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CSATlIll.

SZABAD?ÁGHARO

1. Windiachgratz győri kiáltványa /1848, december'29 •.GyárI
"A-sGlawechati-Utközet.utás-az'első
kérdés az volt, hogy mi
legyen
hadviselés vezé:relve. Kossuth, a pol~tikus és a forra·
da11llárösztönével a támadásban látta a védekezés egyetlen helyes
és'eélraveiető utját. A schwechati kudarc hatását akarta~érs~~
kelni. Ezért azt kivánta Görgeytól, hogy erőinek gyors átcaopor~
tositásával hol itt, holott, állandóan támadva verje meg'az el~
lenség külön~külön müködő csoportj ai t , Az't kivánta, hugy a aor=
katonaság 1nüködését egyesi tse -a nép f eLke Lés aeL, a harcba vonja
be a lakesságot is, a visszavonulásnál pedig puszti t s ón el mindent, hogy az ell~nség ne találjon egyetlen fedelet sem, ahol
f'ejét lehajthatja, egyetlen alom szalmát sem állatai számára,
'eg,yfalat kenyeret sem a saj át éhsége c.sí.Ll.ap tására. Kossuth el':"
gondolását tükrözi az 1848, dec, 18 •...
án kiadott felhivás is,
/
amelyben a Honvédelmi Bizottmány'riépfelkelésre, guerillaesapatok
,alakitására hivj a fel Dunánt ukjaép
t , nA szabadságharcnak nép.... ,
harcnak kell lennie. Ekkor a nép győzhetetlen." Görgeynek irt le-'
velében is.ezek a gondolatok olvashatók. "Csak·egy kis sike".,t!,
••
Csak egy kis jó guerilla sikertirjon,
száz elfogott li8zt~szsá~
kot, ezzel is megelégszem, csak egy - kis sikert!"
Görgey a partizánharcnak, a lakosság mozgósttásának nem
-tulajdonitott jelentőséget korábban sem. A schwechaticsataután
pedig~minden hitéttelvesztette a nepfelkelésben, A rosszul felszerel t nemzetőrökben csak nyügöt, haszontalan ke Lcnc ot látott, amely
akadályozza a rendes katonaság mUveleteit. Igy érthető, hogy
Windischgratz novemberi támadásának megindulása után nem használ~
ta fel a partizánharcban rejlő nagy erőt és komolyabb ellentáma ...
dásnélkUl
vonult vissza az ellenség elórenyomuló csapatai elől.
Windischgratzdec.
28~án.bevonult, Gyórb~ s itt bocsátotta ki
kiál tványát, ame lyben különb öző vádakkal illette Kossuthot és ' a
HonvédelmiBizottmányt.
'
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2. Rám János' kiáltványa
, , ..
.
,,~Görgey-magatartása következtébén, Perczel Mór szerencsét.,.
Len móri ütközete utána főváros is az osztrákok kezére került.
A katolikus magas klérus ekkor már nem "titkos" ellens-ég, hanem
nyil~an vallja: itA fönséges ausztriai ház az ••• mely az. anarehi~,"
kus és istentelen törekedéseket féken, tartja, birodalmában pedig ,
.mindenüttmegtörte
••• Az ausztriai háznak missziója van ésezt
neki be kell töitenie ső ezt betölteni fogja; és ebbeli miaz~
/'-
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sz16jában, a sz~bad és független katolikus egyház ••• legha'that'6sabb ••• leghivebb ••• szövetségese fog maradni,"
Az ellenforradalom, a 'magyar nép szabadságát tapod6 udvari
reakyi6 iránti törhetetlen hüségét dokumentálja a magyar pQspéSki
kar 1849. jan. 20-án a Windischgratzcsapatai
által megszállott
Pesten kibocsátott pásztorlevele, amely a "magyarhoni katolikus
égyház mindén tisztelendő lelkészeinekés
a minden rendben lévő,
Krisztusban kedvelt katolikus hiveknek" /sz_61t.-A pásztorlevél a
'gondviselő isteni akarat par-aneaár-a hivatkozva a császári esapatoknak v'a16 b ehódo Lás t, a lelkészeknek épp ugy', mint a hivőknek
vallási kötelességév~ tette. A püspöki nyilatkozat felsorolja
a HabsbUrg dinasztia nagy érdemeit és arra a végez-e dményr-e jut,'
hogy a magyar nemzet elévülhetetlen hálára van kötelezve a Habsburgokkal szemben.
.»

,

'

,3'; Átkelés a stureci hág6n /1849., január 26./
4. A bránYiázk6i-ösata)iS49.
február 15./
,',
'"" ,-Az-l849, ,január 2-á,n összehivott haditanácson Görgey azt
a feladatot kapta, 'hogy 16.000 emberével Vácon keresztül a Duna
balpartjára vonuljon, kanyarodjék Komárom felé és Windischgratz
balszárnyátátkarolással
fenyegesse. Igy akadályozza meg annak
további előre~yomu1ását. A feladatot azonban Görgey nem hajtotta
végre. Vácra vonulva kiadtahirhedt
kiáltványát és ebben megta-'
gadta a Honvédelmi Bizottmányt. Vácról nem nyuga t felé, hanem a
Fe1vidékre vezette seregét, ame Ly nehéz v í.azonyok között hegyi
terepen, kellő felszerelés nélkül a legzordabb télben vonult
vissza. E visszavonulás alkalmával került sor 1849. január 26-án
a stureci hágon val6 átkelésre. A magyar katonák még nyáron is '
nehezen járható terepen, öles hóban, dermesztő fagyban, a szétszedett ágyukat és szekereket gyakran vállukon cipelve, hajtották
végre a parancsot. A nagy téli visszavonulás során máskor is megmutatkozott a népfiainak
hősiessége. TaJ,án a, legKiemelkedőbb
mozzanatok egyike a branyiszkói csata. A magyar hadsereg aránylag
kis erői ~ Guyon Richárd ezredes paranc'snoksága alatt mintegy .3800
emberrel és 24 ágyuval, néhány óra elteltével, 20 megerősitett
hegyi állásb6i verték ki az'ellenséget~ A branyiszk6i áttörés megnyitotta az utat Görgey és csapatai 'előtt Eperjes felé.
"

,

j,

5. Guyon Richárd arcképe
_
·A,branyiszkói·áttörés hős parancsnoka Skóciában született.
A katonai pályát választotta élethivatásául. Mivel Anglia szárazföldi haderőt alig "tartott, Guyon pedig tengerész nem akart lenni,
először a portugál, majd később az osztrák hadseregnél jelentkezett szolgálattételre. Igy került később mint főhadnagy Magyarországra. Itt megnősült és felesége birtokára vonult vissza. 1848ban a magyar kormánynak ajánlotta fel szolgálatáit, amely őrnagyi
ranggal a nemzetőrség parancSnoki állományába ca at o.tta be. ÁlIára
schwechati ütközetben ki tünt,'rettenthetetlen bátorságával, 1849
áprilisát61 Komár-om, majd juniu's elejétől, tábornoki rangban, a
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magyar tartalék hadfest parancsnoka. A szabadságharc bukása után
török földre menekült és a török hadsereg szolgálatába lépett.
Konstantinápolyban halt meg 1856-ban, 41 éves korában.
6-12. Honvéd egyenruhák /6. Honvéd gránátos; 7. Vadász őrvezető;
-_. - - 8., -AIII.FeraiBánd huszárezred katonája; 9. Magyar huszárok 1849-ben; 10. Honvéd huszár-tizedes; ll. Főé.gyus;
.12.'utász./
Az első népképviseleti országgyülés julius ~l-~ ülésén
mondta el Kossut~ a haderő megajánlásáról szóló, a sziveket lángra lobbantó beszédét, amelyben 40 millió forint és 200 eZ,er ujone
megajánIását kérte a képv se Lők t I , "Megadjuk!" z.ugo t t a válasz
Ezt követte 1848 ószén Kossuth alföldi toborzó körutja, .amí.kor
Jellasich bet~rése után Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Csongrád'l
Szentes, Hódmezővásárhely és Szeged népe csatlakozott lelkesedéssel a haza mégvédésének szent ügyéhez.
Képeink a bevonult katonák egyenruháit ismertetik meg velünk.
.
.
..
.
.
A honvéd zászlóaljak harcosai /a gyalogos legénység és
gyalogos altisztek/ kávészinü posztóból készült ruhát viseltek.
Atillájukon elől öt sor veres zsinór futott keresztbe, makk-alak.ban végződve. A sodrott csavaralaku gombok szine kétféle volt:
fehér vagy sárga. Az atillán hátul veres zsin6rb61 vité~kötés .
volt, mégpedig kettő a két vállnál, kettő pediglen ugy, hogy azok
egymásba futottak, Az atillán két feketeszijat vetettek átkeresztbe: a baloldali tartotta a szuronyhüvelyt, a másik ~ tölténytáskát • A lábhoz simu].ó nadrág v í.Lág cekék pcaz tb'ól.készül t" elől
vitézkötéasel, oldalain veres zsin6rral.Világoské~
posztó volt
.köpenyük is. Csákójuk és.sapkájuk szi~e f8~ete. Lábbelijük bakancs yol t , ~ rangj elzés az ~atilla gallérj án és a csákón v<?,l
t.
A honvéd lovasság ruhája nem volt egységes. A piros 10-.
vag1ó nadrág sárga vitézkötéssel,a
fekete csizma, a. zöld zeke
sárga zsinórzattal és vitézkötéssel, ',apany6kára vetett kávébarna
mente fekete' pr-émez eg Ll.ye L, 'sárga paszománnyal, a.v í.Lág oak ék
csákó rózsába tüzött fekete .forgóval, a sárgacsattos f eke t'e bőröv és á piros bőrtarsoly a Württemberg huszárezred egyenruhája
vol t , lA különböző ezredek hübéri jellegü hagyományokat őriztek ,
amelyek 'az ezred ntulajdonosához"·kapcsolódtak. Igy volt. RadetzkY9
Württemberg,- Nádor stb. huszárezred, Sándor, Schwarzenberg,
.
Don Miguel citb. gyalogezredJ.
'
A BOcskai huszárezred lovasai sötétkék.lovaglónadrágot,·
piros-fehér,vagy
nemzetis~inü zsinórból készült vitézkötéssel,
fekete csizmát, prémszegélyü ~ötétkék mentét, vitézkötéssel és
paszománnyal, sötétkék csákót, n:emzetis~inü rózsával viseltek.
A honvéd tüzérség világoskék, bakancsra boru16 pantallót
vis,elt, amelynek két külső oldalán széles skarlátvörös esik futott
végig. Atilláj uk azí ne kávébarna, csákójuké fekete volt. A caékón-lévő fehér bádog cimer alatti bádogszalagon ez a:felirat állt:
...."HonvédtUzér". Rózsa helyett
.
., fekete lószőrforgó diszitette a
í
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csákót. A két vállon keresztbevetett fekete szijon baloldalt kard,
jobboldalt pisztolyt~ska'függBtt.
A honvédvadászok szürkészöld pahtal16t,. ugyaná Lyen szinü
~tillát viseltek almaz5ld zsinórból készült vitézkötéssel és pa~
szománnyal. A fejet fekete Kossuth kalap ékitettezöld
zsinórral,
f~mcimerrel és lósző~, vagy strucctoll forgóval.
.
A honvéd'hadsereg egyenruházatának változatossága azzal
magyarázható, hogy egyr~szt a sereg soraiban sokféle csapatne~
harcolt /honvédzászlóaljak, sorezredekstb./,
má~részt különböző külföldi légiók és még változatosabb viseletü önkéntes csapatokis küzdöttek.
~
13-17.',A szabadságharc magyar .hadsereg~nek fegyverzete/l3.
~eJUl
ée alul cinderes=gyutacsos, köz~pütt a ková~~puska; l4.Kardok; 15~ Az 1848-49-es magyar lovasság felszerelése és fegyverzete; 16. Husz ér-pf az t o Lyck b őr-tokka I ; 17. Hat f orrt oe ágyu/
A' harcosok fegyverzete eleinte nagyon kezdetleges vol t>~A
szabadságharc kitör~sekor a honvédek legnagyobb r~sze hosszu rudra erősitett, kiegyené.sitett .nyaku kaszával, vagy lándzsával ment
a caat ame z őr-e, mert az un. cinderes puska ugyancsak ri tkaság volt,
akkortájt és kovásfegyvert is alig lehetett szerezni. A puskának
ezt a két fajtáját használták. A különbs~g a kettő között a gyujtásban volt. A gyujtószerkezet mindkettőn~l a puskacső beágyazott
vége mellett volt. E szerkezet legfont6sabb r~sze az előrecsapód6 kakas ,amel.Yeta ravasz elrántásával hoztak müködésbe. A kováspuskánál akakasba
erősitett ~lesre köszörült ac~llap egy kis kovakődarabhoz c~apódott. Az igy kicsiholt szikra meggyujtotta a
csőtorkolatból egy kis vályuba kivezetett puskaport ~s ez robbantotta lángra a-bel$ő tölt~st~ A gyuj tás rendszeréből adódott,
hogya kováspuskátcsak
száraz időben lehetett jó eredm~nnyel
használni. A gyutacsos puska /cinderes/ gyujtása durranóhiganyQsappanty~val történt. Mindkét puskát felülről töltötték. Egyes
puskák csöve már huzagolt'volt, Lőtávolság: 2!""300méter.·A gyalog'sági puskára szuronyt is erősitettek.
'A_lovasságfegyverzet~h~z
tartozott a karabély, 'a kard és
~ pisztoly, .A karabély rövidebb ~s könnyebb volt, mint a pus~a,
szerkezete azonos volt a puskáéval •.
A pisztoly a puská';'al'azonos szerlcezetü volt, hordtávolsá~a
azonban nem haladta meg a 100 m~tert. Aránylag nagy sulya és mérete,miatt jkb 1-1 1/2 kg/ el~g alkalmatlan harceszköz volt. Lo-vaar-ohamnéL a küzdő felek először pisztolyt, majd közelharcnál.
kardot ha'szná1tak.
A lovassá~± kard el~g erős ivben hajlitott,kb
1 méter ho~~~
szu, ~gyélfi fegyver volt.
A 17. kép hatfontos ágyut ábrázol. A szabadságharc idej~n
az ágyukat m~g elől töltötték. Előbb beletették a papirzacskóba
csomagolt puskaport laz un. tölt~st/, azután beleengedt~k a cs6be
a töltetet /goly6, kartács, gránát/, végül a fojtást, amely a ..
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cs6be szoru16 vastag p~éselt papirkorong volt~ Az'egészet a tölt~~
tisztitó rud tömör hengeres végével jól lenyomkodták, Az ~gyu
elsütése ugy történt, hogy az ágyucs6 hátulsó, zárt végén felül
egy furt lukonkeresztül
ég6 kanócoal a lóport meggyujtották.
~z ágyucsövet 'nem lehetett oadalirányban forgatni. Magasságát
egys~erli faékkel rögzitették~ Az ágyu kaliberét a golyó sulyával
mérték~ A honvédség tábori'ütegei 3~9 fontos ágyukból álltak, kés6bb, f61eg
zsákmányból, voltak 12 fontos lövegei is. Az ágyu!"'
hoz 3 féle töltetet használtak: az egyszerU, tömör vas~olyót, az
apró vasgolyókkal töltött kartácsot és a rObbanógránátót. A tábori' t ür-z ér-aég hatósugara 1-2 km volt.

a

,18019. Honvéd zászló, Honvéd szolgálati könyvek
-- ,.- A-honvéd ·roaamokat a zászló lelkesitette, a csapatok bels6 életét, rendjét, akárcsak ma, a szolgálati könyvek szábályozták.
20-24. H6s1elkU magyar asszonyok ésleányok
/26. Pfiffner Paulina,
21. Bányai -Julia, 22. 1ebstück Mária, .23. Honvéd nó harcközben, 24. Teleki Blanka és Lővei Klára/
'
A szabadságharc h6sei között meg kell emlékeznünk a h~sLe Lkű magyar assz onyoknó I és leányokról is. "Hazafi örömmel :vettem
!"' szólt
Csányi egyik rendelete - azon értesitést, miszerint a'haza jelen véres perceiben a gyöngébb, de a hon iránti áldozatra
m.í ndí.g elég lelkes n6nem tagjai is a er-egLene k a szabadság lobogói
alá." Kossuth hugára, Zsuzsannára bizta a sebesUltápolás országos
megszervezését,sokan
"riemükhöz
mé l t
szolgálatban,' " ••.•.
mtrrt pl.
varrásban, mosásban, betegápolásban" segitették a harcoló honvédsereget, de nem egy nőt ismerünk, aki férfias lélekkel ~s karddal
harcolt honvédeink
sorábani
'
.
.
A.Ligeti Kálmán nevet nő visel te: Pfiffner ·paulina /21,kép(
A' 24 éves lengyelszármazásu,
de Magyarországon született leánya
bé~si légió. harcosai közé jelentkezett. Jól forgatta a fegyvert,
ezért néhány hét mulva tizedes, majd őrmester lett. Ekkor sebesUlt meg e16ször; ballábát kartácslövés érte. Felgyógyulása után
hadnagyi rangot'kapott, és mint a bécsi ,légió hadnagya vett részt
Bern egyik legnagyobb csatájában, a tihucai ütközetben. Itt egy
n~héz feladat végrehajtása"az
ellenség b~keriiése közben sulyos
vállsebet kapott és a császáriak,fogságába ker\ilt.
Bányai Julia /22. képi férje, Sárossy Gyula halála után,
annak nevében jelentkezett a nagyváradi 27. zászlóaljba.'~gy alkalommal egy kémkedő osztrák 6rnagyotfogott
el és közben sulyos
sebet kapott. Hőstettéért hadnaggyá nev~zték ki. Félgyógyult~n
,alakulatával egy 'nagyobb vae r-ag t est visszavonulását f'ed ezte , és
mindaddig kitartott csapata élén,amig korábbi sebesUlését61 ilgyengülve össze nem esett. A támadókozákok
halottnak hitték és
nem törődtek vele. Bányai Julia azonban erőre kapva az éj leple
alait visszaszökött csapatához, ahol főhadnaggyá léptették elő.
Még a fegyverlet~tel előtt századosi rendfokozatot k~pott. A ézaé'
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badságharo bukása után, htizva annak'ujraélesztésében,
Bemhez ment
Törökországba és ~észtvet'taz elnyomás elleni moz ga Lmakban is •.
1ebsttick Mária. /23.kép/ Z,ágrábban 'született. Apja.jóm6du
kereskedő volt, Ennek halála után nagybátyjaf egy caászári'brigadéros nevelte. Mária már a márciusi napokban csa t Lakoz ot t ·.a
hécsi forradalmárokhoz és ~ebstück Károly néven anémet
légi6ba
jelehtkezett~ Az októberi bécsi forradalom idején a barrikád6kon
harcolt és meg is sebesült, Mire felgyógyult, az'ellenforradalom
győzedelmeskedeit_
~kkor a magyar hadseregben mükijdő német légió
parancsnokánáljelentke
zett szolgálattételre. ~észtvett a' stureci
hág6n va16 átk~lésben, a branyiszkói csatában és a kápolnai ütközetben' is. Magatartásáért hadnaggyá nevezték ki,. ott volt Buda
ostromán?l is és az elsők között mászta meg afalakal.
Főhadnagyi
rendfokozatot kapott, Világos után börtönbe zárták, majd internálták és csak egyév mulva
engedték - szabadon.
/
184a~49 hőslelkü asszonyai sorában. foglal helyet két fiatal pe dagógusnó: Teleki Blanka és Lővei KJ.,árais -.Ók nemcsak a .
harcok idején támogatták'e, szabadság ügyének'diadalrajutlÍsát,
hanem a menekUl.6 honvédekriek is oltalmat nyuj t ot tak , fs.ze'lnyomatás é~eiben az ellenállás aktiv harcosaivá váltak. Hazaszerete~
tUket még a , kufsteini V'árfo-gság
sem törte meg.
.'

25, Bern J6zsef arcképe
4-szabadságharc egyik legkiemelked9bb egyénisége Bem Jó~
zS6f ,tábornok volt. Kevés olyan alakja' van a,magyar szabadságharcnak; akit a magyar nép arinyira szivébe zárt, miht Bem József
tábornokpt..
\
Bem 1?94"ben Tarnovban született. Ifjusága a napoleoni
harcok és' az 1830-as lengyel nemzeti felke lés e Lők éazí, tésének
időszakára esett. Bem is résztvett a hazafiaknak ebben amegmozdulásában ;·de a szervezkedéát felderi tetták , tagjait elitélték,
Bemet is megfosztott4k századosi rendfókozatától és egyévi b~rtönre i~él t.ék , A.lengyel felkelés bukása után Bem Franciaorsz·ág-.
ban élt emigrációban. I.-t't érte őt 1848 tavasza. Haladéktalanul
\belekapcsol6dot.t az' eseményekbe. Először Galie iába ment ,maj d innen Bécsbe, ahol:leg~óbb irányitója volt a második bécsi felk~Léanak , Utolsónak hagyta el· a -legendáshirü "Csillag" barrikádot "
amely a bécsi nép hősi ellenállásának centruma volt'- Magyarországra sietett, K,ossuth ~848. dec. l,...én
az e:rdélyi hadsereg teljhatalmu 'fóparancsnoká'iá nevezte ki. Bem a legnehezebb helyre ke ..•
rül t, Yereségektól elcsüggedt, r-oaaz uf felszerelj; , éhes, kép •.•
.zetlen uj cnc okbéű 'áLl,6 .hadsereg fogadta, amelynek létszáma kb.
l3.ooo ~aés 24 igyu volt. A rossz felszerelés k5vetkeztében
azonban Bem alig számithatott ezekbóltöbbre
7000 főnél. Ezzel a
rosszul felsze~elt, ·tanulatlan, demoralizált hadsareggel Puchner
császári tábornQk mintegy 28~jo.e.oo főt kitevő jól felfegyverzett, betanitott és ellátott hadserege,·állt. szemben; amelyet je .•.
lentős szász 63 román erők is támogattak. ,Ilyen erőviszonyok me L«
lett B~m va16ságos 'c~odát müvel t .embereivel: 3 hónap alatti kiüzte Erdély területéről a.z ellenség~t. •
,
\
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26. Bem utja 'Nagybányát.ól Brass6ig
-A-té:Fkép-EeDlB~k-ezt-az-alig
utját mutatja,

/Vázlat/
több,mint

3 h6na,pos diadal-

27. Kolo_2:,svárikiáltvány'
Az·elsó-igazán.nagy
siker Kolozsvár felszabaditása volt.
a siker Bem csapatainak gyorsaaágával magyarázható. Nem pihent
azonban sokáig: .a Bethlen-Tihuca mellett! győztes 'cs~ták után
január 13~án Marosvásárhelyre
érkezett.
'28. A piaki~:i.,
csata /1849. lI'!9./

,"l'lagyjelentóségü győzelmei között meg kell emlékezni a piski-i c~atár61 is, ~ piski-i hid a Maros' foly6 partjait kötötte
tsssze. ,Jelentó~ége igen nagy volt: "Ha ,a hid 'elveszett, Erdély
is elveszett!" A hid birto~áért élénk tüzérségi t~z mellett nagy
.narc fej lAd6tt. ki. Bem csapatainak beavatkozása döntötte el a
_ os~Úa sorsát ~ A magyar katonák aaur-onyz-ohama eleöpÖr,te az e Ll.en , séget, amely rendezetlenül menekült sOk,halottat éssebesültet
hagyva hátra.
29, A s'zászsebesi ütközet /1849,11.11.(
'_A-piski-ivéres.ütközet
meghozta a győzelmet, de nem hozott pihenést'sem Bemnek, sem katonáinak. Február ll-én Bem csapatainak Szászsebesnél összpontositott császári erőkkel kellett
harcba bocsátkozniok, $z si ütkBzet is a magyar fegyverek diadaláthozta."
30. A nag.yszeb,eni csata /1849.III'.ll.!
,
-A-nagysze~eni-esatában
is teljes sikert aratott B~m hadvezéri zseriialitása és katonáinak hősiessége. Bem ~indenütt kijátszotta Puchner tábornok manóvereit és h:ni:koresatára került
sor. annak végső kimenetele már nem lehetett kétséges. Nagyszeben elfoglalása után Brassóból is, hódoló' kül.dött aég rker-est e fel
Bemet és átadta a város kulcsait. Ezzel az aktussal lényegében
befejez5dött Erdélynek'az ellenségtől való megtisztitása.
31. "Legujabb' hir Ed,él.yból"
'.-Err6:t-az-örvf5gdetf5seseményről

ad hirt a;l.

kép., "_

32, Bem me.11ére t,Uzik a kormánykltUntetést
-~-magya:F-kQPmány-Eem-nagy~z8rü-hadi.sikereinek
elismerése~
képpen előléptette ót és ezenkivül magas kitüntetéssel is jutal ....
'maz ba , Bern mellére a "K;atonai és Polgári II, osztályu érdemj'elet"
tüzték.'
I

33. Gábor' Áron arcképe
,
.-Az erdélyi· harcoknak nagyhirü alakj a volt Gáb or Áron is.
A Bereéki havasok ,aljában született. Katonai pályára lépett, mivel azonban a császári hadseregben nem vitte tovább káplárnál,
bucsut mondott a ka'sonaaágnak , ,Szü;Lóvároskájaban élt, ahol,l!1int
ezermestertnagy
tisztelettel vették körül, 1848,nQvemberétól elévülhe~etlen é~demeket szerzett a székelyföldi ágy~öntés megszervezésében. Hüséges segitótársávat, TurócziMózes
i<ézdivásárhelyi
rézmÜves mesterrel közel 100 ágyutöntetett
az erdélyi templomok

~ ?
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harangjaib61 a háromszékiek és·Bem seregei részére. Kossuth·az
ob sános káplárt érdemei elismeréseül e Lőb b tüzérségi őrnaggyá.
majd az önállc székely tüzérség fóparancsnOkává nevezte ki. 1849.
juniusábanhalt
hősi halált a cári seregekkel vivott uzoni csatában.
.
,
,

34. Gábor Áron ágyu6ntödéje .

35. A fogarasi

csata
.
- - ' --Az-1949,·márG. 15-17. között Fogaras környékén győzelme:'
sen megvivott harcokat mutatja,amelyek eredményeképpen az utolsó
orosz erőket is sikerülBem
kat6náinak a vöröstoronyi szoroson át
Erdélyból kiszori t anack , ,.
,
/'

36. Bem bánáti hadjárata /vázlat/
Ben nemasak erdélyben, hanem Bánátban is harcolt az e1.lenség e.L'l.e
n , 'A bánáti harcok .er-edményeképpen
nem egészen 3 hét
alatt ez a terület is felszabadult az ellenség nyomása
a161~ , .
- 37. Damjanich János arcképe
_
A magyar szabadságharc másik kiemelkedő alakja Damjanich
János. Szez-b szülők gyermeke volt. Katonai pályáját a bánsági
határőrségnél kezdte. A 48-as márciusi mozgalmak idején száza~
doá volt Temesvárott. Az egész helyőrség egyetlen tisztje, aki
bátor szóval fej ezte ki rokonszenvét a magyar nép törvényes ügye
iránt. Szavát tettel·pecsételtemeg
és 1848 ápril'isában őrnagyi
ranggalzászlóaljparancsnoknak
nsvez t ék ki. A délvidéki harcok-.
ban sorozatosan. kitüntette magát. Csakhamar ezredes, majd. önálló
hadosztályparancsnok,
1849 elején ped;i.gtábornok és a bánáti hadtest parancsnoka le~t.Katonái
rajongva szerették és egymás kö.zött·"éd~sapánknak" nevezték.
38. Délvidéki csaták vázlata
-~Képürik_a-délvidéki, hadszinteret

mutatja be •

..
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