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A 
magyar szabadság-
harc 1848–49-es 
eseményeire em-
lékezve indultunk 
Háromszékre. Gá-
bor Áron sírjához, 

Eresztevényre. Ahogy legurulunk a 
Déli-Hargita és Csíki-havasok közöt-
ti síkon, belebotlunk a magyar sza-
badságharc helyszíneibe. Tusnádnál 
Imets F. Jákó soraival találkozunk, 
tőlünk balra, napkeletre „Alcsík re-
gényes édenében, / hol utunk két 
szorosra száll, / Örökzöld bérczek 
gyűrűjében / Terül előttünk a lapály. 
A Nyergesalja és Csukás Olt/Között 
rálép az érkező: / Most kalász nő 
rajta; rég volt / Valójában: „Szénás-
mező.”... Kétségbeesett tusában hull 
a / Honvéd Szénásmező terén!...” 
Jobbra a nagytusnádi templom előtt, 
a kőrisfák alatt állott egykor a Had-
nagy háza, udvarháza. A hagyomány 
szerint itt volt Gál Sándor parancs-
noksága. Innen irányította a környék 
hadműveleteit, itt szervezte újra csa-
patait. Ma már kevesen emlékeznek 

Fekete-fehér sávosak 
a földek. Március van. 
A feketéllő rögök körül 
nagy foltokban olvad a 
hó. Tavasz van. Csak az 
északra néző lejtőkön áll 
még a hó, de nem soká-
ig. Lassan lecsordogál a 
patakokba.

ezekre a helyekre, ahol Gál Sándor 
honvédei visszavonulás közben még 
szembeszálltak a túlerővel, a kozák 
lovassággal.

Tusnádfürdőnél újabb 1849-es 
emlékhelyen haladunk át, az Alvég 
pusztáján, az állomással szembeni te-
raszon, Alvég sziklája alatt, a mai piac 
helyén állott Gál Sándor ágyútelepe, 
ahonnan Csíkot védelmezte, „mignem 
a nyergesi árulás folytán kényszerült 
feladni”, írja Vitos Mózes.

Háromszék nem alkuszik, de Há-
romszéken a tavasz se a téllel. A Bo-
doki-havasok Háromszékre néző déli 
lejtői rég elitták a havat.

Eresztevény fölött a Kézdivásárhely-
re vivő út jobb oldalán, a templom 
mellett, „a falu cintoromában” áll  
Gábor Áron kőbe faragott síremléke, 
amelyen a következő felirat olvas-
ható: „Gábor Áron / A hős ágyuöntő 
székely/ 848-49-i / Honvéd őrnagy / 
Született 1817 nov.-7.-én. / elesett. / a 
kökösi csatatéren / 1849 július 2-án.”

A tüzérség hőse

1861-ben, a Nápolyban nyomtatott, 
olasz nyelvű Gál Sándor-életrajzban, 
amelynek címe Biografi a di Alessand-
ro Gál Capo militare della Nazione de 
Siculi in Transilvania negli anni 1848, 
e 1849., amelyet Zágoni Zsolt fordí-
tott magyar nyelvre, így szerepelnek 
Gábor Áron halálának körülményei: 
„Gábor Áront, a tüzérség hősét, az 
ágyuöntés vezetőjét – aki áthágva Gál 
parancsait, elhagyta a tartalékosok 
közötti helyét és az első vonalba ment 
– ágyugolyó érte és szörnyethalt. Ez 
a veszteség mindenkinek a szemébe 

könnyet hozott és levertséget okozott 
az egész seregben, ami teljes mérték-
ben érthető volt, mert egy olyan hazafi  
halt meg, aki mindent feláldozva, éle-
tét is odaadta a hazának.” A könyvben 
Gál vallomásából kiderül, hogy Gábor 
Áron az ágyúöntés „mesterségben 
hihetetlen tehetséges volt, valamint, 
hogy hazájának függetlensége ügyé-
ben hősies, hazafi as alázattal szolgált, 
olyan nagyszerű hevülettel, ami által 
méltóképpen érdemel oldalt a történe-
lemkönyvekben, és halhatatlanságot 
Magyarország történetében... Gábor 
Áron, aki nemcsak remek mesterem-
ber (...), rendkívül ügyes ágyúmester 
(...), a tüzérséget vezette, maga célzott 
az ágyukkal és az ő szeme nem tévesz-
tett soha.” Nem tudom, hogy  a vélet-
len műve-e, vagy tudatosan helyezték 
katonás négyszög alakzatban az em-
lékmű melletti, piros-fehér-zöld sza-
lagos kopjafákat. Valószínű, hogy Gál 
Sándor égi  „parancsára” történt: „A 
két frissen szervezett gyalogos zász-

lóaljat (...) ott négyszög alakzatban 
rendezte őket, egyenes, határozott, 
lelkesítő szavakat intézett hozzájuk, 
megértette velük, hogy szuronyaikon 
áll a haza védelme.”

Megégett emberek hamvai

Azt még el kell mondanunk, hogy Gál 
Sándor is állomásozott Eresztevény-
ben. Az uzoni csata előtt, ahogy leje-
gyezték „Eresztevényben komoly erők 
koncentrálódtak: tizenhat gyalogos 
zászlóalj, nyolc lovasszázad és har-
minchat ágyú – valamennyiük harc-
képesen, remekül felszerelve –, ame-
lyek egy erős támadásra is válaszolni 
tudnak, vagy ha arra lehetőség nyílik, 
akár támadásba is lendülhetnek.”

Mint a mesében, a „Köleshegy ne-
vezetű” helyen kapaszkodunk fel az 
Eresztevény falu északi határában 
emelkedő Óriáspincére. Sokat látott, 
öreg gyümölcsfák között vezet a hegy-
re kapaszkodó út. Úgy mondják, hogy 

Kilátás a Köleshegy oldalából
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ERESZTEVÉNYBEN, 
GÁBOR ÁRONNÁL

Gábor Áront, 
a tüzérség 
hősét, 
az ágyuöntés 
vezetőjét – 
aki áthágva 
Gál parancsait, 
elhagyta a tar-
talékosok kö-
zötti helyét és 
az első vonalba 
ment – ágyu-
golyó érte és 
szörnyethalt. 
Ez a veszteség 
mindenkinek 
a szemébe 
könnyet hozott 
és levertséget 
okozott 
az egész 
seregben.

Az eresztevényi „cintorom”




