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A pad

Kati néni csöndesen bezárta a bejárati ajtót, majd a
lugason keresztül  lassan kisétált  az  utcára.  A házuk
előtt lévő, fenyőből készült padhoz ballagott. Lágyan,
többször  megsimogatta.  Csákányhoz,  szívlapáthoz,
baltához  szokott  kezek  készítették.  Szögek  nem
csúfították,  csapolással  rakta  össze  a  férje.  Arra  az
időre,  ha  majd  nyugdíjas  éveikben,  ráérő  idejükben
kiülnek. Nézegetik az amúgy gyér utca forgalmát, és
az arra járókkal jóízűen tudnak majd beszélgetni.
De ő már elment. Elnyelte a bánya sötét, fekete torka,
egy  el  nem  felejthető,  szörnyű  napon.  Ma  is  őrá
emlékezik  az  özvegy.  Még  egyszer  lágyan
megsimogatta a padot, majd leült. Becsukta szemeit,
kendőjét  levette,  majd  kezét  fésűként  használva,
megigazította őszülő haját. Az emlékek csak röpítették
s röpítették, laza, lágy szálakon. A múlt képei jelentek
meg. Elsőként az esküvőjük. Szegényes volt ugyan, de
annál  őszintébb.  Majd  a  másnap,  mikor  a  nászút
helyett  jött  a  munka.  Kellett  a  pénz  a  házra.  Kis
segítséggel gyorsan fel is épült. Az asszony ezután a
fia  születésére  gondolt,  mely  feledtetett  minden
rosszat.  Az anyai  és  az  apai  örömök.  A mindennapi
görcsös,  izzadsággal  teli  napok  aztán  persze
folytatódtak.  Férje  három  műszakban  dolgozott.  Ő
otthon a gyerekről, az állatokról és a nagy kertről is
gondoskodott. 
Hűvös szellő  borzolta  meg a haját.  Megigazította  és
feltette kendőjét. Szemét kinyitotta és látta, hogy csak



pár méterre van tőle a szomszédja. 
- Jó napot Katika! - szólt szívélyesen.
- Jó napot szomszéd! - válaszolt ő is kedvesen.
A  szomszéd  meg  sem  állt.  Tovább  ballagott  és
becsukta kerítésük kapuját. Hátra sem nézve ment be
a házba. A Nap újból kisütött és a szél is kellemesebb
volt már. Kati  néni levette kendőjét.  Ismét becsukta
szemeit, és a múlt jelent meg megint. István a násza
kopogott az ajtón. Az ebéd már készen volt, várta a
férjét.  Együtt  szoktak  enni,  ilyenkor  megbeszélik  a
napi  problémákat,  gondokat.  Jobban  a  férje
panaszkodott a bányában tapasztalt körülményekre, a
géphiányra és egyebekre. A kollégáiról azonban mindig
csak áradozott. 
- Kati – hallgatott el István, majd nagy levegőt vett –
baj  van!  Nagy  baj  van!  –  mondta,  majd  lesütötte
szemét.
- Nem – nyújtotta el a szót az asszony, és belül már
érezte, hogy olyan történhetett, amit soha nem felejt
majd el.
-  Kati  –  ismét  nagy levegőt  vett  a  nász  –  a  férjed
beszorult egy leszakadt gerenda alá. Tartotta, és így
másik hat ember ki tudott még szabadulni, de ezután
sajnos leszakadt még egy gerenda – újabb szünetet
tartott István – de azt már nem tudta megtartani.
- Leszakadt egy gerenda? - suttogta a feleség.
-  Igen.  Ő  ott  maradt.  Még  mindig  azon  dolgoznak,
hogyan tudnák őt onnan kihozni.
- Leszakadt egy gerenda? - ismételgette Kati. Nem is
figyelt már másra.

Újból elborult. Csúnya, sötét fellegek jelentek meg az
égen. A szél is hűvösebbre váltott, a Nap is elbújt. Az



özvegy újból felrakta a kendőjét és érdeklődve nyitotta
ki  szemeit.  Az  utcában  semmi  mozgás  nem  volt.
Távolabb  a  főútról  hallott  néha  dudálást  és  tompa
kocsizajt. Fiát, menyét és unokáját várta mára. Ebéd
után majd kimennek a temetőbe. Főleg az unokája -
ez az állandóan csicsergő, rosszalkodó szőke gyerek –
tudta  pótolni  férje  hiányát.  Elfelejt  minden  gondot,
rosszat,  bajt,  ha  megszólal  és  állandó  érdeklődő
kérdéseire  válaszolnia  kell.  Becsukat  szemeit,  mély
levegőt vett.  István jutott eszébe és az, hogy vajon
mennyi,  de  mennyi  Istvánt  kellett  kiküldeni  a
családokhoz, mikor 1950-ben rabolt az a mély, fekete
torok.  82  embert  nyelt  el  örökre  a  12-es  akna
feneketlen  bendője.  Nem  csak  feleségek,  gyerekek,
barátok,  kollégák gyászoltak  akkor,  hanem az  egész
ország. Majd jött 1978, mikor 26 ember maradt végleg
lent  a  Vadorzó  névre  keresztelt  bányában,  hogy  az
megtömhesse éhes gyomrát. 
Tisztult  újból az idő. Meleg szellő érintette meg Kati
nénit. Felnézett az égre és férjét látta, amint int neki,
hogy nézzen az utca végére. Ismerős autó jelent meg,
majd megállt a pad előtt.
 


