
Tantárgy: Történelem 

Téma: Össztűz Magyarországra 

Osztály: 8.a 

Dátum: 2020. 03.30. 

 

Még mindig vannak félreértések. nem csak a házi feladatot, hanem a leírt óravázlatot vagy a 

tankönyvi jegyzetet is kérem, hogy küldjétek el. 

Továbbra is kérlek benneteket, figyelmesen nézzétek meg a feladatokat, és mindent határidőre 

próbáljatok meg elkészíteni. Munkátokat a kilona@vmai.hu címre küldjétek!  Köszönöm 

 

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

 

 
A mai alkalommal folytatjuk a szabadságharc eseménytörténetét. 

 

Füzet: 47. óra    03.30. 

cím: Az udvar 2. támadása Magyarország ellen 

 

Nyisd ki a KTA 38.   1848 december - 1849 február térképet és tanulmányozd! 

 

Az udvar 2. támadása: 

Ferenc József trónra kerülése új helyzetet teremt, az uralkodó a magyarokkal való 

leszámolásra készül 

1848 decemberében minden irányból támadás indult Magyarország ellen 

Erdély: 1848 végére szinte teljes egészében a császáriak kezére került 

  magyar hadak vezetője: Bem József (lengyel tábornok) 

  császári csapatok vezére: Puchner 

1848. december közepén fordulat – Bem katonai sikereket ér el, 1848 végére 

visszafoglalja Kolozsvárt 

1849 év eleje: Észak-Erdély felszabadul 

1849. tavasz: egész Erdély felszabadul 

Császári fősereg támadása: 

Ideje: 1848. december közepe 

mailto:kilona@vmai.hu


Vezeti: Windischgrätz 

44.000 fős hadsereggel támad, célja Pest-Buda elfoglalása 

ezzel egyidőben minden irányból támadás éri Mo-ot 

Magyar sereg parancsnoka: Görgei Artúr 

a magyar sereg még felkészületlen egy döntő csatára, ezért Görgei visszavonul északra 

↓ 

Pestet fel kell adni   → 1848. december 31. OHB és az országgyűlés Debrecenbe költözik 

Batthyány és Deák békeküldöttségbe megy Windischgrätzhez, aki teljes megadást követelt 

gróf Batthyány Lajos császári fogságba kerül  

( nem is szabadul, 1849. okt. 6-án Pesten végzik ki) 

Windischgrätz berendezkedett a fővárosban 

Délen a császári seregek megkezdték előre nyomulásukat Szeged és Arad felé.  

Görgei időt nyer, ez elég volt a magyar védelem megszilárdítására.  

 

Csata: 

 Kápolna:  1849. február 26 – 27.  Windischgrätz ↔ Henryk Dembiński 

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

 

Következmény: 

 Windischgrätz azt hitte, a teljes magyar haderőt verte meg és leverte a 

szabadságharcot – győzelemittas jelentést küld Bécsbe 

 Ferenc József 1849. március 4-én kiadja az olmützi alkotmányt 

Magyarországot alávetett tartományként a Habsburg Birodalomba akarja olvasztani  

 

Az alábbi linken érdekes gyakorló feladatokat találsz ebben a témakörben. 

Ha van kedvet csinálj meg néhányat! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_043 

 

Hf: Tk. 178-181. o. + füzet megtanulása 

Mf. 117/1 – 2. 

Az órai vázlatot és a kitöltött munkafüzet oldalt fényképezd le és küldd el 04. 1. este 6-ig! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Henryk_Dembi%C5%84ski
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_043

