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Sajnos kevesektől kaptam meg az elkészített jegyzetet, illetve volt, aki nem is azt küldte. 

Kérlek benneteket, figyelmesen nézzétek meg a feladatokat, és mindent határidőre próbáljatok 

meg elkészíteni. 

 

Most végezz önellenőrzést, javítsd a házi feladat hibáit a javítókulcs alapján! 

 

 
 

  



Füzet: 46. óra    03.27. 

cím: Az udvar 1. támadása Magyarország ellen 

 

Nyisd ki a KTA 38.   1848 tavasz-ősz térképet és tanulmányozd! 

 

Az udvar 1. támadása: 

Ideje: 1848. szeptember 11 

Vezeti: Jellasic horvát bán 

35.000 fős hadsereggel támad, fegyveresen átlépi a határfolyót, a Drávát 

Pest felé vonul, senki nem veszi fel vele a harcot, mert ugyanaz a két sereg fővezére – a 

Habsburg uralkodó 

Végül fegyveres összecsapás bontakozik ki 

Csaták: 

 Pákozd:  1848. szeptember 29.  Móga János ↔ Jellasic 

(ne írd le:  a győztes hadvezért írjuk előre, tehát a magyarok győztek) 

Jellasic 3 napos fegyverszünetet kér, ezalatt Bécsbe menekül 

 Ozora:  1848. október 7.   Perczel Mór ↔ Roth 

Következmény: 

 Batthyány-kormány lemond 

 megalakul az OHB: Országos Honvédelmi Bizottmány – kormány híján ez lesz a 

végrehajtó szerv, honvédelem irányítása       vezetője: Kossuth Lajos 

 

1848. október 6. kirobban a második bécsi forradalom, az udvar elmenekül Bécsből Olmützbe 

A magyar seregek megvárják a 3 napos fegyverszünet végét, csak utána követik Jellasicot 

A határnál tétováznak átlépni a magyar seregek (3* mentek át és jöttek vissza) végül csak 

késve indulnak Bécs felé  

 

1848. október 30. Schwechatnál a magyar sereg vereséget szenved   

Windiscgraetz + Jellasic ↔ Móga János 

A bécsi forradalmat magyar segítség híján az uralkodó leveri október 31-én 

1848 decemberében V. Ferdinándot lemondatták, helyette Ferenc József lesz az uralkodó 

(1848 – 1916) leghosszabban uralkodó Habsburg király 

magyarok nem tekintik törvényes uralkodónak, mert nem koronázták magyar királlyá 

 

Ferenc József a magyarokkal való leszámolásra készül 

 

Hf: Tk. 174-177. o. + füzet megtanulása 

Mf. 116/6. + első baglyos feladat 

Az órai vázlatot és a kitöltött munkafüzet oldalt fényképezd le és küldd el 03. 29. este 6-ig! 


