot! Miért lehetett
kezdetben sikeres a támadás? Miért csak a tengerparti sávot tudták a keresztesek tartósan birtokolni
a Közel-Keleten? Hová irányult a negyedik hadjárat?
Melyik térség kereskedelmi életét lendítette fel az
elhúzódó háború?
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Keresztes hadjáratok

A keresztes hadjáratok
Milyen eredményeket értek el a nyugati lovagok hadjárataikkal?

A virágzó középkor évszázadait végigkísérte az európai lovagság nagy
katonai vállalkozása, amely a Szentföld felszabadítására és megtar
tására irányult. A hadjáratokban szinte mindegyik, a nyugati kultúr
körhöz tartozó ország részt vett. A 11. században a Bizánci Birodalom
többször vereséget szenvedett a megerősödő török erőktől (Szeldzsuk
Szultánság), és kis-ázsiai területe a főváros környékére zsugorodott.
II. Orbán pápa 1095-ben az iszlám térnyerése miatt hadjáratot hir
detett, és felszólította a kereszteseket Jeruzsálem, a Szent Város vissza
foglalására, illetve a zarándokutak védelmére. A hadba vonulóknak
bűnbocsánatot ígérő pápa az egyházszakadás (1054) felszámolását is
remélte a keleti keresztények megvédésétől.
A támadó hadseregek erejét a nehézpáncélos lovasság adta, de a ne
mesi alakulatokat jelentős számú, az alsóbb rétegekből származó gya
logság kísérte. A kibontakozó hadjáratokat a földrajzi távolság nehe
zítette; a csapatok vagy a hosszú szárazföldi menetelést, vagy a drága
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Milyen politikai és gazdasági következményekkel járhatott volna a Közel-Kelet huzamosabb ideig történő
megtartása? Gyűjtsük össze azokat az okokat, amelyek
miatt az egyes társadalmi rétegek csatlakoztak a hadjárathoz! Milyen előnyök reményében hirdette meg a pápa
a mozgalmat?

a lovagi harcmodor fölénye
Szentföld biztosítása
bűnbocsánat
a pápai tekintély növekedése
az egyházszakadás felszámolása
birtok nélküli lovagok
a „mesés Kelet” gazdagsága
levantei kereskedelem

KERESZTES
HADJÁRATOK
(1096–1291)

A keresztes hadjáratok okai

tengeri szállítást választhatták. A támadók szerencséjére a helyi musz
lim (arab–török) erők megosztottak voltak, gyakran egymással is harc
ban álltak.
A mintegy kétszáz évig ismétlődő keresztes háborúk során pá
pai engedéllyel több nagyobb hadjárat indult meg (1096–1291). Az
első hadjárat sikere után a győztes keresztesek nyugati minta alapján
feudális államokat szerveztek (például Jeruzsálemi Királyság, Antio
chiai Fejedelemség), és átültették a nyugat-európai társadalmi viszonyokat (hűbériség). A következő évtizedekben elfoglalták a környező
kikötővárosokat (például Türoszt, Akkót), így biztosítani tudták az
utánpótlást a tengeren keresztül. Az állandó muszlim fenyegetéssel
szemben lovagrendek (templomosok, johanniták, német lovagrend)
alakultak, amelyek tagjai a szerzetesi életvitel mellett katonai kiképzésben részesültek.
Ti, akik lemondtatok saját akaratotokról, és mások, akik lelki üdvükért
időszakosan veletek harcolnak lovon és fegyverben a Mennyei Királyért,
általában igyekezzetek a matutinumokat [kora reggel elmondott imádságformula] és minden előírt szolgálatot a kánoni szabályok szerint meghallgatni […] megparancsoljuk a lovagoknak, hogy matutinumkor tizenhárom, minden más imaórában hét, vesperáskor [esti imádságformula]
viszont kilenc Miatyánkot mondjon el. […] A szüzesség a lélek biztonsága
és a test egészsége. […] A nők társasága felettébb veszélyes dolog, mivel
a nőkkel való érintkezésük miatt az ősi ellenség sokakat kivetett a Paradicsomba vezető egyenes ösvényről. […] Háború esetén, ha a testvérek
a szállásokon vagy a táborban tartózkodnak, és felhangzik a riadójel, nem
szabad addig kivonulniuk, míg a Rend zászlaját ki nem bontják. Amikor
a zászlót kibontották, a lehető leggyorsabban mögéje kell sorakozniuk,
engedély nélkül sem felszerelniük, sem leszerelniük nem szabad. […]
Abban az esetben, ha a keresztény hadsereget vereség éri, amitől Isten
óvjon, amíg a kétszínű lobogó még áll, egyetlen testvér se lovagoljon
el a harcmezőről. […] Minden testvér, aki letette a fogadalmat a szent
szolgálatra, teljes engedelmességgel tartozik a nagymesternek, még
ha a Pokol tüze fenyegeti is, mivel semmi sem kedvesebb Jézus Krisztus
előtt, mint az engedelmesség.
(A templomos rend szabályzatából; 1128)
Mely rendelkezések hasonlítanak a szerzetesi életmód szabályaihoz?
yy
Mennyire voltak fegyelmezettek a korabeli lovagi hadseregek?
yy
Vitassuk meg, mitől válhatott ütőképes alakulattá a templomos lovagság!
yy

Az első hadjárat során a keresztesek lovagi hadserege behatolt Kis-Ázsiába, majd előretört a Közel-Keleten. A három évig tartó hadművelet, melyet elhúzódó várostromok
kísértek, Jeruzsálem bevételével végződött (1099)
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A Szentföld sorsa
Miért szenvedtek vereséget a keresztesek?

A templomos lovagrendet kilenc francia lovag alapította
(1120 körül). A jeruzsálemi király a rend székhelyét Salamon templomában biztosította; „Krisztus szegény lovagjai
nak rendje” e templomról kapta elnevezését. A lovagrend
tagjai szerzetesi fogadalmat tettek, de a hadviseléshez is
jól kellett érteniük. A rend szabályzata szigorúan előírta,
hogy a reggeli órákban összevont misék és közös imádkozás
után a fegyverforgatást gyakorolják. A csatákban a jól képzett lovagnak a háromszoros túlerővel is fel kellett vennie
a harcot, a templomos lovagok „elit” alakulatától rettegtek
a muszlim harcosok

Sodronying és egy 15. századi lovagi vértezet

A keresztes államok sorsa megpecsételődött, amikor Szaladin szultán
egyesítette Egyiptomot és Szíriát (1174). Többszöri támadása végül
eredményre vezetett, a keresztesek egy súlyos csatavesztést követően
már Jeruzsálemet sem tudták megtartani (1187). A Szentföld vissza
szerzésére meginduló harmadik keresztes hadjáratot tekintélyes ural
kodók vezették (Barbarossa I. Frigyes német-római császár, Oroszlán
szívű Richárd angol és II. Fülöp Ágost francia király). A jelentős haderő
a német császár váratlan halála (1190) és az angol–francia viszály miatt
csak a tengerparton tudta stabilizálni a keresztények pozícióit.
A 13. század hadjáratai már nem tudtak átütő eredményt elérni, sőt
a negyedik hadjárat (1202–1204) az eredeti keresztes eszmétől való
elfordulást is jelentette. A szállítási költségeket fizetni nem tudó lova
gokat a velencei flotta Bizáncba hajózta át. A haderő beavatkozott
a helyi trónharcokba, végül a keresztesek megostromolták és kifosztották Konstantinápolyt. Annak ellenére, hogy a támadók által lét
rehozott állam nem volt hosszú életű (Latin Császárság 1261-ig), az
esemény végleg eltávolította egymástól a nyugati és a keleti kereszténységet.
A lovagi keresztesek utolsó, sikertelen akciói már az afrikai iszlám
országok meggyengítésére irányultak (Egyiptom és Tunézia felé), mi
alatt az arab–török erők sorra foglalták el a szentföldi erődítményeket. Az utolsó város kapitulációjával megszűnt a kereszténység kato
nai hídfőállása a Közel-Keleten (Akkó eleste, 1291).

A lovagi értékrend és kultúra
Milyen jellemzői voltak a lovagi életmódnak?

A középkori társadalom világi birtokosainak hatalma a 8–9. században
megerősödött. A frankoknál megszülető hűbéres rendszer (hűbérúr,
vazallus) az ezredfordulóra megszilárdult; a hűbérbirtokból nagyrészt
örökíthető birtok lett. Nyugat-Európában a nemesség önálló politikai
tényezővé vált, a kialakuló lovagi értékrend meghatározta a középkor
évszázadait.
A hadviselés átalakulása szintén a lovagság erősödésének kedve
zett. Az egyre drágább páncélzathoz és egyéb felszereléshez szükséges
anyagi fedezetet csak a birtokos réteg tudta előteremteni. A megváltozott harcmodor (nehézpáncélos lovasság) megkövetelte az állandó
gyakorlatozást, mindez pedig egy új életforma kialakulásához vezetett.
A nemesi családok gyermekeit tudatosan készítették fel a katonai pá
lyára, 7–8 éves koruktól egy hűbérúrhoz ajánlották be őket apródnak,
ahol elsajátíthatták az alapkészségeket (lovaglás, vívás). A kamaszkor
ba lépő fiatal már fegyverhordozóként részt vett a lovagi tornákon és
a vadászatokon; a lovaggá avatás pedig 18–21 éves kor között megha
tározott ceremónia (eskü, lovaggá ütés) keretében történt.
A 12. századtól a lovagi értékrend jelentősen megváltozott. A nyers
erő kultusza helyett a kialakuló lovagi eszménybe beletartozott a nők,
a gyengék védelme, és megjelent egy kifinomultabb erkölcsi normarendszer. Nagy szerepe volt ebben az egyháznak, amely tiltotta a ma
gánháborúskodást, de a szemléletváltást a létrejövő királyi és főúri ud
varok kultúrája is befolyásolta. Az udvari kultúra új viselkedésformát
igényelt (például udvariasság, előzékenység), míg a nőkhöz való viszony
változása leginkább a lovagi költészetben, a trubadúrlírában mutatko
zott meg. Az új eszmény és magatartásforma széles körben elterjedt, és
később a reneszánsz mentalitás alappillérévé vált.
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Kitekintő
Nyugat és Kelet találkozása
A szentföldi háborúk során az iszlám világ
hatására Nyugaton meghonosodott a keleti
es életvitel (higiénia, pompaszeretet), a kul
turális kapcsolatok azonban már kevésbé vi
rágoztak a Jeruzsálemi Királyság területén.
Az iszlám és a keresztény kultúra egymásra
hatása inkább Szicíliában és Hispániában
érvényesült.
A keresztes hadjáratok időszakát más
ként ítéli meg a keresztény és a muzulmán
világ. A kezdeti sikeres támadások az iszlám
előretörését csak átmenetileg állították meg,
s a muzulmán haderő végül felülkerekedett
az általuk megszállóknak és barbároknak te
kintett „frank” seregeken. A két kultúrkör
hétköznapjairól, egymás mellett éléséről tu
dósít az itt közölt arab forrás.

Egy napon […] Muneitra város frandzs [a keresztesek elnevezése az arab forrásokban] kormányzója levelet juttatott el Szultán nagybátyámhoz, amelyben arra
kéri, küldjön át egy orvost néhány sürgős eset kezelésére. Az orvos nemsokára
hazatért […] a következőket mesélte el:
– Elém vezettek egy lovagot, akinek gennyes duzzanat volt a lábán, és egy as�szonyt, akinek emésztési zavarai voltak. A lovag lábára borogatást tettem. A daganat kifakadt, és javulni kezdett. Az asszonynak diétát írtam föl […], de akkor
megjelent egy frandzs orvos, és így szólt: „Ez az ember nem ért a gyógyításhoz.”
[…] Az orvos kiadta a parancsot: „Vezessetek ide egy erős lovagot egy jó élesre
fent bárddal!” […] A frandzs orvos akkor egy farönkre helyezte a beteg lábát […]
a lovag a szemem láttára egy csapásra kettévágta a lábat, […] a sebesült abban
a pillanatban meghalt. Ami pedig az asszonyt illeti […] enni adtak neki a megszokott fűszeres fokhagymás és mustáros ételükből. A görcsök még erősebben
jelentkeztek. „Mert a gonosz szellem átment a fejébe”, jelentette ki a frandzs orvos. Ezzel megragadott egy borotvát, s a fejét kereszt alakban behasította, úgy
hogy a koponyacsont kilátszott […] az asszony azonnal meghalt.
Hazatértem hát, de e rövid idő alatt is sok új dolgot tudtam meg a frandzsok
orvostudományáról.
(Uszáma ibn Munkidz emír beszámolója; 12. század)

Összegzés
Okok és következmények

Változás és folytonosság

Milyen okok miatt indultak meg a keresztes hadjáratok?
yy
Milyen politikai következményekkel jártak a hadjáratok?
yy

Mi jellemezte a lovagi kultúrát és értékrendet?
yy

Krak des Chevaliers vára Szíriában. Az erődítmény a szentföldi lovagvárak közül a legjobb állapotban megmaradt építmény, amelyet a 12. század során alakítottak ki. A vár a johanniták főhadiszállása volt, helyőrsége békeidőben is elérte a 2000 főt. II. András magyar király (az ötödik
keresztes hadjárat egyik vezetője) a külső falak megerősítésére jelentős adományt tett. A várat a muszlim erők 1271-ben vették be

