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(AVAGY   A   SZÜ R K E Á L LO M Á N Y N A K   B E A L KO N Y U L)

Mi van akkor, ha egy nap arra ébredsz, hogy nemcsak el-
szúrták – vagy inkább elharapták – az életed, de ráadá-
sul még te lettél a Kiválasztott is? Amikor kénytelen vagy 

majdnem egymagad megoldani egy sok évszázados gondot – és 
beüt a legnagyobb éca, hogy ezzel egy másik, több évezredes prob-
lémát is megoldhatsz?

„Hogy ez eddig nem jutott az eszünkbe?!”  
(EDWARD és BELLA, kritikusok)

„Így jártatok!” (WALT és MIA, szerzők)

Minden idők és korszakok leghülyébb vámpírparódiája, a PÍRVÁM 
– természetesen ROBIN O’WRIGHTLY-módra – kifigurázza az át-
lagos vérszívó gondolkodást, annak ellenére, hogy neki ez – az 
Erelem (eszetlen szerelem) című abszurd romantikus és az Andrea & Andrea 
abszurd erotikus narrációs szatírái után – a jó ég tudja, hanyadik 
vicces kötete lehetne, ha ráért volna, de így a két tanítványára hagyta 
a tényleges munkát, ők írták meg helyette.

„Így jártunk!” (WALT és MIA, szerzők)
„Nem értem rá, ezek meg vérszemet kaptak!” (ROBIN, elfoglalt író)

A hangulatot a már megszokott ki- és beszólások, meg az idióta, 
spamgenerált nevek biztosítják. 

„Bírjuk a vért? Nem bírjuk? …Akkor tegyük le. Tízliteres 
kiszerelésben nehéz is az… És már vinném a betegnek, szabad lesz?” 

(K. BÉLA, mentős, OMSZ)

A szerzők tanácsa: ezt a vámpirodalmi dokumentumot semmiképp 
sem szabad „vérkomolyan venni”, sem pedig „mellre szív-
ni”, csak azok olvassák, akiknek „van vér a pucájukban”. 
Ha túl sok a  Vörös, váltsanak Szürkére. Napon nem fog 
csillogni…
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Mi szóltunk!

„Kedves Steph’ M., szeretlek, de kapd be.” (Rob’ O’W.)

„Erika Leonard J., szintén, csak félek, te még élveznéd is.” 
(Robin Odamondogató W.)

„Na-most-aztán-meg-hát-már!  
Ez valami exponenciálisan blőd.”  

(R. O’Wrightly)

„Ti is csak szívjátok a vérem’!”  
(Az Instant Előolvasók Tanácsának elnöke)

„A Szürkeállomány összes Alkonyata egy kötetben.”  
(Marcsi néni, az első emeletről, ahol nincs rács az ajtón)
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I.

Ez volt élete legboldogabb napja – nem számítva a gyerekko-
rának egy nagyon keskeny sávját, amikor jól érezte magát a bő-
rében. Ez valahol a kisgyermekkor és a tinédzserévek között 
húzódott, és alig volt több két évnél, valamikor az általános 
iskola közepe táján, és akkor is nyáron, amikor nem volt ta-
nítás – de ez most történetünk szempontjából nem is lényeges. 
Ami a fontos, hogy Gregory Rudesill, 26 esztendős, általános 
orvosnak készülő egyetemi hallgató az esküvője napján úgy 
érezte magát, mint akivel madarat lehetne fogatni. (Később 
valóban megfogta egy tálcán kínált grillcsirke combját. Más 
combokat nem fogdosott.) Ott állt a szentség oltára és a cere-
móniát vezető pap előtt, és torkában dobogó nyaki artériával 
várta az ő egyetlen és világszépe menyasszonyát.

Hat hete ismerték egymást, de ezt az ismeretséget a viharos 
jelzővel alig lehetett volna illetni, és a Beaufort-skála is kiakadt 
volna tőle, ha átszámolták volna szélbe. A vad szenvedély őrült 
netovábbja bontakozott ki ez alatt a 42 nap alatt. (42 a válasz, 
mi? Törülköző van? ...Letörölni a nyálat.) Kedvese, akivel egy 
pillantás alatt egymásba szerettek, nagyon izgalmas és különle-
ges teremtmény volt. Ártatlan arca és angyali tekintete mögött 
egy igazi huncut vadmacska ült, megszelídítésre várva. Corina 
Reilly – merthogy ez volt a neve – Gregben megtalálta idomárját, 
és ketten egymáshoz idomultak hamar az alatt a röpke idő alatt.

A boldog vőlegény agyában lejátszódott minden, lepergett 
előtte Corinával szövődött szerelmének története, mielőtt esküdt 
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házastársak lettek. Hat hete találkoztak egy bárban, ahol Greget 
a nő varázslatos bája egy pillanat alatt az ujja köré csavarta. Két 
héttel később kiderült, hogy ez a gyűrűsujja volt, mert a férfi 
gondolkodás nélkül megkérte a kezét, és Corina buja pillantás-
sal, gondolkodás nélkül igent mondott… Beleitta magát a férfi 
agyába és ágyába, és akkortól egybenőttek, mint a sziámi ikrek, 
képletesen értve. Onnantól kezdve csak az esküvőt szervezték, 
mivel Corina nagyszabású szertartásos és lakodalmas esküvőt 
akart. A férfi nem bánta, mivel tudta, legbelül érezte azt a meg-
nyugtató körülményt, hogy biztosan ez lesz az egyetlen saját 
esküvő az életében, mert megtalálta az igazit…

A nő titokzatos mosolya és csábító szempillái lecsukták 
a rolót Gregory értelmi szintjének ablakán. (He?) Most itt állt, 
a világ legboldogabb embere volt, és felharsant a Nászinduló…

Corina libegett be lassan, észvesztően csinos, nagy abron-
csos ruhájában, amiben inkább tetszett olyannak, mint egy 
angyal vagy bármilyen más, természetfeletti istennő – semmint 
egy emberi lény. Áthaladt egy fénypászmán, és felcsillant a teste 
is, erősítve a mágikus hatást, de a ruhája flitterekkel volt teli, ez 
volt hát a stílus prózai oka. Fekete fürtjei halvány arcot kere-
teztek, vékony, de nőies formákkal kísérve a testén. Olyan volt, 
mint egy álom. 

A vőlegény nem érezte az idő múlását, vagy a menyasszony 
közeledtét. Mintha megálltak volna a percek, és mindig ugyan-
azt élné meg újra és újra…

Corina már bőven a közelébe libbent, mikor felocsúdott, 
hogy neki is mennie kell. 
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Az ara egyedül érkezett, ami szokatlan volt, itt-ott össze is 

súgtak egymás között emiatt a vendégek. Nem volt mellette egy 
kísérő, vőlegénynek ajánló férfirokon. 

– Biztosan árva szegényke – nyöszörögte együttérzően egy 
idősebb hölgy, és egy kövér könnycseppet törölt ki a bal szeme 
sarkából.

– Miért nem kért fel valakit, hogy kísérje? – replikázott ba-
rátnője, egy molett asszony, aki azért a könnycseppnél nem volt 
dundibb. – Ez a szokás!

– Talán erős akaratú nő, ő akarja viselni a nadrágot, és ak-
kor jaj az én drága Gregorymnak – sóhajtotta az örömanya, 
aki nem ismerte Corinát, csak egyszer találkoztak, amikor a fia 
bemutatta a családnak. Annyira nem volt sok öröme, de anyá-
nak anya volt.

– Eh, az e fajták mind karrierista pi… Nem érdekes – le-
gyintett az első, idős nő, majd beleszipogott a zsebkendőjébe. 
Nagyjából kétpercenként változtatta a véleményét, ugyanis neki 
sosem volt saját. Elcserélte mind, fiatalabb korában, zsebken-
dőkre…
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II.

Két hónap telt el az esküvő óta, és Gregory kezdte azt érezni, 
hogy nem ismeri Corinát. Nem tudta, mivel foglalkozik, fogal-
ma sem volt arról, kik a szülei és hol élnek, valamint a születési 
helyét sem ismerte. Sosem járt ott, nem nézegette meg a neje 
gyerekkori fényképeit, és ebben volt valami nyugtalanító. Pedig 
ő kérdezte, próbálta megismerni szíve választottját, de elnyom-
ták testét a gyönyör kívánalmai. A nő mindig lezárta a témát egy 
forró csokoládéval vagy kávéval, vagy egyéb, természetbeni 
szolgáltatással. Az esküvő után már nyugodtan hívhatták sze-
retkezésnek, de előtte inkább volt, nos, hát valami más. (Ezt ne 
feszegessük, elvégre nem beszáradt lekvárosüveg.)

– Pedig szeretném tudni, és igazán feszegethetnénk – csat-
tant fel egy alkalommal a ház „vélt” ura, aki most itt kivételesen 
arra gondolt, hogy Corina hova és minek jár el éjjelente bárhova 
és bárminek is, meg akármi, és a többi, és a többi.

– Ugyan már, Greg, felfújod a dolgot, tudod, hogy dolgo-
zom – búgta a kedves, hogy kiengesztelje a férfit. Ez ügyben 
már előkészítette a terepet a hálószobában: bevitte az újságot, 
a délutáni kávét és némi ropogtatnivalót. Hogy miért oda, nem 
tudta ő sem megmondani.

– Na, igen, de mit? Hol? Miért nem mehetek eléd? Ahogy te 
bejössz a kórházba, amikor a rezidensi vezetőm berendel gya-
korlatra, és ott vagy velem…
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– Tudod, hogy pszichológus tanhallgató vagyok, és képzésre 

járok. Ennyi – készült lezárni a vitát (és a végül sikeresen felté-
pett, de később becsukhatatlan tetejű lekvárosüveget is).

– Képzésre? Éjjel? – ezt már Greg sem hihette el. Hogy 
képzeli, mivel eteti meg ez a nőszemély? Szerelmének tárgya 
és állítmánya, alanya és birtokos fokozatú helyhatározó ragja? 
(A NÖ betű?)

– Igen – vonta meg a vállát Corina, aki megtartotta a Reilly 
nevet a házasságában is –, csak akkor érek rá.

A férje kiakadt, ott a konyhában, és a térdét csapkodta kín-
jában.

– Csak akkor érsz rá?! Te most szórakozol velem?
Hirtelen ott termett a kétes jelenű neje a félreérthetetlen, 

huncut mosollyal az arcán, és ujjaival zárta le hitetlenkedő ura 
ajkait:

– Nem szórakozom. Szeretkezem. Most.
Majd ugyanazzal a mozdulattal taszított egyet kedvesén, 

hogy az tehetetlenségi állapotba kerüljön. (Úgy tűnt, most ő fo-
gott palimadarat…)
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III.

A férfinak zaklatott álma volt: farkaskutyák és vérmókusok ül-
dözték, tépték, harapták a bőrét. Iszonyatos fájdalmában üvöltö-
zött, és próbált felébredni, de nem tudott, hiába küldte agyának 
a vészjelzéseket. Az álom maradt, és benne Corina jelent meg, 
akinek az arca most maga volt a rémálom. Mint egy zombi, úgy 
közeledett felé, és azt mondta:

– Mindenestül az enyém vagy! És nem tehetsz ellene 
semmit! – kacagott fel sátáni kacajjal az angyalarcú teremtés. 
(Lucifer is angyal volt, ne feledjük.) – Elveszem, ami a tiéd, és 
annak adom, aki méltó rá!

Hirtelen sötét lett, vészjósló szél kerekedett, megrázta a fák 
leveleit, és olyan síró hangot adtak ki az egymásnak verődő 
levelek, mint a megkínzott uszkár hajnalban, amikor beszorul 
a kijáróba, és nincs senki ott, hogy segítsen neki. 

Gregen eluralkodott a halálfélelem, és ezt üvöltözte:
– Mi a fecskefészkes lépfenéről hadoválsz itt, te asszony?! 

Nem látod, mi történt velem? Megettek a kutyák! A farkasok! 
A vérmókusok és a vérfarkasok!

– Vérfarkas, brrr, ugyan már! – legyintett az ördögi nő, és 
egyre közeledett arcával férje nyakához. – Most… Elveszem, 
ami az enyém!

Majd kitátotta a száját, hogy hatalmas fogait belemélyessze 
a férfi adrenalintól duzzadó nyaki verőerébe…
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Gregory felriadt velőtrázó üvöltéssel, és a nyakához kapott. 

Valami felfoghatatlan fájdalom hasított belé, és meleget érzett 
oldalt. 

– Á! – rögtön a szeme elé kapta a kezét, mikor megérezte. 
Az éjszakai, réveteg fényben, amely kintről szűrődött be az ab-
lakon, megnézte közelről, de csak jól látta, amit lát: ez vér!  
…Vér? Hogy kerül ide vér?! Hacsak…

– Corina! – sikoltotta rémülten. – Corina!
De hiába kiabált, senki sem volt ott. A szoba falai üresen 

visszhangozták kétségbeesett kiáltását.
– A rohadt életbe! – dühöngte, majd vérezve, izzadtan és 

remegve kiszállt az ágyból.
Az éjszaka hátralévő részében megpróbálta megkeresni azt 

az irdatlan állatot – pókot, bogarat, kígyót, bármit –, ami meg-
harapta. Bemászott az ágy alá, felhajtotta a lepedőt, kipakolta 
a szekrényt, felvéste a hajópadlót. Szétbontotta volna a lakást, 
épületgépészeti csonkká amortizálva, ha nem tör rá valami isme-
retlen remegés, görcs és földöntúli fájdalom.

Az egész teste égett, lángolt belül, pár perc múlva pedig 
olyan hideg lett, mint a jég. Majd újra felgyulladt belül, és megint 
lefagyott. A víz leverte, és nem tudott mást csinálni percekig, 
csak tompult aggyal és sokkos állapotban, önkívületi állapotig 
üvölteni…

A végén – mielőtt elvesztette az eszméletét – mindent ki-
hányt, amit előző este megevett, és hamuszürkén esett össze 
a földön.

A lenti lakó mindeközben egy partvisnyéllel ütötte a plafont, 
hogy:
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– Legyen szíves, halkabban hányjon! Részeges, bulizós, 

lakógyűlésre nem járós disznó! …Hajnali kettő van, bazmeg!!!
(Hoppá, ezt benéztük, már nem sikerült kitakarni, kifütyülni, 

és egyáltalán. Lektorka… Emiatt a latin kifejezés miatt rá kell 
pecsételni a könyvre a korhatáros karikát… Bazmeg… Jó, akkor 
nem latin!)

Aztán csend lett, és ezt betudta annak, hogy valószínűleg 
a talajszomszéd végre hallgatott rá, ezért elment aludni.

Fogalma sem volt arról, hogy odalent gyűszűvirággal éppen 
megmérgeztek valakit…
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III. (még mindig)

Reggel köszöntött rá a csatatérre, amivé Greg változtatta a há-
lószobát, a nappalit a konyhával, és az előteret. Ő még a földön 
feküdt, benne a hányásában, semmi ereje nem volt, kiszökött 
az élet a lelkéből, és egy aprócska kicsi egérnek érezte magát. 
(Véregérnek a vérmókus mellé… Öregem!!!) A fájdalom elmúlt, 
eltűnt, helyette valami kegyetlen érzés kerítette hatalmába. Meg 
a hányás bűze, de már kezdte megszokni az orra. Magányos 
volt, félt, és őrült szomjúság kerítette hatalmába… De hogy kel 
fel? Hogy szerez erőt? Nem érezte önmagát, először azt hitte, 
meghalt. De meghallotta, hogy Corina hazaérkezett, és akkor 
nem lehet a mennyben, mivel az a nő a pokolra való. Biztosan 
megcsalja az a céda és cemende, cement és cédula, cafka és 
sapka, macska és puska… (Látom, megtaláltad a Word szino-
nimakezelőjét. Nem működik?) Mennyire bolond volt, hogy hitt 
neki, hogy bízott benne! Belecsavarodott az ujjába és az ujjé-
ba… (Ez utóbbi ordas latin szóvicc akart lenni. De nem lett.)

– Hát itt meg mi történt? – kérdezte rideg, érzéketlen hangon 
Corina, és vonásai már egyáltalán nem tűntek angyalinak. Sőt, 
anyaginak sem. Nem tűnt emberi lénynek, de nem tudta volna 
megmondani senki laikus, hogy miért.

Greg a reggelt egy groggal kezdte volna, ha felkelhetett 
volna. A hasán feküdt kiterülve, arccal a padlón. A fejét sike-
rült felemelnie, és így láthatta a felesége átváltozott, de mégis 
ugyanolyan arcát, alakját.

– Veled mi történt? – nyögte ki ebben az ágyelő-pózban.
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Corina megengedett magának egy flegma mosolyt.
– Túl sokat kérdezősködtél. Itt volt az ideje a következő lép-

csőfoknak, drágám! – Az utolsó szót már gunyorosan ejtette ki, 
és megvető mosollyal nyugtázta, hogy beteljesítette tervét.

– Milyen lépcsőfok? Miről beszélsz? Mit csináltál ve-
lem? – nyöszörögte továbbra is ágyelő-pózban a magatehetetlen 
férje, mivel beakadt a nyakában egy csigolya, és nem tudott 
kiszabadulni ebből a pozícióból.

Felesége átváltott a kereszttartásos karba tételből és a fleg-
ma hozzáállásból valami sokkal kommerszebb állapotba, majd 
érdeklődést színlelve leguggolt a szőnyegen, a káoszban fekvő 
testhez, mely inkább hasonlított valami rémregény rém remény-
telen hőséhez.

– Milyen állatot engedtél rám? Kígyót? – sziszegte teljesen 
véletlenül ideillő dramaturgiaként Gregory Rudesill, Corina 
lépre csalt férje.

A nő elmosolyodott, és egy pillanatra visszatért a régi énje, 
mikor felkacagott, önfeledten és huncutul nevetve a férfi osto-
baságán.

– Kígyót? …Ugyan! Én voltam. Elvettem, ami a tiéd, ami 
az enyém! Elvettem, és annak adtam, aki méltó rá, magam-
nak! – és sátáni kacajra csendült hangharangja.

Gregnek a haragja csendült fel a szívében, mert egyre inkább 
nem értette, miért játszik vele ez a nő, mit akar tőle, miért csal-
ta tőrbe? Nincs pénze, nincs lakása, nem volt sosem haragosa,  
miért hát ez a pszichopata viselkedés?

– Te haraptál meg? – Ezt a kérdést mondta ki egyetlenként, 
szinte lehelve a pórul járt férj.



14

p

v
– Vámpír vagyok – nézett bele mélyen és komoly arccal 

Corina a földön fekvő társa szemébe. – És imádok színészked-
ni… Meg kellett tennem. És most már te is vámpír lettél. Így 
rendeltetett, hogy az idők végezetéig együtt lehessünk. Mert 
szeretlek, és az enyém vagy. Nem tehetsz semmit ez ellen…
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IV.

Pedig Gregory Rudesill, utolsóéves háziorvos-tanhallgató rezi-
dens... (Ez nagyon  szexi. Mondd, mennyi  lesz a  kezdő fizetése 
a diplomaosztó után? Biztos nem Magyarországon fog praktizál-
ni… – Cssst! Khm... Elnézést. Szóval...) Pedig Gregory Rudesill, 
utolsó éves háziorvos-tanhallgató rezidens nem hitt a természet-
feletti lények létezésében. Sem Istenben, sem az ördögben, sem 
a Mikulásban, sem a vérfarkasban, és így a vámpírokban sem. 
Képtelen volt elhinni, hogy a felesége, és így ő maga is évezre-
dekig élő, társadalmakat végigharapdáló és vérszívó pokolfajzat 
lehet. Egy globális szúnyog, ami a saját exfaján élősködik és 
szaporodik… Az evolúció szatirikus kifigurázásaként…

– Miért kellett megtenned ezt velem? – kérdezte még mindig 
álomszerű, sokkos állapotban, mikor már ült az ebédlőasztalnál, 
és Corina fogta a kezét, egy csésze valami gőzölgött mellette 
a csészében. (Nem szóismétlés, tényleg abban gőzölgött. Elvégre 
egy  csésze  valami  nem  gőzölöghet  egy  bögrében,  mert  akkor 
már bögre valami lenne, és… Hagyjuk.)

– Ki kellett választanom egy társat, ez volt a vezetőim aka-
rata. Te voltál a legjobb választás. Évekig kerestelek, kutattalak, 
mire megtaláltalak abban a bárban. A legjobb vérdonorom vagy, 
és én a legjobb választás vagyok neked. Együtt olyan erősek 
leszünk, hogy legyőzhetjük az egész vámpír- és vérfarkas-tár-
sadalmat…

– Hát vérfarkasok is vannak?
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– Vannak bizony! A mi esküdt ellenségeink… És vérnyulak, 

vérmókusok. De ezekről rég csak legenda szól, füstös, erdei le-
genda, mely minden vámpírt visszatáncolásra óvatosít…

– Corina… Nem porfiria ez inkább? A nagyapámnak is 
volt… Nem bírom a fényt, szárad a bőröm, viszket a szemfogam 
fölött, és kívánom a véres húst… És úgy őrjöngenék, gyilkolász-
nék… Nem lehet, hogy porfiriás vagyok, és most hallucinálom 
az egészet? Szedhetnék gyógyszert!

– Nem. Tudom, bár az lennél, és most haragszol rám. De 
tudom, nem hiszed, hogy mindezt a te érdekedben tettem. Nem 
akartam, hogy mások találjanak meg és alakítsanak át… Azt 
akartam, hogy engem erősíts. Te vagy a legjobb az ágyban… 
Ez is motivált. Így legalább az öröklétbe szerelmeskedhetjük 
magunkat… És csak az enyém leszel, s én a tiéd. Pap szentelte 
házasságunkat, úgyhogy az örök. Együtt kell maradnunk…

– És most… mi lesz? Ugye… ugye nem fogok csillogni 
a napon, és nem lesz zsíros a hajam?!

– Nem, te jó ég, az csak egy elcseszett anti-propaganda-
film… Megnyugodhatsz. Vámpír lettél, nem buzi.

Greg kezdett ocsúdni. Nem tudta, miért kellett az életének 
egy éjszaka leforgása alatt rémálommá változnia… Csak ült 
félig kábán az asztalnál.

– Ezt idd meg – nyújtotta felé a gőzölgő csészét a nő. – Első 
adag… Muszáj. Különben meghalsz még ma éjjel. Egy fris-
sen harapott vámpír – ez olyan, mint a csecsemő az emberek-
nél – 24 óra leforgása alatt elpusztul, ha nem kap nyers vért.

– Mi? …Igyak vért? Megvesztél? – hőkölt vissza Greg már 
éberen, élesre nyílt érzékekkel. A hallása, a látása, a szaglá-
sa… Az értelme… És a vér… A friss vér… Ellenállhatatlan… 
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Megszédült a szagától, érezte, ahogy befonja az orrában a szőrt 
az érzés.

– Csak egy csészével… – tukmálta kedvesen Corina a por-
celánedényt.

– Jézusom, nem! …Honnan van ez?
– Á, semmiség. Találkoztam reggel a lenti szomszéddal, és 

végig kellett hallgatnom a perpatvarozását, így aztán digitáliszt 
etettem vele, majd kivéreztettem, és ledobtam a hulla… hulla-
dékgyűjtőbe. Teljesen lapos, az összes vérét kiszívtam, és egy 
részét visszaöklendeztem ebbe a csészébe… Csak neked. Így 
megszentelve már nem mérgez. Igyad!

Greg nagyot nyelt, mert visszaöklendezett vért még kevésbé 
akart meginni, mint bármilyet is. Mindeközben egy kis része 
ott mélyen belül majd megőrült ezért a nedűért. Miért ne ihatna 
belőle egy kortyot? Csak egyet?!

– Add ide – győzött benne az egyre növekvő szomjúság, 
és elkapta a csészét, majd egy hajtásra ki is itta. Nem gondolta 
volna, hogy valaha ennyire ízleni fog ez a testnedv, ilyen édes 
és zamatos lesz… Pedig azt hitte, sós, igazából a paradicsomlé-
re emlékeztette. Finom volt… Minden összetevőjét érzékelte: 
a vasat, a vitaminokat, nyomelemeket, vérlemezkéket, hemog-
lobint és vérsavót… Ez AB pozitívos vér, ugrott be neki, de nem 
tudta, honnan.

– Első osztályú, nem igaz? És már legalább nem pampog 
a gazdateste. Megmentettük a világot egy ilyen aljadéktól. De 
a vére jó – mosolygott szeretettel a felesége, Corina Reilly, és 
elégedetten szemlélte „teremtményét”.

– Annyira örülök, hogy nem csaltál meg – felelte Greg, 
viszonozva a kézfogást és simogatást, amit Corinától kapott. 
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A férfi megnyugodott az ivás után, hamuszürke és csapzott arca 
kisimult, egészséges színű lett, mint bármelyik emberé. Pedig 
már nem volt az…
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V.

Megint álmodott… 
„Nem akarok embert ölni… Ez iszonyatos… De innom kell… 
Innom kell…”

Felriadt.
Napok óta csak ez megy. A vámpírléttel való harc, és a rea-

litás, valamint őrület határán levő libikóka… Talán egy rossz 
álom – susogja a fülébe az aktuális hang –, talán porfiria, talán 
csak belealudt a legfrissebb, slágerlistás, vámpíros könyvbe… 
Bár abból fel lehet ébredni…

De nem riadt fel jobban. Már fent van!
Mégsem vámpíros könyvet olvas. De kár! Hiszen annyi van!
De mindez igaz lenne, nem csupán mese?!
Corina feküdt mellette az ágyban, felé fordulva, mint egy 

gondoskodó anya. Greg már nem gyűlölte a nőt azért, amit tett, 
inkább áldozatnak érezte őt magát is. Évszázadnyi vérengzés 
áldozatának…

– Mikor és hol születtél valójában? Hol éltél, mielőtt vámpír 
lettél?

– 1776-ban, Hampshire-ben… Tizenkilenc éves koromban 
váltam vámpírrá, mikor megharapott a helyi plébános… Azóta 
keresem az igazit… Nem az igazi plébánost, hanem az igazi 
társat.

– Plébános? – ült fel izgatottan Greg. Mindent tudni akart, 
átváltott egy mániás vámpírtanonc szerepébe. – És a kereszt? 
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A szenteltvíz? Nem az van, hogy ezeket a magatok… – itt rezig-
náltan nyelt egyet – …a magunkfajta nem bírja?

– Á – legyintett vérszívó neje –, az csak színjáték. Semmi 
bajunk tőlük. Viszont a hívő életű papoktól és apácáktól ment-
sen meg a… vezetőség.

– Akkor mi most az ördögnek dolgozunk? – kérdezte kissé 
félve a férfi.

– Vezetőségnek hívjuk, és nincs ilyen természetfeletti beso-
rolása – felelte a nő –, hívhatod annak, ha akarod… De nincs 
megfogható gonoszsága, egyszerűen csak létezik, mint ahogy 
minden hatalom, amely irányít.

– De ez… alapjában véve rengeti meg a társadalmi állapotot 
és hitet bármiben is! – csattant fel Greg.

– Ezért akarok változtatni ezen, és a vezetőség maximálisan 
támogat – majd a férje fülébe súgta –, de csak engem és téged!

– Mit? Hogy? – hebegett párja.
– Nem akarom, hogy többet embert kelljen ölni az ételért és 

italért. És hiszem, hogy te vagy az, aki ebben segítesz nekem. 
Nekünk. Magadnak. Az egész vámpírtársadalomnak – mosoly-
gott Corina, és ismét angyalira váltott az arca.

– De… A múltkor a szomszéd…? Hisz azt megölted…
– Nincs még megoldásom erre a problémára. Háborús vesz-

teség… Sajnálom. Amúgy tényleg idegesítő volt… És folyton 
kapitálisakat fingott, persze hogy éjjel… Nyitott ablaknál! Egy 
vámpírnak eszement szaglása van, megérzi, és azok a pukik 
tényleg elég törvénytelenek voltak…

– Jó – hárított Greg –, a lényegre! Hogy érted, hogy én majd 
változtatok ezen? Évezredes megoldatlan problémát majd pont 
én oldok meg? Elment a józan eszed! 
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– Mostanra lett annyi vámpír, hogy kezd elfogyni köztük 

az ember… és így a mindennapi betevő. Túl sokan vagyunk. 
Kell egy megoldás, hogy ne vesszünk ki, és az emberiség se 
tegye ugyanezt. Kellemeset a hasznossal… Gondolkozz ezen. 
Kérlek, fontold meg! Állj mellém ebben a háborúban!

– Mióta küzdhetsz… El sem tudom képzelni. Több mint két-
száz éves vagy… Iszonyatosan öreg. Nekem a családfám nincs 
ennyi idős… Én ezt felfogni sem tudom. Mikor halsz meg?

– Amíg vért iszom, addig soha.
(Basszus… Ja, nem szóltam semmit!)
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VI.

Gregory minden létező szabadidejét a könyvtárban töltötte, és 
vámpíros könyveket, szaksajtót olvasott, mindent megnézett, át-
kutatott, hogy megoldást találjon a vámpírok és emberek életben 
tartására. „Egy egészséges és hasznos szimbiózis, anélkül, hogy 
meghalnának, vagy vámpírokká változnának az emberek” – ezt 
írta a jegyzetfüzetébe az első lapra.

– Kóser vámpírság – suttogta. Mellette lehuppant egy hason-
lóan mániákus könyvolvasó, aki mindjárt felcsattant a véletlenül 
meghallott kifejezés kapcsán:

– Nono! Csak semmi zsi… natellenes, vagyis eretnek gon-
dolat! Ugyan ma már nem égetnek meg ezért embereket – és 
itt közelhajolt az idegen Greg füléhez –, de könyveket igen. És 
lehet, hogy éppen úgy, hogy a maga kezében van a papír…

A főhős megijedt és összerezzent. Nemhogy fogadtatásra 
nem számított, hanem egyenesen ilyenre nem. Azontúl bele-
merült az aktuális olvasmányba, ami a 19. századi vámpírok 
történetét ecsetelte gazdagon illusztrálva, cirádás képsorokkal. 
Obskurus hangulata volt, akárcsak mindegyik, a témába vágó és 
harapó történetnek.

– Vámpirodalmat olvas? – pottyantott ki egy szójátékot 
a könyvtárs. (Nem, nem könyvtáros. Mi is szeretjük a szójátékot. 
Lektor,  kérem,  törölje azt az „o” betűt… Nem azt! A másikat. 
Köszönöm.)

Greg kelletlenül nyögött egyet, jelezve, hogy igen, csak 
hagyják békén.



23

p

v
– Szereti a fantazmagóriákat? – folytatta a lerázhatatlan is-

meretlen.
A férfi nem nézett rá, tüntetőleg, hogy jelezze, nem kívánt 

a társasága. (Az idegennek, nem Gregnek. Bár ott és akkor ő ma-
gát se kívánta oda. „Bár ne lenne vámpír!”)

– Jó kis mese ez, bár én nem szeretem, tudja, racionális gon-
dolkodású ember vagyok. Szakirodalmat olvasok, most is azt 
keresek, a napkollektoros házi minierőmű szakavatott készítésé-
ről kiskereskedelmi kiszerelésben. Tudja, ez a hobbim!

Még mindig nem tűnt el. Ott ült, és idegesítette, feszélyezte, 
aggályokkal töltötte el a vámpírférfit.

– Jó magának – vetette oda, és egyre jobban belebújt 
az aktuális könyvbe, mintha veszettül kutatna valamit. (Pedig 
a veszett az a vérfarkas.)

– Magának mi a hobbija?
Most először tekintett fel a papírlegyezőből, amit a könyv 

lázas olvasása tett azzá. Az ismeretlen egy harmincas pasas volt, 
hosszú ballonkabátban, telemarketinges mosollyal és béna, het-
venes évekbeli frizurával. Elég nevetségesen festett – mert nem 
is volt festő.

Még mindig vigyorgott. „Ez most engem akar heccelni? 
Nem látja, hogy nem érek rá?” – dühöngött magában Greg, aki 
nagyon természetesnek és mindennapinak tűnt, nem voltak nagy 
szemfogai vagy szürke arcbőre. Teljesen úgy nézett ki, mint egy 
húszas évei közepén járó férfi, aki most éppen nagyon belete-
metkezett a kutatómunkába.

– Tényleg tudni akarja? – vetette oda foghegyről.
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– Igazából nem, csak érdeklődtem. Szerintem maga egy 

antiszemita irodalomtörténész… – felelte szemtelenül a várat-
lan és kéretlen olvasótárs.

– Na, most már hagyjon békén! – reccsent rá Greg, mert ez 
a pofátlan alak nemhogy az őrületbe kergeti, de ráadásul egyet-
len át nem gondolt kiszólása miatt diszkriminálja is?! Ez elké-
pesztő.

– De kérem! – fortyant fel a pofátlan alak, akinek igenis volt 
pofája, hiszen azzal vigyorgott, de most már nem tette. – Maga 
kezdte azzal, hogy megszentségtelenítette a családfámat. 

– Én?! – kapta fel a fejét a főhős hirtelen, mert most már 
nemcsak zavarták, de provokálták is. Lassan kezdte érezni, 
ahogy felgyülemlik benne a több hetes idegeskedés és gyomor-
fájás, fáradtság és vérszomj, és nagy kísértést érzett arra, hogy 
ezt a szemtelen senkit most itt jól megharapja, aztán hagyja el-
vérezni, míg az az utolsókat tátogja meglepettségében a sokktól. 
Aztán a vérveszteség miatt már gyönge, kis ereje sincsen meg-
mozdulni, vagy lehunyni szemeit, mikor jön a megváltó halál…

De visszafogta magát. „Elvégre civilizált emberek vagyunk. 
…Majd legközelebb megharapom. De előbb elküldöm az any-
jába…”

– Én mit szentségtelenítettem meg? – tényleg visszafog-
ta magát, a vér is visszatolult az arcából a helyére. Most lett 
Gregory hamuszürke, és fél szemfogát kint felejtette a szája 
szélén a disztingváltra erőltetéstől. 

A messziről jött idegesítő most már nem mosolygott, hanem 
felkapta a táskáját ijedtében, ahogy meglátta a fenyegetőre vál-
tott arcot, és eliszkolt, mintha sosem lett volna ott. A könyvtári 
leltározású szék is azonmód kihűlt, mintha sose ültek volna rajta.
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– Kár – hümmögött a vámpírrá lett ember –, pedig azt a poént 

még tartogattam neki, hogy olyan sötét, mint az Alpokalja éjjel. 
Vagy Transszilvánia? Nem is tudom. …Mindegy. Hiszen már 
elszaladt – legyintett Gregory, és tovább olvasott. 

„Egy egészséges és hasznos szimbiózis, anélkül, hogy meg-
halnának, vagy vámpírokká változnának az emberek” – futott át 
szeme az általa felírt mondaton.
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VII.

– Enned kellene valamit – suttogta fülébe Corina azon az éjsza-
kán –, eljöhetnél velem portyázni…

– Portyázni? – kérdezte értetlenül Greg, miközben meztele-
nül feküdtek a telihold fényében, az ágyon, kitakarva, csak úgy, 
maguknak. – De hát… Nem az van, hogy nem ölünk embert?

– Édesem – csitította vámpárja –, az van, hogy most egyelőre 
nincs más választásunk. Vagy te szeretnél hirtelen megöregedni, 
és kínok kínja közt meghalni? Mert én nem. És ha ez rád még 
nem is vár, rám igen. Elvégre kétszáz éves is elmúltam…

– Oké, de én… Nem szeretnék embert ölni, vagy újabb vám-
pírt szabadítani erre a világra… Biztosan vannak elegen, akik 
isznak, esznek és szaporítanak…

– Nem kell embert ölnünk. Vagyis a már haldoklókat nem 
számítva… Mit gondolsz, mit csináltam én, amíg téged vártalak 
a belgyógyászaton? – kuncogott Corina.

– Mit csináltál?! – fordult felé vészjósló gondolatokkal Greg, 
és erőltetve felült, elnyomva az arcát. Látszott, hogy hasizomra 
kellene gyúrnia, mert eléggé elpuhult. Persze erre most nem ér 
rá…

– Megcsapoltam az elfekvőben a sok haldokló kómást – fe-
lelte a felesége. – Nyugi! – vágta oda rögtön, amikor látta, 
hogy a férje kezd felmérgesedni. – Mindig csak olyanokat, 
akiknek nem volt esélye a túlélésre… Tényleg csak azokat. És 
nem vagyok erre büszke. Csak… Ilyenekre gondoltam most is. 
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Beszökhetnénk a kórházba… Megcsapolhatnánk a vérkészle-
tet… Csak egy kicsit!

Itt Greg komolyan felült, és most már fenyegetően nézett, 
mert ő maga is fenyegetve érezte magát.

– Te most komolyan meghibbantál, vérfarkas harapott meg, 
vagy csak szedsz valamit, hogy engem bosszants?! – csattant fel 
a nyilvánvalóan vakmerő ötlet hallatán.

– Jó, jó, végül is van másik alternatíva is, „te” már biztosan 
tudod! – replikázott sértődötten és gúnyosan a neje, kihangsú-
lyozva a személyes névmást.

– Nem, nem tudom! Két hónapja két ügyelet között azt 
a rohadt könyvtárat bújom, de nem, még mindig nincs megol-
dás! – Greg most már kiabált, mert egyre inkább azt érezte, hogy 
kezdik őt férfiasságában megalázni, és megkérdőjelezni frissen 
szerzett képességeit. Ez most nagyon érzékenyen érintette, hisz 
fiatal vámpírként sebezhető volt, embernek pedig már nem szá-
mított. Az egyetlen támasza Corina volt, akiben kénytelenül és 
feltétlenül meg kellett bíznia, mivel mentoraként és „anyjaként” 
ismerte őt a szokásos feleség, szerető és barát címszavak mellett.

Mentor, anya, feleség, szerető, barát és… Nő. NŐ!
Abban a pillanatban elöntötte valami szokatlan melegség 

és izgalom, mint amikor egy kisgyerek talál egy nagyon régi 
pénzérmét az utcán, és megkérdezi: „Anyu! Megnyalhatom?” 

Fény gyúlt az agyában…
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VIII.

…Ez a fény sugárzott…
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IX.

…még mindig…
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X.

(…Mert olyan sokáig tartott, hogy két külön fejezetet is szentel-
tünk neki.)
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XI.

(Sőt. Hármat.)
Azonban Greg Rudesill, Corina Reilly férje, bizalmasa és szó 
szerinti Élet-társa saját maga szerint élete legnagyobb felfedezé-
sére jutott. Ott a teliholdfényes ágyban, egy szál testnyúlványban, 
a hitvese mellett (Hit? Vese?). Mint ahogy a nagy gondolkodóknak 
sem kell több egy lótusznál vagy egy fürdődézsánál. (Dézsa vű…)

Korszak- és körszakáll-alkotó ötleteket bárhol ki lehet talál-
ni, mert jön a szikra és patt…

– Hát persze! Embert sem kell ölni, vámpírt sem kell gyárta-
ni… Nem gondoltatok még soha arra az alternatív megoldásra, 
hogy… tudom, őrültség, de hallgasd meg… – Greg hagymázas 
állapotban égett.

– Hallgatlak – bámulta Corina, mert ilyennek még sosem 
látta párját az első szerelmes éjszakát leszámítva.

– …Nem gondoltatok még női vér-alapanyag felhasználá-
sára? Érted… Kimondottan nőire gondolok – sandított a férfi 
a nőre, remélve, nagyon remélve, hogy az érti, mit akar mondani.

Corina lassan bólintott, majd szégyenlősen maga elé nézett.
– Ó… Hát hogyne. De azt nem szabad. Évszázadokkal ez-

előtt, de már Drakula után volt egy vámpírcsalád, akik próbál-
koztak ezzel, és kíméletlen halállal pusztultak el. A havi vérzés 
szent esemény, az emberi élet ciklusának mikro méretű mása, 
nem nyúlhatunk olyan vérhez. Ez az első és általános szabály… 
Azontúl belegondoltál, hogy rohadtul gusztustalan is?! – Corina 
egy pillanatra elundorodott magától.
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– De gondold el, mennyi nő szenved a premenstruális szind-

rómától vagy nagyon erős vérzéstől – bizonygatta Greg, de ő se 
nagyon akarta elhinni, hogy hallja is, amit mond, mert tényleg 
undorítónak és kiábrándítónak tetszett. – Ez szörnyű, de meg-
szabadíthatnánk őket is, magunkat is. Nekik azonnali megoldás 
minden holdhónapra, nekünk emberélet-mentes táplá… Uhh, hát 
tényleg. De táplálék. Persze kizárólag frissen, azonnal csapolva. 
Hiszen olvastam, hogy csak a friss… Tudom. Tudom, hogy most 
ezt elutasítod…

– Nem, nagyon jó ötlet lenne – suttogta maga elé nézve a nő, 
a felismeréstől meg az esti citromos tequilától is kissé megrésze-
gülve –, de azóta senki nem merte megpróbálni. Pedig lett volna 
rá elég mód. De honnan tudnád, kit kell megcsapolni? Hogy ér-
néd el, hogy belemenjen? Akkor fel kellene fednünk magunkat, 
ami egyáltalán nem volna jó. A vezetőség sem akarja ezt…

Greg visszadőlt hanyatt, feje mögött karjaival, kiterülve, 
miközben élvezte, hogy végre nem egy báb, hanem gondolkodó 
…vámpír. Kattogtak a fejében a fogaskerekek, végeláthatatlanul 
kocogtak, morzsolódtak, termelték a gondolatokat.

– Nem, nem, várj csak! Én háziorvos-rezidens vagyok, de 
átképezhetem magam szülész-nőgyógyásszá… Te pedig pszi-
chológiát tanulsz… És különleges képességed a hipnotizálás, 
hiszen engem is azzal altattál el. Gyakorlatilag „anesztes” 
lehetnél, míg én „műtök”… Nem tudom, mennyi időbe kerül, 
de megválthatjuk a világot! – ismét felült, de izgatottságában 
most Corina vállait markolászta. (Illetve oppardon… Greg! Azok 
a mellei!) 

– Elnézést – váltott át a vállakra a főhős, és a főhősnő erősen 
gondolkodott (még pofon csapni sem volt ideje, ereje és kedve).
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(Állj. Miért  csapná  fültövön,  ha  egyszer  a  férje? A  kérdés 

jó. És a válasz? A válasz nem jó. Kedveseim, ők színészek, akik 
eljátsszák a szerepeiket, mikor vége a jelenetnek és snitt, akkor 
hazamennek  a  saját  életükhöz,  amiben  a  másik  színész  nem 
szerepel… És csak azt engedik megtenni, ami a szövegkönyvben 
benne van, az azon kívüli spontán tevékenységet nem. Hát ezért.)

Corina még mindig gondolkodott, előre meredt szinte ka-
tatón állapotban (a gyártásvezető is erősen gondolkodott, hogy 
talán ki kellene penderítenie a szerzőt). 

Nagy sokára szólalt csak meg (addig Greg ivott egy kávét, 
és megtörülte a homlokán serkedt pattanást, mielőtt lealapozta 
a sminkes kolléganő):

– Megválthatjuk a világot – az emberekét és a túlvilági 
lényekét is! – egyre jobban belelovalta magát az ötlet kibonta-
koztatásába a fiatalos vámpírnő.

– De mi van, ha mi is meghalunk? Ha a szent vér megcsapo-
lásának büntetése nem csak legenda? – komorodott el hirtelen, 
gyorsabban, mint ahogy megörült az ideának.

A Hold elé felhők tolakodtak, így az éjjel komor lett és bi-
zalmatlan. A felhők mögül lassan kievészkedett néhány agilis 
holdsugár, de azokat is elnyelték az őket bámuló szemek, Greg 
szemei. Éjfekete volt minden, harapni lehetett volna a sötét-
ben… De ők most nem haraptak. Inkább megváltani készültek 
ezt a kicsinyke, nyeszlett és gyönge kis világot.

– Csak egy családot érintett, akikről én is olvastam, igaz, 
nem tértek ki haláluk okára, de ha csak náluk volt, ez esetleg 
genetikai probléma is lehet. Mi van, ha nem átkozottak vagyunk, 
hanem a vámpírság olyan, mint egy vírus? – használta fel orvosi 
ismereteit a férfi.
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– Még nem gondoltam így a létemre – biggyesztett Corina, 

mert nem ilyen második, kevésbé átütő erejű megvilágosodást 
várt. 

– Nem úgy értem… Hanem, mint a herpesz. Vagy az AIDS. 
Egyszerűen továbbadod… És kész. Ha nem vigyázol, persze. 
Vagy öröklődik, mint a paranoid skizofrénia…

– A herpesz jobb hasonlat, szerintem – bökött a vállára a fe-
lesége. Ha valamit jobban utált még a vérfarkasoknál is, az az 
elmebetegség bélyege volt.

– Jó – hagyta helyben Gregory (nem szó szerint, ez nem 
a Pankrátorok Éjszakája!) –, csak érzékeltetni akartam. Mert 
ebben az esetben genetikai mutációról lehet szó. Ezt persze la-
boratóriumi körülmények között kell megvizsgálnunk, mielőtt 
alkalmaznánk a feltételezést…

A Hold teljes kerek cipóképe visszatért, és bevilágította 
a hálószobát. Corina rágördült a férje bal karjára, és mellkasára 
fordult, odabújtatta puha hajú fejét. Az simogatni kezdte a feke-
te hajfürtöket. Idilli volt a jelenet. („Kávét! Valaki hozzon kávét! 
Mindjárt elalszunk! Vagy mi is elmegyünk dugni…” „Jobban 
járnának az olvasók!” „Tényleg?!” „Jó, nem.”)

– De hol találnánk alanyt, aki elvégezné a vizsgálatot? 
Ki vállalná? Senki – suttogta a nő. Most ő bámult a Holdba. 
„Holdhónap… holdhónap. Hód, holnap” – gondolta.

– Dehogynem, gondolj Flemingre…
– Gondolok, de ki az? – „Nem is arra gondoltam, hanem 

hogy holdhónap… De mindegy.”
– Ugye, most viccelsz? Neki köszönhetjük a penicillint.
– Ja, értem! Bocsáss meg, kétszáz éve még nem volt ilyesmi. 

Azóta nem olvasok híreket…
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– De antibiotikumot szedtél a múltkor a szövődményes 

tüdőgyulladásodra, nem?
– De. Tényleg.
– Na, az penicillin. És ez az ember fedezte fel.
– És ez hogy kapcsolódik a mi történetünkhöz?
– Fleming saját magán próbálta ki a penészgombából kivont 

szert… Két lehetősége volt, illetve három. Vagy rosszabbul lesz, 
vagy nem történik semmi, vagy meggyógyul… Meggyógyult.

– Te magadon akarod kipróbálni a szent vér hatását? – képedt 
el Corina. – Tudod, hogy ez milyen kockázatokkal járhat? Te 
vagy a kiválasztott! Ha elpusztulsz, oda több száz év reménye! 
Kétszáz év kutatásom, és három hónapnyi szenvedélyes szerel-
mem! Talán nem ez a megoldás… Talán… Vagy… Próbáld ki 
rajtam! Én megiszom. Majd azt gondolom, hogy valaki mást 
csapolok… Úgyis a jövő héten esedékes, és nekem pontos a cik-
lusom, mint az atomóra…

– Atomóra? Ezt ismered, a penicillint meg nem?
– Jól van, a múltkor feljött a neten egy Google-hirdetésben, 

és utánanéztem… Speciel a penicillin nem jutott eszembe.  
…Most utálsz?

– Dehogy utállak, de figyelj, sokkal fontosabb dologról van 
szó, az életünkről, mi több, egész vámpírnemzedékek életéről. 
Az emberek sorsát nem is említve… Muszáj megpróbálnom. Ha 
én vagyok az a kiválasztott, akkor biztosan megmenekülök. Na 
jó, nem biztosan, csak talán… Remélem. Nekem kell meginnom 
először. Érzem…

– Vérengző vezetőm, de rémes – sóhajtotta Corina az öle-
lésbe belelapulva az ágyon, kedvese mellkasán. – De meg kell 
próbálnunk, akármilyen bizarr is.
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– Te komolyan több mint kétszáz éve havonta vérzel? – gri-

maszolt elképedve Gregory. – Minden elismerésem a nőké!
– Ki lehet bírni, egy idő után hozzászokik az ember. Persze 

nektek, pasiknak, erről fogalmatok sincs… De majd megtudod, 
hogy milyen lesz ugyanennyi idő után borotválkozni… Fel sem 
fogod venni…

Majd belealudtak mindketten az éjszaka csöndjébe, és ki 
tudja, miket álmodtak. (Én tudom.)
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XII.

A vámházaspír következő reggel izgatottan ébredt, mint az a bi-
zonyos kisgyerek, aki később egy zsilettpengét talált, de az ő 
esetében sajnos nem végződött szerencsésen a felfedezés. Greg 
Rudesill, és igéző neje, Corina Reilly (azért írjuk le a neveiket 
folyton, mert normálisan megjegyezni lehetetlen, és ezért mindig 
szem  előtt  kell  tartani) frissnek, tettre késznek és endorfinnal 
teltnek érezték magukat ébredés után. Legszívesebben gyönyö-
rig harapták volna egymást – kiszívható préda híján. De megálljt 
parancsoltak felerősödött ösztöneiknek, mert tudták, dolguk 
van. Miután meghatározták a világmegváltás tényét, és kibon-
takoztatták a tervet, azt meg is kellett valósítani. Ez pedig teljes 
egészében rájuk várt…

– Menni, sietni, rohanni, nem maradni – ütötte szavaival 
a taktust a feleség.

– Egek, te tényleg igé-ző vagy – húzta magához a férje, és 
mélyet, állatiasat szippantott annak hajából.

– Jaj, te és a szóvicceid…
– Még kétszáz évig hallgathatod…
A reggelben lógott valami ismeretlen erő… A pirítós, a vaj, 

a kávé, a gyümölcs, a müzli, a tojás és a szalonna pörgő-forgó, 
nagy skoláris etvaszában kulminált a nap fénypontja. Akkor. És 
ott. (Nekünk meg jóéjt! Éppen…)
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XIII.

Ez egy szerencsétlen fejezetszám, ide nem írunk semmit. Nem 
mintha babonásak lennénk, ezt le is kopogjuk. …Ki az? Na, 
mindegy. Elnézést kérünk a kellemetlenségért.
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XIV.

A nap további részét a vérházasok tervezgetéssel, folyamat-
mátrixokkal és mágnestáblák telefirkálásával töltötték. Még 
szerencse, hogy a kórházban a gyakornoki szekció aznap épp 
tanulmányi útra ment, így a gyakorló szárny bemutatótermében 
szabadon lehetett ötletelni, agyalni és töprengeni a véresen 
komoly feladaton. A vámpírvilág megváltása ugyanis elég 
bonyolultnak tetszett – mivel teremtett lényeknek kellett meg-
oldani –, szemben az emberi világéval, amely nagyon egysze-
rű – mivel a Teremtő elvégezte, és kész. ( :) )

Estére elkészültek egy rövid távra szánt tervvel, amolyan egy 
évessel, amennyi idő alatt be kell vezetni a lehetőséget, mielőtt 
kihal az emberi faj és a vámpírtársadalom.

–  Jó, akkor foglaljuk össze: kell nyitnunk egy nőgyógyásza-
ti klinikát, meg kell hirdetnünk az eseményt, és jönnek a lányok, 
asszonyok vérleszívásra – kulcsolta össze a kezét a férfi.

–  Vér, lesz ivás! Nekünk. Optimális esetben… – tette hozzá.
–  Merthogy?! – csattant fel a felesége, aki már kicsit unta 

a beszélgetést. Kezdett korogni a gyomra…
–  Úgy értem, optimális esetben egy év… – fejtette ki békél-

tető szándékkal Greg.
Corina felállt az asztaltól, majd nyugtázva a döntést, végig-

nézett a tárgyalásuk vizuális nyomain, így szólt:
–  Akkor takarítsunk. 
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XV.

Tizenöt évvel később, a tizenötödik  fejezetben sikerült áttörést 
elérniük a nagyszabású terv akadályoztatott részein. („Mindjárt 
elalszom… Pedig te nem is tudsz hipnotizálni… Vagy különleges 
képességed  az  unalmas  könyvek  írása?”  „Tudod  mit,  csinálj 
úgy, mint a házgyári fürdőkád: dugulj el!”) 

Greg és Corina (a neveikre már nem emlékszünk, ezért 
kipikopipészt  majd  legközelebb) az évek során mesteri fokon 
kiképezte magát a gynekológiából. (Güneko. Nem gy’neko. 
Érthető?) A doktor és az asszisztensnő már öt esztendeje prak-
tizált, mire elindíthatták projektjüket, mert magánklinikaként 
csak nagy nehezen tudtak hírnevet és széles körű pacientúrát 
szerezni a világválság kibontakozása miatt.

Nekik az elmúlt tizenöt év csak egy pillanatnak tűnt az év-
századok hosszúságához képest, ami egyébként várt rájuk vám-
pírként. Akkor miért ne telhetne el még ugyanennyi kihívásokkal 
fűszerezve? („Te, gyere ki…” „Nem tárgyalok veled!”)

* * *

A Transzmedika Központ minden reggel 9-kor megnyitotta 
kapuit az asszonyi nem előtt. Az asszonyi igen előtt meg még 
jobban… A váróban egy ideges párocska feszengett a recepciós 
pultnál.
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– Jövő héten keddre van új időpontunk – mondta a titkárnő, 

egy átlagos arcon átlagos sminkkel megáldott, unalmas terem-
tés. – Ugyanígy kilencre. Jó Önöknek?

– Nem tudom. Mindenképpen ide kellene szólnunk előtte, 
mert ha már vége a tudja mimnek, akkor a doktor úr úgysem tud 
leszívni, csak megvizsgálni… – suttogta aggódón a vizsgálandó 
fiatalasszony.

– Ne haragudjon, de ezt nem értem. Ha semmi akadálya an-
nak, hogy most leszívja Önt a doktor úr, akkor mi szükség van 
új időpontra? Egyúttal meg is vizsgálja. Most be tetszik menni, 
és kész.

– Igen, de… tudja, ez roppant kellemetlen – nézett körbe 
a férje –, mert…

(„Baaasszuskulcs!”
„Mi van?!”
„Itt is eltelt tizenöt év! És pont ennek a rohadt mondatnak 

a kellős közepén! Mi az  istent akart mondani a pasi?! Te nem 
emlékszel?”

„Hogy a jó életbe emlékeznék, hát nem mondtad el!”
„Megőrülök! Neked mindent el kell mondanom?!”
„Jó, tudod mit, én… Most itt hagylak magaddal!”
„Grrr… Menj csak, te senkinek nem hiányzó alak, aki a vé-

remet szívod folyamatosan!”
„Miii?! Megharaplak!!!”
„Jáááj!!!” 
Hm, sikerült elkergetnem, egyszerűen jó vagyok, szóval ak-

kor most szerzőváltás, és neki is állok helyre hozni a gubancot… 
Térjünk oda vissza, hogy...)
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– Ne haragudjon, de ezt nem értem. Ha semmi akadálya an-

nak, hogy most megvizsgálja Önt a doktor úr, akkor mi szükség 
van új időpontra? Most be tetszik menni, és kész.

– Tudja, kicsit félek – remegte el a jövendőbeli páciens.
– Dehogy – nyugtatta a recepciós –, ön nem kicsit fél, hanem 

nagyon. Ne tegye! – És végezetül megnyugtatóan rámosolygott 
volna, ha épp nem csinálták volna a fogsorát a szomszédos kli-
nikán. Mármint fogsor ott, titkárnő itt...

– Tudja, még sosem voltam ilyen forradalmi vérleszíváson… 
Ez olyan, ne nevessen ki, de vámpírosan hangzik! – kuncogta 
szégyellősen a saját szegényes humorán a vizsgálandó alany.

– Ó, olyanok nem léteznek – vágta rá gépiesen a nő a pult 
mögött.

– Tudom ám, csak próbáltam oszlatni a feszültséget…! – he-
herészett zavartan a fiatalasszony.

– Én jól vagyok, maga feszült. – A titkárnő jéghideg tekintettel 
nézett rá.

– Nagyon félek…! – sípolta a páciens gyermekhangon.
– Tudja mit, jöjjön vissza jövő kedden… – nézett bele a nap-

tárba kissé ingerülten a recepciós.
– Nem…! – emelte fel mutatóujját az amúgy barátságos, de 

most kicsit nehezen kezelhető feleség. – Bemegyek most. 
Azzal a svunggal egy kiadós csókot nyomott embere ajkai-

ra, majd lassan távolodó ponttá tömörült, és begördült jobbra 
a nőgyógyász ajtaján. A férfi eltűnődve nézte a fiatalasszony 
perspektivikus átváltozását, alig kinyílt szájjal, belefeledkezve 
a csókba, és mintha egy fél mondat készült volna kitüremkedni 
azon a nyíláson.
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– Ön akart mondani valamit? – érezte meg az asszisztens 

a hallgatás mögötti zajt.
– Igen, de… tudja, ez roppant kellemetlen – nézett körbe 

a félős hölgy szintén olyan férje –, mert Tourette-szindrómás 
vagyok, szóval szerintem nem akarja hallani…

– Ó, egek, tényleg nem! – nyögött fel a titkárnő rémül-
ten. –  A nagybátyám volt Tourette-es. Általános tikkje volt 
a „kúrunk?” kérdés bárhol, bármikor, bárkinek. Jaj! Kérem, 
tartsa vissza! 

– Nyugodjon meg, én terápiás gyógyszert szedek. Egyébként 
egy kérdésen gondolkoztam, nem tudom, feltehetem-e… 
Mennyire adekvát ez a forradalmi vérkönnyebbítés, ha a felesé-
gem közben… hát… egy kicsit terhes?

(Muhaha!)
A recepciós, mint aki nem hallotta jól, lassan felemelte fejét, 

és elhűlt arccal, lezsibbadt tekintettel kirobbant belőle a hitetlen 
kérdés:

– Tessék?!
– Empiriokriticizmus! – kiáltott rá a férfi hasonló hangnem-

ben. – Empiriokriticizmus!
– Mi van?! – a titkárnő gondolatban már beszedett három 

pasztilla Sedalt.
– Ne haragudjon, empiriokriticizmus, de ha ideges vagyok, 

empiriokriticizmus, a gyógyszerek ellenére még mindig tikke-
lek! – tagolta a férfi vinnyogós hangon.

– Oké, erre nincs időnk! – A kiszolgáló személy sebtiben 
pötyögte a belvonalas telefonon a doktor hívóját, de nem vette 
fel. – A felesége nem vehet részt terhesen a procedúrában. Miért 
nem mondta, a fene egye meg! Nem olvasták el a Felhasználói 
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feltételekről és adatvédelmi irányelvekről szóló szabályzat kis-
betűs passzusát a honlapunkon jelentkezéskor?!

– Nem – rebegte a kényszeres apa –, kellett volna?
– Maguk anélkül ikszelték be az Elolvastam és megértettem 

a Felhasználói feltételekről és adatvédelmi irányelvekről szóló 
szabályzat választógombját, hogy végigolvasták volna?! (Ki 
olvassa azt végig?!) Benne volt, hogy várandós vagy szoptató 
anyuka nem vehet részt a vérleszívásban! Leginkább mert… 
nem is nagyon van olyankor havi vérzés, csak ritka esetekben! 
...Az istenért nem veszik fel, megint elromlott a vonal biztos!

A titkárnő tajtékzott, süvöltött, forgott, beszürkült és villá-
mokat szórt – képzeletben akkorára nőtt, mint egy szupercella 
az égen. Szuper cellája lesz, ha ezt a sültbolondot itt a helyszí-
nen agyonüti… Elrobogott a nőgyógyászi iroda felé. Szegény 
férfi közben már kétszázadszor mondogatta el, hogy empirio-
kriticizmus, és a legszívesebben bebújt volna a süket telefonba…

Nem tudhatták, hogy a telefon alul nem volt bedugaszolva 
a nagy rendelői hálózatba, mert még előző nap a takarító csinta-
lan kis büdös kölyke kihúzta.

(Mindig ezek a rohadt kölykök!)

* * *

Greg doktor az elmúlt tizenöt évben semmit nem változott. 
Persze a környezetének valahogy be kellett adnia, hogy negy-
venegy évesen még mindig miért néz ki huszonhatnak, de még 
ráfoghatta a genetikára. Corina nővér (Értitek, nő is, vér is! Meg 
nővér is, a csudába.) pedig már kétszáztizenöt éve is ugyanígy 
nézett ki, mint most, bár a hajviselete, a ruhája és a viselkedési 
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formája nyilvánvalóan más volt. A fiatalasszony, aki kintről be-
gurult hozzájuk, kedves volt és cserfes, mert az adrenalin, amely 
a félelmét követte, átlendült pofabontóba.

– Üdv, jöttem vérleszívásra, kilencre, nagyon félek, nem 
tudom, mi lesz, nyugtassanak meg, hogy csak a mesim tűnik 
el, a többi vér bennem marad! – hadarta el mosolyogva, majd 
pislogott kettőt, hogy cukin nézzen ki és ne bántsák.

Egymásra nézett a két, vérszagra gyűlő vérszaki.
– Ugye olyan, mint egy kis őzike? – somolyintotta el magát 

Greg.
– De ne kérdezd meg, nőzik-e! – dobott a neje egy csábos 

vigyort a frissen betérőnek. 
– Nyugodjon meg, minden rendben fog folyni. Érti? 

Folyni – kacagott fel a doki, mire Corina szelíden vállon legyin-
tette, nevetgélve:

– Az én huncut társam! Na, lássunk munkához! Hogy 
mondhassuk: majd még benézünk! Érti? Benézünk! – nevetgélt 
mellette fesztelenül mindeközben. („Még jó, hogy nem mezte-
lenül a Finde közben.” „Az az Anker köz! A Finde az utca!” 
„Ne szólj bele, kérlek szépen, GPS-es vagy?!” „Ez többrétegű 
poén, nem fogják érteni...”)

– Oké – nyüszítette halálra vált tekintettel a páciens, értet-
lenül szemlélve a blőd showműsort. (Mindkettőt.) – Én inkább 
mégis...

– Marad! – Corina egy ellentmondást nem tűrő, vizsgáló-
székbe parancsoló pillantással mordult rá. – Csak nyugodtan, 
üljön fel ide, asszonyom! Próbáljuk oldani a feszültségét... 



46

p

v
– Hehehe – erőltetett magára vidámságot a riadt őzike, és 

megadta magát a két évszázados plusz tizenöt esztendős akarat-
nak.
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Bréking nyúz

Lay Jeno: Kedves nézőink, én Lay Jeno vagyok, a látás- és 
hallássérült nézőinknek mondom; és itt ül velem a stúdióban 
a nagysikerű Pírvám című vámpírparódia szerzőpárosa, Mia 
Frances és Walt T. Fock.

(Zene.  Taps.  Kamera  ráközelít  a  pamlagon  ülőkre.  De  csak 
egyetlen középkorú szomszéd néni feszeng rajta.)

LJ: Elnézést... Ön, gondolom, Ms. Frances. Mr. Fock merre van?

Mia Frances: Ő sajnos nem tudott eljönni. Tegnap este érte 
a váratlan hal...

(A közönség felhördül.)

LJ: Ó, rettenetesen sajnálom! (halkan a technikusi mikrofonba:) 
Erről engem miért nem értesítettek?

MF: A váratlan, halaszthatatlan, éves körútjának híre Ohióba. 
Ma reggel elutazott.

LJ: Ó! Tehát él. De... hogy lehet váratlan, ami minden évben 
megrendezésre kerül?

MF: Úgy, hogy elfeledkezett róla. Sajnos ő már nem a régi.
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LJ: Értem.

MF: De tényleg nem az. A múlt hónapban kicserélték.

LJ: Ezt nem értem.

MF: (legyint) Mindegy. Már ön sem a régi.

LJ: Úgy érti, engem is kicseréltek?

MF: Még nem.

(Diszkrét nevetés a közönség sorai közül.)

LJ: Nos hát, ha már így alakult, minden kérdést Ms. Franceshez 
intézek. (Miához fordul) Remélem, hogy a Mr. Focknak szán-
takra is kielégítő választ tud majd adni. Az első egyelőre még 
önhöz szól: mondja, kedves Mia Frances...

MF: (kifakad) De kérem! Micsoda hangnem! Hogyhogy „mi 
a franc ez”? Ez az én könyvem... akarom mondani a mi köny-
vünk Walttal. Értékes műalkotás!

LJ: Kérem, bocsásson meg, valószínűleg rosszul ejtettem a ne-
vét. Jó esetleg a „Mája”?

MF: Hogyne lenne jó, sosem ittam! De mi köze van mindenhez 
a májamnak?
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LJ: (eltorzuló arccal) Oké, hagyjuk. Ms. „Frenszisz” marad ak-
kor. Az ön ötlete volt a Pírvám? Vagy Walt T. Fock...

MF: Kérem, ne káromkodjon! Hát ez hallatlan!

LJ: Én kérek elnézést. (torokköszörülve fejet csóvál) Szóval ki-
nek az ötlete volt a Pírvám?

MF: Nos, hát az igazság az, hogy egy nagyon régi ismerősöm 
keresett meg az alapötlettel. Eredetileg Stephenie Meyer szelle-
mírója lett volna Mű-Meyer néven, de nem volt elég szellemes.

(Nevetés.)

MF: Felzaklatta az Alkonyat és később A szürke ötven árnyalata 
sikere, ezért elhatározta, hogy ír egy könyvet, amiben kiparo-
dizálja ezeket az alkotásokat. Viszont idővel rájött, hogy mivel 
nem gazdálkodott.

LJ: Mivel?

MF: Idővel.

LJ: Ja, nem az érdekel, mikor, hanem mivel?

MF: Idővel, mondom, azzal nem gazdálkodott. És lévén ő egy 
ismeretlenül ünnepelt és híres író, akiről még nem hallott senki, 
így nem ér rá megírni a művet. Ezért eljött hozzám, hogy megbe-
széljük az esetleges teendőket. Sajnos én sem értem rá egyedül 
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megírni a Pírvámot, így került be Walt a képbe. Így hármasban 
kezdtük el, aztán a régi ismerősöm inkább kiszállt az egészből.

LJ: Ne is folytassa, tudom: nem ért rá.

MF: Így van! Úgyhogy hálából nem említem meg a nevét. 
Amúgy sem ismeri senki.

(Nevetés.)

LJ: Rendben. Ezek után ketten kezdtek el dolgozni a szatírán. 
Mennyire volt nehéz vagy könnyű egyeztetni a stílust? Hogyan 
álltak neki írni?

MF: Ültünk. Dolgoztunk sokat, legtöbbször padon. Először kint 
a kertin, aztán iPad-on, végül a Wattpadon.

(Nevetés.)

MF: Megvolt a sztori alapja, a karakterek, az első pár oldal, de 
ezen felül semmi az égvilágon. Ja, meg egy-egy példány az ink-
riminált könyvekből, de azokat inkább nem nyitottuk ki. A végén 
még beperelnének, amiért túl hiteles a paródia.

LJ: Ühüm.

MF: Vigyázni kell ezzel manapság. Minden szinten el akartunk 
határolódni, ennek kedvéért átmentünk Mexikóba. Kereken tíz 
évig voltunk illegalitásban Tijuanában.
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LJ: Ez komoly?!

MF: Nem. De elsodortunk pár pakettnyi zöldet, és úgy tűnt.

(Nevetés.)

LJ: Értem. Akkor hogyan lett bestseller?

MF: Elfogyott a fű. De volt zeller. A legjobb minőség. Érti! 
Best-zeller.

LJ: Jézus...

MF: Ja, néha őt is láttuk.

(Nevetés.)

LJ: Visszatérve a Pírvám sikerére, azért az sem jött egyik napról 
a másikra. Mit szóltak az olvasók, mikor megjelent? Milyen volt 
a fogadtatása?

MF: Eleinte nem sokan olvasták, aztán beindult, főleg, amikor 
egy filmstúdió elvállalta, hogy filmet forgat belőle. Személyesen 
Howieloodból keresett meg Saddam Anler, hogy olvasta és 
szeretné képernyőre vinni. Örömmel álltunk a felkérés elé és 
rendelkezésre a továbbiakhoz. Ezt a mozikban nemrégen be is 
mutatták, kasszasiker lett Amerikában. Azóta tizenhárom nyelv-
re fordították le, és a világon mindenhol vetítik. Ezzel együtt 
a Pírvámot is felkapta a hírnév. Stephenie Meyer személyesen 
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köszönte meg nekünk ezt az hommage-t. Idézem: „Tényleg? 
Hát kapjátok be ti!” El is érzékenyültünk, ritkán szerzünk ilyen 
szintű elismerést.

LJ: El is hiszem.

MF: (integet és mosolyog a kamerába) Csak utánad, Steph!

(Nevetés.)

LJ: Nos, akkor már csak egyetlen kérdés maradt hátra. Mik a jö-
vendő tervek? Walttal, vagy esetleg szólóban ír tovább?

MF: Nos, hát nem tagadom, bár Walt az én jobbik felem, van 
rajta kívül is életem. A Direkt huncut című másik klasszikusom 
jelenleg fut még a Wattpadon. Futottak még kategória... De 
Walttal most nagy fába vágjuk a fejszénket.

LJ: Na! Hát kérem, ne hagyjon minket tudatlanul! Mire készül-
nek?

MF: Ha visszatér az ohiói körútjáról, megírjuk az Élj sötéten 
című vámpírparódiánkat. A történet röviden: Eduárd Kullancs, 
a vámpír úgy érzi, az elmúlt évszázadok során kiégett, elveszí-
tette a mojóját, sőt, talán el is puhult felesége, Kullancsné Hat-
tyúk Bella mellett. Ezért visszamegy az időben és megkeresi 
a világhírű, magyar származású színészt, Lugosi Bélát, min-
denki Drakuláját, hogy adjon neki leckét vámpírságból, élessze 
fel benne az elmúlt korok erejét. Azonban a leckékből nem várt 
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helyzetek alakulnak, és Edward hamarosan rádöbben: Bélára 
nem csupán mentoraként tekint...

LJ: (vigyorog) Hű, ez nagyon forró!

MF: Csak meleg. De azért köszönjük!

LJ: Sok sikert és mindent bíró olvasókat kívánok hozzá!

MF: Meglesz. Mindig megvan. (kacsint)

LJ: Köszönöm, hogy ellátogatott a stúdiónkba, a Bréking 
Nyúzba. Én is búcsúzom, kedves Ms. Frances és nézőink, to-
vábbi szép sötét estét és nyugodalmas jó éjszakát!



Itt tartunk a sztoriban. 

Folytassuk?

Felmerült  
pár kérdés:  

van-e rá igény, 
vajon minőségi, 

megtalálja-e 
az olvasóit? 

Érdemes 
arra, hogy 

továbbíródjon?
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