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Nyíri Attila:
Egy nem létező csatára emlékezve…

…evzekélme aráta' őzetél men "E
(tezöktü inualataq A)

(A katalauni ütközet)

geres iamór a sé nuh a :ajtnop óráv ar%aláv gém ,wi"e wnümlenétröT
.ajáta' inualataq

Történelmünk egyik, még válaszra váró pontja: a hun és a római sereg
katalauni csatája.

a ,nabáillaG nebévé .145555 wnusátímá%ődi tnire% asátínat melenétröt A
ttovív lánnualataQ ,(nraM rü% noláS even iam) ttellem ó+of nráM
.egeres (rézevdah iamór) %uicÉ sé (emledejef wonuh a) allitA táta' őtnöd
-%iv léf tékdnim tréze ,ttozoh t!émdere neltetnöd ata' a tnire% sáríel A
.tlunova%

A történelem tanítása szerint időszámításunk 451. évében Galliában, a
Marne folyó mellett (mai neve Châlones sur Marne), Katalaunnál vívott
döntő csatát Atilla (a hunok fejedelme) és Aéciusz (római hadvezér) serege.
A leírás szerint a csata döntetlen eredményt hozott, ezért mindkét fél viszszavonult.

%enadroJ tlé bbőséq levvé zá% a |takatríel\ takattodnomle nebkeitnef A
tásátíllá za tze "oh ,lükléna ajríel YxXnasotnop lőbtezekélmey wöpsüp
-tot%amátála le++éme% ttezevengem "av lakkéti!ozib ilebsárí ,i"rát
.anlov at

A fentiekben elmondottakat (leírtakat) a száz évvel később élt Jordanesz
püspök „emlékezetből pontosan!?” leírja anélkül, hogy ezt az állítását
tárgyi, írásbeli bizonyitékkal vagy megnevezett személlyel alátámasztotta volna.

,bbávot tze wátda tnék!ét neltetehtnödgem wnie%énétröt nabkaibbávot A
.wájtínat "í si gipan iam a sé

A továbbiakban történészeink megdönthetetlen tényként adták ezt tovább,
és a mai napig is így tanítják.

leggésűre%%é iózomo!ko emle óraka inlozagi teke!ét sé ódoklodnog A
xlánnualataQ ,tto tnétröt si im ,idzeq inlág=iv

A gondolkodó és tényeket igazolni akaró elme oknyomozói ésszerűséggel
vizsgálni kezdi, mi is történt ott, Katalaunnál?

.tnétrötgem ata' a "oh ,lef wüzzeletéT

Tételezzük fel, hogy a csata megtörtént.

.tdaram nőzemata' a emetet ól reze 3334 sé rebme reze 2345 nebtese zE _
-lá%le teketset irebme za ttegév asádagem gésset%itgév a nebi!!emA _
.emetet ól reze 3334 tdaram tto gidnim gém "ú ,wáttotíl

– Ez esetben 165 ezer ember és 80 ezer ló teteme a csatamezőn maradt.
– Amennyiben a végtisztesség megadása végett az emberi testeket elszállították, úgy még mindig ott maradt 80 ezer ló teteme.

-noza ,wátrútlef tőzem sejlet a we%égér a náros wosátatuq imlenétröt :!éT
.watlálat men takotno' mes ,tomo! ólatu aráta' immes nab

Tény: történelmi kutatások során a régészek a teljes mezőt feltúrták, azonban semmi csatára utaló nyomot, sem csontokat nem találtak.
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trostalodnog a bbávot wussat+oF
reze 3334 tréze ,sagam tlov men géssepén őse er- 11mq 1 za nebődi za nabbA
.ttetehtnelej tegéset%ev sőtnelej arámá% léf tékdnim esét%evle socrah
-erev őtídnergem ne+i _ allitA "oh ,si za daram sédréq ódnalo%alávgeM
attahtídni na"oh ná%avat 1145555 sé nélet |145555\ vé zana"u gém _ nátu gés
xtátarájdah iailáti-wa%é le
ttih wennelteteheveb a atlalgofle náros tarájdah iailáti-wa%é za :!éT
,táicserB ,táutnaM ,tánoreV ,táiváP ,tónáliM djam ,tájelivkA
.si tánomerQ tős, tomareB
:wesédréq őlüremleF
xtegéset%ev ivé őzőle za meledejef allitA atlotóp nannoH .1
(.bts lakkavol ,la!!ámtálle ,lettezrev"ef socrah reze 3334)

Folytassuk tovább a gondolatsort.
Abban az időben az 1 km2 -re eső népesség nem volt magas, ezért 80 ezer
harcos elvesztése mindkét fél számára jelentős veszteséget jelenthetett.
Megválaszolandó kérdés marad az is, hogy Atilla – ilyen megrendítő vereség után – még ugyanaz év (451) telén és 452 tavaszán hogyan indíthatta
el észak-itáliai hadjáratát?
Tény: az észak-itáliai hadjárat során elfoglalta a bevehetetlennek hitt
Akvileját, majd Milánót, Páviát, Veronát, Mantuát, Bresciát,
Beramot ,sőt Kremonát is.
Felmerülő kérdések:
1. Honnan pótolta Atilla fejedelem az előző évi veszteséget?
(80 ezer harcos fegyverzettel, ellátmánnyal, lovakkal stb.)

xattotíllágem lánnualataQ ika ,lerrézevdah iamór %uicÉ ttel iM .11
,giámóR ttotujle ,tátarájdah avtat+of bbávot ,egeres meledejef allitA
.tludniazah avtídrofgem tádah _ eréséréq ólav ertelürö!öq apáp óeL _ loha
névle! wanna leggésttödlüq iapáp a meledejef a tnire% rotér %ok%irP
.tlé%eb
neltetehtré leggéssejlet etedekele' meledejef allitA arámá% tagu˘ A
.támóR wétlémíq men nabbároq wotóg a nátuim ,tlov
tzE .tállitA ,térézev wanna sé tadah nuh a wétgetter sé wétléf waitagu! A
-gel őtehel a ,lejjefa/uq temledejef a +ema ,si te%temaf a za ajtí!ozib
.ajlozárbá wenbbőt%eji
.si erpén ra"am a wéttivtá tevne%nelle setelölű" a tze sé ,wétlölűˇ
"av tásázolálahle iaroq wnia+áriq izáh-dáprÁ za wa' géle ed ,andóda adlép wos)
(inetílmegem tnonairT

lőtpén a wa' temlenétröt izagiy :atrí "av atdnom tza lohalav ikalaV
.tló% tazagi sé * Ywnutahlunat
.inloros lleq zohájafűm egerpén a takatríel latlá %enadroJ a trézE
nabávah ótnobgéj .112711 ,tsepsiQ
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2. Mi lett Aéciusz római hadvezérrel, aki Katalaunnál megállította?
Atilla fejedelem serege, tovább folytatva hadjáratát, eljutott Rómáig,
ahol – Leó pápa könyörületre való kérésére – hadát megfordítva hazaindult.
Priszkosz rétor szerint a fejedelem a pápai küldöttséggel annak nyelvén
beszélt.
A Nyugat számára Atilla fejedelem cselekedete teljességgel érthetetlen
volt, miután a gótok korábban nem kímélték Rómát.
A nyugatiak félték és rettegték a hun hadat és annak vezérét, Atillát. Ezt
bizonyítja az a fametszet is, amely a fejedelmet kutyafejjel, a lehető legijesztőbbnek ábrázolja.
Gyűlölték, és ezt a gyűlöletes ellenszenvet átvitték a magyar népre is.
(sok példa adódna, de elég csak az Árpád-házi királyaink korai elhalálozását vagy
Trianont megemlíteni)

Valaki valahol azt mondta vagy írta: „igazi történelmet csak a néptől
tanulhatunk” ― és igazat szólt.
Ezért a Jordanesz által leírtakat a néprege műfajához kell sorolni.
Kispest, 2007. jégbontó havában

Melléklet
telkélleM

wepén a _ tárotso netsI _ tállitA
netsirÚ za etdlüq erésétetnüb

Atillát – Isten ostorát – a népek
büntetésére küldte az Úristen

wótísimahmelenétröT

Történelemhamisítók

(nátu iríT sé %enadroJ)

(Jordanesz és Thierry után)

,!ávtísimah wnümlenétröT
;wüzzeré sé wujdut tze
,wujrí im men :jab "an a zA
.wüjlétá wa' eri!bböt

Történelmünk hamisítvány,
ezt tudjuk és érezzük;
Az a nagy baj: nem mi írjuk,
többnyire csak átéljük.

,nualataQ erre adléP
;nabáillaG ttellem nráM
,tsom even a nráM rü% noláS
.mattál "í nepékrét a

Példa erre Katalaun,
Marne mellett Galliában;
Châlones sur Marne a neve most,
a térképen így láttam.

wanállitA galótíllÁ
egeres a tto tlocrah
,norá! _ neb"enevtözá%"éN
.evzöktü la%%uicÉ

Állítólag Atillának
harcolt ott a serege
Négyszázötvenegyben – nyáron,
Aéciusszal ütközve.

avlúm vé zá% %énétröt "E
;ttezekélme Ynasotnopy
%ih ,tlözöq men tsázoktaviH
Xttezetél men ata' a

Egy történész száz év múlva
„pontosan” emlékezett;
Hivatkozást nem közölt, hisz
a csata nem létezett!

,rebme rezetönavtahzá°
tájtno' ól rezenavclo!
,we%égér a wájtagtatuQ
.wátrútlef tőzem a tto s

Százhatvanötezer ember,
nyolcvanezer ló csontját
Kutatgatják a régészek,
s ott a mezőt feltúrták.

,wizetél men wétí!oziB
;watlálat mes t!ávdaram
wniajnuh a tjátődizE
.watzáta' nonáklaB a

Bizonyíték nem létezik,
maradványt sem találtak;
Ezidőtájt a hunjaink
a Balkánon csatáztak.
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tájelivkA nákered léT
,nesetző" _ wátlomortso
táilátI-wa%É nadjaM
.nebőtteqnevtözá%"én

Tél derekán Akvileját
ostromolták – győztesen,
Majdan Észak-Itáliát
négyszázötvenkettőben.

wátlalgofle népezöq rá˘
,táiváP sé tónáliM
mes autnaM sé anoreV
.tásros a le etlüreq

Nyár közepén elfoglalták
Milánót és Páviát,
Verona és Mantua sem
kerülte el a sorsát.

tős ,omáreB sé aicserB
;ttesele si anomerQ
,nebnözögnál watllá wavlaF
.ttel amóR lécgév a sé

Brescia és Beramo, sőt
Kremona is elesett;
Falvak álltak lángözönben,
és a végcél Róma lett.

,iasokal amóR wetléF
:wanápáp óeL watló% s
,tállitA gem ejréq s nejneM
.wanámóR nezzemle"eq

Féltek Róma lakosai,
s szóltak Leó pápának:
Menjen s kérje meg Atillát,
kegyelmezzen Rómának.

emledejef záh"e za "Í
,avrís _ nedrét _ ttögrö!öq
téjef avol allitA gíM?
.attotídrof men a%%iv

Így az egyház fejedelme
könyörgött – térden – sírva,
'Míg Atilla lova fejét
vissza nem fordította.

,norá! táta' tteteht%ev meN
_ abotso óríel a _
tégéserev gi%avat treM
xatdut ?"oh inrevehiq

Nem veszthetett csatát nyáron,
– a leíró ostoba –
Mert tavaszig vereségét
kiheverni hogy' tudta?

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. július 28.
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