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Az alább közölt Gábor Áron-levél 1956-ban vásárlás útján 
került az Országos Levéltár birtokába és — tudomásunk sze
r int — egyike a Budapesten található Gábor Áron két eredeti 
levelének. Ha tévednénk s idővel újabb levelei s egyéb írásai 
kerülnének elő, azt magunk tar tanánk a legörvendetesebbnek. 
Gábor Áron keveset írt, a tettek embere volt. Iskolai tanulmá
nyait anyagi okokból már serdülő korában abba kellett hagy
nia. A levelet szó szerint, betűhív átírásban közöljük. Tudo
mánytalan és kegyeletsértő eljárás volna, ha megpróbálnánk 
ízes, szép magyar nyelvét egyes fogalmazási zökkenőknél „sti
lizálni". 

A levél a szabadságharc fontos szakaszában, a reakciós 
hatalmak túlerejével való összecsapás előkészítése során íródott. 
Rávilágít a kis kézműves műhelyekből kibontakozó székely
földi, közelebbről háromszéki ágyú- és röppentyűgyártás kér
déseire, a székely nép hősi elszántságára és a nép soraiból ki
nőtt műszaki zseninek, Gábor Áronnak szuggesztív egyénisé
gére és hatalmas szervező munkájára. Régebbi kiadását — 
amely azonban éppen két katonai szempontból fontos szakaszt 
hagy ki az eredetiből és a szöveg csaknem minden mondatát 
átalakítja — 1. Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. 
Bp. 1880, 514—517. o. Jakab Elek a levelet a Turóczi Mózes 
birtokában levő iratok között látta. Ugyanez a levél fekszik 
most előttünk, Gábor Áron s. k. írásával (kézírásának facsimi
léjét 1.: Vasárnapi Újság 1907. 280. 1.) és Turóczi párszavas 
(Jakab által nem közölt) széljegyzetével. 
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Turoczi Báty! 

Hogy idáig semminemű olyas levelem' nem küldtem 
TurocV Bátynak ne csodálja — mert elég volt legyőzni valom. 

Im most írok örömet t: i: Kossuth Lajos kormányzó Elnök 
Úrnál és a Hadügyministeriumnál ki eszközöltem aztot, hogy 
a K[ézdi] Vásárhelyi álgyuöntö, lőpor, salétrom és gyutats-
gyárok2 ki nagyíttathatnak egész tökéletességre vitethetnek — 
és mind országos gyár mai naptol a Hadministeri kezelésre 
került — ennek fejében 60.000 olvassa Hatvanezer pengöforin-
tot nyertem — miből most magammal viszek 10 ezerét pen
gőbe — sőt e mellett viszem aztot is, hogy a Székelyföldönni 
gyárkhoz még az oly nagyhírű Röppentyű ágyrot is legnagyobb 
mértékbe meg kezdhetem csatolhatom a — 

Elöképzetül a Röppentyűkről. 
Légyen a golyó 3, 6, 12 fontos üres vagy massiv mind 

egy-egy 18 hüvelk hosszú vas pléh csövhöz kötötten — egy 
olyan mérnöki asztalformáról — annélkült hogy durranna — 
vagy csak az asztalkát meg is mozditaná 1000—1500 s még több 
lépésig is el taszítja — éget ront bont — éppen mint az ágyú
nál — söt kártétset is lehet vele legjobban hányatni — sebe
sebben megy a tüzelés vele mint az álgyunál — sokkalta keve
sebbe kerülvén mint az álgyu — 

Ennek tanulását még csak Hétfőn kezdem meg — minis-
teriumi Rendelet, nélkült N(agy)VáradonH azt se mondták 
„Kutyám ne". Oda mentemmel csak embernek — nem pedig 
Tüzérnek4 — nem Urnák — hanem Kegyednek neveztetem — 

i Turóczi Mózes rézműves, kézdivásárhelyi ágyúöntő. L.: Nagy Sándor: Há
romszék önvédelmi harca. Kolozsvár, 1896, 152—157., 160—161. o., továbbá: Orszá
gos Levéltár, az Országos Honvédelmi Bizottmány (a továbbiakban: OHB) iratai 
között OHB. 1849 (2946) e., Csányi László kormánybiztos Turóczi Mózest, aki „az 
ágyúöntést kezdé meg pedig rézből, és az általa felfedezett fúrókkal fúrta azt 
ki", több társával együtt (1. alább) katonai tiszti ranggal való kitüntetésre terjeszti 
fel 1849. március 5-én. 

2 A gyárakra, műhelyekre vonatkozó adatokat l. : Jakab Elek i. m. 503— 
523. o. 

a) A szövegben gyakran látható vízszintes vonalkák Gábor Áron más levelei
ben is előfordulnak. Vö.: Imreh István: Adatok Gábor Áron életrajzához. Emlék
könyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Bukarest—Kolozs
vár, 1957, 349—360. o., és: Vasárnapi Üjság 1907, 280. o. 3 A pesti fegyvergyár a hadi események alakulása következtében 1849 január
jában Nagyváradra települt át. Balázs József — Borús József — Nagy Kálmán: 
Kossuth, a forradalmi honvédelem szervezője. Kossuth Emlékkönyv, Bp, 1952, I. 
k. 370. o. 

4 Gábor Áron a tüzérség kötelékében szolgált. OHB. 1849 (2496) e. Csányi 
kormánybiztos 1849. márc. 5-én Gábor Áron íüzérfőhadnagyot érdemei jutalmazá
sául századosi kinevezésre terjeszti fel: „ . . . mindenek felett Gábor Áron az, ki 
éj és napot fáradhatatlan munka közt tölti a hazáért, ágyúkat önt, egyéb mun
kásoknak például és irányul szolgál — ezenkívül, jóllehet a sors nem látta el őtet 
gazdag tehetségekkel, e napokban 400 v(áltó) forintokat tett le a haza oltárára, — 
ez jelenleg tüzérfőhadnagy a századossággal meg lenne jutalmazva; és a politica 
is azt követelné, hogy a haza, és ne a tábornok jutalmazzon hasonló hazafias 
tetteket". (Vö. a 7. sz. jegyzettel.) 
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sőt a gyárbai be léphetésem is merőbe tilos vala — el úgy 
annyira keseredve — be mutattam a Generálisnak5 irataim — 
mindent hivett — de nem segíthetett — mert néki is az ily 
titkos gyártás bőrébe áll — ezért kéntelen voltam ide6 jönni 
és erre a. tárgyra nézve is Rendeletet eszközölni a Hadügyminis-
teriumnál — tanulási üdöm N (agy )V áradon nem több 5 vagy 
6 nap —ekkor Isten hírével utazok haza <— utazási időm is 
annyira számítván. 

Nem de Turoci Báty — jol állunk — ne féljen jobban 
leszünk — pénz elég lesz — de csak halya Kossuth Lajos 
Uram azt parantsola szép csengetyü hangjával — hogy mihelyt 
haza megyek azonnal 2 álgyut minden készséggel ide Debre
cenbe indítsak ki — én előre figyelmeztetem ugy készüljön 
néki — hogy fúrva legyen és esztergálva — nem lovas hanem 
gyalog álgyu — 

Engem pedig noha ott őrnagynak ki neveztek volt7 — de 
ministeri erősítés nélkül lévén — nem sokat használt — ezt 
is el igazítottam — a mai Közlönybe ki is jött6 — de el egy
szersmind aztot hogy a Székelyföldi Tüzérséghez Igazgatónak9 

ki neveztettem — ma tehát — nem más helyről — mint a 
valóságos Tüzéri fő Parancsnoktol fogunk függeni — hátra 
maradnak a felekezetek.0 — Mindenek fölött arra kérem; hogy 
a furot és esztergát — ne kímélje a költséget készítse — hogy 
mihelyt érkezek két szép álgyut készithessünk. Újságot annyit 
írok — hogy nagyobb drágaság itten mint ott — Buda Pest 
ostromoltatik s ti. ugy is tudják — 

A gombkötővel tudassa; hogy vettem néki fein féle vörös 
gyapjú fonalat 6 fontot és arany fonalat is hozzá — magammal, 
viszem. Ekkor készítethetünk öltöny úinorozást — Arra kérem; 
hogy Brassóba be menve — s még Szebenböl is — ha lehet 
még Moldvából mennyi Reszelőt gyűjthet be gyűjtsön mert 
lessz szükség. 

5 A nagyváradi állami fegyvergyár felügyelője a tábornoki rangra emelke
dett Lahner György volt. Balázs—Borús—Nagy i. m. 368. o. és OHB. 1849 (6095) K. 

6 Debrecenbe, a kormány tartózkodási helyére. 
7 Gábor Áront Bem tábornok nevezte ki őrnaggyá. Jakab Elek i. m. 515. o. 
8 A kinevezés a Közlöny 1849. máj. 13-i számában jelent meg (386. o.). 
9 1849. jún. 10-i levelében, pár héttel eleste előtt, Gábor Áron még csak mint 

őrnagy írja alá nevét. Vasárnapi Üjság, 1907, 280—281. o. 
b) Felekezetek szó után a szövegben keresztjelölés található, a lapszélen 

pedig Turóczi Mózes megjegyzése: „a régi székely tiszteket értette. Tur." — Jakab 
Elek i. m. 515. o. szerint Gábor Áron itt ,,az őt nem jó szemmel néző régi ezred-
beli tisztek s más nem szakemberek"-re gondolt. 
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Szatsvai10 Molnár Josi11 és Jantso,12 Bakan és mind azon 
gyárosoknak meg mondja — hogy gyáraik nagyítását tökélete
sítését meg kezdjék — mert számukra ugy viszem a pénzt mint 
a miénkre — 

Tökéletesen bízva Turocíi Báty lelkébe nem hinném; hogy 
mindent de mindent készséggel meg ne tenne — most a Székely 
nemzet becsülete forog kérdésbe — ezt be motskolni vétkes 
dolog — tehát most kell a tenyér — 

Átalanosan mindenkit tisztelek — igen Hankou urat is — 
tudatván vele ezen ügyet — hogy hogy vittem ki im 
leirom. 

Miután láttam a Kolosváni filiális fegyver gyár — és a 
Nagy Váradi mihelyekbeir' el pazérolando pénzt — annélkült 
hogy azon mesterek meg érdemiének — sok naponta 6 söt 8 
f(orintot) is kap pengőbe — el hűltem — borzadtam — majd 
melegedtem, — sirva elfakadtan átokra kerültem — hogy mily 
el hagyatottan vagyunk mü Székelyekül el határoztam hogy 
lépést tegyek ezen ügyben.— ugyan Katona vagyok de meg val
lom csak nem reszkettem midőn Kossuth Lajos Kormányzó 
Elnök Úrhoz indultam ezen ügybe könyörgendö t: i: tekintené 
meg a szegény Székely nép jelen állását — és venné fontolóra 
aztot; hogy mily szűkön termő földjök vagyon —- kereskedésök 
meg csökkenvén — az egyetlen egy kézi munkára mesterségre 
szoritvák — engedné meg az ottan alakult gyárok nagyittása 
és tökéletesithetését — bár ezzel érdemesítvén annyit ki állott 
veszedelmeztetésökért — és assignálna most előlegesen bár csak 
Hatvanezer pengő forintot — node mind féltem oly telt dagadt 
kebellel jöttem ki cabinétjábol — mivel becsület szavát ígérvén 
— 24 órát tűzvén ki el igazithatására többet felelend — el telt 
a 24 ora — de meg jött ám a 60 ezer — Hala Istennek — bizto
sítva lehet a Székely nép — hogy pénz több mind idáig forgand 
körmök között — 

De kötelességömmé van ds ám téve — hogy hetenkint a 
Hadügyministeriumhoz pontos számadást és elöhaladást küld-

10 OHB. 1849 (2496) e. Csányi kormánybiztos felterjesztése: „Szatsvai János 
lőport készít, s többeket betanított arra". 

11 Molnár Józsiás a salétromgyártásban tűnt ki. Jakab Elek i. m. 509. o. 
12 OHB. 1849 (2496) e. Csányi felterjesztése: „ . . . Gabriani Josef gyógyszerész 

és ifj." Jantsó József gyógyszerész gyutacsot folyton készítenek — s másokat is 
betanítanak". . . „tehetősek levén, dicsérő méltánylattal és valami érdemdísz j él
lel megelégednének". . . 

13 U. itt: „Csiszár Mózes és Baka Mihal a salétromfőzésben fáradoznak si
kerrel". . . „anyagi jutalomra érdemesítendők". . . — Vö. Jakab Elek i. m. 509. o. 

14 Hankó Dániel kézdivásárhelyi főjegyző (1. Nagy Sándor i. m. 65. és 125. 
o.), később százados hadügyész (OHB. 1849/5971/e.), háromszéki térparancsnok 
(OHB. 1849/5163/3,). 

15 Vö.: OHB. 1849 (1463) e., továbbá: Balázs—Borús—Nagy i. m. 370—379. O. 

192 



jek — így hát ha pártolást nyertünk akkor rendre is szükség 
jönnünk — 

Tehát Hanko Urat meg kérvén hogy a Székely nép minden 
müvésszeit — tudatván velők ezen dolgot szólítsa föl — haza 
mentemmel őket föl veendem —ket tőzöt t napi dijjal — és hogy 
egyszersmind tudassa az egész nemzettel el járásom és eszköz
léseim — 

Éljen boldogul Koma asszony .. .c 

Üdv.,.ä 

Gabor 
Debrecen maj 12 — 1849. 

Á—d A szavak végén csak egy vonal látható. 

13 Hadtörténelmi közlemények 193 


