
Aranyalma

Kossuth és Petőfi neve után, ha az 1848–49-es szabadságharcot 
emlegetjük, talán Bem József neve a legismertebb nálunkfelé. A nép csak 
úgy, családiasan Bem apónak nevezte a lengyel katonát. 

Pályafutását Napóleon francia császár 1812-es oroszországi hadjá-
ratában kezdte, majd belépett a Lengyel Főkormányzóság hadseregébe. 
Részt vett 1830–31-ben a lengyel szabadságharcban, melynek bukása 
után Párizsba menekült. A magyar szabadságharchoz november elején 
csatlakozott, és nemsokára Erdélybe került, ahol rövid idő alatt újraszer-
vezte a szétzilált sereget. Vízaknánál, Déván, Piskinél és Szebennél ért el 
sikereket Gál Sándor csíki zászlóaljainak segítségével. Ki is szorították az 
orosz és osztrák csapatokat Erdélyből. Az oroszok azonban visszatértek, 
és Segesvárnál 1849. július 31-én vereséget szenvedett. A hagyomány 
szerint ebben a csatában tűnt el Petőfi Sándor is. 

A szabadságharc bukása után Bem tábornok Törökországba me-
nekült, áttért az iszlám vallásra és felvette a Murad nevet. A török 
hatóságok a szíriai Aleppóba internálták. 1850. december 10-én halt 
meg. Utolsó szavai ezek voltak: „Lengyelország, én már nem szaba-
dítalak fel!”

Bem tábornok személyiségével hatott alárendeltjeire: a kis termetű 
ember óriási lelkierővel rendelkezett, bátorsága lelkesítette katonáit, a 
csatában is mindig elöl járt. 

Mai Aranyalmánkban újraindítjuk fejtörő játékainkat. A helyes 
megfejtők között minden héten könyvjutalmat sorsolunk ki. Várjuk tehát 
a rejtvények megfejtését, de leveleiteket, rajzaitokat is. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Györfi Juliánna Klementina, Homoródújfalu

Benedek Emese Éva, III. osztályos, Gyergyóditró

Petőfi Sándor

A nap
Mi az a nap? Mi az a nap?
Nem is nap az tulajdonképp.
Ugyan mi hát?... Hát semmi más,
Mint egy nagy szappanbuborék.
Valami óriásfiú
Kifújja reggel keleten,
S szétpattan este nyugaton.
És ez minden nap így megyen.

Orbán Ottó

Kikiáltó
Tessék kérem,
tessék kérem,
nincs jobb hely a piactéren!

Kapható itt fakalap,
kizárólag pult alatt,
kőbölcső és üveging,
feleáron, príma mind!

Tartós gumióvoda,
gurul ide meg oda,
meg emide,
meg amoda.

Ezenfelül kapható
kőből trójai faló,
elsőrangú hacacáré,
három forint húsz krajcáré’.

Tessék kérem,
tessék kérem,
nincs jobb hely a piactéren!

A sekély magaslaton is, Fe
keteügy és Torja pataka kö
zött, csontosan búcsúzott 

az ősz. S mint aki készül a botozásra, 
megtépve szisszentek fel a fák, hogy 
ha mentség nincs, a nagy meglec
kéztetéshez adjon legalább nekik is 
fehér lepedőt a beköszönő tél. 

– Kézdi indul – határozott a 
kisváros főterén a nép.

– Fegyverrel Szentgyörgyre, aki
nek édes e föld! – mondta tüzes 
szavakkal Pap Mihály, s fehér sza
kállába, mint győzelmi lobogóba, 
belemart a csípős háromszéki szél. 

– Édesatyánk – hangzott fel 
több felől is –, ha Isten velünk, ki 
lehet ellenünk?

– Az istentelen zsarnok – dü
börögte a nagy öreg,  mintha nem 
volna ő Pap Mihály, a nyugalma
zott császári főtiszt. 

– Szabadság! – kiáltotta a tér, és 
a kézdivásárhelyiek édesatyjuk sza
vára hősiesen, a sunyiság helyett a 
dicső önvédelem útját választották.

A hős öreg, túl a hatvanon, 
nemcsak lélekkel beszélt. Tudta, 
a hazának nemcsak bátor honvé
dekre, hanem tanult katonákra is 
szüksége van, különben a szabadság 
szent ügye menthetetlenül elvesz, 
hiábavaló a véráldozat, hát ő maga is 

dicső vezérként fiaival együtt fegy
vert fogott. Kis csapatával szemben 
nemegyszer szégyent vallott a ret
tegett Heydte, s a zsarnokság szol
gájának hű kopói, hogy a köpeci 
árulók segítségével valahogy kézre 
kerítették a szabadság édesatyját, 
szekér után kötve, télvíz idején me
zítláb hajtották Szebenbe.

– Esküszegő – alázták meg a 
tisztességben megőszült öreget, s 
bizony halálra kínozzák, ha Bem 
be nem veszi Szebent. 

Kotródott a gyáva zsarnok 
Bem elől, a kiszabadított Pap Mi
hály, kinek a hős tábornok maga 
ad alezredesi rangot, szabadulása 
után a Magyarositetőn egyenlőt
len harcban a hazának fizet a sza
badságáért. Azt hitte a világ, a hős 
öreg elveszett, de ő a gyilkos csata 
után, Háromszék jegyeinek járat
lan útjain bolyongva csatlakozik 
Csíkban Gál Sándor csapatához. 

– Vivát! – éljenezték egyszer a 
Kézdivásárhelyre hazatérő Pap Mi
hály honvéd alezredest a Turóczi 
Mózes öntötte kis ágyúikkal a szü
lőváros gyermekszázadai. 

Az önvédelemre nemcsak a 
harcra edzett férfiak, hanem a tö
rékeny nők és a legfiatalabbak is 
felesküdtek. De hiába volt min

den, a halált is megvető hősi küz
delem, mert mire másodjára ütöt
te meg a dér Kézdi főterén a fákat, 
a szent szabadság ügye elveszett. 

– Halál – mondták ki Pap 
Mihály fejére is a szabadság es
küdt hóhérai, s nincs kegyelem, 
ha egy egész hideg évszakon át a 
vad bosszú elől, kézről kézre adva, 
nem rejtegetik dugott kamráik
ban a nagy öreget a jó emberek. 

– Hadd legyen ő szabad – sut
togták –, míg egy láncra vert nép 
felett a zsarnok ülte átkos diadalát.

És a gelencei hegyekben mu
togatnak ma is egy barlangot.

– Itt töltötte el a bosszú nya
rát a szabadság dicső remetéje – 
mondják büszkén a kézdiszékiek, 
akik nem adtál fel, hanem titkon 
táplálták, bár Pap Mihály fejére 
hatalmas vérdíjat tűztek ki. – 
Átok lesz rajtuk majd a tor – élt 
a népben a remény, melyet a nagy 
öreg szabadsága táplált. 

De ő – mondják nagy kegyelet
tel – önként a szabadság hóhérai elé 
állt. A szabadságharc büszke kato
nája, Pap Mihály honvéd alezredes, 
aki rangját már nem a császártól, 
hanem Bem vezértől kapta, nem 
tűrhette, hogy az ő tetteiért szeret
tein álljon bosszút a vad hatalom.

Markó Béla

Fogyó hold
Vajon miért ugatják
a kutyák a holdat?
Miért olyan dühösek?
Miért vicsorognak?

Nem értik a csillagok,
és nem értem én sem,
hiszen a hold nem idegen
ezen a vidéken. 

Minden éjjel erre jár,
mégis rácsaholnak.
Elemészti egészen
a bánat a holdat. 

Egyre fogy, mert azt hiszi, 
hogy őt itt utálják,
s ráuszítja mindenki
házőrző kutyáját.

Ambrus Lajos

A kézdiek édesatyja
Rajzolj minden bokor mellé, fölé vagy alá egy-egy ásót, amely az adott bokorhoz tartozik. 

Az ásók nem érintkezhetnek egymással még átlósan sem, tehát a sarkuknál sem. Az ábra 
szélén található számok azt adják meg, hogy hány ásó helyezkedik el az adott sorban vagy 
oszlopban. Ha megvan a megfejtés, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének 
címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt 
veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő
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Játssz 
velem!

Illyés Gyula

Október 6.
Kezét – mert ő ölt,
maga a király –
egy nép arcába törölte bele.
Nem volt e földnek
Petőfije már!
Így kezdett lenni
Ferenc Józsefe.
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