
Szent László király jelentősége, kultusza 

 

2017-ben Szent Lászlóra irányult a figyelem a Szent László-emlékév kapcsán. Az emlékévet a 

lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából hirdették 

meg.  

Szent László az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket, 

ezért minden bizonnyal határainkon túl is nagy jelentőséggel bír a Szent László-tisztelet 

ilyenfajta kifejeződése. Szent László Szent István mellett a legnagyobb országépítő volt, aki 

megteremtette a Kárpát-medencében élő népek együttműködését. 

 

Kevés olyan közismert és népszerű királya van a magyar történelemnek, mint az Árpád-házból 

származó és szentté avatott I. László király. Alakját így idézi egy XV. századi vers: az Ének 

László királyról. 

„Idvezlégy kegyelmes szent László kerály! 

Magyarországnak édes oltalma, 

Szent kerályok közt drágalátus gyöngy, 

Csillagok között fényességes csillag.” 

 



 

Születését nem ismerjük pontosan, kb.1046 körül született Lengyelországban. Nagyapját, a 

pogány Vazult, István király vakíttatta meg, apjának, a későbbi I. Béla királynak István haragja 

elől kellett Lengyelországba menekülnie. Pár nemzedékkel később mégis ő lesz István 

életművének folytatója. 

1077-ben került Magyarország trónjára. Uralkodása alatt nyugalmat teremtett a 

trónviszályoktól és külső támadásoktól zaklatott országban. Törvényei a magyar jog 

legszigorúbb büntető törvényei voltak. Mélyen vallásos ember lévén egyházakat püspökségeket 

alapított. Szenté avatta I. István királyt, a vértanúhalált halt Gellért püspököt, Imre herceget, 

valamint a két zombori remetét, Andrást és Benedeket. Az 1370 körül készült Képes Krónika 

úgy említi, mint aki azon királyok közé tartozott, akik „Magyarország népeit a békesség 

gyönyörűségében, s bőséges nyugalomba megőrizték.”  

Az utókor emlékezetében a daliás, bátor, hős lovagkirály képe maradt meg. Személye a nép 

képzeletében ugyanúgy fennmaradt, mint az írásos forrásokban és az egyházi 

hagyományokban. Ő az, akinek tisztelete a hivatalos egyházi szentkultuszban összenőtt a 

néphagyománnyal és hiedelemmel. I. László neve egyet jelent a tisztességgel, a becsülettel, a 

lovagiassággal és a győzelemmel. Alakja már életében legendává vált, hiszen erős alkatú az 

átlagosnál jóval magasabb termetű férfi, már a megjelenésével is hatott. Ráadásul erős, edzett 

és bátor volt, ugyanakkor erkölcsös és vallásos is. Megtestesült benne a keleti hadvezér és a 

nyugati szent lovagkirály.  

Kultusza már a halála után életre kelt. I. Lászlót a nép avatta szentté, mielőtt az egyház megtette 

volna. A tisztelet és a nép körében kifejlődött kultusz a XII. század végére teljesedett ki, amikor 

is III. Béla kezdeményezésére szentté avatták I. Lászlót. Így lett a „szent királyok 

nemzetségének megalapítója.” Szent László kultusza azonban nem III. Béla hatására alakult ki, 

hanem már bent élt a nép lelkében.  
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