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Kedves túrázó! Szeretettel köszöntünk abból az alkalomból, hogy neveztél 
a Váci csata-emléktúrára! Az esemény az 1849. áprilisi ütközetnek állít 
emléket, mely a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik állomása volt. 
A rendezvény teljesítménytúra, kötött útvonallal, melynek során ellenőrzőpon-
tokon kell igazolnod az áthaladást (pecséttel vagy felírandó kóddal), és meg-

adott szintidőn belül jelentkezned a célban. 
Táv: 6,1 km, szintemelkedés: 50 m. Szintidő: 2 óra. 
Útvonal: Zenepavilon—Liget—Hétkápolna—Honvéd-emlékmű—Kőszentes-
híd—Budapesti főút—Konstantin tér (Bazilika) - Március 15. tér (főtér) - Köz-
társaság út—Börtön (kőkapu) - hajóállomás—parti sétány—kompállomás—
parti sétányon tovább—Zenepavilon. Az útvonal során csak a kerékpárút, a 
Liget, a Honvéd-emlékmű környékén lesz szalagozás, a belvárosi szakaszon 
nem. Itt az utcanévtáblák, az útvonalleírás és a térképvázlat segítségével tudsz 
tájékozódni. Rendezői telefonszámok: 06 (30) 329-2464, 06 (70) 291-6613,     
06 (30) 328-6393. Szép túrát, jó időt kívánunk!  

Útvonalleírás: A Zenepavilontól a kerékpárút mentén haladunk déli irányba, a 
Liget felé. Átmegyünk a Gombás-patak hídján, majd irányt tartva elhaladunk a 
horgásztó mellett, a murvás földúton. A tó túloldalán balra fordulunk, a part 
vonalát követve, kis, vaskorlátos hídon áthaladva, majd a fák közt fentebb már 
látható Hétkápolna és kegytemplom felé vesszük az irányt. Balról elhaladunk a 
szentkút mellett, majd a stációkon túl, a 2-es főút közvetlen közelében elérjük 
a ’48-as Honvéd-emlékművet, mely túránk 1.ellenőrzőpontja. Innen a főút-
tal párhuzamosan fordulunk balra a belváros felé. A fák közül kiérve, irányt 
tartva átmegyünk a barokk kőszentes hídon. A járdán haladva kanyarodunk 
balra, a MOL-kút látszik, majd a Trafalgar Étterem. Itt többen a túrázók kö-
zül jobbra fordulnak, párhuzamosan tovább a főúttal, ne tévesszen meg: 
ők a 20 és 30 km-es távon haladnak! A városi emlékséta útvonala innentől 
a Budapesti főúton vezet, tovább a Trafalgar Étterem után, merőlegesen a 2-es 
főútra. Folyamatosan megyünk ezen az utcán, elérünk a Konstantin térre, bal-
ra a Püspöki palota, jobbra a Bazilika látszik. A téren áthaladunk, immár a 
Köztársaság út első szakaszára érünk, a strand és a Piarista-templom, majd a 
Március 15. tér, a főtér következik. Ezen irányt tartva haladunk át, majd a 
Köztársaság úton megyünk ismét, majd a sarkon, bal oldalon elérjük a bör-
tönt. Innen egy rövid oda-vissza kitérőt teszünk a Diadalívhez, közismert nevén 
a Kőkapuhoz. A korábbi rendezésekkel ellentétben ezúttal nem a diadalívnél 
találjuk az ellenőrzőpontot, hanem visszatérve a sarokra, elfordulunk jobbra, 
lefelé, a Duna-partra, majd ott balra fordulunk, déli irányba, A hajóállomásnál 
találjuk a 2. ellenőrzőpontot. A vízparti sétányon haladunk tovább, elérjük a 
kompállomást, majd továbbhaladva rövidesen a Zenepavilont is, amely a cél. 

1. ep., Honvéd-emlékmű 7:35-

10:20 

2. ep., Hajóállomás 8:00-

11:15 

Cél, Zenepavilon, 8:20-12:00 
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További túraajánlatok: 
• május 28. Holló-kőtől Vörös-kőig Nagypiros, Kispiros. Gyalogtúrák 31 és 

17 km-es távon. Rajt: Nagybörzsöny, Műemlék Vízimalom, 8-11 óra 
• Erdőkerülő 50, 25 (gyalogos), 60, 30 (kerékpáros). Rajt: Nagyoroszi, 

Drégelyvár vasút megálló, 7:00-10:15 (50gy, 25gy, 60k) ill. Királyrét, 
Ákos büfé (9:00-12:00, 30k) 
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A tavaszi hadjárat 
 

A dicsőséges tavaszi hadjáratként közismert történelmi korszak az 1848-49-
es szabadságharc egyik legkiemelkedőbb időszaka. A tavaszi hadjárat a fő-
hadszíntéren 1849. április 2-ától május 21-éig tartott. Március 30-án a Kos-
suth Lajos jelenlétében tartott egri haditanács Klapka György vezérőrnagy ter-
vei alapján kidolgozza és elfogadja a honvédsereg ellentámadásának tervét. 
Április 2-án Gáspár András ezredes hadteste Hatvannál legyőzi Franz Schlick 
altábornagy császári, királyi hadtestét. A tápióbicskei, isaszegi, váci győzel-
mek után Nagysallónál április 19-én Klapka György és Damjanich János had-
testei szétverik Ludwig Wohlgemuth altábornagy frissen szervezett tartalék 
hadtestét. 22-én a magyar főerők bevonulnak Komáromba, 26-ára feltörik az 
ostromzárat, és döntetlen kimenetelű ütközetet vívnak az elvonuló császári-
királyi főerőkkel. Május 21-én a Görgey vezette fősereg rohammal beveszi 
Buda várát. 

A váci csata 
 

A győztes isaszegi csata után a magyar hadvezetés válaszút előtt állt: vagy 
szemből támad a fővárosba és környékére összevont császári hadakra, vagy 
ismét megpróbálja bekeríteni azt. Az új haditervet Görgey Artúr április 7-én 

dolgozta ki. Ennek lényege egy átkarolási 
hadművelet, észak felől, Vácon, Léván át Ko-
márom irányába. A főerők célja Komárom 
felmentése és ezzel a Pest-Budára összpon-
tosított császári hadak bekerítése. Közben a 
pesti seregeknek elterelő támadásokat kell 
indítaniuk azt a látszatot keltve, hogy Görgey 
valódi célja Pest bevétele. Április 10-én újul-
tak ki a harcok, amikor Windischgrätz felde-
rítőcsapatokat küld a Pest előtti erők számá-
nak meghatározására, azonban ezek nem 
járnak sikerrel. Szintén 10-én érik el a ma-
gyar csapatok Vácot. Damjanich arcból tá-
mad, míg Klapka az I. hadtesttel bekerítéssel 
próbálkozik. A harcban a várost védő erők 
parancs-noka, az utóvédet személyesen veze-
tő Christian Götz vezérőrnagy meghal. 

Földváry Károly és a vörössipkások ismét kitüntetik magukat, a győzelem 
nem kérdéses a jóval kisebb létszámú császáriak ellen. A hadjárat második 
szakasza alatt a magyarok még az eddigieknél is impozánsabb eredménye-
ket értek el: bevették a fővárost, felmentették Komáromot és az osztrák sere-
geket csaknem a nyugati országhatárra szorították vissza. 

Forrás: www.wikipedia.hu 

A váci Honvéd-emlékmű 


