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Mutassa be a források, a megadott szakirodalom és ismeretei alapján a keresztes
hadjáratok okait, mozgatórugóit, a hadjáratok hatásait, jellemző következményeit!
(Kerülje a hadjáratok eseménytörténetének részletes bemutatását, koncentráljon az okokra és
következményekre, a kérdésre vonatkozó összefüggésekre!)


Válaszában térjen ki a hadjáratok meghirdetésének körülményeire, az európai hatalmi
viszonyokra!
 Vázolja a pápaság hatalmi-politikai érdekeit, az egyház szerepét, a lovagrendek
működését!
 Mutassa be az európai uralkodók és a társadalom egyes rétegeinek (nemesség,
polgárság, parasztság) hadjáratokban betöltött szerepét!
 Ismertesse a hadjáratoknak az európai hatalmi viszonyokra, a társadalomra,
gazdaságra és kultúrára gyakorolt jellemző hatásait!
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ügyeljen arra, hogy válasza logikusan felépített, kerek fogalmazás legyen!
„A konstantinápolyi császár követei könyörögve kérték a pápa urat és minden hívő
keresztényt, segítsék őt a pogányok ellen, hogy megóvhassa a Szentegyházat, amelyet a
pogányok azon a vidéken csaknem megsemmisítettek.” (Bertold szerzetes)
„Ne kételkedjetek hát, ti bűnösök: jóságos az Úr. […] Ő kezeskedik érte, hogy katonáinak
zsoldja az ő eltévelyedéseik bocsánata és az örök üdvösség legyen. Te bátor lovag, te férfiú a
harcban: íme, a veszélytelen bajvívás, ahol a győzelem hírnevet hoz, és a halál nyereséggé
lesz. Ha okos kereskedő, jó üzletember vagy, akkor meghirdetem neked a nagy vásárt. Ügyelj,
nehogy elmulaszd! Vedd föl a keresztet, és mindenért, amit bűnbánó szívvel meggyóntál,
azonnal bűnbocsánatot nyersz.” (Clairvaux-i Bernát apát toborzóleveléből)

„Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. […] Egyedül a római pápát mondják joggal
egyetemesnek. […] Az egész világon csak őt illeti meg a pápa név. […] Püspököket egyedül
ő tehet le, és helyezhet székükbe vissza. […] Jogában áll császárokat is letenni. […] Ítéletét
senki meg nem változtathatja, míg ő egyedül minden ítéletet megmásíthat. […] A római
egyház még soha nem tévedett, az írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz.
(VII. Gergely pápa dekrétumából, 1075)

„Úgy az ezredik esztendő táján Európa népessége növekedésnek indult, és ez a növekedési
szakasz három évszázadig tartott. […] A települések száma megsokszorozódott, új városok
születtek, számos lakatlan hely benépesült. […] E századok során […] Európa lakossága
megkétszereződött vagy megháromszorozódott.” (Massimo-Livi Bacci)

A keresztesek bevonulása Konstantinápolyba (E. Delacroix festménye)

Krisztus vezeti a kereszteseket a Szentföldre – középkori miniatúra

