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kovácsold egymáshoz, de reggelre készen légy, mert to
vább kell mennem. Takarod jál!

M ire besötétedett, kezdődött a keserves munka. A m ar
ta lócok kettesével hajtották a rabokat Fekete Péter m ű
helye elé. A  lobogó vörös fény messze kisütött a puszta
ságba, és a vörös fénybe egymásután vonultak a szen
vedő rab magyarok, akik vitéz küzdelemben foglyul estek, 
s akikre talán a messze Ázsiában örök rabság vár.

Az első rab egy öreg em ber volt, aki szeme közé né
zett Fekete Péternek és igy szólt:

—  Száradjon el a keze annak a m agyarnak, aki a 
m agyarra  rabláncot ver.

Fekete Péter összerezzent, elhajította a kalapácsot, 
inge ujját végighuzla verejtékes hom lokán és igy felelt:

—  Száradjon el a kezem, ha mégegyszer kovácsszer
számhoz nyúlok.

Megutálta a mesterségét, megbecstelenitettnek érezte 
magát, és szétrugta a műhelyét. Leforrázta a tüzét, be
meszelte korm os falait.

M ikor m ásnap reggel lovas vitézek állottak meg háza 
előtt és tudakozódtak a fegyverkovács után, azt felelte 
nekik:

—  Meghalt.
Se pénzért, se jó szóért többé nem kovácsolt.

( R á k o s i  V ik to r .)

Rákóczi o haláron
Tarisznyával a vállukon, vándorbottal a kezükben fakó kis 

magyarok kilincseltek végig Brzezan városán. A  Nagy urat 
keresték.

Aki bejutott közülök a várkastélyba, az letérdelt előtte és 
feléje foiditotta barázdás, széltől és naptól kicserzett arcát, 
hű kutyaszemét, melyből az egész magyar nép szomorúsága 
tekintett fel Rákóczira.

—  Gyere haza, fejedelem, vár a nép!
—• Mit akartok tőlem?! —  idegeskedett a bujdosó.
—  Te vagy a mi vezérünk!
—  Ha vezéretek vagyok, akkor várjátok meg csendben, 

mig parancsot küldök!
—  Nem lehet tovább várnunk. Hordtuk az igát, hordtuk, 

amig lehetett, de már nem lehet. Az emberek azt mondják, 
ütött a magyarság órája. Nem szántanak, nem vetnek, a ha
táron gyülekeznek, várják Rákóczit.

Hiába magyarázta nekik, hogy puszta kézzel nem lehet 
nekimenni szuronynak, ágyúnak. M eg kell várni, mig fegyvert



küld a francia. Majd akkor zászlót bont, megfuvatja a trombi
tákat. A  csökönyös parasztok nem értettek a szóból, egyre 
csak azt hajtogatták: ütött a magyar nép órája!

A  fagy rosszabb a tűznél, a biztos bajnál is rosszabb a 
bizonytalanság. Legalább valami bizonyságot adjon Rákóczi, 
amit otthon felmutathatnak, hogy el ne sorvadjanak a lelkek.

A  fejedelem zászlókat festetett: „Cum Deo pro Patria et 
Libertate!" felírással. Vigyék Magyarországba, eskessék fel az 
otthonvalókat, de ki ne bontsák a zászlókat, mig maga pa
rancsot nem ód. Abban reménykedett, hogy a hadijelvények 
katonai rendre kapálják a megvadult tömegeket.

Talán úgy is lett volna, ha nincs amaz Esze Tamás nevű 
tarpai ember. Annak ugyan beszélhettek, hogy dug'dosni kell 
a zászlót: rögtön magához ragadta, világos délben kitűzte a 
templom tornyára, meghuzatta a harangot és fegyverbe hivta 
a népei.

Rákóczi még mindig Brzezan városában tartózkodott a 
lengyel urakkal, mikor a neve már vihar erejével üvöltött vé
gig- a Kárpátok alján, örömmámort keltve a magyar és hideg 
rémületet a labanc szivekben.

Napok alatt hatezer paraszt özönlött a piros zászlók aló, 
megszállva Bereg, Ugocsa, Móramaros falvait. Le Gömörig, 
Borsodig, le a Jászságig rengett és dübörgőit a föld.

Rákóczi Ferenc útra kelt a magyar határ felé!
Oktalanság,.amit müveinek, de úgy látszik, elmúlt már 

ideje az okoskodásnak! —  szólt.
Átüzent Magyarországba, hogy a parasztsereg maradvá

nyai jöjjenek Klimieczbe. Maga megpihent és megebédelt a 
papiakban. Asztalbontás után jelentették, hogy a dolhai pa
rasztvezér szeretne vele szót váltani. Átment a szomszéd szo
bába. Erős izzadtságszagot érzett. Egv hosszúra nőtt, inas fér
fi állt mozdulatlanul az ajtó mellett. Ez volna hát ama Esze 
T amás?

Magyar arc, de a vonásaiból teljesen hiányzik a magyar 
közember fásult megadása. Nem, ez nem adta be a derekát, 
nem süllyedt el tehetetlenül a nyomorúság hínárjában. Ez rúg 
és kapólódzik, ez mer és akar, ez álmában is ellene szegül a 
kényszernek. M ég a füléig kunkorodó bajusz állásán is látszik, 
hogy Esze Tamás a maga utján jár és mindig- előtte a soka
ságnak.

A  fejedelem: Te az én jobbágyom vagy?
Esze: Tarpai vagyok, igenis.
A  fejedelem: Miért kóboroltál el a faludtól?
Esze: Tarpán most német az uraság-, annak én nem szol

gálok.
A fejedelem: Meg kell egymással ismerkednünk, Tamás, 

kérdezni fogok teled egyet-mást.



Esze: Tessék kérdezni, felelek tehetségem szerint.
A fejedelem: Ti. azt kívánjátok tőlem, hogy parasztok ve- 

ziére legyek?
Esze: Nem parasztoké, hanem magyaroké.
A  fejedelem: Miért éppen engem szemeltetek ki?
Esze: A  Rákóczink ebben az országban az egyetlen urak, 

akik tudják mi a magyar nemzet.
A  fejedelem: Mások nem tudják?
Esze: Mások csak a nemességről tudnak.
A  fejedelem: Mi tehát a magyar nemzet?
Esze: Minden magyarok gyülekezete, gazdagoké és sze

gényeké.
A  fejedelem: Ezt ¡én vállalom. De menjünk tovább! Ti 

fegyvert fogtatok a magyar király ellen?
Esze: Igaz magyar király a bécsi császár? Hollós Mátyás 

az volt. És ha nagyságod azt mondja, hogy a bécsi is olyan, 
akko én letérdepelek előtte.

A  fejedelem: Te azt tartod, hogy a nemesember és sze
génylegény egyforma?

Esze: Nem egyforma. A  szegényembernek több jár ki, 
mert többet vettek el tőle.

A  fejedelem: De hiszen tudod: magam is nemesember 
vagyok.

Esze: Nagyságod több a nemesembemél, nagyságod Rá
kóczi.

A fejedelem: Kiss Alberttel ketten ti megpróbáltátok már 
a fegyvert, de csúnyán megjártátok.

Esze: Károlyi uram könnyűszerrel szétpuskázott minket. 
Esze Tamás és Kiss Albert hivására csak éhenkórászok fognak 
fegyvert, de ha Rákóczi húz kardot, akkor lóra ül a nemesség.

A fejedelem: Hát mégis csak kell a nemes ur?
Esze: Kell, mert a paraszt tud meghalni, de parancsolni 

nem. Sokszáz esztendő óta úgy van az, hogy a szegényember 
nem engedelmeskedik a maga fajtájának.

A  fejedelem: Bele mered vinni ezt a népet egy véres há
borúba?

Esze: Nincs más választás, kegyelmes uram! Vagy szét- 
malik és elporlad a népünk, vagy kard-ki-kard! Tudja nagy
ságod, mi van ebben az országban? A  paraszt éhenhalódvn 
vonszolja Becs szekerét, a gyerekünk mezítláb tiporja a havat, 
az asszonyunk a katona szabad prédája, malacunk, csibénk 
addig van, amíg a német meg nem éhezik rá. Rosszabb so
runk van nekünk, mint az igás baromnak, mert azt abrakoltat- 
ják, ha megdolgozott.

A  fejedelem: Eleget tudok, Tamás, most mór eredi embe
reidhez és várd meg a parancsomat. Vagy kívánsz még- va
lamit?
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Esze: Most én szeretnék valamit kérdezni, ha meg nem 
sértem nagyságodat.

A  fejedelem: Kérdezz, Tamás-
Esze: Minek nézi Rákóczi fejedelem a jobbágyot?
A  fejedelem: Ha magyar, akkor édestestvérem.
Esze: Jónak látja a fejedelem, hogy ennek az országnak 

minden terhét a nép nyakába rakták?
A  fejedelem: Bizony nem látom jónak. Mindenki adóz

zon egyformán az után, mije van. Hallottad már ezt a szót, 
hogy közteherviselés?

Esze: Nem hallottam, de szép szó. Elgondolom most, 
hogy ez az ország mindent megadott Rákóczinak, amit em
ber kivánhat és ha nagyságod mindezt a kard élére veti, ak
kor nem magáért teszi, hanem azokért, akiktől mindent el
vettek.

Esze Tamás keménynézésü szeme egyszerre elhomályo
sodott és esetlen merészséggel odatartotta kérges nagy tenye
rét a nagyur elé .. .

—  Uram, vezérem —  mondta Rákóczi keze fölé hajolva 
— én elhozom a parasztságot és ne felejtse el nagyságod: 
akié a nép szive, azé az országi

—  Nem felejtem el, Esze Tamás ezredes uram!
És midőn a paraszt szinte ijedten kapta fel a fejét, a fe

jedelem azt mondta:
—  Mert én kegyelmedet a nemzeti hadsereg első ezredes 

kapitányává teszem.
(Herczeg Ferencz).

A guermeh
Bem apó 1849 március 11-én szétverte a Nagy-Szeben  

előtt álló oroszokat és a várost elfoglalta. Ez a kis magyar 
sereg, amely a kegyetlenül hideg január és február hónapok
ban többször villámsebesen átrobogott Erdélyen, üldözve; az 
ellent, vagy üldöztetve az ellenségtől, végre újra olyan helyre 
jutott, ahol egy kicsit megpihenhetett.

Este kilenckor lett vége az ütközetnek. Ekkor az orosz 
trombiták megfujták a hátrálót, s a szászok kétségbeesve lát
ták a győzhetetlennek hitt segélycsapatok gyors kitakarodá- 

sát a városból. A  magyar ágyuk néha még meg'dőrrentek, 
puskalövés is gyakran hallatszott, de már a külvárosban föl- 
zjendült az „Éljen a magyar!“ kiáltás, amely egyre közelebb 
hőmpölygött. S a gránátok által fölgyujtott házak lángjában 
lehetett már látni a vörössapkás 11-ik zászlóalj honvédéit, 
amint óvatosan, fölvont, szuronyos puskával nyomultak be
felé a belvárosba.


