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Egy kendő kalandjai

Minden egy úttörőtáborban kezdődött. Két sülve-főve,
miden időt együtt töltő jó barátnő megható könnyes
búcsújára  került  sor  táborzáráskor.  A  könnyes
elköszönést  egy ajándék pecsételte  meg. Magdi  egy
szép  kendőt  nyújtott  át  Zsuzsának  A  következő
sorokat írta rá.
„Köszönet  az  együtt  töltött  órákért,  a  boldog
percekért,  sohasem  feledlek,  az  újabb  találkozásra
szomjúhozva.
Szerető barátnőd: Magdi”
Csodálatos  szöveg.  Akár  egy  szenvedélyes  szerető
ajkáról  is  fakadhatnának  eme  szavak!  Ha   tudták
volna, milyen kalamajkákhoz vezet e kendő birtoklása,
alighanem  más  formában  örökítették  volna  meg
barátságuk derűs napjait. Zsuzsa boldogan ment haza,
örömmel újságolta édesanyjának a tábori  élményeit.
Másnap  jókedvűen  ébredt,  de  öröme  rögvest
ijedtségbe csapott át. Rápillantva  a faliórára jutott el
a felismerésig: elaludt, tíz perce maradt órakezdésig,
addig mosakodás, öltözködés, a reggeli már bele sem
fér, így sem  jut oda időben. Rémülten kapta magára
ruháit,  táskájába  gyömöszölte  a  szükséges
tanszereket,  majd  rohanás,  tilos  jelzés,  rendőri  síp,
fékcsikorgás: mindez hidegen hagyta és loholt tovább.
Hirtelen  átvillant  az  agyán:  -  „Jaj  a  kendő.”
Belegyömöszölte  táskájába,  de  becsukni  elfelejtette
azt, egy óvatlan pillanatban kihullott belőle a kendő, s
már repítette is a szél utcahosszakkal arrébb, s végül



egy bokor tövében   állapodott meg. Nem elég, hogy
elveszett, szégyenben maradt osztálytársai előtt, mint
 az osztályba későn beeső.
Térjünk  vissza  kendőhöz,  mi  vár  rá,  lesz-e  újabb
gazdája,  s  vajon  több  szerencsével  jár-e.  A  még
nyitottnak  tűnő  kérdés  hamar  megoldódni  látszott.
Nézzük sorjában! Kovács úrnak fárasztó munkanapja
 volt az irodában. Mint köztisztviselő, a paragrafusok
birodalmában  élt.  Míg  a  hívőnek  a  Biblia  megfelelő
idézetei jutott eszébe, közszolgánk álmát a Számviteli
törvény  aktuális  paragrafusai  törték  meg  dodonai
nyelvezetükkel,  mely  a  szakértők  szerint  komoly
fejtörést,  más-más  tanácsokban  eltérő
végkövetkeztetésekre sarkallt, de hát ilyen az élet, az
ügyvédi kamarák és a feljebb viteli bíróságok munka
nélkül  maradnának,  ha  minden  simán  menne.
Kisvártatva  elmosolyodott.  A  hivatalnok  is  ember,
nem  paragrafusrágó robot,  ember, házas, ha házas,
van asszony, ha van feleség, annak szülinapja.
Emberünk, amúgy mélyen érző szívű lény lévén egy
pillanatra  kikapcsolódott  a  törvényszövegek,
preambulumok  világából,  s  a  szó  igaz  értelmében
ember,  homo  emocionális  lett.  Hát  a  születésnap
gonddal is jár. Fájdalommal tapasztalta fantáziájának
korlátoltságát:  fogas  kérdés,  mivel  lepje  meg  a
hitvest. Hetek óta törte  fejét, halasztotta, prolongálva
a  döntést,  ezzel  leplezve,  hogy  pillanatnyilag  híján
van  bárminemű  ötletnek.  Ez  mit  sem  változott  azt
követően sem, hogy aznapi munkanapjának utolsó jogi
döntését  meghozva,  hivatali  főnökével
ellenjegyeztetve az iratot, a fiókba süllyesztette, majd
kalap, kabát, s irány hazafelé.
A  hivatali  szoba  dohos  világából  kiszabadulva



megcsapta  az  őszi,  kellemes  szellő,  simogatta  az
indiánnyári napsugár.
Egy pillanat,  az előbb még gondterhelt arc felderült,
tekintete egy magányos bokor aljára tévedt.
Mi ötlött szemébe. Egy szép kendő árválkodott, mint
egy  kacér  hölgy,  hivalkodóan,  mintha  arra  várna,
fedezz  fel,  vigyél  el!  Eszébe  ötlött,  hogy  felesége
kendőgyűjtő. Az asszonyok szeretik a szép holmikat.
Ki  retikül  kollekcióval  dicsekszik  barátnői  előtt,  ki  a
cipők  szerelmese,  van,  aki  majd  megvesz  egy  szép
 nercbundáért,  s  nyílik  hitvese  bukszája.   Mondják,
hogy  Mária   Antoinette  minden   nap  más  ruhában
pompázott.  Vannak példák, de hát Ő nem XVI. Lajos,
egyszerű  vidéki  kishivatalnok,  jobban   emlékeztet
Gogol hősére, Akakij Akakijevicsre, „A köpönyeg” című
műből.  Bár  nemrég  sorolták  magasabb  fizetési
osztályba,  ez  még  nem  jelenti  számára  a  tehetős
középosztályba való besorolódást. Íme a kendő. Hogy
fog örülni. Arról, hogyan talált rá, persze mélyen fog
hallgatni, de - lelkiismerete megnyugtatására felidézte
gondolatban azt a mondást, hogy: ajándék lónak   ne
nézd  a  fogát.  Az  elégedettség   érzése  hatotta  át  a
lelkét. Milyen boldog lesz!- képzelte.
Az  átadás  ünnepi  pillanatai  azonban  hamarosan
visszájára fordultak. Az asszony bontogatta a kendőt ,
óhatatlanul rátalált  az üzenő szép sorokra. A boldog
mosoly  rögvest lehervadt arcáról, úgy tört ki belőle a
keserű harag, mint amilyen gyorsan a nyári napsütötte
derűsséget a  sötét zivatar felhők rohanják meg aztán,
mennydörgés, cikázó villámok kíséretében.
A  mérges  arc  teljese  elsötétült,  a  szájból  szitkok
áradata  tört  ki,  majd  hamarosan  a  tányérok,  mint
megannyi  gránát  röpködtek  a  levegőben,  hogy   a



konyhába éppen belépő férj fején kössenek ki. A férj
úgy érezte, eljött az est, mert csillagokat látott, fejét
kapkodta  a  szidalmak  és  ütések  özönében,  arca
hamarosan  a  szivárványt  idézte,  annyi   folt
éktelenkedett rajta.
- Vedd a cókmókodat, takarodj   innen! Rád áldoztam
legszebb éveimet, s te ilyen galádul megcsaltál. Látni
sem bírlak, tűnj el az életemből!
A  férj  a  váratlan  s  igaztalan  vádak  hálójában
tehetetlenül  vergődött,  úgy  érezte  minden  ereje
elhagyta, a Reménység végképp hátat fordít  neki. A
tányérzuhatagot  most  a  kidobott  férfi  holmik
 követték,  tapasztalva  a  gravitáció  törvényét,  a  ház
tizedik emeletéről a járda felé tartó útjukban. Néhány
perccel később a járókelők  egy férfire figyelhettek fel,
aki mint a guberáló, szedi össze kidobott holmiját, s
gyűri egy utazóbőröndbe, csak  nem a kukából, hanem
a járdaszélről szedegeti össze. 
Hogyan  tovább?  Pánik  lett  rajta  úrrá.  Oly  hirtelen
változott  meg  körülötte  minden.  Az  egykori  meleg
családi fészekből a kilátástalanságba zuhant, mint egy
madárfióka,  aki  kiesik  a  védelmet  nyújtó  fa
otthonából,  s  ezer  veszély  leselkedik  rá.  Jó  barátja,
bizalmas  ismerőse,  rokona  nem  lévén  nem   is
gondolhatott  arra,  hogy  valakinél  átmenetileg
meghúzza  magát,  mígnem  kínálkozik  számára  egy
elfogadható albérlet.
Bizony, bár kiebrudalása óta – Arany János szavaival "
háromszor ért össze utasunk az esttel" hol   a Duna-
part, hol a Margit-sziget, hol pedig  a Keleti pályaudvar
kupolacsarnoka alatt vészelte át az éjszakát. A feleség
ádáz  haragjában  pedig  az  ablakon  át  hajította  ki
házastársa  vélt  hűtlenségének  corpus  deliktijét,



végképp száműzve életéből.
A férj  közben azon agyalt,  hogyan lágyíthatná   meg
felesége  szívét.  Igaz,  tudta,  hogy  a  ma  született
bárány  sem  lehetne  ártatlanabb   mint  ő,  de  tudta,
hogy  a  bírói  pulpituson  is  veszett  fejsze  annak  az
ügye,  akinek  bűnössége  mellett   a  körülmények
kegyetlen  gonosz  összjátéka  szól.  Végre  elszánta
magát arra, hogy  felesége bocsánatáért esedezzen.
A  néhai  IV.  Henrik  német-római  császár  példája
lebegett  előtte,  aki  Canossa vára  előtt  három napig
szőrcsuhában  igyekezett  VII.  Gergely  pápa  szívét
meglágyítani: oldja fel a kiátkozás terhe alól.
Ha nehezen is, de próbálkozását szerencse kísérte: a
feleség - egy utolsó lehetőséget adva - visszafogadta.
A kendőt, mint rossz emléket kidobta. Éppen jókor jött
egy arra vetődő koldusasszonynak, aki az előbb kapott
néhány forintot, hogy legalább kenyérre fussa. Annyira
 ágrólszakadt  volt,  hogy  nem  akadt  hely  rongyai
között, ahova azt menteni tudta volna. Kapóra jött így
a kendő. 
A  könyöradományt  bepréselve  elballagott  a  boltba.
Útközben a kendőből észrevétlen kigurult a pénz, s a
boltból  kenyér  nélkül,  éhesen  kellett  kikullognia.  A
kendő is  hamarosan" megvált"  alkalmi  gazdájától.  A
talált  pénz  jól  jött  egy  arra  vetődő
korhelynek, leöblítenie  a  torkát  az  út  menti
„becsületsüllyesztőben".  Esetében  a  talált  pénz  nem
csak szerencsét hozott, hamarosan tapasztalhatta  az
alkohol  kellemetlen  utóhatását,  úgy  érezte  mintha
fejét abroncsokba szorították volna, úgy megfájdult.
A  kendőre  meg  ráakad  egy  kislány.  Boldogan  fel
akarta  venni,  de  közben  elcsúszott,  kificamította  a
lábát.  A  kórházban  állították  helyre.  S  a  kendő?



Szomorú  sorsát  a  kommunális  szolgálat  pecsételte
meg,  a szeméttelepen végezte.
Arról,  hogy  a  guberálók  rátaláltak-e,  nincs
tudomásom.
De az előzmények kapcsán remélni szeretném, hogy
több bajt nem okoz. 



Buja fortélyok


