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A szabadságharc kifejezés megjelenése  
és elterjedése a 19. században 
(Fogalomtörténeti vázlat)

Bocskai felkelésétől 1956-ig történelmünk számos eseménysorát nevezték már szabad-
ságharcnak, ám mindmáig nem vizsgálták, hogy egyáltalán mit érthettek alatta azok, 
akik ezt a kifejezést használták. Nincs könnyű dolgunk: a ma is alkalmazott fogalmakra 
az idők során számos jelentésréteg rakódott, és az egymást követő nemzedékek külön-
böző tapasztalatai eltérő tartalmakkal ruházták fel azokat. Az alábbiakban elsősorban a 
szó 19. századi megjelenését és elterjedését kívánom bemutatni, bár néhány 20. századi 
példára is hivatkozom. A vizsgálat során nagy segítséget nyújtott az Arcanum adatbázis.

(A kifejezés megjelenése) Szavunk a reformkorban bukkant fel, elsőként 1837-ben, amikor 
egy hetilapban a spanyolok Napóleon elleni küzdelme kapcsán olvashatunk „a nép-lelkese-
dés és szabadságharc magasáról”, amivel szemben „az önkény, cselek és árulások alacsony-
sága” áll. A szerző valószínűleg valamelyik szerkesztő: Toldy Ferenc, Vörösmarty Mihály, 
vagy Bajza József.1 Néhány hónappal később egy másik lapban minden bizonnyal a németek 
franciák elleni önvédelmi harcát nevezik „nemrég lefolyt európai szabadságharc”-nak.2

Előzményként 1819-től használják a szabadsági hadakozást, sőt a szabadsági tusakodást,3 
1824-ben szabadságért viselt háborúkról,4 a következő évben szabadsági háborúról olvasha-
tunk.5 Birtokos jelzős szerkezetben fordul elő például Bajza 1834-es versében: „Mint vítanak, 
mint estek el / Szabadság harcain.”6 A szabadsági háború 1832-től terjed el más folyóiratokban, 
később szabadulási háború,7 szabadsági csata vagy szabadságháború formában is előfordul, 
majd szabadsági harcra, végül szabadság-harcra, és szabadságharcra rövidül. A szabadság-
harc tehát a szabadsági harc szerkezetből keletkezett (mint például ugyanebben az időben 
nemzetigyűlés > nemzetgyűlés vagy nemzeti őrsereg > nemzetőrsereg, nemzetőrség stb.).8

Egy nyelvész szerint a 19. század közepén a szó nagyon ritka lehetett.9 Valószínűleg a 
német vagy az angol nyelvből került a magyarba az ottani kifejezések (Freiheitskampf, 
freedom battle, freedom fight) fordításaként. Elsőként Ballagi Mór 1854-es német–ma-
gyar szótárában találjuk meg a szabadságharc jelentést. A Czuczor–Fogarasi-féle szótár 
még 1870-ben is ingadozik szabadságháború és szabadságharc közt, a szabadsági hábo-
rú alakot is felsorolja.10 A szabadságharcokban kitűnő jeles személyiségeket az 1830-as 
évek végétől hívják szabadsághősnek vagy szabadsági hősnek,11 1848 végén megjelenik 
a szabadságharcos kifejezés is.12

Eleinte még szinte kizárólag külföldi eseménysorok megnevezésére alkalmazzák. 
Ilyen a törökök elleni görög,13 szerb14 vagy montenegrói15 harc, az amerikai függetlenségi 
háború,16 a Napóleon csapataival szemben vívott spanyol,17 tiroli,18 vagy német19 szabad-
ságharc, a portugálok,20 lengyelek21 küzdelmei, esetleg Afganisztán,22 Chile,23 vagy más 
dél-amerikai államok24 szabadságharca. A középkorban szász szabadsági háborúnak25 
mondják az I. Frigyes ellen szövetkezett itáliai városok küzdelmeit26 csakúgy, mint ké-
sőbb a nagy francia forradalom alatt Vendée megyében zajló harcokat,27 majd az olaszok 
szabadságháborúja28 mellett szabadságharcnak tekintik a koraújkori németalföldi felke-
lést29, vagy éppen a zsidók Bar Khoba által vezetett ókori harcát a rómaiak ellen.

SZÁZADOK
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Kivételként említhetjük a csupán 23 éves erdélyi Kőváry Lászlót, aki a székelyeknek 
a jobbágysorba süllyedés ellen a 16. század utolsó évtizedeiben folytatott küzdelmét 
tekinti szabadságharcok sorozatának, amely Bocskai István fejedelemségével ér véget, 
aki ismét biztosítja kiváltságaikat.30 Nagy történetírónk, Horváth Mihály 1844-ben a 
nemzeti visszahatás korszakának a nemzeti szabadság és alkotmány védelmére támadt 
„lázadásaira” visszatekintve, úgy látja, „a közös szabadságharc a vallási felekezeteket 
egymáshoz némi tekintetben közelebb állította s bajtársi türelmet hozott elő köztök.”31 
A következő évben meglepő módon egy Pozsony megyei katolikus település leírásakor 
használják az erdélyi fejedelmek mozgalmaira a kifejezést: Szered „térein a szabadság-
harc szent zászlaja lobogott, midőn a nemzet jobb része karddal volt kénytelen emlé-
keztetni királyát az ország előtt beesküdt fejedelmi szóra. – Bocskai és Bethlen vítta e 
várat, s 1703-tól fogva egész az emlékezetes trencséni csatáig (1708) Szered (akkor még 
Sempte vagy Sente-vár) Rákóczi hadának főtábora volt.”32

Kezdettől fogva egyértelműen pozitív jelentést hordoz, nem pusztán leíró, hanem mi-
nősítő értelemmel is bír – éppen ezért már korán hallunk vitákról alkalmazása kapcsán. 
Egy tudósítás szerint az angol parlamentben 1836-ban leszögezik, hogy a texasiak harca 
„sem a polgárosítás, sem a szabadság háborúja”, hiszen annak fő célja a rabszolga-ke-
reskedelem „szabadságának” biztosítása, amit a mexikói törvények tiltanak.33

A mindössze 20 éves Irinyi József 1842-ben németországi naplójában ír az 1813–15 
közti Napóleon-ellenes „szabadságháború” emlékére Berlinben állított oszlopról. Akkor 
fellángoltak az önvédelmet folytató németek nemzeti érzelmei. E háború „nem annyira 
fejedelmek mint nép által viseltetett”, ám azt „Európa a következmény után ítélve… 
nem igen nevezi, mert helyesen nem nevezheti szabadságháborúnak.” Ezért „ámítás34 
vagy ügyetlenség” „szabadságháborúról” beszélni, a porosz király „angol pénz által 
ösztönözve” lépett a háborúba, majd a jénai vereség, és birtokai nagy részének elveszté-
se, a franciák oroszországi veresége után hívta hadba híveit „az alkotmányos szabadság 
nevében.” Irinyi a waterlooi csatából a franciák vitézségéről emlékezik meg, a porosz 
parancsnok, Blücher tábornagy „derék közkatona lehetett”, ám „a magasabb hadtu-
dományi ismeretek hiánya miatt hadvezérnek sem mondható vezető”, aki a Góliáttal 
szemben győzedelmeskedő Dávidhoz hasonló. Az általa vezetett sereg „a szabadság 
nevében győzedelmeskedett”, ám az uralkodó nem tartotta be ígéretét, így Irinyi lesújtó 
következtetése szerint: „Teljesen csalatkoznak tehát a jámbor poroszok, ha ezen háborút 
szabadság háborúnak nevezik, mert ez valóságos hódító háború volt, mellyel magokat 
Napóleontól a porosz királynak meghódították.”35

Egy korabeli kritikus megfeddi Irinyit elfogultsága miatt: Blücher szobrára megvető 
mosoly nélkül sohasem tekinthetett, a francia gránátosok dicsőségét zengi egy olyan 
csatában, amelyben „ez egyszer jól megverettek,” nem fogadja el a németek által hasz-
nált szabadságháború elnevezést. E példák „világosan bizonyítják” Irinyi „részrehajló 
francia-imádását, s elfogultságát minden ellen, mi a német nemzetéletben fénypont s a 
német jellemben magasztos lehete.”36

A 18. század vége a nagy „szingularizációk”, azaz „a rendi társadalom ellen irányu-
ló társadalmi és politikai egyszerűsítések” kora, ahogyan Reinhart Koselleck hangsú-
lyozza, a szabadságokból például ekkor lett szabadság.37 A reformkor egyik kulcsszava 
nálunk, rendkívül elterjedt és népszerű, jelentése az amerikai függetlenségi háború 
óta egyre inkább összefonódott az európai hazafisággal, hiszen az Egyesült Államok, 
a „szabadság hazája” modellként szolgált az öreg kontinensen fokozatosan öntudatra 
ébredő nemzetek számára, ahogyan egy írországi tudósításból megtudhatjuk: „Vajha 
az angol zsarnokságnak amerikábani sorsa, szinte sorsa lenne minden zsarnokságnak a 
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világon!”38 Egy másik mintaállam Franciaország, melynek forradalma a szabadság ne-
vében folyt. Már 1785-ben a holland kiáltványban a „közösség valamennyi polgárának 
elidegeníthetetlen joga”-ként jelenik meg,39 akárcsak négy évvel később az Emberi és 
Polgári Jogok Nyilatkozatában, ahol az első helyen szerepel a természetes és elévülhe-
tetlen jogok között, amely nélkülözhetetlen az ember önmegvalósításában és a nemzetek 
egészséges fejlődésében.

Ahogyan „a felvilágosodás és a forradalom lerombolta az isteni elrendelést követő, 
hierarchikus dinasztikus birodalmak legitimitását… az éretté váló nemzetek szabadság-
ról álmodtak.” Ekkor született a szuverenitás fogalma, a szuverén állam pedig az áhított 
szabadság záloga és jelképe a korban.40 A fogalmak beágyazódnak a társadalmi-politikai 
viszonyok közé, jelentésük elválaszthatatlan az adott kor valóságától. A „szabadságharc” 
lelkesítő hatása kétségtelen abban az időben, amikor az Európa-szerte bálványozott 
Byron a görög szabadságért áldozza életét, Ludwig Börne szerint pedig „a szabadság, ez 
a harsány hangú csalogány a legmélyebb alvót is felébreszti… Hogy is lehet ma másra 
gondolni, mint a szabadságért avagy a szabadság ellen vívott harcra?”41

A korból gyakran hallunk természetes szabadság (vagy hazafiság) és mesterkélt 
önkény, a kiváltságok szembenállásáról,42 természetes hát, hogy a Szózat szerint a sza-
badság véres zászlói alatt harcoltak és hulltak el „legjobbjaink”,43 másik nagy költőnk 
„imakönyve” a szabadságháborúk története, melynek „minden betűje üstököscsillagként 
nyargal keresztül magas lelkemen.”44

Közel egy időben bukkant fel a szabadságharchoz hasonló értelemmel bíró függet-
lenségi harc vagy függetlenségi háború kifejezés, amely ugyanazon eseményeket jelö-
li.45 Maga a függetlenség szó évtizedekkel korábban a szabadsággal együtt vagy éppen 
annak szinonimájaként jelenik meg.46 Sőt, az 1830-as francia forradalom kapcsán az ott 
kivívott szabadságról és függetlenségről olvashatunk (egyetlen mondatban szerepel a 
revolutió, ill. közvetlenül a szabadságharc és függetlenségi harc).47 Nyelvújítás korabeli 
szó a forradalom is, amely ugyancsak az 1830-as évek első felében terjed el, és az elsők 
közt szintén Bajza és Toldy használják,48 alkotója talán Kazinczy.49 Míg a forradalom szó 
rohamosan terjed és már az 1840-es évekre a modern politikai szókincs meghatározó 
fogalmává vált, a szabadságharc karrierje cseppet sem indul ennyire fényesen.

1848–49 eseményei a tapasztalattér és az elváráshorizont jelentős módosulását ered-
ményezték, a résztvevők számára fontossá válnak az előzmények éppúgy, mint saját 
küzdelmük minősítése. Már 1848 utolsó hónapjaiban megtudhatjuk, hogy a hosszú 
17. század „szabadságharcok kora volt, s ezen korból históriai nevek és fajok maradtak 
fenn, melyek iránt a magyar különös pietassal, elővéleménnyel viseltetik. Ily nevek: 
Bocskai, Rákóczi – nép és katonafaj: hajdúk, huszárok.”50 A szerző Schultz Ágoston 
újságíró, egy selmecbányai kincstári tisztviselő fia, aki megírta a márciusi események 
krónikáját, később főhadnagy lett a Bocskai ezrednél, és nevét Birányi Ákosra változ-
tatta. Egy hónap múlva Kassa említésekor olvashatunk „Bocskai, Bethlen, Rákóczi 
szabadságharcai”-ról.51

A későbbiekben lelkesítő versekben,52 buzdító szónoklatokban53 idézik fel a 17. szá-
zad magyar szabadsághőseit. Kossuth több alkalommal említi őket beszédeiben, 
felhívásaiban, tudatosan törekszik a 1848-as mozgalom gyökereinek, az elődök-
nek a felmutatására – minden bizonnyal felismerte e példák mozgósító erejét.54 
A Függetlenségi Nyilatkozatban is felbukkan a történelmi érv: a múltban magyar 
nemzet a „zsarnokrendszer” nyílt erőszaka, bűnös ármánya és cselszövény ellen 
„önfenntartása végett” kényszerűségből indította „fegyveres védelmét.” E harcok 
végén a felkelők a „győzelmes fegyvert azonnal letették”, mihelyt az uralkodók „a 
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nemzet jogait és szabadságait egy újabb alkukötéssel, egy újabb esküvel biztosították.”55 
A korábbi kiegyezések bizonyítják a magyar nép hűségét, a törvényeket betartó uralko-
dóhoz való ragaszkodását.

1848 őszének végétől találkozunk az akkori események szabadságharcként való értel-
mezésével,56 egy nagykanizsai tudósító „örvendetes tapasztalása” szerint „a nép eddigi 
legalsó osztályában háborúnkat szabadságháborúnak tartják, s hazájának minden érdek-
lett polgár fájdalommal bár, de szívesen, hozza fiát áldozatul.”57 Egy hónapon belül már 
Kossuth is használja,58 majd az elnevezés egyre gyakoribbá vált,59 miközben él még a 
szabadsági háború alak is. Egy hírlap lelkes szerzője a szabadságharc dicsőségét zengő 
Byront idézi azoknak, akik kételkednek „szent küzdelmük” kimenetelében: „A megkez-
dett szabadsági harc, mely a vérző apákról örökség gyanánt szállt a fiúkra, habár sokszor 
meghiúsult is, mindig nyerve van.“60

Összességében azonban sokkal sűrűbben fordul elő a forradalom. Egy antológia 
48–49-es versei közt például egyetlen alkalommal találjuk meg a szabadságharcot,61 míg 
forradalomról kilencszer írnak.

Párhuzamosan függetlenségi harcról is beszélnek. Vörösmarty számára 1848 nya-
rán „Zászlónkon a szabadság / S függetlenség ragyog.”62 Szeptember elején a harcias 
Marczius tizenötödike című lap szerint a békülékeny hajlam „a függetlenségi harc 
rostáján fog megtisztáztatni”. Október végén olyan küzdelemről szólnak, amely az 
Ausztriával való összeolvadás ellen folyik: „Nekünk független Magyarország kell min-
denek előtt. A jelen harc függetlenségi harc teljes értelemben.”63

Szó sincs azonban a Habsburg Birodalomtól való elszakadásról, a „bellázadás” ellen 
küzdenek! „Most a szabadságnak és függetlenségnek nem kivívásáért, hanem megtar-
tásáért kell küzdenünk, most nem a nemzet fogott fegyvert az uralkodó ellen, hanem az 
uralkodó támadta meg bérencei és zsoldosai által a nemzetet. Az uralkodó erőszakkal, 
bitófával és pénzeléssel támasztott bellázadást, az általa esküvel megerősített független-
ségi törvények megsemmisítése, az egész alkotmány eltörlése, a nemzetnek önkény alá 
vetése, a magyar birodalom megszüntetése, és az osztrák tartományokkal egybeolvasz-
tása végett.”64 A szabadságot és a függetlenséget már korábban sikerült kivívni a király 
által szentesített áprilisi törvényekkel. A két kifejezés használata közt nincs érdemi 
különbség, arra is akad példa, hogy együtt alkalmazzák őket, 1849. február közepén a 
magyar kormányt a Szárd Királyságban képviselő Spényi Lajos báró nyilatkozata sze-
rint „Magyarország e percben szabadság- és függetlenségi harcát vívja Ausztria ellen.”65

A szabadságharc kétségtelenül nemes cél érdekében vívott igazságos küzdelmet jelöl, 
amire számos példát hozhatunk ebből az időszakból. Az 1848-as francia forradalomról 
szóló egyik műből például megtudjuk, hogy „a francia nem rabol a szabadságiharc ürü-
gye alatt”.66 1849 tavaszán az Erdélyi Szigethegységben kiadott napiparancs szerint a 
katonáknak a „szabadság harcosaihoz” méltó módon kell viselkedniük, nem állhatnak 
bosszút a félrevezetett románokon: „a szabadság harcosainak jobbjában a megfékező 
fegyvert, baljában a béke olaj ágát magasan kell hordozni a felzendült nép ellen.”67

A magyar szabadságháború erkölcsi tekintetben című cikk szerzője 1849 februárjában 
a magyarok harcát a mitikus küzdelmekhez hasonlítja, „melyek az emberiség jó s rossz 
szellemei nemtői s csábítói, az istenek és ördögök közt folytak”. Úgy véli, hogy „alig 
mutat fel nagyszerű tényt a história, mely az erény és bűn közti harc nevét nagyobb 
mértékben megérdemelné, mint a szabadság háború, melyet most küzdünk.” „E háború 
részünkről az erény harca, elleneink részéről a bűn tusája” – szögezi le, majd a folytatás-
ban feleleveníti az 1848. márciusi eseményeket, amikor „egy jogtalanul eltiprott nemzet 
felszólalt, és visszakövetelte jogait, szabadságát.” A „fennálló törvényeink és jogaink 
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védelmére kényszerítetten fogtunk fegyvert”, miközben éppen azok hívják őket lázadók-
nak, „akik e törvények és jogok, akik nemzeti függetlenségünk és alkotmányunk letiprására 
fellázadtak. Feldúlták e hon békéjét, felzavarták a közrendet, s azt mondják, hogy ők rendet 
és békét eszközölni jöttek.”68

Néhány hónappal később egy osztrák lap a háborúért az Olmützbe menekült udvart 
hibáztatja, amely nem képes megegyezni a magyarokkal. Így „a bosszú angyala, a demok-
rácia, zászlójával lebeg a magyar hadseregek előtt, s Ausztria népei e háborút szabadság-
harcnak nevezik, melytől egyedül várják jövő üdvöket”.69

A kor szereplői nem következetesek a szóhasználat terén. Mészáros Lázár, az első fele-
lős magyar kormány hadügyminisztere például a forradalom és a szabadság háború kifeje-
zéseket is alkalmazza 1848–49 eseményeinek leírásakor,70 Szemere Bertalannál elsősorban 
a forradalom, de néhányszor a szabadságharc,71 a szabadságháború72 és a szabadsági küz-
delem73 is előfordul. A fiatal Szilágyi Sándor több írásban állít emléket a nagy fontosságú 
eseménynek, amelyet forradalomként ír le, számtalanszor nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt a 
szabadság érdekében vívják, ám szabadságharcról nem beszél.74 Kemény Zsigmond 1851-
ben felszínesnek tartja a forradalom idején gyakran felbukkanó történelmi hivatkozásokat, 
hiszen „az előbbi magyar lázadások vagy szabadságharcok céljait, erőit, folyamát és ki-
menetelét az 1849-i irányadók általában nem ismerték, és csak az 1789-i francia esemé-
nyek képe volt szemük előtt.”75 Feltűnő és kivételes módon hasonló értelmet tulajdonít 
a szabadságharcnak és a lázadásnak, ami részben érthető ebben az időszakban, alig két 
évvel Világos után. Felbukkan nála a polgárháború, szabadságháború és a szabadsági há-
ború is, miközben elsősorban forradalomnak nevezi 1848–49 eseményeit.76 Ugyanebben 
az évben egy név nélkül kiadott német nyelvű munka szerzője – valószínűleg Jósika 
Miklós – magyar szabadságharcról ír.77

(A szabadságharc kifejezés elterjedése) Láthattuk, hogy az 1830-as években felbukkant 
„szabadságharc” kifejezést (és a hozzá hasonló értelemben használt „függetlenségi háborút”) 
a külföldi példák esetében általában egy népnek az idegen elnyomók, hódítók elleni önvé-
delmi harcára alkalmazzák. Ez folyhat a már meglévő jogai megtartásáért vagy éppen azok 
kivívásáért.78 A magyar történelemben így ismert eseménysoroknál szó sincs elszakadásról, 
azok a korban elterjedt értelmezés szerint az alkotmányos szabadságért folynak, 1848 őszétől 
a „beolvasztás” ellen harcolnak, a tavasszal elért vívmányok védelmében. Igazságos, jogos 
és pozitív küzdelemről van szó, mely az uralkodó által aláírt törvények, és a kinevezett kor-
mány mellett, a „zsarnokság” ellen folyt, ezért önvédelmi. A 17. századi eseményeket is ha-
sonlóképpen látták: Bocskai például kényszerűségből fogott fegyvert, hiszen megtámadták, 
mindvégig lojális maradt az uralkodóhoz, akivel kereste a megegyezést.

A kifejezésben szereplő „szabadság” (vagy „függetlenség”) jogokat, szabad mozgásteret, 
a Habsburg-monarchián belüli önállóságot jelenti. Erről olvashatunk az április törvények 
bevezetésében: „az összes magyar népnek jogban és érdekben egyesítése, az ország törvé-
nyes önállása és függetlensége” kívánta meg a jogalkotást.79 Ezt ismétlik meg a képviselők 
1849. januári kiáltványukban: „az 1848. évi országgyűlésen a haza független, fiai s földje 
szabadokká lettek.” Ez utóbbi vitája jelzi a szó helyes értelmezésének fontosságát: az első 
változat szerint Pest eleste miatt „tevénk át üléseinket hazánk szabadságharcaiban kitűnő 
szerepet vitt Tisza völgye fővárosába, Debrecenbe. Innét intéztetik szabadságharcunk nem 
védőleg már többé, hanem támadólag. Nyáry Pál javaslatára kihagyják a támadólag szót, 
„mert Magyarország harca semmit sem változott, akárhova tétetik… mindig egyforma volt.” 
Tévedés a katonai stratégia részét képező támadást emlegetni a kiáltványban, ami a konkrét 
eseményekhez köthető, ám általában a szabadságharc csak önvédelmi lehet.80
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Horváth Mihály az 1860-as évek első felében megírja az 1848–49-es „függetlenségi 
harc” történetét.81 A mű kiemelt figyelmet érdemel, hiszen alig másfél évtizeddel az ese-
ményeket követően készült, szerzője neves történész, aki maga is tevékeny résztvevője 
az eseményeknek.

A címbeli szó számára sem elszakadási törekvést jelent: az elterjedt felfogás alapján 
a nemzeti függetlenség 1848 márciusában „állíttatott helyre”, amikor az országgyűlés 
„teljesen visszaszerzi a nemzet törvényes függetlenségét, az ország önállóságát”. 
Az áprilisi törvényekkel „épségben tartá a monarchiai kapcsolatot, s e mellett a nemzeti 
függetlenség kívánalmait is kielégítette,” a nemzeti kormány törvényes függetlenségé-
ről, az ország „alkotmányos függetlenségéről” van tehát szó. E vívmányok alkotják „a 
nemzeti szabadság és függetlenség, jóllét és boldogság szép épületét”.82 Ahogyan már 
a francia enciklopédiában leszögezték: „Egy állam politikai szabadságát az alapvető 
törvények teszik”, azok, amelyek az állampolgárok politikai szabadságát is biztosítják.83 
Ezért üdvözli Jókai a kiegyezést, amellyel az ország visszanyeri önkormányzatát, „mert 
utoljára is minden szabadsági küzdelemnek végcélja, hogy magunk urai legyünk, s mi-
csoda szabadság volna az, mely mellett ügyeinket akaratunk ellenére más intézi?”84 Így 
sikerül 67-ben megvalósítani 48 célkitűzéseit.

Horváth a munka során a függetlenségi harc helyett egyre inkább a szabadságharc 
kifejezést részesíti előnyben: míg az első kötetben 7-szer fordul elő a függetlenségi harc 
és 3-szor a szabadságharc, a továbbiakban ez az arány 6:20, ill. 3:18, végeredményben 
16:41. A két szó Horváthnál egymás szinonimája, több alkalommal együtt fordul elő,85 
úgy tűnik, a szerző idővel az utóbbi mellett dönt (bár az 1870-es évek első felében meg-
jelent második kiadásban nem változtat az eredeti szóhasználaton). Talán ilyen módon 
is az elszakadási törekvések, a Függetlenségi Nyilatkozat szerencsétlen voltára utal, 
talán inkább a 48 őszétől kibontakozó fegyveres küzdelmet tartja szabadságharcnak. 
Mindenesetre a dualista korszakban a közvélemény számára is gyakran felcserélhető 
fogalmakról van szó.86 Horváth ezek mellett alkalmazza még a szabadságháború és a 
szabadsági háború kifejezéseket is.87

A 19. század második felében az 1848–49-es események jelentik a szabadságharcot, 
amely „nemzeti és alkotmányos”.88 1897-ben a Pallas nagy lexikonában a kor legtekin-
télyesebb történésze, Marczali Henrik e szócikk alatt azt a fegyveres küzdelmet mutatta 
be, amely „Magyarország 1848-iki békés átalakulását követte”.89 Korábbi eseményeket 
sokáig csupán elvétve neveztek így. Ugyanebben az időben hagyta el a nyomdát a ma-
gyar történész szakma első nagy közös vállalkozása, a reprezentatív millenniumi tízkö-
tetes, amelyben elsősorban 1848–49 kapcsán olvashatunk szabadságharcról, Bocskai és 
Rákóczi esetén csupán kivételesen fordul elő.90

1848–49 emlékezete kiemelt fontosságra tett szert a nemzetté válás folyamatában. 
Talán ez is hozzájárulhatott a fogalom kiterjesztéséhez az erdélyi fejedelmek mozgalma-
ira, melyek e korszak előzményei. Szabadságharccá minősítésük a közelmúlt e fényes 
fejezetének fontosságát növelte, miközben bővítette a nemzeti hősök sorát és dicsősé-
ges eseményeket kínált a formálódó nemzet kollektív emlékezete számára. Az idézett 
lexikonban néhány sorral odébb a hajdúkról például megtudjuk, hogy „a politikai és 
vallásszabadságért vívott 17. századi szabadságharcainkban eminens szerepet vittek.”91

A szó értelmezésében segíthet, ha röviden felvillantjuk ellenfogalmait. Ezek kezdettől 
fontos szerepet játszanak a kifejezés alkalmazásakor: azt „önkény, cselek, árulások”,92 
zsarnokság93 vagy despotizmus94 ellenében vívják. A lázadás95 (vagy bellázadás96), a pol-
gárháború,97 a pártütés98 mind felbukkannak ilyen értelemben, a szabadságharc ellenében 
kétségtelenül negatív tartalommal, igazságtalan, törvénytelen, a legitim hatalom ellen 
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indított harcot jelölve, amilyenre 1848-ban a horvátok, a szerbek és a románok részéről 
került sor.99 Az elterjedt felfogás szerint a magyarok szabadságharcot folytattak, a nem-
zetiségi pártütés vagy lázadás viszont polgárháborút eredményezett.100

Mindeközben emlékezetpolitikai háború zajlik a magyar történelem nagy horderejű 
eseményeinek értelmezéséről, és a kiemelkedő személyiségek szerepének tisztázásáról, 
amiben kulcsszerepet játszanak egyes fogalmak. Katolikus részről az 1860-as években 
fontosnak tartják leszögezni, hogy Bocskai, Bethlen, Rákóczi, Thököly küzdelmei „nem 
voltak nemzeti, hanem csak vallási harcok”.101 Velük szemben ők azokra büszkék, akik 
„sem titkos követeket nem küldözgettek svéd, vagy francia királyhoz, sem idegen feje-
delmet, például a török szultánt, a hazába meg nem hívtak; ha katolikus őseink közöl va-
laki tette, azt soha nem dicsértük, dicsérni sem fogjuk.” Amennyiben „a polgári törvény 
és a lelkiismeret között az ellentét nem bizonyos, hanem csak valószínű, nem ragadunk 
fegyvert, nem seregelünk Bocskay, Bethlen, Rákóczi zászlói alá, hogy a törvényes király 
hadainak véres betűkkel homlokára írjuk az állam és a lelkiismeret közötti békeponto-
kat.” Ezek valójában polgárháborúk, „nem szeretjük látni, hogy miképp gyilkolja a test-
vér a testvért; mert nem szeretjük látni, miképp pusztul a haza; mert nem szeretjük látni 
a nyomort”, melyet a sokak által idealizált „nagyszerű idők előhoztak”.102

Az elnevezés, és a mozgalom megítélésének fontosságát jól jelzik a protestáns 
történész Szilágyi Sándor ugyanebben az időben fogalmazott sorai: „hiú törekvés” 
a királyi országrészre támadó erdélyi fejedelmeket „pártvezérekké alacsonyítani”, 
„hiábavaló igyekezet” mozgalmaikat „lázadásokká törpíteni”, Erdélynek „a magyar 
nemzet és alkotmány fenntartása körül missziója volt”, ezért csatlakoztak hozzá Felső-
Magyarország megyéi.103

Nem csupán a kolozsvári születésű Szilágyi fogalmaz így, hasonló sorokat olvasha-
tunk az ókonzervatív katolikus Szécsen Antalnál, a Magyar Történelmi Társulat későbbi 
elnökénél, aki lemond tudományos tisztségeiről, miután az akadémia tiszteleg Kossuth 
ravatalánál. Szerinte „félszeg és felületes felfogás” a Habsburgokkal való ellentéteket 
„egyedül önkényre, vallási és politikai elnyomatási szándékokra és nemzeti ellentétekre 
vezetni vissza”, ám éppen oly „helytelen, a majdnem másfél századon át ismétlődött 
magyar mozgalmakat, egyedül lázongó nyugtalankodásnak és zabolátlanságnak, vagy 
a keresztyénség érdekei iránti közönyösségnek és ellenségeskedésnek tulajdonítani.”104

Zsilinszky Mihály megkülönbözteti egymástól a 17. századi magyar és európai felke-
léseket: míg az utóbbiakat puszta lázadásoknak minősíti, az előbbiek szabadságharcok 
1687-ig, amíg érvényben volt az aranybulla ellenállási záradéka. Bocskai, Bethlen 
és a Rákócziak szabadsághősök, akik nem pusztán vallási, hanem nemzeti célokért 
küzdöttek.105 Károlyi Árpád hangoztatja, hogy „Bocskai támadásának nem a háború, 
nem a lázadás viszketegének kielégítése, hanem a vallásszabadságra s az ország jo-
gainak helyreállítására alapítandó béke volt a célja.” A fejedelem harca „nem lázadás, 
hanem küszködés az államot szabályozó erők egyensúlyáért, tehát az államszervezet 
javáért végzett munka.”106

A kiegyezés kétségtelenül fordulatot hozott a magyar szabadságharcok megítélésé-
ben. Jelképesnek mondhatjuk Fraknói Vilmos álláspontját, akinek 1863–65 közt három 
kiadást megélt tankönyve a 17. századi mozgalmak vezetőit lázadóknak állítja be, aki-
ket nemtelen célok, aljas pénz- és hatalomvágy vezérelt. Minderre a túlságosan nemzeti 
szellemű munkák ellensúlyozására, a lojális magatartás elterjesztése érdekében volt 
szükség.107 A könyv nem örült túlzott népszerűségnek,108 a későbbiekben már nem jelent 
meg,109 szerzője pedig a kiegyezés létrejöttének éveiben alapos tanulmányt jelentetett 
meg a bécsi békéről, amelyben Bocskai államférfiúi erényeit dicséri, amivel elérte a 
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vallási és nemzeti jogok visszaállítását, ezért a nemesség nagy része lelkesen üdvözölte 
a fejedelmet.110 1873-ban kiadott szintézisében még részletesebben ecseteli a korábban 
kárhoztatott „lázadók” érdemeit: az uralkodó részéről elszenvedett sérelmek okozták 
„a nemzeti visszahatás fegyveres kitöréseit”, melyek megakadályozták, hogy az ország 
tartományi szintre süllyedjen. A felkelések eredménye „az állami önállóság, az alkot-
mányos szabadság biztosítása, s ezáltal a nemzet jövőjenek megmentése,” a kivívott 
békékkel „az alkotmány és szabadság újabb vedőbástyákat nyert.”111

A szerzőnek nem felejtették el az önkényuralom idején elkövetett botlását. Egy évti-
zeddel később egy más kérdésről folyó hírlapi vitában Thaly Kálmán is ezzel próbálja 
hitelteleníteni Fraknóit. Fejére olvassa téves megállapításait, „ocsmány rágalmait” a 
magyar szabadság 17. századi ünnepelt hőseiről, akiket egy „nemzet kegyelete koszo-
rúzott.” A szabadságharcokat vezető Bocskai és II. Rákóczi Ferenc „legjogosabb alkot-
mányos küzdelmeit” „Frankl-Fraknói” lázadásnak minősíti, később aztán ő is a nem-
zeti felkelés hőseiről ír a Rákóczi-szabadságharc esetében.112 Fraknói tankönyvét még 
1883-ban is hevesen bírálják az országgyűlésben, ahol Thaly képviselőként hozzászólva 
méltatlankodik.113

Ugyanott támadják Tisza Kálmán miniszterelnököt, aki szerint a Hentzi-szobor a 
polgárháború káros voltára emlékeztet mindenkit. „Úgy látszik, a Bécsben megszólalt 
aulikus politika támadása ellen való védelmet ma már Tisza se tekinti polgárháborúnak, 
se a szabadságharc nagy arányaiban, se a mostani szóháború zsengébb kiadásában” – ér-
tékeli az újságíró Tisza válaszát, miközben a fogalomhasználat visszásságára mutat rá.114

Jókai Mór magyar történelemről készült regényes rajzaiban az 1880-as években Bocskai 
felkelését tekinti az első szabadságharcnak (a következő Bethlen küzdelme). E kapcsán 
elmondja, hogy „máskor is volt támadás a koronás fő ellen, de az lázadás volt; anyagi 
sérelmek visszatorlásából, személyes nagyravágyásból eredő, nem volt célja: le kellett ve-
retnie. – De ezen támadás zászlaja egy magas célért lett felemelve: a lelki szabadságért…”115

1888-ban egy felekezeti lapban azért bírálják egy friss protestáns tankönyv szerző-
jét, mert szabadságharcok helyett vallásháborúknak tartja Bocskai, Bethlen és Rákóczi 
harcait – ezzel azt sugallja, hogy a protestánsok „vallásuk szabadságát vérrel csikarták 
ki.” Pedig „nincs is ma már ember, hacsak nem olyan elfogult mint szerző”, aki az em-
lített „szabadság háborúkat” csupán vallásháborúknak minősítené.” A vádolt fél a kor 
két legfőbb történetírói tekintélyére, Szalay Lászlóra és Horváth Mihályra hivatkozik, 
akik szintén vallásháborúkként írták le az eseményeket, „habár a magyar alkotmányos 
szabadság visszaállítására is jótékony hatást gyakoroltak, mi a magyarországi protestáns 
egyház egyik főérdeme.”116

A leggyakrabban talán a lázadás bukkan fel a jogos szabadságharccal szemben. 
„A Dózsa mozgalom nem szabadságharc, de rablógyilkos lázadás volt, a vezetők tehát a 
halált megérdemelték” – olvashatjuk például egy történeti munkában.117 Egy lapból meg-
tudjuk, hogy a „paraszt-lázadás, vallásháború, pártvillongás, birtokviszály, címért, rangért, 
koronáért és királyságokért folytatott vérontás”, amelyek „csupán állatok dulakodása a 
szabadságháborúkhoz képest… Míg amott állati düh rombol emberi hiúságokért, itt em-
berek küzdenek isteni adományokért.” A szerző által felelevenített Rákóczi-szabadságharc 
során eltűntek a „nemzetbeli, vallási, polgári és hivatalbeli ellentétek.” Az egymástól sok 
tekintetben különböző résztvevők „összeölelkezve együttesen vívták a harcot a jogért, a 
földért, amelyen laknak, a föld szeretetéért, melyet hazaszeretetnek mondunk, s az idege-
nektől való függetlenségért, melyet politikai szabadságnak ismerünk, s melyet 150 évvel 
később, 48-ban tovább fejlesztettek, társadalmi szabadsággá is, — tovább fejlesztve az 
említett érzelmi ölelkezésben levő egyenlőséget és testvériséget is.”118
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(Forradalom és szabadságharc) Reinhart Koselleck mutat rá, hogy a „fejlődés” és a 
„forradalom” (evolúció-revolúció), egymás ellentéteiként, „pártfogalmakként működ-
nek, azonos értelemben használva viszont azt az általánossá terebélyesedő társadalmi 
emancipációs mozgást jelzik, amelyet az iparosodás hajt előre.”119 Két forradalmunkhoz 
egy-egy szabadságharc kapcsolódik, maga a forradalom pedig összefonódik a szabadság 
eszméjével,120 mégis sokak számára a szabadságharc és forradalom összeegyeztethetetle-
nek, egymást kizáró vagy éppen eltérő jelentésű elnevezésekké váltak!

Évszázadok óta ismerték a jogos felkelést, a fennálló hatalom elleni lázadást, a nyílt 
ellenszegülést, a pártütést, az engedetlenséget, ám Hannah Arendt szerint ezek „sohasem 
utaltak felszabadulásra… s még kevésbé egy új szabadság megteremtésére.” Ugyanis 
nem a hatalomnak vagy a dolgok fennálló rendjének általános kétségbevonására irányul-
tak, mint a forradalom, legfeljebb az éppen uralkodó személy kicserélése vagy politiká-
jának alapvető megváltoztatására való kényszerítése volt a céljuk.121

A 18. században felgyülemlett újfajta tapasztalatok és a jelentősen megváltozó elvá-
rások nyomán született meg a forradalom kifejezés modern értelme, amely nyugaton 
képes volt magába egyesíteni az új benyomásokat és igényeket.

Olyan politikai jelszóvá vált, amely a korábbi időszak küzdelmeit jelölő polgárhábo-
rúval szemben képes leírni a társadalmi és politikai változásokat, ugyanis „a béke felvi-
lágosult barátai a polgárháborúkban a fanatikus vallási pártok örökségét látták, melyet 
a civilizációban tett előrehaladásunkkal mindinkább magunk mögött hagyunk.”122 Ezért 
„a reform és a revolúció fogalma időről időre konvergálnak.”123 

Magyarországon a fogalom elterjedésekor erre nem kerülhetett sor, a rosszemlékű 
francia események és a szomorú véget ért jakobinus összeesküvés után sokak számára 
úgy tűnt, hogy az erőszakos forradalom megakadályozhatja a békés reform kifejlődé-
sét. Ekkoriban a revolutio, majd a helyét elfoglaló forradalom megelőzendő, hirtelen 
és gyökeres fordulatnak, kaotikus eseménysornak tűnt, amely vérontást eredményez-
het. Csupán később terjedt el az elhúzódó változások jelölésére.124 Ebben az időszak-
ban Magyarországon sokkal inkább a polgárháború és a forradalom fogalma közelít 
egymáshoz, a „boldogtalan revolutiot” az erőszaktételekkel, Istentagadással,125 azo-
nosították, magyar fordításként 1808-ban az „erőszakos felzavarodást”,126 1817-ben a 
„nagy zenebonát”,127 a következő években a „nagy felfordulást”128 majd a „felforga-
tást”129 javasolták. Egy körülményesebb meghatározás szerint nem más, mint „minden 
indulatoknak, a dolgok régi menetele ellen intézett zabolátlan dühössége”,130 később 
egyszerűen lázadásnak,131 vagy újulásnak132, esetleg anarchiának133 fordítják. Ezekben 
az években olvashatunk a revolutio „zűrzavarjáról”, „gonoszságáról és dühösségé-
ről”,134 az általa okozott „nyomorúságokról”,135 „ragadó nyavalyájáról”,136 amely „ren-
detlenséget” szül.137

A forradalommal szemben a fokozatosan és törvényesen, széles társadalmi támo-
gatottsággal megvalósuló reformokat tartották kívánatosnak, így honosodott meg 
a reformkor kifejezés arra az időszakra, amit másutt a forradalom koraként írnak 
le.138 1845-ben például „a békés reform korának nevezett de könnyen forradalmi-
vá fajulhatott időszak”-ról olvashatunk.139 Széchenyi több ízben óvott a „forradalmi 
iszonyatoktól”, a „zsarnoki vagy forradalmi méregtől”. Magát az „engesztelésnek, 
capacitationak, kölcsönös érdekkimutatásnak és kibékítésnek, szóval: a polgári csen-
des reformnak” híveként jellemzi, míg vele szemben Kossuth a „meg nem szűnő izga-
tásnak, fenyegetéseknek, minden alku-kirekesztésnek, a kormánynyali legmerészebb 
ujj-húzásnak, szóval a már csak hajszálon függő revolúciónak” a hőse.140 Pedig Kossuth 
sem vállalja a forradalmár szerepét: „megtanultam a históriából, hogy a forradalmak 
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napjára gyakran a szolgaság hosszú éjjele következik. E fegyverhez csak a kétségbe-
esés folyamodhatik. Kétségbeesni pedig csak annak szabad, kinek már nincsen mit 
vesztenie. Nekünk Istennek hála még van.”141

Horváth Mihály idézett munkája segít a kifejezések egykori használatának jobb megér-
tésében. Az áprilisi törvények gyors elfogadása annak köszönhető, hogy a javaslatcsomag 
már készen állt, azt korábban „bőségesen” megvitatták, jogalapja a régi törvényekben, a 
dinasztiával kötött szerződésekben adott volt. Ezért „e változást a nemzet maga nem is ne-
vezte forradalomnak, minek fogalmához nálunk a történelmi jog rögtönzött s erőszakos át-
alakításának eszméje köttetett; hanem nevezte reformnak, békés, törvényes átalakulásnak, 
mely számos évek óta terveztetett, nyilvánosan megvitattatott s törvényhozásilag követel-
tetett.” A változás törvényes, az uralkodói szentesítés „a kényszerítésnek, erőszakolásnak 
még gyanúját is elhárítja, a végrehajtott reform érvényességét pedig a jövőre nézve, ha 
lehet még erősbíti: a királyon kívül, szokatlanul, még a trónörökös és annak elsőszülötte s 
jövendőbeli utóda is önként megjelentek a szentesítés ünnepélyére.”142

A forradalom drasztikus átalakulást jelent, amikor kitörnek a pesti munkások mozgal-
mai, „félni lehetett, nehogy a békés polgári átalakulás erőszakos társadalmi forradalommá 
fajuljon el.” 1848 augusztusában Kossuth sem kívánta előidézni a forradalmat, „amíg az 
a nemzet független kormányzatának épsége mellett elkerülhető.” Batthyány Lajos ekkori 
tevékenységének egyik fő célja a hazát „a forradalom és háború örvényétől visszatartóz-
tatni”, ezért ragaszkodott a törvényes formákhoz. A történetíró szerint a magyar ország-
gyűlés 1848. szeptember 27-i határozata által került nyílt ellentétbe a királysággal, amivel 
„a forradalom ösvényére lépett.” A következő év márciusában az oktrojált alkotmánnyal 
a dinasztia „minden történelmi jogot s hagyományt, minden ősi örökséget önhatalmilag 
megsemmisített”, amivel az uralkodóház is „a forradalom terére lépett.” Szemere Bertalan 
miniszterelnök országgyűlési beszédében „forradalmi”-nak mondja kormányát, amely 
„nem irtózik semmi eszköztől, mi a haza megmentésére megkívántatik.”143

Horváth annak idején maga is részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat szövegezésében. 
Itt rámutatnak, hogy őket nem „forradalmi viszketeg”, hanem türelmük kimerülte és ön-
fenntartási kényszerük vezették a példátlan lépéshez. Annak ellenére, hogy a birodalom 
„csaknem minden tartománya forradalomban s a dinasztia egészen gyámolatlan volt”, a 
hű magyar nemzet nem igyekezett ezt kihasználni, megelégedett a felelős magyar kor-
mány megalakításával, ami biztosította a nemzet „szabadságát, önállását és függetlensé-
gét.” Ez pedig nem „új szerzemény, hanem régi, törvény s királyi eskük által folytonosan 
fenntartott jog.”144 Nagy műve összegzéseként ugyanezeket a gondolatokat ismétli: az 
Európán végigsöprő forradalmi hullám ellenére „a magyar nemzet józanabb s nagyobb 
része nem kívánt forradalmat. Csak azon reformokat akarta végrehajtani politikai s pol-
gári életében, melyeket… már 1790-ben s újra 1825 után tűzött ki maga elébe.” 1848 
tavaszán végre lehetőség nyílt „a régóta óhajtott, megvitatott és sürgetett reformok” 
gyors megvalósítására.145 Hasonló értelemben mutatja be az eseményeket néhány évvel 
később Bocsor István.146 Egy másik szerző azért dicséri az 1848-as magyar kormányt, 
mert megelőzte a forradalom kitörését, Pest utcái nem váltak csataterekké, nem állítottak 
barikádokat, nem buktak politikusok, és nem változott az államforma.147

Czetz János szerint az országot az „Udvari Kamarilla intrikái kergették” forrada-
lomba,148 Mészáros Lázár az „udvari ármányt” okolja azért, hogy „a törvényes térről a 
forradalmira” kényszerültek.149 Andrássy Gyula 1861-es országgyűlési felszólalásában 
leszögezi, hogy „a magyar nem forradalmi nép és a végső ellenállásra csak úgy hatá-
rozza el magát, ha lépésről lépésre reá kényszeríttetik,” a forradalom kitörésének oka 
nem az 1848-as törvények elfogadása, hanem azok be nem tartása.150 Szeremlei Samu 
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megismétli, hogy Batthyány „nem akart forradalmi térre lépni”, ami csak 48 őszén kö-
vetkezett be. Munkája előszavában meghatározást ad: a forradalom a lázadás ellentéte, 
„a nagy tömeg erőteljes óvása a kisebb rész s a hatalom túlkapásai ellen, a jog, igazság 
és haladás véres küzdelme a jogtörlés és maradás ellenében.”151

A 48-as kormány egyik nyári irata szerint törvényes úton, „forradalmi veszélyek nélkül 
érhettünk célt… a forradalomból az alkotmányos életre azon elvek megtagadtatása nélkül 
mentünk át, melyek mellett életünk zsengéjétől fogva küzdöttünk; a szabadságba rendet 
hoztunk, de e rendért nem áldoztuk fel elveinket”.152 Ugyanebben az időben Kossuth té-
vesnek mondja azt a beállítást, mintha „Magyarország valamely pártütés vagy revolúció 
útján csikarta volna ki a fejedelemtől jogait és szabadságait.”153 A forradalom tehát számára 
pártütéshez hasonló, törvénytelen lázadás. Később is leszögezi, hogy „az 1848-ki törvé-
nyek nem revolucionális törvények, s a nemzetnek semmi új jogot nem adtak, hanem csak 
a közigazgatás formáit változtatták meg.”154 Kossuth a trónfosztást kezdeményező 1849. 
április 14-i beszédében szintén hangsúlyozta, hogy az egy évvel korábbi törvények „nem 
revolúció szüleménye”, azokkal „a magyar nemzet nem tett revolúciót…”155

A bécsi udvar őszi fellépését tartja forradalomnak: „a király és a kamarilla konspirált a 
királyi eskü, a törvény s alkotmány ellen, – nem mi revoltálunk, hanem az udvar revoltált” 
–írja egy levelében 1848. október közepén.156 A következő év tavaszán már úgy fogalmaz, 
hogy „forradalmi időket élünk”,157 a kormánnyal együtt fogalmazott Európa népeihez inté-
zett kiáltványában „az erény, ez a hazafiúi hűség, ez a szabadságszeretet forradalma”-nak 
nevezi küzdelmüket. A szöveg alkotói tisztában vannak a kifejezés elutasítottságával, ezért 
hangoztatják, hogy „a magyar nemzet forradalma ment a terrorizmus minden szörnyei-
től, s hadviseletünk hódol a műveltség s humanitás isteni elveinek.”158 Szemere Bertalan 
miniszterelnök hasonlóan fogalmaz egy nyári beszédében: forradalmuk „egy más, egy 
magasabb és belsőbb jogszerűséggel is bír”. Míg az eddigi forradalmak „mindig vagy a 
terrorizmussal, vagy a nagyravágyással voltak rokonok”, a magyar küzdelem „tisztán a 
szabadságnak, tisztán a humanitásnak, és a hazaszeretetnek forradalma… csak az ország-
nak függetlenségét akarja biztosítani. Nem mutat elő a történet forradalmat ily magasztos 
jellemmel; nem mutat elő a történet harcot, mely annyira ment volna minden kegyetlen-
ségtől, nem értem a románok, és rácok lázadását, hanem a harcot, melyet mi a szabadsá-
gért vívunk.”159 A forradalom itt már jogos függetlenségi- és szabadságharc.

Kossuth óvatosabb, a későbbiekben is fontosnak tartja a különbségtételt, tovább fog-
lalkoztatja őt az elnevezés kérdése: „A világ megszokta az utóbbi magyar szabadság-
harcot forradalomnak nevezni,” szerinte „köztudomású,” hogy „1848-ban volt ugyan 
forradalom Magyarországon, de azt nem mi magyarok, hanem a bécsi udvar csinálta. 
Az uralkodó-ház volt az, mely a királyi szentesítés mellett alkotmányos úton létesített 
törvényes állapotot fegyveres erőszakkal megtámadta; mi védelmi állást foglaltunk el a 
törvény mellett e támadás ellenében.” Nem zavarja őt a „forradalmi cím”, ám a forra-
dalmat „végeszköznek” tartja, amelyhez a népeknek csak akkor „szabad nyúlniok, mi-
dőn vagy nemzeti létüknek, vagy jogaiknak s szabadságuknak akár visszaszerzésére, akár 
megvédésére más módjuk nincs, vagy midőn boldogságuk szabad fejlődésének valamely 
fennálló rendszer annyira útjában áll, hogy minden áron való eltávolítását a nemzet szent ér-
dekei követelik.” A kiegyezést követően óhajtja azt: „minden lehetőt el fogok követni, hogy 
nemzetem kezében a jogot és szabadságot visszakövetelő forradalom zászlaja fennen lobog-
hasson,” mert a nemzet csak így szerezheti vissza szabadságát és függetlenségét, melytől 
isten és ember igazsága s jog, törvény és szerződések ellenére megfosztatott.” 1848 tavaszán 
azonban „nekünk forradalmat csinálni eszünk ágában sem volt; akkor mi csak reformokat 
akartunk s azokat a király szentesítése mellett alkotmányos úton keresztül is vittük.”160
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Somssich Pál Horváth Mihályhoz hasonlóan megerősíti mindezt: Kossuthnak célja 
nem a forradalom, nem „elvből” forradalmi, nem volt forradalmár minden áron, „a be-
következett események folytán” lett azzá. Eredetileg az alkotmányos átalakulást „békés 
úton, rázkódás nélkül” szerette volna megvalósítani, amit „értekezéseink közben több 
kérdésben tanúsított mérséklete” bizonyít.161

Kemény Zsigmond nevezetes röpirataiban nem bánik kesztyűs kézzel Kossuthtal, viszont 
elismeri, hogy annak 1848 előtti terveiből „elég destrukció folyt, de semmi tiltakozás a társa-
dalom alapjai ellen, semmi pozitív vágy a forradalom előidézésére, akár szocialista irányban, 
akár szabadsági háború alakjában.”162 A forradalom számára is a társadalom alapjai ellen 
irányul, figyelemreméltó a szocialista iránynak és a szabadságharcnak, mint a forradalom 
változatainak megkülönböztetése. Az előbbi a proletáriátus, a munkásság, a birtoktalanok 
által a gazdagok, a földdel rendelkezők ellen vívott harc, amely Nyugat-Európában már 
megjelent, ám Magyarországon semmilyen komoly jelét nem látja sem a reformkorban sem 
48–49-ben.163 Hasonló az ifjú Jókai Mór észrevétele, aki az események sodrában, a kormányt 
Debrecenbe követve figyelmeztet 1849-ben a társadalmi forradalom veszélyére, amikor fel-
teszi a kérdést: „meglehet: hogy egész Európában a politikai forradalmak socialisticus forra-
dalommá változnak: gondolkozzatok róla, mi leend akkor Magyarországból?”164

Nyugaton ugyanis a forradalom egyre inkább társadalmi jelleget öltött, az elégedet-
len munkások megjelenése a barikádokon új kihívást jelentett, Magyarországon erről 
szó sem lehetett ekkoriban, ezért panaszkodik Horváth a 48–49-es magyar események 
európai visszhangja miatt, hiszen ellenségeik „önvédelmünk lázadásnak, szent szabad-
ságharcunk egy proletarius tömeg socialistikus vagy éppen communistikus fölkelésének 
tartatott”. A szabadságharc több valamely részérdekekért folyó felkelésnél. A helytelen 
kifejezések használata a küzdelem félreértését, kellő nem ismeretét, rossz beállítását 
jelenti. Ez „fosztott meg bennünket a pártolástól.”165

Klapka György úgy emlékszik, hogy az ország önállóságának megvalósulásához 
„szerencsére” nem volt szükség forradalomra, törvényes úton jött létre a megegyezés a 
koronával.166 Pulszky Ferenc 1848 októberére teszi a forradalom kitörését, előtte „sem 
Bécs, sem Magyarország nem tudták még mi a forradalom s jobban szerettek volna bár-
mi silány, de alakjában tisztességes kiegyezést, mint a háború esélyeit.”167 Márki Sándor 
a millenniumi tízkötetesben szintén megállapítja, hogy az áprilisi törvények mentesek 
maradtak „a forradalom minden szenvedélyétől. A jogait jól ismerő nemzet önérzetes 
nyilatkozata volt az egész.” (Egyenesen úgy véli, hogy a nemzet nem is új jogokat szer-
zett, „csak a kormányzatra nézve állította össze tisztábban és korszerűbben azokat, amik 
régtől fogva megillették.”) Batthyány nála is „a forradalom gátlója,” aki „vissza akarta 
tartani nemzetét a forradalomtól s nem akart lelépni a törvényesség teréről.” Szeptember 
11-e után már „csak forradalmi lehetett a hangulat, az OHB „teljesen forradalmi alko-
tás,” az ezt követő eseményeket A forradalom s a reakció című fejezetben tárgyalja, ott 
az október 3-i nevezetes leiratot a „felülről kiinduló forradalom” művének tartja.168

Ekkor tört ki „teljes erővel a 19. századnak és hazánknak legnagyobb szabadsághar-
ca”, október 8-áig „a szó szoros értelmében nem lehetett forradalomról beszélni, csak 
átalakulásról; még pedig politikai és nem — mint a franciáknál — társadalmi átalaku-
lásról. Ami idáig történt, azt nem a nép tette, hanem az értelmiség: az ország gyűlése 
és kormánya.” Másutt arról ír, hogy az 1849. január 5-i váci kiáltvánnyal „kezdődött 
a nemzet igazi szabadságharca”.169 A „pártütő” nemzetiségekkel szemben a kormány 
polgárháborúra kényszerült, miközben a perszonálunió „alkalmas volt a lázadás (ez a 
nemzetiségek számlájára írható) és a forradalom fogalmának összezavarására, aszerint, 
amint a Lajtán innen vagy túl szóltak a dologról.”170
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A kiegyezés előtt megjelent Czuczor–Fogarasi-féle szótárban a forradalom szélesebb 
értelemben a fennálló társadalmi viszonyok felbontására indított népmozgalmat jelen-
ti, míg szorosabb értelemben egy „egész nemzetnek vagy a nemzet nagy sokaságának 
fölkelése akár az igazságos, akár zsarnok fejedelem vagy felsőség ellen azon szándék-
kal, hogy új kormányrendszert és álladalmi szerkezetet hozzon be.”171 A forradalom a 
fennálló rend elleni erőszakos fellépés, gyökeres átalakulást tűz ki célul,172 ettől pedig 
sokan igyekeztek magukat elhatárolni, Deák 1863-ban egyenesen arról beszél a felosz-
latott 1861-es országgyűlés számos képviselője előtt, hogy ők akkor a törvényességhez 
ragaszkodtak, ami „egyenes ellentéte a forradalomnak.”173

Éppen ezért vált sokak számára lényegessé a forradalom és a szabadságharc fogalmá-
nak megkülönböztetése. A kiegyezés után Somssich Pál az országgyűlésben azt állítja, 
1848–49-ben nem forradalom, hanem szabadságharc zajlott.174 Ugyanott Jókai tagadja, 
hogy 1848-ban forradalmár lett volna, nagy helyeslés közepette szögezi le ő is, hogy „a 
48-iki küzdelem szabadságharc volt és nem forradalom. És akik abban részt vettünk, 
mindnyájan visszautasítottuk azon meggúnyoló elnevezést, hogy az forradalom.”175 
Ezek után nem csodálkozhatunk rajta, hogy egy képviselő saját magát javítja ki: „a 
magyar forradalom, vagy jobban mondva a magyar szabadságharc”,176 a népszerű Thaly 
Kálmán számára Rákóczi mozgalma nem forradalom, hanem szabadságharc.177

Az egykori kormányzó fia, a magyar politikában vezérszerepre törő Kossuth Ferenc 
hasonlóképpen megkülönbözteti a fogalmakat, tagadja, hogy forradalmi szándékai len-
nének, pártjával „a hagyományos magyar szellemet és jogokat” képviselik, a történelem 
pedig „azt bizonyítja, hogy Magyarország forradalmat soha nem csinált.” 1848–49-
ben Bécsben zajlott palotaforradalom, amiben a magyarok nem vettek részt, „hanem a 
szabadságharc első hónapjaiban a király nevében küzdöttek azok ellen, kiket a magyar 
király lázadóknak nevezett.”178

Tisza Kálmán egykori miniszterelnök 1896-os nagyváradi beszédében kijelenti, hogy 
„a magyar nemzet a szó igazi értelmében forradalmat sohasem ismert”. A kifejezés jelen-
tése: „Vágy és törekvés erőszakkal megváltoztatni azt, ami törvényesen fennáll. Pedig a 
magyar nemzetinek összes harcai nem azért, hanem éppen a fennálló törvények és a lé-
tező alkotmány védelméért folytak.” Ebbe a sorba illeszkedik az 1848-as küzdelem is.179 
Egy korabeli regényben arról biztosítják I. Ferenc magyar királyt, hogy Magyarországon 
sohasem zajlott forradalom, a 17. században fölkelésekre került sor, hiszen „a fegyve-
res ellenállás joga benne volt a magyar törvénykönyvben.” Ezek egyike sem irányult a 
Habsburgok ellen, mivel „a magyarnál nincs dinasztikusabb nép Európában.”180

A forradalom „jogosultsága csak az előrehaladásban rejlik” – olvassuk egy napilap-
ban –, ezért ott tör ki, ahol „a modern eszmék sápadt ellenségei bilincsbe verték a kor 
alkotó kezeit, ráültek a teremtő szellemre, s a hagyományok penészét ápolják a népek 
testén.” Ekkor ugyanis erőszakosan fog „kitörni az eszme… s lerázza a természetellenes 
nyűgöket”, vagyis a forradalom nem más, mint „a jogosult eszmék erőszakos érvényesü-
lése erőszakos elnyomás ellenében.”181 Egy másik lap szerint a forradalom és a szabad-
ságharc kizárja egymást, köztük „nagy és lényeges a különbség”: az előbbi törvénytelen, 
az utóbbit az ország „törvényes jogai védelmében” vívták.182

Egy „érdeklődő szülő” panasza szerint az iskolákban olyan irányzat terjed el, „amely 
a forradalmak s fölkelések elnevezését veszi fel a szabadságharc helyett.” Felvetését 
egy protestáns tankönyvből vett idézetekkel támasztja alá, amelyben Bocskai kapcsán a 
felkelés és a forradalom kifejezés szerepel (Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Thököly 
Imre és II. Rákóczi Ferenc mozgalmai felkelések), a szabadságharc csupán 19. századi 
eseményeknél fordul elő (például görög és lengyel szabadságharc), 1848–49-nél ugyan 
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alkalmazzák a függetlenségi és szabadságharc kifejezést, de forradalomnak nevezik. 
A szerző szerint a fölkelés és a forradalom nem alkalmasak annak „a számtalan önvédel-
mi harc”-nak a jelölésére, „amelyet a magyar nemzet s a magyar protestáns egyház foly-
tatott s dicsőséggel végig küzdött”, hiszen arra utalhatnak, hogy „a mi szabadsághőseink 
ama lázadók vagy felkelők közé tartoztak volna, akiket a jó rend s törvény értelmében 
el kellett tenni láb alól.”183

Az országgyűlésben több ízben félbeszakítják a 48 kapcsán forradalomról beszélőket, 
mert a helyes terminus a szabadságharc. „Nem forradalom volt, hanem szabadságharc. 
Nagy különbség!” – figyelmeztetnek egy román nemzetiségű képviselőt.184 Hasonlóan 
jár a szociáldemokrata honatya, akinek válasza jól jelzi a fogalmak használata körüli bi-
zonytalanságot: „Legyen szabadságharc, bár nem tudom, hogy miért perhorreskáljuk mi a 
forradalmat. Ha a forradalommal jogokat, igazságokat, szabadságokat tudunk kivívni, én 
a forradalmat is üdvözlöm.”185 Még a történész Ballagi Aladárt is megszólják e miatt, aki 
elfogadja a kiigazítást, majd hozzáteszi, hogy „tartalmára nézve forradalmi állapot” ural-
kodott 48–49-ben, amit többen ellenkezve fogadnak.186 Az is előfordul, hogy egy képviselő 
szembeállítja a magyarok szabadságharcát a nemzetiségek „idegen bujtogatók, idegen ha-
talom, lázadás, forradalom hatása” alatt ellenük vívott fegyveres harcával.187

Szintén egymással ellentétes jelentéssel bukkannak fel a kifejezések az egyik vezető 
napilapban, ahol az újságíró azokat kiterjesztett értelemben, saját korára alkalmazza: 
„Nem lázadásról, vagy forradalomról beszélek, hisz nem akarok a törvénnyel ellentétbe 
jönni… hanem törvényes és jogos szabadságharcról.”188

Horváth, aki nagy munkájában oly nyomatékosan állította, hogy 1848 tavaszán nem 
került sor forradalomra, a sajtóban megjelenő egyik levelében „vértelenül végrehajtott 
forradalom”-ról ír, amelyben „alkotmányunk, állami függetlenségünk biztosítására fe-
lelős, parlamenti kormányt alkottunk.” Az „abszolút függetlenség” kikiáltása meggon-
dolatlanság, az elbizakodottság eredménye, hiszen arra az akkori európai viszonyok 
nem nyújtottak lehetőséget.189 A szabadságharc és a forradalom gyakran azonos vagy 
hasonló értelemben bukkan fel: az országgyűlésben előfordul ez Tisza Kálmán minisz-
terelnöknél,190 egy ellenzéki képviselőnél,191 és Thalynál is.192 Sorolhatjuk a példákat 
1848–49-ből,193 az 1860–61-es időszakból,194 bőségesen a kiegyezés utánról,195 és a két 
világháború közötti korszakból.196

Jókai is természetesen rosszul emlékezik, utólag másként látja a dolgokat, amikor 
tagadja, hogy forradalmár lett volna: annak idején ő maga írt Forradalom vér nélkül 
címmel lelkes beszámolót a március 15-i eseményekről, Petőfit a forradalom költőjének 
hívja, a korszakról készült novelláit Forradalmi és csataképek címmel jelenteti meg 
1850-ben.197 Egykori barátja szintén forradalomról beszél, lelkesen fejtegeti Aranynak: 
„Forradalom van, barátom, s így képzelheted, mennyire vagyok elememben. Sokan el 
akarják mozgalmainktól e nevet disputálni, és miért, mert vér nem folyt. Ez csak dicső-
sége a dolognak, de a dolog nevét nem változtatja meg. Én forradalomnak tartok minden 
erőszakos átalakulást, márpedig mi erőszakkal vívtuk ki a sajtószabadságot és Táncsics 
kibocsátását.”198 Vasvári Pál ugyancsak többször méltatja a márciusi forradalmat.199 

Se szeri se száma a korabeli beszámolóknak, melyek forradalomként írják le az ese-
ményeket,200 a Közcsendi Bizottmányt a pestiek forradalmi bizottságnak nevezték.201 
Maga Kossuth is több alkalommal beszélt forradalomról 1848 tavaszán,202 egyenesen 
kijelenti, hogy az ország forradalmi állapotban van,203 amit az őt idéző Zichy Antal meg-
lepő kijelentésként (!)-lel nyugtáz.204 Két héttel később Széchenyi ugyanott kimondja: 
„Ne misztifikáljuk magunkat, forradalmi állapotban vagyunk”,205 egy ekkori levelében 
hasonlóan ír.206
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A friss élmények, a várva várt átalakulások hatása alatt a temperamentumos költő 
vagy a fiatal író büszkén vállalja a forradalmár szerepét, aki képes hozzájárulni az erő-
szak nélkül megvalósuló radikális változásokhoz. A higgadtabb politikusok ugyancsak 
forradalminak érzik a hangulatot, szinte egy csapásra megvalósíthatták hosszú ideje 
érlelődő programjukat. Jókai egyenesen felhívja olvasóit, hogy ne ijedjenek meg a szó-
tól, amelyben benne van „minden mi szép, minden mi fönséges.” Valóságos ódát zeng 
1848 májusában, amikor a forradalmat a napsütés ragyogásához, az éjt követő hajnal 
pacsirtaszavához hasonlítja – soraiból a megvalósult célkitűzések, a kivívott szabadság 
mámora érződik. A kereszténység elterjedése csakúgy forradalom számára, mint korá-
nak eseményei, melyeknek köszönhetően „világ és szabadság terjed szét mindenütt.”207 

Visszatekintve arra az időszakra, később bevallja: „Soha úgy írni, miként akkor, nem 
tudnék többé… Vannak hangok, amiknek kísérteties skáláját ha a rendkívüli napok szen-
vedélye érthetővé teszi is; ha a történelem azokat a rémkorszak vészkiáltásai visszhang-
jainak vallja is; de a költészet, a szépműtan, a jó ízlés nem igazolja soha.” Azok az idők 
elmúltak, „a jelen kor a nyugodt alkotás, a békés kifejlődés aerája. A jelen nemzedék 
feladata csendes munkával építeni a múltak romjai helyébe; se társadalmi, se politikai 
forradalom nem létezik ránk nézve.” Az egykori márciusi ifjú kormánypárti képviselő-
ként már sokkal inkább a törvényes, lojális lépésekre emlékszik, mellyel sikerre vitték 
a reformokat, később pedig ezek védelmében kényszerültek szabadságharcot folytatni: 
„Ma az ország és a trón érdekei eggyé vannak forrva s egymástól se külön nem választ-
hatók, se szembe nem állíthatók.”208 Az emigrációba kényszerült Kossuthnak szintén 
fontos egykori küzdelmeik jogosultságának hangoztatása. 1848 vagy akár 1867 önfeledt 
pillanataiban sokan vállalják a forradalmár szerepet, később már inkább más nézőpont 
érvényesül, és kerülik a kifejezést.

Amikor az egészen különböző helyzetben levő emlékezők vitatják a forradalom ki-
fejezést, és a szabadságharc mellett teszik le a garast, elsősorban a békés átmenetre, 
az áprilisi törvények elfogadására, az első felelős kormány megalakulásának körülmé-
nyeire utalnak. Ezek mind a hatalmon levő dinasztia áldásával valósultak meg, nem 
minősíthetők forradalmi tetteknek, a „reánk kényszerített szabadságharc”,209 csupán ön-
védelmi reakció, visszahatás. E különbségtételről szólnak egy emlékbeszédben: sokan a 
forradalmat „a különben szintén megfelelő, de nem mindig azonos tartalmú szabadság-
harc kifejezéssel szeretik helyettesíteni. Pedig a forradalmi jellegű szabadságharcok is 
egészen jogosult eszközei az elnyomott népnek,” akinek jogában áll felkelni a „gonosz” 
uralkodó ellen.210

Ugyanerre a jelenségre mutat rá Jókai, amikor élete alkonyán a millennium alkalmá-
val újra kiadott „regényes rajzokban” tekinti át a magyar történelmet: „akik politikával 
foglalkoznak, szeretik e szót: »forradalom« elkerülni, s helyette az 1848/49-iki évek 
korszakát a „magyar szabadságharc” címével jelölik.” (Talán saját korábbi parlamenti 
felszólalására is utal.) A március 15-i eseményeket „a legtisztább értelemben vett forra-
dalomnak tartja”, amely nem a trón, hanem „az összes fennálló intézmények ellen” irá-
nyult, a kiváltságok eltörlésével, a jobbágyság felszabadításával létrehozta a „teljes egy 
magyar nemzetet”. A későbbiekben az ellenforradalom támasztott szabadságharcot.211

(A szabadságharc jelentésének kiterjesztése a 19. század végén) A századforduló táján 
a szabadságharc jelentésének többszörös kiterjesztését tapasztaljuk, egyre gyakrabban 
alkalmazzák a magyar történelem 1848 előtti eseményeire, és a jelenkori küzdelmek 
leírására. Történetileg a 17. század mozgalmait nevezik így: egy szegedi plébános, 
országgyűlési képviselő „száz éves függetlenségi szabadságharc”-ról szónokol az 
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országgyűlésben.212 E téren kétségtelenül fordulatot hozott Ferenc József kezdemé-
nyezése, aki 1897 őszén tíz magyar történelmi személyiség szobrának felállítására tett 
javaslatot. Köztük található Bocskai és Bethlen Gábor, akik így hivatalosan is a nem-
zet nagyjai közé kerültek.213 Napokon belül Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletben írja elő, hogy az iskolák ünnepélyen emlékezzenek az uralkodó 
kezdeményezéséről.214 Egy vidéki lap kárörvendő sorai jól jelzik, mekkora jelentőséggel 
bírt a lépés a magyar emlékezetpolitikában: „Vajon azok a miniszterek, akik a budai 
honvédszobor leleplezésére, az aradi vértanúk emlékünnepére nem mertek elmenni, akik 
Kossuth Lajos temetése elől az ország legtávolabbi vidékeire szökdöstek, mit szólnak a 
szeptember 25-iki királyi elhatározáshoz, amelyben ő felsége szobrokat rendel emelni 
Bocskai István és Bethlen Gábor »lázadó« erdélyi fejedelmeknek?”215

Azon „szabadsághősök” hivatalos „rehabilitálása” történt meg, akiknek küzdelme a 
közvélemény számára az 1848–49-i előzménye. Bár ez utóbbi kultusza kulcsszerepet 
játszott a korszakban kialakuló polgári nemzettudat kialakulásában, a hatalom, és sze-
mélyesen Ferenc József számára sokáig kellemetlen emlékeket ébresztett fel. Mindez jól 
illeszkedett 1848 ötvenéves évfordulójának előkészítéséhez: 1897 februárjától elkezdő-
dött egy ahhoz kapcsolódó nemzeti ünnep törvénybe emelése. Ennél kínosan ügyeltek 
arra, hogy hivatalosan a 48-as alkotmány, vagyis az uralkodó által szentesített törvények 
ünneplésére kerüljön sor, és ezt határozottan különítsék el a szabadságharctól – erre a 
király is nyomatékosan figyelmeztetett.216

A szoborállítási kezdeményezéssel és az 1848-ra nemzeti ünnep formájában való em-
lékezéssel a legfelsőbb szintről nyertek megerősítést a szabadságharcos hagyományok. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van a tömegek számára azonosulásra alkalmas fényes 
múlt felmutatása, egy széles körben elfogadott nemzeti panteon megalkotására. Ezt köve-
tően már a katolikus szerzők, intézmények szóhasználatában is érezhető változás állt be a 
„szabadsághősök” megítélésében, Csíksomlyón csakúgy, mint Esztergomban, „a szabad-
ságharcok szinte végnélküli soráról” beszélnek.217 A különféle ünnepi megemlékezéseken 
tiltakoztak a korábbi lázadó megnevezés ellen: a székesfehérvári gimnázium 1899. április 
11-i ünnepségének szónoka szomorúan állapítja meg, hogy korábban „történelmünk nagy 
alakjai Bocskai, Bethlen, Thököly, Rákóczi veszedelmes lázadóknak tekintettek.”218 Két 
évre rá Nagybányán március 15-én azt fejtegetik, hogy az „igazi szabadságharcok” azok, 
„melyeket igaz ügyért vívtak, ellentétben a törvényes jog, az igazság ellen támasztott láza-
dásokkal.” A példát azok a 17. századi küzdelmek szolgáltatják, melyeket a közelmúltban 
még „törvénytelen lázadásokként” tüntettek fel „a nagyvilág előtt.”219 A viharos 1906-os év 
elején a Budapesti Hírlap felháborodva utasítják el az osztrák klerikális újságok összehan-
golt támadását, midőn a „magyar forradalmak”-ról írnak; ezek során a törvényes uralkodó 
ellen „lázadó” magyar árulók megszegték a Habsburg-háznak tartozó hűséget csakúgy, 
ahogyan a jelenben is a függetlenségi ellenzék merészen támadja a kiegyezési rendszert.220

A korszak egyik jelentős történetírója, amikor Kolozsváron hosszú emlékbeszédet 
tart a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 200. évfordulóján, feljegyzi, hogy különösen 
az 1703 és az 1848 közt vont párhuzamát fogadták hosszas éljenzéssel. Ezt a helyi lap 
is megerősíti: „Az a párhuzam, melybe a kuruc kort az 1848-iki szabadságharccal s 
Rákóczit Kossuthtal állította, oly remeke a történelmi esszének, amiről el lehet mondani, 
hogy »nem írva, hanem vésve van.«” Beszámol a zúgó éljenzésről, a percekig tartó ová-
ciókról.221 Továbbra is nagyon fontos a 48-as események előzményeinek, a szabadság-
harcok sorozatának felmutatása. Marczali Henrik, aki 1897-ben még csupán a 48–49-es 
eseményeknek tartotta fenn a szabadságharc fogalmát, 1911-es Magyarország történe-
tében már Bocskai felkelését mutatja be A szabadságharcok kora című fejezetben.222
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Mindeközben zajlik a kifejezés egy más irányú kiterjesztése: a napi ellentétek, 
viták leírására is alkalmassá válik. Már a kezdetekkor felbukkant ez az értelme: egy 
reformkori angliai parlamenti tudósítás szerint egyes személyiségek, pártok saját küz-
delmeiket minősítik a „szabadság harcának.”223 Magyarországon is a politikusok hivat-
koznak előszeretettel így saját szerepükre. Különösen a hírhedt obstrukciót hasonlítják 
szabadságharchoz az ellenzékiek: „mi érezzük, hogy egy újabb magyar szabadságharc 
szele verdesi homlokunkat” – mondja egyikük.224 Az első világháborút szintén nevez-
hetik így.225

Ady Endre a régi és az új Magyarország szembenállásának érzékeltetésére használja 
a szót. 1906-ban lelkesen szögezi le: „Egy dolog bizonyos: szabadságharc folyik ma 
Magyarországon. Belső harc ez a harc: titkos és vulkanikus… e harcnak héroszai… 
akiknek álma és akarata: az új Magyarország. Ez a nagy álom és ez a nagy akarat vívja 
ma Magyarország szabadságharcát… ujjongva észleljük, hogy folyik a szabadságharc. 
Sorakoznak a seregek. Lesz itt, még lesz új Magyarország.”226

Máskor csúfolódva idézi fel saját kora hangzatos „szabadságharcait”, melyek a zsíros 
állásokért folynak: „Állítólag Magyarország is szabadság szent harcát vívja. Itt is sok 
mindent ígérgetnek nekünk a dacos harcolók, ha majd – győznek… A mi szabadsághar-
cosaink mindenre gondolnak… államtitkárságokra s hasonlókra.” A haszonleső dema-
góg politikusokkal szembeállítva „mi csináljuk a magunk szabadságharcát. Magyarabb 
ez, mint az önöké. Mi talán győzünk. Önök semmi esetre sem.”227

Miután a nagyhangú, „függetlenségi” ellenzék hatalomra jutott, Ady maró gúnnyal 
ír a „híres koalíciós szabadságharc”-ról, a „Kossuth-Apponyi-féle szabadságharc”-ról. 
Történelmi hasonlóságot vél felfedezni: „minden szabadságharcunk nagyuraink számá-
ra gyújtott rőzsetűz volt. Mi ezt csináljuk már ezer év óta: föllángolunk, s könnyelmű 
tüzünk mellett nagyurak pirítják meg a szalonnájukat… Csodálatosan, szóról szóra az 
új nemzeti küzdelem, a magyar koalíció esete ez. Kossuth, Apponyi, Andrássy a leg-
tüzesebb harcok idején is legföljebb csak azt nem tudták biztosan, hogy ki-ki melyik 
miniszteri tárcát fogja kapni. De arról biztosak voltak, hogy a csász. kir. kegyelmek tel-
jessége fogja őket jutalmazni a fegyverletételért. Minden gesztusuk emlékeztet Károlyi 
Sándorra, habár Károlyi Sándor is ezeket még régibb árulóktól tanulhatta.”228

Szinte napra pontosan két évvel az első általunk idézett ujjongó cikke után kiábrán-
dulva állapítja meg, hogy „új negyvennyolcban vagyunk, új szabadságharcban, új for-
radalomban – az egykori fiatalságunk nélkül… Ebben a szinte öntudatlan, kérődző ön-
védelmi harcunkban tragikomikusan furcsán megismétlődik minden… Ha nem tudunk, 
mert nem tudunk, igazi forradalmat csinálni, csináljuk végig ezt a gyászos, szekunder 
forradalmat? … Belevittek bennünket a csahosak, a gyöngék, a gyávák…”229

Ignotus a Nyugatban az idősek nevében fellépő Mikszáthnak válaszolva Adyhoz ha-
sonló képpel él, ám ő szembeállítja a két fogalmat: „Nem forradalom folyik itt, hanem, 
hogy magyar történeti terminussal éljek: szabadságharc.” Ezt a küzdelmet a fiatalok 
folytatják az új eszmék nevében „az írói és művészi szabadságért a tudatlansággal szem-
ben… mely a művésziekbe való betolakodását azzal a jelszóval akarja törvényesíteni, 
hogy a magyar művészet nemzeti jellegére vigyáz.”230

Az anarcho-szindikalista forradalmár Szabó Ervin a szocialista proletárság szabad-
ságharcáról beszél,231 ám amikor az 1848–49-es eseménysor gyökeres átértelmezésére 
tesz kísérletet, megkülönbözteti az idegen önkény/zsarnokság ellen irányuló nemzeti és 
az elnyomott, nélkülöző rétegek felemelését célzó társadalmi szabadságharcot: „fényes 
nemzeti” szabadságharcra került sor, amely háttérbe szorította a társadalmit (kiemelés 
az eredetiben).232 
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Mindezek ellenére a szabadságharc használata jóval kevésbé szerteágazó, mint a 
forradalomé, hiszen az utóbbit számtalanszor alkalmazzák történészek is, amikor tör-
vénytelen fellépéseket, radikális változásokat írnak le. Szilágyi Sándor például „ve-
szedelem”-nek tartja a forradalmat, amely 1657 őszétől 1662 teléig harminc erdélyi 
országgyűlés megtartását eredményezte. Ezek többnyire letértek a törvényesség útjáról, 
„fejedelem nélkül és fejedelem ellenére hozott törvényeket. S ez bizony forradalom volt 
az ország házában.”233 Angyal Dávid pozitív értelemben beszél a Bocskai idején tartott 
forradalmi országgyűlésekről vagy forradalmi feltételekről.234 Acsády Ignácnál sok kö-
zépkori események kapcsán olvashatunk forradalomról, de hallunk nála Dózsa szociális 
forradalmáról, az Amerikából beözönlő nemesfém hatására bekövetkező nagy gazdasági 
forradalomról, a csehek Ferdinánd ellen indított 1618-as forradalmáról, a magyar tör-
ténelemben pedig a szatmári béke zárja le a „belső forradalmak” korát.235 A 19. század 
végén jelenik meg nálunk az ipari forradalom kifejezés,236 amelyet az 1820-as években 
„találták ki angol és francia szocialisták… alighanem a Franciaországban lezajlott poli-
tikai forradalom analógiájára.”237

1918–19-et követően még hangsúlyosabbá válik a forradalmi, és a vele együtt jelent-
kező köztársasági eszme elutasítása, amelyek továbbra is a szabadságharc ellenfogalma-
iként szerepelnek. Gratz Gusztáv A forradalmak kora címmel írja meg az 1918–1920 
közti szomorú időszak történetét.238 Egy képviselő szerint „egyenesen a magyar törté-
nelmet hazudtolná meg és a magyar lélek ellen vétene, aki Báthory, Rákóczi, Bocskai, 
Bethlen szabadságharcát vagy akármilyen szabadságharcunk kilobbanását akár lázadás-
nak, akár forradalomnak, akár pedig köztársasági akarásnak akarná nevezni. Ez nem volt 
egyéb, mint Magyarország függetlenségére való helyes törekvés.”239

E korszakban időnként a szabadságharcra is árnyék vetül. 1920-ban például a Pesti 
Hírlap két vezércikkben figyelmeztet rá, hogy amennyiben alkotmányreform nélkül 
állítják vissza a királyságot, azzal „csak új forradalmak és szabadságharcok magvát vet-
nénk el.”240 Amikor 1925-ben Bánlaky József hadtörténész összehasonlítja 1848–1849, 
illetve 1918–1919 eseményeit, a forradalmakat és a szabadságharcokat elég hasonlóan 
írja le, erőszak, terror, rablás, dúlás, fosztogatás jellemzi őket.241

1936-ban egyenesen bíróság elé kerül egy legitimista röplap szerzője, amiért az 
1848-as szabadságharcot Károlyi Mihály és Kun Béla forradalmával azonos forradalom-
nak minősítette. Komoly emlékezetpolitikai vitának lehetünk tanúi: amikor a bíró azzal 
vádolja, hogy írása szerint az 1848-as szabadságharc forradalom, a nyugalmazott száza-
dos védekezése szerint különbséget próbált tenni a kettő között, hiszen a forradalom „az 
állam törvényes rendjének felforgatása.”242

A korszak végén egy államtitkár a szegedi 1919-es ellenforradalmi emlékmű avatá-
sán bizonygatja, hogy a magyar nép nem „forradalmi fajta… hanem törvénytisztelő és 
konstruktív szellem”, a magyar történelem pedig „nem véres forradalmakról, hanem 
véres és áldozatos szabadságharcokról tesz számadást.” Ezek során a magyarság „egyik 
kezében a törvénykönyvvel, másik kezében a szabadság kardjával a törvény és alkot-
mány alapjait védte a vele szembenálló féllel, sokszor a törvény és az alkotmány útjáról 
letért, tehát forradalmi útra lépett dinasztiával szemben.” Egy évvel később a fajvédő 
politikus Endre László szögezi le, hogy „Magyarországon nincs is szükség és nem is 
volt soha szociális forradalom, de voltak szabadságharcok, amelyek élén olyan vezérek 
állottak, mint Bocskai, Bethlen, Rákóczi és Kossuth.”243

A Széchenyi születésének 150. évfordulója alkalmából emlékező Németh László úgy 
fogalmaz, hogy „negyvennyolc sem volt forradalom, csak szabadságharc”.244 A következő 
évben az egykori márciusi napok felidézésekor másokhoz hasonlóan az erőszak szerepében 
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látja a két fogalom közti különbséget. A pozsonyi törvények közjogi vívmányt jelentet-
tek, „a szabadságharc, még a trónfosztás is: csak jogvédelem volt vagy legföljebb jogi 
megtorlás jogi sérelmekre.” Ezzel szemben Petőfivel és Jókaival úgy látja, hogy márci-
us 15-e: „a forradalom a szabadságharcban… Ami a pesti mellékszínpadon történt: az 
Eszme erőszakos belenyúlása az eseményekbe.”245

Tizenöt esztendővel később, egészen más történelmi helyzetben, egy lényegesen 
különböző tapasztalattér hasonló értelmezést szül. Nevezetes 1956. november 3-i rádió-
szózatában Mindszenty József hercegprímás megállapítja, hogy „a lefolyt harc nem 
forradalom volt, hanem szabadságharc… A rendszert az egész magyar nép söpörte el.”246

Az idézetek sorát még folytathatnánk, ám azt hiszem, az eddigiekből világos, hogy 
míg a forradalom kifejezés egyesek számára a hatalommal szembeforduló törvényte-
len lázadást is jelenthet, a szabadságharc kezdettől egyértelműen pozitív tartalommal 
bír: törvényes szabadságjogokért folytatott küzdelmet jelöl. Ennek megfelelően a ma 
1848–49-re oly gyakran használt „forradalom és szabadságharc” kifejezés meglehető-
sen ritka a 19. században, először talán 1891-ben fordul elő,247 majd később is elvétve 
bukkan fel.248 Történeti munkákban kivételesen alkalmazzák, a szabadságharc mellett,249 
Szekfű Gyula Magyar történetének fejezetcíme „Forradalom és szabadságharc”,250 ám 
egy későbbi munkájában ezt „1848 és 1849”-re egyszerűsítette.251 A két világháború 
között a szociáldemokraták őrzik a forradalmi hagyományt, elsősorban az ő lapjukban, 
a Népszavában olvashatjuk a ma elterjedt kifejezést,252 amely az újabb rendszerváltást 
követően az 1940-es évek második felétől terjed el rohamosan.

(Összegzés) Figyelemreméltó a szabadságharc, a forradalom és a függetlenségi harc 
szavaink közel egy időben való felbukkanása és elterjedése az 1830-as évektől – bár 
használatuk, népszerűségük nem egyforma mértékben alakult. A régi kifejezések, mint 
például a lázadás (rebellió), bellázadás, polgárháború, polgári rendetlenség, pártütés, 
zendület, zendülés, zavarok, pártoskodás, honrontó had, már nem alkalmasak az újfajta 
tapasztalatok leírására. A múlt eseményeinek leírására is új szavak kellenek, mert a vál-
tozó idők és remények átértékelésre késztetnek.

Az általunk áttekintett fogalmak a gondolatok kifejezésének cseppet sem semleges 
eszközei: telítettek társadalmi-politikai jelentéssel, kötődnek kialakulásuk, elterjedé-
sük korához, a változó tapasztalatokhoz. Értelmük nem magától értetődő, cseppet sem 
megkérdőjelezhetetlen, többféle tartalmat hordozhatnak attól függően, milyen történeti 
helyzetben bukkannak fel, milyen szemantikai keretet hordoznak.253 A történelmi ese-
mények és nyelvi megfogalmazásaik mindig egymásba fonódnak, ám nincsenek egy-
mással fedésben, „egy adott esemény sohasem merül ki semmilyen megfogalmazásban. 
Esemény és megfogalmazás közt mindig feszültség van, és ez a feszültség történetileg 
folyamatosan változik.”254

A feszültség e felületes áttekintés alapján is nyilvánvaló. A szabadságharc kifeje-
zés 19. század második harmadától történő elterjedése során eleinte számos külföldi 
eseménysorra alkalmazzák, amelyekben egy nép harcol jogai megtartásáért vagy kiví-
vásáért. 1848–1849 ezen a téren is fordulatot hoz: az eseménysort már a kortársak is 
nevezik szabadságharcnak, majd az utókor a szabadságharcnak tartja, miközben egyre 
gyakrabban terjesztik ki a szó használatát a 17. századi erdélyi fejedelmek (elsősorban 
Bocskai és II. Rákóczi Ferenc, ritkábban Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és Thököly) 
mozgalmaira. A kifejezés elterjedésében jelentős változást hozott a kiegyezés, és az er-
délyi uralkodók beemelése a nemzeti hősök sorába, így a szabadságharc jól kifejezi a 
kor emlékezetkultúráját.
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A szóhasználat egyértelműen minősíti az eseményeket, amelyek a magyar múlt dicső 
fejezeteit alkotják. A korszak során egyre inkább előtérbe kerülő emlékezetpolitika számára 
különösen fontos a formálódó nemzettudat történeti érvekkel való megtámogatása, a nagy-
szerű szabadságharcos múlt felelevenítése. Az elterjedt értelmezés szerint a szabadságharc 
(és a hasonló értelmű függetlenségi harc) sem 1848–49-ben, sem a 17. században nem je-
lentett elszakadási törekvést, mindannyiszor jogos visszahatásként, a Habsburg uralkodók 
téves politikájára adott végső válaszként tört ki. A 19. század végén általánosabb értelemben, 
kulturális, társadalmi, politikai, irodalmi ellentétek, küzdelmek leírásánál is előfordul.

A szabadságharc felívelő karrierjéhez kétségtelenül hozzájárult, hogy a másutt elter-
jedt és népszerű forradalom kifejezés nem csengett túlságosan jól Magyarországon. Míg 
az utóbbi a francia forradalmat követően, majd a reformkorban és a későbbiek során is 
veszélyes, erőszakos átmenetet jelölt, sokak számára elutasítandó történelmi esemé-
nyeket jelölhetett, az előbbi megőrizte vonzó, lelkesítő hatását, politikusok, újságírók 
szívesen emlékeztetnek beszédeikben a szabadságharcos hagyományokra. A forradalom 
felforgató lehet, hiszen a fennálló rend ellen irányul, ezért kerülendő, a szabadságharc 
pozitív tartalommal bír, jogkiterjesztéssel jár, a nemzetet felemeli, így mintaként szolgál.

Mindez nem feledtetheti, hogy a történelmi változásokkal párhuzamosan hangsúlyel-
tolódás figyelhető meg, az általunk vizsgált terminusoknak máig nincs egyértelmű, jól 
elkülönített, széles körben elfogadott jelentésük. Jogosan panaszkodik Péter László: „sem 
a közvéleményben, sem a tudományban nincs egyetértés arra nézvést, hogy egy esemény 
mitől felkelés, zendülés, szabadságharc vagy forradalom.”255 Ez véleményünk szerint 
egyszerre oka és következménye a magyar történettudományban és közéletben, a mára 
elburjánzó nyilvános vagy köztörténetben (public history) múltunk néhány nagy horderejű 
eseménysorának értékeléséről, minősítéséről, megnevezéséről máig tartó vitáknak. A né-
zeteltérések részben természetesek, ám úgy gondolom, ezekben az ügyekben mindenkép-
pen szükséges valamiféle tudományos és társadalmi közmegegyezés a történtek általános 
megítéléséről, jelentőségéről.

Néhány lehetséges kérdés a további vizsgálatok számára: mely korszakokban mennyire 
terjedtek el a különböző kifejezések? Hogyan bukkannak fel a sajtóban, a politikusok szó-
noklataiban, a tankönyvekben, a szépirodalomban? Mennyire fontosak a múlt szabadsághar-
cai a történeti emlékezet számára, milyen összefüggésben, kik és milyen gyakran hivatkoz-
nak rájuk? Mikor válik jelentőssé a politika számára a szabadságharcos múlt felelevenítése? 
Milyen viták zajlottak az egyes konkrét szabadságharcok elnevezése körül? Miként alakult 
a kifejezés használata a 20. században, és miként fordul elő napjainkban, milyen elmozdulás 
figyelhető meg a korábbi korszakokhoz képest? Érdemes volna összehasonlítani a magyar 
szóhasználatot a külföldivel, mennyire elterjedt másutt a kifejezés, mely eseménysorokra 
alkalmazzák, vannak-e szakmai, közéleti viták a terminológiáról? Hol mely fogalmakat (pl. 
felkelés, forradalom, szabadságharc, polgárháború stb.) részesítik előnyben? Mennyire sajá-
tos jelenség nálunk a szabadságharc használata, és a forradalommal szembeni tartózkodás?
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Svédországban. Hazai s Külföldi Tudósítások, 
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irataiból. Szerk. Farkas Gyöngyi. Bp., 1998. 58.
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Közlemények 35. (1988) 253.

 1849. jan. 13-i kormányrendelet. In: Steier Lajos: 
Az 1849-ik trónfosztás előzményei és követ-
kezményei. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki 
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 Plosszer Ferenc pápai káplán naplója az 1848/49. 
év pápai eseményeiről. In: H. Szabó László: 
Naplók, versek, levelek a szabadságharc korából. 
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társaink vélünk egy sorban fognak harcolva vér-
zeni, közös honunk alkotmányos szabadságáért, 
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harczának története, 1848 és 1849-ben I–III. 2. 
kiad. Pest, 1871–1872.
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tok az 1848/9. évi szabadságharc különösen az 
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Bp., 1897. 642. (A magyar nemzet története 5.)

 Acsády Ignácz: Magyarország története I. Lipót 
és I. József korában (1657–1711) Bp., 1898. 
586–7. (A magyar nemzet története 7.)

91 A Pallas nagy lexikona 15. Bp., 1897. 321.
92 Figyelmező 1837. júl. 11.
93 Pulszky Ferenc idézi Garibaldit: „Bárhol támad-

jon Európában szabadsági harc, bajtársaimmal 
együtt ott leszek, mihelyt meg fogok hívatni. A 
kezdeményezést azonban nem vállalom el sehol; 
én csak ott hathatok ahol azok, kik a zsarnokság 
ellen küzdenek, valóban kívánják, hogy segítség-
ökre jöjjek.” Pulszky Ferenc 1861. júl. 10-i levele 
Kemény Zsigmondhoz. In: uő: Életem és korom 
II. Bp., 1884. 369.

94 Nem szabadság és despotizmus közti harc forog 
itt fenn. Hazai s Külföldi Tudósítások, 1835. jún. 
24.

95 Pl. Nemzeti Újság, 1848. máj. 11. Közlöny, 1849. 
jan. 19., ápr. 11., 21.

96 Marczius tizenötödike, 1848. dec. 1.
97 Pl. Pesti Hírlap, 1848. nov. 4.
98 Kossuth is használja az országgyűlésben ld. Pesti 

Hírlap, 1848. júl. 12.
99 „A rácok, horvátok lázadása nyomán polgárhábo-

rú tör ki”, miközben a magyarok szabadságharcot 
vívnak. Görgey mint politikus. Budapesti Hírlap, 
1889. máj. 2.

100 Ld. erre egy későbbi korszakból Pesti Napló, 
1894. aug. 15.

101 Z. úr, mint Peleskei Nótárius utazásai. Religio, 
1864. jún. 29.

 Kivételként előfordult, hogy II. Rákóczi Ferenc 
küzdelmét vagy 1848–49-et egyszerre nevezték 
polgárháborúnak és szabadságharcnak. pl. Simon 
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Péter: Király és korona. Pillantás a múltra és 
jelenre I. Bp., 1892. 174.

 Abafi Lajos: Károlyi Sándor tábornok életéhez. 
Hazánk. Történelmei Közlöny 3. (1885) 200.

102 Religio, 1866. aug. 8., 11., okt. 27.
103 Szilágyi Sándor: Erdélyország története, tekintet-

tel mívelődésére. Pest, 1866. VI.
104 Szécsen Antal: Történeti tanulmányok Budapesti 

Szemle 12. (1876) 6.
105 Zsilinszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-ki 

vallásügyi törvényczikkek története. Bp., 1890. 7.
106 Károlyi Árpád: A korponai országgyűlés 1605. 

november–december. In: MOE XI. 198.
 Károlyi Árpád: Bocskai és a bécsi béke. Századok 

41. (1907) 7.
107 Frankl Vilmos: Magyarország története kat. 

gymnasiumok középosztályai számára. Pest, 
1863. 189., 192–4.

 Frankl Vilmos: Magyarország története 
kat. gymnasiumok középosztályai számá-
ra. Második, javított kiadás Pest, 1864. 189–
191., Frankl Vilmos: Magyarország története 
kat. gymnasiumok középosztályai számára. 
Harmadik, javított kiadás Pest, 1865. 188–191.

108 Ehhez ld. Az Üstökös 1867. okt. 19. vagy 
Marczali Henrik: Emlékeim. Bp., 2000. 34.

109 Bíró Sándor kézirata a kor történelem tankönyve-
iről. MTA KK Ms 4302/44. 74–85., 106–7.

110 Frankl Vilmos: A bécsi békekötés 1606-ban. 
Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 3. (1864) 
158–9., 163., 4. (1865) 216–7.

111 Fraknói Vilmos: A magyar nemzet története III. 
Szent István-Társulat, Bp., 1873. 85., 137–146., 
264–5.

112 Thaly Kálmán: Még egyszer a jezsuiták mérgezé-
si ügyéről. A Hon, 1875. máj. 12.

113 Kiss Albert felszólalása. Képviselőházi napló 
1881. XI. (1883. márc. 14.) 121–2.

114 Budapesti Hírlap, 1886. jún. 1.
115 Jókai Mór: A magyar nemzet története. Pesti 

Hírlap 1883. szept. 3. Kötetben: Jókai Mór: A 
magyar nemzet története regényes rajzokban II. 
Bp., 1884. 4. kiad. 114.

116 Thúri Etele: Könyvismertetés (Batizfalvi István: 
A magyarországi protestáns egyház története. Az 
evangeliomi gymnásiumok felsőbb osztályai szá-
mára. Bp., 1888.). Prot egyh isk lapok, 1888. ápr. 
22.; Tájékozás Batizfalvi I. válaszáról. Uo. 1888. 
jún. 24.; Batizfalvi István utolsó szava Thúri E. 
testvéréhez az Úrban! Uo. 1888. júl. 1.

117 Máriássy Béla: A szabadelvűség múltja, jelene és 
jövője. Győr, 1896. 16.

118 Magyar Paizs 1903. dec. 24.
119 Reinhart Koselleck: A forradalom újkori fogalmá-

nak történeti kritériumai. In: uő: Elmúlt jövő. A 
történeti idők szemantikája. Bp., 2003. 87–8.

120 Egy francia politikus szavaival: „ezen revolutio, 
mely a nép által vitetett végbe, egyedül a nép ked-

véért is van végbe víve, a szabadságért, nem a fe-
lekezet hasznáért”. Hazai s Külföldi Tudósítások 
1830. szept. 8.

 „S érezvén a szabadság mi jó: / Azt kiálja 
– revolúczió!” Lévai József: Revolúczió. Pesti 
Divatlap, 1848. ápr. 29.

 Részletesebben ld. Hannah Arendt: A forrada-
lom. Bp., 1991. 12., 19., 37. Idézi pl. Condorcet 
szavait: „a »forradalom« szó csak azokra a for-
radalmakra használható, amelyeknek célja a 
szabadság.”

 Benedetto Croce mutat rá, hogy „valódi forra-
dalmakat csak a liberális szellemű mozgalmak 
teremtenek.” Benedetto Croce: A szabadság hit-
vallása. Bp., 1990. 57.

121 H. Arendt: A forradalom, i. m. 51.
122 Ld. ehhez pl. a francia belügyminiszter körleve-

lét: „Szükség, hogy forradalmi szellemmel legyen 
az (a törvényhozó gyűlés) eltelve, vagy különben 
polgári háború és anarchia fog bekövetkezni.” 
Pesti Hírlap, 1848. márc. 23.

123 R. Koselleck: A forradalom i. m. 83., 87., 89.
124 Uo. 75. A forradalom e jelentése napjainkig fennma-

radt, miközben részben az 1848–49-es események 
hatására pozitív tartalommal szintén telítődött.

125 Magyar Kurír, 1796. júl. 1., 1805. okt. 8.
126 Hazai s Külföldi Tudósítások, 1808. jún. 11.
127 Hazai s Külföldi Tudósítások, 1817. ápr. 23.
128 Mokry Bénjamin: Némely gondolatok és elmél-

kedések a tudósokról közönségesen. Tudományos 
Gyűjtemény 2. (1818) 12: 56.

129 Gróf Désőfi József levelei Döbrentei Gáborhoz. 
Tudományos Gyűjtemény 3. (1819) 6:82.

130 Magyar Kurír, 1823. febr. 4.
131 Hasznos Mulatságok 1830. 1. félév 23.; Nemzeti 

Társalkodó, 1832. szept. 8.
Mások épp ellenkezőleg azt hangoztatják, hogy például 

az 1830. „júliusi revolutio princípiuma nem lázadás, 
nem pártütés volt, hanem ellenállás az erőszaknak 
megtámadása ellen… »Tisztelet a fogadott esküvés-
nek, tisztelet a törvénynek!« ez tehát revolutionknak 
princípiuma.” Magyar Kurír 1831. ápr. 5.

132 Jelenkor, 1832. ápr. 4.
133 Nemzeti Társalkodó, 1832. nov. 10.
134 Hazai s Külföldi Tudósítások, 1818. jan. 17., júl. 4.
135 Magyar Kurír, 1823. ápr. 18.
136 Hazai s Külföldi Tudósítások, 1823. márc. 15.
137 Hazai s Külföldi Tudósítások, 1824. jan. 31., 

márc. 27.
 Lásd még pl. Némely hazafiúi emlékeztető sza-

vak a magyarok nemzeti lelke, és karaktere 
felől. Pesten 1822-dik Esztendőben. Tudományos 
Gyűjtemény 6. (1822) 6: 30–56.

 Kazinczy Gábor: A Grachusok forradalma. 
Tudománytár 1838. Értekezések 3. 105–152.

138 Niebuhr már 1829-ben a forradalom korának 
nevezte az 1789 óta eltelt időszakot. Idézi R. 
Koselleck: A forradalom i. m. 70.
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 Ld. pl. Hobsbawm i. m. Koselleck szerint egész 
újkori történetünket szokás a forradalmak kora-
ként leírni. R. Koselleck: A forradalom i. m. 77.

139 Jelenkor, 1845. júl. 24.
140 Széchenyi István: Politikai programm. Töredékek. 

Pest 1847. 36., 111–3.
141 Kossuth Lajos: Az adó. In: Ellenőr. Politicai zseb-

könyv. Németországban 1847. 456.
 Kossuth felszólalása a pozsonyi országgyűlés 

kerületi ülésén az adó kérdésében, 1847. nov. 29. 
In: Kossuth Lajos összes munkái XI.

142 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi 
harczának története 1848 és 1849-ben I. 2. kiad. 
Pest, 1872. 12.

143 Uo. I. 33., 411., 437–8., 473–4., 523., II. 404., 562–3.
144 Magyarország története a 19. században. 

Szöveggyűjtemény. Szerk. Pajkossy Gábor. Bp., 
2006. 324–5.

 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi 
harczának története 1848 és 1849-ben II. 2. kiad. 
Pest, 1872. 526.

145 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi 
harczának története 1848 és 1849-ben III. 2. kiad. 
Pest, 1872. 595–6.

146 Bocsor István: Magyarország története külö-
nös tekintettel a jogfejlésre IV. Pápa, 1869. 
1485–1498.

147 Mészáros Károly: A magyar szabadságharc előjá-
téka 1848-dik évben. Ungvár, 1862. 35.

148 Czetz János: Emlékezéseim. Budaörs, 2001. 25.
149 Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 

1848/9. forradalom eseményei- és szereplői-
ről. Pest, 1871. 78.

150 Az 1861. év april 2. Pesten egybegyűlt or-
szággyűlés képviselőházának naplója I. Pest, 
1861. 27. ülés (1861. máj. 23.) 211–2.

151 Szeremlei Samu: A Honvédelmi Bizottmány 
keletkezése s a forradalom kitörése 1848-
ban. Pest, 1867. 2., 19.

152 A miniszterelnök Deák Ferenc által fogal-
mazott beszámolója a kormány munkájáról 
1848. júl. 1. körül. Molnár András: Deák 
Ferenc igazságügyi miniszter irataiból. In: 
A Batthyány-kormány igazságügyi minisz-
tere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 
1998. 273.

153 Kossuth 1848. júl. 11-i beszéde. In: Kossuth 
L.: Írások i. m. 107.

154 Kossuth 1849. februári szavait idézi Hermann 
Róbert: 1848 – Forradalom és/vagy szabadság-
harc? Rubicon 28. (2017) 10: 31.

155 Kossuth 1849. ápr. 14-i beszéde. In: Kossuth L.: 
Írások i. m. 360-1.

156 Kossuth levele ifj. Pázmándy Dénesnek, a kép-
viselőház elnökének 1848. okt. 19-én. Idézi 
Hermann R.: 1848 i. m. 31.

157 Kossuth 1849. ápr. 22-i beszéde. Pap Dénes: 
A parlament Debrecenben 1849. II. Lipcse, 1870. 

130. (idézi még Horváth M.: Magyarország i. m. 
II. Pest, 1872. 547.

158 Kossuth és a magyar kormány 1849. jún. 28-i 
kiáltványa Európa népeihez. Közlöny 1849. júl. 1.

159 Szemere Bertalan 1849. júl. 21-i beszéde. 
Közlöny 1849. júl. 22.

160 Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból II. Bp., 
1881. 163–4.

 Ha a magyar szabadságharcot forradalomnak le-
hetne nevezni – mondja máshol –, azt mondanám, 
hogy nem egy győzelmes forradalomra utalhat-
nék, mely nem dicsekhetik ily fontos maradandó 
eredménnyel, mint amint a mienk, bukásunk 
dacára, hátrahagyott. Uo. 170.

161 Deák Ferenc beszédei II. 1848–1861. Bp., 1886. 12.
162 Kemény Zsigmond: Még egy szó a forradalom 

után. In: uő: Változatok a történelemre. Bp., 
1982. 433.

163 Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: uő: 
Változatok a történelemre. Bp., 1982. 202–14., 
364.

164 Jókai Mór: Mi lesz belőlünk? In: uő: Forradalom 
alatt írt művei. Bp., 1875. 116.

165 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi 
harczának története, 1848 és 1849-ben II. 2. kiad. 
Pest, 1872. 64.

166 Klapka György: Emlékeimből. Bp., 1886. 29.
167 „De az udvar nem akart paktálni; akár akartuk, 

akár nem, forradalmároknak kellett lennünk s 
forradalmárokkal nem egyezkedhetik a korona” 
– olvashatjuk a folytatásban. Pulszky Ferenc: 
Életem és korom I. Bp., 1884. 391.

168 Márki Sándor – Beksics Gusztáv: A magyar 
nemzet története 10. A modern Magyarország 
(1848–1896) Bp., 1898. (A magyar nemzet törté-
nete 10.) 68., 129–30., 138., 143–4.

169 Márki i. m. 148–9., 204. A kiáltvány jelentőségét 
hasonlóan értékeli Papp Zoltán: „a legalizált for-
radalom ekkor vált végérvényesen törvények fe-
letti önvédelmi harccá.” Papp Zoltán: A „hírhedt” 
váci kiáltvány. Jogalap: a Deák Ferenc Kulturális 
Közösség kiadványa, 5. (1990) 100. [web] http://
univ.bibl.u-szeged.hu/17278/1/jogalap_005.pdf

 Nem tulajdonít ekkora jelentőséget a nyilatko-
zatnak Hermann Róbert, aki szerint „a hadse-
reg politikai nézeteit ugyanis elsősorban nem 
ékesen fogalmazó nyilatkozatok és kiáltványok, 
hanem a hadihelyzet alakulása határozta meg.” 
Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyilatkozata. 
Hadtörténelmi Közlemények 35. (1988) 292.

170 Ld. A polgárháború kitörése c. fejezetet. Márki 
i. m. 158.

171 Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar 
nyelv szótára II. Pest, 1864. 914.

172 Barta János a 20. század derekán Kemény 
Zsigmond nevezetes röpiratai kapcsán elmélkedett 
a forradalom szó jelentéséről. Mivel rajta kívül nem 
sokan foglalkoztak e kérdéssel, érdemes hosszabban 
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idézni: „De vajon maga a szó: »forradalom«, 
ugyanazt jelentette-e akkor, mint ma? Sok ré-
gi nyilatkozat egybevetése azt bizonyítja, hogy 
akkoriban, sőt századokon át nem választottak 
még el egymástól oly élesen társadalmi, osztály-
jellegű felkelést egy nemzet határain belül – és 
függetlenségi, idegen hatalom elleni fegyveres 
lázadást; a szó jelentése általában a fennálló ellen, 
mindenfajta hatalom ellen való erőszakos fellé-
pést magába foglalt.” Barta János: A politikus 
Kemény. Válasz Pándi Pálnak. Irodalomtörténet 
50. (1962) 273.

173 „Mert nem az áll a forradalmi téren – folytatja a 
haza bölcse –, ki a törvényességhez ragaszkodik, 
s meg akarja szigorúan tartani a törvényeket, 
melyek az országnak és fejedelemnek jogait egy-
aránt biztosítják.” Deák 1863. március 28-i be-
széde. In: Deák Ferenc beszédei III 1861–1866. 
Bp., 1889. 236.

174 a magyar forradalom alatt, amelyet nem is ne-
vezek forradalomnak, hanem szabadságharc-
nak… Somssich Pál felszólalása. Az 1872. évi 
september hó 1-ére hirdetett országgyűlés kép-
viselőházának naplója V. Buda, 1873. 99. ülés 
(1873. febr. 26.) 133.

175 Az 1878. évi október hó 19-ére hirdetett or-
szággyűlés képviselőházának naplója VIII. 
Bp., 1879. 167. ülés (1879. nov. 14.) 150. 
Megjelent még: A Hon 1879. nov. 14.

176 Zimándy Ignác felszólalása. Az 1884. évi 
szeptember hó 27-ére hirdetett országgyűlés 
képviselőházának naplója IX. Bp., 1886. 178. 
ülés (1886. febr. 8.) 43.

 Így lehetnek a magyar király ellen „lázadó” 
erdélyi fejedelmek „forradalmárok”. Vajda 
Gyula: Erdély viszonya a portához és a ró-
mai császárhoz mint magyar királyhoz a nem-
zeti fejedelemség korszakában. Kolozsvár, 
1891. 4.

177 Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett or-
szággyűlés képviselőházának naplója XXII. 
Bp., 1895. 422. ülés (1895. febr. 4.) 276.

178 Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett or-
szággyűlés képviselőházának naplója XXXI. 
Bp., 1896. 592. ülés (1896. márc. 24) 338.

179 Pesti Napló 1896. jún. 26.
180 Werner Gyula: Hunok harca (regény) Pesti 

Hírlap 1899. nov. 10.
181 Pesti Napló 1868. júl. 2.
182 A szerző felrója a katolikus klérusnak, hogy 

távol tartotta magát a szabadságharcoktól. 
Irodalom rovat. Evang. egyház és iskola 1897. 
január 28.

183 Egy érdeklődő szüle: Iskolai ügy. Egy kis pa-
naszféle. Sárospataki Lapok 1897. okt. 11.

184 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett or-
szággyűlés képviselőházának naplója XXXVI. 
Bp., 1917. 728. ülés (1917. jún. 23.) 57.

185 Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett ország-
gyűlés képviselőházának naplója II. Bp., 1906. 
32. ülés (1906. júl. 19.) 142.

186 Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett or-
szággyűlés képviselőházának naplója XXII. Bp., 
1908. 386. ülés (1908. dec. 5.) 185.

187 Lengyel Zoltán felszólalása. Az 1906. évi május hó 
19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának nap-
lója XVI. Bp., 1908. 275. ülés (1908. febr. 21.) 7.

188 Pesti Hírlap 1907. okt. 6.
189 Horváth Mihály 1868. ápr. 12-i levele a szegedi 

szabadelvű körhöz. Pesti Napló 1868. ápr. 22.
190 … magyar szabadságharc, vagy forradalom. Az 

1887. évi szeptember hó 26-ára hirdetett ország-
gyűlés képviselőházának naplója XV. Bp., 1890. 
305. ülés (1889. dec. 10.) 49.

191 … a nemzet nem akar a szabadságharc és forra-
dalom terére lépni. Rátkay László felszólalása. 
Az 1901. évi október hó 24-ére hirdetett ország-
gyűlés képviselőházának naplója XVI. Bp., 1903. 
275. ülés (1903. máj. 20.) 89.

192 Rákóczi forradalma, az a nagy szabadságharc… 
Az 1901. évi október hó 24-ére hirdetett ország-
gyűlés képviselőházának naplója XXIII. Bp., 
1904. 395. ülés (1904. márc. 7.) 46.

193 Közlöny 1849. febr. 24.
194 Vasárnapi Újság 1860. dec. 16., Szépirodalmi 

Figyelő 1861. jan. 16., Vasárnapi Újság 1861. ápr. 
14., Nefelejts 1861. júl. 21., Politikai Újdonságok 
1861. okt. 31.

195 Csupán két példa: Magyarország és a Nagyvilág 
1867. okt. 5., Galgóczy Károly: Emlékbeszéd Dr. 
Entz Ferenc, a M. Tud. Akadémia levelező tagja 
fölött (Értekezések a természettudományok köré-
ből, 8/11.) Bp., 1878. 6.

196 Forradalmak természetes, majdnem logikus kö-
vetkezései az egymással szemben álló politikai 
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