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Harmadnapja hiányzot Eszter, és fekete-fehérre nyomtatot portréja már a villanypóznákról és 
középületek ajtajáról nézte kedvesen, tsztán, de vádolón, ahogy, azt mondják, csak ő tudot nézni, a 
gőzölgő leheletű járókelőt, és Pintlie rendőrfőnök, aki minden, lócákon rebesgetet piszkos ügylete 
mellet, maga módján azért lelkiismeretes ember hírében állot, már biztosan hogy kutyákkal is 
kerestete volna, ha letek volna a környéken rendőrkutyák, amikor is Laurentu bácsi, a féllábú juhász, 
szavai enyhe nyomatékosítása gyanánt tolószékéből feltápászkodva, ahogy ezt ilyenkor szokta, fél 
lábán állva, másiknak csonkjával egyensúlyozva közben, azt vetete 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 magas, szálas termetű és 
feltűnően kopasz tulajdonosa a fennhangon hozzávágot sértést észrevenni nem méltata, Laurentu a 
székébe, nagyokat szuszogva, visszahuppant, és heves mozdulatokkal kerekezet kifele a nyitot ajtón. 
Bogdán Béla, az erdész, akinek tekintete olyan, mint a patak völgye fölé meredő sziklák, és állítólag a 
medvékkel is beszélni tud, a söntés előt állva egy nagy bögre meleg teával, széles markában a csupor 
elvész, fel sem néz, csak halkan brummog: „Csihányra pisált `sze megin.”. 

A Doi Brazi-ban, végül is, Marginea település minden generációja, szinte minden generációja, kivéve a 
porontyokat, képviseltet magát, rendszeresen és mondhatni a nap, vagyis a nyitvatartási idő minden 
órájában, folyton, és persze mérnek it fnom házi gyümölcspálinkát is, az melegít a torkokat, főleg 
ilyenkor, mikor az első hó, ha meg nem is állot, de lehullt, it-ot sáros-jeges foltokban látni. És nem is 
csak ennyi, ami törvényen kívüli ügylet a faluban, az hol máshol, it zajlik, e fedél alat, vagy ebben a 
kis parkolóban, kivéve talán a könnyű kábítószerek, feketén árult ex-„legálok”, vagy „legálok”-hoz 
hasonló, ütősebb szintetkumok kereskedelme, a kocsmáros minek a gondolatától is viszketeggé válik, 
és ha csak megneszelné is drasztkus következményei lennének, ezért pedig a helyi fataloknak más, 
félreesőbb helyeken kell mindezt csendben lebonyolítaniuk, hogy aztán révülni is, ha az időjárás a 
szabadban nem engedi, a közösségi élet ez egyértelmű színtere helyet, egyik-másikjuk othonában 
kelljen.

A cigánypurdék pedig ilyenkor, késő ősszel is még, amikor a többi gyerek reggelente kedvetlenül 
iskolába ballag, és a lombhullatók lombjukat hullatják lassan, meztelenül rohangálnak a falu végén, az 
úton, és az ismeretlennek, aki először, vagy átutazóban, vagy nem sokadára jár Margineán, az ugráló 
kis fütyik és csóré kis nunik látványa egyszerre lehetet komikus, visszataszító, és valahogyan misztkus 
is egy faluban, ami a természet sziklás ölében betolakodásként hathat.

E betolakodást, a kényes egyensúlyt és fennálló erőviszonyok tulajdonképpeni helyzetét pedig semmi 
sem ábrázolja jobban, mint a száznéhány méterrel a falu szintje fölöt, de voltaképp alig egy órányi 
sétára levő várrom, melynek vastag és vékony gyökerekkel, mohával, fűvel és futónövényekkel benőt, 
tűz, eső, és szél koptata eredetét a helyiek, a helyiek legöregebbjei sem ismerik bizton. A történészek 
közül a legtöbben abban egyeznek meg, hogy tzenegy, tzenketedik század, Marginea lakosai abban, 



hogy a látványában fenségesség érzeteit keltő romot, 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 fúk emberi csontvázakat találtak, koponyát hoztak le, 
hogy a Mariuta férje a Petruval és egy tzenegy éves Évike nevű kislánnyal, aki Hangának a nagynénje 
let volna, együt tűntek el egy szeptemberi napon, ahhoz, hogy öt hétre rá egyedül térjen vissza, 
teljesen ősz hajjal, csont-soványan és reszketegen, hogy Mariuta egy hónapra rá el is temesse, háza 
mögöt, a kertben, egyedül és halkan. 

És nincs nyugalom, a Doi Brazi-ban is kevesebb, mint eddig, de az egész faluban, amióta Eszter eltűnt, 
a szülei ebédnél láták utoljára, ezt mondta hisztérikus sírógörcsökkel küzdő édesapja Pintlie 
rendőrfőnöknek. „Mikor látad utoljára Pávai Esztert, fam?”, kérdezte aztán, a dohos rendőrségi 
épület talán legdohosabb termében, egy másik, kövér ügynök társáságában, aki valószínű, hogy 
magyarul sem tudot, Tamástól is, a lány eltűnte utáni második délelőt, „Találkoztál-e vele a 
tegnapelőt este, vagy éjjel?”. „Igen, találkoztam vele, este. A négyes kőnél voltunk.”. „Nézd fam, én 
tudom, hogy Eszter elszaladt innen, és azt is tudom, hogy miért, hogy miatad szaladt el, ne nézz, 
kérlek most hülyének minket, mondd csak el szépen, mi történt tegnap a négyeses kőnél.”. „Nézd 
csak, te egy értelmes fatalember vagy Tamás, remélem tudod, nincs mitől félned, ha az igazat 
mondod, de bármit is lódítasz, tudod, mint a sánta kutyát, nem hiába, van néhány éve, hogy ezt a 
szakmát végzem.”.  Tamás pedig hallgatot, a felügyelő pedig azt kérdezte, kis idő elteltével tőle: „Jól 
van, legalább erre válaszolj nekem: történt-e valami különös aznap?”. „Nem, nem történt semmi 
különös, mondtam ekkor, mert, hát mit is mondhatam volna annak a bárgyú, disznóképű 
fakabátnak?”- mondja ezt, már a kocsmában Tamás, Hangának, „De te tudod, hogy mi történt, hogy 
mit mondot nekem Eszter, és én nem értek az egészből semmit, komolyan, Hanga, úgy érzem, 
becsavarodok, érted, nem tudom mi lesz…”. „Azt mondta neked, hogy nem találkozhatok többé.”. 
„Marginea-n élünk, érted, mi az, hogy nem találkozhatunk, ennél igazán jobbat is kitalálhatot volna, 
nemde?”. Ekkor kerekezet vissza Laurentu bácsi az ajtón, feldúltabban annál is, mint néhány perce 
ment el, megállt a kocsma közepén, felállt, és még nem is dőlingélt, kicsit sem, mint máskor, sugárzot 
róla a határozotság, állt és mindenki nézte, és várták, hogy megszólaljon, Kozma János is kíváncsian 
tekintet rá, pedig Kozma János általában senkire se tekint sehogy, ami elég nehéz lehet neki, hiszen 
annyira magas, hogy mindenkinek a feje búbját látná, most viszont Laurentu bácsinak egyenesen az 
arcába nézet, és Laurentu bácsi nem mondot az égvilágon semmit, csak a szája mozgot, senki egy 
hangot nem hallot, és a elkezdődöt lassan a sutogás, „Bai s-o facut mut batranu`?”, „Megnémult az 
öreg!”, halkan, majd egyre hangosabban, volt olyan, ki nevetgélni kezdet, a zsivaly egyre hangosabb 
let, mint egy viharnak a kezdődő széllökései, és a vihar szemében Laurentu bácsi állt ot, és továbbra 
is, cölöp-egyenesen állva fél lábán, mozgata hevesen ajkait, elkeseredeten gesztkulált már, és a 
nevetés vihara egyre csak egyértelműbbé, és egyre csak hangosabbá változot, és Kozma János, az 
óriás, hosszú tenyerével úgy a pultra csapot, hogy atól mindenki elnémult egyből. Egy-egy fojtot 
kuncogás hallatszot csupán, egyik-másik rejtetebb sarokból. „Elég volt!”, ezt mondta, és ekkor az 
ajtó ismét kinyílt, és tántorgot rajta befelé Pávai Jákob, úgy zihált, mint akit fojtogatnak, és 
összerogyot, a doi brazi kocsma közepére, a még mindig álló, féllábú Laurentu bácsi széke mellé, 
lerogyot, és kétségbeeseten zokogni kezdet, mint aki tudja, hogy az egész világ, minden ami 
körülöte zajlik, nem létezik igazán, semmi se létezik, semmi sem létezhet annyira, mint a fájdalom, 
mit érez, és zokogot, és zokogot, egyre hangosabban Pávai Jákob, és újabb vihar keletkezet, és 
villámok csapdostak már poharak és asztalok közöt, és üvegek és üveg közöt, és mennydörgöt a 



faépület padlása, mintha az ördög hasítaná nevetgélve szét a képet, egy a lehető legerősebb vászonra 
festet pillanatképet, amin mindenki és minden rajta van, és mögüle kandikál ki vigyorgó arccal a 
gonosz, mintha csak azt mondaná, hogy it vagyok, mindig is it voltam, mindig is csak én voltam it, 
senki más, és tessék, most láthatok, nézzetek hát jól meg, ameddig még tudtok, a kocsmában pedig 
senki a székéről meg nem mozdult, és Tamásnak kellet felállnia, hozzáment a kocsma közepén 
vonagló Jákobhoz, szótlanul emelte fel a földről és vite ki az esőbe, az ajtón.

„Ne haragudj kérlek,… ne haragudj rám Tamáska.”, így Jákob miután kissé összeszedte magát, nem 
zokogot már, de még mindig Tamás vállára támaszkodva csoszogot az út ment sárban. Kamaszok 
randalíroztak el melletük a készülő záporban, az út másik oldalán, hangosan nevetek, nem tudni ha 
rajtuk, mert a kamaszok valamit mindig kitalálnak, valamit, amin nevethetnek, és soha senki nem 
tudhatja, senki aki nem közötük, 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 állat tekintetek együgyű homályát is, és amire felnőnének, kiizzadják 
magukból a múltat s a jövőt. „Semmi gond nincs, Jákob,”, mert tegezte a férft, mert ezt már az elején 
tsztázták, kínos pillanatok kiküszöbölendő. „Figyelj, én el akartam valamit mondani, valakinek el 
akartam mondani, és azt gondolom az lenne a legtsztességesebb, főleg az adot körülményekre 
tekintve, huhh…”, Tamásnak a hangja elakadt néha, Jákobnak a botladozásával arányosan, lévén hogy 
Jákob bár teljesen józan volt, tulajdonképpen sohasem ivot, néha –egy-egy pohár bort talán, de 
részegen még senki sem láta, mégis most úgy botladozot Tamás vállán, mint egy közönséges részeg, 
és Tamás valószínűleg egyedül azért mondhata el, azt amit elmondani készült, mert áthatota Jákob 
állapota, mert tudat alat megértést várt talán, etől az összetört embertől, mert bármilyen más 
ember előt szégyellte volna magát, szégyellte volna esendőségét, de ezelőt az ember előt most 
nem szégyellte. „… az adot körülményekre tekintve, hogy neked mondom el, Jákob, szóval,… én azt 
hiszem, hogy Eszter sohasem szeretet engem, úgy igazán, vagyishogy szeretet, valahogy, persze, és 
én is szeretem, én halálosan szerelemes voltam bele Jákob, de hát ez, gondolom látszot is rajtam, ő 
viszont, ezt viszonozni nem volt képes, nem is vártam el, miért is vártam volna el, hiszen rosszat neki 
sohasem kívántam, és a szerelem, ez a szerelem nekem, hát, fájdalmat jelentet leginkább, őrületet, a 
józan ész teljes felfüggesztődését, és rengeteg, iszonyú fájdalmat, nem kívánom ezt senkinek, még ha 
tudom is, a legtöbb ember,legalább egyszer, azért, így vagy úgy, de átesik rajta. Eszter is áteset rajta, 
tudom, nem velem, nem baj ez, én viszont belé voltam szerelmes, úgy, hogy azt sem tudtam, mihez 
kezdjek magammal, és magam sem volt igazából, körvonalaimat a szerelem, ez az őrület teljesen 
feloldota, nem voltam, illetve, nem vagyok a másik embertől megkülönböztethető, mert nem vagyok 
én semmi csak egy nagy adag, lebegő, patanni-kész düh és keserűség, egy ember, akit eltörölt az 
ördög, és sohasem voltam, és nem is lehetem a lányodnak a megfelelő férf. Ezt pedig ő is tudta.”. 
Jákob pedig szótlanul szipogot, úgy nézet ki oda sem fgyel Tamásra, időközben megérkeztek Pávaiék 
házához, bementek és Pávainé ágyban volt már, Jákob Tamást áthúzta egy másik szobába, villanyt 
gyújtot, Eszterről készült fényképek néztek rájuk mosolyogva, egy kis kerek asztalról, Jákob pedig azt 
mondta Tamásnak: „Az ördög, mint a tűz, olyan, és gyávaként rejtőz a füstben.”, és Tamás állt és nézte 
Eszternek a portréját, és Jákob azt mondta: „maradj kérlek it, ma éjjel.”, és lefeküdtek, Jákob az 
ágyra, Tamás a sebtében megvetet kanapéra, és eloltoták a lámpákat, és Jákob nemsokára mélyen 
szuszogot már, Tamás pedig nézet, hol felé, hol arra, ahol Eszter mosolygot a kékes hátér előt, és 
nézet, de semmit sem látot.

A hajnal pedig úgy hasad, hogy Pávaiék ajtaján rendőrök kopognak, Pintlie rendőrfőnök verdesi az 
üveget, a töréshatárnál éppenhogy kicsit fnomabban, Jákob pedig komótosan áll fel és sétál el 



kinyitni, az hogy őt elvinnék 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, esetleg, ha neki is egy két kérdést fel lehetne, hogy Pávainé 
tegnap óta rosszul érzi magát, és hogy most alszik, és kérem, 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 megfeledkezve, kulcsra 
zárja a kijárat ajtót, a kerítésen szerencsére mászot már át, nem szorul be lába. Az utca pedig olyan 
színű, mint amilyen a közöny lenne, és hőmérséklete se különbözik sokban etől.

A Doi Brazi „vendéglőtől” eltekintve, a nem sokkal északabb, és az útnak a túloldalán működő kis ABC, 
ami mellet Tamás is hazafelé elhalad, pontosabban a bolt előt felszerelt nyilvános telefon előt fekvő 
része az egyébként hangulatlag homogén, sáros és ló-szagú térnek, számíthat még amolyan közélet 
placcnak, mert ha mobilkészülékük akad is, azoknak is, akiknek házuk is csak alig fedél, a térerő fnom 
hullámkái viszont, Marginea oxigéndús levegőjében, annál ritkább jelenségnek számítanak. Így hát ha 
most nem is túl mozgalmas, ez sem, a délutáni órákban, nagymellű és ingatag modorú cigánynők 
legkülönfélébb sopánkodásaiból hallgathat az esedékes vásárló vagy ártatlan sétáló, átsétáló, 
egyedülálló koncertet, sopánkodásokból melyek általában az éppen hívot vagy hívandó, rendszerint 
kis csenésekért és meggondolatlan slamasztkákért csücsülő férjeik vagy gyermekeikről 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 ot ahol az anyja világra vajudta”. A bolt pedig a Hangáéké, 
szülei 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 férfak számon, 
és zavartan fordulnak mindannyian jobbra és balra, és fel és le amikor, hosszú, fekete haját, mint 
koromcsíkokat húzza maga után egyszerre 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 
fogalmozódik ez a fnom, selyemlepelként burkoló félelem hangja, ami azért is különös, mert mindig is 
így volt, hiszen osztálytársak voltak, és Eszterbe, a vitathatatlan szépségű szőke tündérkébe mindenki 
szerelmes volt, Hangától pedig mindannyian féltek. Kivéve talán Tamást, de ő sem tulajdonítot 
különösebb fgyelmet neki, hogy Hanga van, hogy Hanga lány, lányként van, hogy ennek jelei, ha kicsit 
későn is, de annál szembetűnőbben jelentkeznek. Tamás egyike volt azoknak a fúknak, aki vad kissé, 
talán, hallgatag 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 életében. Laurentu bácsi kótyagos felesége meg mindennapos 
reggeli körútját teszi, évek óta így kezdődnek a napjai, lemegy a déli határig, a kis fémből tákolt pallón 
álldogál néhány percet, nézi ot a látóhatárt, majd a patakot, a gyerekek bujkálva követni szokták, és a 
szénaboglyák mögül nevetnek rajta halkan, majd visszaindul, és mindenkinek akivel találkozik 
megdöbbentően széles mosolyával hajlongat és széles ívekben integet, és hangosan kiáltja, hogy jó 
reggelt kívánok, és békességet a földön az embernek, és látátok e éjjel, az angyalokat, ahogy lejötek, 
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, Laurentu bácsi feleségét 
minden éjjel meglátogatják az angyalok, akkor is meglátogaták, amikor férjének a balesete volt, fent 
a hegyen, a csordával ahogy lefelé vonult éppen, a kutyák pedig ugatni kezdtek, a medve viszont, 
orrvadászoktól hajtva, zavarodot volt és megállíthatatlan, olyan magas, mint két férf ember, ha 
ágaskodot, így mesélte az öreg, és vértől ázot bundája, és ázot a föld alata, és egyenesen Laurentu 



bácsinak ment neki, és felesége ekkor is már az angyalok szokásos fogadására készült othon, 
Laurentu bácsit pedig cafatokra tépte volna a vadállat, ha az utolsó pillanatban le nem terítk 
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, kedves fatalember, hogy a férjem az bizony megnémult”, 
és hogy „atól némult meg, hogy megláta a Sátánt”, hogy „megnémult és azóta ki sem jön a házból,” 
mert „a gonosz, ot állt előte, emberi formában állt ot, és hogy ő felismerte és ezért kellet neki 
megnémulnia”, hogy „kővé dermedt belül a torka”, és hogy ő már tudta, tudta ő előre, ez lesz, mert 
megálmodta, álmot látot, de senkinek el nem mondta, még férjének sem, mert félt etől az álomtól, 
és hogy álmában ot állt, a konyhájukban felaggatot ovális-keretes tükör előt, és az egész 
mindenséget láta ő, ebben a tükörben, tudta hogy ez, amit ot lát, az, az égvilágon minden, és 
nézegete ezt a mindenséget, és csodálatal telt el, és nyugodt volt, és elégedet, és örökké csak nézte 
volna, bámulta volna ezt a megindítóan szépséges mindent, míg egyszer csak, a mindenből 
kiélesedet egy hegyoldal, és érezte, nem láta, csak érezte, hogy ezen a szirtes-lankás vidéken 
emberek laknak, ezek az emberek pedig büszkék, büszkék és erősek, aztán a hegyoldalból pedig 
kiélesedet a várrom, és ekkor értete, hogy az emberek miért voltak büszkék, de nem ezt a 
büszkeséget érezte már, annak mintha nyoma sem maradt volna, eltűnt és ő félni kezdet, nézte a 
romot és reteget, és azt sem tudta miért, és nem akart többé nézni, el akarta fordítani fejét de nem 
tudta, nem tudot máshova tekinteni, mint a tükörre, a tükörben pedig a romra, és aztán a rom 
eltűnt, és férjét láta, ahogy feléje jön tolószékében, és mindig nagyon vidám volt ha férjét láta, 
ahogy feléje kerekezik ez az erős, büszke ember, most viszont nem volt vidám, egyáltalán, dühös volt 
a férjére, és nem tudta, hogy miért, és etől, hogy ezt nem tudja, még dühösebb let rá, és úgy érezte, 
meg tudná ölni ezt a szerencsétlen embert, hogy szét tudná tépni, hogy befejezze amit az állat 
elkezdet, hogy beteljesítse a jogtalanul elfullasztot dühöt, hogy igazságot szolgáltasson, a férje pedig 
megijedt tőle, és ekkor már el tudot tekinteni a tükörből, és ekkor magára nézet és egy meztelen 
férftestet látot, a nemi szerve fölöt a szőr pedig füstölni, majd lángolni kezdet, és érezte ezt a 
fájdalmat, érezte, ahogy ágyéka szétég, a büdös perzselt hús szagát is érezte, és éles volt az egész, 
éles mint a balta éle, és tűz borítota el egész testét, magát láta most már, a tükörben, láta ahogy 
leég bőre.

Mindeközben Pávai Jákobot illedelmesen vezeték be a dohos szobába, ahol Tamás is megfordult 
hasonló ügyben, ot pedig aztán várnia kellet, és Jákob türelmesen várt, várt és várt, úgy tűnt mintha 
az, hogy az egész napot ot váratatják át vele, hogy ez legkevésbé sem zaklatná őt, hátradőlve 
szundítot is néha, a kényelmetlen karosszékben, ilyenkor a nyála szépen kicsordult és csipp-csöpp, 
csepeget a dohos szoba padlójára, és hangosan horkolt, és néha bejöt a kövér rendőr, hogy 
felébressze. Amikor Pintlie végre megjöt, akkor is éppen szundítot, de nem túl mélyen, és már az 
ajtónyílás hangjára felkapta a fejét. „Elnézését kérem, Pávai úr, hogy így meg kellet várakoztatnom, 
Damieln úrral volt némi dolgom, amit nemsokára folytatnunk kell, önt viszont nem szeretném éjfélig 
it tartani.”. „Hangának az apukája? Csak nem keveredet valamiféle bajba?”. Jákobnak a hangjában az 
empáta, túlfűtötségében teatrálisan, de mégis őszintén hangzot. „Nem, nem, dehogy. Ellenkezőleg. 
A családjuk 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, megért, rutnból, fel kell tennem.”. „Természetesen, felügyelő 



úr, igyekszem pontosan válaszolni.”. „Remek. Szóval. A legfontosabbakat már megbeszéltük amikor az 
eltűnt személy nyilvántartásba vételét rendeztük, néhány részletet kell még tsztáznom csupán, 
például, ön nyilván ismeri Molnár Tamás nevű fatalembert, igaz?”. „Így igaz.”. „Arról is tud, hogy a 
lánya és ő szerelmi kapcsolatban voltak, igaz?”. „Voltak?”. „Elnézést, ért, hogy mire gondolok.”. „Igen, 
igen, persze, folytassa csak kérem.”. „Nos, voltaképp annyit akartam kérdezni, hogy önnek mi a 
véleménye erről a fúról, tudja, utánanéztem egy-két dolognak, volt néhány incidense, iskolai 
verekedés, különböző összetűzések helybeli fatalokkal, egyszóval, lobbanékony természetű 
fatalembernek tűnik.”. „Na várjon csak…”. „Nem, ne értsen félre, nem gyanúsítom semmivel, még, 
csak kíváncsi voltam az ön véleményére, ért…”, ’Hát, szerintem a Tamás egy teljesen korrekt fú, 
tsztelt felügyelő úr, nem a legkönnyebben illeszkedő talán, különleges kissé, mondjam úgy, de abban 
én biztos vagyok, hogy a lányomat sohasem bántaná, erre mérget veszek.”. „Miért, mert annyira 
szerelmes volt? Ne hagyja fgyelmen kívül, kedves Pávai úr, hogy éppenséggel a szerelem az, ami a 
legnagyobb őrültségekre késztet, és gyakran teljességgel kiszámíthatatlanná teszi az embert. Az 
öreget is, hát még a fatalt.”. „Ismerem én, jól a szerelmet, felügyelő úr,”, mosolyog ezt kimondva 
Jákob, arca viszont hirtelen válik komollyá, ahogy folytatni készül. „Ismerem, és ismerek egyebet is, 
nehezen tudna nekem olyan emberi érzelemről beszélni, amiben ne let volna részem, bár tudom, ön 
jó emberismerő, nem erről van szó. Azt akarom mondani, hogy ismerem bizony a szerelmet, 
szeretetet, boldogságot, a fájdalmat, az együtérző, a kirekesztet fájdalmát, a félelmet, a retegést, 
aminek okát sem találjuk. Mindezeket éreztem, és tudom, hogy érezte más is, a félelem például fent 
születet, fent a magasban, a romnál talán, talán még annál is magasabban, de hiába, a félelem is 
elmúlik, ért! Egyetlen dolog van, tsztelt felügyelő úr, egyetlen dolog van, ami megmarad kínozni az 
embert, megmarad az élet mindenkori ellenségének, mindig és mindenhol, kint és bent, fent és lent, 
északon és délen, keleten és nyugaton, és ez az űr! Jól ért, 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 
hagyot! 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, 
együtélésen át, a büszkeségen, a munka tsztességén át a felbecsülhetetlen emberi életg, és ön még 
csak nem is ért, fel sem fogja szerintem, ezeket a dolgokat, ezeket a fokozatokat, hogy mit jelent az 
átmenet munka és élet közöt, mert ön nem ismeri az űrt úgy mint én! Mert az űr engem 
megtapintot, belém nyúlt és othagyot 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 
súrlódot, a por pedig sisteregni kezdet, a kövér rendőr pedig berontot és hajszálnyira Pintlie 
rendőrfőnökre való rávetődése előt sikerült Jákobot lefognia, és megbilincselte, és zárkába akarták 
vezetni, de Pintlie rászólt, hogy ne zárja be azt az embert, mert sok mindenen ment keresztül a 
napokban, és az ő hibája, és nem kellet volna provokálni, vezesse ki és mondja meg neki, hogy 
menjen szépen haza, és feküdjön le, a kövér pedig ezt is tete, Jákob pedig remegő és könnyező arccal 
ment tovább, a dohos rendőrségi épület lépcsőjétől, és úgy ment, hogy hátra sem nézet.

Aztán pedig úgy kérte ki, a Doi Brazi-ban a pálinkáját, és úgy is ült le, a sarokban egy üres asztalhoz, 
hogy mindenki már azt várta, hogy összeomlik ismét, volt aki meg is borzongot kissé, a tegnap este 
emlékétől, de Pávai Jákob csak ült, és szipogot és ivot, és az emberek lassan megnyugodtak, és nem 
fgyeltek oda rá, pedig senki még pálinkát inni nem láta őt, Kozma János, a kocsmáros sem, Bogdán 
Béla sem, aki most is a söntésnél álldogált, meleg teát ivot, és Hanga sem, aki éppen belépet, majd 
Béla mellé siklot.  „Béla, a hold ma a legsötétebb zugokba is bevilágít.”, Béla fnoman szürcsölt. „És ki 
tudja, mi az, mi a hátérben áll most. Én csak azt tudom, hogy kevés vagyok hozzá. Ismeretlen jöt kis 



vidékünkre, és amióta it van, azóta a dörömbölés szüntelen, bár egyre gyengébb, a zárak pedig nem 
engednek, az ő parancsára nyílnak egyedül.”. „És én nem is tudom Béla… elborzaszt néha a 
leghétköznapibb esemény is engem, hogy lehet-e így élni, egyáltalán. Hogy mindentől félned kelljen, 
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 mögöt kísért, és felfal, és félelembe borít mindent, mert mindig és mindenhol ot 
lehet, minden másodpercben belém hasíthat az emléke. Mert nem is álom talán, mert álom talán 
soha sincsen, a leghétköznapibb álom is legkevésbé megfogható, mert nincsen más, csak emlék. Az 
álomnak az emléke, az emlék pedig csalás, de ha semmit sem érzek igazabbnak, mint ezt az álmot, ezt 
a mindent bekebelező álmot, és ehhez képest minden más délibábnak tűnik, akkor hol van it a 
csalás? Illetve hol nincsen?’. És mindez idő alat, miközben Hanga a söntésnél e kérdéseket Bogdán 
Bélának, a sziklaszemű erdésznek feltete, Laurentu bácsi felesége, már valószínűleg kiült pici 
erkélyükre, tekintetét a távolba szegezte, és elkezdte a várást. „És felhő sincs ma odafent, az égen, és 
ég sincs, csak az űr és a távoli csillagok.”, és ahogy e szavakat Hanga kiejtete háta mögöt 
vérfagyasztó ordítás tört bele a megszokot kocsmai mormogásba, és feldőlt egy asztal, és 
csörömpölve törtek el a poharak, s az üres üveg, és mélyebb és még félelmetesebb üvöltés jöt, és 
Pávai Jákob kivörösödve, mint akiben tűz ég rohant, dőlt ki a kocsmaajtón, akkor amikor Tamás jöt 
volna be ugyanazon, és indulatában őt is feldöntöte , de Tamás amikor észbekapot felpatant és 
utánaeredt 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 kellet állnia, kifújnia magát, elvesztete ilyenkor szem elől, és csak a 
töröt ágakkal, elestének nyomaival, ledobált ruháival volt szerencséje, hogy tudhata, az merre 
szaladt, mert Jákob összes ruháját letépte magáról, mintha lángok borítanák mindet, úgy igyekezet 
tőlük megszabadulni, aztán csak egy csobbanás, és Tamás is vetkőzöt, mert tudta, Jákob a patakban 
van, meztelenre vetkőzöt futában ő is, és bevetete magát a vízbe. Jákob pedig nem látszot már, 
valahol a patak mélyén lehetet, Tamás az erős sodrásban vaktában tapogatózot, keresgélt odalent, 
feljöt olykor levegőért, lebukot újra, és megfogta, egyszer csak, Jákob fcánkoló lábát, és ismét 
felment levegőért, és vissza, hogy láthassa, valóban ot van, és szorongat egy hatalmas követ. Tamás 
pedig megfogta lábától, és megpróbálta húzni, Jákob viszont nem engedet, ekkor megfogta karjától, 
és megpróbálta húzni, de Jákob ekkor sem engedet, és Tamás ekkor megfogta vállától, belekarolt 
Jákobba, a két férf 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 férfba, utolsó erejével próbálta 
felrántani, de nem sikerült, és erőfeszítésének utolsó mozzanatában elvesztete egy pillanatra, 
hatalmát a teste fölöt, és kinyitota száját, és beszívta, orrán-száján szívta be a jéghideg vizet, és 
megijedt és minden akarata megdermedt. Ekkor láthata, ahogy a férf, akit éppen elengedet, teljes 
nyugalommal fekszik, a követ sem tartja már karjai közöt. És felbomlik a mellkasa ennek a férfnak, és 
úgy száll a vér belőle felfele, és el a sodrás irányában, mintha füst volna ami egy legbelül lángoló 
testből tör ki, és kifordultak Jákobnak a bordái, és végighasadt teste, ágyékánál e hasadék keté, 
kulcscsontjánál három irányban folytatódva, és kifordul 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 felemeli fejét, kifordítot, sárgás, 



szürkés, vöröses fejét, és felemeli tekintetét Tamás is, és a víztükör felet egy kis, fekete hajú lányt lát, 
és maga sem tudja miért, az a név csúszik ki hangján, hogy: „Eszter”, pedig tudja, hogy nem Eszter áll 
ot, 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 
mindketen ekkor a felszínre, a felszínen pedig egyedül van Tamás, és körbenézne még de nem lát 
már semmit.

Marginea pedig mindenki szerint, mindenki, aki nem it lakik persze, gyönyörű vidéken fekszik. Vihar, 
ha veri, erősen veri, és a kóbor kutyák bele-bele harapnak a részegen beléjük rugdaló turista 
akhilleusz-inába ugyan, a természet megrendítő közelsége, a friss levegő és a csend viszont több mint 
kárpótlás ez apró hibákkal szemben. Látogatnak is, néha, ha nem is túl gyakran, a faluban pedig 
vannak néhányan, akik az év minden napján kint tartják a vendégszoba kiadó táblácskát, a kerítésen, 
mert jól jön a kis pénz is, mit ezekért elkérhetnek, és ha a látogató eljön, imád majd a sziklákon 
mászkálni, mint egy gyermek, és gyönyörködik majd a völgy felet őrködő romban, melynek tornya, 
amikor még megvolt, zászlókkal volt feldíszítve, zászlók melyek az othont, a biztonságot, a családot, 
az ismert és élhető világot jelenteték a mögötük állónak, a vár pedig a védelmet, hatalmat a vad, a 
barbár és ismeretlen ellenséggel szemben. Kőre tet kőbe szúrt rúdról lobogó vászon, mely az élet 
ádáz ellenségét, ezt a hátborzongató kegyetlenséget mely gyermekét megszülte majd szüntelen 
felfalni készül, a mindenhonnan támadó és mindenhonnan szorongató idegenséget, néhány egyszerű 
színben, színekben mely egyezség jelképe és tárgya, felfüggeszteni, megsemmisíteni, megölni látszik, 
mint Szent György a sárkányt. Nézi a régi köveket, bámulja az ősi színjáték e kelletlenné vált kellékeit, 
és meghatotan érzi magát, és azt sem tudja mi az, amit érez, hogy látogató mivoltának, mindenkori 
látogató mivoltának kényelméből néz ki a félelem felé. És tszteletet érezne majdnem, és nevet magán 
belül. Nevet, mint Tamás, ahogy felébred othon, és lázában fetreng a paplan alat, 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 halot is marad, és elő sem kerül. 
És meg sem fordul fejében ekkor, csak jóval később fog eszébe jutni, hogy mi történhetet Pávai 
Jákobbal tegnap. És Pávai Jákobbal nem történt semmi. Pávai Jákob megfázot kissé. Pávai Jákob kissé 
szipogva kel fel az ágyból ahova 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 szobába, ahol felesége most is fekszik, kinyitja a 
szekrényt és vasárnapi ruhájába öltözik. Odasétál ezután az ágy mellé, és áll ot néhány percig, nézi 
azt a testet, aki szülte lányát, aki szoptata és mosdata és etete, azé ez a mozdulatlan tetem. És 
nevetni kezd ő is. Nevetni, ahogy othonában éppen Tamás is nevet, nevetni, ahogy esetleges 
látogatónk is nevetne ilyenkor, magában, a romnál. És nevet, és hosszasan nevet, akkor is nevet még, 
amikor a fókból a vaskos kulcsot kiemeli, és akkor is, amikor a pinceajtót kinyitja, és akkor is, amikor a 
lépcsőkön lesétál a hideg, nyirkos, mélybe.


