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politikai röpiratban arra szólította fel 
Magyarország hölgyeit, hogy küldjék 
harcba férjeiket, kedveseiket és fi aikat. 
„Rövid idő múlva vagy egy szabad haza 
boldog gyermekei, vagy egy meggyil-
kolt hon szerencsétlen árvái leszünk.”

Nők a fronton

De voltak, akik férjüket követték a 
frontra, mint Toldalaginé Bethlen Jo-
hanna, aki Erdélyből Pesten, Cegléden, 
Kecskeméten, majd Szolnokon és Sze-
geden keresztül utazott, csak hogy sze-
retett urával találkozhasson. A nők a 
fronton, a háborús körülmények között 
is megállták a helyüket. Kossuth Zsu-
zsannát bátyja például az „összes tá-
bori kórházak főápolónőjévé” nevezte 
ki, aki európai viszonylatban is úttörő 
módon meg is szervezte a hadiápolást, 
bejárta az egész országot, és mintegy 
hetven tábori kórházat állított fel.

Egyes nők a honleányi szerepnek 
egészen konkrét értelmezést adtak: 
férfi ruhába bújtak, és beálltak a ma-
gyar honvédseregbe. Közülük a legis-
mertebb Lebstück Mária, azaz Mária 
főhadnagy, aki a forradalom idején 
nagybátyja házánál nevelkedett Bécs-
ben. Ha hihetünk a történelmi forrá-
soknak, a 18 éves Mária egy forradalmi 
tüntetésbe cseppenve döntötte el, hogy 
katonának áll. Eladta egyik drága fül-
bevalóját, amin férfi ruhát vásárolt ma-
gának, valamint a haját is rövidre vá-

gatta, és apja, Lebstück Károly nevét 
használva beállt a bécsi egyetem légi-
ójába, onnan a magyarországi német 
légióba, majd a tiroli vadászzászlóaljba 
került, s a háború végére főhadnaggyá 
léptették elő. Más honvéd nők neveit is 
ismerjük: például Bányai Júlia műlo-
varnőt, aki Gyula néven csatlakozott 
a 27. honvédzászlóaljhoz, vagy Pfi ff ner 
Paula színésznőt, aki a szabadsághar-
cot hadnagyként fejezte be, de még 
többen vannak azok a női harcosok, 
akiknek nevét nem jegyezte fel a tör-
ténetírás. „Egyes nők tényleg férfi ru-
hába bújtak, és harcba mentek, de ez 
azért ritka kivétel volt, igaz, nem is 
tudhatunk mindegyikről, miután férfi  
álnéven jelentkeztek be. A leggyakrab-
ban azonban a nők otthon álltak helyt. 
Amikor a férjek elmennek harcolni, rá-
juk marad a teljes háztartás, de a gaz-
daság is. 1849 nyaráig folyamatos csa-
ták voltak, s közben ment a gazdasági 
élet, az otthon maradt nők szántottak 
is, helyt kellett állni a földeken, ugyan-
akkor még kellett kicsit bátorítani is a 
férjet, aki kint volt a csatatéren, s ha 
meghalt, akkor özvegyként kellett en-
nek az egésznek a terhét továbbvinni” 
– mutat rá Tamási Zsolt.

Megtorlás, megszégyenítés is

A nők a megtorlás időszakában is „tet-
ték a dolgukat”: menekülteket bújtat-
tak, foglyokat látogattak, esetenként 

konspiráltak. Olykor a hagyományos-
nak mondható női viselkedés is túl-
zott retorzióval járt: Haynau tábornok 
parancsára Maderspach Károlyné 
Buchwald Franciskát menekültek 
bújtatásáért a nyilvános piacon mez-
telenül megvesszőztették, a szégyent 
túlélni képtelen férje pedig főbe lőtte 
magát. A feleség erősebbnek bizonyult: 
gyermekeivel együtt otthonától távolra 
költözött, és még jó harminc évet élt.

Szomorú sors jutott osztályrészül az 
aradi tábornokok özvegyeinek is. Bár 
voltak, akik új életet tudtak kezdeni, 
mint Dessewff y Arisztid ifj ú özvegye, 
kit férjének végakarata szerint bajtársa, 
Máriássy János ezredes vett feleségül, 
vagy Leiningen árván maradt hitvese, 
aki később szintén férjének barátjához, 
gróf Bethlen Józsefh ez ment hozzá. 
Nagy Sándor József menyasszonya Kla-
uzál Gábor felesége lett. Mások, mint 
Knezić Károly felesége, Kapitány Ka-
talin, belehaltak bánatukba. Az olasz 
származású, gyönyörű Láhnerné soká-
ig együtt lakott Makón Damjanich öz-
vegyével, majd hazaköltözött Itáliába. 
Többen voltak azok, akik egész életü-
kön át viselték a gyászt, mint Lázárné, 
vagy Poeltenber Ernő galíciai szárma-
zású hitvese, ki gyermekeivel együtt 
Bécsben lakott. Az özvegyek legismer-
tebbje, Damjanich Jánosné nyíltan és 
bátran vállalta a szabadságharc emlé-
két. Batthyány Lajos gróf özve gyével 
1861. március 15-én megalapította 

FORRADALOM ÉS EMANCIPÁCIÓ

Az erdélyi származású Teleki Blanka grófnő – felrúgva a kor társadalmi szo-
kásait – tudatosan vállalta a független nő szerepét, és a közélet porondjára 
lépett. Róla azt kell tudni, hogy a forradalom előtt megkezdte a női eman-
cipáció megalapozását. 1846-ban Pesten leánynevelő intézetet alapított, 
először gondoskodva a lányok neveltetéséről, a korabeli Magyarországon 
ugyanis a középiskolák alapvetően a fi úk számára működtek. Teleki Blanka 
tehát úttörő szerepet vállalt. Leánynevelő intézetében a márciusi ifjak egyik 
kiválósága, Vasváry Pál tanította lelkesen az ifjú hölgyeket magyar történe-
lemre. Március 15-én a grófnő maga szavalta el tanítványainak a Nemzeti 
dalt. Kolléganője, Lővei Klára pedig rendszeresen kivitte a lányokat a márci-
usi forradalmat követő népgyűlésekre a Nemzeti Múzeum kertjébe. A magyar 
szellemű oktatásért, forradalmi tartalmú könyvek és képek terjesztéséért, 
1848-as politikusok rejtegetéséért 1851. május 13-án letartóztatták a gróf-
nőt, és Lővei Klárával együtt a kufsteini várba, a legszigorúbbnak számító 
„császártoronyba” zárták. Őket szokás a női emancipáció első úttörőiként 
is emlegetni.

TAMÁSI ZSOLT, 
TÖRTÉNÉSZ
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az Országos Magyar Gazdasszonyok 
Egyesületét, mely még a kiegyezés 
előtt gondozásba vette a honvédek ár-
váit, és számos jótékonysági akcióval 
hívta fel magára a fi gyelmet.

A kultusz kialakítása

Tamási Zsolt hangsúlyozza: a nőknek 
nagy szerepük volt a forradalom em-
lékezete, a 48-as kultusz kialakulása 
szempontjából is, az aradi vértanúk 
kivégzése után az özvegyek kezdték 
el a kultuszt kiépíteni. „Ha nem let-
tek volna az özvegyek, nem lett volna 
olyan hamar 48-as kultusz, és nem 
lett volna annyira áttörő, hogy ez lett 
a nemzetnek az ünnepe. Hisz most 
március 15-ét ünnepeljük, de voltak 
javaslatok, hogy április 11-e legyen 

például az 1848-hoz kapcsolódó nem-
zeti ünnep. Lehetett válogatni az idő-
pontok között, s az egész attól függött, 
hogy ki hogyan propagálta. S a már-
ciusi ifj akat jobban népszerűsítették a 
hölgyek, mint Kossuthékat” – mutat 
rá a történész. Hozzáteszi: a hölgyek 
varrták annak idején a nemzetőr-zász-
lókat, a kokárdákat, s mindaz, amit 
annak idején hímeztek, varrtak, a ké-
sőbbiekben rendkívül fontos szerepet 
kapott a nemzeti szimbolisztikában.

SZÁSZ CS. EMESE

Szendrey Júlia. A kortársak később szemére 
vetették, hogy nem óvta eléggé Petőfi t a veszélytől

Az aradi özvegyek legismertebbje, Damjanich 
Jánosné bátran vállalta a szabadságharc emlékét

Zichy Karolina

Zichy Karolina is kulcsszerepet játszott a főúri 
társadalom magyar szellemű átalakításában




