Szent László moldvai legendája
Ez a történet azon szép idők történetei közé tartozik, mielőtt a magyar nemzeten belül a gonosz
elkezdte rombolni a Jóisten népét.
Akkoriban a magyar királyok nagy veszekedésbe keveredtek. Az országot érő nyomorúság után
még ez se volt elegendő, más esemény is bekövetkezett. Az történt, hogy a kunok betörtek, és
uralkodtak a csángók felett hosszú éveken át, a magyar királyság gyengülése miatt.
Ezek a kunok, látván, miket értek el, elkezdtek szervezkedni, betörni Magyarország belső
részeibe is.
Nagy hódítást indítottak és majdnem nyertek, amikor egy szép leányt lopott el a kun vezér. Mivel
ezek megtörtént dolgok, szerencsére akkoriban a legkeményebb király került a trónra, aki óriás
volt.
Nem más, csakis a táltos László király, aki elindult, hogy megbüntesse a kun vezért, és hogy
megmentse a szép leányt az ellenségtől.
S ahogy jött László király a nagy óriás lovával, el is érte a kun hadsereget és a vezéreiket.
Harcban győzte le a kun nagyvezért, akit egy kardcsapással kivégzett a rossz tettéért.
A Búkiló1 hegyről lenézve elkezdte keresni az elrabolt leányt, aki félelmében bujdokolt a
magyarok által elnevezett Szeret folyó völgyében.
Szent László ezt nem tudván, elővette a kardját, majd a Forrófalva 2 melletti lanka felé húzta, így
létrehozott egy nagy árkot (sáncot), amely mai is látszik, ahol egy patak halad el a nyárfák és
füzek mellett.
Mindezek majdnem ezer év után ott vannak, mi több, a hegyen ma is látszik Szent László
lovának térde nyoma, ahol kialakult a három halmos hegy.
Hisz László király a Szeret folyó nyugati oldalán Bogdánfalva 3 hegységének tetején állt meg a
táltos lovával. Szép fehér ló volt, lehajolt a hegy tetejéről a Szeret folyóig, és ott vizet ivott.
Azért hagyott nyomot a hegyről letérdelve, mert olyan nagy volt, hogy a királlyal együtt a
homályokban is vigyázkodni4 tudtak.
Tehát több mint tíz kilométer hosszan nyúlt el a ló a lanka felé.
A Szent Királyunk vigyázott a folyón, és végezte a sáncásást, mindig arra gondolva, hogy ha már
nem él a leány, akkor a kun már eltemethette. A hegy oldalából a forrófalvai temetőig húzta a
kardot, onnan lassan le a lanka felé haladt, egészen a Szeret folyóig ásott.
Így jött létre Nagypatak5 gödre, ahol ma is folyik a patak. Néha meg-megharagszik, emlékezve a
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Bogdánfalva mellett van Bukila falu a hegységeivel.
A husziták által alapított moldvai falu a Szeret nyugati oldalán.
Bogdánfalva a buchilai (azaz bukilai) székely falu mellé telepedett le. Mindez akkor alakult ki, amikor Moldova
egy ország volt. Akkoriban magyar fennhatóság alá tartozott, hisz László király visszaszolgáltatta magának,
ahogy a legenda mondja, mert ez régebben is a magyaroké volt. Nemrég kutatások is történtek ennek nyomai
után.
4 a felhőkből is tudtak figyelni
5 Ez a völgy adta meg a lehetőséget Forrófalva terjeszkedésének, itt született a híres Petrás család: Petrás Mihály,
aki leírta a csángók kronológiáját. A fia Petrás Ferenc forrófalvai kántor, az ő fia páter Petrás Incze János, aki
mártírhalált halt Klézsén.

kunok támadására, de serényen visszaemlékezve a magyarok győzelmére, olyan lesz, mint egy
szelíd forrás, ám amikor az elveszített magyar népre gondol, akkor kiszárad.
Mindezek csak addig történnek, ameddig az említett hegy könnyei újra és újra megindulnak sírva,
vagy keseregve a nép sorsán.
Tehát, amint az előbb említett dolgokat megtette a király, rájött arra, hogy egy leány leselkedik a
nyárfán, amelynek levelei sárgák lettek a félelemtől.
Nagy örömében a király levette a leányt a fáról, megcsókolta, és fürdött egyet a Szent Szeret
folyóban.
Aztán szólt a futárnak, hogy menjen el Rómába, és tegyen kérést a pápa Őszentségének.
A pápa kérjen a Jóistentől két nap halasztást a Húshagyat ünneplésére, hogy ő is tudjon mulatni.
Hisz akkor Húshagyat vasárnapja volt, ahogy ma is van a szakadároknál.6
A nyárfának pedig azt mondta:
- Adja a Jóisten, hogy amikor jól megy Magyarországnak, akkor szép zöld leveleid legyenek,
amikor rosszul megy Magyarországnak, akkor szárazak legyenek a leveleid!
Ez bizony így volt mindig, és ma is így van.
S ezután néha-néha sír Bogdánfalva hegysége, megharagszik, és úgy eláraszt, ahogy elárasztotta
régen Forrófalvát, ami után aztán a nép kétfelé költözött, kettéosztva a falut: Kákova és
Nagypatak.
A nyárfa levelei néha kiszáradnak, néha zöldek lesznek, mint ahogyan Magyarország sorsa is.
Húshagyatot is keddre szentelték, mert a Jóisten megengedte a Szentatyának, hogy így
megszentelhesse Szent László tetteit, és ő is tudjon ünnepelni.
Ha nem hiszik, akkor jöjjenek el, és nézzék meg a Szeret völgyén lévő nyárfát, ahol majdnem
minden falunak van egy szép nyárfája!
Azért van ez, mert Magyarországon régen óriás királyok voltak, nem úgy, mint mostanában.
Épp ilyen óriás volt Szent István is, mert az északi csángók is őriznek hasonló szent fát Szent
István tiszteletére, aki régen az országot járva ezen fa alatt nyugodt meg. Ám bizony egy ilyen
nyárfát szokás volt ősi elődeinknek is megmenteni. Úgy mondják, hogy Dzsingisz kán, a hun
barátjával esküt tett egy ilyen nyárfa alatt, amit még ma is Dzsingisz fának neveznek
Mongóliában.
Duma-István András
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1500-1600 körül sok moldvai római katolikus hívő áttért az ortodox vallásra. Őket Bandinusz püspök
szakadároknak nevezte. „Schismatici”- románul.

