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A pozsonyi csata (907 július 3–7.) rövid története1
A történetírás sokáig nem a jelentőségéhez mérten kezelte a több mint ezerszáztíz éve,
907. július 7-én a magyar törzsszövetség, valamint az egyesített keleti frank és bajor hadak
között Pozsony mellett lezajlott csatát. Ez az ütközet, amelyet a Kárpát-medencében
letelepedett magyarság első nagy honvédő háborújának is tekinthetünk, megszilárdította
és véglegessé tette Árpád nagyfejedelem művét, a honfoglalást. A túlerővel szemben aratott
fényes győzelem után több mint egy évszázadig nem mertek idegen hadak a Kárpát-medence
földjére lépni. Európa ekkor tanulta meg igazán félni a magyarok nyilait.
Minden év július 7-én ünnepeljük a 907. július 7-én kivívott pozsonyi diadalt, amikor
és ahol Árpád fejedelem vezetésével a harmincötezer fős magyar sereg döntő vereséget mért a
több mint háromszoros túlerőben lévő, száztizenötezer fős európai egyesített seregre.
907. június 17-én roppant nagy létszámú (több mint 115.000 fős) sereg gyűlt össze
Ennstől nyugatra, az Ennsburg vára és Szent Flórián kolostora közötti 8,5 km hosszú és 3,5
km széles mezőn Lajos király személyes felszólítására, ahol ő mint a sereg fővezére
állapította meg és hirdette ki a követendő haditervet. Azonban tudjuk, hogy Lajos király ekkor
még 14 éves gyermek volt, és ezért az ő nevében az őt gyámolító haditanács tagjai
rendelkeztek és végezték el ezt a feladatot, valamint ennek kihirdetését is. Erről az ott lévő,
gyepű környezetében, vagyis a külső határőr területen működő magyar fürkészek és az őrségi
emberek rovásbotjaikon pontos feljegyzéseket készítettek. A magyar hírvivő lánc ezeket
a feljegyzéseket azonnal eljuttatta a több hírvivő láncon keresztül a vezéri törvényhozó
tanácsnak. Ez azt jelentette, hogy a kb. 360 km távolságban lezajlott események minden
részletéről Árpád fejedelem, és vezérkara 24 órán belül, azaz június 18-án már nagyon pontos
értesülést szerzett.
Az Ennsburgban megállapított haditerv szerint a sereget (nagy részt gyalogságból állt)
négy részre osztották: az egyik rész a Duna északi, azaz bal partján Luitpold keleti határőrgróf
(akkori nevén Herczog) vezetésével vonult előre 50.000 emberrel. A másik rész a Duna déli,
azaz jobb oldali partján Dietmár salzburgi érsek, Zakairiás sébeni püspök, Ottó freisingi
püspök, Helmprecht, Hartvich és Gumpold apáturak vezetésével vonult előre 40.000
emberrel. A harmadik rész középen, a Dunán, hajókon Sieghard herceg (akkori nevén
Herczog) a király rokona, Rathold, Hattó, Meinhard, és Eisengrin bajor főurakkal 10.000 fős
sereggel úsztatott lefelé a két parton vonuló két sereg védelme alatt. A negyedik rész Lajos
királlyal együtt Burghárd passaui püspök, valamint Aribó gróf vezetésével tartalék seregként
Ennsburgtól nyugatra, annak közvetlen közelében maradt és várta a fejleményeket.
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A Duna két partján vonuló seregnek elsősorban az volt a fő feladata, hogy védelmezze
a Dunán úszó hajóhadat, mivel ezen szállították a tízezer katonán felül a tartalékokat,
és a hadtápot. Ezért a két parton vonuló seregnek állandóan a lehető legközelebb kellett
mennie a vízhez a part mentén. A sereg aránylag nagyobb zökkenő nélkül, de lassan (kb. 13,5
km/nap sebességgel) vonult a Duna partján, a Duna mellettiek nyugtalanították cseltámadásaikkal a vonuló sereget. Árpád fejedelem a jól kiépített hírvivő rendszernek köszönhetően
folyamatosan mindenről idejekorán értesült. Árpád a hírvivők jelentései alapján az ellenséges
sereg fogadását, feltartóztatását, a védekezés helyét meghatározva, Pozsonytól nyugatra
kb. 15 km-re, a Duna déli oldalán a mai Hainburgnál (magyarul Beregvár) vonta össze 35.000
harcosát. Árpád a Barnahegy (Bransberg – 346 m magas, teteje – 2500 m2) – felületű sík
terepen állíttatta fel a vezérlő-megfigyelő táborát.2

E völgykatlanban zajlott le a lovas támadás
Ez a barnahegy teteje itt volt Árpád megfigyelője
A szerző felvételei

Az ellenséges sereg 907. július 3-án dél körül érte ezt a helyet, ahol a magyar sereg
várt rájuk. Itt a hajók lehorgonyoztak, de az ellenséges szárazföldi csapatok a Duna hirtelen
kanyarodása miatt nem láthatták jól a saját hajóikat.
Július 3-án, sötétedés után a Barna-hegy északi oldalán végigfutó, fákkal eltakart,
10-15 m széles, 25-30 méteres magasságú helyekről az ide rendelt, és itt elhelyezkedő 1000
íjász a Duna túl oldalán lehorgonyzott, tőlük kb. 350 méterre lévő hajókat szinte pontos
célzással, az olajjal átitatott taplós, valamint olajjal átitatott kenderkócos, égő nyílvesszőkkel
felgyújtotta. Mivel a hajók fából voltak, és a vízbeszivárgás ellen bitumennel vastagon voltak
bevonva, ezért a hajók mind rettenetes gyorsan égtek. A hajókon lévő zűrzavar alatt a búvárok
teljes csöndben megfúrták azokat, így a hajók mind égve elsüllyedtek. Sieghard herceg
és Eisengrin főúr is csak csúfos futással menekült meg, Rathold, Hattó és Meinhard, valamint
a 10000 harcos az égő hajókon, a habokban, valamint az északi ingoványban lelte halálát. Azt
kell elképzelni, hogy az íjászok mindegyike hat másodpercenként lőtt ki egy-egy égő
nyílvesszőt, ami azt jelenti, hogy egy perc alatt 10.000 nyílvessző fúródott az ellenséges
hajókba és a rajtuk lévő katonákba. Ezzel a tettükkel a magyarok megakadályozták
az ellenség két serege között az összeköttetést, az ellenség elvesztette 10000 emberét,
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elvesztette a tartalékait, elvesztette az élelmiszer utánpótlását, és a későbbiek során nem tudott
beavatkozni a magyaroknak a Dunán való átkelésébe. A szorosoktól nyugatra letáborozott
ellenséges sereg nem tudta megakadályozni a hajók teljes pusztulását, mert a Barna-hegy alsó,
meredek, átlagban 90 fokos lejtőjére nem tudott felhágni.
Július 4-én a magyarok hagyományos szokásukhoz híven kora hajnalban, pirkadatkor
meglepték az ellenséget keleti irányból és nyugati irányból egyaránt, a hagyományos
cseltámadásos harci taktikájukkal. Először keletről támadtak. Ez abból állt, hogy a Barnahegytől keletre lévő nagy térség körül elhelyezkedő erdőkben 22000 harcos elbújt, és négy
század cselből szembe támadta az ellenséget, majd menekülést színlelve visszafutott a nagy
térre. A váratlan támadás jelentős veszteséget okozott. Azonban a valódi cél az volt,
hogy a szorosokon át maguk után csalogassák az ellenség nagy részét. Amikor az ellenség
utána zúdult a szorosokon menekülést színlelő lovas századoknak, és meglátta a kevés számú
magyar sereget a sík terep végén, még jobban felbőszült és rohamra indult. Amikor kb. 20000
ellenséges harcos kb. 2 km mélységben bejutott a térre, akkor a cseltámadó négy század
szembefordult az ellenséggel, és Árpád fejedelem jelére a szemben álló 8000 főnyi sereg
támadásba lendült, és vágtatás közben nyílzáport zúdított az ellenségre. Ezzel egy időben a
Barna-hegy mögött, valamint a domblánc fái alatt megbúvó ezredek is megkapták a támadásra
a jelet, és oldalról körbezárva a síkságon lévőket kelet felé nyomták, majd a síkság végén lévő
harcosokkal együtt az ún. Zár-jaj nevű helyen teljesen megsemmisítették őket. Közben a szűk
szoroson visszaszorították a többieket, akik nem tudtak így, itt támadásba fejlődni. Itt a keleti
részen így szörnyű pusztítást vittek véghez, mert a gyorsan mozgó lovasok a jó helyismeret
birtokában ezzel a módszerrel megsemmisítették az ellenség jelentős részét. Estére az ellenség
több mint felét megsemmisítették. Később azonban az ellenség rájött, hogy ez számukra nem
járható út. Megpróbáltak a biztonságosabb nyugat felé visszavonulni. Ekkor kapták meg a
Pogány-kapunál és Magyar-sáncnál lévő ezredek a parancsot az oldalba támadásra.
Ennek következtében az ellenség középső, nyugat felőli részét beszorították a Gstettenau
(állandó jaj) ingoványos részbe és lenyilazták. Estére már a Duna déli oldalán lévő ellenség
több mint fele a fűbe harapott. Ekkor a magyarok visszavonultak a domblánc északi és déli
oldalán lévő erdős, bokros, dombos részre, valamint a Barna-hegy mögé, majd lezárva
a szorosokon az átjárás lehetőségét, a jól bevált, a több gyűrűben lovakkal együtt felállított
őrségük mögött biztonságban tudták magukat.
Július 5-én a magyarok hagyományos szokásukhoz híven kora hajnalban, pirkadatkor
meglepték az ellenséget keletről és nyugatról egyaránt, s ekkor a magyarok az úgynevezett
folytonos pörölytámadású taktikát alkalmazták. Ez abból állt, hogy négy oszlopba
rendeződtek úgy, hogy egy oszlopban 25 század állt egymás mögött. A négy oszlop kb. 50–50
méterre volt egymástól. Ezek nekimentek a vonuló ellenség oldalának, és kb. 200 méterről
célzottnak mondható lövéseket zúdítottak rájuk, majd az ellenség íjainak lőtávolán kívül
visszakanyarodtak és beálltak az oszlop végére. A századok állandóan egymást váltva,
egymás után, kihagyás nélkül, szemből megrohanva támadták az ellenség sorait, és amikor
az ellenség úgy érezte, hogy közvetlen közelről kézitusába bocsátkozhat, hirtelen hátat
fordítva elszáguldottak a helyszínről. Még ezek el sem tűntek, máris ott termett a következő,
pihent század, és így egymás után, egymást váltva folyamatosan vitték véghez ugyanezt. Az
ellenség lélegzethez sem jutott, miközben a magyarok még pihentek is. Az ellenséget
az állandó készenléti feszültség, a folyamatos emberveszteség, és a hiába való erőlködés
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teljesen kifárasztotta. Ennek köszönhetően délután öt óra körül a magyarok teljesen
körülzárták és beszorították a SchIoBau=Zár-jai ingoványos részbe az ellenség nagyobb
részét és megsemmisítették. Estére a teljes déli hadseregcsoport elveszett. Dietmár érsek, Ottó
és Zakariás püspök, valamint a többi főpap a csata helyszínén halt meg. Az északi oldalon
táborozó sereg minderről aznap nem értesült, mivel a Duna északi oldalán lévő 2 km széles
zsombékos, fás, ingoványos rész, valamint a déli parton lévő mocsaras, fás zsombék és a
Barna-hegy eltakarta előlük a történteket.

Egy kézi térkép a csata helyszínéről (készítette: Poór Miklós)

Július 6-án reggel megkezdték lovaik, fegyvereik, nyergeik rendbetételét és előkészítését a folyón való átkeléshez. Ebből a tevékenységből a Duna túlpartján lévő ellenség
megfigyelői nem következtettek arra, hogy a magyarok az északi oldalon akarnak támadni,
mert nem láttak hajókat, csónakokat, ladikokat, tutajokat és semmilyen vízi járművet
felvonulni. Az ő észjárásuk szerint ugyanis csak így lehet átkelni a folyón. Délután Árpád
fejedelem nagyjából két egyenlő részre osztotta seregét. A Beregvártól 17 km-re nyugatra
lévő Haslaunál/Nyúljainál lévő gázlónál pihenő és várakozó 10.000 harcoshoz csatlakoztatta a
Pogány-kapunál és a Magyar-sáncnál lévő 7000 harcost, amelyet az itt lévő erdőtől
az ellenség a túloldalról nem láthatott. Az itt összegyűlt 17000 harcos feladata lett éjjel 11 óra
körül itt, a Dunán lévő gázlón való átkelés. A gázló ma az eseményektől számított
ezeregyszáz év után is látható. Ugyanakkor a sereg másik részét a Barna-hegy déli oldalán
sorakoztatta fel az ő vezetésével, amit az ellenség szintén nem láthatott, mert eltakarta előle
a Barna-hegy és az északi oldalon lévő 2 km széles erdős mocsár. Ennek alapján az ellenség
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biztos volt abban, hogy a magyaroktól nyugodtan aludhat. Éjjel 11 óra körül, amikor már
teljesen besötétedett, a parancsnak megfelelően mindkét seregrész megkezdte a Dunán való
átkelést csendben, láthatatlanul.
Keleten Árpád nagyfejedelem vezetésével Dévénytől keletre 1,5 km-re az itt felsorakozó seregrész a 220 m széles Dunán (a lovakra szerelt bőrtömlők segítségével,
és a harcosok a lovuk mellett úszva), közel egy óra húsz perc alatt átúsztatott a Dunán. Ezután
húsz perccel már Dévénynél a Morva folyó partján álltak. A15 m széles és kb. 0,7 m mély
Morva folyón és a Morvamező keleti felén fekvő Blumengang-on azaz Virágfolyosón átkelve
éjfél után fél kettő körül már a Virágfolyosó, és Niedermeiden=Alacsonyan elkerülő rész
között hadrendben felálltak. Itt csendben várakoztak kb. éjfél után két óráig.
Ebben a pillanatban két oldalról megkezdődött a fergeteges lovasroham.
Az irtózatosan sodró erejű, váratlan támadás a legmélyebb álmában érte az ellenséget.
Mindkét oldalról támadó magyarok reggelre kelve már az ellenség harmadát lenyilazták.
A többiek teljesen megzavarodtak. Ennek köszönhetően a nyugaton harcoló magyar sereg
délután öt órára a közelében lévő ellenséges seregrészt bekerítette, és beszorította
a Bannau=kényszer jaj, az Eckartsau=Sarok-iai, és a Hausau=ház-iai) elnevezésű mocsaras
ingoványos részbe, és egy szálig lenyilazta. Keleten, az Árpád fejedelem vezette seregrész
pedig a vele szemben álló ellenséges csapatokat bekergette a GróBe Au=Nagy jaj
a Stopfenreuth=Bánattal teli, és az Alté Au=Régi, Ó jaj elnevezésű mocsaras, ingoványos
részbe, és egy szálig lenyilazta. Délután öt óra körül a két seregrész körülvette
a Kopfstetten=Fő-, fej-, vezér-állás helyet, és Kopfstetten Eckaresau=Fő-állás sarokjaj-nál
a vezérekkel együtt a teljes ellenséges sereget felszámolta. Az ötvenezres ellenséges sereg
a fővezérrel, Luitpoldal és Eisengrin főasztalnokkal, valamint 19 bajor főúrral együtt
gyakorlatilag teljesen megsemmisült. Csak tíz egy-néhány embernek sikerült megmenekülnie.
Ezek lóhalálában vágtattak a náluk lévő kevés lovon Ennsburgba Lajos királyhoz, aki ott várta
a híreket.
A magyar csapatok Ennsburg környékén megütköztek a Lajos vezette tartalék sereggel
és azt is megsemmisítették. A világraszóló pozsonyi győzelem végleg megerősítette a Magyar
Nagyfejedelemség hatalmi helyzetét. A pozsonyi ütközettel nem csak hogy a Dunántúl
visszafoglalására tett német kísérlet fulladt csúfos kudarcba, hanem még a magyarok
szereztek további német területeket, egészen az Enns folyóig.
Az I. világháborúig minden katonai akadémián tanították a pozsonyi csatát, de lehet,
hogy még napjainkban is – katonai szempontból – tanulságul szolgálhat.
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