
Wass AZbert: 

Csikszenttamás követet küld 
Fekete volt az éccaka a falu fö

lött, kutya se mert ugatni. Csak a 
szél bugott a kéményeken s kavar
ta a keserű füstöt, mint sátán a 
gondot az emberek lelkében. Árva 
Mózeséknél is csak kendő alatt 
égett a lámpa, hogy ne bosszantsa 
fényével az éccakát s ne hirdessen 
reakció t a kergült világban. 

Az ember kilesett az ajtón, fi
gyelte nehány percig szükre húzott 
szemmel a vaksötétet, de csak az 
eső percegett halkan a zsindely te
tőn, más nesz nem hallatszott se
hol. Néma volt a falu s komor, mint 
a temetők éjjel. 

- Áron, te. 
A fiú felszökött a kemence mel

lől. Tömzsi, jókötésű tizenkétéves
forma legényke volt. 

- Itt vagyok, idösapám! 
- Ujjast, fö'revalót végy. Me-

gyünk a havas ba. 
Az asszony ott a lámpa mellett 

leeresztette ölébe a himzést. Sze
me ijedten rebbent, mint a kicsi 
madarak, akik tudják már a vihart. 

- Megtudott valami:t? - kér
dezte elsápadó szájjal - Muszkák 
gyünnek újra? Vagy rományok? 
Munkába viszik a népet? ? 

- N em - felelte az ember mo
rogva - ma egyéb dolgunk van 
odafönt. Tatárkőnél gyül egybe a 
falu. 

34 

- S a gyerek? - aggódott az 
asszony. 

- Dolga lesz neki is - felelte 
az ember s nem nézett az aSSZony 
szemébe. Leemelte a kalapját a 
szekrényről s a fejébe húzta. 

- Idösapám, a kisbaltát is vi
gyem? 

- Az nem árt soha - felelte az 
ember az ajtóból - s ügyekezz. 
Búcsúzz el anyádtól is, ej szen oda. 
leszel kissé. 

Azzal már ki is lépett a sötétbe 
s csak a nyitott ajtó fekete rése 
maradt mögötte, mint egy félelmes 
idegen intés. 

- Isten megáldja Idösanyám -
mondta a gyerek s már indult vol
na az apja után, mikor az asszony 
sovány karja ki:nyúlt utána és át
fogta a vállát, féltő, markoló szo
rítással. 

- Idös kicsi fiam - suttogta 
sápadtan és a szeme megtelt köny' 
nyel - aztán vigyázz magadra, 
hallod ... ! 

- Ne féltsen engem - adta 
vissza a fiú legényesen a szót -
ejszen póstát kell vigyek újra va' 
lamerre. Madéfalvára talán, vagy 
Szentgyörgyre a paphoz ... ! 

- Vigyázz magadra, jáj vigyáZZ 
magadra. .. - suttogta az asZ' 
szony, aztán hogy az ajtó kilincsre 

kattant s ő ott maradt egyedül a 

\ 

lámpa mellett, hang-
nehéz sírással ráborúlt az 

mint terhelt bús gyü
lJlölcsfák ahogy kidőlnek a súly 

alatt. 
Kint az éjszakában, a tornác 

elOtt Árva Mózes megvárta a fi:át. 
_ Együtt vagy-é? 
_ Ugy vélem. Madéfalvára lesz 

UtaJJl esment? 
_ Messzebb most az egyszer -

dörmögte az apja s megindult. Az 
eSiS hullt s ők mentek. 

_ Ejszen tarisznya is kellett 
y,olna - aggodalmaskodott kicsi 

_ Elrendezték azt már - felel
te az apja titokzatosan s aztán nem 
iá szólott többet. 

Csak mentek. Elől a nagy szé
kely, hátul a kicsi. Kertek alatt ka
uyarogtak tova csuszamlós ösvé
'liyeken, áradt vizeken hágtak átal, 
aztán neki vették az irányt egyene
sen a hegynek. 

Zugott alattuk a völgyben a Hor
gaspatak, csermelyek hordták alá 
CSörögve a havasokból a megolvadt 
líólevet s valahonnan az éjszaká
ból zsönge tavaszi rügyek szagát 

a szél. Mikor egy kapaszko
tetején szuszogni megállottak. 

Áronka nem birta ki, hogy oda ne 
SZóljon az apjának. 

- Ejszen tavaszra váltoúk a vi
lág. Megyen már odafönt a hó! 

Árva Mózes hallgatva állt egy 
darabig, csak nehéz szuszogása hal
latszott. Aztán ennyit morgott csak 
a bajusza alatt: 

- Másoknak is menniök kelle
ne, nem csupán a hónak, hogy ta
vasz lehessen Székelyország fö
lött. .. 

Majd nagyot sóhajtott. 
- Na gyerünk. 
S nekifeszültek újra az éccaká

nak s a hegynek. 
Mire följutottak a Tatárkőhöz, 

már égett a tűz a szikla töviben. 
Vén Harangozó Márton ült szem
közt a tűzzel, reves farönkön s fe
hér haján, fehér bajszán megcsil
lant a lángok fénye. Körülötte, szé
les nagy körben, emberek ültek, 
vagy álltak, szótalan sötét arcok, 
bajlátottak, kemények. 

- Meggyüttünk - mondotta 
nagyot szusszanva Árva Mózes 
amikor odadobbant Vén Harangozó 
Márton elé s lerázta kalapjáról a 
vizet. A vénember ránézett. 

- Itt a gyerek is? 
- Itt - bökött Árva Mózes a 

háta megé - gyere elé Áron! 
- Lépj elő , fiam, - bólintott 

Vén Harangozó Márton is ott a fa
tönkön - ide a tűzhöz, hogy lás
sanak az emberek. 

Áronka odalépett a tűzhöz. Le
vette ő fejéről a kalapot s lerázta 
róla a vizet, ahogy a nagyok tet
ték s orrát i:s megtörülte a ködmö
ne ujjával. 

- Útra mégy, gyerek - mon
dotta Vén Harangozó Márton S 
Áronka bó lintott. 

- Tudom én azt. 
- Azt is tudod hova? 

35 

Katalin Korossy
Typewritten Text

Katalin Korossy
Typewritten Text

Katalin Korossy
Typewritten Text
A Bajt

Katalin Korossy
Typewritten Text
ársi levél 1967. évi 4-6. számából (április-junius)

Katalin Korossy
Typewritten Text

Katalin Korossy
Typewritten Text

Katalin Korossy
Typewritten Text

Katalin Korossy
Typewritten Text

Katalin Korossy
Typewritten Text

Katalin Korossy
Typewritten Text



- Ejszen Szentgyörgyre, vagy 
Brassóba tán ... 

Az emberek hallgattak és a föl
det nézték, meg sokan a tüzet. Sen
ki se szólt. Furcsa nagy csöndes
ség volt, hallani lehetett benne a 
patakot alant a völgy odvában. 
Aztán Vén Harangozó Márton föl
emelte a fejét és a hangja ünnepé
lyes volt, akárha templomban szó
lott volna. 

- Ide figyelj, gyerek. Reád esett 
a falu választása esment, merthogy 
te vagy a legéletrevalóbb gyerme
keink között. S mert oda, ahova ne
ked menned kell most, nem mehet 
el sem férfiember, sem asszony, 
mert elfog nák útközben, börtönbe 
vetnék, tán még meg is gyilkolnák. 
Nehéz s nagy feladatot bíz reád a 
falu ezen a napon, értesz engem 
Áron? 

- Értem hát - felelte a fiú s 
nyelt egyet. 

- Hát ide figyelj akkor Árva 
Áron: a mai napon én s mind, akik 
itt vannak, reád bizzák a falu sza
vát. Hogy elvidd ezt a szót a Föl
séges U risten segedeLmével tova 
Ámerikába s átadd azoknak, akiket 
illet. Értesz engem, Áron? 

A fiú nyelt egyet megint. 
- Értem. 
- Elmondják itt most neked 

sorra az emberek mindazt, amit le
vélbe beleírni nem lehet, mert a 
posta nem vinné el a levelet s töm
leebe kerülne érettük az, aki a sza
vakat leírta. S te mindezt a fejed
be veszed Áron s elmondod odaát 
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messzi Ámerikában azoknak, akik. 
nek szól. Értessz engem? 

- Értem. 
- No akkor kezdjük. ÁbéCé sZe. 

rint. Antalos Esvány! 
A hallgatag sötét félkörböl egy 

ember lépett a tüzhöz s megállt a 
fiú elött. 

- Áronka fiam, segítsen az Is. 
ten s mondd meg a bátyám nak, An. 
talos Kárujnak New York várOsá. 
ban, hogy tiszteltetöm én, az idös 
öccse s tisztöltetik a rokonok is 
mind, meg a szomszédok, de bio 
zony velünk nagy csúfság esék. 
Mert Márikánkat lám elhurcolák a 
mócok s azóta se kerüle vissza, 
házunkat földulák, jószágunkat el. 
terelék, Bence fiamot bánya munká
ra parancsolák s Isten tudja haza 
engedik-e élve... Meghurcolának 
engemet is a kummunisták, meg
botozának, mert megtarték magnak 
husz véka buzát a magamé ból. 
Mondd meg, hogy hej Káruj, bé
csapódtunk mi ám tívéletek is, 
mert lám azt írtátok folytonosan 
onnan New Yorkbul hogy békesség 
következik és szabadság a háború 
után s hogya nép fog uralkodni 
ezentul. Hát mi bizony békesség 
helyett dulást kaptunk, szabadság 
helyett kegyetlen rabságot s nem a 
nép uralkodik itten édösegy bá· 
tyám, hanem maga az ördög. S 
mondd meg neki Áron, hogy te· 
gyen ám valamit értünk ott, ha 
tud, mert mink úgy élünk itt akár 
a farkasok, télen-nyáron fönt a ha
vasban, hogy el ne fogjanak s ide· 
genbe ne hurcoljanak s hogyha ha-

valami nem lesz, hát mink 
kiveszünk itt mind egy utol-

szálig. Ezt mondd meg kicsi 
segítsen az Isten. 

Sorra léptek az emberek a tűz
bOz, ahogy Vén Harangozó Márton 

vükön szólította öket s mondták 
íZ üzenetet, testvérnek, sógornak, 
iQltonnak, ismerösnek. Nehéz be
~del, akadozó szóval. A tüz 10-
~Ó fénye röten villant a kemény 

arcokon s a szemek sö-
mélyéröl visszatükrözödött. S 

Árva Áron állt szemközt az 
hallgatta a szavakat s 

öket valahova mélyen a lel
ahonnan nem törülheti ki 
és senki többé székelyek 

IlIUL::> ""'U t. 
aztán a nevek elfogytak, 

Vén Harangozó Márton fel
a rönkröl, Áronkához lépett és 

kezét a vállára. 

!Ilh,6r,01'\'''l, sem rokonom, még csak 
sem. Méges üzenek. 

veled kücsi Árva Áron 
székelynek, akivel odaát 

.IPoau.U:LUJ. Hogy bajban vagyon a 
Bajban és pusztulásban. Hogy 
vagyon itt éppen, ahogy a 

mondja: és nagy pusztu-
lészen és rettenetes sírás és fo

csikorgatása. És minden 
leromboltatnak és minden 

népek elhurcoltatnak kegyetlen 
rabságba, hogy éltük végéig szol
gálják a gonoszokat és hatalmaso
kat. És eltöröltetik minden öröm 
és minden békesség és minden igaz
ság a földnek színéröl. Igy vagyon 
ez éppen, ezt mondjad meg nékik. 
S mondjad meg nékik azt: Csik
szenttamás üzeni, a falu. Hogy 
mindez azért vagyon rajtunk, mert 
ök odaát Ámerikában nem úgy cse
lekedtek, ahogyan kellett volna. 
Hittek a gazoknak és bécsapattak 
és eladtak bennünket is földestül, 
lelkestül, asszonyostul, gyerekes
tül a gonoszoknak, kik imé vérün
ket vevék. Eladtak és nem emeltek 
szót miérettünk amikor kellett vol
na, hanem inkább restül elhittek 
mindent amit a gonoszak mondtak, 
hogy itt szabadság lészen ezentúl 
és békesség. Hát mondd meg nekik 
Áron, hogy miféle szabadság ez itt, 
amit Ámerika a nyakunkra rakott 
és miféle békesség? És mondd meg, 
de mindegyiknek, érted: azt üzeni 
innen a havasbul Vén Harangozó 
Márton, hogy verje meg öket az 
Isten, ha megfeledkeznek rólunk 
mostani bajunkban! Verje meg az 
Isten, de megverje öket, ha nem 
kiáltják oda naponta hétszer is a 
politika urainak akikre a szavukat 
leadták, hogya csiki hegyek között 
emberek élnek, akiknek nagy adó
sággal tartozik Ámerika! Tartozik 
a szabadsággal, ami:t megigért! Tar-
tozik a megkínzottak vérével, tar

tozik az élettel, amit odadobott 
rablók és haramiák prédájára! És 
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úgy áldja meg őket az Isten, úgy 
adjon az Úristen békességet és éle
tet egész nagy Ámerikának, ahogy 
a mi békességünket és a mi életün
ket visszaadják nekünk! Értettél 
engem, Áron fiam? 

- Értettem. 
_ Akkor áldjon meg az Isten és 

őrizzen meg téged. Itt la egy ta
risznya, abban lelsz élelmet, egy 
hétre valót. Ehejt egy ujjas, ennek 
a gallérját bontsd fől, ha odaértél 
s megleled benne vászonra írva 
mind a címeket, akiknek az üze
netek szólnak. S, amott a két csü
csőkbe én magam varrtam bele két 
darab aranyot. Én magam formál
tam laposra őket az oltári kehely
ből, aJIIlit elrejtettem volt a musz
kák elől. Utolsó kincse ez a falu
nak, gyerek. Utolsó ami a temp
lomból s a régi világból megmara
dott. Okosan élj vele s bizonyára 
átviszen érte valami hajós a vizen. 
A partjáig szépen elgyalogolhatsz. 
Megértettél, Áron? 

- Megértettem. 
- Na akkor eridj s legyen ve-

led az Isten. Búcsúzz el apádtól. 
Kicsi Áron megkereste szemével 

az apját. Ott állt az a tűz mellett 
és a lángokba bámult. Sovány ar
cán mélyek a barázdák és feketék. 

- Isten-Isten, Idősapám! 
- Isten, Isten ... - morogta az 

ember a tűz mellett és nem nézett 
a fiára - Aztán ... 

- Aztán mi? 
- Vigyázz magadra, csak ezt 
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akartam mondani. De te ezt tudOd 
úgyis. 

- Tudom, idősapám. 

- Akkor hát Isten áldjon. 
- Isten megáldja. 
Vállára vette a tarisznyát, magá

ra kanyarította az újjast, megmar
kolta a kicsi baltát s indult. Nehány 
lépés után megállt. 

- Oszt merre van az az Áme
rika? - kérdezte tétován. 

- Merre?? Hát Udvarhely felé! 
_ mordul fől Árva Mózes a tűz
nél, olyan hangon mintha haragos 
lenne, pedig csak a zokogást foj
totta el, ami rázta belül - Érted 
te? Udvarhely felé? 

- Értem hát - nyelt egyet a 
gyerek s már ment is. Kis tétova 
lépteit egy-kettőre elnyelte az éc
caka s a csönd. 

Az emberek pedig ott álltak a 
tűz körül, lehajtott fejjel és hall
gattak. És tudták mind egy szálig, 
hogy ez az utolsó reménység. A le
geslegutolsó. Ezután már semmi 
srncs, csak a fekete sötétség, a fe
kete halál, a világ vége. 

S Árva Áron kis székely gyerek 
útban van azóta is. Jön, jön, jöddö
gél. Valahol ott botorkál idegen or
szágútakon. Kerítések tö,:"ében 
meghál s tovább megyen, ml!1dég 
nyugat felé. S hej , székelyek, Ame
rikában s szerte a nagy világban, 
készüljetek föl, hogy tiszta szívv: l 

s tiszta lélekkel fogadhassátok ot 
s életet üzenhessetek vissza vele 
Csikszenttamásra, föl a havas ba, a 
Tatárkő mellé, nem pedig halált! 

Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 

Neu Károlyné Mohácsi Ágnes 
(néhai Mohácsi György őrm. leá
nya) North Bay, Ontario, Kanadá
ban fiúgyemneknek adott életet. 
Szívből gmtulálunk! 

Pál Imre törzsőrmester baj tár-
sunk leánya: Anna Mária, 1967. 
JDájus 20-án esküdött örök hűséget 

Antal honfitársunknak a 
.,II~",~n,~li Magyarok Nagyasszo

rk. templomban. A már diplo
férj után Anna Mária is egye

tanulimán)'lai beftej.ezéséhez 
Az ifjú párnak és az 

:.)rölms,~üli)kr~ek sírig -tartó boldog-
kívánnak az emi~ráns csen-

tudósítónk je-

A Bécsben lezajlott nemzetközi 
:1III!gkc)ro1ng bajnokságok alkalmával 

versenyző hasznáLta ,ki a kedvle
alkialmat a v;asfüggöny mögötti 

hogy megszabadul
a kommunis,ta paradi-

I""U'V.ll,UU'J. Közülük 9 volt magyar! 
osztrák posta 1965 és 1966 

hetenkint kétszer autó
inditott a Balatonra. A 

az idén érdeklődés hiá-
leállitották. Egy gráú új-

szellint az ok a pénzváltási 
" a magas árak, különbö

zaklatások és hosszú ideig tar
igazoltatások a határon. 

Ausztriába és Európa több or
szágába ezév tavaszán visszatért a 
tél! Az osztrák hegyek tele voltak 
hóval, a hőmérséklet éjjelente a 
fugypont alá süllyedt. Csontig ha
toló hideg szél fújt és a gyönyö
rűen virágzó gyümölcsfák Jefagy
tak. (Vígasztalódjatok: Kanadába 
május végén érkezett meg a tavasz, 
két hónap késéssel!) 

A Magyar Nemzetvédelmi Világ
szövetség (Hollywood, California, 
USA) értesülvén a kiválóan tanuló 
csendőr-gyermekekről, elhatározta, 
hogy ajándékképpen megküld~ Ma
gyaro:rs-zág vállmegyéinek €'I1edeti 
színes címereivel ékesített, a Kár
pátok ővezte történelmi magyar bi
rodalom politikai térképét abból a 
céLból, hogy azokkal a kitünő ta
nuló csendőr-gyermekeket, vala
miJnt azok szüleit me~ajándékozza, 
hogy minden csendör otthonban 
legyen egy olyan eI1eklyeként meg
örzendő történelmi kép, mely em
lékeztet aSzülöhazára! 

A MKCSBK központ hálásan 
nyugtázZ!a a Magyar Nemzetvédel
mi Világszövetség nemes felajánlá
sát! Névszerint említi Görgényi: Gé
m bajtársunkat, a NVK tulajdono
sát! 

Három világrész 40 országáJból 
kérjük a csoportvezetők igélllylését, 
hogya fenti térképet a jelentkezéi 
sorrendjében kipostázhassuk! 
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