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Visit Ad Limina

Harmadnapja hiányzott Eszter, és fekete-fehérre nyomtatott portréja már a villanypóznákról és középületek 
ajtajáról nézte kedvesen, tisztán, de vádolón, ahogy, azt mondják, csak ő tudott nézni, a gőzölgő leheletű járóke-
lőt, és Pintilie rendőrfőnök, aki minden, lócákon rebesgetett piszkos ügylete mellett, maga módján azért lelkiis-
meretes ember hírében állott, már biztosan hogy kutyákkal is kerestette volna, ha lettek volna a környéken rend-
őrkutyák, amikor is Laurentiu bácsi, a féllábú juhász, szavai enyhe nyomatékosítása gyanánt tolószékéből fel-
tápászkodva, ahogy ezt ilyenkor szokta, fél lábán állva, másiknak csonkjával egyensúlyozva közben, azt vetet-
te oda, nem is enyhén emelt, és nem is túl burkolatlanul ellenséges hangnemben, Kozma János kocsmáros felé, 
hogy: „Kozma, te vagy egy féreg!”. Miután a Doi Brazi, vagyis Két Fenyő „vendéglő” természetellenesen ma-
gas, szálas termetű és feltűnően kopasz tulajdonosa a fennhangon hozzávágott sértést észrevenni nem méltatta, 
Laurentiu a székébe, nagyokat szuszogva, visszahuppant, és heves mozdulatokkal kerekezett kifele a nyitott aj-
tón. Bogdán Béla, az erdész, akinek tekintete olyan, mint a patak völgye fölé meredő sziklák, és állítólag a med-
vékkel is beszélni tud, a söntés előtt állva egy nagy bögre meleg teával, széles markában a csupor elvész, fel sem 
néz, csak halkan brummog: „Csihányra pisált s̀ze megin.” 

A Doi Braziban, végül is, Marginea település minden generációja, szinte minden generációja, kivéve a poron-
tyokat, képviselteti magát, rendszeresen és mondhatni a nap, vagyis a nyitvatartási idő minden órájában, foly-
ton, és persze mérnek itt finom házi gyümölcspálinkát is, az melegíti a torkokat, főleg ilyenkor, mikor az első hó, 
ha meg nem is állott, de lehullt, itt-ott sáros-jeges foltokban látni. És nem is csak ennyi, ami törvényen kívüli ügy-
let a faluban, az hol máshol, itt zajlik, e fedél alatt, vagy ebben a kis parkolóban, kivéve talán a könnyű kábítósze-
rek, feketén árult ex-„legálok”, vagy „legálok”-hoz hasonló, ütősebb szintetikumok kereskedelme, a kocsmáros 
minek a gondolatától is viszketeggé válik, és ha csak megneszelné is drasztikus következményei lennének, ezért 
pedig a helyi fiataloknak más, félreesőbb helyeken kell mindezt csendben lebonyolítaniuk, hogy aztán révülni 
is, ha az időjárás a szabadban nem engedi, a közösségi élet ez egyértelmű színtere helyett, egyik-másikuk ottho-
nában kelljen.

A cigánypurdék pedig ilyenkor, késő ősszel is még, amikor a többi gyerek reggelente kedvetlenül iskolába bal-
lag, és a lombhullatók lombjukat hullatják lassan, meztelenül rohangálnak a falu végén, az úton, és az ismeretlen-
nek, aki először vagy átutazóban, vagy nem sokadjára jár Margineán, az ugráló kis fütyik és csóré kis nunik lát-
ványa egyszerre lehetett komikus, visszataszító, és valahogyan misztikus is egy faluban, ami a természet sziklás 
ölében betolakodásként hathat.

E betolakodást, a kényes egyensúlyt és fennálló erőviszonyok tulajdonképpeni helyzetét pedig semmi sem áb-
rázolja jobban, mint a száznéhány méterrel a falu szintje fölött, de voltaképp alig egyórányi sétára levő várrom, 
melynek vastag és vékony gyökerekkel, mohával, fűvel és futónövényekkel benőtt, tűz, eső, és szél koptatta ere-
detét a helyiek, a helyiek legöregebbjei sem ismerik bizton. A történészek közül a legtöbben abban egyeznek meg, 
hogy tizenegy, tizenkettedik század, Marginea lakosai abban, hogy a látványában fenségesség érzeteit keltő ro-
mot, amióta ők azt tudják, kétségtelenül, boszorkány lakja. Hogy a Mariuta néni, nyugodjék békében, csapodár 
hírű férje, nyugodjék ő is, addig járt fel Petru bányásszal oda, isten tudja mit csinálni, hogy kislányokat csaltak 
fel a romokhoz, mert mindenki már kiskorától félt arra járni, hogy a kamasz fiúk emberi csontvázakat találtak, 
koponyát hoztak le, hogy a Mariuta férje a Petruval és egy tizenegy éves Évike nevű kislánnyal, aki Hangának a 
nagynénje lett volna, együtt tűntek el egy szeptemberi napon, ahhoz, hogy öt hétre rá egyedül térjen vissza, tel-
jesen ősz hajjal, csontsoványan és reszketegen, hogy Mariuta egy hónapra rá el is temesse, háza mögött, a kert-
ben, egyedül és halkan. 

És nincs nyugalom, a Doi Braziban is kevesebb, mint eddig, de az egész faluban, amióta Eszter eltűnt, a szülei 
ebédnél látták utoljára, ezt mondta hisztérikus sírógörcsökkel küzdő édesapja Pintilie rendőrfőnöknek. „Mikor 
láttad utoljára Pávai Esztert, fiam?”, kérdezte aztán, a dohos rendőrségi épület talán legdohosabb termében, egy 
másik, kövér ügynök társaságában, aki valószínű, hogy magyarul sem tudott, Tamástól is, a lány eltűnte utáni 
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második délelőtt, „Találkoztál-e vele a tegnapelőtt este vagy éjjel?”. „Igen, találkoztam vele, este. A négyes kő-
nél voltunk.” „Nézd fiam, én tudom, hogy Eszter elszaladt innen, és azt is tudom, hogy miért, hogy miattad sza-
ladt el, ne nézz kérlek most hülyének minket, mondd csak el szépen, mi történt tegnap a négyes kőnél.”. „Nézd 
csak, te egy értelmes fiatalember vagy Tamás, remélem tudod, nincs mitől félned, ha az igazat mondod, de bár-
mit is lódítasz, tudod, mint a sánta kutyát, nem hiába, van néhány éve, hogy ezt a szakmát végzem.”.  Tamás pe-
dig hallgatott, a felügyelő pedig azt kérdezte, kis idő elteltével tőle: „Jól van, legalább erre válaszolj nekem: tör-
tént-e valami különös aznap?”. „Nem, nem történt semmi különös, mondtam ekkor, mert, hát mit is mondhat-
tam volna annak a bárgyú, disznóképű fakabátnak?” – mondja ezt, már a kocsmában Tamás, Hangának, „De te 
tudod, hogy mi történt, hogy mit mondott nekem Eszter, és én nem értek az egészből semmit, komolyan, Han-
ga, úgy érzem, becsavarodok, érted, nem tudom, mi lesz…” „Azt mondta neked, hogy nem találkozhattok töb-
bé.” „Marginea-n élünk, érted, mi az, hogy nem találkozhatunk, ennél igazán jobbat is kitalálhatott volna, nem-
de?”. Ekkor kerekezett vissza Laurentiu bácsi az ajtón, feldúltabban annál is, mint néhány perce ment el, megállt 
a kocsma közepén, felállt, és még nem is dülöngélt, kicsit sem, mint máskor, sugárzott róla a határozottság, állt és 
mindenki nézte, és várták, hogy megszólaljon, Kozma János is kíváncsian tekintett rá, pedig Kozma János álta-
lában senkire se tekint sehogy, ami elég nehéz lehet neki, hiszen annyira magas, hogy mindenkinek a feje búbját 
látná, most viszont Laurentiu bácsinak egyenesen az arcába nézett, és Laurentiu bácsi nem mondott az égvilágon 
semmit, csak a szája mozgott, senki egy hangot nem hallott, és elkezdődött lassan a suttogás, „Bai s-o facut mut 
batranù ?”, „Megnémult az öreg?”, halkan, majd egyre hangosabban, volt olyan, ki nevetgélni kezdett, a zsivaly 
egyre hangosabb lett, mint egy viharnak a kezdődő széllökései, és a vihar szemében Laurentiu bácsi állt ott, és 
továbbra is, cölöpegyenesen állva fél lábán, mozgatta hevesen ajkait, elkeseredetten gesztikulált már, és a neve-
tés vihara egyre csak egyértelműbbé, és egyre csak hangosabbá változott, és Kozma János, az óriás, hosszú te-
nyerével úgy a pultra csapott, hogy attól mindenki elnémult egyből. Egy-egy fojtott kuncogás hallatszott csupán, 
egyik-másik rejtettebb sarokból. „Elég volt!”, ezt mondta, és ekkor az ajtó ismét kinyílt, és tántorgott rajta befelé 
Pávai Jákob, úgy zihált, mint akit fojtogatnak, és összerogyott, a Doi Brazi kocsma közepére, a még mindig álló, 
féllábú Laurentiu bácsi széke mellé, lerogyott, és kétségbeesetten zokogni kezdett, mint aki tudja, hogy az egész 
világ, minden ami körülötte zajlik, nem létezik igazán, semmi se létezik, semmi sem létezhet annyira, mint a fáj-
dalom, mit érez, és zokogott, és zokogott, egyre hangosabban Pávai Jákob, és újabb vihar keletkezett, és villámok 
csapdostak már poharak és asztalok között, és üvegek és üveg között, és mennydörgött a faépület padlása, mintha 
az ördög hasítaná nevetgélve szét a képet, egy a lehető legerősebb vászonra festett pillanatképet, amin mindenki 
és minden rajta van, és mögüle kandikál ki vigyorgó arccal a gonosz, mintha csak azt mondaná, hogy itt vagyok, 
mindig is itt voltam, mindig is csak én voltam itt, senki más, és tessék, most láthattok, nézzetek hát jól meg, amed-
dig még tudtok, a kocsmában pedig senki a székéről meg nem mozdult, és Tamásnak kellett felállnia, hozzáment 
a kocsma közepén vonagló Jákobhoz, szótlanul emelte fel a földről és vitte ki az esőbe, az ajtón.

„Ne haragudj kérlek,… ne haragudj rám, Tamáska.”, így Jákob miután kissé összeszedte magát, nem zokogott 
már, de még mindig Tamás vállára támaszkodva csoszogott az út menti sárban. Kamaszok randalíroztak el mel-
lettük a készülő záporban, az út másik oldalán, hangosan nevettek, nem tudni ha rajtuk, mert a kamaszok vala-
mit mindig kitalálnak, valamit, amin nevethetnek, és soha senki nem tudhatja, senki aki nem közöttük, nem 
szűk, és élesen egymásra hangolt, és élesen, olykor, egymásra zárt körükben melegedik éppen, mert a kamaszok 
e csoportjainak melegük van mindig, és izzadnak, és kiizzadják magukból az állati tekintetek együgyű homá-
lyát is, és amire felnőnének, kiizzadják magukból a múltat s a jövőt. „Semmi gond nincs, Jákob,”, mert tegezte a 
férfit, mert ezt már az elején tisztázták, kínos pillanatok kiküszöbölendő. „Figyelj, én el akartam valamit mon-
dani, valakinek el akartam mondani, és azt gondolom az lenne a legtisztességesebb, főleg az adott körülmények-
re tekintve, huhh…”, Tamásnak a hangja elakadt néha, Jákobnak a botladozásával arányosan, lévén hogy Jákob 
bár teljesen józan volt, tulajdonképpen sohasem ivott, néha egy-egy pohár bort talán, de részegen még senki sem 
látta, mégis most úgy botladozott Tamás vállán, mint egy közönséges részeg, és Tamás valószínűleg egyedül 
azért mondhatta el azt, amit elmondani készült, mert áthatotta Jákob állapota, mert tudat alatt megértést várt ta-
lán, ettől az összetört embertől, mert bármilyen más ember előtt szégyellte volna magát, szégyellte volna esen-
dőségét, de ezelőtt az ember előtt most nem szégyellte. „… az adott körülményekre tekintve, hogy neked mon-
dom el, Jákob, szóval,… én azt hiszem, hogy Eszter sohasem szeretett engem, úgy igazán, vagyishogy szeretett, 
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valahogy, persze, és én is szerettem, én halálosan szerelmes voltam bele Jákob, de hát ez, gondolom látszott is raj-
tam, ő viszont ezt viszonozni nem volt képes, nem is vártam el, miért is vártam volna el, hiszen rosszat neki so-
hasem kívántam, és a szerelem, ez a szerelem nekem, hát, fájdalmat jelentett leginkább, őrületet, a józan ész tel-
jes felfüggesztődését, és rengeteg, iszonyú fájdalmat, nem kívánom ezt senkinek, még ha tudom is, a legtöbb em-
ber, legalább egyszer, azért, így vagy úgy, de átesik rajta. Eszter is átesett rajta, tudom, nem velem, nem baj ez, én 
viszont belé voltam szerelmes, úgy, hogy azt sem tudtam, mihez kezdjek magammal, és magam sem volt igazá-
ból, körvonalaimat a szerelem, ez az őrület teljesen feloldotta, nem voltam, illetve, nem vagyok a másik ember-
től megkülönböztethető, mert nem vagyok én semmi, csak egy nagy adag, lebegő, pattanni kész düh és keserű-
ség, egy ember, akit eltörölt az ördög, és sohasem voltam, és nem is lehettem a lányodnak a megfelelő férfi. Ezt 
pedig ő is tudta.” Jákob pedig szótlanul szipogott, úgy nézett ki, oda sem figyel Tamásra, időközben megérkeztek 
Pávaiék házához, bementek, és Pávainé ágyban volt már, Jákob Tamást áthúzta egy másik szobába, villanyt gyúj-
tott, Eszterről készült fényképek néztek rájuk mosolyogva, egy kis kerek asztalról, Jákob pedig azt mondta Ta-
másnak: „Az ördög, mint a tűz, olyan, és gyávaként rejtőz a füstben”, és Tamás állt és nézte Eszternek a portré-
ját, és Jákob azt mondta: „maradj kérlek itt, ma éjjel”, és lefeküdtek, Jákob az ágyra, Tamás a sebtében megvetett 
kanapéra, és eloltották a lámpákat, és Jákob nemsokára mélyen szuszogott már, Tamás pedig nézett, hol felé, hol 
arra, ahol Eszter mosolygott a kékes háttér előtt, és nézett, de semmit sem látott.

A hajnal pedig úgy hasad, hogy Pávaiék ajtaján rendőrök kopognak, Pintilie rendőrfőnök verdesi az üveget, a 
töréshatárnál éppenhogy kicsit finomabban, Jákob pedig komótosan áll fel és sétál el kinyitni, az hogy őt elvin-
nék még kikérdezésre, tudják hogy az egészsége nem szolgálja legjobban a napokban, tudják ők, hogy micsoda 
megpróbáltatás neki ez az egész, de hát ők csak a kötelességüket végzik, semmi más, hát a Pávainé asszony, eset-
leg, ha neki is egy-két kérdést fel lehetne, hogy Pávainé tegnap óta rosszul érzi magát, és hogy most alszik, és ké-
rem, legalább őt hogy pihenni hagynák, mégiscsak egyetlen lányáról van szó. Tamás pedig úgy mászik ki a belső 
szoba ablakán át, mert hallja, ahogy Pávai Jákob néhány rongyot éppen magára kapva, róla mintha teljesen meg-
feledkezve, kulcsra zárja a kijárati ajtót, a kerítésen szerencsére mászott már át, nem szorul be lába. Az utca pedig 
olyan színű, mint amilyen a közöny lenne, és hőmérséklete se különbözik sokban ettől.

A Doi Brazi „vendéglőtől” eltekintve, a nem sokkal északabb, és az útnak a túloldalán működő kis ABC, ami 
mellett Tamás is hazafelé elhalad, pontosabban a bolt előtt felszerelt nyilvános telefon előtt fekvő része az egyéb-
ként hangulatilag homogén, sáros és lószagú térnek, számíthat még amolyan közéleti placcnak, mert ha mo-
bilkészülékük akad is, azoknak is, akiknek házuk is csak alig fedél, a térerő finom hullámkái viszont, Marginea 
oxigéndús levegőjében, annál ritkább jelenségnek számítanak. Így hát ha most nem is túl mozgalmas, ez sem, a 
délutáni órákban nagy mellű és ingatag modorú cigány nők legkülönfélébb sopánkodásaiból hallgathat az esedé-
kes vásárló vagy ártatlan sétáló, átsétáló egyedülálló koncertet, sopánkodásokból, melyek általában az éppen hí-
vott vagy hívandó, rendszerint kis csenésekért és meggondolatlan slamasztikákért csücsülő férjeik vagy gyerme-
keikről szólnak, és visszhangzik belé az egész völgy ilyenkor, hogy: „jááj, az én kis Grófóm, jááj, ha az a mocskos 
dög meg nem ugatja, hogy dögölne bele rüheibe ott ahol az anyja világra vajudta”. A bolt pedig a Hangáéké, szü-
lei pedig szorgalmasak, és őt is gyakran munkára fognák, de nem járnak sokszor sikerrel. Hangának pedig nem 
sok barátja akad, annak ellenére, hogy szemrevaló teremtésként tartják a férfiak számon, és zavartan fordulnak 
mindannyian jobbra és balra, és fel és le, amikor hosszú, fekete haját, mint koromcsíkokat húzza maga után, egy-
szerre kíváncsinak, de szigorúnak is tűnő arcából kihulló koromtekintete, és dús keblei karcsú hátának szerelmes 
gyermekeiként ringatóznak, ahogy kecsesen siklik végig az asztalok közt. Félnek tőle kissé, és senki sem tudja 
miért, senkiben még csak meg sem fogalmazódik ez a finom, selyemlepelként burkoló félelem hangja, ami azért 
is különös, mert mindig is így volt, hiszen osztálytársak voltak, és Eszterbe, a vitathatatlan szépségű szőke tün-
dérkébe mindenki szerelmes volt, Hangától pedig mindannyian féltek. Kivéve talán Tamást, de ő sem tulajdoní-
tott különösebb figyelmet neki, hogy Hanga van, hogy Hanga lány, lányként van, hogy ennek jelei, ha kicsit ké-
sőn is, de annál szembetűnőbben jelentkeznek. Tamás egyike volt azoknak a fiúknak, aki vad kissé, talán, hallga-
tag is kissé, és egyértelműen túl okos ahhoz, hogy favágónak, vasutasnak vagy juhásznak szegődjön, de a tanulás 
mégsem a szenvedélye. Akiben Marginea élete nem sok nyomot hagy, és ő sem hagy sok nyomot Marginea éle-
tében. Laurentiu bácsi kótyagos felesége meg mindennapos reggeli körútját teszi, évek óta így kezdődnek a nap-
jai, lemegy a déli határig, a kis fémből tákolt pallón álldogál néhány percet, nézi ott a látóhatárt, majd a patakot, a 
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gyerekek bujkálva követni szokták, és a szénaboglyák mögül nevetnek rajta halkan, majd visszaindul, és minden-
kinek akivel találkozik, megdöbbentően széles mosolyával hajlongat és széles ívekben integet, és hangosan kiált-
ja, hogy jó reggelt kívánok, és békességet a földön az embernek, és láttátok-e éjjel az angyalokat, ahogy lejöttek, 
hogy minden milyen fényes volt akkor, és mennyire, de mennyire szép, magyarul, mert magyar asszony, férje is 
tőle tanulta a pár szót, amit tanult, és mert, különben, Laurentiu bácsi feleségét minden éjjel meglátogatják az an-
gyalok, akkor is meglátogatták, amikor férjének a balesete volt, fent a hegyen, a csordával ahogy lefelé vonult ép-
pen, a kutyák pedig ugatni kezdtek, a medve viszont, orrvadászoktól hajtva, zavarodott volt és megállíthatatlan, 
olyan magas, mint két férfiember, ha ágaskodott, így mesélte az öreg, és vértől ázott bundája, és ázott a föld alat-
ta, és egyenesen Laurentiu bácsinak ment neki, és felesége ekkor is már az angyalok szokásos fogadására készült 
otthon, Laurentiu bácsit pedig cafatokra tépte volna a vadállat, ha az utolsó pillanatban le nem terítik hátulról, 
a rendőrök pedig úgy találtak rá az öregre, ájultan saját és az állat vérében fekve, míg állat az már nem volt, csak 
nyoma, ahol elvonszolták, és csaholó kutyák erre-arra, és valahol a szétszéledt nyáj. Most viszont Tamásnak nem 
szokásos köszöntőjét adja elő az asszony, hanem elébe siet, és aggodalmas arckifejezéssel beszél. „Tudja e, ked-
ves fiatalember, hogy a férjem az bizony megnémult”, és hogy „attól némult meg, hogy meglátta a Sátánt”, hogy 
„megnémult és azóta ki sem jön a házból,” mert „a gonosz, ott állt előtte, emberi formában állt ott, és hogy ő felis-
merte és ezért kellett neki megnémulnia”, hogy „kővé dermedt belül a torka”, és hogy ő már tudta, tudta ő előre, 
ez lesz, mert megálmodta, álmot látott, de senkinek el nem mondta, még férjének sem, mert félt ettől az álomtól, 
és hogy álmában ott állt, a konyhájukban felaggatott ovális keretes tükör előtt, és az egész mindenséget látta ő eb-
ben a tükörben, tudta hogy ez, amit ott lát, az az égvilágon minden, és nézegette ezt a mindenséget, és csodálattal 
telt el, és nyugodt volt és elégedett, és örökké csak nézte volna, bámulta volna ezt a megindítóan szépséges min-
dent, míg egyszer csak, a mindenből kiélesedett egy hegyoldal, és érezte, nem látta, csak érezte, hogy ezen a szir-
tes-lankás vidéken emberek laknak, ezek az emberek pedig büszkék, büszkék és erősek, aztán a hegyoldalból pe-
dig kiélesedett a várrom, és ekkor értette, hogy az emberek miért voltak büszkék, de nem ezt a büszkeséget érezte 
már, annak mintha nyoma sem maradt volna, eltűnt és ő félni kezdett, nézte a romot és rettegett, és azt sem tud-
ta miért, és nem akart többé nézni, el akarta fordítani fejét, de nem tudta, nem tudott máshova tekinteni, mint a 
tükörre, a tükörben pedig a romra, és aztán a rom eltűnt, és férjét látta, ahogy feléje jön tolószékében, és mindig 
nagyon vidám volt, ha férjét látta, ahogy feléje kerekezik ez az erős, büszke ember, most viszont nem volt vidám, 
egyáltalán, dühös volt a férjére, és nem tudta, hogy miért, és ettől, hogy ezt nem tudja, még dühösebb lett rá, és 
úgy érezte, meg tudná ölni ezt a szerencsétlen embert, hogy szét tudná tépni, hogy befejezze amit az állat elkez-
dett, hogy beteljesítse a jogtalanul elfullasztott dühöt, hogy igazságot szolgáltasson, a férje pedig megijedt tőle, 
és ekkor már el tudott tekinteni a tükörből, és ekkor magára nézett és egy meztelen férfitestet látott, a nemi szer-
ve fölött a szőr pedig füstölni, majd lángolni kezdett, és érezte ezt a fájdalmat, érezte, ahogy ágyéka szétég, a bü-
dös perzselt hús szagát is érezte, és éles volt az egész, éles mint a balta éle, és tűz borította el egész testét, magát 
látta most már a tükörben, látta ahogy leég bőre.

Mindeközben Pávai Jákobot illedelmesen vezették be a dohos szobába, ahol Tamás is megfordult hasonló ügy-
ben, ott pedig aztán várnia kellett, és Jákob türelmesen várt, várt és várt, úgy tűnt mintha az, hogy az egész na-
pot ott várattatják át vele, hogy ez legkevésbé sem zaklatná őt, hátradőlve szundított is néha a kényelmetlen 
ka rosszékben, ilyenkor a nyála szépen kicsordult és csipp-csöpp, csepegett a dohos szoba padlójára, és hangosan 
horkolt, és néha bejött a kövér rendőr, hogy felébressze. Amikor Pintilie végre megjött, akkor is éppen szundított, 
de nem túl mélyen, és már az ajtónyílás hangjára felkapta a fejét. „Elnézését kérem, Pávai úr, hogy így meg kel-
lett várakoztatnom, Damieln úrral volt némi dolgom, amit nemsokára folytatnunk kell, önt viszont nem szeret-
ném éjfélig itt tartani.”  „Hangának az apukája? Csak nem keveredett valamiféle bajba?”. Jákobnak a hangjában az 
empátia túlfűtöttségében teatrálisan, de mégis őszintén hangzott. „Nem, nem, dehogy. Ellenkezőleg. A család-
juk valahogy sokat tud a vidékről, a romról is például, a térség történetéről, Damieln úr, és ha jól sejtem felmenői 
is, lelkes gyűjtői az erről szóló… információnak, mindegy, szóval néha segítségére szorulok, ebben vagy abban.” 
„De nem erről akarok most önnel beszélni Pávai úr, és ahogy mondtam feltartani sem akarom, néhány kérdést, 
megérti, rutinból, fel kell tennem.”  „Természetesen, felügyelő úr, igyekszem pontosan válaszolni.”. „Remek. Szó-
val. A legfontosabbakat már megbeszéltük, amikor az eltűnt személy nyilvántartásba vételét rendeztük, néhány 
részletet kell még tisztáznom csupán, például, ön nyilván ismeri a Molnár Tamás nevű fiatalembert, igaz?”  „Így 
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igaz.”  „Arról is tud, hogy a lánya és ő szerelmi kapcsolatban voltak, igaz?” „Voltak?”. „Elnézést, érti, hogy mire 
gondolok.”  „Igen, igen, persze, folytassa csak kérem.” „Nos, voltaképp annyit akartam kérdezni, hogy önnek mi 
a véleménye erről a fiúról, tudja, utánanéztem egy-két dolognak, volt néhány incidense, iskolai verekedés, külön-
böző összetűzések helybeli fiatalokkal, egyszóval, lobbanékony természetű fiatalembernek tűnik.”  „Na várjon 
csak…” „Nem, ne értsen félre, nem gyanúsítom semmivel  még, csak kíváncsi voltam az ön véleményére, érti…” 
„Hát, szerintem a Tamás egy teljesen korrekt fiú, tisztelt felügyelő úr, nem a legkönnyebben illeszkedő talán, kü-
lönleges kissé, mondjam úgy, de abban én biztos vagyok, hogy a lányomat sohasem bántaná, erre mérget veszek.” 
„Miért, mert annyira szerelmes volt? Ne hagyja figyelmen kívül, kedves Pávai úr, hogy éppenséggel a szerelem 
az, ami a legnagyobb őrültségekre készteti, és gyakran teljességgel kiszámíthatatlanná teszi az embert. Az öreget 
is, hát még a fiatalt.” „Ismerem én jól a szerelmet, felügyelő úr” – mosolyog ezt kimondva Jákob, arca viszont hir-
telen válik komollyá, ahogy folytatni készül: „Ismerem, és ismerek egyebet is, nehezen tudna nekem olyan em-
beri érzelemről beszélni, amiben ne lett volna részem, bár tudom, ön jó emberismerő, nem erről van szó. Azt aka-
rom mondani, hogy ismerem bizony a szerelmet, szeretetet, boldogságot, a fájdalmat, az együttérző, a kirekesz-
tett fájdalmát, a félelmet, a rettegést, aminek okát sem találjuk. Mindezeket éreztem, és tudom, hogy érezte más 
is, a félelem például fent született, fent a magasban, a romnál talán, talán még annál is magasabban, de hiába, a fé-
lelem is elmúlik, érti! Egyetlen dolog van, tisztelt felügyelő úr, egyetlen dolog van, ami megmarad kínozni az em-
bert, megmarad az élet mindenkori ellenségének, mindig és mindenhol, kint és bent, fent és lent, északon és dé-
len, keleten és nyugaton, és ez az űr! Jól érti, a betöltetlen tér és idő, az űr, amit egy személy, az űr, amit egy család, 
egy közösség hagy maga után, az űr, amit egy építő a keze helyén hagyott! Ez az űr, amitől minden romlani kezd, 
az építő kezének hiánya, és ez az űr az, mitől mindennek kíméletlenül pusztulnia kell, a legmélyebb szerelemtől 
kezdve a legszentebb szereteten, együttélésen át, a büszkeségen, a munka tisztességén át a felbecsülhetetlen em-
beri életig, és ön még csak nem is érti, fel sem fogja szerintem ezeket a dolgokat, ezeket a fokozatokat, hogy mit je-
lent az átmenet munka és élet között, mert ön nem ismeri az űrt úgy mint én! Mert az űr engem megtapintott, be-
lém nyúlt és otthagyott egy foltot, hát maga akar nekem a szerelemről magyarázni?! Maga?!”  Jákob ekkor félig az 
asztalon volt már, a dohos szoba dohos asztalán, a doh pedig tenyeréhez súrlódott, a por pedig sisteregni kezdett, 
a kövér rendőr pedig berontott és hajszálnyira Pintilie rendőrfőnökre való rávetődése előtt sikerült Jákobot le-
fognia, és megbilincselte, és zárkába akarták vezetni, de Pintilie rászólt, hogy ne zárja be azt az embert, mert sok 
mindenen ment keresztül a napokban, és az ő hibája, és nem kellett volna provokálni, vezesse ki és mondja meg 
neki, hogy menjen szépen haza, és feküdjön le, a kövér pedig ezt is tette, Jákob pedig remegő és könnyező arccal 
ment tovább, a dohos rendőrségi épület lépcsőjétől, és úgy ment, hogy hátra sem nézett.

Aztán pedig úgy kérte ki, a Doi Braziban a pálinkáját, és úgy is ült le a sarokban egy üres asztalhoz, hogy min-
denki már azt várta, hogy összeomlik ismét, volt aki meg is borzongott kissé  a tegnap este emlékétől, de Pávai Já-
kob csak ült, és szipogott és ivott, és az emberek lassan megnyugodtak, és nem figyeltek oda rá, pedig senki még 
pálinkát inni nem látta őt, Kozma János, a kocsmáros sem, Bogdán Béla sem, aki most is a söntésnél álldogált, 
meleg teát ivott, és Hanga sem, aki éppen belépett, majd Béla mellé siklott.  „Béla, a hold ma a legsötétebb zu-
gokba is bevilágít.” Béla finoman szürcsölt. „És ki tudja, mi az, mi a háttérben áll most. Én csak azt tudom, hogy 
kevés vagyok hozzá. Ismeretlen jött kis vidékünkre, és amióta itt van, azóta a dörömbölés szüntelen, bár egyre 
gyengébb, a zárak pedig nem engednek, az ő parancsára nyílnak egyedül.” „És én nem is tudom Béla… elbor-
zaszt néha a leghétköznapibb esemény is engem, hogy lehet-e így élni, egyáltalán. Hogy mindentől félned kell-
jen, mert minden lehet ismerős, és mert minden egyedi, ez az ismeret a rémisztő, mert ez az ismeret az álomból 
származik, és hogy a kapcsolatok, nos, hogy elégedj meg egy-egy apró nyommal. És mi ez az álom, ami sohasem 
volt, mert tudod, hogy nem, és sohasem lesz, mert nem lehet, mert az maga az őrület, de minden mögött kísért, és 
felfal, és félelembe borít mindent, mert mindig és mindenhol ott lehet, minden másodpercben belém hasíthat az 
emléke. Mert nem is álom talán, mert álom talán soha sincsen, a leghétköznapibb álom is legkevésbé megfogha-
tó, mert nincsen más, csak emlék. Az álomnak az emléke, az emlék pedig csalás, de ha semmit sem érzek igazabb-
nak, mint ezt az álmot, ezt a mindent bekebelező álmot, és ehhez képest minden más délibábnak tűnik, akkor 
hol van itt a csalás? Illetve hol nincsen?’. És mindez idő alatt, miközben Hanga a söntésnél e kérdéseket Bogdán 
Bélának, a sziklaszemű erdésznek feltette, Laurentiu bácsi felesége már valószínűleg kiült pici erkélyükre, tekin-
tetét a távolba szegezte, és elkezdte a várást. „És felhő sincs ma odafent, az égen, és ég sincs, csak az űr és a távoli 
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csillagok.” És ahogy e szavakat Hanga kiejtette, háta mögött vérfagyasztó ordítás tört bele a megszokott kocsmai 
mormogásba, és feldőlt egy asztal, és csörömpölve törtek el a poharak, s az üres üveg, és mélyebb és még félelme-
tesebb üvöltés jött, és Pávai Jákob kivörösödve, mint akiben tűz ég rohant, dőlt ki a kocsmaajtón, akkor amikor 
Tamás jött volna be ugyanazon, és indulatában őt is feldöntötte , de Tamás amikor észbekapott felpattant és utá-
naeredt a loholó embernek, felfelé az úton.

És rohant Jákob, árkon-bokron keresztül, ahogy az útról letért, fáradhatatlanul mintha, Tamás pedig rohant 
utána, néha viszont meg kellett állnia, kifújnia magát, elvesztette ilyenkor szem elől, és csak a törött ágakkal, eles-
tének nyomaival, ledobált ruháival volt szerencséje, hogy tudhatta, az merre szaladt, mert Jákob összes ruháját le-
tépte magáról, mintha lángok borítanák mindet, úgy igyekezett tőlük megszabadulni, aztán csak egy csobbanás, 
és Tamás is vetkőzött, mert tudta, Jákob a patakban van, meztelenre vetkőzött futtában ő is, és bevetette magát a 
vízbe. Jákob pedig nem látszott már, valahol a patak mélyén lehetett, Tamás az erős sodrásban vaktában tapoga-
tózott, keresgélt odalent, feljött olykor levegőért, lebukott újra, és megfogta egyszer csak Jákob ficánkoló lábát, 
és ismét felment levegőért, és vissza, hogy láthassa, valóban ott van, és szorongat egy hatalmas követ. Tamás pe-
dig megfogta lábától, és megpróbálta húzni, Jákob viszont nem engedett, ekkor megfogta karjától, és megpróbál-
ta húzni, de Jákob ekkor sem engedett, és Tamás ekkor megfogta vállától, belekarolt Jákobba, a két férfi meztelen 
teste, megfeszülve, mint sima ólom verődtek egymáshoz, csak tompán, hangtalanul, a fulladás határán, belülről 
görcsszerű hullámok jelezték, hogy levegőre van a testnek szüksége, kívülről jéghideg hullámok jelezték, hogy 
minden mennyire törékeny és éles, Tamás pedig elhatározta, hogy nem adja fel, és még erősebben kapaszkodva 
a férfiba, utolsó erejével próbálta felrántani, de nem sikerült, és erőfeszítésének utolsó mozzanatában elvesztet-
te egy pillanatra hatalmát a teste fölött, és kinyitotta száját, és beszívta, orrán-száján szívta be a jéghideg vizet, és 
megijedt és minden akarata megdermedt. Ekkor láthatta, ahogy a férfi, akit éppen elengedett, teljes nyugalom-
mal fekszik, a követ sem tartja már karjai között. És felbomlik a mellkasa ennek a férfinak, és úgy száll a vér belő-
le felfele, és el a sodrás irányában, mintha füst volna, ami egy legbelül lángoló testből tör ki, és kifordultak Jákob-
nak a bordái, és végighasadt teste, ágyékánál e hasadék ketté, kulcscsontjánál három irányban folytatódva, és ki-
fordul Jákobnak teljes teste, másik oldalon pedig összeforr, hogy minden ami belül volt, az kívül legyen most, és 
belül nincsen semmi, csak a mocskos, hideg víz van, a szervei pedig lógnak és lobognak a sodrásban, és feleme-
li fejét, kifordított, sárgás, szürkés, vöröses fejét, és felemeli tekintetét Tamás is, és a víztükör felett egy kis, feke-
te hajú lányt lát, és maga sem tudja miért, az a név csúszik ki hangján, hogy: „Eszter”, pedig tudja, hogy nem Esz-
ter áll ott, hangja pedig végigcsúszik a hideg hullámokon, és úgy siklik rajtuk végig mint selymen, nem törik meg 
élükön egyszer sem, ahogy halad távol, a mélység sejtelmes tájai felé, és felemelkednek mindketten ekkor a fel-
színre, a felszínen pedig egyedül van Tamás, és körbenézne még, de nem lát már semmit.

Marginea pedig mindenki szerint, mindenki, aki nem itt lakik persze, gyönyörű vidéken fekszik. Vihar, ha veri, 
erősen veri, és a kóbor kutyák bele-bele harapnak a részegen beléjük rugdaló turista Achilles-ínába ugyan, a ter-
mészet megrendítő közelsége, a friss levegő és a csend viszont több mint kárpótlás ez apró hibákkal szemben. Lá-
togatnak is, néha, ha nem is túl gyakran, a faluban pedig vannak néhányan, akik az év minden napján kint tart-
ják a vendégszoba kiadó táblácskát, a kerítésen, mert jól jön a kis pénz is, mit ezekért elkérhetnek, és ha a látoga-
tó eljön, imád majd a sziklákon mászkálni, mint egy gyermek, és gyönyörködik majd a völgy felett őrködő rom-
ban, melynek tornya, amikor még megvolt, zászlókkal volt feldíszítve, zászlók melyek az otthont, a biztonságot, 
a családot, az ismert és élhető világot jelentették a mögöttük állónak, a vár pedig a védelmet, hatalmat a vad, a 
barbár és ismeretlen ellenséggel szemben. Kőre tett, kőbe szúrt rúdról lobogó vászon, mely az élet ádáz ellensé-
gét, ezt a hátborzongató kegyetlenséget, mely gyermekét megszülte majd szüntelen felfalni készül, a mindenhon-
nan támadó és mindenhonnan szorongató idegenséget, néhány egyszerű színben, színekben mely egyezség jel-
képe és tárgya, felfüggeszteni, megsemmisíteni, megölni látszik, mint Szent György a sárkányt. Nézi a régi köve-
ket, bámulja az ősi színjáték e kelletlenné vált kellékeit, és meghatottan érzi magát, és azt sem tudja mi az, amit 
érez, hogy látogató mivoltának, mindenkori látogató mivoltának kényelméből néz ki a félelem felé. És tiszteletet 
érezne majdnem, és nevet magán belül. Nevet, mint Tamás, ahogy felébred otthon, és lázában fetreng a paplan 
alatt, és tudja, hogy nem tartozik többé ehhez a vidékhez, ahogy nem tartozik régóta ehhez a házhoz, melyben 
most fekszik és ápolásra szorul. Hogy minden, ami meghalt, ami eltűnt, az halott is marad, és elő sem kerül. És 
meg sem fordul fejében ekkor, csak jóval később fog eszébe jutni, hogy mi történhetett Pávai Jákobbal tegnap. És 
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Pávai Jákobbal nem történt semmi. Pávai Jákob megfázott kissé. Pávai Jákob kissé szipogva kel fel az ágyból, aho-
va tegnap éjjel meztelenül feküdt, a belső szobában, ahol Tamás is aludt nemrégen, ahol Eszternek a fotói szépen 
sorban, mintha egy kis szentély lenne, vannak a kis kerek asztalra rakosgatva. Ásítva megy át a középső szobá-
ba, ahol felesége most is fekszik, kinyitja a szekrényt és vasárnapi ruhájába öltözik. Odasétál ezután az ágy mel-
lé, és áll ott néhány percig, nézi azt a testet, aki szülte lányát, aki szoptatta és mosdatta és etette, azé ez a mozdu-
latlan tetem. És nevetni kezd ő is. Nevetni, ahogy otthonában éppen Tamás is nevet, nevetni, ahogy esetleges lá-
togatónk is nevetne ilyenkor, magában, a romnál. És nevet, és hosszasan nevet, akkor is nevet még, amikor a fi-
ókból a vaskos kulcsot kiemeli, és akkor is, amikor a pinceajtót kinyitja, és akkor is, amikor a lépcsőkön lesétál a 
hideg, nyirkos, mélybe.


