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OGY határozat

a 907. évi pozsonyi csata emléknapjának megünneplésér ől

1. Az Országgyűlés az 907 . év július 4-én és 5-én lezajlott csata első napjának a dátumát,
július 4-ét a magyar nép Kárpát-medencébe való visszatérésének emlékére és a magyar
katonai taktika és hősies helytállás tiszteletére a pozsonyi csata emléknapjává nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, az önkormányzatokat, a közoktatási intézményeket ,

továbbá a civil és kulturális szervezeteket, valamint a magyar polgárokat, hogy minden évben

július 4-én közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg pozsonyi csata előzményeirő l, a
jelentőségéről és a következményeiről, a mindezekből eredő hitről, az akaratról ,
hazaszeretetrő l, a közös értékekért való összefogásról, felelősségvállalásról, cselekvésről és

áldozathozatalról.

3. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Indokolá s

„Historia est magistra vitae” ; A történelem az élet tanítómestere .

Hőseinket, győztes csatáinkat, nagy jelent őségű uralkodóinkat, íróinkat, költő inket lassan

kitörlik a nemzet tudatából . Egy nemzetnek pedig elsősorban saját múltja adhatja a legfőbb

tanulságokat a jelenre, illetve a jövőre nézve. Erős alapokra lehet csak házat, adott esetbe n

várat építeni. Ilyen tanulságokkal teli ütközet volt a Kárpát-hazába visszatér ő magyarok első

nagy próbája, 907. évi pozsonyi csata .

Ez az év roppant fontos a magyar történelemben . Ebben az évben halt meg Árpád fejedelem

és ekkor zajlott történelmünk egyik legfontosabb erőpróbája, viadala. A korabeli feljegyzések

közül a Sváb évkönyvben így írnak az eseményrő l : „907. (év) A bajorok teljes seregét

megsemmisítették a magyarok.”

Őseink 900-as évek elején gyorsan kialakították a védelmi gyep űrendszert (határvédelmi

hálózat) a Dunántúl, a Délvidék, a Dráva környéke, északon pedig a Felvidék nagy részéb e

való betelepülésükkel . Ezzel megerősítették a helyzetüket Kárpát-medencében, továbbá ettő l

fogva gazdaságilag és katonailag kulcsfontosságú „átjárók” a rendelkezésükre álltak.

A kialakult helyzet magában hordozta a feszültséget . A fiatal Magyar Fejedelemségnek (vagy

törzsszövetségnek) állandóan készenlétben kellett tartani csapatait a területek védelmében .

A Keleti Frank Birodalom irányítói látták, hogy a Kárpát-medencében újra egy egységes é s

erős hatalom van kialakulóban. Tudták, hogy a keleti-délkeleti „előtérben” micsoda

fontossága van a Duna-Kárpát tájegységnek .

907 elejére érett be nyugaton az a gondolat, hogy le kell számolni véglegesen az „ú j

hunokkal”, ki kell szorítani őket a Kárp át-medencéb ő l . Az akkor mozgósítható teljes „nyugat”

fogott össze ellenünk . Névlegesen a 13 éves IV. Lajos, valójában a hitszegő , orvgyilkos

Luitpold bajor herceg vezetésével állt össze ellenünk egy jelent ős haderő, ahol a célok

egyértelműek voltak. Ugyanis Gyermek Lajos dekrétumban rendelte el a magyarok kiirtását :

„ . . . decretum..Ugros eliminandos esse . . .” .



Korabeli források szerint a bajor hadsereg 907 . június 17-én indult meg Ennsburgból (Enns)

Gyermek Lajos keleti frank király névleges vezetésével . Ez a dátum és a csata dátuma között i

különbség megfelel a korabeli katonai alakulatok mozgási sebességének.

Sem a bajor, sem pedig a magyar sereg méretére vonatkozólag nincs megbízható számadat ,

egyes nézetetek szerint a bajor sereg mérete 100 000 fő , a magyar hadseregé 40 000 fó volt . A

nyugati sereg létszáma mindenképpen hatalmas erő volt akkoriban. A hatalmas támad ó

katonai tömeg láttán őseink nem ijedtek meg, nem loholtak bocsánatkéréssel ellenségeikhez ,

hanem készülődtek, hogy megfelelően fogadhassák a nem kívánatos, rájuk törő , a vérüket

akaró „vendégeket”, gyarmatosítókat .

A bajor sereget két hadoszlopra osztva a Duna két oldalán vonultatták fel . Az északi (bal

parti) erősebb sereg vezére maga a fővezér, Luitpold őrgróf volt, a délié (jobb parti) pedi g

Theotmár érsek. A párhuzamosan haladó hadak között úszott lefelé az utánpótlást biztosít ó

flotta Sieghardt parancsnokságával .

A gyepűrendszer hatékonyan működött, és a magyar könnyűlovasság folyamatosan zaklatta

az előrevonuló, pusztító keleti-frank sereget .

A több hétig tartó csatározások után a dönt ő ütközetre július 4-én és 5-én került sor, melyne k

eredménye a betörő nyugati seregek teljes szétzúzása volt. Elesett maga Luitpold, Ditmár

érsek, két püspök, három apát és tizenkilenc gróf.

A győzelem megerősítette a magyar törzsszövetség helyzetét a Kárpát-medencében. A bajo-

rok veresége oly megsemmisítő volt, hogy a németek legközelebb 123 év múlva, 1030-ba n

indítanak újból támadást a Magyar Királyság ellen .

A csata külpolitikai hatása is elképesztő: A pozsonyi győzelmet követő évtizedekben a

magyarok számtalan hadjáratban bizonyították harci erejüket, szervezettségüket . Néhány

csata a fontosabbak közül : 910-ben a kalandozó magyarok Augsburgnál megint legy őzték

Lajos keleti frank király seregét . 919-ben a kalandozó magyarok Szászországban, Püchennél

megverték I . (Madarász) Henrik német király seregét . 926 tavaszán hadjárat Sváb-földön ,

937-ben a magyar sereg Párizs környékén harcolt . 943 áprilisában magyar sereg tört a bizánci

birodalom területére . Vagyis elmondhatjuk, a magyarok a Kárpát-medencéb ől kiindulva

bejárták egész Európát . Eljutottak egészen a Cordobai Kalifátusig (ma spanyol föld), vagy

éppen Burgundiáig, Aquitániáig, Lotharingiáig, Galliáig (a mai Franciaország területe) .



Sokszor vezettek hadjáratot az akkori Itáliába, de számtalanszor jártak Bajorország ,

Frankföld, Tűringia, Szászország területén is (ma Németország — Ausztria területe) . Dél felé,

bolgár földön keresztül egészen Bizáncig (ma déli balkáni államok és Törökország területének

egy része) lovagoltak el és ütköztek meg az ellenséggel . A magyar hadak eljutottak egészen

az Atlanti-óceánig, az Északi-tengerig, a Fekete-tengerig és a Földközi-tengerig .

Óriási jelentősége van a 907-es pozsonyi csatának, amit sajnálatos módon sikeresen

elfeledtettek az elmúlt száz évek szellemi és kulturális gyarmatosítói . Szánalmas módon, a

területszerző , csak a piacokat látó és a magyar embereket gépként kezel ő jelenkori hódítókat

kiszolgáló tudományos és politikai-gazdasági „elit” továbbra is a feledés homályában akarj a

tartani ezt a magyarság szempontjából fontos ütközetet, el őzményeivel és következményeivel

együtt . Mint ahogy azt is, hogy a magyarságot több ezer éves kárpát-medencei léte óta

folyamatosan ki akarják pusztítani a római birodalom alapjain nyugvó értéktelen, anyagias ,

erkölcstelen szemléletű , létromboló, hitnélküli, pusztító, rabszolgatartó, gyarmatosító nyugat -

európai — mindenkori - államok, birodalmak és az ezeket mozgató nemesek, arisztokraták ,

nagyiparosok, kereskedők, bankárcsaládok magyarokat gyűlölő része. Képtelenek

belenyugodni, hogy Közép-Európában, eddig még nem tudták kiirtani és elpusztítani — aká r

gondolati szinten is – a hun-avar-madjar-maghar-magyar, vagyis a MAG tudás népéne k

szellemi-szakrális, kulturális nagyságát, gazdasági-földrajzi egységét .

Ajánlatos, hogy az Országgy űlés mindezen eseményeknek a figyelembevételével, július 4-ét a

907. évi pozsonyi csata emléknapjává nyilvánítsa . Ugyanis ezen a napon zúzta szét a magyar

sereg a Kárpát-Hazára pusztító, hódító szándékkal rátörő frank sereget .

Az emléknap célja, hogy nemzetünk minden évfordulón méltó módon emlékezhessen a

magyar katonák áldozatára, a taktikai-stratégiai kiválóságokra, a gyalogos és lovas harcoso k

hagyományaira, továbbá az összefogásból, a nemzettudatból bátorítást nyerjen jelen és

jövőbeni erőfeszítéseihez.

Az emléknap azt a célt szolgálná, hogy a ma embere példát kapjon azokból az értékekb ő l, am i

magát Árpádot és a harcoló magyar katonáit jellemezte . Melyek többek között: az

önfeláldozás, a bátorság, a becsület, a hazaszeretet, az Istenfélés, az együttérzés .



Mindennek szükségességét azért is érezzük, mert sajnálatos módon 2007-ben, a pozsonyi

csata 1100. évfordulója alkalmából az akkori kormány nem emlékezett meg méltó módon err e

a nagy jelentőségű eseményre .

Ezzel az emléknappal több évszázados adósságot törlesztene a Magyar Állam.

Ajánljuk nemzetnevelő célzatú határozati javaslatunkat a Tisztelt Országgyűlés figyelmébe.



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk a 907. évi pozsonyi csata emléknapjának meg űnnepléséről szóló
határozati javaslatot.

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2013. április 24.

Baráth Zsolt

	

Farkas Gergely
országgyűlési képviselő
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