
ANNA ÉS A TÖBBIEK Lr t a Dénes Gizella

Panaszolod, Ilonám - írta Erna válaszában -, hogyezidén betegséged
miatt senkinek nem tudsz karácsonyi ajándékot adni, miután a rávaló orvosság
ra kellett ... Hát látod, hogy vigasztaljalak és példát mutassak: elmondom
neked az én legkedvesebb, legdrágább ajándékaim történetét, holott pénzbe
sem kerültek, mégis feledhetetlenek, hiszen a szeretet ragyogta körül őket! Az
ajándékokat mindjárt el is sorolom s tudom nevetni fogod őket. Tehát; egy
ceruzahegyező,egy háromcentis átmérőjű piros posztószív, melyen fehér gyöngy
ből egy szál rózsa fehérlett; egy dekányi rnéhpempő és száraz, piros csipke
bogyóból fűzött gyöngysor... S ezeket mind a Templom-hegy tájáról küldték
nekem onnét, ahol a feljegyzések szerint "egy szent királynő született" és
mert nyilván kívánesi vagy az ajándékozókra, hát megírom. hogy Annáék
küldték ezeket. Anna és a többiek, hozzá ők már nem gyermekek, hanem fel
serdült dolgos ifjú emberek, de íme megőrizték magukban gyermeki kedves
ségüket. amelyben megismertem őket s nem IS tudták, hogy milyen fontos
szerepük volt életem legválságosabb szakaszában.

Egy rejtelmes,. zaklatott, roppant történelmi távlatokból bontakozó őszről

kellene írnom hosszú fejezeteket, ehelyett arról írok csak, amikor elutaztál
tőlem azon az őszön abból a kis erdei házból, ahová véletlenül és váratlanul
akkor jutottam. Míg ott voltál, aranylottak a fák a sűrű erdőkben s "nyíltak a
völgyben a réti virágok". Kicsit fájt, hogy később, ahogy dér jött, vad szelek
támadtak a hegyekben s borzongva a közelítő telet emlegetve a városba mene
kültél vissza, míg magam egyedül maradtam a szélzúgásban és a magány der
mesztő didergésében. Emlékszem, az első este, a feketedő homályban hirtelen
felugrottam és a kertem mellett fehérlő másik cseppnyi ház felé rohantam,
ahol Mári szomszédasszonyom viaskodott négy gyermekével, Annával és a
többiekkel ... Már égett a tűz a csöpp falak közöttr- krumpli és alma sült a
tűzhelyen s az asztalon ott piroslott a "hecserli" befőtt, sárgállott a birsalma,
fehérlett a gesztenye s együtt sorakoztak a szegény emberek fontos vacsora
Iogásaí : a kenyér, a szalonna, a hagyma és a kissé savanykás sillerbor. Mán
szomszédasszony éppen as'Ztalra tette a gőzölgő sültkrumplit és Anna, akit
sokszor láttál nálam és nevetve kérdezted, hogy miért őt szeretem a gyere
kek között legjobban, hiszen kicsit kancsit is és selypít?! A tömzsi, mindig
nevetgélő Marist például te sokkal jobban kedvelted, valamint a betyár Jóskát,
meg az óvatos Tónit ... De Anna szeme kék volt és egészen fakó, s a jelen
téktelen kis arcát megszépítette, külőnösen, ha mcsolygott. Akkor este, ahogy
meglátott az ajtóban: mindnyájan kicsit meghökkenve néztek rám, Anna is
persze, mert nyilván ijesztő lehettem félelmemben és árvaságomban. de
nyomban széjjeltárta karjait, átlibbent a szobán s az asztalhoz húzott.

- Egyék maga is velünk, Erna néni!
- Ja - mondta rá anyja egyszerűen. mintha egészen természetesnek ta-

látta volna, hogy náluk s velük vacsorázzam. - Jut magának is!

A piros arcú Maris is nekibátorodott és a két fiú szintén. Egyik tányért
hozott, másik kést és poharat is, mert ők mind az üvegből ittak. Én nem sokat
tanakodtam persze és leültem közéjük és végigízleltem vacsorájukat, csak a
savanyú sillerre rázkódtam végig. A sültkrumpli, meg alma melege, a gyü
mölcsok íze és a kemencében sült kenyér [ószaga belengte a szobát és messzire
hessintette a hagyma fanyar páráját, A négy gyerek vihorászott, egymás lábát
rugdalta a talpas asztal alatt, de anyjuk nem is figyelt rájuk. Mély, meleg
közösségben voltak ők itt együtt s hol egyik, hol másik' sóhajtott a távolban
raboskodó apa után, mire nyomban vigasztalásba kezdtem, hogy 'immár vége
a íháborúnak, majd visszatér közéjük és akkor már el sem válnak a sírig s
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nem lesznek egyedül ... Akkor Mári ásított és míg a gyerekek az asztalt ren
dezték, ágyat kezdett bontani. Erre végigborzongtam s a magányos házra gon
doltam, ahonnét Te is elmentél és egyedül, egyedül kell benne virrasztanom,
míg zúg a szél, kopog az eső s a padláson tovasurranak az egerek ...

- Borzasztó! - rnondtam magam elé az asztalra hulló fényben. - Oda
kinn sötét van és mit csinálok magamban abban a házban?

- Ma~d elalszik - ásított Mári szomszédasszony.. - Akkor majj nem fél.
De addig?! - repkedett szemem a meleg együttesben s éreztem, hogy

nyomban sírni fogok a félelemtől és keserűségtől -, addig csak hallgatom az
óraütést, meg a szelet és ha a fák levele zörög ablakornon, azt hiszem, valaki
jön-jön. betör majd hozzám és megfojt egymagamban, mint a ráczvölgyi öreg
erdészt.

Anna és a többiek erre rikkantva nevettek.
- De maga nem öreg!
De semmi sem vigasztalt. Különösen amikor kiléptem a házból és a sötét

ség falként ágaskodott elém!
- Jaj! - kiáltottam gyerekesen a nevető gyerekek között, - Könnyű

nektek' itt együtt, de nekem ott egyedül-? ! Inkább itt maradnék.
A szobában két agy volt és egy széles kemény láda. Egyik ágyban Mári

aludt a tömzsi Maríssal, a másikban a két fiú, Anna meg a ládán helyezkedett
el. így mind a négyen, még Márí is hangosan nevettek. Csak Anna állt elém s
rnosolyogva felém emelte kis kezét és rám emelve kékszirmú, kicsit kancsító
szemeit, selypítve, de roppant bíztatással mondta.

- Majj elmék én Erna nénivel és ott alszok, hogy ne Iéjjen ! 
Ezen már én is nevettem, nemkülönben Józsi meg Tóni.
- Mit tudsz te csinálni Anna, ha györinek a rablók és be akarnak törni

Erna nénihez ? !
Anna elszántan körülnézett és még szorosabban fogta kezemet.
- Miit? Hát sikítok! Akkorát sikítok én, hogya főd alatt is meghajják.

aztán rnínden rabló messzire elszalad Erna nénitől !
Hát muszáj volt megcsókolnom, magamhoz ölelnem s ahogy egymás mel

lett elindultunk a sötét udvarnyi réten, éreztem, hogy ez a kis kancsí, selypítő

Anna életem legfőbb támasza, segítője, [ötündére lett ebben a rejtelmes 6sz
ben, amikor a kis erdei házban kellett élnem. Azóta persze Anna is megnőtt

már és nem tudja, hogy most is visszahallom esteli énekét, ahogy jött repesve,
engedelmesen, vidáman, napról-napra hozzám át a sötétségben a magányos
réten, hogy ne féljek, amíg ott vagyok egyedül abban a kis házban ... Ké
sőbb, már nem is egyedül, hanem az egész testvérhad is vele tartott, mert
Anna nem titkolta, hogy esténként forralt bor, mézesdió és spikóta (piskóta l)
várja. Már kártyát is hoztak magukkal és fekete Pétert játszottak, míg meg
nem bontottam az ágyat, amelyben hárman is aludtak és elalvás előtt ver
senyt üvöltöztek. hogy messzire kergessélc a rablókat, ha mégis jönnének ...
Lassan hozzájuk gyerekesedtem és nemcsak estéimben, de napközben is velük
'voltam csaknem szövetségre lépve velük. S ők teljes bizalommal felém mele
gedtek, A remegő őszben például így állt elém egyszer Jóska, ez az éktelen
csibész, aki' különben nagy állatbarát is volt és iskolából hazajövet a fél falu
kutyája kísévgette.-

- Ugye szereti a gyönge kukoricát Erna néni? Mer akkor velünk győ

het, amíg szeggyűk a mezőn.

És mert gondolkozás nélkül indultam is, ahogy felkapaszkodtunk a Rácz
gödör éktelen tetején elnyúló mezők felé, a fiúk élesen körülnézték a csendes
határt, aztán rámparancsoltak.

- Erna néni most leül a lányokkal. aztán énekel itt a kukoricás szélén ..•
Anna meg Maris éktelenül vísongattak, leihemperedtek a magos fűbe s



mig Tóni óvatos léptekkel Jóska után osont a remegő levelű kukoricás felé,
már mellém-elém ültek s Maris rá is kezdett a dalra, amit naponta hallot
tam tőle: "Csőnadrágos szeladon" ...

Közreműködésem felesleges is volt, hiszen Marist úgyse tudtam volna
túlénekelni, Anna is hallgatott s csak itt-ott ugrott fel, ha mókus zörrent a
fákon, vagy ürge emelkedett a lyukakból. Magam persze a hegyek vonulásán
rnerengtem s az erdők sötétkék árnyékát figyeltem, amikor Jóska zihálva
olém toppant és Tónival együtt verítékezve; kis zsákkal igyekeztek ki a ku
korteásból.

- Most szalaggyunk akkor, nehogy meglássanak - mondták foguk kö
z ül - mer odale már gyünnek a tehenekkel.

Jeges rémülettel értettem fel a cselekmény rnívoltát és pofonokat kezd
tem emlegetni, amit otthon Máriuktól kapnak ... Ezen Jóska és Tóni csak
nevettek s a két lány élnézön vett körül.

- A vadak többet megesznek, ha kigyünnek az erdőből! És mink csak a
gyöngét törjük le, ami úgyis megpenészedik ...

Ebben lassan elnyugodtam és hazatérve adtam a lábast, mig a két fiú
tüzet rakott. Egymáshoz kuporogva várták a csemege főlését s amikor tálra
raktam; Jóska határozottan közéjük nyúlt.

- Maguk Erna néni a lányokkal kettőt kapnak, vagyis hatot. Mink meg
Tónival nyolcat, mert a pofonokat is mink kaptuk volna, ha elébb fölérnek a
tehenekkel !

Később néhány héttel a gesztenyeérés idején meg igy vittek bűnbe.

- Máma - kezdte Jóska egybefogva a kecskék kötelét - ott örözünk a
vastag Studer rétjében. Van ott hat nagy gesztenyefa a forrásnál, ahol olajos
a víz. Ha gyön a Studer, akkor Erna néni majj szepen beszél vele, amíg mink
ott örözünk Tónival . . . .

S mert ökörnyál úszott a levegőben, mert tenger kékszarnyú lepke röp
ködött a rétben és Anna meg Maris egész délután engedelmesen gombolyították
.a parnutomat, már indultam is velük, hiszen a hat gesztenyefával régen barátsá
got kötöttem. Nyaranta, virágzásuk idején sok-sok órán át néztem az arany
sárga. mézillatú fürtöket, a fák hol göcsörtös, hol titokzatosan hajló ágait ...
Valaki egyszer azt mondotta, hogya világ legszebb rajzú fája a szelid gesz
tenye s tudok falut, ahol a kis gyerekek a gesztenyésben járva így susognak:
Ez itt öregapánk. ez meg apánk ...

Akkor itt, a vastag Studer gesztenyefája alatt erős szél suhogott s ahogy
nézegettem az olajfoltos forrás vizét, hol fejemre, holorromra pottyantak a
tüskésbúráiú, érett gesztenyék, Józsi meg Tóni egy vadkörtefa törzséhez kö
tözték a kecskéket s hirtelen eltűntek a fák földig hajló lombjai között, ami
kor Studer bácsi eltotyogott előttünk s közben vastag botjára támaszkodva
megbillentette előttem a kalapját. Én természetszerűlegaz egészségéről érdek
lódtem és mert híres szép szőlőjük volt: a bortermés iránt is. Anna meg
Maris csipkebogyót tépdestek és oldalról gyakran felénk néztek s láttam,
hogy hallgatva figyelnek... Mikor Studer bácsi nagy sóhajjal a reumáról
meg a peronoszporáról panaszkodott, az ágak sebesen ingani kezdtek fölöttünk,
.a gesztenyeszemek szaporán hulldogáltak alá s az öreg hirtelen fölkapta fejét
és a botját:

- Du verfluchter - kiáltással fordult el tőlem a rejtelmesen suhogó fák
közé - Iszen lopik a kesztenyét! Akárhogy figyázok is, mindig lopik ...

A kecskék közben a kötelet rángatták és vadul mekegtek, Immár fölértet
tem a csodát és szigorúan a fiúk után kiáltottam. De Jóska és Tóni is ott
talpaltak a vadkörtefa irányába gyors, igen gyors fütyöléssel. Studer ezen
megnyugodott, de még inkább akkor, amikor a kecskékkel a rét felé igyekez
tünk. Akkor, amikor már eltűntünk a szeme elől, a két lány, Anna is, Maris is~
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visszasompolyogtak s két kicsiny zsákocskát húztak ki a vadkörtefa árkaból
és a fiúk után lopakodtak. -

- Ez lopás! - kezdtem a leckéztetést. -És aki lop, az mind gazember,
elhihetitek nekem! És inkább kérjetek, ha enni akartok, biztosan ad az öreg
Studer.

De ők csak nevettek.
- A szél többet lever Erna nem - magyarázta Jóska - és azt sose sa;

náli a vén vastag, de ajándékot nem ád ám !
így jött el a tél is, amikor havat lapátoltam velük és esténként kályhám

előtt üldögéltünk együtt. Néztük a rózsaszínű fahasábok lobogását, szívtuk a
boróka fenyő illatát, ezt is Jóska, meg Tóni tördelték nekem a Templom
hegy oldalán. S míg körülültük, egyszer Maris kapott a tűzhöz s utána meg
Anna. És Maris ezt mondta, még a zöld bogyók pattogtak és a fenyő illata
elomlott köztünk.

- Hecsernikli.
Anna meg ezt: - Herr'gottpuszlí.
Mert egyiket sem értettem, mindegyiket megmagyarázták. A Hecserrukl i

azt jelentette náluk, hogy Mikulás táján ilyen tüskés ágakkal közelít az aján
dékozó, a Hecsernikl és mindenkit megver ilyen tüskés ággal. Herrgottpuszi
meg annyi, hogya nagypénteki keresztcsókolásnál ilyen tüskés boróka fenyő

ággal hintenek magukra szenteltvizet. Míg ők így okosítottak, tanítgattak: hol
írtam, .hol rajzoltam. hol varrtam köztük s mert ceruzám hegye gyakran le
törött, hol Jóska, hol Tóni faragták ki ... amíg lassan-lassan több évi együtt-"
lét után ők rendre megnőttek és én nemcsak megszoktam, de meg is szerettem
a magányt. De íme nemcsak én őrzöm emléküket, hanem ők is: A ceruzahe
gyező, a gyönggyel varrott piros-posztószív, a pempő, meg a heccseli tanúsá
ga szerint.:. Tudod ugye, hogya hegyezőt Jóska küldte, a pernpőt Tóni, aki
méhészkedik immár és tudja, hogy igen beteg voltam! A csipkebogyó gyöngy
sor persze Maris ajándéka és ott szedte a gesztenyefák táján ... Míg a kis piros
szívre Anna varregatta a gyöngyszemeket. miközben ezt írta kíséretül: "amég
varrtam, akkor is magára gondoltam, mer a szivemben is így ragyognak az
esték,' amikor magára vígyáztam, mint ezek a györigyök itt és maga se felejtse
el, hogy mennyit játszott velünk, buta gyerekökkel ..."

-
ELÉGIA EGY LEANY HALALARA

Az a sors telje, amelyet bezárt
Szemed tükrén őrzöl már a homályos
öröklét folyosó in, föld és ég
anyagát váltó sírbolt-palotádban;
a rózsa, mit bimbóként zárt kezed
őriz, más fényre gyullad, ha világló
nap éri majd, tündöklő hajnali
sugár vesszője

Sorsodban, halott
gyermek, holt lányok vihar-szél ütmte
sorsát látom, s a magamét, vihar
bugyrai közt ki hajszálnyi fonálon
partra vetődtem, s keresem halott
tájon, az ismeretlen ég alatt
a sorsot, amelyből már kiszakadtam.
Te őrzöd a Tiédet -

él örökké. B e n e 11 Z s u z s a
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