
A szabadságharc tetőpontja 

 

1) Bem győzelmei Erdélyben 

 

- Kossuth az erdélyi magyar sereg élére Bem Józsefet nevezte ki 

{Bem József = lengyel tábornok, 1830/1831 lengyel szabadságharc} 

- Puchner csapataival elfoglalta Erdélyt 

- 1848 végén Bem seregei visszafoglalták Kolozsvárt 

- 1849. január 13. visszafoglalták Marosvásárhelyt 

{orosz csapatok a császáriak oldalán} 

- 1849. február 9. Piski csata 

 Bem 8 ezer fős erősítést kapott → legyőzte Puchnert 

 az orosz és császári csapatok vereségük után Segesvárnál be 

akarták keríteni Bem seregét, DE Bem kitört a gyűrűből 

- 1849. március 11.  Nagyszeben bevétele 

 az orosz – császári csapatok kivonultak az országból 

 Erdély felszabadult 

 Debrecen biztonságban maradt 

- Bem amnesztiát hirdetett a felkelőknek 

 

2) A kápolnai csata 

 

{Kossuth nem Görgeyt, hanem Dembinski Henriket nevezte ki főparancsnoknak} 

- 1849. február 26-27. Kápolna térségében 

 Dembinski összecsapott Windischgrätz seregével → döntetlen 

 a sikertelenségért Dembinskit hibáztatták 

- az OHB Vetter Antalt nevezte ki fővezérnek (önként távozott) 

- március végén ismét Görgey került a seregek élére 

- Windischgrätz győzelemként értékelte a kápolnai csatát → ezt is jelentette az 

uralkodónak 

- 1849. március 4. Olmützi alkotmány 

 oktrojált alkotmány 

 Magyarország a központosított birodalom egyik tartománya 

(az ország elvesztette függetlenségét) 

 

 

 

3) A tavaszi hadjárat 

 

haditerv: a Gyöngyös-Pest útvonalon, ahol Windischgrätz főerői állomásoztak, egy kisebb 

sereg megtévesztő hadműveleteket folytat, elhitetve, hogy itt van a fősereg. A fősereg azonban 

valójában megpróbálja megkerülni, majd bekeríteni Windischgratz seregét→részben sikerült 

 



- 1849. április 2. Hatvan (Gáspár Sándor győzött) 

- 1849. április 4. Tápióbicske (Klapka és Damjanich győzelme) 

- 1849. április 6. Isaszeg 

- Windischgrätz seregei Gödöllőnél kimenekült a gyűrűből 

- az udvar a vereség hírére Windischgrätz helyett Weldent nevezte ki fővezérnek 

- 1849. május 4-21. Buda ostroma 

 elhúzódott, mert Komáromból ide kellett szállítani az 

ostromgépeket 

 a császári őrséget Heinrich Hentzi vezette és folyamatosan 

ágyúztatta Pestet 

 

 

4) A Függetlenségi Nyilatkozat 

 

- nem lépett életbe az olmützi alkotmány 

- mivel Ausztriával nem lehet megegyezni, törvényesíteni kell az önálló magyar államot 

- 1849. április 14. Függetlenségi Nyilatkozat 

 a debreceni Református Nagytemplomban kimondták a 

Habsburg-ház trónfosztását (detronizálás) 

 államforma kérdéses 

 Kossuth Lajos = kormányzó elnök 

 

a) Az ország külpolitikai helyzete 

 

- az európai diplomáciában a Függetlenségi Nyilatkozat ártott a magyar szabadságharc 

ügyének 

 Franciaország (Teleki László): a francia politikusok nem 

támogatják a Habsburg-monarchia szétesését 

 Anglia (Szalay László, Pulszky Ferenc): Anglia érdeke az 

európai erőegyensúly megmaradása 

 

b) Szemere kormány 

 

- 1849. május elején megalakult az új kormány 

 

miniszterelnök, belügyminiszter: Szemere Bertalan 

külügy, földművelésügy, ipar, kereskedelem: Batthyány Kázmér 

közlekedésügy: Vukovics Sebő 

vallás- és közoktatásügy: Horváth Mihály 

pénzügy: Duschek Ferenc 

honvédelem: Görgey Artúr → Mészáros Lázár 

 



 


