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BULCSU
ÉS BOTOND
J

Bulcsu vezér

anuári mesém nyomán, remélem, a
diadal
szó
ezentúl
ugyanúgy felidézi számotokra Pozsonyt,
mint a vész Mohácsot. Ne feledjétek: sokkal többet nyertünk
Pozsonynál, mint amennyit veszítettünk Mohácsnál. Árpád
korában és az utána következő században még volt vezérünk, erőnk, tudásunk méltó választ adni az országunkra
támadó, a kincseinket elrabló ellenségnek vagy az áruló szövetségesnek. Nem a hódítás, nem a bosszú vezette őseinket,
hanem az önvédelem, a méltányosság és az igazság.
Bulcsu és Botond neve fénylik fel ebből az időszakból,
amelyet tévesen a rablóhadjáratok vagy kalandozások korának neveznek. Ezt a hamis bélyeget a nyilainktól reszkető
Nyugat sütötte ránk, és a magyar történetírás azóta is szolgamód elfogadja ahelyett, hogy kiigazítaná.
Lássuk hát a igazságot.
Nem kalandoztunk, nem fosztogattunk. A pontosan megtervezett X. századi had
járatoknak három céljuk volt.
1. Megerősíteni a pozsonyi diadal eredményeit, megvédeni az
ország függetlenségét úgy, hogy a hadszíntér mindig a határokon kívül legyen, az otthonmaradók békében élhessenek.
2. Szövetségeket kötve bekapcsolódni a nyugati hatalmi harcokba, gyengíteni az ellenfelet, megakadályozni, hogy ismét
összefogjanak a magyarok
kiirtására. 3. Visszaszerezni
jogos tulajdonunkat, a több
társzekérnyi aranykincset,
legfőképp a Szent Koronát,
amelyet Atilla örököseiként a
hun-szkíta leszármazott avaMagyar
rok
őriztek
a
Kárpátfejedelemség
medencében, és Nagy Károly
frank király 795-ben rabolt el
tőlük. Csoda-e, ha a kalandozásoknak csúfolt, de valójában rendkívül céltudatos
magyar hadjáratok épp azok a
A X. századi magyar
hadjáratok
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váro
sok, kolostorok ellen irányultak, amelyek közt szétosztották Milyen jelszóval szövetkeztek ellenünk
Atilla kincseit? Égbe kiált az igazságtalanság: az avarokat kifosztó
907 júliusában az
Nagy Károly dicsőséges győztes, az általa elrabolt kincseinket vis�európai hatalmak?
szaszerezni próbáló magyarok gyilkos kalandorok?!
De sagittis hungarorum libera nos, Domine! A magyarok nyilaitól
szabadíts meg, Urunk! – imádkozott rémülten Nyugat-Európa ahelyett, hogy visszaadta
volna, ami a miénk, és hagyott volna békében élni a Kárpát-medencében. Őseinket
barbár hordának bélyegezték, pedig csak erősebbek és igazabbak voltunk, mint ők.
A felsorolt célok jegyében 907 és 970 között a magyar hadak fényes győzelmek
egész sorát aratták. A Magyar Fejedelemség Európa katonai nagyhatalma volt.
A Vezérek Tanácsa irányította, az otthonmaradó fegyverkovácsok, bányászok, földművesek, dolgos asszonyok, hátvéd csapatok összefogása támogatta harcosainkat.
Tudásuk, elszántságuk, szervezettségük, sztyeppei harcművészetük, fegyvereik, lovaik legyőzhetetlenné tették őket. Élükön tiszta- Bulcsu meghódította
lelkű, harcedzett, hős vezérek, a Turul-uralkodóház hercegei álltak: az olasz Aquileiát is.
Ősei közül ki vette
Zolta, Taksony, Tarhos, Bogát, Szalárd, Bulcsu.
be ezt a várat?
Ahány év, annyi hadjárat, bravúros győzelmek sokasága és
néhány vereség is. Seregünk eljutott sok ezer kilométerre a hazájától az Északi-tengerig, az Atlanti-óceánig, folyókon és égbe nyúló hegyeken kelt át,
végigsepert német, frank, itáliai királyságokon, fejedelemségeken.
A legfényesebb hadjáratot Bulcsu főhorka vezette 954–955-ben. Csak Nagy Sándor
vagy Napóleon mérhető hadvezéri nagyságához, de
a történelemkönyvek csupán egyetlen csatáját emlegetik, az utolsót, az augsburgi vagy Lech-mezei vereséget. Persze eltorzítva, felnagyítva. Bulcsu és Lehel
vezér egész seregével együtt odaveszett Augsburgnál,
de ez a vereség korántsem volt oly végzetes a magyarok számára, mint ahogy hinni szerették volna, és
velünk is megpróbálják elhitetni ellenségeink.
Két seregünk elpusztult, de a harmadik Botond
(a konstantinápolyi hős édesapja) vezetésével oroszlánként rontott I. Ottó német seregére, és rettentő
bosszút állt a Lech mezején tőrbe csalt magyarok
haláláért. A hadjáratok még 970-ig folytatódtak.
Ki volt a győztes, és ki a vesztes tehát? Miért csak
a hét gyászmagyarra emlékezünk? X. századi történelmünk nem a gyász, hanem a győzelmek kora.
Népünk még a turul röptét követte, és ez a fény, az
igazság útja volt.
Zsigmond Emese
Novemberi megfejtés: A hun harcosok nem pajzsaikból, hanem
a pajzsaikon odacipelt földből hordtak össze dombot, hogy benyilazhassanak az ostromlott Aquileia várába. Ez a hegy Udine városában
ma is Atilla nevét viseli. Nyertesek: a szatmárnémeti Református Gimnázium III. osztálya; a csíkkozmási III. osztály.
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