
SZENT GYÖRGY LEGENDÁJA 

 Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször 

megfutamította a népet, amikor a város lakossága fegyveresen ellene vonult. 

 Így hát a polgárok azt találták ki, hogy naponta két juhot adtak a sárkánynak, hogy ne 

bántsa őket. 

 Amikor a juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta egy embert áldoznak a 

sárkánynak. Sorsot vetettek, mely alól senki sem vonhatta ki magát, még a király sem. 

 Amikor már a városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul esett, úgy történt, hogy a 

sors a király leányára esett. A király jajveszékelt és megkísérelte, hogy leányát megóvja a 

nyomorúságos haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat megöli a sárkány, ha a 

király a lányát oda nem adja neki. 

 Mit volt mit tenni, a királyleány könnyezve ment ki a sárkányhoz a tó partjára. 

Éppen akkor vitt arra az útja Szent Györgynek is, lovát kantárszáron vezette. 

  Megkérdezte, mi baja van, miért sírdogál itt a tó partján. A lány így válaszolt: 

- Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss el innen! - mondta a királylány és elbeszélt neki 

mindent. Ő pedig ezt mondta: 

- Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében! 

 Még beszéltek, amikor a sárkány kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől, 

György azonban lovára pattant, keresztet vetett magára, és szembelovagolt a sárkánnyal, 

amely rárontott. 

 György nagy erővel megforgatta lándzsáját, 

Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást 

mért a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor 

azt mondta a király leányának, hogy kösse az övét 

a sárkány nyakára és vezesse be a városba!  

A királylány így cselekedett és a sárkány úgy 

ment utána, mint egy szelíd kutya. 

 A városban a nép rettenetesen megijedt, de 

György így szólt hozzájuk: 

- Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött 

hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket 

ettől a sárkánytól! Ezért higgyetek Krisztusban, 

és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a 

sárkányt! 

 Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, 

György pedig kihúzta kardját, és megölte a 

sárkányt. 

 Ugyanazon a helyen szép templomot építettek, 

és az oltárnál élő forrás fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott belőle. 
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