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Az idei rendezvények előadásait olvasgatva úgy látom, Szent László mitikus-kultikus 
alakjának, személyiségének stilisztikai szempontú megközelítése nem nyert kellő hang-
súlyt, noha minden tette a rendkívüli ember hiperbolizált metaforája.10

Meglepő fordulatot hozott Szent István kultuszának felívelésében az 1989-ben beindult 
politikai-társadalmi, szellemi, lelki, népi fordulat. Ennek néhány mozzanatát szeretném 
előtérbe hozni. A Duna Televízió évről évre közvetíti a Szent Jobb-körmenetet, amit a Kár-
pát-medence magyarsága élőben láthat, de ami ennél is fontosabb, hogy a Kárpát-medence 
csaknem valamennyi régiójának képviselete (Erdély, a Székelyföld erőteljesen) jelen van a 
körmenetben. Mondanom sem kell, hogy a nemzet egységének megjelenítéséről van szó, 
azt sugallják, generálják.

Szent Istvánban való gondolkodásunk felizzításában és melegen tartásában igen fontos-
nak tartom a jelenlegi politikai államhatárok fölötti Szent Király Szövetség létrehozatalát, 
aminek szándéknyilatkozatát Csíkszentkirályon fogalmazták meg 1996-ban, amelyben 
rögzítették, hogy szövetséget kötnek mindazon falvak és városok, akik Szent István nevét, 
illetve a szenkirály elemet nevükben hordozzák. Kiemelem a kezdeményező község ama 
törekvését, hogy központjában öt művészi alkotás jeleníti meg Szent István alakját.

Mindezek jelentőségét és súlypontját egyáltalán nem gyengíti az a tény, hogy Szent Lász-
ló és Szent Imre körül is elindult hasonló szövetségekbe való szerveződés, ami éppen ebben 
az esztendőben kapott új lendületet. Más szóval a Szent Királyok (ebbe Szent Imre is már 
bele tartozik) kultikus súlya, kultusza a nemzetünk egysége, összetartozása ideológiájának 
belső energiatartaléka lett a Kápát-medencében. 

Balázs Lajos

10 Eltúlzott jelképe.

Szent László király emléke Moldvában
Elsősorban a szájhagyományban, de hát szinte minden nép történelme ilyen szájrul száj-
ra szálló emlékekkel kezdődik. A moldvai magyaroké különösképpen, hiszen írott törté-
nelmük nyomai csak a XVI. században kezdtek feltűnni, de ha jobban megnézzük, törté-
nelmüket tekintve lényegében még ma is a szóbeliség állapotában élnek. Ezt a világért se 
tekintsük valami elmaradott állapotnak. Sőt, az ő esetükben ez a kívánatos, majdnem azt 
mondtam: az ideális helyzet, hiszen a moldvai magyarok történelme románul megjelenő 
vetületének többsége olyan messze van a valóságtól, hát még az igazságtól, mint – hogy 
stílszerű legyek – Szabófalva Jeruzsálemtől. Ezzel szemben a hagyományban őrzött népi 
emlékezetben, ha a történelmi valóság olykor meg is bicsaklik, a történelmi igazság mindig 
érvényre jut. 

Mint például, hogy Forrófalva, Nagypatak vagy Klézse határában, vagy valahol arrafelé 
– mindenhol másként mondják – a csángó magyarok őriznek egy szép mondát Szent László 
fájáról, amely Bosnyák Sándor Klézsén gyűjtött változatában a következőképpen hangzik: 

„Nálunk, a Szeret partján van egy nagy ereg fa. Azt mondják, azt még Szent László király 
ültette vót. De az uljan fa, annak emlékére ültette, mikor kiverte az idegenyeket az országbúl. 
De mikor még jöttek a tatárok, akkor még el fogott száradni. Mikor még azokat is kihajtotta, 
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még kizöldült. Mikor a németeket verte Rákóczi, akkor szépen kizöldült, és aztán mikor Rá-
kóczinak leverték a katonáit, akkor kiszáradt. Mikor negyvennyócba Kossuth katonái jöttek, 
akkor még kizöldült, de aztán még kiszáradt, s úgy maradott szárazon mindmáig, és ki tudja, 
ki fog-e zöldülni vajeccer.”1 Ez a monda természetesen nem a valóságosan zöldellő fáról szól, 
hiába is kerestem az ezredforduló után egyszer álló napon át a Szeret mentének Klézsé-
hez, Nagypatakhoz, Forrófalvához tartozó részein. De ha a valóságot nem is, a történelmi 
igazságot megőrizte Szent László fájának mondája, erőteljesen példázva, hogy a moldvai 
csángó magyarok sorsa milyen szorosan összefüggött Magyarországéval, és bizonyíték 
arra is, hogy a moldvai csángók tisztában is voltak ennek a kapcsolatnak a jelentőségével – 
legalábbis néhány évszázada, amikor még mondák születtek azon a tájon.

Ugyancsak a legendák világából való az a Moldvából ismert történet, amely arról szól, 
hogy miért van a magyaroknak – vagyis a római katolikus vallásúaknak – két nappal ké-
sőbb a húshagyatjuk, mint a görögkeleti vallásban élő oláhoknak? Erre vonatkozóan hol 
Szent Istvánra, hol pedig Szent László királyra hivatkoznak. E szerint valamelyik szent ki-
rályunk elment volt a verekedésbe – háborúba –, s meghagyta, hogy ha hét esztendeig nem 
tér vissza, akkor adóggyék el a királyné, vagyis menjen férjhez. Mikor letelt a hét esztendő, 
azt mondja neki a lova, természetesen táltosló volt: „Menjünk gazdám, mert a királynénak 
most van a nuntája [lakodalma]”. – Azt kérdette a ló a királytól: „– Hogy menjünk? Úgy 
menjünk, mint a gondolat, vagy úgy menjünk, mint a szél? – Úgy menjünk, hogy neked se 
ártson.”

Aztán mentek, ahogy tudtak. Ahogy odaértek, zúgott a muzsika, mert adódott a király-
né. A király odahívatta a királynét. Összetették a gyűrűiket, s a gyűrűk találtak. Akkor azt 

mondta a királyné: „Szűnjék meg a muzsikának zen-
gése, mert hazajött a király.” S akkor kért az Istentől, 
s az hagyott neki még két napot, hogy ő is vigaggyék, 
s haggyon húst. „Ezért van nekünk, katolikusoknak 
így” – mondták Somoskában.

Tartalmilag hasonló jellegű mondákat jegyzett föl 
1933-ban Lükő Gábor Lujzikalagorban és Bogdánfal-
ván, Bosnyák Sándor pedig Diószénban, Klézsén és 
Magyarfaluban. Érdekes módon még Pusztinában is, 
ahol pedig a falu templomának Szent István király a 
védőszentje, Lászlóhoz köti az emlékezet a húshagyat 
két többletnapját. Itt a következőképpen mesélték a 
történetet: „László király katona volt, s ő megké-
vánta, hogy mennyen haza a famíliájához. De hogy 
tuggyon hazamennni, mer nem csapták el a katona-
ságtól? Akkor azt mondta: mé nem csaptok el, hogy 
mennyek… úgy megkévántam a famíliámat, aszonta, 
hogy lássam. Elcsapták! Mikor hazajött, akkor kezdő-
dött húshagyat. Amikor hazajött László király, akkor 
a mámája, az asszonya s a gyermekei mind nyakába 
szöktek, s csináltak egy kicsi jó ételt. S akkor kereke-

1 Bosnyák Sándor: A csángó magyarok apokrif bibliája. Mozgó Világ X. 1984. 1–2. sz. [109–123.] 119. old. Ezt a 
szép mondát különben ismerik más csángó falvakban, mint például Bogdánfalván, Diószénben, Somoskán és 
bizonyára másutt is.

Szent Lászlót ábrázoló XVI. századi 
kályhacsempe Moldvabányáról
(Harangozó Imre felvétele)
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dett húshagyat. S azóta tartják a magyarok a húshagyatot kedden, hogy László király a 
katonaságtól hazakéredzett.” Vannak aztán még eltérések a különböző helyeken gyűjtött 
mondák között abban is, hogy hol a pápától, hol az Istentől kéri László – vagy István – a 
farsang két nappal való meghosszabbítását.

Lükő Gábor megállapítja – Dimitrie Onciul Oroginile Principatelor Române munkájára 
hivatkozva –, hogy a moldvai Szent László-mondák forrása a Dubnici krónikában fenn-
maradt Nagy Lajos korabeli monda, amely szerint Lackfi  Endre erdélyi vajda a székely 
seregek élén elindul, hogy felszabadítsa Moldvát a tatárok uralma alól. A székelyek a harc 
nehéz pillanatában „Uram Isten és Szent László!” kiáltással Szent Lászlót hívták segítségül. 
Egy rabságba esett tatár elmondása szerint a szent meg is jelent a hívásra, ezzel megtört a 
pogányok ellenállása és eldőlt a csata sorsa.2 Úgy, ahogyan azt oly szépen megírta a 200 éve 
született Arany János azokról a daliás időkről szólva, amikor „A tatártól nagy veszélyben 
forgott Moldva, ez a véghely”, s Lajos, a nagy király parancsára indult oda „tízezernyi lófő 
székely”. Egy fogoly tatár szavait idézi végül:

„Nem a székely, nem is Laczfi .
Kit Isten soká megtartson,
Hanem az a: László! László!
Az győzött le minket harcon;
A hívásra ő jelent meg, 
Vállal magasb mindeneknél,
Sem azelőtt, sem azóta
Nem láttuk azt a seregnél. […]

Mert nem volt az földi ember;
Egy azokból, kik most élnek,
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Koronája napsugárból,
Oly tündöklő, oly világos! – 
Monda a nép: az Szent László
És a Szűz, a Boldogságos.”

A többit tudjuk, vagy ha nem, olvassuk el Arany János összes verseinek kötetében. (Toldi 
estéje, Ötödik ének)

Természetesen jogosan merülhet föl a kérdés, hogy a mondákon és a szájhagyomány 
emlékein túl, járt-e Szent László királyunk valóságos testi mivoltában Moldvában? Ennek 
sem nyomát, sem cáfolatát nem találtam a történelmi, művelődéstörténeti irodalomban. 
Szent Lászlónak ugyanis uralkodása idején nem kellett elmennie Moldvába ahhoz, hogy 
megküzdhessen a népi emlékezetben tatárokként számon tartott pogányokkal: besenyők-
kel, kunokkal. Kijöttek azok Erdélybe maguktól hívás nélkül, többször is, mint kellett vol-
na. Szent Lászlónak tehát volt alkalma, hogy kivonja kardját velük szemben, és megcsillog-
tassa hadvezéri képességeit.

Pedig az olyan, Moldvában közismert mondai elemek, amelyek a tartomány fő folyójá-
nak a nevét is Szent Lászlótól eredeztetik, aki – miután lova jót ivott belőle –, rámondta, 

2  Lükő Gábor: Moldva alapításának mondáihoz. Ethnographia XLVII. 1936. 1–2. 48–56.
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hogy né, az állat szereti a vizét, elgondolkodtatják az embert, vajon nem járt-e mégis a 
Szent Király az egykori Etelközben? De hát a XVIII. században benépesült Tatros völ-
gyében végképp nem találkozhatott a gyimesi csángókkal, ahol pedig nemcsak helynevek 
őrzik az emlékét, hanem kőbe dermedt lábnyomok, évszázados templomromok, gyógy-

hatású füvek keletkezését is Szent Lászlónak tulaj-
donítják.

Vagy ki tudja? Magyar Zoltán kiváló folklórku-
tató azt írja, hogy 1997 nyarán Gyimesfelsőlokon a 
sántateleki megállótól gyalog indult a Ciherek pa-
takán élő ismerőséhez. „A Tatros hídját elhagyva 
egy idős néni érte be szekerével. Kéretlenül is a sze-
kérre invitálta a hátizsákos vándort, aki mindjárt 
a történeti hagyományok iránt érdeklődött és Szent 
Lászlóról kezdte faggatni az öregasszonyt, előre bo-
csátva: úgy tudja, Szent László itt harcolt a pogá-
nyokkal a környező hegyeken... A néni magától érte-
tődő természetességgel csak ennyit felelt: – Mondják, 
beszélik... de mostanában nem járt erre.”3

Hát bizony… Moldvában sem járt László kirá-
lyunk – mostanában, s nagyon valószínű, hogy a 
XI. században sem.

De van két olyan adatunk, amelyekből arra 
következtethetünk, hogy az utóbbi időkben, kö-
zelebbről a XIX–XX. században „megfordult” 
Moldvában, ha nem is testi valójában, de nem is a 
mondák ködébe veszve. Az ő nevét viselte ugyanis 
az az egyesület, amely 1861-ben alakulva, részben 

a szabadságharc leverése után külföldre menekült emigránsok, részben pedig az akko-
ri Magyarország határain kívül élő – ma úgy mondjuk külhoni – magyar népcsoportok 
nemzettudatának erősítését, hagyományainak ápolását, továbbá karitatív szolgálatát tűzte 
ki céljának. Ez a Szent László Társaság gondozta a Bukovinába, Bukarestbe került széke-
lyeket, továbbá lehetőségeihez mérten támogatta a moldvai magyarokat is. De miután Tri-
anon már minden harmadik magyart a külhoniságba taszított, ez a tulajdonképpen civil 
szervezet egyre nehezebben tudott – könyvadományaival, ösztöndíjaival, templomi felsze-
relések ajándékozásával – megbirkózni a magyarság mintegy harmadának gondjaival, sőt, 
már a gondok érdemi enyhítésére sem vállalkozhatott. Különösen az után, hogy a „népi 
demokratikus” rendszer egyeduralomra kerülve „demokratikus” módon ezt a szervezetet 
is fölszámolta. A kommunizmus bukása után aztán, mint annyi más romokban heverő 
társadalmi szervezet, a Szent László Társulat is megpróbált újjáéledni, kínos vergődésüket 
közelről szemlélhettem, hiszen egyik fő istápolójuk a Lakatos Demeter Egyesületben is 
tevékenykedő Árva Vince pálos szerzetes volt. Moldvában egyik komolyabb segélyakci-
ójuk volt, amikor 1992 nyarán a Külsőrekecsinben pusztító árvíz alkalmával az akkor új-
jáépülőben lévő Szent László Társulat harangot ajándékozott a falu népének, a következő 
felirattal:

3 Magyar Zoltán: Szent László alakja a gyimesi csángók szájhagyományában. Szerk.: Pozsony Ferenc. Kriza 
János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1998. 193.

Moldvabányai ásatásból előkerült, 
Szent Lászlót ábrázoló kályhacsempe 
a XVI. századból
(Harangozó Imre felvétele)
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CHRISTUS VINCIT
NAGYVÁRAD ALAPÍTÁSÁNAK 900., A TÖRÖK ALÓLI FELSZABADULÁS

300. ÉS SZENT LÁSZLÓ SZENTTÉAVATÁSÁNAK 800. ÉVÉBEN, A
KÁRPÁTOKON TÚLI KÜLSŐREKECSINYI MAGYARSÁG

VÍGASZTALÁSÁRA, VÉDŐSZENTJÉNEK HARANGJÁT ADOMÁNYOZZA AZ
ÚJJÁALAKULT SZENT LÁSZLÓ TÁRSULATA SZENT LÁSZLÓ 

ÜNNEPÉN, BP. 1992. VI. 27-ÉN.

Nem hinném, hogy Külsőrekecsinben bárki – papot, tanári kart, de még talán Gyurka 
Valentint, a Külsőrekecsinért Egyesület derék vezetőjét is beleértve – tudná, hogy mi az a 
Szent László Társulat. Honnan is tudná? Számomra mégis jóleső érzés, hogy abban a falu-
ban, ahol 1966 nyarán, életemben először találkoztam csángó magyarokkal, egy olyan ha-
rangocska hívja az élőket és temeti a holtakat, amelyet attól a szervezettől kaptak, amely-
nek ujjászervezésében magam is részt vehettem.  

Talán jól, talán nem jól tükrözik a mennyei hierarchiát azok a számok, amelyek a Kár-
pát-medencében található római katolikus templomok patrociniumait, védőszentjeit mu-
tatják: Szent István oltalmában 360 található, Szent Lászlóéban feleannyi sem. Csángóföl-
dön ez az arány még inkább első királyunk javára billen, öt templom hordozta Szent István 
nevét, Szent Lászlóét pedig mindössze egy. A múlt időt szomorúan kell hangsúlyoznom, 
ugyanis Szent István öt templomából – Herló, Kickófalva, Magyarfalu, Pusztina, Szőlő-
hegy – mára már csak a pusztinai maradt meg Szent István lelki tulajdonában. Szent Lász-
ló egyetlen templomát pedig, amelyet 1813-ban építettek Moldva egyik legdélibb magyar 
településén, a Vráncsa megyei Vizanteán, 1978-ban vette el a román nacionalizmus kedvét 
kereső jászvásári klérus, hogy ezzel is szaggassák a moldvai csángó magyarok gyökereit. 
Azóta az „Adormirea Maicii Domnului”4 nevet viseli.

Vizanteán azonban nemcsak a templom védőszentjét vették el a hívektől, hanem Szent 
László emlékét is. Amikor Jáki Sándor Teodóz atya, a Lakatos Demeter Egyesület akkori 
elnöke, 1997. június 27-én, éppen László napján Vizanteán járt, valóságos detektívmunká-
val kellett előhívnia a hívek megkopott – mert megkoptatott – emlékezetéből templomuk 
egykori, mindössze 19 esztendővel korábbi védőszentje nevét. Jáki atya utóbb így örökítette 
meg azt a nyomozási folyamatot:

„A faluban Dicsértessékkel köszöntünk az idősebbeknek, és mindegyiktől Mindörökké volt 
a válasz – magyarul.

Mikor van itt a faluban a templom búcsúja? – kérdeztem.
15-jén az augusztnak. 
És kicsi leányka korukban mikor volt?
Elgondolkodtak, aztán mosolyogva válaszoltak:
Való, akkor elébb volt.
Az egyikük pontosított: 
Az ēső kapáláskor.
A másik:
Fogyatékján a juninak.
Folytattam a kérdezést:
A régi templomban a szentnek képe volt, vagy szobra?
Szobor, szobor.

4 Az Úr Anyjának halála.
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Férfi  szent volt vagy nő?
Nagy örömmel felelték, mert eszükbe jutott: 
Férfi  volt, ember.
De a neve sokáig nem jutott az eszükbe. Mígnem az egyik falubeli öregasszony férjének 

ugrott be:
Sfântu Ladislau! Aztán sietve lefordította a páternek: Szent László!
Ezért a két szóért jöttünk Vizanteára” – tette hozzá Teodóz atya.5
Egy másik alkalommal – „véletlenül” ismét június 27-én – azért ment egy paptársával 

Vizanteára, hogy lefényképezzék ezt a parókián őrzött Szent László-szobrot. A trunki szü-
letésű plébános, Cazimir Biur – alias Bíró Kazimir – szívesen fogadta őket, olasz nyelvű 
bemutatkozásukra kedvesen közölte, hogy beszéljenek nyugodtan magyarul, mert ő érti a 
nyelvet, csak a válaszoláshoz nincsen gyakorlata. De Szent László szobrának lefényképezé-
sét jászvásári megyés püspöke engedélyéhez kötötte. „Ez már azt jelenti – állapította meg 
szomorúan Jáki atya –, nehogy a csángómagyarok egy magyar szentet tiszteljenek, nemcsak 
a templom védőszentjét cserélik ki, de még a szobrát is elrejtik, sőt a megyéspüspök, Petru 
Gherghel engedélye nélkül még le sem fényképezhetik.”

Ahhoz azonban hozzájárult a vizanteai plébános, hogy a magyarországi papok misét 
mondhassanak a plébániatemplomban. Még át is kísérte őket, még a liturgikus ruhák fel-
öltésében is segédkezett, de semmi harangozás, semmi igehirdetés! Így végzi Jáki atya ezt 
a beszámolóját: „Hogy magyarul miséztünk, azt hallhatta, de nem biztos, hogy észrevette a 
mise szövegében a Szent László tiszteletére mondott imádságokat. A szentmise után kedve-
sen elbúcsúztunk tőle, boldogok voltunk, hogy hosszú évtizedek igaztalan mulasztássoroza-
tát törtük meg azzal, hogy Szent László miséje, Szent László, a Szent névünnepén – magyar 
papok imádságával, újra fölhangozhatott.”6

Tudomásom szerint ez volt az 1077-ben megkoronázott és 1192-ben szentté avatott László 
királyunk utolsó, ugyancsak képletes látogatása Moldvában. 

Vagy mégsem?
Hiszen még 2017-ben is sor került egy nagyszámú gyimesi gyermeket megmozgató me-

semondó vetélkedőre, amelyben Szent Lászlóra emlékező, Gyimesben gyűjtött legendák, 
mondák, mesék hangzottak el Kóka Rozália és a Magyar Művészeti Akadémia kezde-
ményezésével. A rendezvényre Gyimesbükkön került sor, amelyet 1952-ben, a diktatúrák 
szokása szerint egyetlen tollvonással, átcsatoltak a Magyar Autonóm Tartományból Bákó 
megyébe, azóta is hiába kérvényezik a visszahelyezést. De Szent László most már könnyeb-
ben eljut „Moldvába”, vagyis Gyimes odacsatolt részébe, ahol aztán úgyszólván minden 
magyar gyermek ismeri Szent királyunk viselt dolgait.

Halász Péter

5 P. Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások. Bp., 2002. 158–164.
6  Ugyanott 160–162.


