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Jókai Mór 
 

Gábor Áron 
 

Gábor Áron, az egyszerű jubilatus káplár, Berecben született. 
Keveset tanult. Ifjúságát, mint közvitéz, a székelyek közt élte le. 
Végre mint tüzértizedes szolgált, és utoljára koros és rokkantsága 
miatt jubiláltatott. Azóta, szerény házi körben, maga szántotta, ve-
tette, kapálta, aratta és csépelte azt, amiből élt. 

Az agyagfalvi székely gyűléskor, erejét érezve vagy csupán ih-
letettségből, előlépett, magát ágyúöntésre ajánlva. 

Azt hiszi tán az olvasó, hogy a férfit, ki a fegyvertelen tömeg-
nek ágyúkat akart készíteni, pártolták? 

Korántsem. Gábor Áront az ágyúöntéssel, mint Fultont a gőz-
hajóval, nemcsak félreértették, de kinevették, a kaputosok szána-
lommal mosolygának rajta, a condrások csúfolódva kacagták. 

Az agyagfalvi gyűlés elmúlt, a körülmények vegytani befolyása 
alatt, vagy a tudatlanság és rosszakarat átkos kezei közt. 

Azonban Erdély fölébe vészfelhők tornyosultak. A szász nép 
jellemében rejtőzködő bűnt kikölté az osztrák kétfejű sas szárnyai alá 
bújt kamarilla ördögi melege. 

És mi a civilizált katonai becsületén legocsmányabb szennyfolt, 
az erdélyi osztrák fegyverek és az állatkint ostoba oláhfaj egy cimbo-
raságban kezdtek rabolni, lopni, gyújtogatni, és öldökölni. 

Ekkor, mint egy férfi, mint egy Briaraeus, úgy kelt fel Három-
szék. És Gábor Áron, minden fekvő és ingó javait pénzzé csinálva, 
egy hatfontos ágyúvá önté. 

Már futottak a háromszékiek első csatájukból, Szentgyörgy felé, 
mikor Gábor Áron megérkezett, még akkor egyetlen, Jancsi nevű hat-
fontosával. 

– Vissza! vissza! – hangzék mindenfelé –, mert megjött Áron bá-
csi Jancsival. 

Jancsi, morgadalmas bőgés közben, halomra ontá a sárgafekete 
ágyúkat. 
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E győzelem után mindig dicsőséggel vívtak a háromszékiek. 
Azóta Gábor Áron számos ágyút öntött. Csak egyszerre tizen-

hat darabot vittek az ő kezéből Bemhez. 
Az ágyúk öntése igen sajátságos, mert azon ágyúk, készen ki-

fúrva ömlenek, és a második lövésre, Bem állítása szerint is, a legjob-
bak. Bem után Áron méltó figyelmet érdemel Erdélyben. 

Ha Gábor Áron mint tábornok tette volna, amit tett, bizonnyal 
bírná már az ezüstérdemjelt. Azért mi őt, az egyszerű székelyt, mint 
szabadságháborúnk kijelöltjét, ajánljuk az illetők figyelmébe. 

 


