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Az óra tartalmi ismertetése: 
 

A szeminárium célja, hogy az azon résztvevők „mélyfúrásos” alapon megismerkedjenek a magyar 

történelem egyik kiemelkedő eseményével, az 1848/49-es szabadságharccal.  

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  A tárgy oktatójának összefoglaló előadása az 1848/49-es szabadságharcról, illetve a 

szeminárium témáját képező egyes témakörök felosztása – referátumok megtartása céljából - a 

hallgatók választása szerint. 

2. A Batthyány-kormány időszakának hadügyi vonatkozásai a (nemzetőrség, az első 10 

honvédzászlóalj, a szerb felkelés és Jellacic támadása 

3. Szakítás Bécs és Budapest között – felkészülés az „önvédelmi” harcra (Kossuth és az OHB 

hadszervező munkája) 

4. A téli hadjárat főbb eseményei a különböző hadszíntereken 

5. Az első nagy összecsapás (a kápolna csata) és ennek politikai következményei 

6. A tavaszi hadjárat a főhadszíntéren (1849. április) 

7. Az erdélyi események az unió megszavazásától a császári csapatok kiűzéséig 

8. A délvidéki események – 1849. január – május 

9.  A nyári hadjárat I. szakasza – a komáromi összpontosítás terve és ennek eseményei 

10.  A nyári hadjárat II. szakasza – a szegedi összpontosítás terve és az ehhez kapcsolódó 

események 

11.  A szabadságharc végnapjai – a temesvári csata, a világosi fegyverletétel és Komárom szerepe 

12.  Megtorlások a szabadságharc leverése után 

  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
A szeminárium látogatása, referátum megtartása a választott témában, valamint aktivitás a 

referátumokat követő megbeszélések során. A szemináriumot zárthelyi dolgozat írása zárja le, 

melynek során a hallgatóknak tanulságot kell tenniük a téma ismeretéről 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

Bona Gábor szerk.: A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig, Zrínyi Kiadó, Bp., 

1998.. 

 

Ajánlott irodalom: 
Hermann Róbert: 1848 – 1849 A szabadságharc hadtörténete, Korona Kiadó, Bp., 2001. 

 

Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái, Zrínyi Kiadó, 2004. 

 

Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban, Heraldika Kiadó, Bp., 

2000. 

 

Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története I – II., Osiris Kiadó, Bp., 1994. 
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