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a váróterembe minden ajtónyitáskor bekúszik a Sóstói út aszfaltjának melege. 
Bernadett átül a helyiség túlsó végébe. Itt viszont túl közel van a légkondi-
cionáló. És a hangos tévé. Valójában nem hangos, de a nőt irritálja az izgatott 

sportkommentátor. A férfiak futballmániáját sosem tudta megérteni. Pedig próbálták be-
vezetni ebbe a világba, hisz minden férfi előbb-utóbb leveti magáról az udvarláskor felvett 
gavallér- és figyelmes pózt, hogy követelőző, tunya figuraként folytassa. Ha a nő engedi, 
hogy beköltözzön hozzá. Bernadett ezt egy ideig rendre megengedte. Már nem tudná el-
képzelni. „Egy hasát vakargatva le-föl flangáló potrohos pasas… Na, neee !” A falon ész-
revesz egy rajzolt képet, melynek ábráiban emberi fogak vannak elrejtve. Két hegycsúcs, 
kétpilléres híd, tricikli tölcsértartójában egymás mellé állított két fagylalt, két egymással 
szemben felágaskodó kutya. Ennyit vesz észre egyelőre. Biztos van még több is. Örül a le-
hetőségnek, hogy kutathat, ezzel is elmegy az idő.

– Doktor Kékessy Tivadar – mutatkozik be a fogorvos a rendelőben. – Még nem járt ná-
lam, ugye ? Foglaljon helyet ! – és a vizsgálószékre mutat. – Mi a baj ?

A nő megrázza a fejét.
– Vígh Bernadett vagyok. Nem vizsgálatra jöttem. Hanem állásért. Jánóczki doktor 

ajánlásával.
– Á, igen. Megkaptam Jánóczki üzenetét. Berlinbe költözik a kolléga ?
– Münchenbe. Praktizálni.
– Jól teszi. Bár neki itt is mindene megvolt. Igaz, ez nem a mi… De magát láttam kinn 

már legalább két órája. Miért nem jött be ?
– Nem akartam zavarni. Feltartani.
– Butaság – mondja Kékessy, de látszik rajta, tetszik neki, hogy a másik kivárta a so-

rát. – Ami a lényeget illet : valóban szükségem van asszisztensre. Az eddigitől meg kellett 
válnom. Nem akarom részletezni, miért. Egyedül vagyok egy hete, és már nagyon unom. 
Nem tudok kétfelé dolgozni.
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Kékessy beszéd közben szép lassan hátrál, hogy Bernadett egész alakját megszemlélhes-
se. Csillogó szeme mutatja, tetszik neki ez a barna bőrű, kemény húsú, kora negyvenes nő. 

„Ezek most kezdenek divatba jönni. Vagy mindig is divatban voltak ?”
– Érthető doktor úr. Én hat éve vagyok a szakmában. Azelőtt sokfelé megfordultam. Ét-

teremben, szállodai recepción, biztosító társaságnál, utazási irodában. Az asszisztensi ké-
pesítésemet OKJ-s tanfolyamon szereztem. Tessék, itt a bizonyítványom.

– A papír engem nem érdekel. Nézzen szét alaposan a rendelőben. Aztán majd kérdezek.
Bernadett leteszi sporttáskáját. Először óvatosan, majd egyre bátrabban nyitogatja ki 

a fiókokat, emeli fel a gyógyszertartókat, veszi szemügyre a kezelőegységet. A férfi persze 
továbbra is őt veszi szemügyre. Bernadettnek hajolgatnia kell. Különösen jól áll ez neki. 
Izgatóan gömbölyödik, nyúlik a feneke. A férfi tenyere viszketni kezd.

– Készen vagyok – mondja a nő. – Majdnem minden olyan, mint a korábbi helyemen.
– Nem csoda. Ugyanattól szerezzük be a gépeinket meg az eszközeinket. És a bútoro-

kat is. Akkor kezdjük. Mutassa meg a… a tizenkettes hajlított csipeszt ! Igen, az. Remek. 
A mikrocsipesz melyik ? Az, igen. A gyökéremelő ? Az meg ott, ok. A hárompontos ívhaj-
lító ? Talált, süllyed. Egy raspatóriumot kérnék megmutatni. Az is megvan, jó. A követke-
ző legyen egy kerek exkavátor. Aha, az. Hogy néz ki egy fonalbehelyező ? Úgy bizony. Ci-
linderampullás fecskendőt látott már ?

– Hogyne, mutatom is. Tessék.
– Szuper. Most keverjen egy pisztolyra való amalgámot ! Nem kell rohanni, de az állag-

ra nagyon ügyeljen.
Bernadett hamarosan mutatja a kész tömőanyagot. Az orvos elégedetten bólint.
– Még arra kérem, töltse fel és indítsa be az ultrahangos depurátort !
A nő megszeppen. Összeráncolt homlokkal lép a szekrényhez, majd leszegi fejét, és pró-

bál visszaemlékezni. Hiába.
– Sajnálom, doktor úr, ilyen eszközzel még nem volt dolgom.
– Nem ? És valószínűleg itt sem lesz. Mivel nekem sincs ilyenem. Ez becsapós kérés volt. 

A vizsgán átment, gratulálok.
– Köszönöm.
– Vagyis… – és itt megbicsaklik Kékessy hangja, mintha gyermekkori szemérmessége 

visszatért volna egy pillanatra. Még valami hátravan. Mert Jánóczki az e-mailban ezt írta, 
hogy teljes asszisztenciát is elvállal. Már ha nem tart…

– Természetesen – mondja a nő félelem és elfogódottság nélkül. – Vágjunk is bele ! Itt 
a rendelőben lehet ?

–Akár itt is. Bár én inkább a részbérletben szoktam az ilyen dolgaimat intézni. A szem-
ben lévő ház földszintjén van.

Ahogy sokfelé az ország nagyvárosaiban, úgy a kilencvenes évek végére Nyárligeten is ki-
alakult a rendezett, kulturált szeretőtartás szokása. Alkalmanként panzióban szobát kiven-
ni nem volt járható út, hiszen ilyen helyekre útszélen felszedett koszos és beteg prostitu-
áltakat is visznek. A részbérlet lett a megoldás. Négy úriember összeáll, és közösen bérel-
nek egy kétszobás lakást. Állandó jelleggel senki nem él benne. A férfiak beosztás szerint 
hordják fel ide hölgyismerőseiket. Ez persze szervezést, egyeztetést igényel, és vannak vá-
ratlan indulatok, melyek kielégítése nem várhat, de az esetleges torlódásból nem szokott 
gond származni. Mert egy ilyen helyzet lehetőségeket is magában rejt.

Bernadett meggyőződik róla, hogy az elemi tisztaság igényeinek megfelel a szoba, s már 
dobja is le ruháit. Csak a melltartóját hagyja magán. Úgy tapasztalta, szeretik a férfiak, 
ha az ágyék meztelen, a mell pedig nem teljesen. És azt is, ha marad nekik levennivaló.

A doktort viszont ő kezdi vetkőztetni. A sliccét lehúzza, megkeresi a még nem kellően 
erektálódott hímtagot, és a szájába veszi.
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– Ez most még nem fontos – sóhajt élvezettel Kékessy.
– De igen. Nem szeretem a hosszú bevezetőt. Sem a pepecselést.

Mikor lefordul a nőről a férfi, még révülten markolja egy percig Bernadett combját, de 
aztán nem kerülheti el az értékelést. Neki jó volt, a nő gátlástalansága növelte a tetőpont 
élvezetét. A nő viszont nem jutott el a csúcsig, ez egészen biztos. Márpedig stabil, nyu-
godt kitartó-szerető kapcsolat csak akkor képzelhető el, ha a nő is örömöt talál a dologban.

– Hogy vagy – kérdi a doktor. Úgy érzi, az aktus feljogosította a tegezésre.
– Jól.
– De neked nem sikerült...
– Lesz még benne részem, ne aggódj.
– Gondolod ?
– Ismerem magam. Nem vagy ellenszenves. Nincs rossz szagod. A szerszámod műkö-

dik. Nekem pedig szükségem is van a dologra. Nem kurva vagyok. Az volt a baj… – és 
ekkor a nő köhögni kezd. Egyre hevesebben. Vizet kér. Majd pálinkát. Ez, úgy tűnik, se-
gít. De újra- és újrakezdi.

– Egy szőrszál csiklandozza a torkom. Akkor került oda, amikor… Vagy már csak a he-
lyét érzem ? A helye is tud csiklandani ?

– Igen, fantomérzés a neve.
A nő végre legyűri a kellemetlen ingert.
– Bernadett, szoktál párhuzamos kapcsolatokat folytatni ?
– Ha úgy adódik.
– Ezek alkalmiak vagy tartósabbak ?
– Ahogy adódik.
– Kérlek, használj óvszert, ha nem velem vagy !

Skóciában Loch Ness, Németországban Lochnetz. Nagy tó mindkettő, az első gleccserek 
maradéka, a második, akárcsak távoli rokona, a Balaton, sekély, alföldi tó. Gyógyiszapos, 
kellemes színű és tapintású a víz. Szárcsák, nádtorzsák, vitorlások. Bernadett otthon érzi 
magát. Útitársa, aki orvosi, fogászati műszerekkel és berendezésekkel kereskedik, a nagy-
városba ment üzleti ügyben. Bernadett itt frissül. Hosszú, tikkasztó volt az út Nyárliget-
től Bajorországig.

A tóban helyiek és menekültek. Nincs éles határvonal közöttük, de azért az utóbbiak 
főleg egy víz fölé hajló, nagy szomorúfűz alá gyűltek. A férfiak és a gyerekek mind lubic-
kolnak. A nők ruhában, fejükön kendővel hűsölnek. Vagy fürdenek. Felöltözve. Néhány 
nő azonban épp úgy bikiniben van, mint a németek. Nyárvégi kellemes békesség terjesz-
kedik, érezni már a vízben erjedő falevelek illatát is. Mint Sóstón.

Idős úriember telepszik mellé. A nő meghökkenve húzódik félre. Aztán felismeri : 
Jánóczki doktor a nem várt ismerős. Szokatlan így, szemüveg nélkül, barnára lesülve. Be-
szélgetni kezdenek.

– Kékessyvel megértitek egymást ?
– Összeszoktunk. Minden téren. Azt mondja, még nem volt ilyen jó asszisztense. Már 

fizetésemelést is adott.
– Ennek örülök. Vele vagy itt ?
– Nem. Egy kereskedőt kísértem el. Most a dolgait intézi. Este jön vissza.
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– Értem. Kivettem az itteni gyógyszállóban egy szobát. Felmegyünk ?
– Menjünk.

Bernadett olyan hamar jut el az élvezetig, hogy teste, érzékei még nem készültek fel rá 
eléggé. Újrázást akar. És megkapja. A jól ismert mozdulatok, hangok, egy elindult, de ki-
teljesedni nem tudott szerelemre emlékeztetik. Sok ilyen félbemaradt szerelem van a tes-
tében. Ezek, ha foglalkozik velük, elszívják az életerejét, fájdalmas bágyadtságot hoznak.

Bernadett szemébe most könny szökik. Gyorsan letörli. Az ablakhoz megy. Egy fiatal 
házaspár kisgyermeket fürdet a zuhany alatt. A vízzuhatag alatt a kisfiú prüszköl, panasz-
kodik, majd ujjong.

A kiskölykök néha olyan aranyosak, hogy meg kell enni őket. Ha nevetnek. Vagy ha 
sírnak.

Bernadett mindig okosan védekezett, két nem kívánt terhesség még így is becsúszott. 
Nem lehet ezeket teljesen kiküszöbölni. Nem volt bűntudata a küret után, csak olyan üres-
séget érzett. Mintha nem lenne semmi vasárnap ebédre. Mintha évek óta nem evett vol-
na egy falatot sem, mégsem bírna ránézni az ételre.

Szeretett játszani Jánóczki unokájával is. A kis Mirjammal. Főleg a fejét szerette simo-
gatni, az mindig megnyugtatta a kislányt. És saját magát is. Most a saját mellét szokta si-
mogatni. Hasonló az érzés.

A kinti család szedelőzködik. Még fél lábon ugrálnak egy kicsit, hogy a fülükben re-
kedt víztől megszabaduljanak.

– Mit nézel, Berni ? – kérdi a doktor.
– Semmit. Szép ez a part.
– Én is szeretem. Gondozott, de még nem özönlötték el a turisták. Kijövök ide, ha 

Münchenbe betör a főn. Az egy száraz, forró szél. Megfájdul tőle az ember feje, kiszárad 
a torka. Vízbe kell menekülni előle. Meg sok sört kell inni. De én inkább fröccsöt iszom. 
Magyar vagyok.

Közben a férfi már felöltözött. A még meztelen Bernadett kiszolgáltatottnak és elha-
gyottnak érzi magát.

– Hová sietsz ?
– Münchenbe kell mennem. Te még maradhatsz. A kulcsot leadod a portán.
– És ez… ez mi volt ? – s az ágyra mutat Bernadett.
– Mi lett volna ? Nosztalgia – mondja a férfi, megrántva a vállát.   

Csabai László (1969) : Nyíregyházán élő író, költő. Kötetei a Magvetőnél jelennek meg. Folyton Szibériába vágyik.


