
 

Javaslat a Nagylózsi Települési Értéktárba történő felvételre 

 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1.  A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Nagylózs Község Önkormányzata 

2.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: Szigeti Éva polgármester 

Levelezés cím: 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31./A 

Telefonszám: 06- 30/387-21-26 

E-mail cím:  polgarmester@nagylozs.hu  

II. 

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 

1.     A települési érték megnevezése:  

Nagylózs, Szent István Kápolnáról szóló monda  

2.  A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

kulturális örökség, turisztika 

3.  A települési érték fellelhetőségének helye: 

 Nagylózs, Szent István temető 

  4.     Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

X  települési □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

  5.     A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 

A mai Szent István a XI. sz. végén, de legalábbis a XIII. sz. közepe előtt 

épült. Nagylózson máig élő monda beszél az építés okáról: 

 Szent László királyunk kíséretével járta a vidéket, mely ekkor még királyi 

birtok volt és híres szőlő-termő vidék. Útja szüretelő jobbágyok mellett 



haladt, akik tiszteletére abbahagyták a munkát és meghajolva köszöntötték 

őt, ám némán. László király kíváncsian kérdezte: 

- Itt mindeni néma? Mi történt? 

A felemelt fejek láttán igencsak meglepődött, mert minden jobbágynak a 

szája ki volt peckelve kis botocskákkal. Azért, hogy egyetlen szem szőlőt 

meg ne ehessenek. Emiatt a szörnyű haragra gyulladt király a földesurat 

azonnal halálra ítélte. A súlyos ítéletet nagy közbenjárásra ugyan 

megváltoztatta, de kötelezte a földesurat egy templom építésére, amely a 

Szent István nevet viselje.  

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

1. A település máig fennmaradt legrégibb épületének építésének okáról szóló 

szájról-szájra terjedő helyi monda –melynek az egyik igazságos és nagylelkű 

magyar királyunk is szereplője- múltunk fontos része. 

  7.       Források (honlapok, multimédiás források) 

 Dr. Mikó Sándor: NAGYLÓZS – egy Sopron környéki falu története- 

1998. 

 Canonica Visitatio 1893. 

 Juretzky Lajos i.m. 

  

Nagylózs, 2015. május 12. 

   

 

Szigeti Éva 

Nagylózs polgármestere 

 

 

Hiteles:      Tóthné Kocsis Edit  

  bizottság elnöke   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


