
Vitézeknek, hadvezéreknek nevezlek 
titeket, kis olvasóim, s ebbe beleér-
tem a legbékésebb természetű fiú-

kat, sőt a lányokat is, hiszen mind-
annyiotokból győztest szeretnék nevelni. 
Remélem, soha nem kényszerültök igazi 
fegyverrel harcolni, de csatát gyakran kell 
vívnotok saját gyengeségeitek és minden-
féle külső nehézség ellen. 

Szeptember óta kutatjuk, mi a győze-
lem titka. Harcmezőn, közösségi és egyéni 
sorsunkban egyaránt az győz, akinek igaz 
a célja, erős a lelke és a jelleme. Ezt 
keresd hőseinkben, ezt próbáld követni. 
Őrizd meg meséimet, lapozz vissza, mert 
minden mindennel összefügg. 

Most éppen történelmünk fordulópont-
jához érkeztünk. A nyugati hatalmak letet-
tek arról, hogy kiirtsanak minket, mert 
szükségük lett ránk. Európa már nem 
azért imádkozott, hogy a magyarok nyila
itól ments meg, Urunk, minket, hanem 
azért, hogy mi mentsük meg őket a kunok, 
tatárok, törökök nyilaitól. 

Mi változott meg? Európa ugyanolyan 
önző és köpönyegforgató maradt, a fenye-
getés viszont nagyobb lett, hiszen az új 

támadók nem az iga-
zukat, elrabolt kincsei-
ket keresték, hanem 
zsákmányt: égettek, öltek, 
fosztogattak. A mi népünk pedig ismét bebi-
zonyította erkölcsi fölényét: rettegett táma-
dóból Európa védőpajzsa lett. Egyrészt 
azért, mert legfőbb célunk teljesült, a Szent 
Koronát visszakaptuk: István királyt 1000-
ben ezzel koronázták meg. Másrészt azért, 
mert mint mindig, most is a megtámadottak 
pártjára álltunk. Harmadrészt azért, mert 
Szent István óta az Árpád-sávok mellé a 
kereszt is a zászlónkra került. Védtük is a 
keresztény Európát évszázadokon át igaz 
lélekkel, minden csepp vérünkkel.

Védtük Európát a keletről jövő támadá-
soktól, és védtük magunkat Európa hata-
lomvágyától. Mert a német császárok, ha 
nem is kiirtani, de meghódítani továbbra 
is szerették volna a magyarokat. A 907-es 
pozsonyi diadal után 123 évig nem mer-
tek megtámadni, de 1030-ra már elfelej-
tették az Árpád hadaitól kapott leckét. No, 
ha elfelejtették, István király eszükbe jut-
tatta: II. Konrád császár seregét kikergette 
az országból, Bécsnél bekerítette, és meg-
adásra kényszerítette. 

István a beözönlő németeket a felper-
zselt föld taktikájával futamította meg. 
Ugyanígy győzte le a vértesi csatában 
1051-ben I. Endre királyunk III. Henrik 
német-római császár seregét. A következő 
évben Pozsony várát ostromolták a néme-
tek, de Búvár Kund, azaz Zotmund bátor 
társaival megfúrta, és elsüllyesztette az 
ellen ség teljes hajóhadát. Éppen úgy, mint 
Árpád búvárjai 907-ben. A császáriak ismét 
vesztesként kotródtak ki országunkból. 
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Magyarország 
nem volt már 
Európa legerő-
sebb katonai 

ha talma, mint a X. században, de még 
évszázado kon át félelmetes ellenfélnek 
számított. Könnyű lo vas ságunk rajtaütés-
ben, gyors támadásban, üldözésben vagy 
nehéz terepen kivédhetetlen volt. A közel-
harchoz pedig volt már nehézlovasságunk, 
a gazdag főurak seregei, akiknek vagyo-
nából tellett a méregdrága német nehéz-
fegyverekre, páncélokra. 

Kétféle, keleti és nyugati fegyverzetben 
és harcmodorral négy égtáj felé vívtak csa-
tákat első királyaink. Vértesnél I. Endre a 
németeket, Cserhalomnál Salamon király  
a fekete kunokat (úzokat) győzte le. Mindkét 
csata hőse egy-egy herceg volt, akikből 
később király lett. A vértesi győztest, Béla 
herceget később I. Béla néven koronázták 
meg. Az ő fia pedig, László herceg, a cser-
halmi ütközet legendás hőse nemsokára 
I. László királyként lépett trónra. 

A cserhalmi ütközet idején, 1068-ban 
mindössze 22 éves volt László. Testvérével, 
Géza herceggel saját seregeik élén siettek 
Salamon király hívására, hogy kiverjék az 
országból az úzokat, akik Ozul nevű vezé-
rükkel rablóhadjáratot folytattak Erdély-
ben. A temérdek fogollyal és rabolt kincs-
csel Ozul Kerlés falu határában felhúzódott 
a Cserhalom nevű hegyre. A magyarok 
bekerítették. Ozul az erdő  és a sötétség 
miatt nem tudta megítélni hadaink nagy-
ságát. A hajnali derengésben megvető 
pa rancsot adott ki: Menjenek az ifjak azok
ra a tehetetlen magyarokra, és vívjanak 
velük játékharcot. A „játékharc” vége az 

lett, hogy Salamon, László és 
Géza három serege a 

hegy három lejtőjén 

összehangoltan támadva megsemmisítette 
a fekete kun sereget, a zsákmányt vissza-
szerezte, a rabokat szabadon engedte.

A daliás László herceg volt a csata 
hőse. Az egyik menekülő kun magyar 
leányt vitt magával. A sebesült László 
üldözőbe vette, a lányt arra biztatta, hogy 
övénél fogva rántsa ki a nyeregből, majd 
együttes erővel megölték a lányrablót. 

Ezt a legendát csodaszép templomfres-
kók, festmények őrzik. Szent László és 
Szög nevű világos lova a jót, a kun és sötét 
lova a rosszat jelképezi. Kettejük párharca 
a jó győzelmét hirdeti.  

I. Lászlót, a középkori Magyarország 
leg nagyobb királyát életében táltos lovag-
királyként, halálától máig Szent Lászlóként 
tiszteli a magyar nép. Ő Erdély, Nagyvárad 
és minden magyar katona védőszentje. 

Téged is megsegít, csak fordulj hittel 
hozzá.

Januári megfejtés: A honvisszafoglaló magyar vezérek az első or-
szággyűlést, azaz törvényhozó Szert Ópusztaszeren tartották. 

Nyertesek: Kovács Aletta, Köpec; Balogh Réka, Maros-
vásárhely; Potyó Kinga, Csíkkozmás.

Zsigmond Emese
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Szent László éve.  
Mire emlékezünk? 
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