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Minden jog fenntartva!

Mindenkinek megvan a maga keresztje…
 

Népes család volt a miénk. Apámék heten érték meg az
őszülés  idejét,  anyámék  négyen  voltak  testvérek.  Én,  valahogy
mindig a felnőttek közé keveredtem. Késői gyerekként, nem várt és
nem remélt csomag gyanánt éltem a magam kis hányatott életét.
Ez  korántsem panasz,  egyszerűen  így  volt  természetes.  Anyám
korai halála minden nagynénémet, nagybátyámat arra ösztönzött,
hogy segítsen, ahol tud, mert nagyapai korban lévő apám, bizony
nemigen tudott velem mit kezdeni.

 

Agyon kényeztettek, mindenki túl akarta licitálni a másikat
törődésben, nevelésben.

Mivel iparos családból származom, hát nyaraimat szabó-,
asztalosműhelyben,  vagy  villanyszerelő  nagybácsik  mellett
töltöttem, és igazán nagyon jól éreztem magam. Ma már tudom,
azért  volt  ez  élmény  számomra,  mert  komolyan  vettek,  (kicsit
koravén voltam) tanítgattak erre-arra, aminek életem során bizony
nagyon sokszor hasznát vettem.



 

Időnként összejött a család. Nem mindenki, de, ha csak
néhányan voltak is, mindig nagy beszélgetések folytak. Én – ott
voltam  a  szobában,  játszva  –,  akaratlanul  is  hallottam  olyan
félmondatokat,  elejtett  szavakat,  amit  mindig  lepisszegett  valaki.

 

Az évek folyamán kialakult bennem a kép: kiről, miről nem
illik beszélni.

Csontváz a szekrényben.

 

Miután  nagyon  jól  ismertem a  szóban  forgó  személyek
jellemét, természetét, nem volt nehéz történetet kerekítenem az
elhallgatott esetekről. Arról már aztán senkinek nem volt tudomása,
hogy a sok elejtett célzásból számomra összeállt a titok.

 

Az  idő  haladt,  én  megöregedtem,  a  kínos  incidensek
szereplői meghaltak. Már nincs senki, aki előtt titkolózni kellene.
Egyébként is, némelyik „szégyenfolt” manapság már nem is számít
annak.

 

A tényeket ismertem, a szereplőket is, mindenkit nagyon
szerettem. A lényeg köré kitaláltam a történetet úgy, ahogy azt a
jellemük alapján elképzeltem, hogy valahogy így lehetett.

 

Szeretteim ők mind, a legnagyobb szeretet vezette kezem,
mikor leírtam történetüket.



 

Tizenhárom  kínos  történet,  melyet  keresztként  cipeltek
magukkal  egész  életükben,  mindenki  a  sajátját…

 

 



Mária főnővér
 

Már teljesen kiürült a nővérek öltözője, de ő még mindig
csak ült a padon, mintha mozdulni sem bírna. Egyre erősödtek a
kinti zajok, beindult a reggeli jövés-menés a sebészeten.

Mária főnővér csak ült magába roskadva, testileg, lelkileg
egy  romhalmaznak  érezte  magát.  Mozdulni  kéne,  átöltözni,
hazamenni. Haza... minek? Kihez? Végig futott testén a borzongató,
jeges fájdalom, a csalódottság, megalázottság, a kétségbeesés, a
szégyen, mind az, amin néhány napja keresztülment.

 

Kislány  korában  odahaza  falun,  nagyon  örült,  mikor  az
Uraságék cselédlányt  kértek a faluból.  Rá esett  a  választás,  és
boldogan súrolt, sikált, mosott reggeltől estig. Közben figyelte a
ház  hölgyeit,  hogyan  öltöznek,  viselkednek,  mozognak,  járnak,
milyen a frizurájuk, milyen szavakat használnak, hogyan esznek...,
mindet meg akart tanulni, hogy majd ő is ilyen finom úri hölgy
lehessen.

Jó ideje dolgozott már a Házban, már a tizennegyedik évét
is betöltötte. Erős, testes parasztlány volt, szalmaszőke haja hátul
egy  varkocsba  fogva,  arca  mindig  mosolygós,  gyakran nevetett
hangosan, jóízűen – mint mondták a többiek.

 

Egy  alkalommal,  mikor  éppen vizet  húzott  a  kútból,  az
istállóból kifelé jövet megszólította a Fiatalúr.

– Bírod Mari, nem nehéz az neked?

– Má' megszoktam, meg aszt' erőm is van! – nyelvelt vissza.



– Azt látom! – nevetett a Fiatalúr.

– Este hazamész anyádék?

– Megyek hát, ahogy végzek a mosogatással.

– No, ha végeztél, gyere ki a pajtába!

– Minek?

– Ne kérdezz, hanem gyere, na!

– Igenis... – válaszolt tétován. Mi a fenét akar a pajtában...,
de menni kellett, mert várták a vizet, nem sokat gondolkozott.


