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NAGY GAB RI EL LA

CSA LÁS

Két fe le sé ge volt. Úgy élt, hogy egyik sem vet te ész re a má si kat. Ha a le -
ug rom anyám hoz ál lí tás tart ha tat lan nak bi zo nyult, a vi dé ki ki kül de tés
meg tet te, eset leg kül föl di, de ak kor ki kel lett kap csol ni a te le font, ne hogy
az le gyen, hogy fel ve szi, és be tül köl a békávé az zal a jel leg ze te sen ma gyar
si kí tós hang já val vagy a Nyu ga ti be mon dó ja, hogy vá gá nyok nál vi gyázz.
Pes ten is gond volt az ilyes mi bõl. Ül a meg hitt fé szek ben, az egyik meg hitt
fé szek ben, épp Vi val di megy vagy sze rel mes ke dés elõtt az Albinoni, és be -
csö rög a má sik fe le ség. Né ha azért fel kel lett ven ni, ne hogy gya nút fog jon,
az ab la kot szé les re tár ni, ki ha jol ni, hogy éles ben men jen az ut cai zaj, és azt
mon da ni, éde sem, épp ro ha nok az ut cán, a fõ nö köm meg õr jít, már megint
el kell in téz nem va la mit a vá ros ban, és es té re olyan hul la le szek, hogy már
ne is ha ra gudj, de ne fõzz va cso rát, még az is meg tör tén het, hogy bent kell
alud nom az iro dá ban. Per sze, hogy szar, én sem él ve zem. Ennyi.
Ilyen kor azért van kis baj az egyik fe le ség gel, aki egye nes ben hall ja a
men te ge tõ zést, ki csit gya nút fog, a fõ nök nem ér dek li, vi szont olyan ke -
reszt kér dé se ket kezd fel ten ni, hogy anyád jól van, meg hogy nem kel le ne
pszi chi á ter hez men nie, hogy en  nyi idõs ko rá ra is olyan erõ sen kö ti a fi át,
mint ha sze rel mes len ne be lé. Nem kön  nyû ilyen kor a pa si nak, a fo ko za tos
le vá lás ról min den nap ér te ke zést tar ta ni. Be le le het bo lon dul ni a sok ha zu -
do zás ba, széj jel ha sad az em ber nek a sze mé lyi sé ge, se hol sincs ott hon,
még is min den hol, még jó, hogy egyik nõ sem akar azon nal gye re ket. Né -
ha sír do gál nak, hogy de jó len ne be lõ led még egy, csak ki csi ben, az tán ab -
ba hagy ják, mert a nõ úgy is meg old ja, a pa sik nál so sincs terv be vé ve a
foly ta tás, vi szont ha vé let len be csú szik, és min den til ta ko zá suk el le né re
meg lesz, ak kor ir tó büsz kék, hogy nem csak há za kat épí tet tek.
Ugye, sze retsz? Ez zel a mon dat tal kez dõ dött el a bot rány. Az egyik fe -
le ség nem bír ta to vább, szö get ütött a fe jé be, hogy lesz-e to vább, ha a pa -
si min den két hét ben el tû nik, plusz ér ke zett egy szer egy hi va ta los le vél,
hogy le jár a sír hely bér le te, ha nem hos  szab bít ja meg, a ma rad vá nyo kat
át szál lít ják va la mi kö zös gö dör be. El ol vas ta a le ve let, igen, vé let len, nem
akart õ ku ta kod ni, de a pa si épp más hol, a le vé len meg raj ta, hogy prio-
ritate, és ös  sze is volt tûz ve, ahogy a fon tos ok má nyok. Kér dez te a pa sit,
ki ez a nõ, csak nem az anyád, mi re az el vö rö sö dött, he be gett-ha bo gott,
hogy de hogy, épp tõ le jö vök, ha nem a ke reszt anyám. A fe le ség azon ban
nem hit te el, ha meg ér ke zett es te a pa si, ki szá radt rán tott hús sal fo gad -
ta, a mo so ga tó ba ön töt te a sö rö ket, a ma jo nézt pe dig egy hé tig kint hagy -
ta az asz ta lon, hát ha szalmonellás lesz. Jó volt, csak en  nyit kér de zett, és
be vo nult a há ló ba ha nyatt fe küd ni. A fér fi so ká ig dol go zott raj ta, en  nyi
jár, en  nyi iga zán. A má sik fe le ség nek nem volt sem mi fel tû nõ, va das mar -
hát tá lalt a gyer tya fé nyes asz tal nál, s mi u tán jól be bo roz tak, meg tett
min dent, hogy a fér fi nak jó le gyen. A pa si azon ban gond ban volt, fel püf -
fedt a ha sa a sok föl di jó tól, és hi á ba volt al ha si vér bõ sé ge, az utol só pil la -
nat ban el ment a ked ve az egész tõl. Most mondd meg, mit csi nál jak ve led,
kér dez te a nõ két ség be es ve, és még gyön gé debb lett, ami tõl a pa si mér -
ges, ös  sze tör te az egész tá nyér kész le tet.
Ho va mész, kér dez te az egyik, az tán kér dez te a má sik, de õ egy re ke ve -
seb bet mon dott, csak an  nyit, hogy vég leg el, ha zak latsz, ami tõl mind két
fe le ség meg ré mült, hogy ez az egyet len, ne kik ren delt pa si vég ér vé nye sen
ki tör li ma gát az éle tük bõl, és ak kor oda vész a sok meg hitt óra, a hit ve si
ágymeleg, a jö võ be ni re mé nyek és mind a belefeccölt ener gia, le sza kad a
má sik fe lük, ki té põ dik a szív, és nem lesz már, ami do bog jon ott ha lá luk pil -
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la na tá ig. De nem mer ték ki rúg ni sem, mind ket tõ meg volt gyõ zõd ve ró la,
hogy sze re tõt tart, akit úgy is ott hagy, ha szé pen kibekkelik ezt az át me ne -
ti idõt. A kis ör dö gök azon ban nem alusz nak, sug dos ták csak a fül be, hogy
most be le megy a má sik nõ be, a szó egy sze rû ér tel mé ben be le te szi ma gát,
és ak kor azt érez ték, ez un do rí tó, és há nyin ge rük lett, hogy ha ha za jön,
ak kor le het-e majd érez ni a pa sin a má sik nõ ágyé ká nak sza gát, és hogy
ez egy ben per verz is, mert olyan, mint ha a két nõ is egye sül ne, mert ha a
pa si mind ket tõ vel, ak kor már õk is együtt, olyan, mint va la mi lesz bi kus
izé, épp hogy csak an  nyi, hogy köz tük van a pa si. A pa si fü tyi je. Na nem

úgy, ahogy a nép egy sze rû le á nya gon dol ta, hogy meg fúj ja a
cso da té võ sí pot, és ak kor ott te rem a tün dér vagy az an gyal,
az idõ meg áll, és min den rend ben ezen túl. Mert nem gon dolt
a nép le á nya ar ra, hogy ab ból nem lesz gye rek, és ál ta lá ban
nem ez a póz dí vik, ha nem tény leg az ös  sze aka dós, ami ugye
olyan, hogy nagy gáz, ha sok fe lé akad az em ber, mert ak kor
nincs biz ton sá gos fel füg gesz tés a vi lág ten ge lyé re, ma gá nyos
lesz, nem tud ja el dön te ni, hogy az a ka pu be fo gad ta-e, vagy
csak pró bál ko zik min de nütt, hogy be jus son, de egyik sem en -
ge di to vább. 
A po hár tö ré sek, po fo nok és sí rá sig me nõ ve sze ke dé sek
nem hoz tak ered ményt, egyik nõ sem tud ta ki vív ni, hogy a
pa si ott hon ma rad jon. Mert a pa si nem má sé, ha nem ma gáé,
és ezt a ma gát nem le het meg sze rez ni, még csak meg hó dí ta -
ni sem, ha nem si mul ni kell hoz zá, ami jó sze ren cse ese tén
tény leg a nagy sze rel met je len ti. 

A nõ vi szont azt sze re ti, ha hoz zá si mul nak. Ezért a két fe le ség kü lön-
kü lön úgy dön tött, ma gán nyo mo zót fo gad, mert nem bír ták el vi sel ni a ké -
tel ke dést, a gya nút, ami úgy fúr ta be ma gát a szí vük kö ze pé be, hogy min -
den perc ben saj gott, és nem is a csalattatás, ha nem a bi zony ta lan ság és a
ha zug ság fájt, ami egy az egy ben nem su gall hat mást, mint hogy ide ge -
nek és ve tély tár sak egy más szá má ra, nincs az a bé kés ha za ta lá lás, ami re
úgy vá gyik az em ber, mint ar ra, hogy meg hal jon.
Nem tu dott egy más ról a két nõ, de olya nok vol tak, mint az ik rek, bár -
men  nyi re is kü lön böz tek egy más tól. Az egyik fe le ség dél elõtt tíz óra kor
fo gad ta az ip szi lon ügy nök ség ma gán nyo mo zó ját, el mond ta a pa si ko or -
di ná tá it, és ki fi zet te az el sõ ös  sze get. A má sik dél után fél négy kor ment
be a hi va tal ba, a leg jobb nyo mo zót aján lot ták ne ki, le is ül tek há rom ne -
gyed hat kor, ami kor a nyo mo zó visz  sza ér ke zett egy me ló já ból. Meg ál la -
pod tak, hogy egy hó na pig né zi, az tán meg lát ják, fény ké pe ket is ké szít het,
de leg jobb len ne le hall gat ni a te le fon ját, eset leg hang fel vé telt ké szí te ni a
kü lön út ja i ról. 
Az el sõ ma gán nyo mo zó kö rül be lül egy hó nap múl va je len tet te, hogy van
va la mi, azt ál lí tot ta, a férj va ló ban kü lön uta kon jár, de tel jes bi zo nyos ság
nin csen, csak an  nyit tud tény sze rû en el mon da ni, hogy a pa si szí ve fog ság -
ba ke rült, adott órák ban ta xi val, gyors haj tás sal, bár mi áron, he gye ken-
völ gye ken át ro han va la ho vá, majd on nan fel aj zot tan, láng vö rös áb rá zat -
tal tá vo zik, egy mé ter rel a föld fö lött jár, és nincs az, ami meg gá tol ná ab -
ban, hogy oda men jen. De ki az a nõ, kér dez te a fe le ség, mi re a ma gán nyo -
mo zó nem tu dott vá laszt ad ni, mert mint ál lí tot ta, a fér fi egy ka pun be lé -
pett, és az tán a nagy tö meg ben to vább már nem tud ta kö vet ni. Va ló szí nû -
leg sej ti, hogy kö ve tik, ezért csa la fin ta ság ból ke rü lõ utat tesz, és di rekt a
csúcs for gal mon át vo nul, hogy a nyo mo zó el ve szít se szem elõl.
A má sik fe le ség nek ko ráb ban lett meg az ered mény, hoz ta a de -
tek tív a kis hang fel vé tel ét, meg is hall gat ták a gya nús be szó lá so -
kat, ami kor a pa si olya no kat mon dott, hogy gyor sab ban, meg is te -
nem, de szép, és hogy mek ko ra gyö nyör, ha bent van. És kér dez -
te a nõ, hi telt ér dem lõ en meg ál la pít ha tó-e, hogy van va la ki je a
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fér jé nek, plusz kér he ti-e, ha akár túl órá ban azt is ki de rí te né,
hogy hív ják a kis kur vát, mi re a ma gán nyo mo zó azt mond ta, hogy
még vár ni kell a vég sõ ered mé nyig, mert a csa lás még nem nyert
tö ké le tes bi zo nyí tást.
A pa si azon ban rend be jött oda ha za, hol itt, hol ott, vi rág csok rok kal állt
elõ, és el mo so ga tott, sze rel mes szó kat sut to gott a nõk fü lé be, di csér te a
ke rek for má i kat és mind a sok nyí lást, erõ lett ben ne él ni, és min den al ka -
lom mal az örö mig ju tott. Bol dog ság ön töt te el a nõk szí vét, va ló já ban
hagy ták is vol na ezt az egész lü ke fél té keny ke dést meg elé ge det len sé get,
csak azt nem ér tet ték, mi ért nem jut ered mény re a nyo mo zó. Ilyen a nõ,
va la hogy min dig azt hi szi, hogy a vi lág leg klas  szabb nõi kö zül az egyet len,
ha a fér fi sze rel mes el ra gad ta tás ban ma gá hoz öle li.
A nyo mo zó iro dá ban nagy volt a haj tás, szám ta lan fél té keny férj és fe le -
ség kö ve tel te a vég sõ bi zo nyos sá got, hogy ha már rossz, le gyen lát szat ja,
és ne le gyen több smúzolás meg bot rány. A fõ nök a pénzt sze ret te, amit
leperkált ne ki az alom ba tar to zó, sok-sok bu kott rend õr, le csú szott ka to -
na tiszt és té vés sze mé lyi ség bõl bûn ül dö zõ vé át ved lett ri por ter. Az ügye i -
ket azon ban ti tok ban tar tot ták egy más elõtt, ez alap ve tõ er köl csi kö ve tel -
mény, hogy az ügy fél tit ka az hét pe csét. Ra kos gat ták az ira to kat, mi re az
egyik meg kér dez te a má si kat, hogy mi ért van an  nyi ra fel ajz va. Er re a
má sik nak fen na kadt a sze me, hogy mi ért, ugyan már, a mun ka ne me sít,
de most ro han ni kell, né zett az órá já ra, ne hogy le kés se a ta lál ko zót. 
Már megint el mész? — kér dez te az egyik fe le ség épp szer dán dél után a
fér jé tõl, ami kor azt ter vez te, be rak nak egy ho lly woo di sze rel mes fil met,
majd egy más tes tén fog ják el fo gyasz ta ni a tej fö lös bá rány fa lat ká kat, az -
tán cit rom ka ri kák kal foly tat ják egé szen a fé nyes vég ki fej le tig. A fér fi
csil lo gó szem mel bú csú zott, mi re ha za jö vök, hûtsd be a pezs gõt, mert ün -
ne pe lünk, mond ta, és szá gul dott is to va a ki tud ja, mer re út ja in. A má sik
fe le ség nek üze ne tet ha gyott, hogy bújj, bújj zöld ág, nyit va van az arany -
ka pu, és hogy meg van vesz ve azért, hogy be búj has son raj ta. A fe le ség
az nap es te több or gaz must is át élt, ilyen az a vir tu á lis sze re lem idõn ként,
hogy elég egy szó, és már is fent van a csú cso kon. 
Az el sõ ma gán nyo mo zó más nap rész le te sen be szá molt a fe le ség nek a kü -
lön töl tött idõ rõl, azt mond ta, csak az a fur csa, hogy nem min dig lát szik
raj ta az él ve zet, megy az ut cán és ma gá ban mo rog, hogy vesz tet tünk, így
nem le het, hogy va la ki nem ad ja át ma gát, más kor meg hogy jó, jó, nem
gyõz het le sen ki, meg es  szük mi reg ge li re a vi lá got. A má sik de tek tív meg
az zal állt elõ, hogy erõs gya nú ja van ar ra, amit a fe le ség ál lít, no ha hoz zá
kell ten ni, a férj szá já ból el hang zott az a re mény kel tõ mon dat is, hogy
azért nem ké ne övön alul rúg ni, va gyis nem ki zárt a tett le ges ség, de ösz  -
szes sé gé ben nem túl ró zsás a hely zet, mert hogy mi má sért is or dí toz ná az -
tán, hogy be ro sál et tõl a szen ve dé lyes iram tól, meg mi cso da szép moz du -
la tok, és az tán fõ leg, hogy nem csak a test fel épí té se, de a stí lu sa is is te ni,
ahogy zsong lõr köd nek és küz de nek egy más sal szív bõl-lé lek bõl, az meg
an  nyi ra fe no me ná lis, hogy en nél nincs csu dá la to sabb a föld ke rek sé gen.
Csak nagy so ká ra de rült ki, úgy tél víz kez de tén, ami kor min den ki be -
kuc kó zó dik a zu gá ba, és alig van élet a vá ros ban, nem hogy já ték — ahogy
a ma gán nyo mo zó két íz ben is rész le te sen be szá molt az ed dig vég zett
mun ká ról —, hogy jobb, ha széj jel men nek, mert van en nek a férj nek egy
sze re tõ je, aki tõl elõ re lát ha tó lag so sem sza kad el, és hi á ba no, de azo kat a
csú cso kat akar ja. Ez a csúcs pe dig nem volt más, mint ahol együtt örül -
tek a két fe le ség ál tal vé let len és sor ssze rû en meg bí zott egyet len de tek -
tív vel, ül tek a le lá tón, és má mo ro san rág ták a szotyit, vég re élet köl tö zött
be lé jük, a nyo mo zó a fon to sabb pil la na tok ban be kap csol ta a dik ta fon ját,
olyan volt, akár egy pap, rá tet te a pe csé tet a bont ha tat lan frigy re, hogy
õk ak kor már egy ben van nak: ott, ahol a leg több ször be ta lál a fér fi, és
ezért mennyei bol dog ság a ju tal ma.
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