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Az idén a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté ava-
tásának 825. évfordulója alkalmából Szent László-
emlékévet tartunk. 

László herceg, I. Béla fia életét lengyel földön kezdte, 
ahova az örökösödési harcok miatt vissza-visszatért, végül a 
testvérharcok és I. Géza halála után, 1077-ben trónra került. 
Nekifogott a rendteremtésnek, mert akkoriban is nagyon 
elterjedt a lopás. Törvénykönyvében szigorú büntetést írt 
elő azoknak, akik nem tisztelték a magánvagyont. A tolvajt, 
ha rajtakapták, felakasztották. Liba- vagy tyúklopásért kitol-
ták a tolvaj szemét, gyakori büntetés volt a kéz- vagy orrle-
vágás és az is előfordult, hogy kitépték a bűnös nyelvét.  
Micsoda idők voltak! Mi történne, ha ma is alkalmaznák 
Szent László törvényeit?! Bizonyára kevesebb volna az álta-
lános romlottság a közéletben, amit finoman korrupciónak 
neveznek. Na, de eltelt ezer esztendő, sokasodtak törvénye-
ink és a kiskapuk, amelyeken ki-be járnak a tilosban mász-
kálók. Mindig így volt ez, amikor ilyen-olyan háborúk után 
elszabadult a pokol. A második világháború után hónapokig 
akkora volt a sóhiány, hogy akit rajtakaptak a feketézésen, 
rögtön felakasztották.  A nép akkor is tudta, hogy aki nagy-
ban lop, annak kevésbé esik baja, mint az apró tolvajlásokat 
elkövetőknek. Az előkelőket vagyoni állapotuk és társadal-
mi helyzetük tekintetében jelentős különbségek választották 
el a szabadok tömegeitől. Akkor jelent meg először a tör-
vénykönyvekben a nobilis (nemes) kifejezés. A nemesi ok-

levéllel rendelke-
zők közel kilenc-
száz évig őrizték 
kiváltságaikat. Az 
egyházi emberek-
nek büntetése 
kisebb volt, mint 
a világiaké. A 
pogányság ellen 
is küzdenie kellett 

iskola 

a királynak, a keresztény hitre térés bizony nem ment egyik 
napról a másikra, nálunk is évszázadokig tartott, akár Své-
dországban.  

Trónja sem volt biztonságban, amíg Salamon király a 
koronázását maga is segítve le nem mondott és átadta neki a 
koronát. Ettől kezdve erős kézzel vezette országát. Hatalmas 
termetű férfi volt, aki „a többi ember közül vállal kimagas-
lott”. Nagy testi erejét még ötven éves kora körül is meg-
őrizte. A harcban való jártassága, a csatákban mutatott sze-
mélyes bátorsága következtében a középkorban fokozatosan 
vált nagyon népszerűvé. A kiváló katonai erények mellett 
Hartvik püspök már Könyves Kálmán idején elismerően írt 
László erkölcsösségéről, erényességéről és mély vallásossá-
gáról. 1085-ben visszaveri az országra támadó kunokat. 
Ezzel kapcsolatos a Szent László-legenda.  1091-ben elfog-
lalja Horvátországot. Az országba betörő kunokat Temesnél 
és Orsovánál megveri. Megalapítja a somogyvári apátságot. 
1092-ben kibocsátja I. törvénykönyvét, 1093-ban lengyelor-
szági hadjáratot vezet Ulászló Hermann fejedelem támoga-
tására. 1094-ben hazahívja, és utódjául jelöli Könyves Kál-
mánt és megalapítja a zágrábi püspökséget. 1095 -ben had-
járatot vezet a cseh király ellen. Ennek során megbetegszik 
és meghal. 

 A népét győzelemre segítő László kultusza tovább élt a 
későbbi korokban is. A nehéz háborús időkben a nép László 
királytól  várt  és  remélt  segedelmet;  a  magyar  harcosok 
László nevét kiáltva rohantak a törökökre. A német terjesz-
kedéstől, a pápai hűbértől és a keleti nomád népek pusztítá-
saitól egyaránt megvédte országát és biztosította a magyar 
állam függetlenségét.  
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Évszázadokra példaképévé vált a tudatosan cselek-
vő, előrelátó országvezetőknek. 

A Kárpát-medencében több település őrzi Szent 

László emlékét: Búcsúszentlászló, Pusztaszentlászló és Zala-
szentlászló Zala megyében, Szentlászló Baranya megyében, 
Bakonyszentlászló Győr-Moson-Sopron megyében, 
Piliszentlászló és Vácszentlászló Pest megyében, 
Mátraszentlászló Heves megyében, Jászszentlászló Bács-
Kiskun megyében, Bükkszentlászló Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, Püspökszentlászló Baranya megyében, Szentlász-
ló Horvátországban,Tordaszentlászló Erdélyben, Kolozs me-
gyében, Szécsiszentlászló Szlovéniában, Lászlóvára Románi-
ában. 

 
Kőváry László SZÁZ TÖRTÉNELMI REGE címmel 

1857-ben Kolozsvárott kiadott könyvében olvashatunk Szent 
Lászlóról szóló legendákat.  

Amikor fiatal korában Erdély kormányzó hercege volt, a 
kunok Erdélyen át Magyarhonba törtek. Salamon király Gejza 
és László hercegekkel Erdélyben terem, Kerlésnél a kunokat 
megtámadják, megverik. De László nehéz sebet kap. Sebesül-
ten hátra vonulna, egy kun lovagot pillant meg, ki szép ma-
gyar lányt rabolt.  László Zug nevű paripáján a rabló után 
ered, kiáltja a lánynak, hogy ugorjék s rántsa le rablóját is. 
Így történt. A nemes herceg is leszállt lováról és párbajban 
végzett a kun harcossal.  

 
Nagy költőnk Vörösmarty Mihály így írja le alakját 

Cserhalom c. költeményében. 
 
László, a fejedelmi vitéz, amaz isteni férfi, 
A ki kemény erdélyi pejét ugratja közöttük? 
Nem föld ád neki lelkesedést: szűz tiszta szívében 
Él az erős Isten, s a nemzeti ritka dicsőség. 
E kettő viszi csendes időn, s intézi csatáin. 
 
Amikor a kunok újra pusztítják Erdélyt 1090-körül, László 

ott terem és kemény csatákat áll. Torda mellett vesztett és a 
Torda feletti hegyen utolérik a kunok, fejszéik a feje felett 
suhognak. Lovag és ló ereje gyengül, László imát lehel, s 
íme, miként hajdan Mózesnek a Veres tengert, Isten a hegyet 
ketté repesztette, királyunk és a kunok közt száz lépésnyi 
mély szakadék tátongott. A Tordai hasadék ma is csodálni 
való, kedvelt kirándulóhely. 

Kolozsvár mellett, Szentlászlótól, fel Egerbegy felé, né-
hány mértföldnyi hosszan, apró kövesült csigákkal tele föld. 
A nép Szent László pénzének nevezi. Itt is csatázott királyunk 
a kunokkal, akiknek futniuk kellett. Futás közben zsákmá-
nyukból aranyokat szórtak, a magyarok nekiláttak összeszed-
ni. Szent László fohászára az aranyak kővé váltak s katonái 
tovább üldözték az ellenséget. 

A népnek minden időben szüksége van az ilyen legendák-
ra. Sikeres embert szívesen követők vagyunk mindannyian. 
Erős vezetők nélkül gyenge az ország. Bizalom nélkül nem 
születnek és nem kormányozhatnak sehol erős vezetők. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szent László füve,  
avagy  
Szent László tárnics 
(Gentiana cruciata) 

Szent László harca a kun vitézzel, a Képes króni-
ka »P« iniciáléja  és  az ennek alapján készült  

szekszárdi szobor 




