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Az 1848-as forradalom örök-
sége címmel tartott előadást 
Soós Zoltán, a Maros Megyei 
Múzeum igazgatója Marosvá-
sárhelyen. A történész arról 
is beszélt, miképpen hatot-
tak a szabadságharc eszméi 
Erdélyre.

 » ANTAL ERIKA

Eszmei, irodalmi, történelmi örök-
ségről is lehet beszélni 1848 kap-
csán – mutatott rá Soós Zoltán 

történész, aki A forradalom öröksége 
címmel tartott előadást a marosvá-
sárhelyi Női Akadémia és a Maros 
Megyei Múzeum szervezésében 
szerdán. Mint kifejtette, leginkább 
azt érdemes kiemelni, hogy bár a 
forradalom és a szabadságharc el-
bukott, elindult a polgáriasodás, egy 
olyan fejlődés, amelyet majd csak az 
első világháború állított le. „Nehéz 
időszak volt, de még a túlerő sem 
tudta elfojtani azt a lendületet, ami 
1848-ban márciusában elindított 
egy fontos folyamatot” – mondta 
Soós Zoltán, aki a forradalom erdé-
lyi vonatkozásairól beszélt. Kifej-
tette, több száz éves hagyományra 

SOÓS ZOLTÁN, A MAROS MEGYEI MÚZEUM IGAZGATÓJA TARTOTT ELŐADÁST 1848 ÖRÖKSÉGÉRŐL, ELŐZMÉNYEIRŐL ÉS HATÁSAIRÓL

Bécs egymás ellen fordította a magyarokat és románokat

 » Csatlakoz-
tak a magyar 
forradalomhoz a 
román és a szász 
ifjak is

tekintett vissza akkoriban Erdély, ahol 
még a hűbéri társadalomra jellemző 
viszonyok uralkodtak, erős volt az 
elmaradás, a privilégiumokhoz, a te-
kintélyuralmi rendszerhez való ragasz-
kodás. 1848 szele azonban változást 

eredményezett, mindenkinek viszo-
nyulnia kellett valamiképpen hozzá. 
Párizsból indultak a forradalmak, Ma-
gyarországra érve azonban a bécsi ha-
talom megpróbált mindent megtenni, 
hogy megakadályozza annak változást 
hozó erejét. Nem engedte a magyarok-
nak a Habsburg-uralom, hogy a koráb-
ban elnéptelenedett területekre vissza-
telepedjenek, helyettük inkább más 
nemzetiségű közösségeket telepített, 
ezzel is megbontva a magyar király-
ság demográfi ai összetételét – idézte 
az előzményeket a történész. Rámuta-
tott, a hatalomnak mindig megvolt a 
stratégiája az esetleges függetlenedési 
kísérletek ellehetetlenítésére, vissza-
fojtására. Kezdetben ugyanis csatla-
koztak a magyar forradalomhoz, és 
annak eszméit is magukévá tették a 
román és a szász ifj ak is, csakhogy 
Bécs megijedt attól, hogy egy ilyen 
összefogás megdöntheti az uralmát, 
hát gyorsan tett azért, hogy a nemzeti 
kisebbségeket a magyarok ellen for-
dítsa. A jobbágyfelszabadítás nyerte 
el leginkább a románok tetszését, ám 
az osztrákok hamar megmagyarázták, 
hogy az nem a magyar forradalom ho-
zadéka, és a nemzeti érzékenységet ki-
használva gyorsan a magyarság ellen 
fordította őket. Az előadó kronológiai 
sorrendben mutatta be a forradal-

mi eseményeket, kezdve a március 
15-i budapesti események hírének 
terjedését, annak fogadtatását Ko-
lozsváron, majd Marosvásárhelyen. 
A szabadságharccal kapcsolatban 
beszélt a magyar és román lakosság 
közötti konfl iktusokról, Bem tábornok 
megérkezéséről Erdélybe, a túlerővel 
szembeni harcokról, az ellenállásról, 
amit a székely katonák tanúsítottak a 
Nyerges-tetőn, Kökösnél, vagy végül 
a fehéregyházi csatában. Petőfi  halá-
láról is beszélt a történész, arról, hogy 
tömegsírba került, és bár a legenda 
sokáig élt, miszerint oroszországi rab-
ságba került, a feltételezések nem iga-
zolódtak be. „Bár a magyar hadsereg 
nem is volt kellőképpen felkészülve, 
létszámában is messze alulmaradt a 
ellenféllel szemben, mégis két világ-
birodalommal állt ki, és harcolt utolsó 
csepp véréig. Igaz, hogy a forradalmat 
leverték, de szellemisége mégis győ-
zött” – hangsúlyozta Soós Zoltán, aki 
az akkor elkezdődött polgáriasodás 
eredményei közé sorolta Marosvásár-
hely városiasodását is, az építkezése-
ket, amelyek a századfordulón nagy 
lendülettel indultak el, a Kultúrpalo-
tát, ahol éppen az előadását tartotta és 
sok más köz- és magánépületet, ame-
lyek ma is meghatározói a város arcu-
latának, szellemiségének.

Soós Zoltán történész: 1848 szele változásokat hozott

 » SZÁSZ CS. EMESE 

Bár a tankönyvekben nincsenek 
benne, szobrok, emlékművek 
sem igazán őrzik emléküket, az 

1848–49-es szabadságharcnak ha nem 
is főszereplői voltak a nők, de meghatá-
rozó szerep jutott számukra. Általában 
a háttérben alakították a férj karrierjét, 
egyesek követték a férfi akat a frontra 
is, míg a legelszántabbak férfi ruhába 
is bújtak, és kardot ragadtak. Tamási 
Zsolt marosvásárhelyi történész szerint 
a forradalom kultuszának és emléke-
zetének kialakulása is a nőkön múlott, 
nekik köszönhető az is, hogy március 
15-én van a nemzeti ünnepünk. Voltak, 
akiknek az életét végérvényesen meg-
változtatta férjük szerepvállalása, és 
a háború vagy a megtorlás áldozatai-
ként özvegyekké váltak. Mások követ-
ték férjüket a kényszerű emigrációba, 
és soha többé nem térhettek vissza 
hazájukba. Olyan is akadt, akire meg-
szégyenítés vagy kemény börtönbün-
tetés várt. „Nyilvánvalóan nem voltak 
annyira exponált személyek, mint a 
férfi ak, a politikában nem vettek részt, 
szavazati joguk sem volt, olyan élesen 
nem érintette őket a változás, mint a 
férfi akat, de a háttérmunka elvégzése 
mindenképpen a nőkre hárult” – ma-
gyarázza a történész. A kor elvárásai 
szerint a nőknek is ki kellett venniük 
részüket a haza szolgálatából, de el-
sősorban otthon, a családban kellett 
helytállniuk, férjüket hazafi as tettekre 
kellett buzdítaniuk, gyermekeikből jó 
honfi akat és honleányokat nevelniük. 
A történész rámutat, egyáltalán nem 
volt mindegy, hogy egy olyan nő áll a 
férfi  mögött, aki a férjét folyamatosan 
fékezi, vagy éppen támogatja, biztatja. 

„Ha otthon nem kap biztatást a férfi , 
nem valószínű, hogy elmegy hon-
védnek, képviselőnek. Szendrey Júlia 
például támogatta Petőfi t, kokárdát 
varrt neki, s teljes mértékben mellette 
állt” – magyarázza Tamási Zsolt. Ilyen 
szerepet vállalt például Zichy Antónia, 
gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 
hitvese is, aki tudatosan egyengette 
férje politikai karrierjét a háttérből, 
de húgával, Zichy Karolinával együtt 

mindketten kulcsszerepet játszottak a 
főúri társadalom magyar szellemű át-
alakításában: példával jártak elől, ami 
magyar ruha viselését illeti, báljaikon 
divatba hozták magyar táncot, a ma-
gyar nyelv tüntető használatával pedig 
szalonképessé tették azt a társasági 
életben. Petőfi  hitvese, Szendrey Júlia 
szerepvállalásáról a férj naplójából ér-
tesülhetünk. A forradalmat megelőző 
„éj nagy részét ébren töltöttem felesé-

gemmel együtt – írta a költő –, bátor 
lelkesítő imádott kis feleségemmel, ki 
mindig buzdítólag áll gondolataim, 
terveim előtt, mint a hadsereg előtt a 
magasra emelt zászló”.

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 for-
rásoknak, a 18 éves Mária egy forra-
dalmi tüntetésbe cseppenve döntötte 
el, hogy katonának áll. Eladta egyik 
drága fülbevalóját, amin férfi ruhát 
vásárolt magának, valamint a haját 
is rövidre vágatta, és apja, Lebstück 
Károly nevét használva beállt a bécsi 
egyetem légiójába, onnan a magyar-
országi német légióba, majd a tiroli 
vadászzászlóaljba került, s a háború 
végére főhadnaggyá léptették elő. Ta-
mási Zsolt hangsúlyozzta: 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 már-
cius 15-ét ünnepeljük, de voltak javas-
latok, hogy április 11. legyen például 
az 1848-hoz kapcsolódó nemzeti ün-
nep. Lehetett válogatni az időpontok 
között, s az egész attól függött, hogy 
ki hogyan propagálta. S a márciusi 
ifj akat jobban népszerűsítették a höl-
gyek, mint Kossuthékat” – mutat rá a 
történész.

Nők március idusán – jelentős feladat hárult rájuk, ha nem is főszerep
 » Általában a 

háttérben, de 
alakították a 
férj karrierjét, 
egyesek követ-
ték a férfi akat a 
frontra is, míg a 
legelszántabbak 
férfi ruhába is 
bújtak, és kardot 
ragadtak.
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Zichy Antónia, gróf Batthyány Lajos miniszterelnök hitvese egyengette férje politikai karrierjét a háttérből




