
A védelem megszervezése 

 

1) A nemzetiségi kérdés 

 

- jobbágyfelszabadítás → szlovákok, szerbek, románok gyűlést hívtak össze 

 külön jogokat akartak 

- egy politikai nemzet gondolata 

- a nemzetiségek a bécsi kormányzathoz közeledtek 

- 1848 nyarán fegyveres megmozdulások 

 szerb felkelés – autonómiát követeltek 

 Kossuth elutasította 

- Horvátország autonómiáját hajlandó volt elfogadni a magyar kormány, DE Jellasics 

horvát bán azonos helyzetű horvát tartományt akart 

- 1848. augusztus 31. az uralkodó (magyar miniszteri ellenjegyzés nélkül) elrendelte az 

önálló magyar had- és pénzügyminisztérium megszüntetését 

 

2) Támadás 

 

- 1848. szeptember 11. Jellasics csapatai átlépték a Drávát 

- Batthyány lemondott (de tovább intézte az ügyeket) 

- OHB – Országos Honvédelmi Bizottmány 

 elnöke: Kossuth 

 cél: a forradalom vívmányainak megőrzése 

- 1848. szeptember 15. eltörölték a szőlődézsmát (állami kártérítés) 

 a jobbágyság megnyerése érdekében 

- Jellasics csapatai raboltak → népfelkelés 

{István nádor lemondott} 

- 1848. szeptember 29. Pákozd 

 Móga altábornagy győzött 

 Jellasics 3 nap fegyverszünetet kért (időhúzási szándékkal, 

visszavonult Bécs felé) 

- közben Jellasics tartalék hadoszlopát Perczel Mór és Görgey Artúr megadásra 

késztette Ozoránál (október 6-7.) 

 

3) Az ország kormányzása 

 

- az udvar október 3-n elfogadta Batthyány lemondását 

- V. Ferdinánd feloszlatta az országgyűlést 

- Jellasicsit kinevezték teljhatalmú királyi biztossá 

- közben Bécsben kitört a forradalom (október 6. II. bécsi forradalom) 

 az intézkedéseket nem tudták végrehajtani 

 

 



- október 8. a végrehajtó hatalmat ideiglenesen az OHB vette át 

 újabb bankjegykibocsátás 

 40. 000 újonc kiállítása 

 a hadiipari termelés megszervezése 

- a II. bécsi forradalom miatt a bécsi udvar Olmützbe költözött 

- Latour hadügyminiszter kiadta a parancsot, hogy minden, a határ mentén állomásozó 

császári csapat támadja meg Magyarországot  

(Latourt a bécsi nép meggyilkotla) 

- a császári főparancsnok Windischgrätz lett 

 

 

4) Hadiesemények 

 

- Móga altábornagy követte Jelasicsot (de a határt nem lépte át) 

(mert az már nem önvédelem, a hadsereg nem is kapott rá felhatalmazást) 

- október 30. a magyar sereg átlépte a Lajtát, de Schwechatnál a császári csapat 

visszaverte őket 

(rendezetlen, népfelkelőkből álló sereg) 

- Móga lemondott 

- Kossuth Görgey Artúrt nevezte ki a fel dunai sereg parancsnokává 

- a szerb felkelők csatlakoztak a császári seregekhez – ellenük Kiss Ernő és Damjanich 

János 

- az elégedetlen románokkal Puchner altábornagy szövetkezett – elfoglalta Kolozsvárt 

- Gábor Áron ágyúi – székelyek visszaverték Puchner seregét Hídvégnél 

- Kossuth az erdélyi magyar seregek élére Bem Józsefet nevezte ki (lengyel tábornok, 

1830/31 lengyel szabadságharc hőse) 

- Galícia – Franz von Schlick 

 

a) Trónváltozás 

 

- 1848. december 2. lemondatták V. Ferdinándot, helyette Ferenc Józsefet ültették a 

trónra (18 éves) 

- az országgyűlés nem ismerte el törvényes királynak Ferenc Józsefet, mivel nem 

koronáztatta meg magát 


