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NEM MESE EZ, GYERMEK!
T

úl az Óperencián, még az üveghegyen is túl... Kinek jutna
eszébe a térképen keresni tündérmeséink Ópe
ren
ciástengerét vagy üveghegyét? Nekem. S mindenkinek, aki
hozzám hasonlóan szeret a dolgok mélyére nézni.
Meséinkben több az igazság, mint gondolnánk.
Az Óperenciás-tenger is a valóságból költözött a képzelet
világába: lovasíjász őseink a X. században még förgetegként
keltek át rajta, ahányszor csak akartak, sőt, igazi mesehősök
ként vissza is tértek, mégpedig győztesen. A mesei tengernév
ugyanis a német ober Enns kifejezésből jön, azt jelenti: az Enns
folyón túl.
907-ben e folyón túlra menekült Árpád hadai elől Gyermek
Lajos, a frank király oly sebtében, hogy minden kincsét, még
a trónját is hátrahagyta. 110 000 nehézfegyveressel jött meg
semmisíteni minket, és alig maradt egy maroknyi katonája.
Solt (Zolta)
A pozsonyi diadal után egy bő századon át az ausztriai Enns
fejedelem
folyó volt Magyarország nyugati határa.
Hogy miért léptük át ezt a gyepüt oly sokszor? Miért szerve
Kik voltak Árpád fiai?
zett hadjáratokat az Enns folyón, azaz az Óperencián és az
Mi lett a sorsuk?
üveghegyen, vagyis az Alpok hótól, jégtől szikrázó csúcsain
túlra Árpád legkisebb fia, Solt (Zolta) és két unokája, Fajsz és
Taksony fejedelem? Azért, hogy visszaszerezzék az avaroktól elrabolt és NyugatEurópában szétosztott kincseinket, és megfékezzék a létünket veszélyeztető ellenséget.
Hadaink átkeltek számos folyón és hegyen, a mai Spanyol-, Francia-, Olasz- és Német
ország földjén vívtak sok-sok győztes csatát.
Tanulmányozd a februárban közölt haditérképet! Talán nem leszel hadvezér, de csa
tát sokat kell majd vívnod az életben, s ha győzni akarsz, meg kell tanulnod szilánkok
ból is összerakni és megvédeni az igazságot.
A krónikák azt próbálják elhitetni velünk, hogy 955-ben Augsburgnál, a Lech-mezei
csatában megsemmisült a teljes magyar haderő, vége szakadt a „kalandozásoknak”
(a valóságban jogos, szükséges és szervezett hadjáratoknak), a magyarok ezentúl mást
sem tettek, mint a német-római és a bizánci császár
vagy a római pápa kegyelméért esedeztek.
Elhisszük ezt? Európa katonai nagyhatalmából néhány
óra alatt csupán hét gyászmagyar maradt? Egy csapásra
füstté vált a legyőzhetetlen magyarok sztyeppei harcmű
vészete, szervezettsége, tudása, fegyelme, fegyvereik
tökéletessége? Íjukból horgászbotot faragtak, paripáikat
málhás szamárrá zabolázták őseink?
Nem! Tényekkel, érvekkel cáfoljuk meg ezt a hazug
ságot.
Taksony fejedelem
Domonkos Béla szobra
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Augsburgnál nem semmisülhetett meg a teljes magyar haderő, mert nem volt ott.
A pozsonyi csatában a nemzet léte volt a tét, mégsem vett részt benne csak a hadsereg
fele. A nyugati hadjáratokba nyilván ennél jóval kisebb sereget vetettek be.
Bulcsu és Lehel meghalt, két seregünk elpusztult, mert tőrbe csalták őket, de a har
madiknak volt ereje Botond vezetésével azonnal megtorolni a sérelmet és visszavenni
a hadizsákmányt.
Ha I. Ottó valóban porrá zúzta a teljes magyar sereget, a dicső győztesek miért
nem merték még 75 éven át betenni a lábukat országunkba?
Augsburgnál nem hallgatott el a magyar harci kürt. A hadjáratok folytatódtak nyugat
és kelet felé egyaránt. Taksony fejedelem idején, 955 és 973 között még töretlen volt
katonai erőnk, tekintélyünk.
958-ban elfoglaltuk az egész görög félszigetet, legyőztük, és ismét adófizetőnkké
tettük Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárt. E csata legendás hőse volt a kis
termetű, hatalmas erejű Botond, az augsburgi vereségért bosszút álló Botond vezér fia.
962-ben XII. János pápa Taksony fejedelem támogatását
kérte I. Ottóval szemben, aki német-római császárrá koro
náztatta magát, és a pápától is engedelmességet követelt.
Segítséget kért volna a pápa egy legyőzött, behódolt és
főleg pogány országtól?
Nem mese ez, gyermek: a X. században Európa első nem
zete voltunk. Legyőzhetetlenek. És ahelyett, hogy dicsőség
övezné hőseinket, kalandoroknak, fosztogatóknak bélyegzik
őket az idegenek, sőt saját méltatlan utódaik is.
Ne tartozz azok közé, akik porba rántják
a fenségest csak azért, mert maguk kép
telenek felnőni hozzá. Sosem voltunk,
ma sem vagyunk kicsik. A győzelem
a lélekben dől el.
Zsigmond Emese
Mónus József,
17-szeres világrekorder
és 3-szoros világbajnok
távlövő íjász

Ma is képesek
vagyunk rá!

Decemberi megfejtések: Az augsburgi vereség 955-ben, a muhi csata 1241-ben, a mohácsi
vész 1526-ban, a Rákóczi-féle szabadságharc bukása 1711-ben volt. A szkíták Kr. e. 530-ban
II. Kurus, Kr. e. 513-ban I. Dáriusz perzsa királyt, Kr. e. 327-ben Nagy Sándor seregét győzték
le. Kr. e. 53-ban a pártusok megsemmisítették Crassus római légióit, 434 és
453 között Atilla hun serege legyőzhetetlen volt, 887 táján Álmos fejedelem
Kijevnél, 907-ben Árpád Pozsonynál, 954–55-ben Bulcsu Nyugat-Euró
pában, 1068-ban Szent László Cserhalomnál, 1456-ban Hunyadi János
Nándorfehérvárnál, Mátyás király 1479-ben a kenyérmezei csatában,
1485-ben Bécsben, Dobó István 1552-ben Eger várában aratott diadalt.
Nyertesek: Szabó Dominik Patrik, Nagyvárad; a nagyváradi
Szacsvay Imre Iskola III. J osztálya; a lövétei III. A osztály.
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