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RŐHRIG ESZTER 

Nászmag
Sziszegtek az alumínium görgők a tálca súlya alatt. Kulcs csörrent, öv hullott kígyózva bele, 

koppant a telefon, végül melléjük zuhant a hátizsák. A kapucnis kabát itt-ott lelógott a szürke 
tepsiről. Rejtekében a kés. Az apjától maradt rá. Mindenhová magával viszi. Soha nem szúrják 
ki, ő tudja, miért, nemhiába ez a szakmája. Kinyílt előtte a tükörajtó, megint itt van, megérke-
zett. Zsebében a lila jegy a jobbik buszjáratra, éppen a szállása előtt áll meg, ez megnyugtatja. 
Éppen felfér, cuppanva zárul össze mögötte a gumikeretes üvegajtó.

Anaïs a vonatra várt. A közeli McDonald’s-ban vett fánkot, azt majszolgatta, és közben né-
zegette magát az ablaküvegben. Volt elég ideje, betért a váróterem melletti újságoshoz. Fáradt 
volt, mint mindig, munka után, de nem kedvetlen. Szerette a színházat, kellékes volt a közép-
kori ruharészlegnél. Néhány hónappal ezelőtt a színház melletti kávézóban ebédelt, amikor a 
szomszéd asztalhoz leült egy magas, fekete hajú fiú, aki szakasztott úgy nézett ki, mint Alain 
Delon kezdő színész korában. Ahogyan az ölébe ejtette a karját… Anaïs felfigyelt erre a pil-
lanatnyi, finom mozdulatra. A lány mutató- és hüvelykujjával csavargatni kezdte a haját, és 
rázogatta a lábán a hegyes orrú, marokkói papucsot.

Most az állomás újságárudájában Anaïs tekintete az egyik képes magazin borítófotójára 
tévedt. Folyópart, a túloldalán domb emelkedik, rajta templom, alatta soktornyú, kőcsipkés 
építmény, talán egy kolostor lehetett. A folyón híd ível át, süt a nap, és tágasságérzetet kelt a táj. 
Megvette a lapot, útközben hazafelé elolvasta a városról szóló írást, azután rögtön megfogant a 
fejében a gondolat, hogy úgyis hamarosan születésnapja lesz, megajándékozza szerelmét egy 
hétvégi úttal, és meglátogatják az Európa határvidékén húzódó, gyönyörű várost.

Megkérdezte Yves-től, szabad-e a következő hétvégéje, nem szólt többet, csak annyit, hogy 
meglepetés, legyen nála egy váltás ruha és személyi igazolvány. Az óváros egy nemrégen 
nyílt hoteljében foglalt szállást, amit nehezen találtak meg, mert sem fényreklám, sem tábla 
nem segített az eligazodásban. A bejárattól jobbra, apró betűkkel egy szó állt angolul, ami arra 
utalt, mintha valami gyűjtőhely lenne, s nem luxushotel, a felirat fölött pedig mindössze egy 
képlámpa világított. A már nem létező városkapuba futó utcácskában régen tehetős mesterek, 
gyárosok éltek, és egy nagymúltú nemesi család. A palota mögötti közkertre nézett az ablakuk. 
Odabent kandalló, aktfotó, nagy puha párnák, süppedős fotelek, el sem lehet képzelni megfele-
lőbb szerelmi fészket. De nem sokáig maradtak a szobában, mindenképpen meg akarták nézni 
a zsinagógát, a zsidó negyedet, és mivel mindjárt lemegy a nap, beköszönt az ünnep, sietni 
kell, különben lemaradnak erről a látnivalóról. Anaïs húzta maga után Yves-t, aki a telefonja 
GPS-útvonalát szerette volna követni, de hol a műhold tűnt el, hol a wifi. Izgatottan fordultak 
balra és jobbra, aztán egyenesen, míg Anaïs vigyázott, hogy Yves el ne botoljon, vagy valaki 
fel ne lökje. Szerencsére még nyitva találták a szabálytalan homlokzatú imahelyet. Anaïs tanult 
héberül, és odasúgta szerelme fülébe, mit jelent a főfal ormán a bibliai idézet: „…nem egyéb 
ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja”, ismételte Yves. Odabent minden kék volt, a 
mennyezetet színes üvegablakok törték át, ötágú fénycsóvaként menórák borították a falakat. 
Leültek az egyik padba, és egyszer csak egy kapedlis fiatalember, akinek fekete kabátja alól 
kilógott a tálesze rojtja, ezt mondta halkan Yves-nek: „…én veled vagyok, hogy megőrizzelek 
téged valahová menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged…” 

Megéheztek, Anaïs vékony csizmasarka türelmetlenül kopogott az apró kockás utcakövön. 
Minden kocsma tömve volt, visszaindultak a szállodához, remélték, hogy azon a csendes kör-
nyéken könnyebben találnak majd üres asztalt. A hoteljük közelében érthetetlen feliratú boltot 
pillantottak meg. Kszön – betűzte Yves a maga módján a Csend szót. Beléptek a műemlék-
ház ívekkel tagolt helyiségébe. Balra az élelmiszerek, jobbra iparművészek ajándéktárgyai. 
Mintha egy télikert, egy asztalosműhely és egy lámpabolt elegye lett volna az üzlet. A kertre 
néző kirakatban madárkalitka, amit egy nagy égővel lámpabúrává lényegített át az alkotója. A 
helyiség közepét egy asztal foglalta el, amelyen a portékák sorakoztak. Cseréptálak, tányérok, 
használati és dísztárgyak, köztük négy-ötféle, tűhegyes bronz levélkés. Anaïs tekintete megál-
lapodott egy fánkformájú, aranyfüsttel futtatott tárgyon. Amikor a kezébe vette, látta, hogy két, 
egymásba illeszkedő részből áll. Ezalatt Yves is körülnézett, és felfedezte, hogy a mennyezetet 
vízszintesen fektetett, régi falétrák fedik. Milyen érdekes, gondolta, csak állítva, vertikálisan 
használható, így, vízszintesen fektetve kazettás mennyezet benyomását kelti, álmélkodott, 
és elhatározta, hogy a következő dizájntervében felhasználja ezt az ötletet. Anaïs látta, hogy 
szerelme gondolataiba mélyed, élt az alkalommal, és gyorsan megvette neki ajándékba azt a 
különös tárgyat, amit idáig nézegetett. A félbevágott almaforma bal felébe barlangrajzokra em-
lékeztető egyszerűséggel férfialakot karcoltak. A szíve reliefként domborodott ki, míg a másik 
félben női alak volt, az ő szíve egy kivésett üreg, mintha nem is lenne, mintha kitépték volna, 
azt, amit a középkorban a hatodik érzékszervnek tartottak. Ez a két forma csak a szívnél illeszt-
hető össze kerek egésszé. Anaïs megkérdezte az eladólánytól, mi a neve ennek a mosolygó 
almának vagy csengő baracknak, de az hiába mondta magyarul, hogy nászmag, aztán angolul, 
hogy körülbelül azt jelenti, hogy wedding present, a szót nem értette. Hogy mire való, azt annál 
inkább… Kiléptek a kis boltból, kezükben bor, kenyér és sajt. Yves megpillantott a szemközti 
sarkon egy márványból faragott arcdomborművet, és rögtön megnézte a telefonján, ki ez a bo-
dorított hajú antik isten, aki annyira nem illik oda, arra a romos falra. Felolvasta szerelmének, 
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amit talált: egy lakatosinasból lett szobrászról van elnevezve ez az utca. Ő ennek az országnak 
az első szobrászművésze. Yves félig mosolygott, amikor ezt mondta: ez az illető azt mondta, 
hogy a művészet nem egyéb, mint bottal homokba rajzolt kép. Anaïs elgondolkodva hallgatta 
és rögtön eszébe jutott egy keleti bölcs mondása: „A por siet. A kő ráér.” Szobájukba érve Yves 
feljegyezte beszélgetésüket a clairefontaine noteszába. A kandallóhoz húzódtak, boroztak… 
majd leégett a gyertya és elfogyott a rozé… utána egész éjjel ölelkeztek.

Yves hajnalban felriadt a kert faágainak nyikorgó hangjára. A kert túlsó végében sötétlett a 
palota tömbje. Nem tudta, hogy ma múzeum van benne, ráadásul irodalmi múzeum, mintha az 
irodalom műemlék volna, nem pedig eleven, pulzáló, változó, megfoghatatlan anyag.

Cibálta a szél az ablaktáblákat. Éhség mardosta a gyomrát, megettek mindent az este, gyor-
san hoz valami harapnivalót, Anaïs is örülni fog. Beütötte a telefonjába a legközelebbi éjjel-
nappalit, felöltözött, és nesztelenül kilépett a szobából. A vörös homokkő lépcsőn lépkedve e 
sorokat mondogatta: „Hozzád bújok, mint a kisded / melled rejti arcomat / és ha lopva fölte-
kintek / szívem majdnem meghasad.” Már kint is volt az utcán, karcsú alakja árnyékot vetett a 
járdán. Néptelen volt a környék ebben az órában. Belemerült a telefonos útvonal tanulmányo-
zásába, nem nézett maga elé és beleütközött egy hirtelen ott termett, csuklyás kabátos alakba. 
Csak a penge villanását látta… pontosan a szívét vette célba. Többet nem látott, máris össze-
roskadt. Keskeny volta a járda, de az ő összecsuklott teste bőven elfért rajta. Fehér kövön piros 
vér. Befolyt a rácsos pinceablakon, lecsurgott a járda szegélyéről a csatornanyílásba. De mi 
legyen a többivel, ami még tócsában állt, miután őt innen elszállították? Idén nem volt havazás, 
megmaradt a sok homok, rászórták a vérre, azon lépdelt minden arra járó. 

Három hét telt el. A homokot leseperték a járdáról. Szemmel már nem látható, de minden 
szemcsében benne van a nem is olyan régen még eleven, lüktető anyag. Egy piros autó két első 
kereke jeleket mélyesztett a homokba, miközben előre-hátra, jobbra és balra mozgott a parko-
lási manőver alatt. Jól kivehető a mélyen barázdált téli gumik V és dupla inverz M rajzolata. 
Nem kell tudni, mit jelent, hamarosan eső, szél sodorja el vagy rákerül egy újabb keréknyom. 
Csak a sláger örök: La vie continue sans moi…
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