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Hankó Vilmos 
 

Gábor Áron, a székely ágyúhős 
 

1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre 
nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A 
székely tábort Marosvásárhelyen szétszórták. Heydte osztrák tábor-
nok betört Udvarhelyre; sőt már Csíkszéket is hatalmába kerítette. 
Csüggedés, kétségbeesés vett erőt az embereken.  

Ezalatt az oláh rémuralom fénykorát érte Erdélyben. Egyik ma-
gyar családot a másik után irtották ki. Egyik magyar közösség után a 
másik borult lángba. Zalatnától föl Marosújvárig egész Alsó-Fehér 
megye egy nagy temetőhöz hasonlított. Iancu és Axente, az oláh 
hordák vezetői elemükben voltak; csak úgy tobzódtak a magyar vér-
ben. 

Még csak Háromszék nem hódolt meg; csak még Háromszék 
állott rendületlenül! 

November 28-ára gyűlést hívtak össze Sepsiszentgyörgyre, 
hogy Puchner cs. kir. kormányzónak feltétlen meghódolást követelő 
proklamációjára megadják a választ. 

A gyűlés nagyon népes volt. Részt vett benne a megyének min-
den számottevő embere. Ott volt néhány főtiszt kíséretében Dobai 
Károly ezredes is. 

A nép izgatottan hallgatta meg Puchner fenyegető átiratát. 
Voltak, kik követelték az ellenállást; voltak, kik az egyre érkező rossz 
hírektől lehangolva, a teendők higgadt megfontolását ajánlották. 

 – Ha kell, mind meghalunk, de meg nem adjuk magunkat! – 
kiálta közben Nagy Ferenc, gidófalvi református lelkész. 

– Helyesen mondja! Úgy van! Nem adjuk meg magunkat! – 
zúgják mindenfelől. 

– Ez mind nagyon szép – mondja Dobai ezredes –, de a háború-
hoz pénz kell! 

– Van még hatezer pengőforintunk! – kiáltották többen. 
– Igen, de nincs puskapor! – kiáltotta Dobai. Erre már csak egy 

hang felelt: 
– Teremtünk! 
– Nincs ágyú! – folytatta az ezredes. 
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– Lesz! – kiáltotta ugyanaz a bátor hang. 
– Ki az? Ki beszél? Lássuk! – kiáltották. 
A terem egyik szögletéből egyszerű zekeposztóba öltözködött 

izmos, kerekképű barna székely férfi kért szót: 
– Uraim! Hallom, hogy a főtiszt urak azt mondják, nincs ágyú, 

nincs muníció. Ha csak ez a baj, úgy én azt mondom: lesz ágyú, lesz 
muníció, amennyi csak kell!  

– Ki az? Ki az? – kérdezték többen, mire végig dördült a termen: 
éljen Gábor Áron! 

– Én Gábor Áron vagyok. Öntök ágyút, amennyi csak kell. Nem 
kérek többet, csak egy forintot, hogy a fülei vashámorba utazhassam 
s ott dolgozhassam. Ha mához két hétre Sepsiszentgyörgy piacán hat 
ágyú nem lesz fölállítva, s ha azokkal a próbalövésnél célt nem talá-
lok: magam állok tíz lépésnyire elejébe céltáblának! 

Óriási lelkesedés harsogta át a termet. Az ajánlatra nem lehetett 
más szóval felelni, mint annak elfogadásával. 

Bölön község volt az első, amely templomi harangjait odaaján-
dékozta ágyúfémnek. Csak egyet hagytak a toronyban. Arra szükség 
volt. Ha valamelyik székely falu határán megjelent az ellenség: meg-
kondult a toronyban az egyetlen harang. Zendülése híradása volt a 
veszedelemnek. Szava átzúgott a másik faluba és pár perc múlva ott 
is megkondult a harang, és átvitte azt az eredeti telefonhírt a harma-
dik, negyedik, tizedik faluba. És felajánlották a Székelyföld asszonyai 
is összes ón- és rézedényeiket.1 

Hat nap múlva már ott állott Sepsiszentgyörgy piacán két ágyú, 
és Gábor Áron a lövésnél célt talált. Két hét sem telt bele, s fel volt 
szerelve a hat ágyú; Gábor Áron fellépése csodás változást idézett elő 
a székelyek hangulatában. A hír szárnyra vette az egyszerű székely 
nevét, s bejárta vele egész Háromszéket. A székelyek önbizalma visz-
szatért, most már harcolni akartak mindnyájan.  

Határtalan volt a lelkesedés, különösen Kézdivásárhelyen. Nem 
volt ember a városban, ki ne tett volna valamit a hadviselés eszkö-
zeinek előteremtése dolgában. Thuróczi Mózes rézműves felkeresi 
Gábor Áront, beavattatja magát az ágyúöntés titkába, azután haza-
megy, műhelyéből ágyúöntő műhelyt csinál; és néhány nap múlva 
egy hatalmas rézágyúval lép az ámuló kézdivásárhelyiek elé. 
                                                 
1 Bem apó hősei. Budapesti Hírlap, 1896, 282. sz. 
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De az ágyúhoz golyó és puskapor is kell. Sebaj, ezeken a hiá-
nyokon is segít a székely találékonyság. A faliórákból leszedik a vas-
nehezékeket, s ezeket öntik golyóbissá. 

Majd előáll Szacsvay János, esztelneki birtokos, a vidék leghíre-
sebb vadásza. 

– A puskapor miatt ne aggódjunk – szól öblös, mély hangján –, 
majd csinálok én. Tíz év óta pusztítom a vadat, de még soha egy 
szem puskaport sem vettem; magam készítem magamnak. Torja ad 
ként, salétromot kerítünk, szenet pedig majd égetünk. És megkezdő-
dött a puskaporgyártás is.  

Gabriányi József gyógyszertáros a kapszlikészítés nyitjára buk-
kan. Soha senkitől sem látta, magától jön rá.2 

Eközben megérkezik Gábor Áron. A hadfelszerelés élére áll, a 
műhelyeket egyesíti; az ágyúöntő műhelyt berendezi, a műhely fő-
mesterévé Thuróczi Mózest, az egyszerű üstcsinálót teszi. Thuróczi 
munkatársai asztalosok, kerékgyártók, csizmadiák. 

Az asszonyok előkeresték óntálaikat, kanalaikat, tányérjaikat, a 
férfiak levették a harangokat, s vitték valamennyit Kézdivásárhelyre; 
hadd legyen miből Gábor Áronnak ágyút önteni. 

Háromszék 125 harangot szállított Kézdivásárhelyre;  ezenkívül 
temérdek ónedényt. Marosszék területéről 93 harang, 2 nagy mozsár 
és 4 mázsa réz került az olvasztókemencébe. Udvarhelyszék 14 ha-
rangot s több mázsa vasat, Aranyosszék pedig 25 harangot adott. 

Gábor Áron személyesen őrködött az ágyúöntő telepek mun-
káján, nemcsak itt, de a fülei és szentkeresztbányai hámokban is. 

Itt tervez, ott munkát vezet, amott utasításokat ad, s dolgozik 
mindenütt, mintha száz keze volna. Emberfölötti erőfeszítéssel rövid 
idő alatt hatvannégy ágyút önt és szerel fel teljesen.  

Ez azonban még nem elégíti ki tetterejét, munkaképességét. 
Ezenkívül tüzéreket toboroz, éleszti bennük a hazafiasság tüzét, 
tanít, idomít, tíz ember munkáját végezve; csodás munkásságával a 
semmiből tüzérséget teremt nemzetének. Igazán meseszerű 
tevékenység; talán el se hinnők, ha e csodás tevékenységnek havas 
fejű, tisztes tanúi nem járnának közöttünk! 

Ez az energikus és tevékeny ember, ez a katona- és technikus- 
zseni, egy bereczki születésű, egyszerű katonaviselt ember. De ami 
                                                 
2  Gracza György: Az 1848–48-iki magyar szabadságharc története. Budapest, 1896. 
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erő a székelyekben van: értelem, tehetség, találékonyság, hév, lelke-
sedés, szabadságszeretet, akaraterő, az benne fokozott mértékben 
megvolt, azt ő mind harcba vitte a nemzeti ügy érdekében. 

Már javában megkezdte Gábor Áron ágyúöntő munkáját, mi-
dőn egyszerre megcsendül a harang-telefon: Heydte dragonyos fő-
tiszt betörni készül Háromszékre. 

Mint a megzavart hangyaboly, egyszerre megmozdulnak a szék 
lakói. Megperdül a dob, kibontják a zászlót; harsogó énekszóval, 
lengő zászlóval indul útjára a fegyveres nép, mintha csak lakoda-
lomba menne. 

Kitörő lelkesedés és nemzeti önérzet lengette a székelyek zász-
lóit; csak egy dolog bántotta: nincsenek ágyúik. 

Az ellenség Földváron ütött tanyát, a székelyek Hidvégen vo-
nulnak meg. 

Egyszer csak a messze távolból dübörgő moraj zúgását hozza a 
szél, mely egyre növekedik. Mint a mesék segítő tündére, egyszerre 
csak közöttük terem Gábor Áron két ágyújával. 

– Éljen Gábor Áron! – hangzik ezer torokból. 
– Éljen Gábor Áron! – zúg belé a völgy. 
Megkezdődik a csata. Gábor Áron egy dombtetőn állítja fel 

ágyúját; ő maga tölt, maga irányoz. Eldördül az első lövés. A golyó 
magas ívalakban csap az előnyomuló dragonyosok közé; a második 
az oláhok tömegén szánt keresztül.3 

Az arcok egyszerre megelevenednek, s mint a villamos áram fut 
a székely harcosokon végig a lelkesedés gyújtó szikrája. – A miénk 
nagyobbat szólott, mint az ellenségé, miénk a győzelem! – hangzott 
végig a honvédsorokon. Akik az ágyú körül voltak, elhalmozták azt 
szeretetük minden jelével, reá borultak, simogatták, csókolgatták. 

– Szuronyt szegezz! Előre! – hangzik most a vezér dörgő ve-
zényszava. Nem kellett a székelyeknek több biztatás. Mint a futó tűz 
lángja, mint az áradat csapott az ellenségre. Az ellenséget nem verte 
meg, hanem szétszórta, elseperte. 

A kivívott diadalnak nagy fontosságú következései voltak. A 
felbátorodott székelység időt nyerve szervezkedett a további dia-
dalmas csatákra. 

                                                 
3 Gracza György: Az 1848–49-iki magyar szabadságharc története. Budapest. 
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Az ágyú- és lövőszer telepeken az ezernyi kéz szakadatlan 
munkája 64 ágyút, temérdek lövőszert teremtett. A harcvágyat, a lel-
kesedést a szellő elhordta határról-határra s faluról-falura; az ifjú ar-
cokon kigyúlt a tűz, s nem maradt fásult az öreg szív sem. Csapatok 
alakultak s gyűltek a szék minden pontjára; ezek a csapatok olyan 
védőfalak voltak, melyeken az ellenség áttörni nem tudott. 

Gábor Áron a hidvégi csata után még több más csatában is részt 
vett. A riadó szavára az ágyúhős bőrkötényét karddal cserélte fel, s 
rohant a vérmezőre. Ott is hős volt, első az elsők között. A hős nevét 
és tetteit a hír is szárnyra kapta, és elvitte a hegyeken is túl, a magyar 
kormány székhelyére: Debrecen városába. Az ország kormányzója 
kiváló érdemei elismeréséül őrnagyi ranggal a székely tüzérség főpa-
rancsnokává nevezte  Gábor Áront ki. Csodás szereplésének legna-
gyobb része van abban, hogy a Székelyföld 1848–49 telén a védelmi 
harcot megkezdhette, s magát Bem diadalmas előnyomulásáig fenn-
tarthatta. 

A védelmi harc azonban csakhamar harccá változott át, mi az 
ellenséget az orosz segítségnek az igénybevételére kényszerítette. 
Háromszék erejének egy részét Bem seregéhez csatolva osztozkodott 
azon bámulatos hadjárat dicsőségében, mely rövid három hónap 
alatt Erdélyt megszabadította az osztrák–orosz hadseregtől.4 

1849. július 2-ika dicsőséget hozott a székely fegyverekre, de 
egyszersmind nagy gyászt a székelyekre. A kelő nap fényében úszott 
a város, amidőn futár érkezett Gábor Áronhoz, jelentvén, hogy a 
kökösi hídnál az oroszok megtámadták a székely sereg előőrseit. Ha-
bozás nélkül lóra pattant, s mint a szélvész elvágtatott. Mire ő és ke-
vés vártatva ágyúi megérkeztek, már javában folyt az Uzon és Kökös 
között elterülő téren a csata. 

Felállította gyorsan 36 ágyúját, s megkezdődött a rettenetes 
ágyúharc. Az ágyúk dörgésétől rengett a föld, vértől piroslott a 
mező, s a közeli dombok puskaporfüstöt felhőztek. Gábor Áron a 
legöblösebb golyózápor között száguldott az egyik ütegtől a másik-
hoz, hol biztatva, hol dicsérve, hol korholva az irányító tüzéreket, 
vezényelve a tüzelést és az előnyomulást. A küzdelem hevében lova 
nyakára hajolva „fennebb”, „lennebb” szavakkal vezényel, irányoz-
tat… s e percekben jön a végzetes 6 fontos ágyúgolyó, s balkarjából, 
                                                 
4 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. 3. kötet. 
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hónaljából, és melléből egy darabot elsodorva: nemes szívének láng-
ját, nagy szellemének világát egy pillanat alatt kioltotta.5 Csodás 
végezet! Az ágyúhőst, az ágyúk nagymesterét éppen ágyú ölte meg. 

A hős tetemét az eresztevényi temetőben tették örök nyuga-
lomra. Sokáig jeltelenül állott a sír. 1893 óta díszes síremlék jelzi a 
helyet, ahol a legendás hős porai pihennek. A szép emlék a tervező-
nek, Gyárfás Győző főmérnöknek a hazafiságát, ízlését és szakértel-
mét dicséri. 

A síron virág díszlik, a síremléken sohasem hervad el a koszorú; 
van-e a Székelyföldnek annyi virága, koszorúja, amely méltóan kife-
jezhetné Gábor Áron iránt a nemzet háláját? 

A hős lelke ihlesse meg, a hősnek erényei hassák át nemzedék-
ről-nemzedékre e föld minden gyermekét! 

Sírja felett lengjen béke! Az emlék felett őrködjék a kegyelet! 
 

 Forrás: Hankó Vilmos Székelyföld. Erdélyrészi Kárpát-Egyesület, 1896, Budapest. 

                                                 
5 Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harca 1848–49-ben. Kolozsvár, 1896. 


