
  Forgatókönyv közös hadműveletekre 
1. NAP 1998. július 25. szombat           Szent Jakab és Szent Kristóf ünnepén 

 
Bevonulás 

 
Forgatókönyv 

  
A táborba érkezéskor a táborban kint lévők felsorakozva várják az érkező újoncokat. (Karszalag vagy 
csákó mindegyiken, közben dobpergés). Az érkező tábornokok a törzskarhoz állnak. Utána 
felsorakoztatják az újoncokat, akik csomagjaikat maguk előtt rakják le. 
 
 Sorozási ceremónia: 
 
Szárnysegéd: Újoncok figyelem! Ez a hely, ahová megérkeztetek egy titkos katonai kiképzőtelep. Ezt 
a helyet a kormány hozta létre, hogy az ide érkező újoncokat megfelelő módon a Haza fegyveres 
szolgálatára képezzék ki. Önökre a kiképzés után fontos feladatok fognak hárulni. Ezért tegyenek 
mindent legjobb tudásuk szerint, tanuljanak, edzék magukat testileg, lelkileg. 

Most pedig hallgassák meg a magyarok híres tábornokát, vezérlőcsillagát Damjanich Jánost: 
 

 Damjanich János beszéde: 
 

Hont vármegye felkelt népe, katonák, Magyarok! 
 

Szeretett Magyar Hazánkat külső veszély fenyegeti. Nekünk, mint igaz hazafiaknak meg kell 
oltalmaznunk, nem csak családunk, vívmányaink miatt, hanem apáink emléke miatt is.  

Célunk volt az önálló Magyar államiság visszaállítása, hogy szabadon éljünk földjeinken. Most, 
hogy ezt elértük máris akadnak olyanok, akiknek ez nem tetszik és igyekeznek, igyekezni fognak 
mindenkit szolgasorba taszítani. Hagyni fogjuk? Hagyjuk, hogy mások szabják meg a magyarok 
életét? Nem!!!!! A magyar nemzet élni fog és, ha kell a porból is feltámad! Nincsen olyan ellenség, 
amelyik meg tudná törni eme szent akaratot. Honfitársaim! Most tegyük jobbunkat a szívünkre és 
esküdjünk az Isten színe előtt, hogy ha kell életünk árán is megoltalmazzuk hőn szeretett nemzetünket!  

 
 Eskütétel 

 
Szárnysegéd: Mondják utánam az eskü szövegét! Én ........ az Isten színe előtt esküszöm, hogy 
Hazámat az utolsó csepp véremig oltalmazom, gyáva módon el nem árulom. Az áprilisi törvényeket az 
Országos Honvédelmi Bizotmány parancsait teljesítem! Isten engem úgy segéljen! 

 
Damjanich tábornok: Miután letették katonai esküjüket, hallgassák meg az első Napiparancsot! (Ezt 
a szárnysegéd felolvassa, majd az építkezések és a tábor rendjének ismertetése, után ebéd) 
 

Nyitó csapattörténeti tábortűz 
 

Közös esti hadijáték 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 
2. NAP 1998. július 26. vasárnap      Szent Anna ünnepén 
 

Haditanács tábortűz  
 

3. NAP 1998. július 27. hétfő               Szent Rudolf ünnepén 
 

Méta 
 
Esetleges harci helyzetre való újabb felkészítés jegyében hadgyakorlat, cél a fizikai erőnlét fejlesztése, 
amely döntően befolyásolhatja egy sorsdöntő ütközet végkimenetelét. 
 
 
4. NAP 1998. július 28. kedd        Szent Ince ünnepén 
 
 

Jellasics üldözése 
 
Feltételezett ellenség üldözése, elfogása, várvisszavétel...stb. Jellasics menekülő alakulatainak 
fosztogató erőinek elfogása, lefegyverezése kétfrontos hadműveletek szerint. 
 
Forgatókönyv: A túra indulása előtt sorakozó, a szárnysegéd Görgei Artúr hadiparancsot ad. 

 
Hadiparancs! 

 
Katonai megfigyelőink jóvoltából információkat kaptunk arról, hogy Jellasics seregének néhány 
fosztogató tagja Drégely környékén sarcolta a lakosságot, majd bevetette magát a Drégelyi várba. A 
horvát sereg másik része eltévedt és a Börzsöny-hegység legmagasabb pontja felé tart. Valószínűleg, 
hogy tájékozódni tudjon. Ezért elrendeljük, hogy seregtestünk Lehel-huszárjai foglalják vissza 
Drégelyt és az oda befészkelődött horvát martalócokat fegyverezzék le, vegyék el nadrágszíjjukat, 
vizüket és élelmüket. Ha ezzel végeztek kergettessenek a szélrózsa minden irányában széjjel, hogy 
rablásra és fosztogatásra Hazánk területén ne is gondolhassanak. 

Seregtestünk Székely-honvédei pedig fogják el a Csóványos felé igyekvőket és hasonló módon 
járjanak el, mint a Drégelybe fészkelődött horvátokkal. 

Aki ellenszegül helyben felkoncoltassék! 
 

Tábori parancsnokság. Parancsot végrehajtani!  
(Utitervek a túra vezetőjénél)   

 Túratervek: 
 

Lehel-huszároknak: Oszlopó-forrás - zöld turistaút - Majorkereszt - Hármashatár - két út - 
Sárkánytörés -Kecskebérc - Drégelyvár (ebéd, játék) 

Drégelyvár - piros turistaút - Deszkáspuszta - Oszlopó-forrás. 
Úthossz: 12 km (oda-vissza) 
Menetidő:  180 perc. 
Szintkülönbség: 100 m. 

 
Székely-honvédeknek: Oszlopó-forrás - piros turistaút - Lopona fő - piros, sárga turistaút - Tótok útja 
- piros turistaút - Királyháza, innen négy út a Csóványos felé. Csóványos - Királyháza - Oszlopó-
forrás. Királyháza után a négy csoport útja: 

 
Oda   Vissza 
I.    Z+   I.   P 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 
II.   P�   II.  P háromszög-P 
III.  P   III. Z+ 
IV.  P-P háromszög. IV. P� 

 
Portyabeszámoló tábortűz: 

 
A sikeres hadjáratról visszatért dandárok mindegyike előadja, hogy hogyan is győzte le rettegett 
ellenfelét. 
 
 
5. NAP 1998. július 29. szerda           Szent Márta és Szent Beatrix ünnepén 
 

Tudományos tábortűz 
 
 Témák: 
 

1. Vasútépítés 
2. Edison izzólámpa 
3. Első olajkút 
4. Bunsen égő 
5. Otis feltalálta a felvonót 
6. Szuezi csatorna  
7. Üvegedényes befőzés 
8. Első konzervnyitó 
9. Morse, Morse kód 
10. Nyelvújítás 
11. Lánchíd 
12. Röntgen sugárzás 
13. Pasztörizálás, veszettség elleni oltás 

 
 

6. NAP 1998. július 30. csütörtök      Aranyszarvú Szent Péter ünnepén 
 

Regősnap 
 
A táborba menekült mesteremberek érkeznek. S miután étellel, itallal, s minden földi jóval elláttuk 
őket, ők hálából megtanítanak minket mindeféle mesterfogásokra. 
 

Mesetábortűz 
 
 
7. NAP 1998.július 31. péntek              Layolai Szent Ignác ünnepén 
 

Számháború:  
 

A számháború szabályai! 
 
Négy hadseregre osztjuk a társaságot. Mindegyik osztagnak saját zászlaja lesz. A hadseregek 
összefoghatnak 2-2 ellen! Mindegyik csoportnak 1-1 vezetője lesz! 
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Feladatokat kell teljesíteni, amelyet a főhadiszállásról (táborban kijelölve) Sisa Pista ad majd ki. 
Ezekért a feladatokért 3/4 óránként vagy ahogyan az előző feladatot teljesítették, csoportoktól (négy 
darab) futárok jelentkeznek. 

A futárok jelentik a főhadiszálláson, hogy csoportjuk merre járt, a feladatot teljesítette-e, a csoport 
aktuális létszámát, esetleges balesetet. 

A futárok tarthatnak meguknál egyszerre két számot, arra az esetre, ha leolvasnák feladata 
teljesítése közben. Futárok a főhadiszállásra igyekvéskor amint látótávolságra kerülnek a (a 
főhadiszállástól), akkor levehetik a számot. Távozáskor látótávolságon való kívülkerüléskor kell 
visszavenniük. Ha netán mindkét számát  leolvasták, akkor az üzenetet el kell juttatnia a csoportjához, 
de a félreértések elkerülése véget jeleznie kell leolvasójának, hogy találat érte. Ha feladatát teljesítette 
és eközben leolvasták akkor térhet csak be a kórházba, ahol neki is az előírt időt le kell töltenie. 

Akiket leolvastak (a futárokon kívül) azok a főhadiszállás mellett berendezett kórházban kell, hogy 
letöltsék azt a fél órát, amely alatt új "életre" támadnak s csak ezután térhetnek vissza a csatába új 
számmal. Kivétel lehet a fél óra alól az, aki 50 Kossuth bankón vásárol magának életet. (A fél óra a 
főhadiszálláskor kezdődik és csak itt kaphat új számot.) 

Amennyiben valamelyik csoport (harcoló alakulat) elveszti a saját zászlaját, addig nem nyugodhat, 
amíg vissza nem szerzi. Tehát legfontosabb feladat a saját zászló megőrzése illetve az ellenfelek 
zászlajának megszerzése. A zászló nem helyhez kötött, szabadon mozgatható. Amennyiben a 
zászlóvivőt leolvasták, társai átvehetik a zászlót, ha van még ilyen. Ha nincs, akkor a zászló 
autómatikusan az ellenfélhez kerül. Ugyanaz az eset áll fent, ha zászlóvivőt az ellenfél (elfogta) 
bekerítette. 

A hadiesemények pénteken (július 31-én) 14.00-tól 23.00-ig tartanak. A hadieseményeken kívül 
eső időben 23.00-tól reggel 8-ig a zászlót elragadni, harcolni tilos, felderítés azonban lehetséges, sőt 
5.00-tól rajtaütés lehetséges, így őrök állítása kívánatos lehet. 

Az étkezések a táboron kívül az előre kijelölt más által nem ismert éjszakai szálláshelyen történik, 
az előre felvett ellátmányból. A szálláshelyen vezetői ellenőrzés várható. A csoportok a számháború 
kezdetén háló felszerelésüket a táborban kijelölt helyen gyűjtik össze. Majd meghatározott időben 
(este 20-tól 21-ig) vehetik fel, illetve vihetik a szálláshelyükre. Majd másnap reggel 7.45-re kell 
visszavinni a tábor területére. 

Az éjszakai szálláshelyen tábortűz gyújtása megengedett a tűzrakás szabályainak megfelelően, a 
csoport vezetőjének felügyeletével. 

 
A háború során a következő szabályok érvényesek: 

 
1.§ Égimádás, földimádás tilos 
2.§ Számot kézzel, kézben tartott ággal vagy bármi mással eltakarni tilos 
3.§ Az ellenfelet testileg bántalmazni tilos 
4.§ Az ellenfél megszerzett zászlaját elrejteni tilos 
5.§ Leolvasott számmal csatába visszatérni tilos 
6.§ Tükröt, periszkópot, távcsövet használni tilos 
7.§ Lehet viszint tankolni, rejtőzködni, zseblámpát este használni. 

 
8. nap 1998. augusztus 1. szombat           Ligouri Szent Alfonz ünnepén 
 

Fogadalomtétel 
 
 

9. nap 1998. augusztus 2. vasárnap 
 
 
 

10. nap 1998. augusztus 3. hétfő      Szent Lídia ünnepén 
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Záróesemények, zászlólevonás, hazaindulás...: 
 
Forgatókönyv: Mindenki felsorakozik a táborzáráshoz. Görgei Artúr elmondja, hogy miért teszi le a 
fegyvert és milyen feladatai vannak a legénységnek ezzel kapcsolatban. (Zászlólevonással 
egybekötve). 
 
Görgei Artúr beszéde: 
 

Katonák! 
 
Mindent, mit súlyos helyzetünkben Hazénkért tenni lehet, megteszek harczczal vagy békés úton, 
akkint mint a szükség fogja parancsolni mindenesetre úgy, hogy a már annyira megfeszített áldozatok 
könnyíttessenek, az üldözések, gyilkolások megszüntessenek. 

Mint tudjuk az erődítmény titkos volt, amelyről azonban az ellenség homályos ismeretekkel ugyan, 
de rendelkezik, ezért elrendelem, hogy a mai nap folyamán a jól kiképzett légénység térjen haza 
otthonába és civil foglalkozásához. Későbbi behívóparancsig mindenféle fegyveres tevékenységet be 
kell szüntetni, ugyanis csak így van esélyünk a szabadságharcz folytatására! 

(Közben bekiabálnak: "Áruló!", mire a táborvezetőség lecsitítja a bekiabálót: "Hallgassuk igazat 
beszél!") 

Görgei folytatja: Polgárok! Az események rendkívüliek és a sorsnak csapásai súlyosak, ily 
helyzetben előleges kiszámítás lehetetlen, egyedüli tanácsom és kívánságom, hogy lakjaitokba békésen 
térjetek meg! 

Mit Istennek megfejthetetlen végzése reánk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal, s az 
öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet! 
Katonák Isten velük! (Zászlólevonás) 
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Keretmese - szótár 

magyarul Keretmeséül magyarul keretmeséül 
táborparancsnok Tábornok  Isaszeg 
napostiszt Szárnysegéd kiscserkészek Lehel-huszárok 
konyhás őrs Márciusi ifjak cserkészek Székely-honvédek 
ügyeletes őrsvezető Őrmester  Damjanich János 
éjjeli őrség Határőrség tábortűz (esemény)  
Fagyűjtők Tartalékok őrsök dandárok 
imaszolgálatosok Barátok  Klapka György 
Króniások Poéták  Sisa Pista 
konyha (GH) Pilvax-kávéház  Angyal Bandi 
árnyékhelység Ferenc József trónusa  Görgei Artúr 
Fürdősátor Lajta napi program napi hadműveletek 
Szersátor Fegyvertár  Leiningen-

Westerburg Károly 
alakuló tér Vérmező  Kiss Ernő 
tábortűzhely Svábpörkölő korosztályos kétfrontos 
Altáborok Városok   
 Komárom   
 Kőszeg   
 Gyöngyös   
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Kossuth Lajos O. H. B. elnökének intelmei a magyar honvédséghez 
(NAPIPARANCS) 

 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében július havának 25. napján, Szent Jakab és Szent Kristóf 

ünnepén. 
 

Közérdekű tudnivalók: Mivel Hazánkban a Batthyány-kormány lemondott és az ügyek intézését az 
Országos Honvédelmi Bizottmány vette át, így utasításokat csak ettől a szervtől fogadhatunk el. 
Esküjükben ezért szerepelt  már az Országos Honvédelmi Bizotmány.  

Határainknál az ellenség ugrásra készen várakozik. Hamarosan elkerülhetetlenné válik a háború, 
ezért már a mai napon ügyességi hadijáték formájában hadgyakorlatot tartunk. 
Jelmondat: "Legyünk országépítõ magyarok!" - Teleki Pál. 
 

 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében július havának 26. napján, Szent Anna ünnepén. 

 
Közérdekű tudnivalók: Ma hajnalban kapott hírek szerint Jellasics tegnap az esti órákban átlépte 
alakulataival a Magyar határt és jelen pillanatban az ország belseje felé halad. Seregeink egyenlőre 
hátrálnak a támadás elől. 

Feladatunk ebben a válságos helyzetben táborunk megerősítése, ügyességünk sorversenyek által 
való fejlesztése, imánkkal Isten segítségének kérése, környezetünk védelme és gyógynövények pontos 
ismtetése. 
Jelmondat: "Valamennyien egyetlen falnak vagyunk építõkövei!" - BiPi. 
 

 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejének Péter-Pál havának 27. napján Szent Rudolf ünnepén. 

 
Közérdekű tudnivalók: Tegnaphoz képest pontosabb információkkal rendelkezünk Jellasics 
támadásáról. 35 ezer főnyi seregével sarcoltatva, adóztatva a Magyar lakosságot félelemben tartva 
halad továbbra is előre. 

Hadseregünk Móga János altábornagy vezetése alatt Pákózd és Sukoró térségében kívánja az 
ellenséget feltartóztatni. Táborunknak a feladata megfelelő hadianyag előállítása, valamint ismereteink 
gyarapítása, hogy szükség esetén, mint bevethető tartalék Jellasics ellen vonuljunk. 
Jelmondat: "Legyünk nagyok, amint illik mihozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk" - 
Petõfi. 
 

 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében Péter-Pál havának 28. napján, Szent Ince ünnepén. 
 

Közérdekű tudnivalók: Ma kora hajnalban lovasfutár érkezett Pest-Budáról és Kossuth Lajos az 
O.H.B. elnöke parancsát hozta, mely így szól: örömhírt közölhetek mindenkivel: Tegnap seregeink 
legyőzték Jellasics horvát bán seregét, dicsőséget szerezve ezzel fegyvereinknek. 

Azonban uralkodónk V. Ferdinánd feloszlatta a magyar országgyűlést, legfőbb hatalmi szervünket 
és utasította hadügyminiszterét, hogy valamennyi, a magyar határ mentén álló császári erő intézzen 
támadást kilenc oldalról ellenünk. Ezt minden erőnkkel meg kell akadályozni. Ennek értelmében 
azonnal elrendelem Jellasics seregének üldözését Bécs irányában minden mozgósítható dandárral. 
Jelmondat: "Ne állj háttal a napnak!" 

 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében Péter-Pál havának 29. napján, Szent Márta és Beatrix 

ünnepén. 
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Közérdekű tudnivalók: Legújabb jelentések szerint a magyar sereg hosszú habozás után átlépte az 
osztrák határt, hogy a bécsi felkelőkkel együtt leszámoljanak a császári és királyi elnyomással. Az 
események pedig megmutatták, hogy elkéstek. Ugyanis Schwechatnál összevont császári erőkbe 
ütköztek.  

A túlerőben lévő ellenség vereséget mért előrenyomuló seregünkre. A haderőnk ekkor visszavonult 
határaink mögé. Valószínűsíthető, hogy ellenséges támadásnak leszünk újra kitéve. Ezért rendeletileg 
parancsba adjuk, hogy akik még nem bizonyították tudásukat azok próbázáson vegyenek részt. A 
többiek pedig hadiiparunkban termeléssel foglalatoskodjanak, valamint helyi ismereteikről adjanak 
számot. 
Jelmondat: "Légy ura önmagadnak" 

 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében Péter-Pál havának 30. napján Aranyszarvú Szent Péter 

ünnepén. 
 

Közérdekű tudnivalók: Az esti órákban érkezett futár az új főparancsnoktól, Görgei Artúrtól, 
amelyben tájékoztat bennünket a hadi helyzetről. 

Az országra minden irányból ellenséges támadás zúdult. Az ellenség fő célja Buda elfoglalása volt. 
A császári haderő kétszeres túlereje elől hadseregünk kitért, illetve visszavonult. Ennek következtében 
a fővárost ki kellett üríteni, így a törvényhozó hatalom (országgyűlés) mellett az Országos 
Honvédelmi Bizottmány is Debrecenbe költözött. Windischgrätz pedig bevonult Pest-Budára, feltétlen 
megadást követelt, amelyet természetesen megtagadtunk. Alattomos és sunyi módon börtönbe vetette 
Batthyány Lajost, volt miniszterelnököt. Így parancsba adom, hogy amennyiben menekültek érkeznek 
valamely egységhez, úgy azokról gondoskodni kötelesek. 
Jelmondat: "Inkább legyünk nagyok a kicsiny dolgokban, mint kicsik a nagyokban!" 

 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében Péter-Pál havának 31. napján, Layolai Szent Ignác 

ünnepén. 
 

Közérdekű tudnivalók: Ma hajnalban kapott hírek szerint az elbizakodott osztrák udvar a Kápolnai 
győzelmünket, amelyet Dembinszki Henrik egységei felett arattak, túlértékelték és Olmützben egy 
kiáltványt tettek közé, mely megszünteti Magyarország függetlenségét és a Habsburg állam részévé 
teszi. 

Ezalatt honvéd hadosztályaink a Tisza mögött gyülekeztek és támadásra készülnek. Ezért a mai 
rendelkezéseinkben elrendeljük, hogy termelésünket növelni kell és hadosztályaink készenlétben 
várják az esetleges támadó parancsot. Katonai megfigyelőink jelentései szerint pedig a környékünkön 
ellenséges csapatok mozgását figyelték meg. Így fokozott óvatosságra van szükség. 
Jelmondat: "Merjünk magyarnak lenni!" - Széchenyi István 
 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében Nagyboldogasszony havának 1. napján, Ligouri Szent 

Alfonz ünnepén. 
 

Közérdekű tudnivalók: A sikeres támadó hadműveleteink arra ösztönözték a Debrecenben ülésező 
országgyűlési képviselőket és főleg Kossuthot, hogy kimondják a Habsburg-ház trónfosztását és 
Magyarország függetlenségét válaszul az olmützi kiáltványra. 

Továbbra is tart hadseregünk sikeres előrenyomulása, amelynek során nehéz csatákban űzzük az 
ellenséget és szabadítjuk föl Hazánk megszállt területét. 
A mai rendelkezésünkben külön parancsban szólítjuk fel a tartalék állományunkat, hogy 
ügyességükről miután számot adtak, ellátmányt juttassanak a fronton harcoló testvérdandárokhoz. 

Jelmondat: "Azért van két fülünk és csak egy szánk, hogy többet figyeljünk és kevesebbet beszéljünk." - Szent Zénó. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 
Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében Nagyboldogasszony havának 2. napján Szent Özséb 

ünnepén. 
 

Közérdekű rendelkezések: Ma kora hajnalban lovasfutár érkezett Debrecenből. A futár Szemere 
Bertalan, az új miniszterelnök levelét hozta. 

"Ezen úton teszem közzé minden igaz magyarnak, hogy Magyarország szabad és ezen szabad 
országnak új kormánya van. Ez után minden ügyben ez a szerv az illetékes. Így Kossuth Lajos, 
Magyarország egyik legjelesebb férfiúja a demokrácia érdekében háttérbe szorul. Rendelkezései csak 
miniszteri ellenjegyzéssel érvényesek. 

Sajnos az én tisztem közölni azt is, hogy a Habsburg udvar belátva, hogy egyedül fegyvereinkkel 
nem bír, az orosz cárhoz fordult katonai segítségért. Így ez a két uralkodó, akik a kor szellemétől 
évszázados lemaradásban élnek összefogtak ellenünk és már meg is kezdték minden eddiginél 
nagyobb támadásukat Magyarország ellen. 

Ezért felszólítok minden mozgósítható katonai erő testedzéséről gondoskodjon, imával forduljon 
Istenünkhöz győzelmünkért és ha a katonai helyzet úgy kívánja, visszavonulását Erdély irányába. 
Jelmondat: "Hálás ember, termékeny föld tízszeresen adja vissza, amit kapott!" 
 

Az Úr megtestesülésének 1998. esztendejében Nagyboldogasszony havának 3. napján Szent Lídia 
ünnepén. 

 
Közérdekű rendelkezések: Rémítő hírek érkeztek az országból. Miután Bem József Temesvárnál 
tegnap vereséget szenvedett az enyém (Görgei Artúré) maradt az utolsó ép hadsereg. Kossuth 
követelésemre lemondott és így tettek a Szemere-kormány tagjai is, rám ruházva a tejhatalmat.  

A hajnali haditanácson azt javasoltam, hogy tegyük le a fegyvert az orosz lovastábornok előtt. Ezt a 
haditanács elfogadta. A ceremóniára ma dél körül fog sor kerülni. 
Jelmondat: "A tû sohasem mondja, hogy elég." - Péld. 30,16. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos az O. H. B. elnöke megbízásából           1998. július 25. szombat 
 

Katonák! 
 
 

Az O.H.B. elnöke Kossuth Lajos megbízásából közzé tesszük az áprilisi törvények óta 
eltelt eseményeket: 
 
• úrbéli viszonyok megszűntetésének hiányosságai miatt parasztmozgalmak 

zavarták a rendet, 
 
• a nemzetiségek (szlovák, román, szerb, rután...) követelik az őket megillető 

jogokat, 
 
• júliusi népképviseleti választások a liberálisok győzelmét hozta, 
 
• májusban felállították az első 10 honvédzászlóaljat, 
 
• július 11-én Kossuth Lajos elérte az országgyűlésnél, hogy az ország 200 ezer 

katonát állít ki, 
 
• véres összecsapások zajlottak a Délvidéken a szerb felkelőkkel, 
 
• Jellasics horvát bán katonailag készülődik Magyarország ellen, 
 
• királyi leirat követelte a magyar hadügyi és pénzügyi tárca beolvasztását a bécsi 

minisztériumba, 
 
• a király sem Batthyányi Lajost, sem Deák Ferencet, sem pedig az országgyűlés 

100 tagját nem fogadta el audiencián, 
 
• Szemere Bertalan elrendelte az újoncozást, 
 
• a Kossuth bankó kibocsátása, 
 
• a Batthyány-kormány lemondása, az O.H.B. hatalomátvétele. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából         1998. július 26. vasárnap 
 

Lamberg személye és halála! 
 
 

V. Ferdinánd osztrák császár, magyar király gróf Lamberg Ferencet nevezte ki katonai 
főparancsnoknak. A királyi biztosról eleinte úgy gondolták, azért jön, hogy megállítsa 
Jellasics előrenyomulását. Miután Lamberg nem jelent meg Martonvásáron, a magyar 
sereg főhadiszállásán, bizalmatlan lett vele szemben a légkör. Közben Pestre Palnky 
Sándor elküldte Lamberg kinevezéséről szóló papírost. Ezen azonban nem szerepelt 
ellenjegyzés. Így valószínű volt, hogy Lamberg valódi feladata a Magyar ellenállás 
megakadályozása volt. Az Országgyűlés Kossuth előterjesztése nyomán Lamberg 
küldetését törvénytelennek minősítette. 

Ilyen előzmények után érkezett meg szeptember 28-án Budára Lamberg és 
felkereste Hrabovszky altábornagyot. Két katona kölcsönösen tájékoztatta egymást és 
így Hrabovszky számára nyilvánvalóvá vált, hogy Lamberg csapatok nélkül érkezett 
és, hogy csapatok a későbbiek folyamán sem várhatók. A városban uralkodó 
feszültségeket azonban nem jól mérték fel. Katonai kíséret nélkül indult Lamberg 
Majláth György országbíróhoz, hogy átadja kinevezését. Közben elterjedt a híre 
megérkezésének, s a budai Fortuna fogadónál, ahol megszállt, már keresték. Ezzel 
egyidőben olyan hírek járták be a várost, hogy Lamberg bezárta a vár kapuit, s 
készenlétbe helyezte a tüzérséget, hogy lövesse Pestet. 

A civil ruhában lévő Lamberget a hajóhíd budai hídfőjénél felismerték és 
kiráncigálták kocsijából. A nemzetőri hídőrség parancsnoka időlegesen kimentette a 
tömegből. 

Mivel azonban a tömeg az őrszobát is meg akarta rohanni, az őrparancsnok úgy 
döntött, hogy Pestre kísérteti, hogy átadja az országgyűlésnek. 

A híd közepén a tömeg kaszákkal, baltával feltartóztatta őket. A felizgatott emberek 
hallani sem akartak arról, hogy Lamberget az országgyűlés elé vigyék, hiszen azért 
jött, hogy azt feloszlassa. A megvadult tömeg Lambergre rontott és számtalan sebet 
ejtve rajta meggyilkolták. Nehezen sikerült csak megakadályozni, hogy holttestét 
nehogy egy lámpavasra felakasszák. 

Valószínű, hogy Lamberget az udvar tudatosan feláldozta, hogy utána tisztét 
Jellasicsra ruházzák.  
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából               1998. július 27. hétfő 
 

A Pákózdi ütközet leírása! 
 
 

Jellasics katonai erejével, 35 ezer fővel a főváros felé haladt. A vele szembenálló 
magyar sereghez irányították a pápai és a váci nemzetőröket, a hazatért 34. 
gyalogezred két zászlóalját a 6. (Wörttemberg) huszárezredet. Ezzel haderőnk 
létszáma 17.500 főre emelkedett. A főparancsnoki tisztet Móga János altábornagy 
töltötte be. A sereghez látogató miniszterelnök nyomására szeptember 28-án a sukorói 
református templomban tartott haditanács úgy döntött, hogy nem hátrálnak tovább és 
csatát vállal. 

A magyar sereg így jobbszárnyával Pákózdtól északra, hadközepével Pákózd és 
Sukoró között védő állást foglalt el. A tartalékot Teleki tábornok hadosztálya képezte 
Sukorón, míg szélső balszárnyát, mely nem vett részt a másnapi ütközetben a 
Velencei-tó-tól délre helyezkedett el. 

E felállásban érte őket Jellasics szeptember 29-i reggeli támadása. A bán 
elképzelése az volt, hogy a magyar sereg jobbszárnyát támadva azt dél felé szorítja, 
majd teljes erejét kifejtve a magyarokat a Velencei-tó mocsarai közé taszítja. Ennek 
megfelelően támadása lépcsőzetesen indult. Elsőként a balszárnyon a havasberényi 
úton előre tolt Kempen hadosztály került a magyar csapatokkal harcközelbe. Ennek 
támadását Ivánka Imre önkéntes nemzetőrei visszaverték. Közben az egész vonalon 
megindult a tüzérségi párbaj. 

Később Jellasics a hadközépben, Pákózdtól keletre próbálkozott gyalogsági 
támadással, azonban ez is összeomlott. 

Jellasics ismét a balszárnyat küldte előre, s a havasberényi úton megkísérelte 
bekeríteni a magyar jobbszárnyat. Egyidőben érkező üteg és a 9. huszárezred két 
százada megakadályozta ezt. Ismét a magyar fél lendült támadásba, s Pátkáig űzte 
vissza a horvátokat. Ekkor a horvát balszárny parancsnoka Kempen vezérőrnagy 
fegyverszünetet kért. 

Jellasics még egy kísérletet tett a győzelem kivívására, megtámadta a magyar erők 
centrumát. Azonban a tüzérség jól működött és visszaverte a támadást. A veszteségek 
egyik oldalon sem voltak számottevőek. Jellasics három nap fegyverszünetet kért, 
amialatt megszökött a csatatérről és Bécs felé menekült, mivel a népfelkelés elvágta 
útját Horvátország felé. Tartalék hadosztálya pedig október 7-én Ozoránál letette a 
fegyvert. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából                1998. július 28. kedd 
 

gr. Zichy Ödön kivégzése! 
 
 
Gr. Zichy Ödön, Fejér megyei főispán volt 1848. márcziusáig. A politikai életbe csek 
Jellasics betörése után tért vissza. Jellasicstól kapott egy menetlevelet Roth császári-
királyi vezérőrnagyhoz. 

Azonban még Pozsonyba indulásának napján fennakadt azon a laza őrvonalon, 
amelyet Görgei Artúr azért hozott létre, hogy a futárok (Jellasics és Roth közötti 
futárok) fennakadjanak.. 

Itt megmotozták és előkerült a Jellasics féle menetlevél, amiért letartóztatták. 
Görgei Artúr a Csepel-szigetre szállítatta a fogjot és hadbíróság elé állítatta. Itt 
felmutatták a menetlevelet, a nála talált levelet, amely Pozsonyba szólt és bizonyos 
császári röplapokat, amelyek a magyarok ellen uszítanak. 

Ezzel szemben a gróf egymásnak ellentmondó állításokkal védekezett. A 
hadbíróság mindent figyelembe véve, mint h a z a á r u l ó t  kötél általi halálra 
ítélte. 

A grófot ezután Görgei Artúr Pest-Budára küldte. Az ítéletet itt hajtották végre gr. 
Zichy Ödönön. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából             1998. július 29. szerda 
 

Schwechati ütközet és a bécsi 
felkelés 

 
 
Október 6-án ismét felkelt a bécsi nép és kezébe vette a hatalmat a városban. A reakció 
azonban hamarosan ostrom alá fogta a várost. Ezért várták a bécsiek a magyarok 
segítségét, hiszen bíztak abban, hogy a Jellasicsot üldözők hamarosan elérik Bécset. 
Sokan a háztetőkről figyelték, hogy jönnek-e a magyarok. 

Móga János főparancsnok azonban tétovázott és azon tépelődött, hogy egy 
önvédelmi harczot folytató ország serege átléphet-e más ország területére harczolni. 
Ugyanakkor a problémát az is növelte, hogy Jellasics serege mellé megérkeztek a 
Bécsből kiszorított császári-királyi csapatok is. Így az ellenség rendkívüli módon 
megerősödött. Október 16-án megérkezett az Országos Honvédelmi Bizottmány 
futára, aki azt az utasítást hozta, hogy a magyar sereg a határ védelmére rendezkedjék 
be. 

A két hadsereg közötti összeütközések (villongások) mindennapossá váltak. 
Október 23-án megkezdődött Bécs ostroma. Időközben megérkezett a táborba 
Kossuth. Ezután heves viták folytak a haditanácson, hogy támadjanak vagy ne 
támadjanak. Végül is a támadás mellett döntöttek. Október 28-án indult az akció, 
amelyet Móga János vezetett. Ekkor a Schwechat folyócskáig nyomultak előre. 
Október 30-án ezen a vonalon zajlott le a csata. A felvonuló magyar csapatok oldalát a 
Dunánál a Mészáros hadigőzös fedezte. A jobbszárnyon Gayon Richárd őrnagy 
önkéntesei megrohanták és bevették Mannswörth falut. Ezt követően Görgei csapatai 
megszállták a Schwechat előtti magaslatot, majd tüzérségével elkezdte lőni a falut. 
Móga megállást parancsolt Görgeinek, mert a balszárnyon a lovasság lemaradt és így 
fennállt a veszély, hogy az ellenség benyomul a résbe. Így azonban Görgei csapatai 
nyílt terepen ki voltak téve az ellenség tűzérségének. Görgei csapatai az ágyútüzben 
meginogtak és megfutamodtak. Ugyanaz történt a centrumban álló nemzetőrökkel és 
önkéntesekkel is. A visszavonulókat a huszárok és a tűzérség fedezték. 

Jellasics terve az volt, hogy Liechtentein altábornagy vezette lovashadosztállyal a 
Schwechat vonalán föltartóztatott magyar csapatok hátába kerül. Azonban elkésett és 
beleütközött a szintén késve érkező Répásy huszárjaiba és lovastűzéreibe. Így aztán a 
magyar sereg jelentősebb veszteségek nélkül érte el a Lajtát. Répásy csapatainak a 
visszavonulás során tanúsított magatartásuk Windischgrätzet is elismerésre késztette: 
"Ez nem egy szedett-vedett lázadócsorda. Ez egy hadsereg!" - mondta. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából        1998. július 30. csütörtök 
 

Téli hadihelyzet ismertetése! 
 
1848. deczember 2-án V. Ferdinándot a komorilla lemondatta. A Habsburg-család 
unokaöccsét, a tizennyolc éves Ferenc Józsefet nyílvánították osztrák császárrá és 
magyar királlyá. Őt az áprilisi törvények nem kötelezték. Utasítására néhány nap 
műlva megindult Windischgrätz Magyarország "megrendszabályozására". 

A császári fősereg 44 ezer sorkatonájával mindössze 25 ezer részben kiképzetlen 
honvéd nézett szembe Görgei Artúr parancsnoksága alatt. 
• Délvidéken heves harczok folytak mindenféle eredmény nélkül, 
• Galíciából betört Schlick és elfoglalta Kassát, 
• Erdély is elesett. Puchner, a szebeni főhadparancsnok elfoglalta Kolozsvárt. A 

hátában azonban felkelés tört ki Gábor Áron vezetésével. 
Görgei Pozsony térségéből, Perczel a Muraközből húzódott Pest-Buda felé. Görgei 

Windischgrätz elől kitért, míg Perczel Mór csatát vállalt, de vesztett. (deczember 30.) 
A pesti haditanács a főváros kiürítése mellett foglalt állást. Ez azt jelenti, hogy az 
O.H.B. és az országgyűlés valamint a fontosabb üzemek Debrecenbe költöznek. 
Perczel fedezte a költözést, míg Görgei Vác felé vonult. Szilveszter éjszakáján, mínusz 
25 fokos hidegben kiürítették a fővárost. 

Batthyány Lajos és Deák Ferenc békeküldöttséggel Windischgrätz-hez indult. Itt 
azonban letartóztatták őket. Windischgrätz feltétel nélküli megadást követelt. Ezt 
azonban mindenki elutasította. 

Görgei a bányavárosokba vonult téli pihenőre, innen azonban a császáriak 
kiszorították. Február 5-én Guyon Richárd hadosztálya nyolc órás harczban áttört a 
Branyiszkói-hágón. A fel-dunai hadtest előtt így megnyílt az út a Tiszához. 
• Klapka György Tokajnál megállította Schlicket, 
• Perczel kiverte a kényelmeskedő Windischgrätz elővédjét Szolnoknál, 
• Bem, mint új főparancsnok Erdélyben visszafoglalta Kolozsvárt! Márcziusra 

kiverte az ellenséget Erdélyből! 
- Január 13. Marosvásárhely elfoglalása, 
- Január 17. Puchner Gálfalvánál vereséget szenvedett, 
- Február 9. piski-csatában véresen megveri Puchnert, 
- Márczius 11-én Nagyszebennél oroszokat győz le Bem, 
- Márczius 19-én Feketehalom 
- Márczius 21-én az ellenség a Tömösi-szoroson elmenekül Erdélyből. 

• Dembinszki Henrik Kápolna mellett (február 26-27-én) vereséget szenvedett 
Windischgrätztől. 

A kápolnai csatát az udvar túlértékelte és kiadta az olmützi kiáltványt, amely 
megszüntette Magyarország függetlenségét. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából             1998. július 31. péntek 
 

Tavaszi hadjárat eseményei! 
 
1849. évi tavaszi hadjárat haditervét Klapka György készítette el. Cél az ellenség 
főerőinek bekerítése és megsemmísítése volt. A támadás a Gyöngyös-Pesti úton 
kezdődött. Azt a látszatot keltve, hogy az ellenségnek a fősereggel van dolga. A 
Hatvannál (április 2-án) kivívott győzelem is ezt a látszatot keltette! 

Damjanich, Aulich és Klapka hadtestei dél felől Windischgrätz megkerülésére 
siettek. A haditerv azonban a tápióbicskei csatában (április 4-én) lelepleződött. 

Windischgrätz bár Isaszegnél április 6-án ismét súlyos vereséget szenvedett, 
Gödöllőnél kimenekült a gyűrűből. 

Az isaszegi vereség hírére Windischgrätzet Bécsben elcsapták. Helyére kinevezett 
Welden sem járt nagyobb szerencsével. Aulich az új haditervnek megfelelően az I. 
hadtesttel mesterien manőverezve elhitette, hogy a magyar főerők Buda-Pest 
térségében arctámadásra készülnek. Ezek viszon észak felé fordulva a deczember óta 
körülzárt Komáromi vár fölmentésére indultak. A váci és a nagysallói diadalok után 
jókor érkeztek a Dunához. Welden észbekapott és elrendelte a főváros kiürítését. 

Április 14-én a diadalok fényében Debrecenben az országgyűlés Kossuth 
indítványára kimondta a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. 

Május 21-én pedig heves harczok után, de sikerült a Budai várat is visszafoglalni az 
ellenségtől. 

Közben május 2-án megalakult az új kormány, melyet Kossuth Lajos a reá ruházott 
hatalmánál fogva nevezett ki. Miniszterelnöknek Szemere Bertalant nevezte ki 
Kossuth. Későbbiek folyamán Kossuth, mint politikus elszigetelődött, ugyanis 
rendeletei csak miniszteri ellenjegyzéssel voltak érvényesek, s nem volt joga a 
képviselőház feloszlatására sem! 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából            1998. augusztus 1. szombat 
 

Orosz beavatkozás! 
 
 
Ferenc József belátta, hogy Ausztria egyedül nem képes a magyar forradalmat 
elfojtani, ezért a Szent szövetségre hivatkozva segítséget kért az orosz cártól. 

I. Miklós, a cár május 9-én tudatta a világgal, hogy Ausztria segítségére siet. I. 
Miklós úgy vélte, hogy olyan erős hadsereggel kell fellépnie, amely önmagában is 
képes eltiporni a forradalmat. Ezért 200 ezer katona küldését határozta el, 80 ezer főt 
pedig készenlétbe helyezett. 

A feladat - a magyarországi forradalom vérbe fojtása - Paszkievics tábornokra, az 
orosz hadsereg főparancsnokára hárult. 
 
 

A beavatkozást a cár így indokolta: 
 
 
"Nem avatkoztam volna be, ha nem a mi bőrünkről lenne szó, vagyis ha nem látnám, 
hogy nemcsak Ausztria ellenségei, haenm az egész világ rendjének és nyugalmának is 
ellenségei.... Gonosztevők, világpusztítók, akiket saját nyugalmunk érdekében ki kell 
irtanunk!". 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából          1998. augusztus 2. vasárnap 
 

Utóvédharczok! 
 
 
Az orosz-osztrák hadsereg összehangolt támadása június elején indult meg kb. 360 
ezer fővel. Ezzel szemben a magyar hadsereg 170 ezer főt tudott mozgósítani. A 
császári seregek új főparancsnoka Haynau lett, aki Olaszországban 
kegyetlenkedéseivel tette a nevét hirhedté. 

Haynau sokkal mozgékonyabb volt, mint elődei. Például 66 ezer emberrel meglepte 
a Győrben állomásozó Pöltenberg Ernőt. Sikerült a várost elfoglalnia (Június 28-án). A 
kormány mégkísérelt ellenállni és általános népfölkelést hirdetett. A gerillaakciókat az 
osztrák és orosz hadvezetés brutális kegyetlenséggel torolta meg. Így pedig az ártatlan 
lakosság szenvedett. 
• Görgei hadtestei Komáromnál július 2-án megvívták a szabadságharcz legvéresebb 

csatáját. Itt Görgei is megsebesült. 
• Július  11-én Klapka vezetésével 40 ezer honvéd próbált átkelni a Dunántúlra, 

eredménytelenül. 
• Bem Erdélyben megpróbálta a lehetetlent. Több nagy csatában (Tömös, Tolmács, 

Gyulafehérvár, Segesvár, Nagycsűr) az  erdélyi hadsereg felmorzsolódott. 
• Dembinszki a Szeged körül összevont honvédekkel feladta a jól kiépített sáncokat, 

majd erőltetett menetben vonult vissza Haynau elől. 
A kormány leváltotta Dembinszkit és helyére kinevezte Bemet. Temesvárnál 

augusztus 9-én csatát vállalt Haynau ellen. Ebben a csatában megsebesült és nem tudta 
tovább irányítani a magyar hadsereget. A szabadságharcz utolsó nagy csatája a 
honvédsereg vereségével végződött. 
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  Forgatókönyv közös hadműveletekre 

H I R D E T M É N Y  
Kossuth Lajos, az O. H. B. elnökének a megbízásából                1998. augusztus 3. hétfő 
 

Világos, Görgei - a vég! 
 
 
A temesvári ütközet után a honvédség szinte teljesen felbomlott. Egyedül Görgei Artúr 
hadseregcsoportja volt még harczképes. Görgei megígérte, hogy mindent megtesz a 
körülményekhez képest tisztes föltételek kiharczolásáért. 

Kossuth lemondása után kiálványban közölte a kormányzó és a kormány 
lemondását s azt, hogy ő vette át a katonai főparancsnokságot és a polgári főhatalmat. 

Görgei pedig elhatározta, hogy véget vet a küzdelmeknek és az oroszok előtt leteszi 
a fegyvert. 

Este kilenckor levelet írt Rüdigerhez. Ebben közölte a kormány  lemondását s azt, 
hogy hajlandó feltétel nélkül letenni a fegyvert. A cár nagylelkűségétől reméli, hogy a 
volt császári-királyi tiszteket nem fogja bizonytalan sorsnak, s a nemzetet ellenségei 
bosszúvágyának kiszolgáltatni. Ezekután az összehívott haditanácson feltárta a katonai 
helyzetet és felolvasta Rüdigerhez írt levelét, madj az oroszok előtti fegyverletételt 
javasolta. A haditanács ezt elfogadta. 

Másnap reggel augusztus 13-án a csapatok megindultak a szőlősi síkra. Görgeit 
Rüdiger fogadta, s miután ellovagoltak a csapatok előtt, a katonák megkezdték a 
fegyverek letételét. A fővezért a III. hadtest még utojára éljenezte. 
Ekkor Görgei idegei is felmondták a szolgálatot és zokogva borult lova nyakára... 
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