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László királyunk emléke máig megmaradt a magyar 
emberek emlékezetében.  

A Széphavas hegy kápolnája mellett van egy kút, s mel-
lette nagy lapos kő, azon állítólag még ma is meglátszik 
Szent László lovának patája. Akkor léphetett rá, amikor „a 
kő még lágy volt”, mondják a mesemondók.  És a mesék 

iskola 

szép igazságai megcáfolhatatlanok. A székelyderzsi és más 
templomok falfestményei is őrzik a róla szóló legendákat. 
1077-től 1095-i uralkodott, de kétszáz esztendővel később is 
győzelemre vezette a székelyeket az Erdélybe betörő tatárok 
ellen. Azért tért vissza az emberek képzeletében, mert szük-
ség volt reá. Ahogyan szükség van ma is a szentekre. Lász-
lót 1192-ben avatta szentté a katolikus egyház. A történé-
szek feljegyezték róla, hogy magas, izmos ember volt,  és 
erősen vallásos.  

 
Új törvénykönyvet alkotott, szigorral büntette a tolvajo-

kat, a szabadokat nagyobb büntetéssel sújtotta, mint a rab-
szolgákat. Erősítette az egyházat, szigorúan üldözte a po-
gány szokásokat. Visszaverte az ország keleti határát fenye-
gető nomád támadókat a besenyőket, a kunokat.  

Szentté avattatta Gellért püspököt, István királyt és Imre 
herceget. Ezután nevezték az Árpád-házi uralkodókat “a 
szent királyok nemzetségének”. A rajnai Adelheid herceg-
nőt vette feleségül, akitől három leánya született. Egyetlen 
leányának a neve ismert, ő Piroska, aki a bizánci uralkodó 
felesége lett, és Szent Irén néven a bizánci egyház egyik 
legkedveltebb szentje.  

A nép ajkán ő is olyan ember volt, mint a többi. Persze 
táltos, vagy féltáltos lova volt és látomásai is voltak.  

Egyszer megyen haza a háborúból, amely harminc esz-
tendeig tartott. Bekukucskált az ablakon. Hát látja, hogy a 
felesége kér szakállas emberel vacsorázik. Nem tudta mit 
gondoljon. Azt sem tudta, hogy amikor háborúba ment a 
felesége áldott állapotba került és ikreket szült. Az ikreket 
taníttatta, mindkettő pap lett.  

László nem hitt a szenének, elfutotta a méreg. Mit keres 
az a két ember az ő házában.  

Kérdezte a lovát. 
Mit szólsz lovam, belőjek-e? 
Ne lőj - felelte a lova. - Hagyd az esti haragod reggelre. 
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Bekérezkedett a szomszédba, ahol megtudta, hogy kik 
azok a szakállas emberek.  

Lett nagy öröm. Élt boldogan, amíg meg nem  halt.  
De feltámadt újabb legendában, igaznak hitt mesékben. 
Vizet fakasztott a kősziklából, ha szomját kellett harco-

sainak oltania, s amikor üldözte a pogány aranyat szórt 
eléjük, amelyek kővé váltak, miközben összeszedegették  
az üldözök.  

Egyszer pedig úgy szabadult meg üldözőitől, hogy  
lovával nagyokat ugratott két város között. Repült szinte, 
és a föld meghasadt nyomában. Ma is látható ez a csoda a 
tordai hasadéknál.  

A sanyargatott nép lelkében minden időkben olyan 
dicséretes emberek emlékei gyúlnak, akiket vezérüknek 
képzelhetik mindennapos küzdelmükben.  

Félévezrede nem felejtjük Lászlót, tiszteljük orzásépítő 
tetteit, szigorúságát is javára írjuk.  

 
 

 


