
1 
 

Történelmi és kultúrtörténeti séta a reformkori és forradalmi Pest-Budán 
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INTERNETES FELADAT 
SEGÉDLETEK 

 Olvassátok el Hermann Róbert történész írását a tavaszi hadjáratról! 

Dióhéjban az 1849-es tavaszi hadjáratról 
 
A tavaszi hadjárat kezdetén a hadszíntér egészét tekintve, Windisch-Grätz erői voltak 
fölényben, 55.000 császári katona állt szemben 47.000 honvéddel. Ám az Egerben Klapka 
György által kidolgozott magyar haditerv kiegyenlítette ezt a hátrányt. A terv szerint a sereg 
egyharmada Hatvannál állva, magára vonja a cs. kir. fővezér figyelmét, s ezalatt a többiek egy 
délnyugati kerülővel igyekeznek az ellenséges fősereg hátába kerülni. A terv kockázatos volt, 
hiszen ha a császáriak felfedezik, hogy Hatvannál csupán a magyar sereg kisebb része áll, 
könnyen megsemmisíthetik azt, s egyben elvághatják a többiek utánpótlási vonalait. 
A tavaszi hadjárat nyitányaként egy magyar különítmény március 25-én kikergette Losoncról az 
osztrák helyőrséget. Április 2-án Hatvannál került sor az első komoly összecsapásra. A félszemű 
Schlik, a császári sereg legjobb tábornoka egy kis nyúlvadászatra hívta katonáit, de a vadászat 
végén a vadász futott a nyúl elől. Gáspár András ezredes csapatai alaposan megkergették az 
osztrákokat. 
Közben Damjanich János, Klapka György és Aulich Lajos csapatai a Jászságon át megindultak 
Pest felé. Április 4-én Klapka csapatai Tápióbicskénél ütköztek bele Jellačić utóvédjébe. Klapka 
csapatai megfutottak, ám a helyszínre érkező Görgei helyreállította a rendet. Damjanich honvédei 
szuronyrohammal foglalták vissza a Tápió hídját, majd űzték ki a faluból a határőröket.  
Windisch-Grätz azt sem tudta, hol áll a feje. Először Hatvan ellen akart támadni, de az utolsó 
pillanatban jobbik eszére hallgatva kivonta csapatait a gyűrűből. Határozottsága azonban odáig 
nem terjedt, hogy lemondjon akár egyetlen megszállt pontról is. Így azután amikor április 6-án 
Isaszegnél a magyar fősereggel került szembe, mindössze csapatainak felét mozgósíthatta. A 
császári sereg így is komoly ellenfélnek bizonyult. Klapka ingadozó csapatait megint Görgeinek 
kellett megállítania, s csak Damjanich honvédeinek kitartásán és Aulich Lajos öntevékeny 
fellépésén múlt, hogy a csata magyar győzelmet hozott.  
Gödöllőn a magyar hadvezetés újabb megkerülő hadművelet tervét dolgozta ki április 7-én. Ennek 
lényege az volt, hogy a főváros előtt hátrahagyják Aulich Lajos II. hadtestét és a 12. hadosztályt. 
Ehhez az erőhöz észak felől a VII. hadtest Kmety-hadosztálya csatlakozik, amely fedezi az I. és 
III. hadtest, illetve a VII. hadtest két hadosztálya elvonulását. Az I. és III. hadtest beveszi Vácot, 
majd a VII. hadtest két hadosztályával a Garamhoz vonul. A II. hadtest és a 12. hadosztály 
feladata ezután az, hogy tüntető támadások révén elhitessék: a magyar főerők továbbra is Pest 
előtt állnak. Közben a magyar főerők átkelnek a Garamon, majd észak felől felmentik 
Komáromot. Ezt követően átkelnek a Duna jobb partjára, s dél felől is felszámolják az 
ostromzárat. Ezután az ellenség vagy kiüríti a fővárost, s visszavonul Bécs felé, vagy annak a 
veszélynek teszi ki magát, hogy a magyar fősereg bekeríti a főváros környékén.  
A támadás második szakaszában a főváros előtt álló magyar csapatok Aulich Lajos vezetésével 
ismét megtévesztették az ellenséges fősereget, amely tíz napig nem tudta, hol vannak a magyar 
főerők. Ezalatt a Görgei vezette magyar főoszlop észak felé tartott. Április 10-én Damjanich 
katonái bevették Vácot. Az ütközetben maga az ellenséges parancsnok, Götz tábornok is elesett.  
Április 19-én Nagysallónál a magyarok egy újonnan szervezett császári hadtesttel találták 
szemben magukat. A győzelem ízét már többször megízlelő honvédek előtt azonban nem volt 
akadály, az ellenséget szinte szétzúzták. A Windisch-Grätz utódjául kinevezett Welden 
táborszernagy kénytelen volt kiüríteni a fővárost, csupán a budai várban hagyott őrséget. Jellačić 
hadtestét leküldte a Délvidékre, ő maga pedig a főerővel a nyugati határszélre vonult vissza.  
Közben a magyar fősereg elérte Komáromot. Az erődöt 1849 januárjában körülzárták, március 
óta pedig ostromolták és bombázták a császári csapatok. Görgei csapatai előbb a Duna balparti 
osztrák állásokat számolták fel, majd április 26-án egy frissen eszkábált tutajhídon átkeltek a 
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jobb partra. A hajnali órákban elfoglalták az osztrákok sáncait, majd megütköztek a visszavonuló 
császári fősereggel. A csata lényegében döntetlen maradt, Welden csapatai Győr felé vonultak 
vissza, Komárom viszont felszabadult.  
Kossuth a tavaszi magyar győzelmek után látta elérkezettnek az időt arra, hogy válaszoljon az 
olmützi alkotmányra. Kossuth már 1849 januárjában, az országgyűlési békeküldöttség kudarca 
után is úgy érezte, hogy a békealkudozásnak nincs értelme, mert Ausztria "kiirtó harcot" folytat 
Magyarország ellen, most, a tavaszi győzelmek után elérkezettnek látta az időt a válaszra. Április 
14-én, egy inkább nép-, mint országgyűlésre emlékeztető ülésen határozatot terjesztett elő a 
Habsburg-Lotharingiai uralkodóház trónfosztásáról és Magyarország függetlenségének 
kimondásáról, s ezt a képviselőház közfelkiáltással (nem szavazással) elfogadta. Az országgyűlés 
egyben kormányzóelnökké, tehát ideiglenes államfővé választotta Kossuthot. A döntéseket 
formulázó Függetlenségi Nyilatkozatot, amely nagyobb részt Kossuth munkája volt, április 19-én 
fogadta el az országgyűlés.  
Károly Albert piemonti-szárd király még 1849. március 12-én felmondta az 1848 augusztusában 
Ausztriával kötött fegyverszünetet. A Habsburg-birodalom ezzel ismét kétfrontos háborúra 
kényszerült. A erőviszonyok kiegyenlítettek voltak. Radetzky azonban március 23-án Novaránál 
szétverte a szárd hadsereget. Károly Albert lemondott, a felek fegyverszünetet kötöttek, amelyet 
augusztusban, Milánóban békekötés követett.  
A magyar fősereg vezetőinek Komárom felszabadítása után dönteniük kellett az újabb 
hadműveletek irányáról. Bayer József vezérkari főnök terve az volt, hogy a Duna bal partján 
törjön előre a hadsereg, mivel ott csak kis erőkbe ütközik, s könnyedén elérheti Pozsonyt. Görgei 
a jobb parti támadás híve volt, s Bécsújhely felé kívánt támadni. Ezt az az aggodalom magyarázta, 
hogy Jellačić hadteste egyesül a cs. kir. fősereggel, illetve, hogy a Dél-Dunántúlon állomásozó cs. 
kir. csapatok is ezt tehetik.  
Velük szemben Klapka tábornok, a tavaszi hadjárat tervének kidolgozója Buda felszabadítása 
mellett érvelt. Klapka három fő érvet sorakoztatott fel. Az első volt, hogy a magyar fősereg a 
Buda alatt hagyott erők nélkül nem elég erős egy újabb támadásra. Másodszor azzal érvelt, hogy 
amíg Buda osztrák kézen van, sem a Duna vonalát, a legfontosabb vízi közlekedési utat, sem 
pedig a Dunán átvezető egyetlen állandó hidat, a Lánchidat nem használhatja a magyar sereg. Ez 
utóbbi komoly fennakadásokat okozhat az utánpótlás szállításában.  
Az erőviszonyok ismeretében az ostrom kétségkívül indokolt volt. A Bécs előtt álló cs. kir. 
hadsereg közel kétszeres túlerővel rendelkezett. Görgei tehát Buda alá vonult. Május 4-én 
megadásra szólította fel a várat védő, svájci származású, de debreceni születésű Heinrich Hentzi 
tábornokot. Hentzi elutasította az ajánlatot, sőt, az elkövetkező napokban többször is 
indokolatlanul lövette Pestet, pedig Görgei csapatai onnan nem intéztek támadást a vár ellen. 
Május 21-én a hajnali órákban indult meg a döntő roham, s reggel 6-kor már magyar zászló 
lobogott a pesti oldalon. A harcban maga Hentzi is halálos sebet kapott. A vár bevétele egyike 
volt 1848-49 legrövidebb és legsikeresebb ostromműveleteinek: mindössze 17 napig tartott, s 248 
ágyú és több ezer puska jutott a magyarok kezére. 
 
Hermann Róbert (http://www.btm.hu/old/--ARCHIV--/tavaszi/hadjarat.html 
 
 
KÉPLEÍRÁSOK 
Olvassátok el az alábbi képleírásokat, és írjátok számjelét a megfelelő kép mellé! 
 

1. „A visszaözönlő I. hadtest támogatására a III. hadtest avatkozott a küzdelembe. Az élen haladó 
Wysocki hadosztály felfejlődött, és gróf Leiningen alezredes azonnal megindult a 3. és 9. 
honvédzászlóaljjal és a 19. Schwarzenberg gyalogezred III. zászlóaljával. A két honvédzászlóalj egy-
egy százada előrenyomult, hogy elfoglalja a hídfőt, áttörjön a hídon és kivesse állasaiból a túlparton 
befészkelt horvát határőröket. Ezek olyan gyilkos tüzet zúdítottak a hídra, hogy a honvédek 
megtorpantak. A helyzetet Földváry Károly, a 3. zászlóalj parancsnoka mentette meg, aki a 9. 
zászlóalj lobogóját kiragadta a zászlótartó kezéből, és előrelendítette a támadást. A 3. zászlóalj nem 
hagyta cserben parancsnokát, a 9. zászlóalj pedig a zászlóját. Összekeveredve rohantak át a hídon, 
és a Rastic dandár horvátjait visszavetették a dombokra.” 
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A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 32. oldal 
 

2. „A vár sorsát az ábrázolt rés döntötte el, melynek lövését május 16-án reggel hat órakor 
kezdte meg a Nyárshegyen (a mai Naphegyen) telepített réstörő üteg. [...] Kossuth erélyes 
közbelépésére volt szükség, hogy végül is egy tizennyolc fontos és négy huszonnégy fontos 
ágyút, valamint négy hatvanfontos mozsarat uszályon Buda alá szállítsanak. Az öt 
ágyúból álló réstörő üteg ezért csak május 16-án kezdhette meg működését, és négy nap alatt 
2876 lövést zúdított a várra. Munkáját nyolc tizenkét fontos tábori ágyú fedezte, mely 
leszerelő ütegként csírájában elfojtott a réstörő üteg ellen irányult minden osztrák tüzérségi 
ellenakciót. A mozsarakból két üteget képeztek, ezek a Városmajorból és a Gellérthegyről 
röpítették bombáikat a vár belsejébe. 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 68. oldal 
 

3. „A művész a fordulópontot örökítette meg, amikor Görgey megállítja Klapka visszavonuló 
csapatait, és a II. hadtest támogatásra küldött alakulatai előrenyomulnak. A fővezér sokat 
emlegetett „fókabőr" (a valóságban vidrabőr) köpenyét hordja, fején viaszosvászonnal 
behúzott csákó, kardja a csuklójára hurkolt kardbojton csüng. [...] A hátrálók mindkét oldalán 
már előrenyomulnak a beérkező Aulich hadtest honvédei, jobbról lovasságfedezete alatt a 
tüzérség. Az előrerobogó ágyún megfigyelhető, hogyan ültek lovaglóülésben a tüzérek a lovas 
ütegek lövegeinek lafettáján. Egyikük a ,.tömőfát" (töltőrudat) szorongatja. A csőtorkolatóvó 
nincs a csőre húzva, szabadon fityeg; ez azt jelenti, hogy a löveg betöltött állapotban nyomul 
előre, hogy azonnal tüzet nyithasson. Nehogy útközben a töltény a csőből kirázódjék, a 
gyújtólukon keresztül a felszúrópálcával rögzítették. Az ágyúknak már egyesített lőszere volt: 
vászonba varrva a golyó és mögötte a puskapor. Lövés előtt a vászonhuzatot a gyújtólukon 
keresztül egy vaspálcával felszúrták, és kavaró mozdulatot végeztek, hogy a lőpor kiömöljék, 
és az elsütő „gyúcsa" lángjától tüzet fogjon.” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 44. oldal 
 

4. Az április 26-ára virradó éjszakán rajtaütésszerű támadásban a monostori Homokhegyet (Sandberg) 
is visszafoglalták az osztrákoktól és kiverték őket Komárom mellől, Újszőnyből. A honvédség 
Damjanich János és Görgey Artúr vezetésével 14 órás csatában áttörte az ostromgyűrűt. Görgey II. 
hadtestének parancsnoka „Kászonyi ezredes négy század Ferdinánd huszárt vetett a Nagysándor 
lovasságát üldöző osztrák Kisslinger lovasdandár elé, hogy az ágyútűztől megzavarodott 
huszárokat tehermentesítse, ekkor azonban Mocsa irányából az osztrák Montenuovo 
lovasdandár is beleavatkozott a küzdelembe. Az oldalba támadott huszárok szétszóródtak és 
megfutottak, az ellenséges lovasság háborítatlanul a gyalogság ellen fordulhatott. Szétszórták 
a 47. honvédzászlóaljat, és nekitámadtak a 26. zászlóaljnak. Azok négyszöget képeztek, 
és néhány sortűzzel véresen visszaverték a vasasnémeteket, sőt még szuronytámadást is 
indítottak ellenük. Parancsnokukat, Beöthy századost Görgey három nappal később a III. 
osztályú érdemjellel tüntette ki, és kinevezte őrnaggyá. A zászlóaljparancsnok mögött 
segédtisztje látható, szintén lóháton, vállán keresztülvetve nemzetiszínű szolgálati jelvénye.” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 60. oldal 
 
 

5. Április 16-án a magyar seregek már Léva körül táboroztak. A sereg fővezére, Görgei tábornok úgy 
tervezte, hogy átkel a Garamon , majd hirtelen délnek fordul, és lecsap a Komárom körüli osztrák 
csapatokra. Azonban az ellenség is résen volt, és Lévától délkeletre, a Garam folyó túlpartjáról 
figyelte a magyar csapatok mozgását. Windischgraetz tartalékhadteste is megérkezett 
Csehországból. Ezek pihent és jól felszerelt dandárok voltak, közel 20 ezer fegyveres 57 ágyúval , 
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Wohlgemut tábornok parancsnoksága alatt. Azt a parancsot kapták Windischgrätztől, hogy a 
Komárom felé előretörő magyar csapatokat tartóztassák fel és szórják szét. A csata kivitelezése és 
levezénylése Klapka György irányítása alatt zajlott. „Az ütközet sorsa már eldőlt, a futó 
ellenséget a 13. (Hunyadi) huszárezred legényei kaszabolják. Ezek már a VII. hadtest 
lovasságához tartoznak, mely Poeltenberg vezetése alatt a zsemléri hídon átkelve szétverte a 
menekülőket. Az előtérben a 9. honvédzászlóalj katonái osztrák gránátossüvegekben és lovassági 
sisakokban parádéznak, vörös sapkájukat szíjazatukra akasztották. A III. hadtestből csupán 
a Wysocki hadosztály került harcba a balszárnyon, Nagysalló keleti oldalán. Az ütközet többi 
pontjain az I. hadtest hadosztályai harcoltak. Könnyen megérthető a medvebőr süvegben 
pompázó vörössipkás büszkesége, hiszen a gránátosok a gyalogság válogatott és harcedzett 
csapatai voltak. Minden gyalogezredbe három zászlóalj és egy gránátososztály- két század- 
tartozott; három-három ezred gránátososztályából önálló gránátoszászlóaljakat alakítottak. 
Ezeknek csatadöntő szerepet szántak, megkülönböztetett tiszteletben volt részük, külön 
dobjeleik voltak. A földön gránátjelvénnyel díszített sapkák is hevernek, ilyeneket 
hordtak a gránátosok pihenőben és táborban. Csillogó fekete bőrből készültek, ezért 
„szuroksapkának" nevezték őket.” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 52. oldal 
 
 

 HADIJELENTÉSEK 
Olvassátok el az alábbi hadijelentések részleteit, és írjátok betűjelét a megfelelő kép 
mellé! 
 

A. „Az egész várőrség fogva van tisztjeivel együtt. 
Hentzi tábornok halálos sebet kapott, és haldoklik. 
Az ellenség a győzedelmes ostromlás végperceiben még az utolsó cudarságot is elkövette, s a 
Lánchídon alkalmazott áknákat elsüttette. 
De minthogy a magyar nemeslelkűségét még bosszújában sem tagadhatja el, a fegyvertelen 
várőrség többé nem bántatott.” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 69. oldal 
 

B. „Amint tegnap írám, úgy történt, a balszárny Pécelt is megszállotta, e percben már, 
midőn ezt írom, Kerepesig nyúlik, [...] Görgey hadteste - melyet most Gáspár tábornok 
vezérel - Bag és Gödöllő közt félútig nyomul, s ekként a gyöngyösi úton és ismét a 
jászberényi vonalon előnyomult hadseregosztályaink közti egyesülés eszközölve van, s ma 
egyesült erővel húzzák össze a hálót a Gödöllőn álló ellenség feje felett, ha ugyan megáll, s 
fáradt és levert seregeivel még egy csatát Pestig elfogad. [...] Windisch-Grätz, Schlik és Jellaciĉ 
személyes vezérletök alatti egyesült seregét [...] irtózatos pozícióiból tökéletesen kiverték, 
[...] s az ellenséget minden ponton tökéletesen megverték. [...] Windisch-Grätz már 
proklamációkat bocsát a pesti lakossághoz, hogy csak azért retirál (visszavonul) [...] a szó 
teljes értelmében elmondhatom, hogy amire Nelson hajdan buzdította hadseregét, azt a 
mieink végrehajtották. .,Minden ember teljesíté kötelességét.”” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 37-38. oldal 
 

C. „Damjanich, Klapka tábornokok és Hertelendy ezredes egyesült hadserege haditerv 
következtében ma Jászberényből Bicske felé - hol 18 000 ember, 40 ágyú és számos röppentyűk 
Jellacic vezérlete alatt állottak - támadólag működött. 
Klapka tábornok serege 10 óra táján ért Bicske elé, s három oldalról rohammal nyomult a 
helységbe; de az ellenség kemény ágyútüzelése, melyet közelsége miatt kiállani nem lehetett, 
a gyalogságot Nagykáta felé visszavonulni kényszeríté. Itt egyesült a Damjanich seregével, 
mely rendeletemre megtámadá az előrenyomuló ellenséget. Páratlan hősies elszántsággal 
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rohanták meg lövegeikkel a vitéz zászlóaljak a Nagy Tápió-i nehéz átjárást s hason vitézséggel az 
ellenségkedvező löveghadállásait, s így nyomultam keresztül a gyalogcsatázásra ezen kedvező 
nagykátai és bicskei térségen. [...] 
A csata estve 6 órakor végződött, benne Damjanich minden gyalogságának és tüzéreinek 
magukat kitüntetni alkalmuk volt; példátlan vitézül küzdöttek a 3. és 9. honvédzászlóalj, a 
19. sorezred III. zászlóalja és a lengyel légió.” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 27. oldal 
 

D. „Előleges rövid jelentésemet a tegnapi győzelmes csatáról a következő, eddig tudomásomra jutott 
részletekkel toldhatom meg. [...] előbb Kneziĉ osztálya, s utána félórai közökben Klapka és 
Damjanich hadtestei a Dunán átkelvén, még azon éjjel az ellenséges sáncok megrohanására 
rendbe alakultak. 
Éjfél utáni 2 órakor a megrohanás Kneziĉ osztálya és Dipold alezredes dandárja által oly vitézséggel 
és eréllyel történt meg, melyhez hasonlót a hadviselés története ritkán mutat. A sáncok első 
rohamra bevétettek, dacára az élénk ágyútűznek s az erős gyalog őrseregnek, kiket a rohanók 
szuronyszegezve részint leszúrtak, részint foglyokká tettek. 
Napvirradtával Ószőny az I. hadtest (Klapka) seregei által szuronnyal elfoglaltatván, az ellenség 
megkergettetett. - Reggeli 8 órakor minden sáncok kezeinkben voltak. [...] Általában a tegnapi 
csata sok vitézeknek adott maguk kitüntetésére alkalmat. Így például a 26. zászlóalj, melyet 
sokkal nagyobb lovasosztály körülfogott, magát derekasan addig tartotta fenn tömegben állva, 
míg a 47. zászlóalj felszabadítására sietvén, a lovasságot visszavonulásra kényszerítette. [...]  
Damjanich és Klapka hadtestei a megszállva tartott Komárom felszabadítását ma végképp 
befejezték. A Duna jobb partján levő ütegeket rohammal bevették, és ez alkalommal hat 24-fontos 
ágyút és két tarackot elfogtak; továbbá 600 foglyot tettek, köztük a Deutschmeister gyalogságnak 
egész gránátososztálya tisztjeikkel együtt. 
A fősereg a Duna jobb partján áll, az osztrák sereg visszavonult, amennyire kivehető, Győr felé.” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 59-60. oldal 
 

E. „A tegnapi nap fegyvereinkre nézve igen dicső nap vala, az ellenséges hadsereg 
Wohlgemuth tábornok vezérlete alatt, 22 000 főből álló hat dandár, Esztergomból fölfelé 
indula, hihetőleg azért, hogy a Garam folyóni átkelésünket meggátolja. 
Az ellenség ápril 18 estéjén Nagysallóig ért, s Fajkürtig kiterjeszkedett. 
Tegnap korán reggel haladék nélkül megtörtént az általános megtámadás, melyre 
következett a véres csata, mely reggeli tizedfél órától esti hat óráig tartott. Az ütközet 
Damjanich hadtestének gyalogsága által Nagysallóra irányzott erős és háromszor 
ismételve megújított szuronytámadással kezdődék, melyet a szám szerint nagyobb és 
kedvezőbb helyzetben volt ellenség ki nem állott, s ezzel a helység elhagyására 
erőszakoltatott. Az ellenség minden ponton megveretett, hadsorai szétvágattak, és ő vad 
futásban Esztergom és Komárom felé kergetteték.[...] Az ellenség közül futása közben 
igen nagy szám vagdaltatott le, különösen az Olmützből éppen akkor érkezett 
gránátosok tömegben estek el, kiknek holttesteikkel fedve van a harcmező.” 
A szabadságharc kilenc nagy csatája (Than Mór csataképei honvédtisztek csataleírásával) Budapest, 
Magyar Helikon 1978, 52. oldal 

 


