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Déli tájak illatát idéző estén könnyen meg-
esik a csábulás, a városi korzón egymást 
érik az alkalmi társaságok és a szerelmes-
párok. Semmiből nem áll az ismerkedés: 
do you speak… parlez vous… – máris kész 
a nexus – where is the next romkocsma… 
– lecc gó, a lányok, fiúk, aggastyánok ki-
rajzanak, s szippantanak a langyos őszi 
fuvallatból: hogy legyen mire emlékez-
ni csikorgó januári napokon. Hol van az 
még… – nyomul a jókedv, egyre hango-
sabbra csattan a nevetés, mindegy is, a 
poén ül vagy sem. A mókába a biciklisek 
is bekapcsolódnak; ha megfelelő közel-
ségben suhannak el a korzózók mellett, 
biztosra vehető a lányok sivítása. Mellette 
a pasija, oldja meg… – és már robog to-
vább, legény legyen a talpán, aki utoléri; 
szitokszó vegyül a kedélyes duruzsolásba.

A kevéssé szerencsések kísérő híján 
egyedül birkóznak a viszontagságokkal, 
de az örömökkel is. Inkább nem megyek 
sehová, semmint magányosan bóklásszak… 
–  árnyak ereszkednek a kivilágított jó-
kedvre: hová tűntek a férfiak? –  kérdezik 
a nők –  hová tűntek a nők? – s ekképpen, 
fordítva. Semmi gond… mindössze apró 
logisztikai probléma... – van az a cég, ame-
lyik ezt is megoldja. Határtalan az együtt-
érzés; visszahúzódó nők és gátlásos férfi-
ak számára az egyetlen megoldás, hogy 
egy harmadik fél a megfelelő helyszínen 
összeterelje őket. Ó, az igazán gyerekjá-
ték… mintha magamnak szervezném… –  
Norbert azonnal vállalkozik e szerepre, 
elvégre laza körülmények között akart 
játszi munkát végezni. Elkíséred az ügy-
felet a buliba, ott kitudod, ki tetszik neki, 
te pedig leszólítod helyette… – a főnök 
röviden vázolja a lehetőségeket: a sike-
rességi mutató szerint fog fizetni; értsd: 
az akciót követően a megrendelő beszá-
mol, sőt: pontoz, mennyire volt készsé-
ges, megnyerő, tapintatos, találékony, 
önzetlen a bérkísérő, és persze sikerült-e 
közösen fölszedniük valakit.

A jó munkaerő a tökéletes hatás ked-
véért a szakirodalom tanulmányozásától 
sem zárkózik el: én is hasznát veszem, hát 
még a pénztárcám… – okoskodik Norbi, 
és jól bevásárol „hogyan ismerkedjünk 
könnyedén és hatásosan”  témájú köny-
vekből. A szerzők alaposan körüljárják a 
problémát: sok esetben a nők és a férfiak 
túlságosan büszkék, és mondjuk ki: bekép-
zeltek. Nem lehet dicsérgetni őket, mert sér-
tésnek veszik, ha csak úgy szóba elegyednek 
velük… egyenesen kikérik maguknak a le-
szólítást… – a szinglikről sem túl jó a véle-
mény: nem akarnak semmit, külső nyomás-
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ra úgy tesznek, mintha próbálkoznának… 
pedig dehogy... – a szakember tanácsokkal 
látja el a tanulni vágyót: egy hónapra való 
improvizációs házi feladatot ad: naponta 
öt idegen leszólítása. Első hét: dicséret. 
Második hét: dicséret, kérdezés válasszal. 
Harmadik hét: dicséret, kérdezés, tanács-
kérés. Negyedik hét: sikeres randevúké-
rés; haladóknak: diszkrét csók és a satöbbi. 
Az ürügy minden esetben szabadon vá-
lasztott: engedje meg, hogy bemutassam a 
kolléganőmet, unokahúgomat, testvéremet, 
anyámat, kutyasétáltató társamat, aki na-
gyon-nagyon-nagyon… vagy: mit gondol 
kegyed, milyen stílusú zakó állna jól nekem?

Aztán nehogy lenyúld a prédát, és át-
passzold másnak… – az újdonsült kísérő-
munkás szabadkozik, hogy is gondolhat-
nak róla ilyet, megdolgozik ő a pénzéért, 
még ha mulatás közben kereste is meg. 
Az első akció (utcabál) szinte felhőtlenül 
bonyolódik: Norbikám, hagyjuk… ilyen 
ricsajos helyen nem hallom, mit súgnak 
fülbe a gavallérok… menjünk inkább mú-
zeumba… – és mennek. Az első tárlaton 
épp szembejön a megfelelő partnerjelölt, 
a kerített (értsd: akinek szerezzük a part-
nert), kivirult szemmel bökdösi kísérőjét: 
ez jó lesz… –, aki viszont nem tétovázik 
megjegyezni: a másik teremben még né-
zelődik a topmodell felesége… így is kell? 
– így még inkább kéne, ha volna, s a fias-
kó láttán megegyeznek, hogy a következő 
héten a temetőbe mennek. Adott napon 
azonban a megrendelő kissé gyengélkedik, 
és lemondja az eseményt: ott én is tudok 
partnerhez jutni… – és soha többé nem je-

lentkezik. Akad viszont más jelölt bőven, 
és Norbert éjszakai útjai egyik szórako-
zóhelyről a másikra vezetnek. Ez a nagy 
élet… nem otthon tévézni… – és elégedet-
ten dörzsölgeti a tenyerét, amikor hónap 
végén megkapja a fizetést.

A munkátlan estéken Norbi magányos 
időtöltésre vágyik; kéjes otthoni filmnézés-
sel, és maga elé bámulással telnek a ritka 
pillanatok. Másnap viszont folytatódik a 
robot, újabb ügyfél, újabb igények, újabb 
szórakoztatással egybekötött vadászat. 
Hogy ezek nem nyugszanak… – elégedet-
ten mosolyog a bérkísérő, elvégre addig 
jó neki, ameddig az emberiség ismerked-
ni vágyik. A kísérő hallgat, mint a sír, a 
kísért személy néha sír, de rendíthetetle-
nül róják tovább a begyakorlott köröket: 
kinézés, becserkészés, megszólítás, társal-
gás beindítása, lelépés. Másnap érdeklődő 
telefonhívás, hogy összejött-e a párocska, 
ha igen/ nem, akkor néhány nap pihenő 
következik, majd kezdődik elölről a móka. 
Norbi továbbra sem unja a feladatot, esté-
re szépen kiöltözik, szövetnadrág, ropo-
gós ing, könnyű zakóval; legalább a csali 
legyen makulátlan és vonzó: a magánis-
merősök vagy a privát érdeklődők minden 
esetben speciális elbánásban részesülnek…

Csordogálnak a hónapok, mígnem egy 
régi ügyfél, sikeres párbonyolítás után há-
zasodásra adja a fejét. A kerítőnek óriási 
dicsőség, a cégnek hatalmas reklám; no 
lám, nemhiába dolgozunk oly serényen; 
az esküvőre illik elmenni. előtte viszont 
legénybúcsú: Norbikám, végre te is felhőt-
lenül szórakozhatsz... – Az este a szokásos 

italtúrával kezdődik, amely vicces rigmu-
sok ordítozását sem nélkülözi (nemzetközi 
pár lévén idegen nyelven), majd betérés, 
vagyis folytatódik a kocsma bérelt helyi-
ségében tartandó szertartással. A sörlocso-
lás, célba lövés, sztriptíz lefutott témák: 
éjfél után jön a meglepetés, ilyet még nem 
láttál, öcsém… – Norbert elnézően moso-
lyog az orra alatt, nem kezd bele a mesé-
be, hogy ügyfeleivel nap mint nap miféle 
kalandokon megy át.

Mértéktartón még csak a második whis-
keyt fogyasztja, de már tud nevetni azon, 
hogy a kapatos vőlegény szemét alig bír-
ják kendővel bekötni, annyira hadonászik 
a kezével. Amikor végre sikerül, hirtelen 
egy törpenövésű férfiú kerül elő a hátsó 
sorból, és a saját csuklójához láncolt bi-
lincs másik felét megpróbálja a vőlegé-
nyére kattintani. Norbert elhűlve nézi a 
jelenetet, amint az ünnepelt tapogatózik, 
mi történik vele, a közönség vinnyogva 
röhög. Ez hát a meglepetés… – Norbert 
jókedve alábbhagy, úgy érzi, ő taszítot-
ta pártfogoltját e visszás helyzetbe. A le-
génybúcsúztatók tombolnak, élvezik a 
felek küzdelmét: most megtudod, milyen 
lesz valakihez láncolva élni… ha ezek után 
mégis megnősülsz! – a kárörvendők futó-
lag megérintik ujjukon az aranykarikát, 
mások fülüket-farkukat behúzva szem-
lélődnek: ezt tán mégsem kéne… – A tör-
peember rutinosan végzi a dolgát, elvégre 
ezért fogadták fel, már éppen megtalálta a 
fogást, amikor a vőlegény szeméről lehull 
a lepel, kényszeredetten mosolyog; bérke-
rítő és bérbilincselő összenéz. ●


