
Szent László legendája 

 

A lovagkirály legendája már életében megszületett, utána az évszázadok során megőrződött, 

tovább erősödött, mind a mai napig. Ezért is mondhatjuk, hogy Szent László király valóban 

„élő”, példája máig hat.   

Nagyváradi sírjához tömegesen zarándokoltak el, és a fejereklyéje a helyi törvénykezés 

(esküvések, istenítélet) állandó szereplője lett. A XIII. század végétől vált a magyar királyok 

szokásává, hogy ők maguk is elzarándokoltak sírjához, tisztelve benne a királyi ház és az ország 

patrónusát. Nagyváradi sírja csodatévő zarándokhely lett, a szent király nemcsak életében, 

hanem halála után is segítette népét. Életét sok monda, legenda és művészeti ábrázolás 

megörökítette. 

I. Szent Lászlóról sok  hiedelem maradt fenn, amiket azzal magyaráztak, hogy táltos volt. 

Egyszer Salamon királlyal párbajozott, a felé közeledő Salamon, aki nem rettent meg  még 

erősebb vitézektől sem, a feje körül  lángoló karddal hadonászó angyalokat látott, és megrettent, 

visszament várába.  

László  Szög nevű lova patkójának nyomán vizet fakasztott a szomjazó katonáinak, hegyeket 

mozgatott meg, aranypénzt változtatott kővé. A monda szerint egy ellene  szervezett 

merénylet  közben is nagy fényesség támadt, és a merénylő elejtette a kardot. Gyakran 

emlegették úgy, hogy táltos király, aki táltos lován vágtatva védi az országot. 
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A Szent László-mondakör a Szent László hagyomány legnagyobb csodáit meséli el.  

- A kerlési kaland 

- Kun aranyak 

- Szent László pénze 

- A kettéhasadt hegy mondája 

A Tordai-hasadék úgy keletkezett, hogy Szent László átlovagolt, és hogy őt megvédje a 

tatároktól az Úristen, megnyitotta a hegyet. A hasadék akkor keletkezett. 

(Szentegyházasfalu-Ambrus Zenóbia; Bosnyák Sándor gyűjtése) 

- Szent László vizet fakaszt 

Nagy hőség volt és a katonaság zúgolódott, hogy nincs vizük, és Szent László fakasztott a 

sziklából. A tállyai oltárkép is ezt mutatja, hogy víz csobog, ahogy a fejszével belevág. 

(Tállya-Horváth Tibor; Bosnyák Sándor gyűjtése) 

- Lova patája nyomán fakad víz 

Azelőtt régen gyalog jártunk, egy hétig a búcsújárást, oda-vissza egy hétig tartott. Mindig 

kimentünk a forráshoz, ami arrul vót nevezetes, hogy László király ott ugratott át, és nem vót 

mán a katonáinak vize, és a ló patája vizet fakasztott nekik. 

(Dány-Szabó Istvánné; Bosnyák Sándor gyűjtése) 

- A forrás különleges tulajdonságú 

A Szent László-forrás nem fagy be soha. A Duna régen be szokott fagyni, de a forrás akkor se 

fagyott be. 

(Valkó-Tóth József; Bosnyák Sándor gyűjtése) 

- Húshagyat 

Szent László király háborúba vót. Ő akkor nem vót otthon húshagyatkor, s ő nem húshagyatolt. 

Akkor felkérte a magyarokat, mikor ő hazament, hogy húshagyatoljanak vele együtt, s akkor 

azért csinálták később a húshagyatot. 

(Pokolpatak-Máris György; Bosnyák Sándor gyűjtése) 

- Szépvíz 
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Szent László észrevéve, hogy lent a völgyben patak folyik, lovát lehajtotta megitatni, állítólag 

a következőt mondta: igyál lovam, mert ez szép víz! Innen maradt fenn a Szépvíz patak neve, 

és a falu is erről kapta a nevét. 

(Csíkszépvíz-Barabás Péter Dobos Márta Kinga gyűjtése) 

- Szent Lászlóval kapcsolatos helyek 

A zsámboki út környékin vót egy temető és ott egy kápolna. Azt mondták, hogy Szent László 

annak idejin, mikor háborúzott, akkor a kápolna körül vót neki a tábora. 

(Vácszentlászló-Nagy Mihály; Bosnyák Sándor gyűjtése) 

A mondákról és a legendákról szóló idézetek 1995 és 1997 között kerültek lejegyzésre. 
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