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Prológus 

 
„– Vihettem volna valamire. Vihettem volna valamire… - mantraszerűen ismételte ugyanazt a 

három szót. Percek óta ez volt az egyetlen értelmes gondolata. Hát, bizony! Nem mindennapos 
dolog egy vámpír harapásától haldokolni. Egy dögös barna vámpír pasi harapásától, hogy pontosak 
legyünk. 

Évek óta jókat röhögött azon a tini őrületen, amitől zengett a média. Dollármilliókat kaszáltak az 
írók, rendezők és színészek. Tuti siker, csak szerepeljen a műben öt mondatonként, vagy három 
percenként az a szó, hogy vámpír. Ha hős lovagok, szegény emberek, hercegek vagy 
grófkisasszonyok igyekeztek közvetíteni, miként kell gondolkozni hűségről, gyávaságról, 
szerelemről és önfeladásról… a kutya se figyelt rájuk. Ám ha a történetben egy vámpír vallott 
szerelmet, esetleg tépett le fejeket, vagy nyomozott ki gyilkosságokat, mohón itták a népek az 
erkölcsi tanmesék nagy igazságait. Röhej. 

Illetve röhej volt egészen eddig a délutánig. 
És most őt is egy vámpír vette rá, hogy szembenézzen az igazsággal, végigpörgesse lelki szemei 

előtt az egész életét, hogy hová jutott, hogy mire vitte az életben. Az önvizsgálat szánalmas 
eredménye pedig ott vibrált az agyában, rátelepedett egész lényére: 

– Vihettem volna valamire. 
Nem tudott semmit felmutatni, amire büszke lehetne. Ha legalább vámpírológiát tanult volna az 

egyetemen olasz helyett, most biztosabb lenne az állása. A gyereke se szenvedett volna öröklődő 
cukorbetegségben, csak jobban kellett volna férjet választania. Egy fordafalvi telepvezető helyett 
egy szelíd szívű vámpírhoz hozzámenni, aki nem hal meg idő előtt. Bár egyetlen gyermekkel meg 
kellett volna elégednie, és belehalt volna a világrahozatalába, de halhatatlan utódra tehetett volna 
szert, és nem facsarodna el a szíve a kisfia elvesztésére gondolva. 

– Vihettem volna valamire… – kezdte újra a már ezerszer ismételt mondatot, melyet ezúttal 
képes volt befejezni is. - Vihettem volna valamire, ha hittem volna a vámpírok létezésében.” 

 
 

Szösszenet 
 
„…Vihettem volna valamire, ha hittem volna a vámpírok létezésében.” 
Mantari becsukta a könyvet, és szerényen mosolyogva fogadta a tapsot. Élvezte ezeket a 

felolvasó estéket. Az író-olvasó találkozóknak ezt a fajtáját kedvelte, amikor nem kellett 
beszélgetnie arról, mi motiválta egy-egy történet megformálásakor, nem várták tőle annak 
elemzését, mit akart kifejezni egyik-másik jelzővel vagy szófordulattal. Ha tehette volna, csak 
felolvasó esteket tart, így tapasztalva meg személyesen is azt a mámorító érzést, hogy 
mondanivalója eljut az olvasókhoz. 

A taps állandó ritmust vett fel, nyilvánvaló volt, hogy még percekig fog tartani. Ma különösen 
értő közönségre lelt. Tari, továbbra is mosolyogva, lenyúlt a bal lába mögé, és kipattintotta a 
tolószék rögzítő pántját. Majd biccentett egyet búcsúzóul, és mindkét kezével hajtani kezdte a 
kerekeket. A folyosóra kihallatszott, ahogy lassan elhal a taps, és csikorognak a széklábak a 
járólapon, a többiek is hazaindultak.  

Az elképzelt világból gyorsan visszatért a valóságba, amint kigurult a bejáraton. Csípős tavaszi 
szél borzolta össze a haját, mégsem hívta fel Rovét, pedig tudta, hogy azonnal érte indulna és 
hazafuvarozná. Nagyra értékelte Rovenvoban, hogy –  mint mindig, ezúttal is – tiszteletben tartotta 
a kérését, és nem jött ide hétre a kocsival. Tudta, hogy Mantari szeretne a saját lábára állni, 
pontosabban a saját kerekein gurulni a célja felé.  

A férfi nyugodtan várt otthon, mert biztos lehetett benne, hogy Tari számára minden nap végén ő 
a végállomás. Nyugodt volt, minden sietség nélkül pakolta a kolbászkarikákat a vajas kenyérre, 
aztán a kistányérra csúsztatta a szendvicset a terített asztalon. Mosolyra húzódott a szája sarka, 
amikor meghallotta, hogy zörög a kulcs a zárban. Manta megérkezett, tökéletes időzítés, a tea éppen 



VERÉB ANI: SZÖSSZENET-1. /VÁMPÍR/ 

 

iható hőmérsékletű. Megvárta, amíg az ajtó becsukódik, aztán a vámpíroktól megszokott 
hypersebességgel átszelte az ebédlőt, végigsüvített az előszobán, és a karjába kapta a feleségét. 

– Rov! – sikította az asszony, majd a sikoltást kacagás váltotta fel. – Tegyél le, te garázda 
vérszívó. 

– Ahogy a hölgy óhajtja – kacsintott Rové, és egy szemvillanás alatt az ebédlőben termett a még 
mindig kuncogó terhével a karján, akit végül egy határozott, de finom mozdulattal letett a székére. – 
A vacsora tálalva, kolbászos kenyér „á lá halhatatlan módra”. 

Tari hálásan és éhesen sóhajtott. 
– Mennyei illata van. 
– Szó szerint le akartalak kenyerezni ezzel a vacsorával - kezdte a férje, és Manta már tudta, mi 

következik. – Tudod, hogy beszélnünk kell róla. 
– Nem akarok a műtétről hallani – nyögte kétségbeesve. – Ma este ne. Ez az ínycsiklandó vacsi 

levett a lábamról, mindenre hajlandó vagyok … azon kívül. 
A férfi ezúttal hajthatatlan volt, már hetek óta folytatták ezt a vitát, és pontot kellett tenni a 

végére. 
– Ki fogunk futni az időből. Nézz a naptárra! - mutatott Mantari feje felett a falon lógó színes 

plakátra. – Holnap lesz tizenegy hónapja, hogy megharaptalak. 
– Tudom - nyögte Tari és könyörögve nézett fel. – Ne most. 
– Egy hónap múlva elkezdődik az Üldözés. Az első pár hétben, amíg annyira megerősödsz, hogy 

aktívan részt vehess benne, el tudlak rejteni, de aztán nincs tovább. Nem halogathatod a 
végtelenségig, már így is túl sokat vártunk. 

Mantari világosan látta, hogy az eddigi késlekedésével milyen veszélybe sodorta Rovenvot. Az ő 
elrejtéséért magas árat fog fizetni. Mindennap, a feleségétől a lehető legtávolabbi pontokon, 
nyilvánosan meg kell mutatnia magát, azután villámgyorsan elmenekülnie a rázúdulók elől. 

A Fényesek csak azt fogadják be, aki túléli a két éves Üldözést. Rové azt ígérte, a Fényben 
minden jóra fordul, ott rendbe jönnek a dolgok. És Rov tudta, milyen a Fényben, ő onnan jött, 
bármikor vissza is mehetne, hiszen oda tartozik. De miatta nem megy. Lemond arról a tuti helyről, 
hogy vele legyen az Üldözés alatt. Tari biztos volt benne, hogy a férje nélkül akkor sem lenne 
esélye a túlélésre, ha nem ülne a tolókocsiban. Először azt hitte, a férfinek lelkiismeret furdalása 
van, amiért rátámadt és megnyomorította, ezért akar vele maradni és átsegíteni a Fénybe. De közel 
fél éve végleg elfogadta, hogy többről van szó, Rové szereti őt, és összeházasodtak. 

– Nekem születtél, sötét lenne a Fény nélküled - szokta mondani, amikor Tari arról a helyről 
faggatta. Ennél többet nem lehetett kihúzni belőle. 

– Szívem – érintette meg finoman a vállát Rové. – Felhívtam Hinkir doktort ma délben. Holnap 
reggel kilencre vár miket. 

– Ilyen hamar? – suttogta Mantari, de a hangjában már érezhető volt a beletörődés. 
– Vigyázok rád - ígérte a párja. 
Tari a férje nyaka köré fonta a karját. A kérés nyilvánvaló volt. Kapott egy gyengéd csókot a 

homlokára, erős kezek felemelték és saját bejáratú „élő targoncája” vitte magával ki a folyosóra, 
onnan pedig a hálószobába. 

– Ha mindig ilyen engedelmes, jó kislány lettél volna, kevesebb ősz hajszálam lenne - puszilta 
meg a füle mögött. 

– Mondd, tényleg olyan szörnyű volt, amikor támadnod kellett? - mormolta egyre halkabban a 
felesége. 

– El se lehet képzelni annál kétségbe ejtőbb helyzetet. A tudat, hogy nem foglak tudni 
megvédeni… 

– De itt vagyok. 
– Igen - szorította magához a kincsét a férfi. – Megtörtént a lehetetlen. De milyen áron! 
Letette a nőt az ágyra, melléült és megfogta a kezét. Mantari összefűzte az ujjaikat. 
– Ha a tehetetlenségemre, a részben megnyomorított testemre nézek, az a boldogság jut eszembe, 

amit a veled közös élet jelent. Ezért ragaszkodom a jelenlegi állapotomhoz. 
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– Nem ez köt össze minket – ellenkezett a férfi, és forgatni kezdte az ujján a jegygyűrűt. – És 
nem is ez. Nem csak ez. 

– Miből gondolod, hogy a házasságnál is erősebb szálakkal kapcsolódunk egymáshoz? Honnan 
veszed, hogy két ember között van ennél szorosabb kapocs? 

– Onnan, hogy a Fényből jövök. 
– Utálom, ha rébuszokban beszélsz. 
– Mindent tudsz, amit tudnod kell, és már mondtam, hogy vigyázok rád. Nem fogok még egyszer 

hibázni. 
– Nem volt hiba – rázta meg a karját Mantari, és az álla alá nyúlva maga felé fordította a férfi 

arcát. - Nézz rám! Nem. Volt. Hiba. Megmentetted az életem. 
– Tönkre tettem a jövődet. Megfosztottalak attól, hogy normálisan folytasd tovább. 
– Igen, normálisan unalmas életet élhettem volna még negyven-ötven évig. Semmi nem volt az 

igazi, amíg meg nem érkeztél végre.  
– Helyette kaptál egy tolószéket. Felszabadító érzés lehetett. 
– Az volt. Érted?! – emelte meg a hangját Tari türelmét vesztve. – Felszabadító érzés ezeken a 

kerekeken nap mint nap hazajönni hozzád. 
– Már nem sokáig. Holnap befekszel a kórházba, és néhány nap múlva a saját lábadon fogsz 

onnan távozni. 
– Nem érdekel. Ha nem hátráltatnálak a bénaságommal a menekülésben, soha nem egyeznék 

bele a műtétbe. Lelkiismeret furdalásod van, ezért mozgattál meg minden követ, hogy megfelelő 
specialistát találj. Mert jóvá akarod tenni. Nincs mit jóvátenni! Megteszem, kés alá fekszem, de 
csak azért, mert nem vagy hajlandó itt hagyni és hazamenni. Ott biztonságban lennél. És ha nem 
lennél itt, volna lehetőségem elkerülni az Üldözést. Ha lemondok a Fényhez való jogomról, nem 
zúdulnak rám. Menj el, és mindketten biztonságban leszünk. 

– Felejtsd el! Nem. Nekem születtél, sötét lenne a Fény nélküled. Nem megyek vissza egyedül, 
téged hátrahagyva. Soha. Így is elég bajt okoztam már. Nem hagylak itt. 

– Jó – Mantari ezúttal is megadta magát. különben sem lett volna képes Rové nélkül élni. Csak 
féltette őt. rettegett tőle, hogy egyszer miatta baj éri, hogy az ő lassúsága miatt nem tud elég 
gyorsan elmenekülni. 

– Aludj, édesem – hátrasimított egy hajfürtöt a felesége arcából.  
A felesége. Eltűnődve cirógatta a haját, amíg a nő lélegzése egyenletessé vált.  Holtomiglan, 

holtodiglan. Ezzel a fogadalommal volt egy kis baj. Rovenvo már túl volt rajta. A halálon. És a nőt 
sem kötelezte már sokáig ez a hűségeskü. A férfi azzal is tisztában volt, hogy a holtomiglan után 
van folytatás. A Fényben. De ahhoz túl kell lépniük ezen az átmeneti állapoton, Mantari azonban 
eddig makacsul toporgott a küszöbön. Szerencsére hamarosan vége, rászánta magát, hogy holnap 
megteszi a következő lépést.  Aztán az Üldözésen túljutva elérhetik a holtodiglan folytatását. A 
Fényt. 

A dögös barna vámpír tovább ült a haldokló nő felett, és vigyázott rá. 
 
 

Epilógus 
 

Ha Rovenvo nem vámpír lett volna, kevés embernek szolgálhatott volna példaképül a hűségre. 
Így azonban nagyobb volt az esélye, hogy sokan felfigyelnek majd, és a történetüket megismerve 
elgondolkoznak arról, mit jelent hűségesnek lenni. 

 


