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Közép-Európa-szerte egyre többen emlékeznek a jeles lovagkirályra

Szent László-emlékév Zágrábtól Krakkóig

– A Báthory–Bem Hagyo-
mányőrző Egyesület veze-
tőjeként két évvel ezelőtt 
szintén te javasoltad a Már-
ton Áron-emlékévet. Mi-
ért esett most a választás 
Szent Lászlóra?
– A Márton Áron-emlékév ren-
dezvényein és sikerein felbuz-
dulva úgy gondoltam, hogy ezt a 
rendezvénysorozatot tovább kel-
lene vinni. Olyan személyisé-
get kerestem keresztény-nemze-
ti múltunkból, akit nemcsak ma-
gunk, hanem az egész Közép-Eu-
rópa elé tudunk állítani követen-
dő példának. Az ötlet tavaly ta-
vasszal Győrben, a Szent László 
hermáját őrző városban fogalma-
zódott meg. A Lengyel Kisebbsé-
gi Önkormányzat szervezésében 
itt került sor a magyar–lengyel 
barátság napjának tízéves évfor-
dulója alkalmából a győri jubile-
umi rendezvényre, amelynek ke-
retében a győri színházban Lech 
Kacynski emlékére avattunk táb-
lát. Ezen a rendezvényen beszél-
gettem Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettessel, és írásban el-
küldtem neki az emlékévvel kap-
csolatos elképzeléseket. Szent 
László királlyá választásának 
940., és szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából úgy gon-
doltam, a 2017-es emlékév ideá-
lis évforduló a magyar történe-
lem egyik kiemelkedő alakjának 
a megünneplésére.

– Milyen intézmények és ci-
vilszervezetek karolták fel 
a kezdeményezést?
– Elsőként az Emberi Méltóság 
Tanácsa Lomnici Zoltán elnök 
vezetésével csatlakozott hoz-
zánk, de az ügyet felkarolta az 
Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat, a Budapesti Szé-
kely Kör, az Erdélyi Magyarok 
Egyesülete, Erdélyből a Csibész 
Alapítvány, Felvidékről a Duray 
Miklós vezette Szövetség a Kö-
zös Célokért társulás, valamint 
Debrőd önkormányzata.

– Kinek a segítsége jelentett 
a legtöbbet?
– Lomnici Zoltáné, aki nem-
csak csatlakozott az ügyhöz, 
hanem jelentős munkát végzett 
a magas rangú egyházi és poli-
tikai vezetők megnyerése érde-
kében. Így kerülhetett sor arra, 
hogy tavaly Budapesten, a Ma-
gyarság Házában sajtóértekez-
let keretében közösen jelentsük 
be a 2017-es Szent László-évet 
Potápi Árpád János nemzetpo-
litikai felelős államtitkár jelen-
létében. Meghirdette az emlék-
évet a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia is, és Mikola Ist-
ván külügyi államtitkár is tett 
lépéseket Szent László emléké-
nek ápolásában. A rendezvény-
sorozatot felügyelő bizottság e 
kezdeményezéseket igyekszik 
összehangolni.

– Mit jelent az emlékév üze-
netét eljuttatni a széles ré-
tegekhez?
– Mai értékét vesztett társadal-
munkban fontosnak tartom a vi-
szonyulási pontokat. Európának 
vissza kell találnia azokhoz az 
értékekhez, amelyek évezrede-
ken át fenntartották, és amelyek 
mentén kulturálisan, gazdasá-
gilag fejlődhetett. Ilyen pont le-
het a két püspök, Szent Márton 
és Márton Áron személye, hogy 
csak a tavalyi emlékévet említ-
sem. De kettejük között térben és 
időben helyet foglal egy harmadik 
Márton, Luther is, aki munkássá-
ga révén szintén rányomta bélye-
gét Európa arculatára. Rájuk em-
lékezünk még 1700, 500 és 120 év 
távlatából is. De ki fog emlékez-

ni akár csak pár év múlva – Ady 
Endrével szólva – olyan „perc-
emberkékre”, mint például Mar-
tin Schulz? Újszövetségi hason-
lat alapján a Kárpát-medencében 
kőszikla számunkra a Lengyel-
országban született lovagkirály, 
Szent László, akit nevezhetünk 
akár a magyar–lengyel barátság 
és a visegrádi együttműködés el-
ső emblematikus alakjának. Sőt, 
kibővíthetjük ezt térben Zágráb, 
Nagyvárad, a székelyföldi, csángó 
és palóc legendákat illetően Hor-
vátországtól Felvidéken és Erdé-
lyen át egészen Moldváig. További 
aktualitása az emlékévnek, hogy 
Szent László idejében is átjáróház 
volt Európa, akárcsak manapság. 
Az ő harcai és napjaink terrorve-
szély elleni küzdelmei között is 

van párhuzam. Nem véletlenül ő a 
határőrség védőszentje is.

– Milyen kiemelt progra-
mok fogadják a Szent Lász-
ló-emlékév iránt érdeklő-
dőket?
– Győr mellett megfogalmazódott 
további négy helyszín is, ame-
lyekhez Szent László királyunk 
szorosan kötődött: Nagyvárad, 
Nyitra, Krakkó és Zágráb. E vá-
rosokban ma is él a lovagkirály 
emléke, hagyományát több he-
lyen is hűen ápolják. Közülük ki-
emelkedik Nagyvárad, ahol éven-
te több rendezvény kötődik jeles 
királyunkhoz. Halálának hely-
színén, a felvidéki Nyitrán 2003 
óta szerveznek emlékmisét a 
zoboraljaiak Maga Ferenc kezde-
ményezésére és szervezésével. 
Számomra nagy megtisztelte-
tés, hogy e hagyományteremtés-
nek már az indulásánál jelen vol-
tam, és ha tehetem, évente részt 
veszek a rendezvényeken. Krak-
kóról és Zágrábról még egyezte-
tünk. Krakkó esetében idén ki-
emelten szerepel a hagyomá-
nyos június végi vonatzarándok-
lat, amelyről Veres András püs-
pök és Soltész Miklós államtitkár 
már tájékoztatta a sajtót.

– A Kárpát-medencében 
hány településre számít a 
szervezőbizottság, és ebből 

Erdélyben hol lesznek jelen-
tősebb megemlékezések?
– A nyitórendezvényt Győrben 
tartottuk február 17-én, a meg-
emlékezések folytatódnak a többi 
Kárpát-medencei püspöki szék-
hellyel rendelkező helységben. 
19 település viseli Szent Lász-
ló nevét. E településeken éven-
te megemlékeznek a királyról, 
de az idei év még hangsúlyosabb 
lesz. A magyarországi lengye-

leknek Szent László a védőszent-
je. Az ő éves ünnepük, a Polonia 
nap június 27-én van, de az ese-
mények torlódása miatt idén elő-
rehozták június 17-re. A már em-
lített Debrőd önkormányzata jú-
nius 24-én szervezi a 10. Szent 
László Búcsút. Erdélyben a ha-
gyományos Szent László-ren-
dezvények várják az érdeklődő-
ket, Nagyváradon kettő is. Idén 
tartják a 450. Csíksomlyói Bú-
csút, amelyben szintén kiemelt 
figyelmet kap Szent László em-
léke: az egyik meghívott Veres 
András, a hermát őrző győri püs-
pök lesz. A millenniumi emlék-
zászló mintájára az emlékévhez 
kapcsolódóan kezdeményeztem 
egy Szent László-emlékzászlót, 
hogy az ünnepséget tartó telepü-
léseken – ahol igény van – azt ki-
tűzzék. A zászlót Pécsi L. Dániel 
jelképművész tervezte.

– Mekkora a fogadókészség 
a helyi önkormányzatok és 
az egyházközségek részé-
ről az eseményre?
– Azt tapasztalom, sikeres em-
lékévben vagyunk: kapkodjuk 
a fejünket a hírek hallatán, hi-
szen szerte a Kárpát-medencé-
ben egyre többen kapcsolódnak 
be az eseménysorozatba a he-
lyi önkormányzatok és az egy-
házak támogatásával. Jó dolog, 
hogy az emlékév eseményei eny-
nyire népszerűek.

MAKKAY JÓZSEF

Szent László-évet hirdetett a magyar kormány: a lovagkirálynak szentelt 

emlékév január elsején kezdődött és 2017 végéig tart. Az emlékévet 

a Báthory–Bem Hagyományőrző Egyesület és az Emberi Méltóság Taná-

csának kezdeményezésére jelentette be Potápi Árpád János nemzetpoliti-

káért felelős államtitkár. Az ötletgazdával, Okos Márton kalotaszentkirályi 

származású, Budapesten élő újságíróval beszélgettünk. 

 

I. (Szent) László Árpád-házi magyar király 1040 kö-
rül született Lengyelországban. Nagyapját, a po-
gány Vazult (Vászolyt) István király vakíttatta meg, 
apja, Béla – testvéreivel együtt – István haragja elől 
menekült el az országból, s mégis László lett az, aki 
Szent István életművét folytatta. Anyja, a lengyel 
Richeza, II. Miciszláv király leánya volt. 1077 tavaszán 
választották az ország főurai a trónra. 1081-ben ko-
ronázták meg másodszor, immár a szent koronával.
Hadvezéri képességeit már akkor megmutatta, ami-
kor a besenyők, a kunok és a csehek ellen harcolt. 
1091-ben – míg Horvátországban hadakozott – a ku-
nok ismét az ország keleti vármegyéit pusztították. 
Ezért erős sereggel hazatért és megsemmisítette a 
támadókat. László hű volt egyházához, de a pápaság-
nak nem volt hajlandó engedményeket tenni. Ural-
kodása alatt történtek az első magyar szentté ava-
tások: kezdeményezésére 1083-ban avatták szentté 
István királyt és fiát, Imre herceget, annak tanítóját, 
Gellért püspököt és két zoborhegyi remetét. Ő hozta 
létre a zágrábi püspökséget, emellett Biharról Várad-
ra költöztette a püspöki székhelyet. A magyarországi 
egyház 1092-ben tartotta első zsinatát.
László idején élte első virágkorát a Magyar Király-
ság. Uralkodása alatt az addig trónviszályoktól és 
külső támadásoktól zaklatott országban törvényei-

vel nyugalmat és rendet teremtett. Három törvény-
könyve közül az elsőt 1077-ben adták ki. Törvényei 
szigorúan büntették a lopást, tűzzel-vassal irtotta a 
pogány szokásokat, szigorúan büntette a nőrablást 
és a házasságtörést. Jeruzsálembe kívánt zarándo-
kolni, tervét azonban nem valósíthatta meg, mert 
1095. július 29-én Nyitrán váratlanul meghalt. Előbb 
az általa alapított somogyvári apátságban, majd Vá-
radon temették el. 1192-ben III. Béla király kezde-
ményezésére avatták szentté, ami nagyban hozzá-
járult a „lovagkirály” kultuszának elterjedéséhez.
A nagyváradi székesegyházban levő sírja orszá-
gos jelentőségű kegyhellyé vált, amelyet a ma-
gyar királyok is rendszeresen felkerestek. Sírját a 
17. században feldúlták, hermáját 1619-től a győri 
székesegyházban őrzik.
I. László történelmi érdeme a magyar királyság 
önálló létének egyértelmű biztosítása volt, kultu-
szát a másik lovagkirály, Nagy Lajos teremtette 
meg. Sokáig hitte azt a nép, hogy a szent király „ki-
jön” a sírjából, ha nagy veszély fenyegeti a magyaro-
kat, és győzelemre segíti népét. Nagyváradon a mai 
napig tartanak Szent László-ünnepségeket. Szemé-
lyéhez számos csodatétel fűződik: bárdjával vizet 
fakasztott szomjazó katonáinak, sziklafal nyílt meg 
előtte. Ünnepe június 27-én van. 

Egyházépítő és hadvezér

Potápi Árpád János államtitkár az ötletgazda Okos Mártonnal

Okos Márton, Szónyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének 
elnöke és Pécsi L. Dániel jelképművész az emlékzászlóval Győrben

Szent László idejében 
is átjáróház volt Euró-
pa, akárcsak ma nap-
ság. Az ő harcai és 
napjaink terrorveszély 
elleni küzdelmei között 
is van párhuzam.
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