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Amint a Székely Nemzeti Múzeum egykori igaz-
gató-őre, dr. László Ferenc leszögezte, Gábor Áron 
ágyúinak kulcsszerepük volt az erdélyi szabadság-
harcban: „Az 1848-49-i önvédelmi és szabadságharc-
ban a háromszéki székelységnek döntő szerepe volt. 
[…] Történelmi tény: Gábor Áron nélkül Három-
szék, Háromszék nélkül Bem, nélküle Erdély […] is: 
aligha még a téli harcok alatt el nem bukott volna.”2 
Gábor Áron egyik munkatársa, Bodola Lajos szerint 
a szabadságharc idején Háromszéken mintegy 70 da-
rab három- és hatfontos ágyút öntöttek, a legtöbbet 
a kézdivásárhelyi Turóczy Mózes műhelyében.3 So-
káig úgy tűnt, hogy ezekből egyetlen példány sem 
maradt fenn.

1906. augusztus 18-án a kézdivásárhelyi Rudolf 
Kórház udvarán vízvezeték-szerelő munkások talál-
ták meg az eddig előkerült egyetlen hiteles, hatfon-
tos ágyúcsövet, amelyet a legendás székely mester és 
honvéd őrnagy vezetésével öntöttek.

A kézdivásárhelyi ágyúleletre vonatkozólag László 
Ferenc múzeumőr tollából a Székely Nép 1906. au-
gusztus 24-én megjelent ismertetésére4 – kiegészítés 
gyanánt – Kézdivásárhelyről a következőket jelentet-
ték: „A felfedezett ágyú azon időben öntődött, míg 
a kökösi hídnál az orosszal folyt az élethalál harc. 
Az udvaron már készen állott a vadonatúj ágyúsz-
ekér, már cipelték a »varangyos békát«, hogy felte-
gyék a szekérre, mikor jön a hírnök és jelenti, hogy 
a kökösi ütközetet elveszítettük, Gábor Áron elesett, 
meneküljünk. Erre Kovács András (szerelőkovács 
a nevezetes műhelyben) és társai, nem rakták fel 
a szekérre, hanem hamarosan gödröt ásva, eltemet-
ték az ágyút. Megesküdtek azonban, hogy ezt a titkot 
el nem árulják. Az ágyú szekerét a muszkák elégették, 
amit többen láttak. Kovács András maradt utolsónak 
azok közül, kik a titok letéteményesei voltak. Halálos 
ágyán magához hívatta a ma is élő Pongrácz Jánost, 
ki Turóczy Mózes tanítványa volt, s hogy sírba ne vi-
gye, reá bízta a nagy titkot. Elmondotta, hogy a kút-
tól (mely ma is áll) 13 lépésre fekszik a drága kincs. 

Pongrácz a millenniumi kiállítás alkalmából végzett 
fúratásokat az udvaron, de nem talált rá az ágyúra, 
vagy lehet, hogy megakadt a fúró, de ő nem hitte, 
hogy oly közel legyen a felszínhez s lám, most Péntek 
Ferenc csákánya a kúttól 13 lépésre megakadt benne 
– alig fél méternyire a földszínéhez.”5

Az értékes leletet dr. László Ferenc és Csutak Vil-
mos azonosította még azon melegében, ők készítettek 
szakértői tanulmányt róla. Újra László Ferencet idéz-
zük: „Az elásás óta lefolyt 57 esztendő alatt a min-
den részében ép ágyút felületének minden pontján 
haragoszöld patina vonta be, […] súlya hozzávetőleg 
400 kilogramm, […] a cső egész hosszában alul és 
felül is jól látszik a forradás helye, különben felü-
letének más részén is lehet érdes mezőket látni. Az 
üreg felülete szintén érdes. Az üreget nem fúrógéppel 
fúrták, hanem öntötték. Éppen ez a körülmény, va-
lamint a találás helye teszi kétségtelenné, hogy igazi 
Gábor Áron-ágyúval van dolgunk.”6

Szemtanúk szerint az ágyúcsövet Kossuth Lajos 
nevenapján, augusztus 25-én diadalmenetben vitte 
„Kézdivásárhely lelkes közönsége” a megtalálás helyé-
ről a városháza tanácskozó termébe (1. kép). A Szé-
kely Nép 1906. augusztus 31-i számában erről így ír 
a tudósító: „Az ágyút a feltalálás helyéről az elmúlt 
vasárnap nagy ünnepséggel szállították a városháza 
dísztermébe, hol a képviselőtestület dr. Török Andor 
polgármester elnöklete alatt rendkívüli közgyűlés-
re jött össze s a becses ereklyét gondviselésbe vette. 
A közgyűlésen az ágyú átvétele alkalmából a pol-
gármester nagyhatású beszédet mondott. Közgyűlés 
után a közönség az ev. ref. templomba vonult, hol 
Szántó Jenő magas röptű egyházi beszéd keretében 
emlékezett meg a város dicsőségéről, melynek sym-
bolumaként állította oda a most megtalált ágyút.”7

Az ágyúcsőnek hányatott sors adatott. A két vi-
lágégés közötti időben a céhes város román polgár-
mesterének „szúrta a szemét”, ezért – mivel a város-
nak akkor még nem volt múzeuma – felelős honfiak 
jobbnak látták az ereklyét a sepsiszentgyörgyi Székely 

1 A cikk rövidebb változata a Művelődés lapban jelent meg (lásd: 
VARGHA Mihály 2015).
2 LÁSZLÓ Ferenc 1906; 1978, 129.
3 EGYED Ákos 1978, 198.

4 LÁSZLÓ Ferenc 1906.
5 Székely Nép, I, 45, 1906. augusztus 31.
6 LÁSZLÓ Ferenc 1906; 1978, 129–130.
7 Székely Nép, I, 45, 1906. augusztus 31.
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Nemzeti Múzeumnak átadni. Az ereklye 1923-ban 
került be a múzeum Régiségtárába (2. kép).

búcsú az ágyútól

Az ágyúcső később lafettát, azaz lövegtalpat kapott 
(3. kép), és az állandó kiállítás fontos részét képezte 
több évtizeden keresztül, mígnem 1973-ban, 64 db 
rendkívül értékes műtárggyal együtt elvitték Buka-
restbe, az akkor alakuló Történelmi Múzeumba (ma 
Muzeul Naţional de Istorie a României). Az elkobzott 
műtárgyegyüttes az ágyún kívül számos rendkívül 
értékes tárgyat tartalmazott, amelyek közül kieme-
lendő az aldobolyi szkíta kard vagy a csíkszentkirályi 
és szörcsei ezüstkincsek.

A tárgyakat az első fázisban csupán kölcsönkér-
ték, amelyről az 1971. február 1-jén keltezett jegyző-
könyv tanúskodik.8 1973-ban az 553. számú rende-
let (Dispoziţie) alapján kerültek a tárgyak véglegesen 
a bukaresti múzeum tulajdonába, az okirat végén 
csak az akkori Kovászna megyei Szocialista Nevelési 
és Művelődési Bizottság elnökének, Sylvester Lajosnak 
az aláírása szerepel, a múzeum akkori igazgatójáé, 
Székely Zoltáné nem. Az elvitt tárgyak közül a le-
gértékesebb a szkíta kard, de a legnagyobb veszteség 
mégis az ágyú volt, hiszen a helyi közösség emlékeze-
tének és identitásának egy fontos eleme.

Az ágyút Bukarestben időszakosan, tematikus ki-
állításon lehetett látni, több szemtanú is látta a föld-
re, egy szőnyegre letéve, mellette a feliraton lakoni-
kus tömörséggel ennyi állt: „tun”, vagyis: ágyú.

A sikertelen visszaszerzési kísérlet

Az 1989. decemberi rendszerváltás után a koráb-
ban Bukarestbe elvitt tárgyakat – kiemelt helyen az 
ágyút – a múzeum vezetői többször próbálták vissza-
szerezni, sikertelenül. 2006-ban Kató Zoltán igazgató 
próbálkozott, de a bukaresti múzeum válasza egyér-
telmű volt: véglegesen semmi sem adható vissza, jól 
indokolt esetben viszont kölcsönről szó lehet. Kató 
Zoltán kérvényében arra hivatkozott, hogy a buka-
resti intézmény alapjában kölcsönkérte a tárgyakat, 
utólag egy miniszter önkényes döntése alapján vették 
át a tárgyak gondnokságát, ami nem jogos, hiszen: 
„[…] a tárgyaknak a mi vidékünk számára van rep-
rezentativitása, tudományos, kulturális szempontból 
a Székely Nemzeti Múzeum alapkiállításán haszno-
síthatók a legmegfelelőbben […].”

Crisan Muşeteanu főigazgató válaszlevelében 
a „transfer” szót húzza alá, vagyis nem a kölcsönzési 
fázist, hanem a véglegest. Arra is kitért, hogy a kér-

déses rendeletek 1971 óta érvényben voltak, és hogy 
a Történelmi Múzeum jogelődje cserébe 41 ezer lej 
értékben vásárolt és „adott át” a Székely Nemzeti Mú-
zeum jogelődjének muzeális tárgyakat, tehát „kárpó-
tolta” az intézményt. A „mindent vagy semmit” elv 
tehát csődöt mondott. Ennek ellenére a felek végül 
megegyeztek a kölcsönzésben, egy szerződést is kö-
töttek, de az ágyú hazahozatalára nem került sor. 

kérjük kölcsönbe!

Igazgatói megbízatásom kezdetétől fogva intéz-
ményünk fontos célkitűzésének tekintettük az ágyú 
visszaszerzését. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen fontos 
tárgynak itthon van a helye. Negyedszázados múzeu-
mi tapasztalataim alapján láttam, hogy a „hosszú le-
járatú kölcsön” volna a járható út addig, amíg a tör-
vények (és azok alkalmazói) „megenyhülnek”. Két 
múzeum között többéves, akár évtizedes kölcsönzés 
is szóba jöhet, miért rostokolna az ágyúnk egy pin-
cében, amikor van más, járhatóbb út? Volt olyan 
esetünk, amikor 15 évre adtunk kölcsönbe tárgya-
kat, miért ne lenne fordítva is járható ez az út? Jogi 
szempontból az ágyúcső a rendkívüli értékű műkincs 
(románul: tezaur) kategóriába van sorolva, végleges 
visszaszerzése roppant bonyolult eljárást feltételez. 
A kölcsönzést – bár az sem egyszerű – törvény sza-
vatolja. Ilyen gondolatok foglalkoztattak. Számomra 
mindenképp a második út tűnt járhatóbbnak, főleg, 
hogy akkor még nem is sejtettük: hamarosan magyar 
ember lesz Románia kulturális minisztere… Az ágyú-
cső sikeres visszaszerzésének stratégiája egészében az 
országos magyar érdekvédelmi szervezet munkáját 
dicséri; a helyi, a megyei és az országos képviseleti 
szintek összehangolt munkája és lobbitevékenysége 
nélkül ma aligha díszítené eredeti ágyú a Székely 
Nemzeti Múzeum Gábor Áron Termét.

Az első kölcsönzési kérvényt 2009. február 20-án 
küldtük a bukaresti múzeum igazgatójának. Egyebek 
mellett azt írtuk: „160 éve történt, hogy Kökösnél 
negyvennyolcas hősi forradalmárjaink hősiesen el-
lenálltak az osztrák és az orosz impériumok egyesített 
haderejének. Intézményünk úgy kíván tisztelegni 
e csodálatos hősi tett emléke előtt, hogy minél ere-
detibb tárgyakat állít ki nemzeti ünnepünkön, már-
cius 15-én. Ezért kérjük hozzájárulását […] a Gábor 
Áron ágyúcsöve kölcsönzésére.” Hasonló tartalmú 
levelet küldtünk a frissen kinevezett kultuszminisz-
ternek, Kelemen Hunornak is.

A már említett dr. Crişan Muşeteanu főigazgató 
2010. január 19-én kelt válaszában a „törvényes ke-
retek betartása mellett” beleegyezését adta az ágyúcső 

8 Proces verbal pentru predare şi luare în împrumut, nr. 77/1. 
februarie 1971.
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30–40 napra való kikölcsönzéséhez. A „törvényes keret 
betartása” a kultuszminiszter és az Országos Műtárgy-
védelmi Bizottság (Comisia Naţionala a Muzeelor şi 
Colecţiilor) jóváhagyását, valamint a műtárgy biztosí-
tását jelenti. Egy héttel az igazgató pozitív válasza után 
már az országos műtárgyvédelmi bizottság igenlő vá-
lasza is megérkezett. „Tisztelt Igazgató Úr! Megértjük 
a 2010. március 15-i esemény fontosságát és támogat-
juk Önöket abban, hogy 30–40 napra Gábor Áron 
ágyúját kölcsön kapják” – áll a bizottság levelében.

A műtárgyvédelmi bizottság soros ülésére szemé-
lyesen utaztam el Bukarestbe, hiszen a testület tag-
jai előtt szóban is el kellett mondanom, be kellett 
mutatnom a műtárgy szerepét a készülő kiállításban, 
részleteznem kellett, hogy hány érdeklődőt várunk, 
magyarán meg kellett indokolnom a kölcsönzés fon-
tosságát. A bizottság elnöke, dr. Ernest Oberländer 
Târnoveanu úr – régész, nemzetközileg elismert nu-
mizmata – szívélyesen fogadott, bemutatott a testület 
25 tagjának, megdicsért az intézményünkben folyó 
szakmai munkánkért és igényességünkért, méltatta 
a háromnyelvű honlapunkat, a digitális leltározásban 
elért eredményeinket, majd szót adott nekem. Rövid 
ismertetőmben elmondtam, hogy egy műtárgy akkor 
„érzi jól magát”, ha sokan látják, ha érdeklődés veszi 
körül, ha olyan helyre kerül, ahol a helyi identitást, 
a helyi lelkiséget táplálja és nálunk ez a történelmi 
relikvia csodákat fog tenni, már most levelek, telefo-
nok tucatjai ostromolnak a hírre, hogy újra látható 
lesz az ágyú a Székely Nemzeti Múzeum termeiben. 
Elmondtam, hogy ez már nem a harc eszköze, hanem 
mindenki a székely leleményesség és szabadságszere-
tet jelképét látja benne. Úgy képzeljék el a kökösi 
csatát, ahol ezek az ágyúk főszerepet játszottak, mint 
a termopülai ütközetet, ahol a maroknyi görög had 
legyőzte a hatalmas perzsa sereget. A kökösi nyert 
csatát illető csúsztatásomat remélem, hogy megbo-
csátja nekem az utókor. A bizottság elnöke kifejtette: 
tud arról, hogy pár éve kértük a végleges visszaadást, 
akkor is, most is csak kölcsönről lehet szó. Szerin-
te egy ilyen fontos múzeumnak, mint a bukaresti, 
a Romániában élő nemzeti kisebbségek történelmét 
bemutató anyaggal is rendelkeznie kell. A higgadt 
hangulatú találkozón a bizottság több tagja is kife-
jezte látogatási szándékát, hiszen – mint mondták 
– tudják, milyen szép „palotában” működik a múze-
umunk és mennyi jót hallani róla újabban. A hivata-
los találkozó után pár román nyelvű kiadványunkkal 
ajándékoztam meg a bizottság tagjait, majd örömmel 
távoztam.

A két intézmény közötti kölcsönzési szerződést 
2010. március 3-án kötöttük meg. A megállapodás 
azt írta elő, hogy az ágyú 2010. április 20-ig marad 
a Székely Nemzeti Múzeumban.

Az ágyú hazaérkezett. A több mint 400 kilogram-
mos bronzöntvényt lelkes önkéntesek, köztük a sep-
siszentgyörgyi férfidalárda tagjai cipelték be a terem-
be és helyezték a talapzatra (5. kép). A koccintás után 
még a Gábor Áron rézágyúja dalt is elénekeltük, mon-
danom sem kell, hogy karnagyra nem volt szükség. 
Megható volt, ahogy már az emlékkiállítás március 
12-i megnyitása előtt idős nénik és bácsik bejöttek, 
és virágot hoztak, könnyezve. A tárlat jó alkalom volt 
arra, hogy felújítsuk a 48-as termet, eszerint új dísz-
letet, új tálalást adtunk a régi alapkiállításnak.

A megnyitón tűt sem lehetett leejteni, a lépcsőház, 
de a „szakállszárító” cinterem is megtelt emberekkel. 
Az ágyút a budapesti Hadtörténeti Múzeum igazga-
tóhelyettese, Kedves Gyula hadtörténész mutatta be, 
köszöntőt mondott Semjén Zsolt, Magyarország mi-
niszterelnök-helyettese, Kelemen Hunor, Románia 
kormányfő-helyettese és Tamás Sándor, Kovászna 
Megye Tanácsának elnöke. „Az ágyú nem hazaérke-
zett, az ágyút hazahoztuk! A betegség, a jó és rossz 
idő az érkezik, az ágyút hoznunk kellett, ez rajtunk 
múlott. Ez az ágyú magában hordja a hitet, a sza-
badságharcosok hitét. Ez az ágyú magában hordozza 
Gábor Áron üzenetét: győzzük le kishitűségünket és 
tegyük dolgunkat, végezzük munkánkat” – mondta 
Kelemen Hunor.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, már április 
12-én kértük Kelemen Hunor kulturális és örökség-
védelmi minisztertől a kölcsönzés meghosszabbítá-
sát, amelyet meg is kaptunk július 25-ig.

Véglegesen haza?!

A kölcsönzés után már merészebbet is mertünk 
álmodni: az ágyúcső végleges hazahozatalát! 2011. 
január 6-án kelt kérvényünkben meg is fogalmaztuk 
ebbéli igényünket. Erre válaszként megtudtuk, hogy 
egyoldalú visszaadásról szó sem lehet, csak cseréről. 
Megkaphattuk az ágyút, de cserébe kérték a petőfal-
vi és szemerjai kincseket és egy válogatást az erősdi 
gyűjteményünkből, továbbá az ágyú másolatát (4. 
kép). Az erősdi kultúrának nincs nemzetisége, hi-
szen rézkori leletekről van szó, a petőfalvi kincs dák 
ezüsttárgyakból, a szemerjai kincs római ezüstpén-
zekből áll.

Az erősdi kultúra anyagából álló gyűjteményünk 
nagyon gazdag, hiszen dr. László Ferenc évekig tar-
tó ásatásokat folyatott Erősdön, amely nagyban hoz-
zájárult a múzeum hírnevéhez. Római kori pénzek is 
szép számban vannak a gyűjteményben, de a pető-
falvi kincs a régészeti gyűjteményünk királynője. Mi 
a tennivaló? Hogy járjunk el, hogy az alku folyamán 
ne áldozzunk túl sokat az ágyú hazahozatalának ol-
tárán?
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A petőfalvi kincs tekintetében a sarkunkra áll-
tunk. A Székely Nemzeti Múzeum vezetőtanácsa 
2011. március 6-i ülésén elutasította a petőfalvi 
kincs átadását, mert ez a régészeti gyűjteményünk 
lefejezését jelentette volna. Úgy döntöttünk: csak 
a szemerjai és az erősdi leletanyagot adjuk. Álláspon-
tunk kisebb vihart kavart Bukarestben mind a szak-
ma, mind a politikusok körében. Oberlander-Târ-
noveanu, a Történelmi Múzeum frissen kinevezett 
igazgatója nehezményezte a petőfalvi kincs törlését 
a cserelistáról.

A következő néhány hónap alkudozással telt. Ki-
tartottunk amellett, hogy akarjuk az ágyút, de akko-
ra árat nem fizethetünk érte. Erősdi tárgyunk, római 
pénzünk több is van, de a petőfalvi kincs egyedülál-
ló, a múzeumot pedig már amúgy is elég veszteség 
érte története során. Gondoljunk csak a második vi-
lágháborúban Zalaegerszegen bombatalálat nyomán 
megsemmisült vasúti szerelvényre, amelyben ott 
voltak gyűjteményünk legféltettebb darabjai.9 Érez-
tem a feszültséget, nagy nyomás alatt álltunk. Úgy 
döntöttünk: a csere miatti veszteséget a lehető legki-
sebbre kell csökkenteni. Közben telt az idő, az ágyú 
kölcsönkérési határidejét újra meghosszabbítottuk, 
és fizettük a nem is csekély biztosítási díjat.

A lobbinak köszönhetően végül a bukaresti mú-
zeum engedett. A szemerjai kincs beazonosítását és 
felértékelését maga a történeti múzeum főigazgatója, 
Oberländer-Târnoveanu végezte intézményünk ven-
dégeként. Szállása a megyei tanács vendégszobájában 
volt, öt nap alatt végzett a munkával, még egy cser-
nátoni és egy gelencei kirándulással is megtoldottuk 
az ittlétét. Azután kiállítást szerveztünk gyermekjá-
tékainkból a bukaresti múzeumban, azóta is tartjuk 
a szakmai kapcsolatot, így például 2015 nyarán az 
általuk szervezett Románia ókori arany és ezüst kincsei 
kiállítást fogadtuk, 2016-ban pedig az Erdélyi csipkék 
című kiállításunkat visszük Bukarestbe.

Csere bonyodalmakkal

Hátra volt még egy felvonás: a tárgycseréről Ko-
vászna Megye Tanácsának is határozatot kellett elfo-
gadnia, hiszen vagyontárgyakról volt szó, ugyanúgy 
az országgyűlési bizottságnak is szavatolnia kellett 
a cserét. Kovászna Megye Tanácsában nem kis vihart 
kavart az ügy, mivel a döntéshez kétharmados több-
ség kellett, és első nekifutásra nem is született hatá-
rozat. A 2011. augusztus 24-i ülésen a Magyar Polgár 
Párt csere ellen szavazó képviselői „pofátlanságnak”, 
„kupeckedésnek” tartották a cserét, de a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) berkeiben 
is nagy volt a felzúdulás a másodszor megváltandó 

ereklyéről. Végül az ügy melletti kiállás döntött, és 
megszületett a határozat.

Hosszú procedúrák végén 2012. március 22-én 
megtörtént a tárgycsere, vagyis az eredeti ágyú végre 
itthon maradt, a szemerjai kincs (61 db római ezüst-
dénár), 12 erősdi tárgy, valamint az ágyú másolata 
elment Bukarestbe, miniszteri jóváhagyással. Hátra 
volt még a parlamenti szakbizottság jóváhagyása és 
a Hivatalos Közlönyben való megjelentetése. Ez utób-
bi mozzanat után tekinthető az ágyú véglégesen, jogi 
szempontból is újra a miénknek.

2012 áprilisától az RMDSZ már nem tartozott 
a kormányalakító pártok sorába, a parlamentnek pe-
dig nem volt sietős a döntés. Már nem fizettünk az 
ágyúért biztosítást, de a miénknek sem érezhettük 
teljesen.

A történet akkor végződött, amikor Kelemen Hu-
nor újra kulturális miniszter és kormányfőhelyettes 
lett, a Hivatalos Közlönyben 2014. augusztus 19-én 
megjelenő kormányhatározat szentesítette a cserét.

Itthon gazdagodva

A 2010. márciusi kiállításmegnyitó utáni vacso-
rán dr. Kedves Gyula hadtörténész a fülembe súg-
ta, hogy szép az ágyúcső, de az azt hordozó lafetta 
igencsak amatőr munka. Védekeztem: tudja-e, hogy 
amikor Bukarestbe erővel elvitték az ágyúnkat, a há-
romszékiek komoly összefogásával (többek között 
kisiskolások is segítettek) gyűlt össze a réz, hogy két 
másolatot öntsenek, egyet Kézdivásárhelyre a frissen 
alakult város- és céhtörténeti múzeumba, a másodi-
kat ide Szentgyörgyre? Hogy a lövegtalpat lelkes he-
lyi mesterek alkották puszta ügyszeretetből? Kedves 
Gyula – akinek felmenői csíkszentdomokosi Kedve-
sek – nyugtázta az általam mondottakat, és közölte, 
hogy át tudja adni nekem egy 48-as ágyú lafettájának 
a pontos rajzát, amelynek alapján érdemes elkészíteni 
a hiteleset, mert mi mégis az egész magyar nyelvterü-
let egyik legfontosabb múzeuma vagyunk.

Sikerült felfedeznünk egy lafetta- és ágyúrepliká-
kat gyártó manufaktúrát Magyarországon, amelynek 
vezetője Pohárdi József. A 2015. március idusára 
szervezett ünnepségen az ágyú már új, szakszerűen 
elkészített talapzaton pompázott (6. kép). Így járta 
székelyföldi „diadalútját”, hiszen Csíkszereda, Bar-
ót, Kézdivásárhely és Székelyudvarhely közönsége is 
megcsodálhatta az ereklyét.

Az ágyú hazahozatalának viszontagságos törté-
netében, a sok fáradozás és idegharc dacára azt tar-
tom szépnek, hogy a forradalmi ereklye 167 év táv-
latából is képes volt ezrek szívét-lelkét megmozgatni. 
A másik fontos tényező a szolidaritás: az egész idő-

9 A kérdésről bővebben lásd: SAS Péter 2006.
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szak alatt az aláírásgyűjtéstől a politikai és a civil lob-
bizáson át érezhető volt a komoly összefogás, amelyre 
a székelynek, de általában a Kárpát-medencei népek-
nek annyira szüksége van.

Fontos tudni, hogy a hazatért ágyút harctéri 
körülmények között nem használták, emberi életet 
soha nem oltott ki. Ez a tény jelképes értékkel is bír, 
hiszen már nem a háború, hanem egy kis nép lele-

ményességének, áldozatkészségének és olthatatlan 
szabadságszeretetének a jelképe. Úgy érzem, hogy 
a Székelyföld önrendelkezésért folytatott maratoni 
küzdelmeinkben az ágyútörténetnek van tanulsága, 
képes a közösségnek új távlatot, új erőt adni az ösz-
szefogáshoz és az építkezéshez. Adja Isten, hogy úgy 
legyen!

Vargha Mihály – Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy; vargha_mihaly@yahoo.com
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Repatrierea tunului lui Áron Gábor 
(Rezumat)

Singurul tun din cele aproximativ 70, turnate sub îndrumarea revoluţionarului paşoptist Áron Gábor 
a fost descoperit în 1906, cu ocazia unor lucrări edilitare efectuate în curtea vechiului spital de la Târgu Se-
cuiesc. Autentificarea lui s-a putut face pe baza tehnicii speciale de fabricare descrisă de artileriştii paşoptişti 
şi a fost confirmată de Ferenc László, fost Director al Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe. În 
anul 1923, piesa a intrat în colecţia muzeului, devenind, datorită unicităţii şi a valorii istorice şi memorialis-
tice, una dintre cele mai prestigioase obiecte de patrimoniu păstrate vreodată în cadrul instituţiei. În 1970, 
împreună cu o serie de alte obiecte valoaroase, tunul a fost transferat, cu „titlu de împrumut”, la Muzeul de 
Istorie al RSR de la Bucureşti, nefiind restituit niciodată.

Direcţiunea Muzeului Naţional Secuiesc a depus, începând cu anul 2006, eforturi considerabile în ve-
derea recuperării acestei relicve. În martie 2010 tunul a revenit la Sfântu Gheorghe sub forma unui împru-
mut, fiind expus în cadrul expoziţiei temporare „In memoriam Gábor Áron”. Repatrierea definitivă a piesei 
a devenit posibilă în cadrul unui schimb de obiecte de patrimoniu între Muzeul Naţional Secuiesc şi Muzeul 
Naţional de Istorie a României. În sensul acordului, Muzeul Naţional Secuiesc a oferit instituţiei de la Bucu-
reşti copia din bronz a tunului repatriat, tezaurul monetar de la Sfântu Gheorghe-Simeria (compus din 61 de 
monede romane de argint) cât şi o colecţie de vestigii arheologice (vase de lut, unelte de silex ş.a.) descoperite 
în cuprinsul staţiunii preistorice de la Ariuşd.

Repatriation of the Cannon of Áron Gábor
(Abstract)

The only remaining cannon from the approximately 70 made by 1848 revolutionist Áron Gábor was 
discovered in 1906, during the construction works taking place in the yard of the old hospital from Târgu 
Secuiesc. The authenticity of the object could be ascertained due to the special casting techniques described 
by 1848 artillerists, and it was confirmed by Ferenc László, former director of the Székely National Museum 
from Sepsiszentgyörgy. In 1923 this piece was included in the collection of the museum, and due to its 
unicity and historical, memorial value, it became one of the most prestigious heritage objects hosted ever by 
the institution. In 1970 the cannon was transferred along with other valuable objects to the History Museum 
of the Socialist Republic of Romania in Bucharest, “borrowed”, as they said, but has never been returned.

Starting with 2006, the Board of the Székely National Museum had made considerable efforts in order 
to reclaim this relic. In March 2010 the cannon returned to Sepsiszentgyörgy as a loan, being exposed 
within the temporary exhibition called “In memoriam Gábor Áron“. The final repatriation has become 
possible within an exchange of patrimony objects between the Székely National Museum and the Museum 
of National History. According to this agreement, the Székely National Museum offered the institution from 
Bucharest a bronze copy of the repatriated cannon, the findigs from Sepsiszentgyörgy-Szemerja (consisting 
of 61 Roman silver coins), but also a collection of artefacts (pottery, silex tools etc.) discovered within the 
prehistoric site from Ariuşd.
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Mellékletek

1. kép Az ágyú 1906 augusztusában, Kézdivásárhelyen

2. kép A két világháború közötti időszakban, a Székely Nemzeti Múzeumban
(Incze Lajos felvétele, 1924. SzNM Fotótéka F.462)



422

VARGHA Mihály

3. kép Nem sokkal a Bukarestbe való elszállítása előtt
(Bortnyik György felvétele. SzNM Fotótéka, Bortnyik-gyűjtemény, F.1923)

4. kép A 70-es évektől 2010-ig a múzeum kiállításain az ágyú bronz másolata szerepelt
(Siklódi Tímea felvétele, SzNM Fotótéka, 142)



423

A Gábor Áron-ágyú hazahozatalának története

5. kép 2010 márciusa: az ágyú hazatér (Albert Levente felvétele)

6. kép Új lafettán, a Székely Nemzeti Múzeum állandó kiállításán
(Sztáncsuj Sándor József felvétele)
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