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Bern születésének 200. évfordulójára

KovÁcs ISTVÁN

Bern tábornok a nyári erdélyi hadjáratban
"Marosvásárhely néptelen, csendes: látszik, hogy Erdély leghazafiasabb városa.

Az ifjúság fegyvert fogott és elment Bern ap6val védeni a hazát, a nok pedig a zárt ab-
lakok mögött zászl6t hímeztek és tépést csináltak" - jegyezte fel 1849.június 30-án este
napl6jába egy tizenkilenc éveslembergi diák, Edmund Slaski, s még azt is hozzáfuzte: -
"Tízegynéhány lengyel ulánus k6szált az utcákon. Azok, akik nem jutottak 16szerszám-
hoz. Tekintetükön látszik, hogy szégyennel tölti el oket a tétlenség akkor, amikor test-
véreik harcolnak. Rendre azzal a kérdéssel állnak elo, hogy van-e már nyereg. Szeretné-
nek egy szempillantás alatt a harcmezonteremni, ahol lehet, hogy a halál vár rájuk..."

Slaski négy idosebb lengyel tiszttel érkezett a városba, közülük ketten, Franci-
szek Los alezredes és Leon Czechowski ornagy az 1830/31-es lengyel szabadságharc ve-
teránjai. Az erdélyi lengyellégi6 1. zászl6aljához csatlakozva akartak Bemhez jutni, de
a lengyel gyalogság egy kisebb, Marosvásárhelyen felszerelt ulánusszázad kíséretében
már útban volt a besztercei hadosztály tekei táborába.

A honvédség tavaszi gyozelmeitol fellobbant remények idején a lengyelek ismét
számosabban vágtak neki a már szigorúan orizett galíciai határnak, hogy Magyar-
országra átkelve ]6zef Wysocki tábornok légi6jához vagy Bemhez csatlakozzanak. Ga-
líciában a magyarok iránti rokonszenv hullámain terjedtek Bem téli-tavaszi gyozelmei-
nek hírei, aPoroszországhoz tartoz6 Poznani Nagyhercegségben a szabadabb sajt6 is
beszámolt r6luk. E gyozelmek, mintegy visszhangként, azt a reményt keltették a len-
gyelekben, hogy Bern a magyarországi háború befejezése után betör Galíciába, majd
Orosz-Lengyelországba, s helyreállítja a xvrn. század utols6 harmadában felosztott
hazát. Bern val6ban foglalkozott a galíciai betörés tervével. Eredeti elképzelései szerint
a Besztercén és Szamosújvárott szervezett lengyellégi6 lett volna a Lengyelországot fel-
szabadít6 sereg magva.

Az 1831 6ta emigráci6ban él6 Bem tervei szövögetésekor fellegekbenjár6an ál-
modoz6 volt, megval6sításuk elott azonban körültekintoen mérlegelt. 1849. május 6-án
a temesvári ostromtáborban kelt levelében éppen 6 az, aki lebeszéli az északi hadsereg
f6parancsnokát, Henryk Dembinski altábornagyot arr6l, hogy Galíciába benyomul-
jon, mert az, kudarc esetén, a lengyel nemességvégkiirtásánák következményével járhat.
Realista helyzetértékelését illusztráland6, megemlíthet6, hogy Bem volt talán az egyet-
len, aki április elejei szászsebesi kitüntetésének Pet6fi által megörökített hangulatában
is tudta: a harc a Bánság küszöbön áll6 felszabadításávalsem érhet véget, mivel az orosz
intervenci6 aligha kerülhet6 el. Ezért szervezte oly lázas sietséggel az erdélyi had-
sereget.

Bemnek az 1830/31-es szabadságharcban csak tüzérséggel volt dolga: el6bb üteg-
parancsnokként, majd az egész lengyel tüzérség f6parancsnokaként. Ebeosztásában
val6ban csodát muvelt - a gy6ztes iganiei, a vesztes osztrolenkai csatában és a bukás
el6estéjén, Vars6 védelmében is. Ennek kapcsán találkozhatunk olyan véleménnyel is,
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hogy csak hadosztálynyi, legfeljebb hadtestnyi ero élén tudott sikereket elérni, s így
nem volt több mint zseniális partizánvezér. E tézis igazolására azt szokás felhozni,
hogy Bem 50000 fos hadsereggel veszített csatát Temesvárnál. A mérlegeléshez azon-
ban tudnunk kell, hogy Bern egy demoralizálódott hadsereg parancsnokságát vette át
Temesvárnál, ~ kényszerhelyzetben vívott csatát. A gyozelemnek indult ütközet me-
netében.egyébként akkor állott be fordulat, amikor a magyar ütegek sorra elhallgattak,
mert Dembinski, a korábbi foparancsnok már Lugosra küldte a Iószertartalékot.

Bem hadvezéri zsenialitását éppen az 1849 nyarán vívott hadjárata bizonyÍtja két-
ségbevonhatatlanul. Az Erdélybe öt helyen betört egyesített orosz-osztl'ák hadsereg
58 000 emberével és 120 lövegével szemben Bem alig 39000 honvédet és 98 ágyút, röp-
pentyut tudott szembeállítani. Közvetlenül azonban jóval kevesebbet, mivel a hat had-
osztályra tagolt erdélyi hadseregnek csak négy hadosztálya tartózkodott a veszélyez-
tetett határ menti pontok térség~ben. A dévai hadosztályt lekötötte a gyulafehérvári
erodítmény körbezárása és az Erchegység figyelése, a kolozsvári hadosztály pedig
amolyan tartalékot alkotott.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az erdélyi hadsereg nagyobb része alig
kiképzett és hiányosan felszerelt újoncokból állt. E tény a lovasság miiködésénél volt
legszembeszökobb. Eközben Bem néhány harcedzett zászlóalja a kormány kérésére
nyáron végig a Bánságban tartózkodott, s alig vett részt a harcokban.

Az intervenciós orosz hadsereg foparancsnoka, geM Ivan Fjodorovics Paszkevics
tábornagy azt az utasítást adta Alekszandr Nyikolajevics Lüdersznek, az Erdély meg-
hódítására kijelölt V. hadtest vezénylo tábornokának, hogy miután f6erejével a Tö-
mösi és a Törcsvári szoroson betör és Brassót elfoglalja, nyolc napon belül pacifikálja
a Székelyföldet. Ezt követ6en kellett volna Gyulafehérvárt felmentenie, majd az eroit
feltételezhetoen Kolozsvár térségében koncentráló Bemmel leszámolnia, és Nagyvárad
irányában az Alföldre kitörnie. Minderre Lüdersznek nem több mint három hét állt
rendelkezésére. Az o eredeti szándéka egyébként az volt, hogy Brass6 elfoglalása után
Nagyszebennek fordul, majd Gyulafehérvártól a Maros völgyét követve Szegedet fog-
lalja el. Ezt a tervet Paszkevics csak július közepén hagyta jóvá, miután a sajátja ku-
darcot vallott.

A kudarc nyilvánvaló oka az erdélyi hadsereg jóval nagyobb és eredményesebb
ellenállása, mint amire a cári hadvezetés számított. Az ellenállás eredményességében
Bemnek dönto érdeme volt. Ennek bizonyítására utalhatunk a Beszterce térségében jú-
nius 20. és július 10. között lezajlott ütközetekre. Makszim Makszímovics Groten-
hjelm tábornok 12 500 embert és 33 ágyút számláló orosz-osztrák hadosztálya június
20-án kelt át az alig orzött Borgói és Radnai szorosokon. A két nappal késobbi borgó-
prundi összecsapás nyomán a nagyobb részt újoncokból álló 8000 feSsbesztercei had-
osztály két nap alatt 80-90 kilométert hátrált, s nyitva hagyta az utat Marosvásárhely
felé. Bem június 24-én Désen vette át a 6000 emberre apadt hadosztály parancsnok-
ságát. Pár óta alatt helyreállította a fegyelmet, és június 26-án bevonult Besztercére.
Másnap Borgórusz felé kimozdulva, a rá jellemzo határozottsággal támadta meg az
övénél kétszerte erosebb ellenséget.

Történetírásunk a nyári erdélyi hadjárat válságosra forduló csatáí során a magyar
táborban kirobbant fejetlenséget érzékelend6, különböz6 forrásértékii leírásokkal ren-
delkezik. A honvédsereg összeomlásában - Segesvárnál, Kohalomnál, Hátszegnél, Nagy-
csiirnél, Szászvárosnál és Bánffyhunyadnál - az játssza a meghatározó szerepet, hogy
minden tekintetben gyengébbaz orosz vagyaz orosz-osztrákcsapatoknál.Amikor az
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er6k megközelít6en kiegyenlítettek, Bern a gy6ztes: július 20-án és 21-én Sepsiszent-
györgynél, július 23-án Moldvában, augusztus 5-én Nagyszebennél. De nem egy eset-
ben kelt zavart akkor is, amikor végül 6 a vesztes. Emlékezetes példa rá a segesvári
csata els6 szakasza.

Arr61 azonban, hogy Bern ellenfeléénél gyengébb er6vel végrehajtott váratlan
június 27-i támadása mekkora pánikot idézett el6 a borg6ruszi orosz táborban, semmit
sem tudunk. Pedig a jelizavetgrádi ulánusezred egyik tisztje, Mihail Gorjacsev már száz
évvel ezel6tt beszámolt r6la az Egy veterán visszaemlékezéseicímo emlékiratában. Meg-
ismerése árnyalhatja az ütközetr61 f6leg Gyalokay Jen6 által rajzolt képeket.

"Az ellenség el6retolt tüzérségévell6ni kezdte állásainkat: az ágyúlövés vésztj6s16
döreje elektromos szikraként hatott a táborra. Egy szempillantás alatt talpra ugrott
mindenki, s az emberek, mintha a föld lökte el volna magát616ket, lovuk mellett ter-
mettek. Hihetetlen kapkodás támadt. A közvetlen parancsnokok szakadatlan kiáltozá-
sa, a »Nyergelni! L6ra!, Indulj!, Gyorsabban!, Gyorsabban!« csak növelte a fejetlensé-
get, ami egyébként is rossz hatással volt a hasonl6 helyzeteket nem ismer6 katonákra.
Az el66rsökt61 egyesével befut6 kozákok kiáltásai, hogy »Az ellenség rengeteg ember-
rel támad!« tovább fokozták a közkatonák amúgy is ideges hangulatát. Az egyenként
száguld6 lovasok nyomában a legnagyobb rendetlenségben vágtatva futott be ezre-
dünknek az a szakasza, amely jár6rön volt. A vágtáz6 lovasok szinte mindegyikének
éles »Talpra!« kiáltása még tovább növelte a zorzavart a táborban, s ez károsan hatott
különítményünk felvonul6 csapataira. [u.] A szekérsor és a málha egyes részei [u.] le-
borultak az út két oldalán húz6d6 meredek lejt6n."

Bern tehát szinte jobban meglepte Grotenhjelmet, mint a szövetségesek néhány
nappal ezel6tt a besztercei hadosztályt, amelyr61joggal vélhették úgy, hogy többé nem
kell vele számolniuk.

Gorjacsev idézett beszámol6ja alapján számunkra az is világos, amit Gyalokay
Jen6 Az erdélyihadjárat 1849nyarán címo munkájában a csata ismertetése kapcsán nem
ért. Márminthogy az orosz ulánusok miért üldözték oly határozatlanul a visszavonul6
magyarokat: "mindent elsöpr6 lovasrohamra egyáltalán nem került sor, mert az orosz
dzsidások nem viselkedtek valami h6siesen - írja. - Már Jád el6tt megtorpantak.To-
vábbjutásukat - állít6lag - a falu keleti végén folydogál6 kis pataknak meredek partja
akasztotta meg."

Gorjacsev a roham eredményét, részben mintegy Gyalokay gondolatmenetéhez
kapcsol6dva, egyetlen mondatban összegzi: "...a csata, melyet lovasságunk ily sikeresen
kezdett, végül elég súlyos veszteségekkel járt számára." Az, hogy miben állt ez a veszte-
ség, magyarázatot ad Gyalokay talányt sugall6 megjegyzésére: "Egy völgyben nyomul-
tunk el6re, amelyet egy alig észrevehet6 szakadékos, meredek partú, ingoványos kis
patak szelt át. Ulánusainknak a szétsz6r6dott huszárokat üldöz6, magát61 értet6d6en
rendezetlen osztálya nekifutott ennek a pataknak, ennek a számára váratlan akadály-
nak, amely a magyarokat viszont megmentette. [u.] Az ulánusokt61 hátravetett gyalo-
gos oszlop a foly6 - számára el6nyös - kanyarulat át kihasználta. Amint az osztály
megrohanta a huszárságot, az ellenségesoszlop átfutott a patak túls6 partjára, s abban
a pillanatban, amikor az ulánusok megtorpantak az ellenség eMtt, össztüzet zúdított
osztályunk szárnyára és hátába. Ugyanekkor a bokrok között elrejt6zött székelyek,
akik sötét egyenruhában voltak, s addig nem vettük észre 6ket, szemt61szembe vették
toz alá az ulánusokat." Az orosz lovasok rohamát tehát nem csupán apatakmeredély
tart6ztatta fel, mint Gyalokay véli.
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Az ulánusok a nehezen kibontakoz6 és közvetlenül végül is kudarcot vall6 ro-
hamban, Gorjacsev szerint, hat tisztet és mintegy félszáz altisztet és közlegényt veszí-
tettek sebesültekben és halottakban.

A fenti beszámol6 annak bizonyítására is szolgálhat, hogy Bem a harcol6 felek
közötti er6különbséget meglepetést okoz6 fellépésével pr6bálta meg kiegyenlíteni.
Ez a június 27-i jádi csata els6 szakaszában sikerrel kecsegtetett, aztán egyértelmden a
szövetségesek javára billent a mérleg. Másnap már sz6 sem lehetett Bem kezdeményezé-
sér6l. S6t, ahogy Gyalokay írja: ..Nem várta meg az oroszok átkarol6 mozdulatainak
hatását, hanem elrendelte a visszavonulást Beszterce felé, mégpedig nagyobbára tüzér-
ségének fedezete alatt, amelynek vezetését 6 maga vette át."

A szabadságharc eseményeir61sz616munkáiban mindvégig rideg tárgyilagosságra
törekv6, érzelmekt61 mentes Gyalokay, Bem besztercei visszavonulása kapcsán, szük-
ségesnek tartja megjegyezni: ..Bem - aki nem tudta, mi fán terem a félelem - csupán
legszdkebb törzsét61 környezve, felállított két ágyút a falu (Besseny6)Mutcáján, s maga
vezényelte 6ket a dragonyosok ellen. Az ellenség a váratlan ellenállásra megtorpant,
s Bemnek így még volt annyi ideje, hogy gyorsan felkapcsoitassa a két ágyút és kisurran-
jon velük, a kétségtelenül veszedelmes helyzetb6l."

Bem határozottsága és a honvédeknek a kétnapos ütközetben, a néhány nappal
korábbihoz képest eltökéltebb helytállása tette oly 6vatossá Grotenhjelmet, hogy
újabb gy6zelmei ellenére is visszahúz6dott határ menti kiindul6állásába, Borg6ruszra.
Pedig a besztercei hadosztálynak végeredményben mindhárom fegyverneme - szigorú
szemmel nézve - kudarcot vallott. Egyedül Bem állta meg a helyét. Ez ellensúlyozta
Grotenhjelmharctérisikerét.Ennek következtébena lengyelvezér-néhánynapkivé-
telével- július 10-igura maradt Besztercének is.

A besztercei harcok kapcsán cáfoland6 az a Bemet nemegyszer ért vád, hogy so-
kat kockáztatott, és nem kímélte katonái életét. A Grotenhjelm betörése nyomán
Beszterce térségében kialakult helyzet, a megoldand6 feladat és az ehhez rendelkezésre
áll6 er6 eleve rákényszerítette Bemet a kockáztatásra. Ha ezt nem vállalja, az orosz-
osztrák hadosztály Marosvásárhelyre, a székely hadosztály hátába sétálhatott volna.
Így viszont Grotenhjelmnek csak negyvenhárom nap múlva sikerült a Székelyföld M-
városát megszállnia. Az pedig, hogy a Beszterce környéki összecsapásokat követ6 visz-
szavonulást Bem mindig személyesen a tüzérséggel fedezte, éppenséggel azt bizonyítja,
hogy j611ehet,saját életét nem, de a katonái életét kímélte. Ha egy-egy csatában döntést
kellett hozni a harc menetében, rákényszerült a nagy véráldozattal jár6 rohamokra,
amelyek nem mindig jártak sikerrel, ez azonban nem azt jelenti, hogy kapkodva, szük-
ségtelenül küldte katonáit mészárszékre - mint ezzel pl. Kemény Farkas kimondatla-
nul is vádolta.

A szabadságharc utols6 gy6ztes csatáját Bem vívta - öt nappal a segesváriütközet
után. Szinte lemásolta a Nagyszeben els6, március ll-i felszabadításának hadmtíveletét.
Mindkett6 zseniális helyzetfelmérésen alapult és rendkívül kockázatos volt. Csak egy
6ramdpontossággal mdköd6 hadsereg volt képes végrehajtani. Bem közvetlen irányítá-
sa alatt a segesvárivereség után innen-onnan összeszedett csapatokb61 eggyéforrasztott
hadsereg is hibátlanul mtíködött. Bem augusztus 5-én gy6zött Nagyszebennél, de más-
nap Lüdersz két és félszer er6sebb hadát61 megsemmisít6 vereséget szenvedett. A seges-
vári csatát Kemény kolozsvári hadosztálya késte le, az augusztus 6-i nagyszebenit Stein
Miksa ezredes dévai hadosztálya.
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Bern ennek dacára nem adta föl. O nem ismert vesztes, reménytelen helyzetet.
A világosi fegyverletétellel egy id6ben akarta rábeszélni a Törökország felé menekül6
Kossuthot a harc folytatására. Csak augusztus l8-án fordított hátat az erdélyi hadszm-
térnek, látván, hogy már senki se akar harcolni.

De szóljon róla a nyári ellenfél is, Artur Adamovics Nyepokojcsickij ezredes, aki
Szkarjatyin tábornok segesvárihalála után lett Lüdersz vezérkari f6nöke. Az általa ösz-
szeállított, s az Erdélyi hadjárat 1849-bencímen l858-ban kiadott szakmunkában ez ol-
vasható ~z I. Miklós cár által név szerint szélhámosnak, gazembernek, gonosztevonek,
gyilkosnak tartott Bern nyári erdélyi muködésérol: "Ezek a hadmuveletek Bern ragyo-
gó tehetségérol és katonai elgondolásáról tesznek tanúbizonyságot. Mindent megtett,
amit lehetett. El kell ismerni, hogy rendkívül tevékeny, energikus, határozott és bátor
ember volt. A csatában mindig elöl járt, jelenlLtévellelkesítette a magyar csapatokat.
Kituno tüzér volt, rendkívüli ügyességgelalkalmazta ezt a fegyverneme~:Az ellenséges
tüzérség muködése alapján mindig kitaláltuk, hogy Bern jelen van-e." Osszegzésül ezt
még azzal is kiegészíthetjük, amit a téli hadjárat kapcsán Czetz János írt Bemrol:
"...hadvezér volt a szó legszorosabb értelmében".

Elhangzott 1994.március 14-énMarosvásárhelyen, a Bem születésének 200. évfordul6ja al-
kalmáb61 rendezett tudományos ülésszakon.

Kedves ünneplo barátaim!

A történelmi ünnep fontos része az emlékezés. A megemlékezés, legyen bár csa-
ládi vagy közösségi, az elmúlással szembeni kihívás. Tudatosítása annak, hogy vagyunk
- a múlt és a jövometszetében. Vagyis a jelenben. A história ilyen egymáson áttetszo
metszetekbol áll össze. Ezért doboghat azok szíve is a miénkkel együtt itt ma, akik
száznegyvenöt-száznegyvenhat éve éltek, és történelmet írtak e tájon. Ezért lehetünk
mi is velük - ha térben mozdulatlanul is -, közel másfél évszázadot araszolunk vissza
az~~ .

Könnyebben tehetjük ezt, ha az ellobbanó ünnepekkor tisztelt hosök egyike-
másika hétköznapjainkban is velünk tarthat. Az, akinek tettei, jövendot visszhangzó
szavai, máig ívelo mozdulatai nemcsak érzelmeinket borzongat ják meg, hanem jelle-
münk formálói, egy olyan forrás lelki-tudati ásványoldatai, amelybol mindig erot
meríthetünk.

Bern József tábornok, aki most kétszáz éve született, s így ma személy szerint ot
is ünnepeljük, ilyen hos. Tétován mondom r61a, Bern apóról, hogy hos, mert ezzel
akaratlanul is szobortalapzatra állítom ot. Holott o él. Ez persze nem jelenti azt, hogy
ne legyen a valóságban szobra.

Bámulatos, hogy ez a mogorva, csúf kis ember, aki ittlétének tíz hónapja alatt tÍz
szót se tanult meg magyarul, a varázslatosan szónokló és szervezo Kossuthtal vetélkedo
kísér6je fentebb említett hétköznapjainknak. Talán azért, mert halálmegveto bátorsága
egy volt a szabadságügye iránti halálmegveto, vagyis örökkévaló szeretettel.

A szabadság az egymásért valóság természetessége.Bern alakja így lehet az egymá-
sért való szeretet jelképe is. Ha a másikunkról nem feledkezünk meg, orá emlékézünk.

Elhangzott 1994.március lS-én Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk emlékmúvénél




