
Gábor Áron emléke 
Háromszéken1 

A székely nemzetgyűlés 1848. október 16-án ült össze az agyagfa lv i réten és hatvanezer szé-
kely mondot ta ki egy emberként a fegyveres felkelést a szabadság védelmére. Erdélyországnak 
akkor már csak a székelyföldi részén élt a for radalom. A román és szász nemzetiségek — hitelt 
adva a bécsi udvar ígéreteinek és magyarel lenes uszításainak — a reakció szolgálatába állot-
tak, és a nemzeti gyűlölség lett úrrá a három nemzet hazájában. A székely nemzetgyűlés azon-
ban követendő példáját adta a barátságnak és nemzetek közötti egyetértésnek. Al l jon itt tanul-
ságul a székelyek felhívása a román és szász lakossághoz. 

„AZ AGYAGFALVI SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS 
FELHÍVÁSÁBÓL 

Szász és román testvérek, polgár társak! 

Agyagfalváról szólunk hozzátok, ahol őseink törvényt hoztak, s hova törvényes jogunk sze-
rint nemzetileg egybegyűl tünk hatni a haza békéjének helyreál l í tására. 

Kezünkben fegyver, kebe lünkben férfias elhatározottság van megvédeni a hazát, s oltalmazni 
e haza minden polgárának szabadságát. 

De ne véljétek, hogy a fegyver t ellenetek fogtuk, ne vél jétek, hogy kebelünk el lenséges in-
dulatot rejt irántatok. Békét óhaj tunk e honban és szabadságot, melynek édes gyümölcsei t ve-
letek együt t élvezhessük, s a testvériség kapcsait szentül aka r juk fenntartani, mind addig, míg 
annak szétszakítására részetekről lépés nem tétet ik. 

Azért hal l játok meg szavainkot és értsétek meg: . . . Mü t isztel jük nemzetiségtöket, nyelve-
töket és vallásotokat, s készek vagyunk azt fegyverünk élével oltalmazni. 

Mü barátai vagyunk a volt jobbágyok ú j szabadságának s testvéri leg kívánunk t i teket annak 
fenntartásában segíteni. 

Mü közös teherviselést és jogegyenlőséget óhaj tunk s nyílt el lensége vagyunk mindennek, 
aki ezekkel ellenkezőt akar . . . 

A testvériség hangján szólítunk fel titeket — fogadjátok a barát i kezet, melyet nyúj tunk, s 
egyesüljetek velünk megvédésében a törvénynek s megmentésében a honnak . . ." 

A fegyveres felkelés kihirdetését követően a székek egymás után állították zászló alá sere-
geiket. A felkelők azonban csak kezdetleges fegyverekkel rendelkeztek, és főként ágyúk hiá-
nyában nem tudták felvenni a harcot a siker reményében Pucher és Heydte osztrák táborno-
kok seregeivel . A bajok orvos lására és a felkelés megszervezésére ült össze a Honvédelmi Bi-
zottmány 1848. november 16-án Sepsiszentgyörgyön, az akkori vármegyeházán. A város fölötti 
domboldalon áll a nevezetes épület. Jellegzetesen klasszicizáló stílusú közigazgatási palota. Az 
emeleti erkély alatt bronz emléktábla látható Gábor Aron domborművéve l és a következő szö-
veggel: 

1948—49-BEN 
EBBEN AZ ÉPÜLETBEN SZÉKELT 

HÁROMSZÉK HONVÉDELMI BIZOTTMÁNYA 
ITT HANGZOTTAK EL 1848. NOV. 23-AN 

G Á B O R A R O N 
EMLÉKEZETES SZAVAI „LESZ AGYÚ!" 

ITT MONDOTTA KI A NÉPGYŰLÉS, HOGY 
HÁROMSZÉK NÉPE FEGYVERREL 

VÉDI MEG SZABADSÁGÁT 
AZ OSZTRÁK ELNYOMÓKKAL SZEMBEN 

Nem messze, az Olt utca egyik házikójának homlokzatán levő márványtábla emlékeztet ben-
nünket a székely ezermester tehetségére és ügyességére. Szövege a következő: 

E TELKEN ALLOTT 
K I S J Á N O S 

HA RA NGO NTÖ MŰHELYE, AMELYBEN 1848—49-BEN 
A HABSBURG-ELNYOMÁS ELLEN SZERVEZKEDŐ 

HAROMSZÉKI NÉPFOLKELÖ SEREGNEK 
G A B O R A R O N 

NÉGY HATFONTOS VASAGYÚT ONTOTT 

Részlet a szerzőnek Adyfalvától Zágonig című, készülő kötetéből (Szerk.) 



Ki is volt ez a lángeszű és lánglelkű székely ezermester? 
Orbán Balázs így összegzi é le tpályáját : „Bereck a szülőfalu. Erdöfüle a hámor helye, ahol az 

első hat ágyút öntötte. Sepsiszentgyörgy, a nagy vállalkozás beígérésének és bebizonyításának 
színhelye. Kökös, a t r ag ikus csata fa luja . Uzon, ahol a helyi monda szerint az utolsó pohár vi-
zet nyúj to t ták neki. Eresztevény, a végső állomás, a s í rhely ." 

Spira György é le t ra jz i adat tárában ezeket o lvashat juk: „Gábor Áron (1814— 1849) berecki 
asztalosmester, a császári hadsereg volt tizedese. 1848 nov.: hadnagyi rangban a háromszéki 
felkelés résztvevője, dec. 23.: főhadnagy, 1849. március 15.: őrnagy, július 2.: hősi halált halt " 

Gábor Aron é le tpá lyá ja a nevezetes sepsiszentgyörgyi napig is rendkívül változatosan ala-
kult. Csíksomlyón já r ta iskoláit, és már felfigyeltek adot tságaira a műszaki tudományok terén. 
Mint székely határőr fia, ö is kénytelen volt a császár mundér j á t magára venni . Szolgált Csík-
szeredán, Gyulafehérvárot t , Pesten, Bécsben, és minden vágya az volt, hogy a tüzérképző mű-
szaki főiskolára kerülhessen. Célját azonban nem tudta elérni, pedig nyolc évig ette a császár 
kenyerét , mivel öccse helyett is leszolgálta a sort. 

Mint tizedes szerelt le. és vette kezébe a vándorbotot , hogy továbbképezze magát. Megjár ta 
Prágát, Csehországot, Bukarestet, és Moldvában értesült a szabadságharc kitöréséről. Hazatért 
Székelyföldre, hogy képességeit a haza javára fordíthassa. Bár nem kerülhetett katona korában 
a Genie-Corpshoz, t i tokban képezte magát. Időnként el-elcsente a hadmérnökök szakkönyveit , 
és elsaját i tota az ágyúkészí tés boszorkányos tudományát . Mégpedig oly tökéllyel, hogy a sza-
badságharc során — ahogy Sombori Sándor i r ja — „az elfogot t osztrák és orosz hadifoglyok 
vallomása szerint az ellenség azt hiszi, hogy a magyar seregeket francia ágyúkka l látták el, és 
azokat francia legénység kezeli." 

E rövid jellemzés után té r jünk vissza az események menetéhez, annál is inkább, mivel 
1848/49 fordulóján nagyon meggyorsult a történelem ke reke a Székelyföldön. 

Amit Gábor Aron azon a nevezetes népgyűlésen megígért , azt be is tar tot ta . Nem telt bele 
két hét sem, megjelent ágyúival a Honvédelmi Bizottmány előtt. A megyeház mögötti domb-
oldalban próbálták ki a „vasbékákat" 250 méter távolságról . S bizony a dolog úgy történt, 
ahogy a népgyűlésen Gábor mester megmondot ta : azok az első lövésre célba talaltak. 

Két nappal a próbalövések után, a hídvégi csatában szólaltak meg ismét Gábor Aron ágyúi, 
és Heydte osztrák tábornok katonái szinte megrémültek a meglepetéstől, hogy a felkelőknek 
ágyúik is vannak. A többit pedig már elintézte a székely lelkesedés és a szuronyroham. 

Mivel Kis József műhe lye szűknek bizonyult a nagyobb tömegű és kaliberű ágyúk öntéséhez, 
1849 január jában Gábor Aron elfogadta a kézdivásárhelyi rézműves- és harangöntőmester , Tú-
róczi Mózes uramnak meghívását és Kézdivásárhelyen áll í tották fel az ágyúgyára t . Részben 
még ma is áll ez az épület Kézdivásárhelyen, ahol a híres ágyúgyár — eredet i leg Túróczi Mó-
zes műhelye — működöt t . Ahogy a Kézdivásárhelyi Múzeum évkönyvéből megtudjuk , Maros-
szék 93 harangot, Udvarhelyszék 14-et, Aranyosszék 25-öt, Háromszék pedig 125 harangot kül-
dött ide felolvasztás céljából, összesen 64 darab ágyút öntöt tek itt, s ma jdnem valamennyi 6 
fontos volt. 

Túróczi Mózes házának falán két emléktábla f igyelmezteti a késői korok emberét , azokra a 
rendkívüli időkre, amelyek hősöket formáltak a hétköznapi emberekből. Az egyik 1904-ben el-
helyezett fekete márványtábla szövege a következő: 

GABOR ARON és TÚRÖCZI MÖZES 
székely társaikkal 

e telken öntöttek 1848—49-ben templomok 
harangjaiból 64 ágyút a magyar szabad-

ság és tüggetlenség védelmére. 
Meg jelölte a Kézdivásárhelyen 

szünidőzö tanuló ifjúság 
1904. 

A másik fehér márványtábla , melynek szövege kétnyelvű: 
AZ 1848—49-ES SZABADSÁGHARC HŐSE 

G A B O R A R O N 
EMLÉKERE 

HALALÄNAK 120. ÉVFORDULÓJÁN 
Az utókor hálá já t és el ismerését a város fő terén 1971. szeptember 8-án fel-

állított Gábor Aron-emlékmű fejezi ki legméltóbban. A szobor leleplezésének napján 
mutatta be a Sepsiszentgyörgyi Állami Színház Sombori Sándor Gábor Aron című drámá-
ját is. 

Kézdivásárhely volt a központja az ágyúgyártásnak, valamint a puskapor- és lőszerkészítés-
nek is. De készült itt gyutacs és gyújtózsinór , puskagolyó és robbanóanyag is. Szóval egész kis 
arzenál ja volt ez Székelyföld fölkelt népének. Ezt idézi Németh László kormánybiztos jelentése 
is 1849. február 22-én: ,,A lőport, gyutacsot, s ágyúkat Kézdivásárhelyen lelkesen gyárt ják, a 
lőport Szacsvai, a gyutacsot Gábriányi és i f jabb Jancsó József gyógyszerészek és az ágyúkat a 
lelkes Gábor Áron Tüzér főhadnagy s i f j abb Túróczi Mózes készitettik." „Gábor Áron azon 
felül, hogy éjj- s nappal t fáradhatatlan munka közt tölti, most a napokban 400, egy néhány vál-
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Gábor Aron síremléke az eresztényi temetőben 

tó r. for in tokat tett le a haza ol tárára . E páratlan hazafi kinek Háromszék mindent köszönhet 
a fö Hadnagyságnál sokkalta többet érdemel." 

Bözödi György, Gál ezredes március 20-i je lentése alapján ir ja , hogy ,,. . . ebben az 
aránylag nyugalmas, ellenségtől nem háborga to t t időszakban két vagy négy ágyút 
állítottak elő és adtak át a székely had főparancsnokságának rendelkezésére ." 

Közben Gábor Aron szinte ál landóan úton van, és személyesen ellenőrzi az egész Szé-
kelyföldet behálózó hadianyaggyár tás t Csíkszeredától a Tölgyesi-szorosig. 

A Kézdivásárhelyi Múzeum évkönyve é rdekes leírásával betekintés t nyúj t az ot tani 
ágyúgyár műhelyt i tkaiba, melynek alapján fogalmat a lkothatunk Gábor Áron és mun-
katársai tevékenységéről . „Gábor Áronnak az ágyúöntésben valódi társa és segéde 
volt Túróczi báttya, komája és barát ja , egy leleményes, valóságos iparos láng-
ész és Dummel Ferdinand, később az esztergályos osztály művezetője. Túróczi Kézdivásárhelyt 
saját rézműves- és kovácsmühelye épületében ál l í tván fel ágyúöntödét , az árapataki béke után, 
a szék számára az ágyúöntést , Sepsiszentgyörgyről Kézdivásárhelyre át jöt t , Gábor Aron által 
kiadott mér tékek és utasítások szerint rendszeresen megkezdette. Ki egy fúrógépet is talált fel. 
Sőt Fegyvergyára t is állított fel Kézdivásárhelyt ." 
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Gábor Aron nagyszerű szervező munkájának híre Debrecenbe is e l ju tot t , és Kossuth magá-
hoz rendelte az „ágyúhőst" . Bakk Endre erről a kővetkezőket írja: „Kézdivásárhely ugyan 1848 
végén s 1849 e le jén is valóságos arzenál, egy nemzeti ágyútelep volt — azonban nagymérvűvé 
és rendszeressé csak azután lett, ahogy Gábor Aron Kossuth kormányelnök által Debrecenbe 
fölhívatván, — öt és tüzérségi szakban való ri tka tehetségét megismerte, s mint már tüzér őr-
nagyot, az önálló székely tüzérség főparancsnokává kinevezte, és a kézdivásárhelyi ágyúön-
töde, lőpor-, salétrom- és gyutacsgyárak kellő kibővítése s felszerelésére neki 60 000 for intot 
utalványozott ." 

Kossuth levelét Gál Sándor a székely tábor parancsnoka és Németh László kor-
mánybiztos kézbesítették Gábor Áronnak. A levél szövege az alábbi volt: „A Székely 
Tábor fővezérének Gál Sándor Ezredes úrnak székhelyen. Kelt Debrecenben, 1849. 
május hava stb. számú fe l te r jesz tésére . . . 

A haza üdvére tett áldozatkész szolgálataik méltányolásaképpen Gábor Aron tüzér főhad-
nagy székely ágyúöntőnek a honvéd őrnagyi, Túróczi Mózes rézöntőmesternek a honvéd száza-
dosi rangot adományozom. Gábor Aron őrnagyot az önálló székely tüzérség főparancsnokává 
nevezem ki. Utasítom Gál Sándor fővezért , hogy Gábor Aron őrnagyot lássa el a szükséges ira-
tokkal és haladéktalanul indítsa ú tnak Debrecenbe, személyes kihallgatásra. Kossuth Lajos kor-
mányzó." 

A Feketeügy par t ján — négy cser fa között — hősi halálának színhelyén áll Gábor Aron em-
lékműve a következő (kétnyelvű) szöveggel: 

1849. JÚLIUS 2-AN 
EZEN A HELYEN ÜTKÖZÖTT MEG 

GAL SÁNDOR EZREDES VEZETÉSÉVEL 
A MAROKNYI HAROMSZÉKI NÉPFÖLKELÖ SEREG 

AZ OSZTRÁK CSÁSZÁRI ÉS OROSZ CÁRI 
TÚLERŐVEL, EBBEN A CSATÁBAN ESETT EL 

A SZABADSÁG HŐSE 
G A B O R A R O N 

ŐRNAGY 
1814—1849 

A kökösi csata színhelyétől alig 3—4 km-re talál juk Eresztevényt. A falucska temetőjében — 
ami éppen az országút mentén terü l el — síremlék áll. Hasonló a római szarkofágokhoz, csak 
sokkal magasabb. Az emlékmű oldalán Gábor Aron domborműve, és az alatta levő szöveg eny-
nyit mond az utókor számára: 

G A B O R A R O N 
A HÖS AGYUÖNTÖ SZÉKELY 

1848—49-i 
HONVÉDÖRNAGY 

SZÜLETETT 1814. NOV. 7-ÉN 
ELESETT A KÖKÖSI CSATATÉREN 

1849. JÚLIUS 2-AN 
Immár 135 esztendő pergett le a történelem homokórá ján ama nevezetes kökösi ütközet óta, 

de Gábor Aron emléke ma is élő valóság és lelkesítő példa. S ha székely embert ar ra visz az 
útja, ma is megemeli kalapját Háromszék hősének s í r ja előtt. A hősök nemcsak életükben lel-
kesítenek, hanem halálukban is. 

Így volt ez már a kökösi csata nap ján is. Nagy Sándor, aki Gábor Aron segédtiszt je volt, így 
írta le Orbán Balázs előtt a csata lefolyását: 

„Gábor Aron harminchat á g y ú j á t felállítva, lóháton száguldott az ütegek között, vezényelt , 
az irányzást és az e lőrenyomulást irányította, biztatta, dicsérte vagy korhol ta az irányzókat. 
Lovára hajolva figyelte a lövések ú t j á t a középen, hol a legmakacsabbul folyt a küzdelem, ami-
kor egy háromfontos ágyúgolyó öt találta el. A segédtiszt azonnal szekérre tétette, s el indította 
Maksa felé. De a tüzéreknek nem mondta meg, hogy őrnagyuk elesett. A parancsokat továbbra 
is az ö nevében adta ki, s a kökösi csatában a háromszékiek legyőzték a hatalmas túlerőt . A 
kivívott fényes győzelemre Gábor Aron szellemének mindenesetre nagy befolyása volt — irta 
Orbán Balázs —, s így még halála után is áldáshozólag hatott a nevében kiadott vezényszó." 

„Igazi legendái teljesedés, vagy éppen a görög mítoszokéhoz méltó". — állapítja meg Beke 
György. 

Sombori Sándor pedig így jegyez te fel Gábor Aron nevének lelkesítő példaadását: „Gál Sán-
dor levett csákóval kisérte a menete t a szekerészekig. Ott kardjával tisztelgett az utolsó ú t já ra 
induló ágyúhösnek, majd gyorsan megfordul t s visszatért katonái közé. Fellépett egy földhá-
nyásra, s magasra emelt karddal, messze hangzó szóval kiáltotta: 

„Tüzérek, gyalogosok, Gábor Áronér t , a hazáért , előre!" A közelben megperdült egy dob, 
ezer meg ezer torok vette át a kiáltást: „Előre!' ' 

30 




