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Kukucska Ferenc : Hűségpróba 
 

Domoki Titusz homloka a gondok mély barázdáitól ráncolódott mostanság. Eddig nem volt féltékeny a feleségére - 

de egy ideje nem tudta mit is gondoljon asszonyáról. Négy éve tartó házasságuk alatt a zöld szörnyeteg nem 

kerítette hatalmába? Viszont Edit megváltozott, sajnos nem az előnyére. Titusz gondját csak tetézte, nem tudta mi a 

teendő, ha egy asszony megcsalja a férjét. Elválnak? De hisz rajongásig szereti Editet még ma is. És még meg sem 

bizonyosodott igazán a hűtlenségéről, lehet, hogy csak bebeszéli magának - aminek ha az ellenkezője derülne ki, 

örökre szégyellne a tükörbe nézni. Hát akkor? De érezte valami nem stimmel, aminek utána muszáj járnia. 

 

Csanádi Balázsék kétutcányira laktak Tituszéktól. Régi barátság kötötte őket, még az egyetemi évek alatt ismerték 

fel, mennyire hasonlóan gondolkodnak, nem kevés közös vonásuk van. Udvarolni is együtt jártak két barátnőhöz, 

akik később a feleségeik lettek. Gyerekeket mindannyian akartak, de a karriert szintén fontosnak tartották. Van még 

időnk Hédikém! - szokta volt a feleségének Balázs mondogatni. Egy kis utazgatás, szórakozás, utána jöhet a 

trónörökös! Rendszeresen összejártak Domokiékkal, úgy két - három hetente. Ilyenkor elbeszélgettek a 

munkájukról, az aktuális pletykák is szóba kerültek, és a terveik. Némi alkohol növelte ezen alkalmakkor a 

szókincsüket, de sokat egyikük sem ivott.  

A nappaliban megcsörrent a telefon, Hédi levette a gázlángról a palacsintasütőt, kiment a konyhából, és felemelte a 

kagylót.  

    - Igen! Csanádiné. 

    - Szia Hédi! Titusz vagyok. Balázs otthon van? 

    - Persze. Nézi a meccset, mellette vedeli a sört. Én meg sütöm neki a palacsintát, mert arra fáj a foga. De jó 

nektek, férfiaknak! Mindig azt teszitek, amihez kedvetek van. Bezzeg mi nők… 

    - Nekünk csak azért jó, mert mellettünk vagytok ti nők. Arra gondoltam átjöhetnétek egyet traccsolni, közben 

nézhetnénk a meccset, sör van a hűtőben. Unatkozom egyedül, amúgy is régen találkoztunk. Edit most telefonált, 

bent kell maradnia, befejezni a hó végi zárást. 

    - Megbeszélem Balázzsal. Csak kisütöm még ezt a pár darabot, utána visszahívlak. 

Balázs először csak hümmögött, miután Hédi elmondta neki Titusz meghívását, de rábólintott az ötletre. Feltétele 

annyi volt, hogy a meccs félidejében menjenek, és Hédi csomagoljon be néhány palacsintát, amit a barátjával majd 

elcsemegéznek. 

 

Az utca elején álló négyes sorház egyikében lakott Titusz Edittel. A ház lakóinak szorgalmát bizonyította az 

összkép; a kis előkert pázsitja frissen nyírva, körben a sövény egyforma magasságúra vágva, a csillogóra tisztított 

ablakok mögött hófehér vasalt függönyök. Titusz kinézett az ablakon át a kertre, a látottakon viszont elkomorodott, 

hiába volt minden szemet gyönyörködtetően fitt. Szomszédjai jól működő házasságot, konszolidált életet sejthetnek 

a falak mögött - gondolta, ha rátekintenek a kertjére és lakására - amit Edittel közösen szereztek -, de ez már két 

hónapja csak látszat. Gondolatai megszakadtak, Hédit és Balázst látta befordulni a járdán, s fellépni a teraszra.  

    - Ne csengessetek, nyitva az ajtó! - kiáltotta.  

    - Nagyon várhatsz valakit, ha az ablakból figyeled, pajtás - Balázs kezet nyújtott és rázott Titusszal.  

    - Csak kinéztem milyen az idő. Szevasztok, gyertek be.  

Az ízlésesen berendezett tágas nappaliba vezette a házaspárt. Festményeket a falakon, fadézsákban méteres szobai 

növényeket, szórakoztató elektronikát látott a belépő első pillantása. A könyvek és a porcelánok hangulatot 

árasztottak. Az üveg dohányzóasztallal szemben állt a tévé. 
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    - Üljetek le, kezdődik a második félidő. Hozok sört. Neked is Hédi?  

    - Miért maradnék ki? Itt van egy kis palacsinta, még meleg - elővett a szatyrából egy műanyag dobozt, 

lepattintotta a fedelét - nem tettem szalvétát, azt kérek! Egyetek fiúk. - Titusz sört, rágcsálni valót és poharakat 

szervírozott. Kibontotta az üvegeket. 

    - Mi van veled mostanában cimbora? - kérdezte Balázs két korty között. - Nem valami nagy meccs mi? - meredt 

a tévére - még kikapunk. 

    - Két hónapja vidékre járok, de a múltkor mondtam már. A dokikat győzködöm a gyógyszereink 

hatékonyságáról. Valamiért nem igazán megy az üzlet - rázta a fejét Titusz.  

    - Így van ez mindenhol barátom a válság miatt. De ne aggódj lesz még itt Kánaán - emelte fel a mutató ujját 

Balázs. - Már megint csak a kapufát találta az idióta! Miért nem megy az ilyen inkább kapálni? 

    - Gondod van Titusz? - kérdezte Hédi.  

    - Nincs - a válasz túl gyors volt. Hédi ujjai végét lassan egymáshoz illesztette. 

    - Pszichológus vagyok. És régi barát. Mondd el. - Titusz feszengett. Látszott rajta, hogy vívódik, küzd magában. 

Pedig már eldöntötte, kitálal - mert tanácsot kell kérnie.  Ezért hívta ide Hédit és Balázst, amit persze ők nem 

tudnak, de ez cseppet sem baj. Nem akart annyira szerencsétlennek tűnni a szemükben, nem akarta, hogy lássák 

mennyire tehetetlen. Jobb, ha Hédi veszi észre a baját! 

    - Edittel van gond - mondta az asztalt nézve Titusz.  

    - Edittel? - Balázs bekapott egy marék mogyorót. - Apám! Tietek a legjobb házasság messze e vidéken. Milyen 

nyűgöd van Edittel? 

    - Nem tudom, de szerintem van valakije - Titusz nehezen mondta ki, de örült, hogy ki merte. 

    - Miből gondolod - kérdezte Hédi. Tituszból ömleni kezdett a szó. 

    - Két hónapja, mióta sokat járok vidékre - Edit megváltozott. Feltűnően öltözik, megbámul mindenkit az utcán, 

velem egyre kevesebbet törődik. Az ágyban… meg szinte semmit. Mikor felhoztam neki ezeket, nevetve 

megpaskolta az arcom, és azt mondta: - Mit szedsz te? Viagrát vagy Potemixet? Néha egy kis szünet jót tesz a 

házasságnak, drágám. Uralkodj egy kicsit magadon! Mert szeretlek. - Kérdezem én tőletek: mire gondoljak ezek 

után? Most is túlórázik, éjjel jön haza. 

    - Lehet, hogy valóban úgy gondolja, ahogy mondja. Fel akar töltődni, téged egy kicsit kiéheztetni, tudod, mindig 

ilyen játékos volt. Szerintem nincs senkije. - Balázs már nem a tévére figyelt. Komolyan nézett Tituszra. - Hédi te 

mit gondolsz? - Hédi bólogatott. 

    - Szerintem sincs senkije. Van egy ilyen flúgja most, lehet, holnap abbahagyja.  Jól ismerem Editet, nem csalna 

meg. Szereti mások idegeit borzolni egy kicsit, piszkálódni, de tudja hol a határ. 

    - Ha valami bizonyosságot szereznék, az megnyugtatna… - mondta a hallottakon fellelkesülve Titusz. Hédi 

elgondolkodott. Ujjaival az asztalon dobolt.  

    - Nekem lenne egy ötletem… igaz kicsit kényes a dolog, és mind a kettőtökre szükségem van hozzá. 

Benne vagytok? Bizonyosságot szerzünk Edit hűségéről! Mondom, miről lenne szó. 

Hédi nem köznapi tervet eszelt ki. Meghívják Editet magukhoz vacsorára, mikor Titusz éppen vidéken dolgozik és 

szállodában alszik. Hédi közben kap egy telefont, hogy kolléganőjét baleset érte, be kell mennie helyette éjszakára, 

helyettesíteni a klinikán. A hívást Titusz kezdeményezi, aki hazajön titokban, és nem a szállodában éjszakázik. 

Tehát. Edit és Balázs ketten maradnak. És Balázs próbálkozni fog Editnél… Nyomulni gőzerővel. Ebben komoly 

tapasztalata van, vagyis volt mielőtt összeházasodtak. Itt kiderül Edit hajlandó-e…? Közben Titusz, aki Edit 

érkezése előtt megbújik a másik szobában, egy falba fúrt nyíláson át mindent látni és hallani fog. A lyukat  Balázs 

lerendezi előre. 
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Titusz jó tervnek tartotta Hédi ötletét. Ugyanakkor szégyellte magát barátai előtt, hogy egy ilyen nemtelen, 

alattomos játékba kényszeríti őket. Nem is beszélve Editről, hogy ebbe az aljas csapdába próbálja csalni, mikor 

semmi olyat nem tett, ami miatt ezt teszi vele. Titusz megrázta a fejét, most már mindegy, a dolgok elindultak, 

nincs visszaút! 

 

Késő délután ért haza Edit. Melegítőre cserélte utcai ruháját, bement a konyhába. Elmosogatta a reggeli 

kávéscsészéket, és néhány edényt. Lezuhanyozott, mikor megcsörrent a mobilja. Felvette. Hédi hívta. Elmondta, 

hogy Titusz és Balázs beszéltek telefonon, és hallotta, Titusz nem jön haza estére.  

    - Arra gondoltunk Balázzsal, főzök egy jó vacsorát, átjössz, és dumcsizunk egyet kaja után. Egyedül vagy, 

legalább nem unatkozol este - mondta Hédi. 

    - Jól hangzik - válaszolta Edit. - Nem akartam sehova menni, de egy jó vacsoráért, főleg ha te főzöd, szívesen 

átöltözöm. Egy óra múlva jó?  

    - Akkor veszem le a gázról a paprikást. Benne a kolozsvárival, ahogy régen is szeretted! Véletlenül egy üveg 

pezsgő is hűl a hűtőben. Vörös. A kedvenced. 

    - Mindig jobb voltál nálam a konyhában. Pontos leszek.  

Titusz és Balázs csendben álltak Hédi mellett, miközben Edittel beszélt. Hallottak mindent, egyértelművé vált 

számukra: az „akció” beindult.  

    - Ideges vagyok - érezhető volt Titusz hangján, hogy őszintén beszél. Megbeszéltünk mindent, de akkor is. És ha 

igaz a sejtésem? Ha Edit belemegy, hogy Balázzsal… lefeküdjön? Ha Balázs túl jól csinálja a rámenősséget? - 

Titusz kétségbeesetten nézett Hédire. Balázs válaszolt. 

    - Nézd barátom. Meggyőződésem, hogy nincs igazad. De ha mégis, ha egy kicsit is… tudom, ott állsz a fal 

mögött, és én magam állok le, és leállítom Editet is. De ennek szerintem semmi esélye. 

    - Teljesen igazat adok Balázsnak. Régen ismerem Editet, rendes nő - Hédi nevetve megcsóválta a fejét. - Nem 

szoktam tévedni az embereket illetően. Ellenőrizzük a megfigyelőhelyedet, csináljunk egy próbahívást, halkan 

beszélj majd.  

Edit időre érkezett, Hédi bement a klinikára. Balázs próbálkozását Edit felháborodva visszautasította és elrohant. 

Titusz boldogan köszönte meg barátjának, hogy segített bizonyítani felesége hűségét. 

Másnap Edit felhívta Hédit. 

   - Köszi drága, hogy így leszervezted a fiúk előtt. 

   - Ez csak természetes, kicsim. Nincs édesebb a te csókodnál - válaszolta búgó hangon Hédi. 

 

  


