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Kovács Lehel István

Bem: egy szobor története
Vajon predestinálva van-e a művész arra,
hogy mit alkosson? Mikor jön létre a kötődés az alkotó és a mű, az alkotás között? A
tervrajz első vonalának meghúzása pilla
natában, a márvány kiválasztásának pilla
natában, az első kalapácsütés pillanatában,
vagy sokkal korábban? Istók János azért
élt, hogy a Bem szobrot megalkothassa...
Nagyapja, Veres Borcsa István – az
utolsó hétfalusi ’48-as honvéd – már apró
gyermekként is gyakran a térdére ültette
– mint ahogy Istók később elmesélte Beke
Györgynek – és Bem tábornokról mesélt
neki. Mellette szolgált az erdélyi hadjárat
ban. Még a beszédét is utánozni tudta, len
gyelül. János pedig vidám gyermek volt.
Nevetett, kacagott nagyapja meséin, de
már ekkor gyökeret vert benne a népe és a
szabadság iránti szeretet. Gyerektársaival
honvédeskedtek, szabadságharcosdit ját
szottak, s mindenkinek így mutatkozott
be: „Istók János honvédkapitány”. Ez a
név rajta is maradt. A falusi asszonyok
később is így érdeklődtek utána: „hogy
van a kapitány úr?”
Az első világégést követő időszakban
egymás után készített Istók a vidéki váro
sok számára hősi emlékműveket, többnyire
katonafigurákat. Cinkota, Gyoma, Kőrös
tarcsa, Moson, Győrszentiván, Rákosfalva,
Isaszeg, Nagydorog, Öcsöd, Kunszent
miklós, Sárszentmihály stb. dicsekedhetnek
ezekkel az alkotásokkal. Azonban ezek
az emlékművek – akarva-akaratlanul –
nemcsak az I. világháborúról szólnak.
Sokkal több van bennük az 1848-as Sza
badságharcból. A szobrászt – talán nagy
apja meséinek hatására – állandóan fog
lalkoztatta a nemzeti felemelkedés fényes
pillanata. „Körülfogtak nagyapám meséi,
és azokat mintáztam meg.” – mondta Beke
Györgynek. Minden szobra 48-ról és 48nak szólt, ábrázoljon bárkit, bármit. Szobájának kandallóján is egy sántikáló katona
állt, „az utolsó 48-as harcos” – mondta...
És ezen szellem törekvéseinek megvalósulása
Bem puritán, egyszerű és mégis monumentális
alakja. Istók egyik főműve.
Istók János szobrászművész 1932-ben
nyerte meg a pályázatot, a terv szerint a
budapesti I. kerületi Döbrentei téren akar
ták a Bem szobrot felállítani. Az eredeti

pályaterven a szobor mai főalakját tartó
talapzat előtt, kivont karddal, zászlót tartó,
előrenyomuló honvéd áll, míg az oszlopot
félkörben rohamozó honvédek csapata veszi körül. A kivitelezéskor azonban, pénz
hiány miatt, a mellékalakokat elhagyták, a
rohamozó honvédsereg egy domborműre
került. A talapzat oldalsó tábláján Bem
híres állomáshelyei: Marosvásárhely, Gálfalva, Nagyszeben, Szelindek, Vízakna,
Szászsebes, Szászváros, Alvinc, Vaiszlova,
Káránszebes, Lugos, Temesvár, Fehértemplom, Petrilova, Szászka, Orsova.
A talapzaton a „Bem apó” felirat. Alatta
a jelenet forrása: „Piski csata 1849”. A
honvédsereg döntő rohamra indul. Bem
parancsa egyszerű: „A hidat visszafog
lalom, vagy elesem. Előre magyar! Ha
nincs híd, nincs haza!”, és egy idézet Lord
Roymudmeretől, aki talán a legszebben
jellemezte a szobrot: „Legyen ez a szobor
a világ előtt a magyarok felszabadításának
symbóluma.”
És ennek a felszabadításnak volt önzetlen
katonája Bem tábornok. Józef Zachariasz
Bem cseh eredetű nemesek leszármazott
jaként a lengyelországi Tarnów városában
született 1794. március 14-én. Tanulmányait Krakkóban, majd a varsói Tüzér és Mű
szaki Iskolában folytatta. Napóleon1812-es
oroszországi hadjáratában tüzérhadnagy
ként vett részt. Danzig (Gdansk) védel
méért francia Becsületrenddel tüntették ki.
1819-ben a varsói tüzériskola tanára lett.
A kor rakétafegyverének számító röppen
tyűk tökéletesítésével is foglalkozott. Őr
nagyként, majd tábornokként részt vett az
1830–31-es lengyel szabadságharcban. A
szabadságharc bukása után Párizsba emig
rált, ahol megírta emlékiratait A lengyel
országi nemzeti felkelésről címmel. 1848
szeptemberében egy lengyel–horvát légió
felállításának tervével Magyarországra
akart utazni, de az október 6-ai forradalom
Bécsben érte, ahol vállalta a forradalom
fegyveres erőinek főparancsnokságát. A
város eleste után álruhában Magyarország
ra szökött és jelentkezett szolgálattételre
Kossuth Lajosnál. Bem tábornokként és
főparancsnokként a súlyos helyzetben
lévő erdélyi magyar hadsereghez került.
Vezérkari főnöke Czetz János tábornok,

Istók János: Bem apó
egyik segédtisztje pedig őrnagyi rendfo
kozattal Petőfi Sándor volt. Bem tábornok
határozott intézkedéseivel rövid idő alatt
újrarendezte a szétzilált, Erdélyből szinte
teljesen kiszorult – a csucsai szorosnál álló
– erdélyi hadsereget (tavasztól VI. honvéd
hadtest) –, majd Puchner tábornok, erdélyi
főhadparancsnok támadását visszaverve
ellentámadásba ment át, és gyors had
mozdulatokkal karácsonykor elfoglalta
Kolozsvárt. A győztes csaták sora folytatódott: Nagyszeben, Vízakna, Déva, 1849.
február. 9-én pedig a Piski hídjánál legyőzte
az egyesült osztrák–orosz haderőt, és ismét
Székelyföldre vonult. Ezt követően az orosz

és osztrák csapatok elhagyták Erdélyt, Bem
pedig elfoglalta Brassót. A második orosz
beavatkozás során a segesvári csatában
vereséget szenvedett, Temesvárnál pedig
csapatait Haynau teljesen szétverte. Erdély
elveszett, a magyar szabadságharc elveszett. Bem Törökországba menekült, ahol
áttért az iszlám hitre, majd Murad pasa né
ven a mai Szíria területén fekvő Aleppó kor
mányzója, katonai helytartója lett. A Bem
alatt szolgáló magyar muszlimok egyike,
egy bizonyos Haci Ahmed leszármazottai
ma is megtalálhatóak Törökországban: ők
a nusaybini magyar muszlimok.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

Bemről és Brassóról 5 tételben
Carl Thiess: Bem
Március 20-án reggel 10 óra körül a fe
kete-sárga zászlót bevonták és néma csend
lett uralkodott a néhány pillanattal ezelőtt
még oly élénk utcákon.
A magisztrátus és a városi tanács egy kül
döttsége élükön von Albrichsfeld főbíróval
a felkelők táborához ment fehér zászlóval
és átadták neki a várost a lakosság számára
megbocsátást és emberi bánásmódot kérve.
A mi éber főbírónk hű maradt hivatalához és édes hazánkhoz. Ezt a visszás sorsot
is higgadtan és állhatatosan viselte, s a pol
gárság érdekeit ebben a végzetes időben
is szolgálni igyekezett örömet s bánatot
valamennyiünkkel megosztva.
Reménykedtünk, hogy ha Brassót nem
rohammal veszik be, mint testvérvárosun
kat, Szebent, akkor barátságosabb sors
vár ránk mint arra. Kíváncsian vártuk a
bekövetkezendő eseményeket. A szokatlannak és újnak megvolt a maga varázsa,
ha félelemmel volt is vegyes.
Még a küldöttség vissza sem tért, amikor
kevéssel 12 óra előtt az első magyar huszár
a Kolostor-utcán keresztül a Rózsa térre
egész a kapu közelébe galoppozott. Szétáradó rémület fogta el a tömeget, miközben

a lovas néhány szót váltott a magyarokkal,
majd visszanyargalt.
1 óra körül jött 8 magyar lovas, élükön
Bem titkárával, Anton Kurczcal, ki koráb
ban író volt és most Bem titkára, aki szállást foglalt Bem tábornoknak a piactéren a
Christoph-házban. Délután 4 órakor bevo
nult Bem a piactérre. „Vivat”-tal fogadták.
Ebből is látható, hogy mennyire változó a
nép hangulata. Több zászlóalj követte a
tábornokot, köztük a Máriássy-huszárok,
akik a piactéren állapodtak meg. Őket az
elővárosban szállásolták el.
Isten segítségével a mai napot is szeren
csésen befejeztük, amellett, hogy egész
lényünk nyomott hangulatban volt, és hogy
amit láttunk és átéltünk, kellemetlenül érin
tett, mégis könnyebben lélegeztünk, mint
az elmúlt nap reggelén. Erősen megvédett
a jó előrelátás: megőrizte és megvédte a
nagy veszedelemtől a várost és a vidéket.
Ma és még inkább a következő napon
nagy gondot okozott a tűz-adó, aminek
város esetleg alá lenne vetve.
Mégis, mivel a ma megjelent Proklamá
ció-ban szó sem volt erről, egyre távolabb
került tőlünk a gondja.
(Folytatása a 3. oldalon.)

Szerkesztőség

Hétfalusi hírek, közlemények
A Zajzoni Rab Iskola Középiskola
II–VIII. oszt. tanulói március 1–4. között
részt vettek a Kisújszálláson megrendezett
Arany János Napokon. A rendezvény
keretén belül számos vetélkedőn mérték
össze tudásukat a kisújszállási és pacséri
társaikkal. A kiértékelés után iskolánk a
következő eredményekkel büszkélkedhet:
*
I. díj az Arany csapatának, akik az Arany
János irodalmi és nyelvművelő munkássá
gának emlékére meghírdetett irodalmi és
nyelvhelyességi csapatverseny győztesei
lettek: Malicski Irénke Imola (V. o.), Tana
Andrea (V. o.), Tóth Melinda (VI. o.),
Szén Izabella (VII. o.), Márton Brigitta
(VIII. o.), Szász András (VII. o.), Lőrincz
Gábor (VII. o.).
III. díj a Vadlibák csapatának, akik a
természettudományok terén meghírdetett
csapatversenyen vettek részt: Szén Izabella (VII. o.), Márton Brigitta (VIII. o), Szász
András (VIII. o.), Lőrincz Gábor (VII. o).
Mi újság ?! címet viselte az a vetélkedő,
amelyen a diákoknak saját és testvértele
püléseikkel kapcsolatos kérdésekre kellett
felelniük. A vetélkedő díjazottai: Filip
Andrea (II. o.), Márton Brigitta (VIII. o.).
Közl ekedés, matematika, logika,
magyar, környezet és kézművességgel

kapcsolatos ismereteket követelt meg az
a vetélkedő, amelyet az alsó tagozatos
diákok számára szerveztek. Ezen a vetélkedőn vegyes csapatok vettek részt,
melyek tagjai négyfalusi és kisújszállási
diákok voltak. A csapatok közül az I. díjat
a Villámlovak csapata nyerte, amelynek
tagja volt iskolánk IV. osztályos tanulója,
Maróti Krisztina. II. díjas lett a Sólymok
csapata, melyben Boga Edina IV. o. tanuló
versenyzett.
A Ki mit tud? Tehetségkutató versenyen
a Vers és próza kategória nyertese Malicski
Irénke Imola V. o. tanuló, aki A pap és a ci
gány című magyar népmesét mondta el. Az
alsó tagozatosoknál II. díjat nyert a II. B.
Osztály szavalócsapata: Filip Andrea, Ben
cze Renáta, Stroe Róbert, Ráduly Norbert.
*
Felső tagozatos diákjainknak levelet is
kellett írniuk Arany János tanító úrnak. Ebben a kategóriában díjazottak lettek: Tana
Andrea (V. o.), Márton Brigitta (VIII. o.)
A Biblia évében (2008) a diákoknak bibliai történeteket ábrázoló rajzokat kellett
készíteniük. A zsűri tagjai két rajzot díjaztak: Malicski Irénke Imola (V. o.) Jónás és
a cethal, illetve Kóter Mónika (VI. o.) Illés
a Kármel-hegyen című művét.
Gratulálunk nekik!
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Szerkesztőség

Hétfalusi hírek, közlemények
2008. márc. 18-án 16 órától írott tojás
kiállítás a Zajzoni Rab István Középiskola
türkösi épületében (HMMT).
2008. március 14-én délben 14 órától
március 15-i versmondó verseny iskolás
és felnőtt korosztálynak.
2008. március 15-én 14 órától koszorúzás
a Magyar-várnál, 15:30-tól az alszegi Petőfi-szobornál, majd a temetőben. Ezt követi
Pécsi L. Dániel címerkiállítása a benntlakás
épületében (HMMT és RMDSZ).
Támogassa jövedelemadója
2%-ával a HMMT-t!
2008-ban is a jövedelemadó két szá
zalékáig terjedő összeggel támogathatja
valamennyi adófizető román állampol
gár a civil szervezeteket. A 2007-ben
kapott jövedelem után befizetett adó
alapján kitöltött űrlapokat május 15-éig
lehet benyújtani a helyi adóhivatalhoz.
Az adótörvénykönyv előírásai szerint
minden magánszemély rendelkezhet a
befizetett jövedelmi adójának két szá
zalékáról és átutalhatja azt, a 26/2000es rendelet értelmében létrehozott
nonprofit szervezetek valamelyikének.
Tulajdonképpen – egyébként az állam
kasszába jutó – pénzösszeget maga az
adófizető irányítja át egy civil szervezet
költségvetésébe. A gazdasági szakértők
úgy is értelmezik ezt a rendelkezést,
mint az állam közvetett támogatását a
civil szervezetek számára, amelynek
keretében azonban maga az adófizető
polgár döntheti el, kit szeretne támogatni.
Azok az adófizetők, akik civil szer
vezeteket szeretnének jövedelemadójuk két százalékáig terjedő összeggel
támogatni, március 1-től kérhetik a
munkahelyükön az adófizetést igazoló dokumentumot (fisa fiscală). A
támogatás lebonyolításához ugyanis
nélkülözhetetlen ez az irat. Továbbá ki
kell tölteni, a támogatásról szóló 230-as
számú szabványkérést, amelyet legkésőbb május közepéig kell benyújtani.
Az űrlap a következő oldalról tölthető
le: http://www.doilasuta.ro/, vagy ké
résre elküldjük a nyomtatott változatot.
A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară
din cele şapte sate
CUI: 14314771
Cont bancar IBAN:
RO70BRDE080SV05848600800
Köszönjük támogatásukat!

Február 22-én Négyfalu 3 magyar nyel
vű iskolájából 116 gondolkozni szerető
III–VIII. Osztályos diák mérte össze tudását
a ZRI Középiskolában, a Zrínyi Ilona Ma
tematikaverseny megyei szakaszán. Ezzel
párhuzamosan a Brassó megye többi iskolájából 300-nál több tanuló a brassói 15-ös
iskolában vett részt ugyanezen a versenyen.
Az eredmények alapján megyénként négy
tanuló képviseli a március 20–22 közötti
kecskeméti országos döntőn: Komán
Zsombor VIII. o. 10-es iskola, Jani András
VII. o. G. Moroianu iskola, Baricz Anita
Zsuzsa V. o. G. Moroianu iskola, Mik
lós Botond IV. o. ZRIK. Osztályonként a
megyei forduló első 8 helyezettjét díjazták,
a 48 jutalmazott tanulóból 14 négyfalusi: 9 a
ZRIK-ból (Miklós Botond, Jakab Edina, Jónás Henrietta IV. o., Gósuly Róbert, Orbán
Botond V. o., Tóth Melinda VI. o., Bálint
Attila, Tomos Réka, Bálint Kristóf VIII. o.),
4 a G. Moroianu Líceumból (Baricz anita,
Köpecsíri Kinga V. o., Jani András, Miklós
Norbert VII. o.) és 1 a bácsfalusi 1-es isko
lából (Fóris Zsuzsika VII. o.)
2008. március 1-én tartották a brassói
15-ös iskolában a Kurutty általános
műveltségi vetélkedő körzeti szakaszát,
amelyen a ZRIK elemi osztályai két csa
pattal vettek részt. A Tóbajó csapat tagjai:
Miklós Botond IV. o., Gósuly Kinga III.
o., Dombi Orsolya II. o., Deák Tímea I.
o. Az Ugrancsok csapat tagjai: Jakab Edi
na IV. o., Molnár Szabolcs III. o., Balázs
Chintya II. o., Bokor Edward Zoltán I. o.
A Tóbajó első helyezést ért el, és tovább
jutott a megyei fordulóra.
A Zajzoni Rab István-díj bizottsága
felkér mindenkit, aki ismer olyan
személyeket, akik tevékenységükkel
a csángó nép érdekeit, kultúráját,
művelődését, oktatását, egyházi életét,
gazdaságát stb. segítették, megmentet
ték, ápolták, fejlesztették, tudomá
nyos eredményeket értek el stb., és
így érdemes őket javasolni a 2008-as
Zajzoni Rab István-díjra, küldjék
el az illető személy rövid életrajzát,
szakmai tevékenységével együtt 2008.
április 30-ig a következő címre:
Bencze Mihály
str. Hărmanului 6,
505600 Săcele-Négyfalu,
jud. Braşov, România.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Kovács Lehel István

Bem: egy szobor története
(Folytatás az 1. oldalról.)
Bem 1850. december 10-én halt meg Alep
póban. E mondattal lehelte ki lelkét: „Lengyel
ország, én már nem szabadítalak fel...”
Hamvait 1929-ben hazaszállították Len
gyelországba. Útja során Budapesten, a
Nemzeti Múzeum előtt is felravatalozták
a koporsóját. Mauzóleuma, hat oszlopon
álló kő szarkofágja Tarnówban van. Há
rom nemzet is saját fiaként tiszteli őt.
A magyarok Istók János szobrával hó
doltak előtte. A szobor 8,65 m magas, 4,65
m maga a szobor, 4 m a talapzat, amelyet
Müller Tibor építész tervezett. A szobor
felállítására az országos szoborbizottság
indított gyűjtést 1929-ben. A szobrot 1934.
május 13-án leplezték le az akkori buda
pesti Péterffy-téren (ma Bem tér).
Egyszerű katonaköpenye lobog a szél
ben, sebesült jobbkarja felkötve, bal keze
erőteljes ívben kinyújtva a végtelenbe
mutat „Előre magyar! Ha nincs Híd,
nincs Haza!”, s az idős férfiből emberség,
és olyan szuggesztív erő árad, amellyel
döntő győzelemre tudta vezetni a szabadságért harcoló honvédeket Piski hídjánál. A
rohamra vezénylő tábornokot úgy mintázta
meg Istók, hogy előbb – az anatómia kö
vetelményeinek megfelelően – a ruhátlan
testét formálta meg, azután „adta rá” a ruhát
és a köpenyt.
Bemnek, a kis termetű, vézna, beteges
embernek hatalmas lelkiereje volt. A csata
napján valódi hős volt, nagy kócsagos csá
kójával mindenütt elöl járt, és sok sebtől
eltorzult arca belső tűztől égett. Példát mu
tatott, rettenthetetlensége átragadt katoná
ira is. Különösen a székelyek ragaszkodtak
hozzá babonás tisztelettel. Hadvezérként
mesterien alkalmazta az ágyú-ütegeket,
szerette a gyors helyváltoztatáson alapuló
meglepetés-taktikát. Ezért nagyon meg
felelt számára a kicsi, hegyes-völgyes
országban kis létszámú sereggel vívott
küzdelem. Önzetlen, halált megvető bátorságú, tanult és ügyes katonaként kötelezte
el magát a szabadságharc eszméje mellett.
Petőfire óriási hatással volt, ez a hatás fel
fedezhető verseiben is, és teljes mértékben
élvezte Kossuth bizalmát is, de a kormány
utasításait nem sokra tartotta, és nemcsak a
katonai, de a polgári igazgatás kérdéseiben
is tőle függetlenül szeretett eljárni.
A Pálffy-laktanya előtti szoboravatáson
Horthy Miklós kormányzó és felesége,
valamint Bárczy István államtitkár is részt
vettek, s ebből az alkalomból adta át Bem
Cosban Vladimir lengyel őrnagy a buda
pesti Hadtörténeti Múzeumnak Bem tábor
nok kardját. A lengyel nemzeti küldöttség
Istók Jánost Mickiewicz-emlékéremmel
tűntette ki, és 1968. május 24-én a Bem
József Lengyel Kulturális Egyesület tisz

teletbeli tagjává választotta.
A lengyel-magyar barátság emblematikus alakjává vált Bem mellett Istók János is.
Istók János temetésére Lengyelország
küldöttsége is eljött, hogy a Bem-szobor
alkotója előtt utójára hajtsák meg fejüket.
Eugeniusz Kapralski, a Tarnówi Nemzeti
Tanács elnökhelyettese, a következő bú
csúztató beszédet mondta:
„Tisztelt gyászoló közönség! Tarnów,
Bem József tábornok szülőföldje nevé
ben jöttünk el Önökhöz, kedves magyar
Barátaink, hogy tisztelettel meghajtsuk
fejünket századunk egyik legkiválóbb eu
rópai szobrászának sírja előtt, s lerójuk
kegyeletünket emlékének. Tarnów város
lakossága őszinte szeretettel őrzi nagy
szülötte, Bem tábornok emlékét. Ugyan
ilyen szeretettel őrizzük a rá vonatkozó
emlékeket is, s tiszteljük mindazokat, akik
tudásukat és tehetségüket arra használták
fel, hogy a festészetben, szobrászatban
vagy irodalomban megörökítsék emlékét.
Közéjük tartozott Istók János szobrászmű
vész is, akinek ma kegyeletünket rójuk le
sok nemzet fiával együtt. Drága barátunk,
aki eltávoztál sorainkból, fogadd el a len
gyelek őszinte hódolatát, amellyel munkás
életednek, tehetségednek és művészetednek
adóznak. Osztozunk családod és szeretteid
mély gyászában, s kérjük, fogadják együt
térzésünk őszinte kifejezését. Művészeteddel
nagyon nagy szolgálatot tettél a népeink közötti
barátság szent ügyének. Emléked a lengyelek
szívében örökké élni fog. Nyugodj békében a
számunkra, lengyelek számára oly drága ma
gyar földben, s adjon Neked békést pihenést.”
2002-ben a művész halálának 30
éves évfordulója alkalmából a Lengyel
Társadalmi Emlékbizottság, a Lengyel
Köztársaság budapesti nagykövetsége,
Ferencváros Önkormányzata, valamint a
Magyarországon élő lengyelek emléktáblával jelülték meg Istók Ráday utca 22.
alatti lakását. A lengyel és magyar nyelvű
emléktáblán ezt olvashatjuk: „Ebben a
házban élt és alkotott kiváló szobrászmű
vész, a budapesti Bem J. szobor alkotója.
Istók János (1873–1972). Magyarországi
lengyelek, a Lengyel Köztársaság Nagykö
vetsége 2002.”
A Bem szobor 56 cm magas rézmakettjét
a Hadtörténeti Múzeum 2200 Ft. értékben
vásárolta meg Istók Jánostól 1949-ben.
*
A budapesti Bem szoborban tejesen
összefonódik, elválaszthatatlan egységet
képez így az Alkotó, az Alkotás, Bem
legendás alakja a magyar 48-as honvédekkel, a csángó nép, történelmünk dicső kor
szaka, a véres megtorlás, az önzetlen fel
áldozás, lengyelek, magyarok, barátságok
ezer évei, példaképeink, és ezáltal a jövő is.
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Azt is hallottuk, hogy 19 és 20-a után
néhány 100 zsákmányt kereső háromszéki
üres szekérrel a kökösi hídnál volttéblábolt,
hogy a város elfoglalása után ugyanolyan
módon, mint ahogy Szebenben történt, ra
boljanak és fosztogassanak. Bem tudomást
szerezvén erről, szigorú parancsot adott és
hirdetett ki, ami szerint minden fosztogatást
és lopást puskaporral és golyóval büntet.
Emellett a következő közlemény szerint
minden vidéki lakósnak, aki a városból
valamit vásárol, a felkelők tábornokának
rendelete szerint, egy bizonyítvánnyal kell
igazolnia, hogy az árut vásárolta.
Amikor Bemet kérdezték, hogy vajon a
városra tűz-adót ró-e ki, azt felelte:
– „Brassó az egész ország kereskedel
mének az ütőere.”
– „Brassó sokkal értékesebb, mint vala
mennyi többi város.”
– „Brassót meggyengíteni esztelen és
badar politika volna.”
– „Brassó váratlanul barátságos módon
fogadott.”
Hogy ezeket a sok tekintetben valós sza
vakat Bem valóban elmondotta-e, arról én
nem kezeskedhetem. Az azonban bizonyos,
hogy Brassó mostanáig tűz-adót nem fizetett.
Brassó már csak ezért is nagy hálával tar
tozik a felkelők generálisának. Mostanáig
mindnyájunkkal barátságosan viselkedett.
(...)
Sok lehetséges gonoszságot és nyomo
rúságot hárított el rólunk.
Nagy szolgálatot tett ezzel Brassónak.
Ezt a szolgálatot el kell ismernünk, az
emberséget és az igazságosságot az ellen
ségben is kell tisztelnünk.
Ki tudhatná, kik befolyásolták őt ebben, és
mi vezette, hogy velünk ily módon bánjon?
A jövő úgy lehet erről is fellebbenti sötét
fátylát. Mi tetteiből csak a legjobbakra kö
vetkeztethetünk érzelmeire vonatkozólag.
Ágyúhúzás a Tömösi-szorosban
A felkelők a császári seregek hátvédje után
indultak, hogy annak a lehető legtöbb kárt
okozhassák és a Tömösi-szorost elfoglalják.
Március 21. Egyes helyeit a szorosnak
erős tűzben tartották, de ez a tüzelés kis
jelentőségű volt. A lovasság, gyalogosok
éppúgy, mint a polgárőrség és az ágyú üte
gekkel felszerelt tüzérség nem tudott gyor
san masírozni, s az úttalan hegyvidék télen
nehezen volt elérhető és bejárható. Ezért
sokat a menekülők közül összegyűjtöttek,
és könyörgés mellett is szekereik és úti cso
magjaik elkoboztattak. Sok tisztességes és
ártatlan a kifosztás miatt sok és hosszú éven
át szenvedte a kárt, és egész életében ez ok
miatt lenézték. – A császári-orosz seregek
előtt megnyílt az út a Tömösi-szoros felé.

Március 23. Egy 23-i délelőtti felhívás
értelmében a brassói választó polgárok már
délután megválasztották a főtisztviselőket és
12 szenátort. A főtisztviselők és a szenátorok
között is kevés volt a változás.
Március 26. Ezekben a napokban jelent
meg az erdélyi hetilap Kronstadter Zeitung
cím alatt. Felelős szerkesztő Max Moltke.
Kíváncsiak vagyunk, mi újat hoz nekünk
az új Kronstadter Zeitung, bár mindig csak
csupa jót és minket és a testvéreinket jól
találna és előre mozdítana. (Részlet Carl
Thiess Geschichte Bemercungen in den
Revolutionjahren 1848 und 1849, Kron
stadt, 1851. 69–74. o. – fordította Hoch
bauer Ferencné Gáspár Sára)
Erdély Népeihez!
Végre olyan sok csapás után itt van a
szerencsés nagy nap, amelyen nektek igazi
örömmel hirdethetem, hogy a közös ellenség:
orosz és osztrák sereg legyőzetvén Oláh
országba menekült, s ezzel a béke kivívatott.
Isten áldása legyen ezen a napon. Én
pedig parancsolom, hogy a legközelebbi vasárnapon minden vallásfelekezet
szertartása szerint, ünnepélyes hálaadó
istentisztelet tartassék, s ezen nagy nap
jelentősége a szószékről hirdettessék.
A magyar kormány, – mely a valódi al
kotmányos szabadság híve, mely a béke
kedvéért szívesen felejti a múltat, mely az el
vakított néppel soha háborút nem folytatott,
– azt óhajtja, hogy a különféle nemzetiségek
egyenlőség védpajzsa alatt a testvériségben
egyesüljenek, azt óhajtja, hogy minden
állampolgár szokott foglalatosságához
visszatérjen, hogy ez az országrész mély
sebeiből a béke és a polgári szabadság áldási
között mielőbb kigyógyulhasson.
A magyar kormány senkit nem akar
elnyomni; főtörekvése oda irányul, hogy a
béke áldásait elérhessük. E végből azon lesz,
hogy az ellenséget a határoktól távol tartsa.
Erdély lakói! Ébredjetek valahára abból
a mámorból, amellyel benneteket a lelkiis
meretlen ravaszság fogva tart, borzadjatok
vissza az orosztól, amint visszaborzadt attól
egész Európa, s éljetek azokkal az alkotmá
nyos jótéteményekkel, amiket nektek a világ
legszebb alkotmánya: a magyar nyújt.
Ti pedig, elvakultak térjetek vissza hono
tokba. A magyar kormány meg fog nektek
bocsájtani, hiszen úgyis eléggé meg vagytok bűntetve a lélekismeret furdalása által,
amely benneteket hosszú éveken át üldözni
fog, midőn kegyetlenségeitekre fognak em
lékeztetni, s midőn a közvélemény elítéli.
Magyarok, szászok, románok! Nyújtsatok
egymásnak testvérileg kezet, távoztassatok el
minden gyűlölséget, s boldogok lesztek.
Brassó, márcz. 21. 1849. Bem J. tábornok
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kossuth Lajos úrnak, a honvédelmi
bizottmány Elnökének, Debreczenbe
F. hó 19-én reggel Vledényből seregem
mel kiindulván, Feketehalom előtt, mely ott
állást vőn, találkoztam az osztrák csapatok
kal. Ámde, mintegy három óráig tartó harcz
után seregem az ellenséget állásából kiverte
és Feketehalmon túl Vidombákig űzte.
Ma, épp Brassó ellen akarván nyomulni,
tudomásomra jött, hogy az ellenség éjjel
Brassó előtti állást elhagyva, az országból
a temesi és törcsvári szoroson kivonult.
Ez a hír valósult az által, hogy Brassó
város küldöttsége ma reggel Vidombákon
előmbe jött, s föltétlen meghódolását je
lentette. Én tehát összes csapataimmal ma
délután 4 órakor Brassóba bevonultam;
megtevém rendeléseimet, hogy a futó ellenség üldöztessék, s a két szoros a netaláni
betörés ellen biztosíttassék.
E szerint az erdélyi hadjáratnak vége van.
Brassó, 1849. márcz. 19. este 7 órakor.
Bem, tábornok
Miről beszélget Brassó Bemmel és
Bem Brassóval?
Bármilyen beszélgetés valamilyen kap
csolatot teremt a beszélők között. Ha ez
más beszédhelyzetben folytatódik, akkor a
kapcsolat bővül, mélyül. Ez igaz abban az
esetben is, ha egy közösség képviselete beszélget kiemelkedően fontos személyiség
gel, és történelmi távlatban is befolyásolja
a közösségnek a hajdani személyiségről
alkotott képét.
Így van ez Brassó/Barcaság magyar
népe és Kossuth Lajos viszonylatában is,
noha Kossuth maga soha nem járt erre, de
a Brassó egyik szerkesztője kérésére 1887
március 4-i keltezéssel Turinból táviratban
köszöntötte a szabadságharc évfordulóját
méltón ünneplő brassói magyarokat: „A
hontalan öreg magyar üdvözli idegen
földről a március 15-ét megünneplő
magyarságot Brassóban s áldását küldi
örvendetes fejlődéséhez. Merítsen a jelen
nemzedékről nemzedékre lelkesedést a
múltnak emlékéből biztosítására a jöven
dőnek. – Előre magyar! Aláírja Kossuth
Lajos” Miután ezt felolvasták, a közönség
felállva tapsolt, majd ünnepség végeztével
a szervezők választáviratot küldtek: „A
brassói magyarság, melynek a mai alka
lommal áldásodat küldted, buzgó fohászt
küld a mennynek urához, engedjen még sok
március 15-ét megélned magyar hazánk
s nemzetünk büszkeségére. – Aláírja: A
brassói magyarság”
A brassói magyarságban ez a közvetlen
kapcsolatfelvétel személyessé, emberileg
élhetővé tette a közte és egy nemzeti
vezéralakja közti viszonyt, mely az utókor
tudatában továbbárnyalódott Sipos Jánosné
Bereczki Anna s lánya (szűkebb közösségük, a csángó asszonyok nevében) hímzett
halotti lepellel. Ez a nyelvi kifejezés mellett
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szavakat is vitt a koporsóba: „A derék nem
fél az idők mohától, a koporsóból kitör és
eget kér. – Aláírásként: A hétfalusi csán
gó nők tiszteletük jeléül. Sipos Jánosné”.
Ez már nem szavakra adott válasz volt,
hanem egy nagy ember nemzetéért tett
valamennyi cselekedetére. Persze arra is,
hogy a szabadságharcnak köszönhetően
szűnhetett meg a sok hétfalusi magyar job
bágyi kiszolgáltatottsága is. S azt is tudhat
ták, hogy a vidék legfontosabb csatájában
a magyarok legfőbb erejét képviselő 86.
zászlóalj zászlajának zászlóanyja Kossuth
Lajosné Meszlényi Terézia volt.
Az eddigiekkel csak szemléltetni akar
tam, hogyan működhet közösség és
kiemelkedő közéleti személyiség közti
beszélgetés, és ez hogyan befolyásolhatja a
leszármazott-közösségben az illető szemé
lyiségről kialakult képet.
*
Az előbbinél (nemcsak a 15-i brassói
emléktábla avatás miatt) időszerűbb, s
Gyulai-Nagy
Mária
lehet
még érdekesebb
a brassóiak és Bem
beszélgetése. Részben amiatt, mert az al
tábornagy kétszer is járt Brassóban (1849.
március 20-21. és jún.16.), hanem amiatt is
hogy a hadihelyzet meghatározta beszéd
helyzetek jellegzetesek a szabadságharcos
Erdély nagyrészére.
Bem tábornok március 20-án délután
4 órakor vonult be az akkori piactérre/
tanácstérre, 21-én szól a város tanácstérre
összegyűlt polgáraihoz: Erdély népeihez
című kiáltványával.
A beszédhelyzetnek különleges össze
tevői voltak:
– Miután Bem serege március 11-én
bevette Nagyszebent, s jelentős ellenséges
csapatokat űzött Havasalföldre a Vörösto
ronyi-szoroson.
– Március 14-én Filtisch kereskedő és
Pon ügyvéd alaposan felfegyverkezve
elindult a Szeben felé vezető úton biztos
híreket hozni arról, hogy Bem tábornok
valóban bevette-e Nagyszebent.
– Március 17-én Czetz János, Bem csa
patainak taktikai parancsnoka elfoglalta
Vledényt.
– Március 18-án Bem érkező csapataival Feketehalomnál súlyos veszteségeket
okozva megfutamítja Kalliány és Engel
hardt tábornokok csapatait.
– Március 19-én Brassó város küldöttsé
ge élén Albrichsfeld főbíróval Vidombákon
föltétel nélkül meghódol Bem tábornoknak.
(Tehát nem hétköznapi beszédhelyzetben
kezdődött a Bem és a brassói közösség
történelmi jelentőségű beszélgetése!)
– Március 19-én a Feketehalomnál meg
futamított orosz-osztrák seregek húszórás
erőltetett menetben vonul ki Erdélyből a
Tömösi-szoroson.

– Március 19-én József nap: Bem tábor
nok neve napja.
– Március 21-én Bem brassói kiáltványa
napján a képviselőház elsőrendű érdemjelt
adományoz az erdélyi sereg parancsnoká
nak és altábornagyi rangra emeli.
– Brassó ellenforradalmi szász és román
lakossága szorongó bizonytalansággal várta az ősz altábornagy szavait annak ellenére
hogy elérhetett hozzájuk ennek Szeben
bevétele után is tanúsított megbékélést
szorgalmazó toleranciájának a híre.
Bem brassói beszéde a város lakossága
várakozásainak megfelelt. A kiáltvány
megbékélést és a szabadságért való össze
fogást sürgetett. Az akkori élőszóban kez
dődő beszéd három nyelven folytatódott
a Bem rendeletéből napok alatt indított
magyar, német és román nyelvű sajtó révén
(a Brassói Lap, a Siebenbürger Wochen
blatt, az Espatriotul). Brassó nem szöveg
szerűen válaszol az altábornagy rövidnek
nem mondható beszédfolyamára, hanem
azzal, hogy megváltoztatja a róla előzetesen kialakított képét. Noha tömegeiben a
románság nem ért egyet azzal a Cezar Bol
liackal, aki mellesleg Bem román nyelvű
szócsövét, az Espatriotult szerkeszti, s aki
a lengyel szabadságharcosban Románia
eljövendő királyát látja, de megfékeződnek
polgárháborús indulatai. A szászok görcsös
félelmeit főként az oldja, hogy Bem apó az
európai szabadság távlatából szemléli és
ítéli meg a gyakran legvérmesebb indulatok okozta helyi eseményeket is. Olyan fe
gyelmezett katona, aki a cári hadseregben,
az 1831-es lengyel szabadságharcban, a
bécsi barikádokon szerzett tapasztalatokkal nemcsak a legyőzötteket kényszeríti
fegyelemre, hanem szigorú büntetés terhe
alatt a sok csata után diadalittas, vagy
bosszúszomjas szabadságharcos katonáit
is. Ezért fogadják el az ellenfél táborába
tartozó brassói polgárok is, sőt tisztelik
is. Ami kétségtelenül megnyilvánul a róla
szóló kortárs beszédben és az utódokéban
is. (Hitelesítőként olvassanak bele Carl
Thiess mellékelten közölt naplórészletébe.)
*
A Brassóba való bevonulásától számított
három hónap alatt a szabadságharc barca
sági eseményeit döntően befolyásolta a gya
korlatilag teljhatalommal megbízott hadtest
parancsnok személyisége. Természetesen,
ez sok róla szóló, vele kapcsolatos beszédet
is eredményezett nemcsak a katonák, hanem
a polgári lakosság körében is.
A 19. századvégi hadászati szakirodalom elismerően írt a szabadságharcban
alkalmazott hadvezetés korszerűségéről. A
napóleoni hadvezetés mellé emeli a Bem
seregében oly gyakran győzelmet ered
ményező gyors csapatmozgatást. Ezzel

XIV. évf. 3. szám

összefüggésben nemcsak elfogadja, hanem
szorgalmazza is, hogy az egyes csatákban
a meghatározott általános stratégián belül
az egyes csapattestek vezetői a pillanatnyi
helyzetnek megfelelően gyors, egyéni dön
tések szerint irányítsák a rájuk bízottakat.
A polgári lakosság róla szóló beszélge
téseiből azon csodálkozhatunk, hogy nem
formálódtak mondák Bemről erre kedvező
helyzet és érzelmi viszonyulás mellett.
A mikor Bemet kérdezték, hogy vajon a
városra tűz-adót ró-e ki, azt felelte:
– „Brassó az egész ország kereskedel
mének az ütőere.”
– „Brassó sokkal értékesebb, mint vala
mennyi többi város.”
– „Brassót meggyengíteni esztelen és
badar politika volna.”
– „Brassó váratlanul barátságos módon
fogadott.” Ezekhez a szász tanító hozzáfűzi, hogy nem volt tanúja e beszédnek, de
bizonyára alaptalanul nem költötték volna.
A Barcaság Bemmel kapcsolatba hoz
ható legfontosabb eseményei: az első
tömösi csata (1849. márc. 21.), a csángómagyarok zászlóalj-alakítása (126., 86.), a
második tömösi csata (1849. jún. 18–20.)
A második tömösi csatát megelőzően járt
Bem másodszor Brassóban: június 14-én
délután 4 órakor érkezett, miután a Felleg
várban tartózkodott mintegy óra hosszat,
ahol tanácsokat osztogatott. Majd másnap
felkereste a Tömösi-szorost.
Az ezekről szóló beszéd különleges kere
tei lettek a szabadságharc Brassó vidékiek
számára is fontos eseményeinek évfor
dulós emlékünnepei, különösen addig,
ameddig szemtanúk vehettek részt ezeken.
*
1894. jún. 19-én a Tömösi-szorosban a
csata 45. évfordulóján tartott honvéd em
lékünnepen Szász Dániel 48-as műszaki
százados érdekes részleteket beszélt el a
csata lefolyásáról. „Ő maga nemcsak a
csatában vett volt részt, hanem a Magyarvárnak nevezett erődítvény tervét is ő
készítette és valósította meg naponta
60–80 munkással, mégpedig olyan szakér
telemmel, hogy mikor az Öreg (akkor 54
éves) Bem megtekintette, nemcsak teljes
megelégedését fejezte ki, hanem jótékony
nemzeti jutalmat is utalványozott ki számára, ami azonban a hamar beállott gyászos
események után felvehető nem volt.”
Ezek az emlékező beszédek ösztönöztek aztán több résztvevőt naplóírásra
(Borcsa Mihály, Kelemen György, Koós
Ferenc, Tóth Samu, Tuzson János, Horváth Ignác, Nagy Sándor, stb.). Közülük
Kelemen György említi Bem Brassóban
című fejezete végén, hogy Koós Ferenc
kezdeményezésére a szász presbitérium
emléktáblát állíttatott annak a háznak a
falára, amelyben Bem első itt tartózkodásakor megszállt. Ezt az emléktáblát újította
fel 2008 március 20-án mintegy a Bemről
szóló újabb beszédet kezdeményezendő.
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