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Dr. Fülöp Éva előadása, amely elhangzott 2014. augusztus 23-án, Mátraverebély-Szentkúton, 

a Ferences Világi Rend Magyarországi Közösségének ünnepnapján 

 

I. A MEGEMLÉKEZÉS INDOKOLTSÁGA 

 

 

- A 2014. évben Szt. IX. Lajos francia király, a Ferences Világi Rend (FVR, (Ordo 

Franciscanus Saecularis) tagja és égi pártfogója, születése 800. évfordulóját 

ünnepeljük! 

- Szt. Lajos két keresztes hadjáratot is vezetett: a ferences rend missziós 

hivatásának eredete és feladata a rendalapító Szt. Ferenc tevékenységéhez 

kötődik. Szt. Ferenc az első rendalapító, aki Regulájában külön fejezetet szentelt a 

missziós tevékenységnek (azokról a testvérekről, akik a szaracénoknak -ezt a 

kifejezést először az arabokra, majd minden muszlimra alkalmazták -elviszik az 

Evangéliumot). Így a rend már a 13. században elviszi az evangéliumi életről 

szóló tanúságtételt a muszlim népekhez. Kezdetben ez a tevékenységük a 

keresztes háborúkhoz kapcsolódik, hamarosan azonban, Ferenc példáját követve, 

elfordulnak ezektől a harcoktól (csalódás az eredeti eszme mellé társuló világi 

követelések miatt), s a tisztán lelki hódítás felé fordulnak. 

- Ma is szolgálnak a Szentföldön a ferencesek/minoriták (Custodia Terrae Sanctae, 

amelyet az 1217. évi káptalan alapított). Ahogy honlapjukon is olvasható: nem 

gondolhatunk úgy Jézusra, hogy ne szeretnénk azt a földet, amelyen élt (,,We can 

not think of Jesus without loving His land.”). 
- Ne feledjük: a missziós küldetés nem csak a Szentföldre irányul, hanem 

számunkra elsősorban saját környezetünkre is (gondoljunk Ferenc pápa 

evangelizációra hívó felszólítására). 

 

 

II. FORRÁSOK 

 

 

A publikációknál bevett gyakorlattól eltérően, nem tüntettük fel az előadásban 

hivatkozásokkal forrásainkat, de itt összefoglalót adunk azokról a művekről, amelyek alapján 

összeállítottuk, kiemelve az általunk különösen fontosnak ítélt kiadványokat, illetve jelezve 

elektronikus elérhetőségüket. 

 

Az időszak legfontosabb forrása a Jean de JOINVILLE királybíró, Lajos király 

matuzsálemi kort megért gyóntatója, barátja és bajtársa által írott Szent Lajos élete (Vie de 

Saint Louis). 

Hasonló értéket képvisel az 1274-re összeállított Grandes Chroniques de France, 

amely a francia királyság Szent Lajos parancsára összegyűjtött hivatalos története volt, 

amelyet az idők folyamán egészen 1461-ig tovább bővítettek. 

 

MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON I-XV. Főszerk. Diós István. Budapest 1993-

2010. 

SZUNYOGH F. Xavér: Latin-magyar Misszále. Budapest 1933. p. 1127. 

DIÓS István: A szentek élete. Budapest 2009. 

KOVÁCS Kalliszt OFM: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára. pp. 

240-241. Sümeg, 2002. http://www.fvr.hu/memoriter/kalliszt/szentek.pdf (letöltés 2014. aug. 18.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Lajos_%C3%A9lete&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1274
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Grandes_Chroniques_de_France&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1461
http://www.fvr.hu/memoriter/kalliszt/szentek.pdf
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Főszerk. Romsics Ignác.  Budapest 2009. 

Jacques Le GOFF: Saint Louis. Paris 1996. 

Jacques Le GOFF: Assisi Szent Ferenc. Budapest 2002. (Saint François ďAssise. 

Paris 1998.) 

KLANICZAY Gábor (szerk.): Európa ezer éve: A középkor II. Budapest 2005. 

KULCSÁR Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak. Budapest 1963. 

PÉCSVÁRADI Gábor: Jeruzsálemi utazás. Ford.,bev. tan., jegyz. HOLL Béla. 

Magyar Ritkaságok. Budapest 1983. 

PUSKELY Mária: Szerzetesek. A megszentelt élet 99 intézménye. Budapest 1990. 

TOMKA Ferenc: Találkozás a kereszténységgel. Bérmálkozóknak, 

katekumeneknek és keresőknek. http://talalkozas.katolikus.hu/4azegyhazbunei.html 

ROTZETTER, Anton – van DIJK, Willibord-Christian – MATURA, Thaddée: Assisi 

Szent Ferenc. A kezdet, és ami abból megmaradt. Budapest 1995. 

Steven RUNCIMAN: A keresztes hadjáratok története. Budapest 2002. 

TARJÁN M. Tamás cikke, RUBICON történelmi folyóirat 
http://mandiner.blog.hu/2011/06/21/a_keresztes_hadjaratok_vedelmeben (letöltés 2014. 

július 4.) 

Wikipedia 

Egyetemes történelmi kronológia 

 

 

III. A FERENCES VILÁGI REND KANONIZÁLT TAGJAI 
 

 

A rend kanonizált tagjainak száma: 220 

- - 89 szent 

- 131 boldog 

 

Szent Ferenc (1182-1226) és Szent Klára III. Rendjének pártfogói, maguk is e 

rend tagjai: 

- Szent IX. Lajos francia király (1214 – 1270) 

- Árpád-házi (Magyarországi) Szent Erzsébet (1207-1231): Szt. Erzsébet testvére, IV. 

Béla király és felesége, Laszkarisz Mária bizánci hercegnő, szintén harmadrendiek 

 

Szent IX. Lajos francia királyt védőszentjüknek tartották/tartják: 

- Ferences Világi Rend 

- francia királyság 

- francia katonaság 

- hajómunkások 

- épületmunkások, kőfaragók, szobrászok és márványcsiszolók 

- vaskereskedők 

- kárpitosok 

- aranyművesek, ötvösök 

- szabók 

- gombkötők 

- kefekötők 

- borbélyok 

- cukrászok és frissítő árusok 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Goff
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jacques_Le_Goff
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klaniczay_G%C3%A1bor
http://talalkozas.katolikus.hu/4azegyhazbunei.html
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Runciman&action=edit&redlink=1
http://mandiner.blog.hu/2011/06/21/a_keresztes_hadjaratok_vedelmeben%20(let�lt�s%202014
http://hu.wikipedia.org/wiki/IX._Lajos_francia_kir%C3%A1ly
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IV. SZT. LAJOS ÉLETARAJZA 

 

Született Poissy(?), 1214. április 25. , meghalt Tunisz, 1270. augusztus 25. 

A Capeting uralkodóház tagja. VIII.Lajos francia királyés Kasztíliai Blanka fia, Anjou 

Károly szicíliai király fivére és III. (Merész) Fülöp francia uralkodó édesapja. 

Atyja meghalt, még mielőtt Lajos tizenkét éves lett volna. Az uralkodás a királynéra, 

Kasztíliai Blankára maradt, aki nagyon jó politikus volt és példaadó vallásossággal nevelte 

gyermekeit. Hogy ez mennyire így volt, tükrözi Lajos húga, Boldog Izabella klarissza, szűz 

(1225-1270) életpéldája is. Még a szerzetbe lépése előtt a királyi palotában is már szinte 

szerzetesi életet élt, s Istennek szüzességet fogadott. Amikor II. Frigyes császár Konrád fia 

nevében megkérte a kezét, ő fogadalmára hivatkozott. Mivel a házasságot a pápa, IV. Ince is 

szorgalmazta, levelet írt a pápának, melyben a szűzi életet magasztalta. Buzgó imaélete, 

önmegtagadása dolgában nem maradt el bátyja mögött. Hogy melyik évben lépett be a 

klarissza rendbe, pontosan nem tudjuk, csak azt, hogy a Párizs melletti Longchamp zárdát 

1261-ben alapították s ebben élt kilenc évig. Beöltözésekor „az alázatos Miasszonyunkról 

nevezett Izabella” nevet vette fel. Több udvarhölgye is követte példáját s vele együtt 

szerzetessé lett. 

Blanka királyné fiát igen gondos nevelésben részesítette, mélyen beleültette lelkébe a 

keresztény kötelességtudatot és a bűntől való irtózást. Arra tanította, inkább a halált, mintsem 

a súlyos bűnt válassza. 

Lajos 12 évesen lett Franciaország királya. 1226. november 29-én koronázták meg 

Reimsben. 1234. május 27-én feleségül adták hozzá az akkor tizenhárom éves Provence-i 

Margitot. Kasztíliai Blanka ezzel az angol–francia viszonyt igyekezett javítani, hiszen  Margit 

az angol király sógornője volt. 

Lajos nagyon jó férj és családapa lett, gyengéden szerette feleségét. Margit királynő 

tizenegy gyermekkel ajándékozta meg, akik közül kilencen fel is nőttek. 

A gyermek helyett régensként anyja kormányozta az országot. Lajos a tényleges 

kormányzást 1236-ban vette át. 

Uralkodása elején fegyveresen kellett szembeszállnia hűbéresei ismételt lázadásával, 

amelyet Anglia királya szított ellene. 

 

I. 1244-ben egy betegségében (gondoljunk pl. a Szt. Ferenc, Szt. Ignác stb. 

életében sebesülésük, ill. betegségük hatására bekövetkezett fordulatra) 

fogadalmat tett, hogy ha felgyógyul, keresztesháborút szervez a Szentföld 

visszaszerzésére, amelyet a mohamedánok újra hatalmukba kerítettek. A 

hadjárat megindítására az albigens vidék pacifikálására és egy nagy földközi-

tengeri támaszpont felépítésére volt szükség (az eretnekmozgalom ellen 1244-

ben győzelmet arat, ill. Aigues-Mortes kikötő megépítése, amely Franciaország 

első földközi-tengeri flottatámaszpontja lett). 

1245-ben, a lyoni zsinaton, felmerül IV. Ince pápa és IX. Lajos király ötlete, 

miszerint szövetkezzenek a kínai császárral a tatárok (ne feledjük, a mongol 

betörés, a ,,tatárjárás” ideje Magyarországon 1241/42) és az iszlám invázió 

megfékezésére. Küldtek is egy ferences szerzetest diplomáciai misszióba – a 

meginduló ferences és domonkos misszió alapjaira épülhet  majd 2,5 évszázaddal 

később az ezt követő jezsuita misszió Ázsiában, a Távol-Keleten. 

1248-ban, a Sainte-Chapelle felszentelésének évében, június 8-án a király 

Saint-Denis-ben átvette az oriflamme-ot és a sereg nemsokára útnak 

indulhatott. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_szic%C3%ADliai_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_szic%C3%ADliai_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_szic%C3%ADliai_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szic%C3%ADliai_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._F%C3%BCl%C3%B6p_francia_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%B6zi-tenger
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%B6zi-tenger
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aigues-Mortes&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_8.
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Denis&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oriflamme
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Az oriflamme a középkori Franciaország Saint-Denis-i apátságában őrzött, 

megszentelt zászlaja volt. Az apátságból csak akkor hozták elő, ha lázadók 

vagy eretnekek fenyegették a királyságot. Neve a latin aurea flamma 

(aranyláng) elnevezés torzulásából ered, ami utal vörös vagy narancsvörös 

színére. A lándzsára függesztett lobogó 1124-től ismert, első leírása 1225-ből 

származik. Eredete kétséges, egyesek Nagy Károlyra, mások egyenesen Nagy 

Konstantinra vezetik vissza. 

A hadjáratban Lajos feleségével, Margittal együtt vett részt, az országot Blanka 

anyakirálynőre bízták. 

A francia hadak Cipruson át érkeztek Egyiptomba. 1249 júniusában Lajos 

megostromolta és elfoglalta a Nílus-völgy kulcsának tartott Damiette 

(Damietta, Dimján – Kairótól északra, a Nílus-völgy deltájában fekszik) 

erődítményét, amely a Szentföld felé vezető utat nyitotta meg számukra. Lajos 

ezzel a háborúval szentföldi államok tehermentesítésére törekedett. 

Bár a sereget vérhas és skorbut tizedelte, 1250. februárban ostromolni kezdték 

a kairói utat védő Manszúra erődöt. A sikertelenség miatt a sereg áprilisban 

megkezdte a visszavonulást, ám arra az álhírre, hogy a király megadta magát, a 

katonák zöme kapitulált. A király lovagjaival együtt fogságba esett. Lajos a 

feleségére, Margitra bízta a hadvezetést. Fogságában vérhast kapott, fel kellett 

adnia Damiettát, s csak az anyja által összeszedett hatalmas sarc fejében, 1250 

májusában szabadult katonáival együtt. Katonái nagy része ekkor 

cserbenhagyta és hazatért. Lajos még mintegy három évig a Szentföldön 

maradt, és megerősítette a keresztények kezében lévő birtokokat és erődöket, 

rendezte Akko, Caesarea, Jaffa és Szidón helyzetét. Idősödő édesanyját 

támogatandó, hazaküldte fivéreit, Alphonse de Poitiers-t és Anjou Károlyt. 

Szükség is volt rájuk, ugyanis 1251-ben lázadás kezdődött francia földön az 

ún. „kis pásztorok” (pastoureaux) részvételével. Ez az Észak-Franciaországban 

gyakorlatilag a 13-14. századokban (1251-1320) zajló mozgalom: ,,a pásztorok 

keresztes hadjárata” néven ismert. A parasztmozgalmat egy magyarországi 

származású szerzetes vezette, eredetileg a fogságba esett király támogatására, 

ekkor még Blanka régenskirálynő is támogatta őket. Azonban a király 

sikertelenségéért az egyházat, a földesurakat, a városokat okolva, a mozgalom 

misztikus-politikai nézeteivel a fennálló társadalmi rend ellen fordult. 

Blanka királynő 1252-ben meghalt. Ettől kezdve Alphonse és Károly közösen 

gyakorolta a régensi hatalmat Lajos hazatértéig. Lajos a halálhír hallatára 

elhatározta, hogy visszatér országába. 1254. április 24-én hazaindult Türoszból 

és szeptember 7-én bevonult Párizsba. 

 

IX. Lajos 36 évig tartó uralkodása első szakaszában folytatta anyja központosító 

politikáját. Uralkodásának második szakaszát az 1254-ben kiadott Grande ordonnance – 

Nagy rendelet – határozta meg, mely javítani akarta az erkölcsöket, illetőleg reformokat 

hirdetett meg az igazságszolgáltatás és a gazdaságpolitika terén. A király meg volt győződve 

arról, hogy szentföldi kudarcát népe vétkei okozták, ezért drákói szigorral lépett fel az 

istenkáromlás, a prostitúció és a szerencsejátékok ellen. A király a megkövetelt erkölcsösség 

terén maga járt elől a jó példával. Véget vetett az ún. istenítéletek gyakorlatának, lerakta a 

későbbi parlamentek bürokratikus alapjait – melyek francia földön bírói és nem törvényhozói 

feladatot láttak el –, és komoly gondot fordított arra is, hogy társadalmi helyzetétől 

függetlenül valamennyi alattvaló jogorvoslatot találhasson peres ügyeiben. 

A király keresztény gondolkodása abban a fáradozásában is megnyilvánult, amellyel 

javítani akart az ország lakosainak életén. Az ekkor újra felfedezett római kori 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis-i_ap%C3%A1ts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/1124
http://hu.wikipedia.org/wiki/1225
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_K%C3%A1roly_frank_uralkod%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Constantinus_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Constantinus_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Constantinus_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Provence-i_Margit_francia_kir%C3%A1lyn%C3%A9
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarc&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1250
http://hu.wikipedia.org/wiki/Akko_%28v%C3%A1ros%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Caesarea_%28Izrael%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jaffa
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szid%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Poitiers
http://hu.wikipedia.org/wiki/1251
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kis_p%C3%A1sztorok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1254
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_24.
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrosz
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törvénygyűjtemény lehetőséget nyitott számára, hogy jelentős újításokat vezessen be a 

törvényhozásban, és korlátozza a vidéki urak hatalmát (gondoljunk Európa gyökereire: a 

görög kultúra, a római jog és a kereszténység!). Elvette tőlük az önkényes bíráskodás és 

ítélkezés jogát. 1180-ig visszamenően felülvizsgálták a peres ügyeket, és jogtalanul birtokukat 

vagy jogaikat vesztetteket kárpótolták. A királyi bíráskodás résztvevőinek megtiltották, hogy 

nagyobb ajándékot vagy kölcsönt fogadjanak el a per érintettjeitől. Betiltotta a párbajt, mint 

igazságszolgáltatási módot, s hogy a nagybirtokosok közötti magánháborúkat korlátozza, 

bevezette az évenkénti negyvennapos fegyverszünetet, ez volt ,,a király negyven napja''. 

Szívesen szolgáltatott maga igazságot: a legenda szerint Vincennes-ben, ahol gyakran 

tartózkodott, egy tölgy alatt ülve, a peres felek szabadon felkereshették. Művelt és józanul 

gondolkodó uralkodó volt. 

Szent Lajos uralkodásától fogva vált általánossá, hogy nagy hatalommal bíró királyi 

vizsgálóbiztosokat delegáltak az ország minden tájára a visszaélések kiküszöbölésére. 

Ugyanez a cél tükröződött abban, hogy 1262-től a királyi kormányzat szava volt döntő az 

egyes városok vezetőségének megválasztásában. Mindezt a kormányzat specializációja 

kísérte, amelyet az állandósuló ellenőrző bizottságok és testületek önálló neveinek 

megjelenése tükröz (így például 1253-ban jelent meg a parlament előképe, a pallamentum 

kifejezés, amely a királyi bírák rendszeres ítélkezését jelölte). 

„Légy egyenes és határozott, hogy egyenlően és igazságosan bánhass alattvalóiddal; 

ne fordulj se jobbra, se balra, csak kövesd azt, ami helyes és ami a szegény javát szolgálja, 

míg az igazságra fény nem derül.” – szólt intelme fiához, örököséhez, III. Fülöphöz. 

Az igazságszolgáltatás mellett a gazdaságban is fontos reformokat foganatosított, 

1263-ban pénzreformra került sor: ekkor törvénybe foglalták, hogy a király által vert pénzeket 

mindenütt el kell fogadni, és a pénzverési joggal nem rendelkező, illetve királyi területeken 

csak a korona pénzét lehetett használni. 1266-ban vezették be a sokáig használt tours-i garast, 

amelynek verését megtiltották a magánverdéknek. A reformok eredményét ez az értékálló 

ezüstpénz mutatta meg leginkább. Ekkor még csak névleges jelentőséggel ugyan, de 

megkezdődött az aranypénzverés. (Emlékeztetőül, hazánkban 1325-ben, az Anjou-házból 

származó I. Károly (Károly Róbert) veretett aranyforintot firenzei mintára, ahol már 1252 óta 

vertek aranypénzt. Ennek az aranypénznek volt latin neve florentinus, azaz firenzei, innen a 

forint szó eredete.) 

IX. Lajos uralkodása idejére olyan fordulatok esnek, amelyek a gondolkodásban, a 

művészetekben és az irodalomban jelentős változásokat hoztak. A király nagy érdeklődéssel 

követte a domonkos szerzetes Aquinói Szent Tamás (aki gyakran megfordult a a király 

udvarában és tanított a párizsi egyetemen) és Beauvais-i Vince működését. Aquinói Szent 

Tamás (Doctor Angelicus) a görög filozófusokat arab és bizánci közvetítéssel beemelve a 

nyugati hagyományba, összhangba igyekezett hozni Arisztotelész filozófiáját a keresztény 

tanítással. Boldog Özséb kortársaként, pártfogolta az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, 

a pálosok rendjének alapítását. 

A király támogatta Robert de Sorbont a később róla Sorbonne-nak elnevezett egyetem 

megalapításában. Felépíttette a híressé vált Sainte Chapelle-t, hogy méltó helye legyen a 

Szentföldről hozott ereklyéknek. Emellett sok karitatív intézmény alapítását köszönheti neki 

Franciaország, többek között egy kórházat, amely háromszáz vak gondozását tette lehetővé. 

Igazságszeretete és békeszerető természete nyomán idegen uralkodók és 

tartományurak is békebírónak kérték fel egymás közti viszályaik rendezésében, aminek 

eredményeként IX. Lajos a keresztény világ legtekintélyesebb világi uralkodójává lépett elő. 

Így pl. 1264-ben őt kérték fel az angliai hatalmi válság feloldására. Lajos elítélte a királyt 

teljesen háttérbe szorító bárókat. Többször ítélkezett a Német-Római Birodalom és 

Franciaország határmenti konfliktusai ügyében is. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1180
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Peres_%C3%BCgy&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Birtok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kir%C3%A1lyi_b%C3%ADr%C3%A1skod%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1262
http://hu.wikipedia.org/wiki/1253
http://hu.wikipedia.org/wiki/Parlament
http://hu.wikipedia.org/wiki/1263
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9nzreform&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9nzver%C3%A9si_jog&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1266
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tours
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aranyp%C3%A9nzver%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arisztotel%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/1264
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met-r%C3%B3mai_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
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Külpolitikájában az új keresztes háborúra készülődő IX. Lajos igyekezett minden 

európai ellenségeskedés végére pontot tenni. 1258-ben az Aragóniai Királysággal kötött 

békét, ez Franciaország déli határa biztosítását jelentette. 1259-ben, az ún. párizsi békében 

rendezte az angol királysággal fennálló feszült viszonyt: lemondva a nagyapja által elhódított 

területekről, elérte, hogy az angol király elálljon minden, francia területre vonatkozó 

igényéről. 

A Szentföld visszahódítására tett kísérletei mellett külpolitikai sikereivel, 

államigazgatási reformjaival, mecénási tevékenységével és jámbor természetével is 

kiérdemelte, hogy a legnagyobb formátumú európai uralkodók panteonjába kerüljön. 

 

II. 1261-ben az egyiptomi szultán elfoglalta Palesztina nagy részét. IX. Lajos 

elhatározta, hogy ismét keresztes hadjáratot szervez. Célja eredetileg a 

Szentföld lett volna, ahol a mongolok is segítséget ígértek a keresztényeknek a 

muszlimok ellen. Azonban Szent Lajos második keresztes háborúja 1270-ben a 

mai Tunézia felé indult meg. Célja volt, hogy itteni hódításaival harapófogóba 

vegye a mamelukok muszlim birodalmát, és öccse, I. Károly nápolyi király (ur. 

1266-1285) földközi-tengeri helyzetét is megerősítse. Így az eredeti cél, a 

Szentföld helyett a tuniszi Musztanszír emír ellen vonult, aki – bár jóindulattal 

viseltetett a keresztények iránt – menedéket adott néhány szicíliai lázadónak. 

Lajos azzal a reménnyel szállt partra Afrikában, hogy keresztény hitre térítheti 

a tuniszi uralkodót, mivel Károly elhitette az idős királlyal, hogy Musztanszír 

hajlandó áttérni. A keresztény Tunisz Egyiptomot szorította volna 

harapófogóba a palesztinai és szíriai keresztes államokkal közösen. Július 1-jén 

ismét Aigues-Mortes-ból futott ki a hajóhad, amely július 18-án kötött ki 

Karthágónál. 

A király hatvanezer fős sereget készített fel az útra. Tunisznál akarták bevárni 

Anjou Károlyt. Lajos serege a város közelében vert tábort. A tétlen várakozás 

közben azonban a sereg egészségét felőrölte a forró éghajlat, kolera (vérhas-

járvány) ütötte fel a fejét a táborban. Meghalt a király fia, Nevers grófja is, és 

megbetegedett maga a király is. Mivel érezte halála közeledtét, hívatta másik 

fiát, Fülöpöt, megáldotta, és ellátta utolsó jó tanácsaival. Majd kérte ápolóit, 

hogy fektessék hamuba és így halt meg 1270. augusztus 25-én. 

Károly augusztus 25-én, nem sokkal Lajos halála után érkezett meg a szicíliai 

erősítéssel. A trónörökös, Fülöp rábízta a békekötést, hogy hazatérhessen és 

megkoronáztathassa magát. 

A király halálhírére a Közel-Keletre sietett jó barátja, az 1272-ban pápává 

koronázott, későbbi Boldog X. Gergely, hogy bátorítsa a király fiát és a 

kereszteseket, ill. meglátogassa a szent helyeket. A családi nevén Visconti 

Theobald (1210-1276) Piacenzában született ifjú már fiatal korában kitűnt 

erényességével és értelmességével. Főként az egyházjog tudományának 

szentelte magát előbb Itáliában, majd Párizsban és Liége-ben (másként 

Lüttichben). Párizsban több mint két évtizeden keresztül kapcsolatban volt az 

egyetemmel, az ottani ferencesekkel, Szent Bonaventurával. 

 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy IX. Lajos jóvoltából Franciaország 

gazdasági, politikai és kulturális téren is virágkorát élte; határain és tartományain belül 

egyaránt rend és béke honolt, ezzel együtt viszont azt sem hallgathatjuk el, hogy a 

keresztes háborúk során felhalmozott adósságok később súlyos terhet róttak a szent 

király utódaira. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mongolok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%A9zia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Musztansz%C3%ADr&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_1.
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aigues-Mortes&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_18.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karth%C3%A1g%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_25.
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Sajnálatos módon, az emberi gyengeség jeleként, évszázadokon át az ő alakja 

szimbolizálta a francia nagyhatalmi törekvéseket. A 15. században például Lajos 

hamisított rendeletével igyekeztek legitimálni a gallikán egyház önállósodási 

kísérletét, s az ő keresztes hadjárata szolgált előképül az 1830-ban meginduló észak-

afrikai gyarmatosításhoz. Állítólag még a közel-keleti mandátumterületek 20. századi 

felosztásakor is a szent király tettei szolgáltattak hivatkozási alapot a francia 

politikusok számára. 

 

 

V. IX. SZENT LAJOS ÉLETSZENTSÉGE 

 

 

Az uralkodók között, akiket az Egyház szentként oltárra emelt, az egyik legvonzóbb 

Lajos király. Részben egy durva és gátlástalan korszakban tanúsított nemeslelkűsége, részben 

áldozatos törekvése miatt, amellyel Isten szolgálatát minden egyéb érdek elé állította. 

Már fiatalon nagy kegyességről tett tanúbizonyságot: egyszerűen öltözködött, gyakran 

juttatott adományokat az ispotályoknak, sőt előfordult, hogy maga mosta meg a szegények és 

betegek lábát (lásd az apostolok lábának megmosása evangéliumi jelentét, ill. Szt. Ferenc, Szt. 

Erzsébet stb. betegápolásait). 

Fáradhatatlan volt a szegények szolgálatában és szeretetében. Saját kezével szolgált 

nekik, gondozta még a leprásokat is (gondoljunk Krisztus gyógyításaira, ill. arra, amikor Szt. 

Ferenc legyőzve viszolygását, megcsókol egy leprást stb.). 

A trónon is megmaradt aszkétának. A magánélete inkább szerzetesi, mint királyi volt: 

naponta részt vett legalább egy szentmisén és teljes egészében imádkozta a papi zsolozsmát. 

Korábban is nagyon egyszerűen élt, de a Szentföldről való visszatérése óta még szigorúbb 

volt önmagával szemben. Lemondott a vadászat gyönyörűségéről, amit pedig nagyon kedvelt. 

Elutasított magától minden fényűzést az öltözködésben, és vezekelt: böjtölt, ostorozta magát, 

vezeklőövet viselt. Életrajzírói általában kiemelik türelmét és alázatosságát, amely korának 

vad és kíméletlen szellemével szemben nagyon feltűnő volt. Különösen hangsúlyozza e 

vonásait Joinville atya, aki mint a király és a királynő gyóntatója szemtanúként beszél róluk. 

Lajos naponta látott vendégül asztalánál szegényeket, maga szegte meg nekik a kenyeret. 

Támogatta a ferenceseket, domonkosokat. 

Második szentföldi hadjárata kezdetén, a táborban fellépő járványban úgy halt meg, 

hogy ápolta megbetegedett katonáit, s így maga is megkapta a járványt. Halála előtt kérte, 

hogy Szent Ferencet követve, fektessék hamuba, s így vett búcsút gyermekeitől. Utolsó 

szavai: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! Megyünk Jeruzsálembe.” Ez a Jeruzsálem azonban számára 

a mennyei Jeruzsálem volt. 

VIII. Bonifác avatta szentté 1297. augusztus 11-én. 

Szent IX. Lajos ereklyéi egy részét Tunéziában temették el, ahol ma is látható Szent 

Lajos sírja. A maradványok más részei a palermói bazilikában találtak nyughelyre. A holttest 

nagy részét a Saint-Denis bazilikában helyezték örök nyugalomra, de ezek a maradványok a 

16. század végének vallásháborúi során eltűntek. Bolognában, a Szt. Domonkos bazilikában, 

ahol a rendalapító is nyugszik, a bazilika múzeumában látható az ereklyék közt egy szépmívű 

gótikus ereklyetartó, a király ereklyéivel. Ezeket IV. Fülöp francia király a kanonizációt 

követően adományozta a bazilikának. 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adom%C3%A1ny&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ispot%C3%A1ly&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ereklye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tun%C3%A9zia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Palerm%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis-sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
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Hinni akarj, ne látni! 

 

 

Egyszer jámbor férfiak állítottak be Szent Lajos francia királyhoz és ezt jelentették: 

– Fenség, az egyik párizsi templomban, amikor a pap átváltoztatás után fölmutatja a 

szentostyát, az eleven Jézus látható! 

A király nem csodálkozott különösképpen, ezért a hírvivő megkérdezte: 

– Fenség, nem hiszi? 

– Hogyne hinném – válaszolta a szent király –, hiszen Jézus maga mondta: “Ez az én testem!” 

– Jöjjön el, nézze meg Fenséged is! 

– Dehogy megyek! 

– Miért? 

– Lelkem mélyéig hiszem – válaszolta Szent Lajos –, de ha ott lennék, becsuknám a szemem, 

hogy ne lássam és el ne veszítsem a hitem érdemét, jutalmát és boldogságát, hiszen Jézus 

maga mondta: "Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn20,29). 

 

Istenünk, te Szent Lajost a földi kormányzás gondjai közül a mennyei királyság 

dicsőségébe emelted. Add meg, kérünk, mindenható Isten, az ő közbenjárására, hogy 

szolgálatunkban, melyet a földön betöltünk, örökkévaló országodat keressük, s amint Szent 

Lajos hitvallód a világ örömeit megvetve egyedül Krisztus Király tetszését kereste, úgy tegyen 

imádsága minket elfogadottá előtted. Krisztus a mi Urunk által. Amen 

 

 

 

 

Szent IX. Lajos nevét őrzi: 

Franciaország 

- a versailles-i székesegyház 

- a Szent Lajos-rend 

- Saint-Louis Elzászban 

Észak- Amerika 

- St. Louis városa (Missouri) 

- Szent Lajos-tó(Québec) 

- a Mission San Luis Rey de (Francia Kalifornia) 

Dél-Amerika 

- számos São Luís után elnevezett település Brazília területén 

Afrika 

- Saint-Louis du Sénégal (Szenegál, az egykori Francia Nyugat-Afrika területe) 

- a francia gyarmatosítók számára a 19. században épített katedrális Karthágóban 

Magyarország 

Szt Lajos hazai tisztelete valószínűsíthetően IV. Béla unokája, V. István lánya, 

Magyarországi Mária nápolyi királyné nevéhez fűződik, aki 1270-ben ment 

férjhez Nápolyba (vagyis férjének nagybátyja, IX. Szent Lajos király halála 

évében). 

Mária férje II. Anjou Károly volt. Károly apja, I. Anjou Károly - Szt. IX. Lajos 

király öccse - Mária nagynénjét, Árpád-házi Szt. Margitot szerette volna felségül 

venni, azonban a domonkos apáca Margit őt is elutasította. Később I. Anjou Károly 

fia részére IV. Béla unokája kezét kérte meg, mert továbbra is nagyra tartotta a 

Magyar Királyság fegyveres erejét. Mária 1269-ben érkezett férje udvarába. 13 

gyermekük született, köztük 8 fiú: egyikük Martell Károly, Károly Róbert apja. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Versailles
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Lajos-rend&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Louis&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elz%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_%28Missouri%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Missouri_%28%C3%A1llam%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szent_Lajos-t%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mission_San_Luis_Rey_de_Francia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Louis_du_S%C3%A9n%C3%A9gal&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeneg%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeneg%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gyarmatos%C3%ADt%C3%B3k&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Karth%C3%A1g%C3%B3i_Szent_Lajos_katedr%C3%A1lis&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karth%C3%A1g%C3%B3
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Szent IX. Lajos ábrázolásai közül említsük meg a Simone Martini (Siena, 1284 k. – 

Avignon 1344) itáliai festő, a középkori sienai festészet egyik legnagyobb alakja 

nevéhez fűződőt. Simone Martini Assisiben, a Szent Ferenc-bazilika alsó templomának 

egyik kápolnáját, a Szent Márton-kápolnát díszítette egy freskósorozatával 

(legvalószínűbb, hogy a falképek az 1320-as évek első felében készültek). A kápolna 

bejárati falának egy magasan fekvő félköríves felületén a kor legnépszerűbb szentjeit 

láthatjuk: Szt. Ferenc, Szt. Antal, Szt. Mária Magdolna, Alexandriai Szt. Katalin, Szt. 

IX. Lajos, Toulouse-i Szt. Lajos, Szt. Klára, Árpádházi Szt. Erzsébet. Az Anjou-ház 

szentjeinek megjelenése a kápolnában bizonyítja az uralkodóház és a ferences rend 

közötti szoros kapcsolatot. 

 

Néhány példa magyarországi tiszteletére: 

- Lajosmizse (Bács-Kiskun megye), Szt. Lajos Plébániatemplom 

- Nagykanizsa (Zala megye), Szt. József Plébániatemplom– a Páduai Szt. Antal oltáron 

Szt. László és Szt. Lajos oldalszobra, a két lovagkirályé, a ladiszlaita ferencesek 

(magyarországi rendtartományuk egyike) és a harmadrendiek védőszentjeiként 

- Enying (Fejér megye), Nepomuki Szt. János Plébániatemplom– az egyik 

mellékoltáron Szt. Lajos, mint az ácsok és kőfaragók védőszentje 

- Eger (Heves megye), Szt. Lajos templom– az oltár olajfestményén Szt. Lajos, a 

keresztes zászlóval 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Siena
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avignon
http://hu.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Siena
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Antal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Toulouse-i_Szent_Lajos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Kl%C3%A1ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Szent_Erzs%C3%A9bet
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KERESZTES HADJÁRATOK 

 

 

 

Szentföldi hadjáratok X-XIII. sz. 

 

- I. meghirdetése 1095 (clermonti zsinat, II. Orbán), 1096-1099 

1099 Jeruzsálem bevétele 

a keresztes lovagrendek megalakulása (templomosok, johanniták, teuton/német 

lovagrend) 

- II. 1147-1149, a keresztes államokat érő muszlim támadások miatt 

- III. 1189-1192, a fegyverszünetet követően az egyiptomi szultán engedményeket 

tesz a keresztény zarándokok és kereskedők javára 

- IV. 1202-1204, Konstantinápoly elfoglalása 

- 1212 a tévesen gyermekek keresztes hadjáratának nevezett kísérlet (pueri) 

- V. 1217-1221: cél Damietta meghódítása, a terv szerint ezután Egyiptom 

megszerzése, majd Palesztina, Jeruzsálem visszafoglalása 

1217-1218, II. Endre magyar király hadjárata 

1219-ben érkezett Szt. Ferenc Egyiptomba 

- VI. 1228-1229, II. Frigyes német császár keresztes hadjárata 

- VII. 1248-1254 IX. Lajos francia király első keresztes hadjárata Egyiptom 

ellen 

- VIII. 1270 IX. Lajos francia király második keresztes hadjárata a tuniszi 

szultán ellen = az utolsó keresztes hadjárat 

 

Eretnekmozgalmak 

- katharok 

- albigensek 

 

Reconquista 

- az Ibériai félsziget visszahódítása a VIII. század óta uraló muszlimoktól – 732, 

Poitiers, a frank birodalom megállítja terjeszkedésüket, a végső győzelem 1492, 

Granada bevétele) 
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FRANCIA URALKODÓHÁZAK 

 

Merovingok 

Karolingok 

 

 

Capet-ház: 987-től egészen 1848-ig - majdnem kilenc évszázadon keresztül - kezükben a 

királyi hatalom. A dinasztia uralkodói a 12. századtól már nem ,,frank uralkodók”, hanem 

,,Franciaország királyai”. IX. (Szent) Lajos jámbor életével és az igazságosság iránti 

elkötelezettségével megnövelte a Capeting-dinasztia tekintélyét. 

 

A dinasztia őse Anjou és Blois grófja. Anjou grófsága a Loire mentén, a Meroving korban, a 

X. században alakult ki. A grófság több, egymást követő dinasztiának is nevet adott. A 

legismertebb Anjou grófi ház 1154-ben egészen az angol trónig emelkedett, Plantagenet-

dinasztia néven vonult be a történelembe. 

A Capeting-dinasztia Anjou-ágából származnak a nápolyi királyok és királynők (1266-1435) 

és több magyar király (1310-82). 

1205-ben a francia király újra koronájához csatolta Anjou grófságát, amely királyi apanázs 

birtok lett: arra szolgált, hogy az uralkodó család ifjabb fiainak biztosítsa a méltó címet és 

megélhetést. Így jutott Anjou tartomány IX. Lajos három öccse közül a legifjabb, Károly 

birtokába. 

 

Valois (a Capetingek oldalága) 

Valois-Orléans, ez aValois-Orléans-Angoulême-ágban folytatódott 1589-ig 

Bourbon (a Capetingek oldalága) 
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SZENT IX. LAJOS ALAPÍTÁSAI 

 

 

A király jelentős összegeket fordított gótikus kultúra felvirágoztatására. 

 

St. Chapelle (Szent Kápolna, palotakápolna) 

Az általa szerzett ereklyék (1239-ben sikerült megvásárolnia II. Balduin 

konstantinápolyi latin császártól egy Krisztusnak tulajdonított töviskoszorút, majd 1241-ben a 

Szent Kereszt egy darabját) tiszteletére emelte. Az ereklyéket eleinte a mai hely közelében, a 

királyi palota Szent Miklósról elnevezett kápolnájában őrizték, majd a király egy új, minden 

eddiginél szebb templom építését rendelte el közvetlenül a palota mellett. 

A templom mindössze hét év alatt felépült felszentelésére 1248-ben került sor. A 

kápolna akkoriban a világ egyik legnagyobbja volt, számos más imahely ihletője. A templom 

több szempontból is különleges. Részben azért, mert a középkori építészetben a kétszintes 

megoldás szinte egyedülálló – a (Szent Keresztnek és Szent Koronának ajánlott) felső szint a 

király és kísérete magánkápolnája, az alsó (Szűz Máriának szentelt) pedig az udvari 

méltóságok használatára szolgált. 

Az ereklyék közül mára csak a töviskoszorú maradt meg, ma a Notre-Dame-ban őrzik. 

A kápolna ma kedvelt turistalátványosság, kultikus funkcióit elvesztette. 

 

St. Denise apátság (Szt. Dénes Apátság) 

A 13. századi átépítés idején Szent Lajos parancsára tizenhat új egészalakos síremlék 

készült, egy Meroving, hét Karoling és nyolc Capet-házbeli királynak és királynéiknak, 

amelyet a főhajó és a kereszthajók találkozásánál, a szentélynégyezetben helyeztek el, 

szimbolikus csoportokba rendezve, ezzel is megjelenítve a dinasztikus folytonosságot. Ezek a 

síremlékek alakjai az ideális király és királyné portréját jelenítik meg, s nem az évszázadokkal 

korábban élt valós személyek valós arcvonásait. A IX. Lajos utáni királysírok azonban már 

mind portrészerűen mutatják a mindenkori uralkodót és hitvesét. 

 

Sorbonne egyetem 

Lajos támogatta gyóntatóját, Robert de Sorbont a róla elnevezett párizsi kollégium 

megalapításában (1253). Ez az eredetileg szegény klerikus diákok számára alapított teológiai 

kollégium a párizsi egyetem alapja. A király támogatásának hála, aki épületeket és pénzt 

adott, ösztöndíjat alapított, hogy az újonnan alakult intézményben a tehetségesnek mutatkozó 

szegények is tanulhassanak, Párizs hamarosan Európa szellemi központjává lett. 

 

*** 

 

IX. Lajos 1258-ban Jézus keresztjének egyik darabkáját ajándékozta Firenzének. Az 

Arnolfo di Cambio tervezte, 1294-1385 között épített Santa Croce nevet viselő hatalmas 

ferences bazilika csodálatos neogótikus homlokzata, amely a színes márvány különböző 

árnyalataiban játszik, puritán belső teret takar. Bár a legtöbb látogató Michelangelo, Galilei és 

Ghiberti síremlékeit keresi fel, az oltár jobb oldalán található, Giotto freskóival díszített 

kápolnák jelentik az igazi művészeti csúcspontot. 
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KÉPEK 

 

 

 
 

                                                             a tours-i garas 

 

 

 

               
 

             Bologna San Domenico                                             Saint Denise 

                   

 

 
 

                                                      Firenze ferences bazilika 
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              El Greco festménye                                                    Lajosmizse, oltárkép 

 

 

                         
 

      IX. Lajos király fogságbaesése                             Nagykanizsa Szent József templom 
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          Simone Martini festménye                         Szent IX. Lajos király középkori ábrázoláson                       

 

 

 

 

 

 
 

Szent IX. Lajos király középkori ábrázoláson                       

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

Sainte Chapelle (Párizs ) 

 

             
 

 

 

                                               
 

 

            
 


