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BEVEZETÉS 
 

 

Az Armand, a vámpír nem egyedülálló regény. Hatodik kötete egy so- 

rozatnak, mely a Vámpírkrónikák nevet viseli, ugyanakkor több szereplője 

és sajátos világképe révén Anne Rice más (szintén sorozatba rendeződő) 
regényeivel is szerves összeköttetésben áll. Azért fontos, hogy ezt a kötet 

elején megjegyezzük, mert – bár az Armand önmagában is élvezetes ol- 

vasmány – szépségét sokkal inkább értékelni fogjuk, ha a regényt el tudjuk  

helyezni Rice „természetfeletti” elemekben gazdag fiktív világának egészé- 
ben. 

A vámpírok az írónő képzeletbeli birodalmának csupán egyik 

„paranormális” aspektusát jelentik. A vérivók mellett rendszeresen feltűn- 
nek e világban szellemek, kísértetek, boszorkányok és egyéb létformák is, 

melyek mai tudásunk szerint a normális
1
 határain kívül esnek. A szerző 

egyik célja pontosan az, hogy ezen élőlények életét, létezésük okát és ér- 
telmét megpróbálja felfedni műveiben. 

Anne Rice az elmúlt évtizedek során lépésről lépésre bontotta ki előt- 
tünk fantasztikusan összetett birodalmát, párhuzamosan írva vámpírregé- 

nyeit, kísértethistóriáit és egyéb műveit. Ha rendszert szeretnénk találni a  

jelenleg 18 összefüggő történetet számláló természetfeletti életműben, ak- 

kor ehhez kétféle módon foghatunk hozzá. 
Az egyik kézenfekvő módszer: a műveket témájuk szerint vesszük 

szemügyre, és elolvassuk először az egyik (mondjuk a Vámpírkrónikák cí- 

mű) sorozatot, majd a másik (A Mayfair-boszorkányok élete címre hallga- 
tó) regényfolyamot, végül pedig a sorozatba nem illeszthető további köny- 

veket. Ezzel a kézenfekvő módszerrel azonban nem fogjuk észlelni azt a 
 

1 Értsd: a tudomány jelen állása szerint elfogadott és megmagyarázott 
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csodálatos egymásba fonódást, mely ezen életmű közepe tájától egyre nyil- 

vánvalóbb, amikor kísértetek és boszorkányok kezdenek feltűnni a vámpí- 

rok közt, vagy vámpírok kötnek ismeretséget a boszorkányoktól hemzsegő 
Mayfair család egyes tagjaival. 

A másik, kevésbé kézenfekvő módszer Anne Rice világának megisme- 

résére az, ha a műveket megírásuk sorrendjében olvassuk végig. Ez a mód- 
szer látszólag megtöri ugyan a Vámpírkrónikák egységét, valójában azon- 

ban nem ezt teszi, hanem a Vámpírkrónikák sorában itt-ott logikus szünetet  

tartva egyetlen, egységes, grandiózus sorozattá fűzi össze a 18 alkotást. 

Alább ezen olvasási sorrend értelmében soroljuk fel Anne Rice „természet- 
feletti” műveit, csillaggal jelezve a hazánkban még meg nem jelenteket: 

 

cím  
 

Interjú a vámpírral 

Lestat, a vámpír 

A kárhozottak királynője 

 

sorozat neve 
 

(Vámpírkrónikák 1.) 

(Vámpírkrónikák 2.) 

(Vámpírkrónikák 3.) 

A múmia, avagy Ramszesz, a kárhozott       – 

Boszorkányok órája 

A testtolvaj meséje 

Lasher 

Táltos 

Memnoch, a Sátán 

A Csontok Szolgálója 

Pandora 

Armand, a vámpír 

Vittorio, a vámpír 

Merrick* 

Blood and Gold* 

(A Mayfair-boszorkányok élete 

(Vámpírkrónikák 4.) 

(A Mayfair-boszorkányok élete 

(A Mayfair-boszorkányok élete 

(Vámpírkrónikák 5.) 

           – 

(Új vámpírtörténetek) 

(Vámpírkrónikák 6.) 

(Új vámpírtörténetek) 

(Vámpírkrónikák 7.) 

(Vámpírkrónikák 8.) 

The Master of Rampling Gate* (novella) – 

Blackwood Farm* 

Blood Canticle* 

(Vámpírkrónikák 9.) 

(Vámpírkrónikák 10.) 
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Végezetül pedig Armand, a vámpír utolsó oldalain található egy krono- 
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lógia, mely magában foglalja Anne Rice eddig magyar nyelven megjelent, 

egymással összefüggő regényeinek jelentősebb eseményeit. 
 

Jó szórakozást! 

Dr. Torkos Attila 

Hannover, 2006. július 17.  
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Jézus, Mária Magdolnának: 
 

Monda néki jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az 
én Atyámhoz: hanem menj az én atyámfiaihoz, és mondd nékik fel- 

megyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a  

ti, Istenetekhez. 
 

JÁNOS EVANGYÉLIOMA, 20:17 
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AZT MONDTÁK, hogy a padláson meghalt egy kislány. Megta- 

lálták a ruháit a falban. 
Fel akartam menni a padlásra, hogy ledőlhessek a fal tövében, és 

egyedül lehessek. 

Időnként a szellemét is látták. Ám ezek a vámpírok igazából 

nem is láthatnak szellemeket, legalábbis nem úgy, mint én. Nem ér- 
dekes. Nem a gyermek társasága érdekelt, hanem a hely. 

Abból már úgysem sül ki semmi, ha Lestat mellett lábatlanko- 

dom. Eljöttem. Megvalósítottam a célomat. Nem segíthettem rajta. 
Idegesített merev nézésű, mozdulatlan szemének látványa.  

Csend volt bennem, csordultig elteltem szeretettel az én drágáim,  

emberi gyermekeim, a sötét hajú, kicsi Benji és a nádszálvékony, 
gyöngéd Sybelle iránt, de még nem voltam elég erős, hogy elvihes- 

sem őket. 

Kijöttem a kápolnából. 

Még csak azt se néztem, ki van ott. A zárdából vámpírok tanyája 
lett. Nem volt sem rendetlen, sem elhanyagolt, de én akkor se vettem 

észre, ki maradt a kápolnában, miután eljöttem.  

Lestat ugyanúgy feküdt a kápolna márványpadlóján, az óriási fe- 
szület előtt. Az oldalán hevert, két keze ernyedten pihent egymáson, 

a jobbja volt felül, a balja alul, ujjai kecsesen támaszkodtak a márvá- 

nyon, mintha tudatosan csinálná, pedig nem volt tudata. Jobbjának 
ujjai könnyen begörbültek, a tenyér lapos kelyhe felfogta a fényt, és 

ez ugyancsak valamilyen jelentést sugallt, holott nem jelentett sem- 
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Ez csak egy természetellenes test volt, amelyből hiányzott az 
akarat és az élet. Ugyanannyira lehetett céltudatosnak nevezni, mint 

az arcot, amely csaknem kihívóan értelmesnek látszott, ahhoz képest, 

hogy hány hónapja nem mozdult Lestat. 
A hosszú, színes üvegablakok, amelyeket napkelte előtt köteles- 

ségtudóan elfüggönyöztek a kedvéért, éjszaka felragyogtak a hajdani 

szent hely szép szobrai és ereklyéi között hunyorgó, csodálatos gyer- 

tyák lángjaitól. Kicsi, halandó gyermekek hallgattak misét hajdanán 
e boltíves mennyezet alatt, és az oltárnál egy pap énekelte a latin 

szavakat. 

Most már a mienk, mert Lestaté volt, azé az emberé, aki mozdu- 
latlanul hever a márványpadlón. 

Ember. Vámpír. Halhatatlan. A Sötétség Gyermeke. Rá tökélete- 

sen illik minden kifejezés. 
Visszanéztem rá, és még sose éreztem magamat ennyire gyerek- 

nek. 

Az vagyok. Minden szempontból eleget teszek a meghatározás- 
nak, mintha ezt programozták volna belém, és sose lett volna másféle 

genetikai alaprajzom. 

Talán tizenhét lehettem, amikor Marius vámpírrá tett. A növé- 

sem addigra megállt, egy éve nem lettem magasabb öt láb hat hü- 
velyknél. Lányosan finom kezem volt, és az államon még nem is 

pelyhedzett a legénytoll, ahogy a tizenhatodik században mondtuk. 

Nem olyan volt a külsőm, mint egy eunuché, nem, nem, arról szó 
sincs, hanem olyan, mint egy fiúé. 

Akkor azt diktálta a divat, hogy a fiúk is olyan szépek legyenek, 

mint a lányok. Ez csak ma számít érdemnek. Ezért is szeretem az 
enyéimet: Sybelle-et, akinek asszonyi emlői vannak a kamaszos  

nyurgaságához, és Benjit, a kerek, figyelmes kis arab arcával. 

Álltam a lépcső aljában. Itt nem voltak tükrök, csak a tégláig le- 

hántott, csupasz falak, amelyek csupán Amerikában számítanak régi- 
nek, és még a zárda belsejében is megsötétednek a párás levegőtől.  

 

 

10 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

New Orleansban minden felületet és anyagot felpuhítanak a gőzölgő 

nyarak és a nyirkos, lomha telek. Zöld télnek hívom őket, mert a fák 

itt szinte sohasem kopaszodnak le. 

Ehhez képest az örök tél országa volt az a hely, ahol születtem. 

Nem csoda, ha a napfényes Itáliában mindenestül megfeledkeztem a  
kezdetekről, és a jelen, a Mariusszal töltött évek határozták meg az 

életemet. „Nem emlékszem.” Ezzel a feltétellel szerethettem a vétkek  

sokaságát, élvezhettem az itáliai borokat és a fényűző traktákat, még 

a márványpadló érintését is a csupasz talpamon, amikor a palazzo  
bűnösen, kísértőn átmelegedett Marius méregdrága tüzeitől. 

Halandó barátai... olyan emberek, amilyen én voltam akkori- 

ban... folyton korholták, amiért így pazarolja a tűzifát, az olajat, a 
gyertyát. Marius kizárólag a legfinomabb viaszgyertyát használta. 

Nála minden illat számított. 

Ne gondolj erre! Már nem bánthatnak az emlékek. Azért jöttél 
ide, mert megvolt rá az okod. Elvégezted, ami a dolgod, keresd meg 

azokat, akiket szeretsz, ifjú halandóidat, Benjit és Sybelle-t, aztán 

menj tovább. 
Már nem színpad az élet, ahol Banquo szelleme újra és újra el- 

foglalja helyét a véres asztalnál. 

A lelkem fájt. 

Menj fel a lépcsőn. Dőlj le egy kicsit ebben a téglafalú zárdában, 
ahol megtalálták a gyermek holmiját. Feküdj a gyermek mellé, akit 

ebben a zárdában gyilkoltak meg, mondják a pletykafészkek, a vám- 

pírok, a folyosók mostani szellemei, akik eljöttek megnézni a nagy 
Lestatot, hogy miként alussza endümióni álmát. 

Nem éreztem gyilkosságot, csak az apácák lágy hangját hallot- 

tam.  
Felmentem a lépcsőn, emberi léptekkel, hogy testemet emberi 

súlyúnak érezhessem.  

Ötszáz év után képes vagyok ilyen trükkökre. Ugyanúgy meg 

tudom ijeszteni az utánunk futó, szájtátó fiatalokat, ahogy más régiek 
csinálják. Még a legszerényebbek is beleolvasnak a gondolatokba, el- 
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eltünedeznek, ha úgy tartja kedvük, vagy megreszkettetik a házat az 

erejükkel, ami figyelemre méltó teljesítmény például ezeknél a soha- 

sem korhadó ciprusgerendákkal megerősített, tizennyolc hüvelyk 

vastag falaknál. 

Tetszenének neki az itteni illatok. Hol lehet Marius? Mielőtt 

meglátogattam Lestatot, nem nagyon volt kedvem a beszélgetéshez. 

Mindössze néhány udvarias szót váltottam vele, amikor a gondjaira  

bíztam a kincseimet. 

Végül is egy élőhalott menazsériába hoztam a gyermekeimet. Ki 
tudna jobban vigyázni rájuk, mint az én szeretett Mariusom, aki  

olyan hatalmas, hogy a legcsekélyebb óhaját sem merik megtagadni? 

Köztünk, persze, nincsen telepatikus kapcsolat, – Marius terem- 
tett, örökké a fiókája maradok – ám ahogy ez eszembe jutott, telepá- 

tia nélkül is rájöttem, hogy nem érzékelem a jelenlétét a házban. 

Nem tudom, mi történt abban a rövid szakaszban, amíg Lestat mellett 
térdeltem. Nem tudtam, hol van Marius. Nem éreztem Benji és 

Sybelle ismerős, halandó szagát. Belém nyilallt a rémület. 

Megálltam az első emeleten. A falnak támaszkodtam, és tudatos 
egykedvűséggel figyeltem a padló csillogóra lakkozott fenyőfáját. A 

fény tócsákat rajzolt a deszkákra. 

Hol van Benji és Sybelle? Hogy hozhattam ide ezt a két ínycsik- 

landó, gyönyörű halandót? Benji tizenkét éves csibész volt, Sybelle  
huszonöt éves asszonyocska. Mi történt, ha a nagyvonalú Marius fi- 

gyelmetlenül levette róluk a szemét? 

– Itt vagyok, ifjú! – szólt váratlanul a bársonyos, drága hang. Te- 
remtőm alattam állt a lépcsőpihenőn. Mögöttem jött, vagy inkább 

akaraterejével hozatta fel magát ide, szemmel követhetetlen, néma  

sebességgel hidalva át a közöttünk levő távolságot. 
– Mester! – mondtam halvány mosollyal. – Aggódtam értük egy 

pillanatig. – Ezt mentegetőzésnek szántam. – Elszomorít ez a hely. 

Bólintott. 

– Nálam vannak, Armand – mondta. – Ez a város hemzseg a ha- 
landóktól. Jut élelem bőven az összes csavargónak. Senki sem fogja 
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bántani a tieidet. Még ha nem tiltanám, akkor se mernék. 

Bólintottam, bár én ebben nem voltam ennyire biztos. A vámpí- 
rok eleve romlottak, és fajtalan szörnyűségekre képesek, pusztán a 

vicc kedvéért. Megölni a vámpírtárs halandó ölebecskéjét épp a mél- 

tó szórakozás lenne bármelyik ólálkodó, sötét idegennek, akit a fon- 

tos események vonzottak ide. 

– Csoda vagy, ifjú! – mosolygott Marius. Ifjú! Ki más szólíthat- 

na így, mint Marius, az alkotóm? Mi neki ötszáz év? – Kimentél a 

napra, gyermek – folytatta leplezetlen bánkódással – és életben ma- 

radtál, hogy elmondhasd a mesét. 

– A napra, Mester? – ismételtem meg a szavait kérdő hangsúly- 

lyal. Nem akartam elárulni ennél többet. Még nem akartam beszélni, 
nem akartam elmesélni, mi történt, milyen volt Veronika kendője, 

amelybe beleégett az Úr Jézus arca, vagy az a reggel, amelyen töké- 

letes boldogsággal ajánlottam fel a lelkemet. Micsoda mese volt az! 
Marius feljebb jött a lépcsőn, de tartotta az udvarias távolságot. 

Már akkor úriember volt, mikor még nem is létezett ez a kifejezés.  

Kellett lennie valamilyen szónak az ókori Rómában is az ilyen kö- 
vetkezetesen jó modorú személyre, aki becsületbeli ügynek tekinti a 

tapintatot, és művészetté fejlesztette, hogy egyformán udvarias le- 

gyen a szegényhez és a gazdaghoz. Ez volt Marius, és tudomásom 

szerint sose volt más. 
Rátette hófehér kezét a tompa, selymes fényben derengő korlát- 

ra. Hosszú, szürke bársony felöltője extravagánsan elegáns lehetett a 

maga idejében, de azóta lomposra hordta, és nem tett jót neki az eső 
sem. Visszfények bujkáltak párától csapzott, szőke hajában, amely 

hosszú volt, mint Lestaté, sőt még harmatcseppek is csillogtak benne. 

Harmat ült aranyszín szemöldökén, harmat sötétítette el a nagy, ko- 
baltkék szemét keretező, hosszú, felgöndörödő pillákat. 

Kimondottan északiasabb és fagyosabb jelenség volt Lestatnál, 

akinek a hajában több az arany, a szeme pedig olyan prizmaként töri 

a fényt, hogy még gyönyörű ibolyaszínre is tud váltani a külvilág 
imádatának legapróbb jelétől. 
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Mariusban az északi erdőségek napfényes egét láttam. Egyenle- 

tesen sugárzó szeme, amely semmiféle külső színt nem engedett ma- 

gába, tökéletes kapuja volt a szilárd léleknek. 

– Armand – mondta –, gyere velem.  

– Hova, Mester? – kérdeztem. Én is pallérozott akartam lenni. 

Mindig értett hozzá, hogy még a szellemi csatározások után is kihoz- 

za belőlem a finomabb énemet. 

– A házamba, Armand, mert ott van most Sybelle és Benji. Ó, 

egy másodpercig se aggódj értük! Pandora vigyáz rájuk. Valóban 

meghökkentő halandók, mert ragyogóan értelmesek, feltűnően kü- 

lönböznek, ugyanakkor mégis hasonlítanak. Szeretnek téged, sokat 

tudnak, és hosszú utat jártak be veled. 
Vérbe és pírba borult az arcom. Kellemetlenül szúrós meleg volt. 

Aztán a vér visszatáncolt a mélybe. Lehűtött és furcsán elbágyasztott,  

hogy még képes vagyok ilyen érzékletekre. 
Nagy megrázkódtatás volt ide jönni. Szerettem volna már túl 

lenni rajta. 

– Mester, nem tudom, ki vagyok ebben az új életben – mondtam  

hálásan. – Újjászületett? Összezavarodott? – Haboztam, de nem lett 

volna értelme, hogy abbahagyjam. – Ne kérj arra épp most, hogy ma- 

radjak itt. Majd talán egyszer, ha Lestat magához tér, talán ha elég  

idő telt el – nem tudok biztosat, csak annyit, hogy most nem fogad- 
hatom el a szíves meghívásodat. 

Kurtán bólintott, és intett, hogy tudomásul veszi. Fél válláról le- 

csúszott az ócska, szürke felöltő, de nem érdekelte. Nem fordított 
gondot vékony, fekete gyapjúöltönyére: a kihajtóba és a zsebekbe be- 

leette magát a szürke por. Ez nem illett hozzá. 

Nyakára széles, fehér selyemsálat csavart, amitől sápadt arca 
színesebbnek és emberibbnek látszott. Ám a selymet megszaggatták 

a tüskék. Röviden, nem arra használta a ruháit, hogy szép legyen, ha- 

nem hogy vadásszon bennük. Ez pedig egy csetlő-botló maflára vall, 

nem az én régi Mesteremre. 
Azt hiszem, tudta, hogy zavarban vagyok. Fölfelé bámultam, a  
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homályba, a zárda padlására akartam menni, hogy megkeressem a  

halott gyermek félig elrejtett ruháit. Nem hagyott nyugodni a halott 
gyermek története. Elkövettem azt az arcátlanságot, hogy hagytam  

elkódorogni a gondolataimat, pedig Marius várakozott. 

Visszatérített a jelenbe nyájas szavaival. 
– Sybelle és Benji nálam lesznek, amikor akarod őket – mondta. 

– Megtalálhatsz minket. Nem vagyunk messze. Hallani fogod az 

Appassionatát, amikor hallani akarod – mosolygott. 

– Adtál neki zongorát? – kérdeztem. Az arany Sybelle-re értet- 
tem. Kirekesztettem természetfölötti hallásomból a külvilágot, és  

most még Sybelle szép játékának kedvéért sem akartam kidugaszolni  

a fülemet, pedig máris hiányzott. 
Ahogy beléptünk a zárdába, Sybelle fölfedezte a zongorát, és 

súgva megkérdezte, hogy szabad-e játszania? Ez nem a kápolnában 

volt, ahol Lestat hevert, hanem egy másik, hosszú teremben. Azt fe- 
leltem, hogy nem egészen ildomos, mert zavarhatja Lestatot, akiről 

nem tudhatjuk, mit gondolhat, mit érezhet, vagy hogy milyen szen- 

vedések látogatják álmainak börtönében. 
– Ha jössz, maradhatnál talán egy darabig – javasolta Marius. – 

Tetszeni fog Sybelle zongorázása, aztán esetleg beszélgethetnénk. 

Pihenhetnél nálunk, és megoszthatnánk a házat, ameddig neked tet- 

szik. 
Nem válaszoltam.  

– Igazi palota, a maga újvilági módján – folytatta cseppnyi csú- 

fondárossággal. – Igazán nincsen messze. A legtágasabb kert tartozik 
hozzá, és öreg tölgyek, sokkal vénebbek, mint azok ott kint a sugár- 

úton, és minden ablak akkora mint egy ajtó. Tudod, mennyire szere- 

tem ezt a divatot. Római stílus. A ház kitárja magát a tavaszi esőnek, 
és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom. 

– Igen, tudom – súgtam. – Most is esik, vagy nem? – kérdeztem 

mosolyogva. 

– Hát én rendesen kaptam belőle – válaszolta majdnem vidáman. 
– Akkor jössz, amikor akarsz. Ha nem ma, akkor holnap... 
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– Ó, ma éjszakára itt maradok – mondtam. Nem akartam meg- 

sérteni, a legkevésbé sem akartam, de Benji és Sybelle épp eleget lá- 

tott már a fehér arcú, bársony hangú szörnyetegekből. Ideje elhúzni. 

Vakmerően néztem rá, és élveztem, hogy tolakodásom elől 

meghátrál a kényszeredett szégyenkezés, a huszadik századnak ez az 

átka. A régi Velencében istenien öltözködött, mint akkoriban a férfi- 

ak, mindig a legújabb divat szerinti fénylő pompába, hamisítatlan 

arszlán volt, hogy a kedvesen ódon kifejezést használjam. Mindenki 

megfordult utána, ha az este puha bíborában keresztülvágott a 

Piazzán. A vörös volt a színe, a vörös bársony – lengő köpeny, gyö- 

nyörűen hímzett zeke, alatta selyeming, az akkoriban oly népszerű, 

vontarany kelméből. 
A haját úgy fésülte, mint az ifjú Lorenzo de’ Medici a freskókon. 

– Mester, szeretlek téged, de most egyedül kell lennem – mond- 

tam. – Nincs neked szükséged rám, nemde, uram? Miként is lenne?  
Sohasem volt! – Rögtön megbántam. Nem a hangnem volt imperti- 

nens, hanem a szavak. Féltem, hogy félreérti, miután lelkünket elvá- 

lasztotta a vér. 
– Kellesz nekem, kerub – felelte elnézően. – Ám tudok várni. 

Úgy rémlik, mondtam már ezeket a szavakat nem is olyan régen,  

amikor együtt voltunk. Tehát megismétlem őket. 

Nem bírtam kimondani, hogy most nekem kell a halandó társa- 
ság. Nincsen más vágyam, mint átfecsegni az éjszakát a kis Benjivel,  

aki olyan bölcs, vagy hallgatni imádott Sybelle-emet, ahogy gyako- 

rolja a szonátáját. Értelmetlenségnek tűnt a további magyarázkodás. 
Ismét rám nehezedett a keserűség, amiért eljöttem ebbe a gyászos, 

üres zárdába, ahol Lestat nyugszik, és vagy nem tud mozogni és be- 

szélni, vagy nem akar. 
– Mester, most úgyse jön ki semmi jó a társaságomból – mond- 

tam. – De te biztosan hagysz valamilyen nyomot, amelynek alapján 

megtalálhatlak, és akkor majd egy idő múlva... – Nem fejeztem be a 

mondatot. 
– Féltelek! – súgta váratlanul, nagy szeretettel. 
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– Jobban mint valaha, Mester? – kérdeztem. 

– Igen – felelte pillanatnyi töprengés után. – Két halandó gyer- 
meket szeretsz. Ők neked a hold és a csillagok. Gyere el hozzám, ha 

csak egy kis időre! Mondd el, mit gondolsz a mi Lestatunkról, hogy 

mi történt vele! Ha megígérem, hogy csendben leszek, és nem sür- 
getlek, talán azt is elmondhatod, mi a véleményed arról, amit nemrég 

láttál. 

– Csodálatos tapintattal fogalmazol, Mester! Azt akarod kérdez- 

ni, miért hittem el Lestatnak, hogy megjárta a mennyet és a poklot, és 
mit láttam, mikor ránéztem a magával hozott ereklyére, Veronika 

kendőjére. 

– Ha akarod, mondd el. De jobban szeretném, ha csak pihennél 
nálam.  

Rátettem a kezemet a kezére. Csoda, hogy annak ellenére, amit 

kiálltam, majdnem olyan fehér volt a bőröm, mint az övé. 
– Ugye, türelmes leszel a gyermekeimhez, amíg eljövök? – kér- 

deztem. – Olyan borzasztóan romlottnak képzelik magukat azért, 

mert idejöttek velem, és most, hogy így fogalmazzak, hányavetin 
mernek fütyörészni az élőhalottak kohójában. 

– Élőhalottak! – mosolygott helytelenítően. – Micsoda szóhasz- 

nálat, ráadásul az én jelenlétemben! Tudod, hogy utálom. 

Futó csókot lehelt az arcomra, és mire meghökkentem volna, 
már ott sem volt. 

– Ócska trükk! – mondtam hangosan, bár nem tudtam, olyan kö- 

zel van-e még, hogy hallja, vagy ugyanolyan könyörtelenül kirekesz- 
tett magából, mint én a külvilágot. 

Kinéztem az ablakon. Csendet akartam, hirtelen lugasokról 

kezdtem álmodni, nem szavakban, hanem képekben, úgy, ahogy a 
régi elmém csinálta volna. Kerti ágyasokban zsendülő virágok közé  

akartam leheveredni, hogy a röghöz szorítsam az arcomat, és halkan 

énekelgessek magamnak. 

Kint meleg tavasz volt, sűrű pára, amelyből hamarosan eső lesz.  
Ezt akartam, és kellettek volna a mocsári erdők, de Benji és Sybelle  
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is, és el is akartam menni, ha lett volna akaratom, ami vigyen. 

Ó, Armand, neked sose lesz akaratod. Ne engedd, hogy megis- 
métlődjön a régi história. Vértezd fel magadat azzal, ami történt. 

Egy másik volt a közelben. 

Hirtelen olyan rémesnek tűnt, hogy egy halhatatlan, akit nem 

ismerek, berontson a gondolataimba, talán azért, hogy öntelten fel- 

térképezze, mit érzek! 

Csak David Talbot volt. 

Azokon a szárnyépületi szobákon keresztül jött, amelyek össze- 

kötik a kápolnát a főépülettel, ott, ahol álltam az emeleti lépcső tete- 

jén. 

Láttam, mikor belépett a folyosóra. Mögötte volt a galéria üveg- 

ajtaja, azon túl arany és fehér fény keveredett puhán a lenti udvaron. 

– Már csend van – mondta. – A padlás üres, és tudod, hogy fel- 

mehetsz, ha akarsz. 
– Menj innen! – mondtam. Nem haragudtam, csak nem akartam,  

hogy beleolvassanak a gondolataimba, és beleturkáljanak az érzése- 

imbe. 
Figyelemreméltó önuralommal nem vett tudomást rólam.  

– Igen, félek tőled egy kicsit, de rettentően kíváncsi vagyok rád. 

– Aha, értem. És ez a mentség, hogy idáig követtél?  

– Nem követtelek, Armand – jegyezte meg. – Én itt lakom. 
– Ó, akkor bocsánat! Nem tudtam. Hát, nagyon örülök neki. 

Legalább vigyázol rá. Soha sincs egyedül. – Mármint Lestat, termé- 

szetesen. 
– Tőled mindenki fél – közölte higgadtan. Tőlem pár lábnyira 

megállt, és hanyagul keresztbe fonta a karját. – Tudod, milyen érde- 

kes tudomány a vámpírok története és szokásai?  
– Nekem nem – mondtam. 

– Tisztában vagyok vele. Csak hangosan gondolkoztam, amit, 

remélem, megbocsátasz. A gyerekről, akit állítólag meggyilkoltak.  

Mese az egész. Ha nagyobb szerencséd lesz, mint nekünk, még látha- 
tod is a kislány szellemét, akinek a ruháit befalazták. 
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– Nem haragszol, ha megnézlek magamnak? – kérdeztem. – Ha  

már egyszer ilyen gátlástalanul belecsipegetsz az agyamba? Röviddel 
az előtt találkoztunk, hogy megtörtént Lestat mennyei utazása. Sose 

néztelek meg alaposabban. Nem tudom, hogy közömbös voltam-e, 

vagy túlságosan udvarias. 
Meglepődtem, hogy mennyire indulatos a hangom. Ingerlékeny 

voltam, és nem David Talbot hibájából. 

– Gondolkozom ezen, amit rólad tud a nép – mondtam. – Hogy 

nem ebbe a testbe születtél, mert öregember voltál, amikor Lestat 
megismert, és ez a test, amelyben laksz, egy fortélyos léleké volt, 

amely testből testbe tudott ugrálni, amíg meg nem állapodott itt. 

Lefegyverzően mosolygott. 
– Így mesélte Lestat – válaszolta. – Így írta Lestat. Természete- 

sen igaz, te is tudod, hogy az. Előbb tudtad, mintsem megismertél. 

– Három éjszakát töltöttünk együtt – mondtam –, és egyszer sem 
kérdeztem tőled semmit. Egyszer se néztem a szemedbe. 

– Akkor csak Lestattal törődtünk. 

– Most nem?  
– Nem tudom – felelte. 

– David Talbot – mondtam, és hidegen végigmértem. – David 

Talbotot, az okkult nyomozók rendjének, más néven Talamascának a 

rendfőnökét beleparittyáztak ebbe a testbe, amelyben jelenleg jár-kel. 
– Nem tudtam, hogy idézek-e valakit, vagy magam találom ki, amit 

mondok. – Beletemették vagy hozzábilincselték, az erek rabláncára 

fűzték, aztán ravaszsággal vámpírrá tették, amikor a zabolátlan, tüzes 
vér elárasztotta boldog anatómiáját, és örökre belezárta lelkét egy sö- 

tét bronzbőrű, fényes, dús, fekete hajú, halhatatlan férfi alakjába. 

– Jól leírtad – mondta elnéző udvariassággal. 
– Szép ember – folytattam. – A színe, akár a karamell, macskás 

kecsességgel mozog, aranyszínű pillantásától mindenféle dologra 

kell gondolnom, amelyek valaha ízlettek, de ma már csak az illatok 

egyvelegét jelentik: szegfűszeget, fahéjat, édespaprikát, és más 
arany, barna vagy vörös fűszereket, amelyeknek aromája izgatja az 
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agyamat, és erotikus képzelgésekre ösztökél, amelyek tért követelnek 

maguknak. A bőrének olyan lehet a szaga, mint a kesudióé és a sűrű 

mandulakrémé. Olyan is. 

– Értem – mondta nevetve. 

Megbotránkoztam saját magamon, és egy percig nagyon szeren- 

csétlen voltam. 

– Azt nem tudom, hogy én értem-e – mentegetőztem. 

– Pedig szerintem egyszerű – vélte. – Azt akarod, hogy hagyja- 

lak békén. Ebben egyszerre láttam meg az összes ostoba ellentmon- 

dást. 

– Nézd! – súgtam. – Meg vagyok zavarodva. Az érzékeim úgy 

keresztezik egymást, mint a cérnaszálak. Összegubancolódik bennem 

a látás, a szaglás, a tapintás és a hallás. Hibbant vagyok. 

Lomhán és aljasul tűnődtem, hogy meg tudnám-e támadni? Le 

tudnám-e gyűrni, mert ügyesebb és tapasztaltabb vagyok? Szívhat- 
nám-e a beleegyezése nélkül a vérét? 

– Ahhoz én már túl messzire jutottam – figyelmeztetett –, és mi- 

ért kockáztatnál ilyesmit? 
Micsoda önfegyelem! A tömör, fiatal húsnak valóban a benne 

élő öregember parancsol, a bölcs halandó, aki hideg fölénnyel tekint 

le az örökkévaló és természetfölötti dolgokra. Micsoda ötvözete az 

energiáknak! De finom lenne inni a véréből, úgy, hogy ő nem akarja! 

A föld legjobb vicce megerőszakolni valakit, aki egyenlő velünk. 

– Nem tudom – szégyenkeztem. Az erőszak férfiatlan dolog. – 

Nem tudom, miért sértegetlek. Gyorsan akartam távozni innen. Meg 
akartam nézni a padlást, aztán el akartam húzni. El akartam kerülni 

ezt a kerge rajongást. Csoda vagy, és engem tartasz csodának, ami  

kész kabaré. 
Végigjártattam a tekintetemet rajta, mindazon, amire úgyszólván 

vak voltam, mikor utoljára találkoztunk. 

Szédületes volt, ahogy öltözködött. Régebbi korok leleményes- 

ségével, amikor a férfiak úgy pompázhattak, akár a pávakakasok, 
aranybarnákat és umbrákat választott. Eleganciáját ügyesen megvá- 
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lasztott arany kiegészítőkkel dúsította: karkötőórával, gombokkal, 

egy vékony tűvel a nyakkendőjén, azon az egyenes, színes pántlikán,  
amelyet ma viselnek a férfiak, és aminél fogva még könnyebb meg- 

ragadnunk őket. Buta ékesség. Még a vászoninge is rozsdaszínű volt, 

és a napsütötte föld melegét árasztotta. A cipője is barna volt, és csil- 
logott, akár a bogarak háta. Elindult felém.  

– Tudod, mit akarok kérni – mondta. – Ne viaskodj ezekkel a 

formátlan gondolatokkal, ezekkel az új élményekkel, ezzel a meg- 

semmisítő megértéssel, írj inkább belőle könyvet nekem.  
Nem számítottam rá, hogy ezt fogja kérni. Kellemesen megle- 

pődtem, de azért váratlanul ért. 

– Könyvet írjak? Én? Armand?  
Odamentem hozzá, éles szögben kikerültem, és felröppentem a  

lépcsőn. Meg se álltam a harmadik emeleten, mentem egyenesen a 

padlásra. 
Itt sűrű és meleg volt a levegő a folyamatos napsütéstől. Minden 

száraz és édes volt, a deszka, akár a tömjén, a padlók szálkásak. 

– Hol vagy, kislány? – kérdeztem.  
– Hol vagy, gyermek? – helyesbített David. 

Mögöttem jött, csak kivárt egy kicsit az udvariasság kedvéért. 

– Sose volt itt – tette hozzá. 

– Honnan tudod?  
– Ha kísértet volna, szólíthatnám – mondta. 

Hátranéztem. 

– Van hozzá hatalmad? Vagy épp csak ezt van kedved mondani? 
Mielőtt tovább merészkednél, hadd figyelmeztesselek, hogy mi szin- 

te sose láthatunk szellemeket. 

– Én egészen új vagyok – mondta David. – Egyre sem hasonlí- 
tok. Más képességekkel érkeztem a Sötét Világba. Merjem kijelente- 

ni, hogy fajunk, a vámpíroké, fejlődött?  

– A közhasználatú szó ostoba – mondtam. Beljebb mentem a  

padlásra, ahol észrevettem egy kis rekeszt, amelynek vakolatáról 
hámlottak az elmosódó halványzöld levelű, szépen kidolgozott, nagy, 
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lompos, viktoriánus rózsák. Bementem a kamrába. A fényt egy ma- 

gas ablakon át kapta, amelyből egy gyermek sohasem láthatott volna 

ki. Könyörtelen, gondoltam.  

– Ki mondta, hogy egy gyermek halt meg itt? – kérdeztem. Min- 

den tiszta volt az évek szennye alatt. Sehol egy lélek, sehol egy vi- 

gasztaló kísértet. Tökéletesnek és igaznak látszott az egész. Miért 

jönne ide egy kísértet a kellemes pihenéséből az én kedvemért?  

Akkor talán az emlékével, szelíd legendájával bújhatnék össze. 

Hogy gyilkolhatnak gyerekeket árvaházakban, amelyeket kizárólag 

apácák vezetnek? Sose gondoltam a nőkről, hogy ilyen kegyetlenek 

lehetnek. Talán kiaszottak, talán fantáziátlanok, de nem olyan agresz- 

szív gyilkosok, mint mi. 
Körbe-körbe forogtam. Az egyik falon deszkaszekrények sora- 

koztak. Az egyik nyitva állt, és abban voltak rendetlen összevissza- 

ságban a fekete fűzős, kis, barna félcipők. Most már láttam a tépett  
szélű üreget, ahonnan kirángatták a ruháit. Ott hevertek egy pené- 

szes, gyűrött halomban. 

Csendesség ereszkedett rám, mintha a padlás pora vékony jég 
lenne, amelyet gőgös és mérhetetlenül önző hegységek ormai külde- 

nek, hogy dermesszen meg minden élőt, zárjon magába törhetetlenül 

mindent, ami lélegzett, érzett, vagy álmodott. 

– „Nap nem éget már, ne félj” – súgta versben David. – „Nem 

kínoz tél, zord hideg...”
1
 

Összeborzongtam a gyönyörűségtől. Ismertem ezt a verset, és 
szerettem. Térdet hajtottam, mint az oltári szentség előtt, és megérin- 
tettem a kislány ruháját. 

– Kicsi volt, nem több ötnél, és nem is itt halt meg. Senki sem 

gyilkolta meg. Semmi ilyen különleges nem történt vele. 
– Hogy meghazudtolják a gondolataid a szavaidat! – mondta 

David. 

– Nem így van. Csak két dolgot gondolok egyszerre. Az kitünte- 

tés, ha az embert meggyilkolják. Engem meggyilkoltak. Ó, nem 
 

1 Lator László fordítása 
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Marius, mint gondolnád, hanem mások. 

Puhány és pökhendi hangot használtam, hogy ne legyen drámai  
éle a szavaknak. 

– Úgy burkolózom az emlékekbe, mint a régi prémekbe. Feleme- 

lem a karomat, és eltakarja az emlék ruhaujja. Körülnézek, és más 
korokat látok. De tudod, mitől félek a legjobban? Attól, hogy ez az 

állapot, mint nálam oly sok más, csak azt fogja bizonyítani, hogy a 

semmi határa évszázadokra kitolódott. 

– Mitől félsz valójában? Mit akartál Lestattól, amikor idejöttél? 
– Azért jöttem, David, hogy lássam. Azért jöttem, hogy kiderít- 

sem, mi van vele, és miért fekszik itt mozdulatlanul. Azért jöttem... – 

Nem akartam többet mondani. 
Keze különleges ékszernek tetszett a csillogó körmöktől, ame- 

lyeknek szép és jóleső a simogatása. Fölemelt egy rongyos, szürke 

ruhácskát, amelyre csúnya csipkedarabokat varrtak. Minden, ami 
húsba öltözött, káprázatos szépséget sugározhat, ha elég erősen össz- 

pontosítunk rá. David szépsége gátlástalanul kérkedett. 

– Csak ruhák. – Virágos pamut, falatnyi bársony, almánál nem 
nagyobb puffos ujj üzenete az éjjel-nappal csupasz karral járó szá- 

zadnak. – Nem veszi körül erőszak – mondta David olyan hangon, 

mintha sajnálná ezt a tényt. – Csak egy szegény gyermek, akit egy- 

formán szomorúvá tesz a természete és a körülményei. 
– És miért falazták be? Ezt áruld el nekem! Miféle bűnt követtek 

el ezek a ruhácskák? – Sóhajtottam. – Az ég áldjon meg, David 

Talbot, miért nem hagyod, hogy ennek a kislánynak meglegyen a 
maga regénye, hírneve? Megharagítasz. Azt mondod, látod a szelle- 

meket. Nyájasnak találtad őket? Szeretsz beszélni velük. Mesélhet- 

nék én neked egy kísértetről... 
– Mikor mesélsz? Nem fogod fel, mi a trükk egy könyvben? – 

Felállt, leporolta jobbjával a térdét. A bal kezében a gyerek ruháját 

tartotta. Valamiért idegesített ez a kép, amelyben egy magas férfi  

szorongatja egy kislány gyűrött ruháját. 
– Hát tudod, ha jól belegondolunk – mondtam, és elfordultam, 
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hogy ne kelljen látnom a ruhát –, tulajdonképpen semmi sem indo- 

kolja, hogy létezzenek kisfiúk és kislányok. Nézd meg a többi em- 

lőst. Fontos a nemiség a kutyusoknál, cicusoknál, kiscsikóknál? Nem  

téma. Ezeknek a félkész, törékeny lényeknek nincsen neme. Nincs 

meghatározottsága. Nincs felségesebb látvány egy kisfiúnál vagy egy 
kislánynál. Annyira tolonganak a fejemben a fogalmak, hogy attól fé- 

lek, szétrobbanok, ha nem csinálok valamit, erre te azt mondod, csi- 

náljak neked egy könyvet. Azt gondolod, hogy ez lehetséges, azt 

gondolod... 
– Én azt gondolom, hogy ha könyvet írsz, úgy meséled el a me- 

sét, amilyennek te szeretnéd ismerni. 

– Ebben nem látok túlzott bölcsességet. 
– Hát akkor gondolkozz, mert a legtöbb beszéd nem más, mint 

az érzelmeink kirobbanása. Idehallgass, figyeld meg, hogy nálad mi- 

lyen mintát követnek ezek a kirobbanások. 
– Nem akarom. 

– Dehogynem akarod, csak nem ezeket a szavakat akarod olvas- 

ni. Viszont ha írsz, valami más történik. Te alkotod a mesét, mind- 
egy, milyen töredékes vagy kísérleti, vagy mennyire felfricskázza a 

hagyományos és hasznos formákat. Próbáld meg a kedvemért. Nem,  

nem, van egy jobb ötletem. 

– Micsoda? 
– Gyere le a lakosztályomba. Mint mondtam, most itt lakom. Az 

ablakomból láthatod a fákat. Nem szeretek úgy lakni, mint Louis ba- 

rátunk, aki egyik poros zugból vándorol a másikba, aztán vissza a la- 
kásába a Rue Royale-on, miután ezredszer meggyőződött róla, hogy 

senki sem bánthatja Lestatot. Vannak meleg szobáim, és gyertyát 

használok a nosztalgia kedvéért. Gyere le, hadd írjam meg a történe- 
tedet. Beszélj hozzám. Toporzékolj és tombolj, ha akarsz, vagy őr- 

jöngj, igen, őrjöngj, de hadd írjam le, és pusztán az írás tényétől for- 

mája lesz. Azzal kellene kezdened... 

– Mivel? 
– Hogy elmeséled, mi történt. Hogyan haltál meg, és hogyan él- 
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– Ne várj csodákat, idegesítő tudós. Nem haltam meg azon a 
reggelen New Yorkban. Csak majdnem meghaltam.  

Némileg fölkeltette a kíváncsiságomat, de sose lettem volna ké- 

pes arra, amit akart. De azért, amennyire felmérhettem, becsületes 

volt, megdöbbentően becsületes, és ennél fogva őszinte. 

– Ó, nem szó szerint értettem! Csak azt mondd el, milyen érzés 

volt felrepülni a napba, elviselni azt a sok szenvedést, és mint mond- 

tad, megtalálni a kínban az emlékeket, a kapcsolatokat. Ezt meséld 

el! Ezt meséld el! 

– Akkor nem, ha összefüggővé akarod gyúrni – mondtam durcá- 

san. Kíváncsi voltam, mit szól erre. Föl se vette, csak beszélhessen. 
– Hogyhogy összefüggővé gyúrni? Armand, én csak leírom 

majd, amit mondasz – mondta egyszerűen, mégis különös szenve- 

déllyel. 
– Megígéred?  

Játékosan villantottam rá a szememet. Hogy éppen én csináljak 

ilyet! Mosolygott. Összegyűrte a ruhácskát, és hanyagul elejtette, vi- 

gyázva, hogy a többi holmi halmára hulljon. 

– Egyetlen szótagot sem fogok változtatni rajta – mondta. – Gye- 

re velem, beszélj hozzám, légy a szerelmem. – Ismét mosolygott. 

Váratlanul hozzám lépett, majdnem olyan agresszíven, mint  
ahogy én akartam megközelíteni őt. A hajamba túrt, megérintette az 

arcomat, aztán belemarkolt a fürtjeimbe, ráhajtotta az arcát, és elne- 

vette magát. Megcsókolta az arcomat. 
– Olyan a hajad, amilyen a borostyán lenne, ha meg lehetne ol- 

vasztani a gyertya lángjánál, és hosszú, légies, vékony szálakat le- 

hetne húzni belőle. Abból lennének ilyen fényes tincsek. Édes vagy, 
fiús, de mégis olyan szép mint egy lány. Bár láthattalak volna antik 

bársonyban, mint amikor Mariusé voltál. Csak egyetlen pillanatra 

láthattalak volna harisnyában és rubinokkal kivarrott, övvel átfogott 

zekében. Nézd meg magadat, zúzmarás gyermek! Még csak meg sem 
érint a szerelmem!  
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Ez nem volt igaz. 

Szája forró volt, éreztem alatta a hegyes szemfogakat, éreztem a 
hirtelen türelmetlenséget fejbőrömre tapadó ujjainak szorításában. 

Megremegtem tőle. Testem megfeszült, aztán borzongott. Kimond- 

hatatlanul édes volt. Sértett ez a magányos meghittség, eléggé sértett,  
hogy át akarjam alakítani, vagy meg akarjak szabadulni tőle. Inkább 

meghalok, vagy elmegyek, hogy a sötétben onthassak egyszerű és  

közönséges könnyeket. 

Pillantásából láttam, milyen szerető lenne: olyan, aki nem ad 
semmit. Nem ínyenc, csak egy vérivó. 

– Éhessé teszel – súgtam. – Nem rád, hanem a kárhozottra, aki 

most még él. Vadászni akarok. Hagyd abba! Miért érintesz meg? Mi- 
ért vagy ilyen kedves?  

– Mindenki akar téged – mondta. 

– Ó, tudom! Mindenki boldogan letarolna egy bűnös-bájos 
gyermeket! Mindenkinek kell egy kacagó fiú, aki tudja, mitől döglik  

a légy. Egy srác különb étek egy nőnél. A lányok túlságosan hasonlí- 

tanak a nőkre, no de a fiúk? Ők nem olyanok mint a férfiak, mi?  
– Ne gúnyolj. Én csak meg akartalak érinteni, hogy lássam,  

mennyire puha vagy, milyen örök fiatal. 

– Ó, ez én vagyok, az örök fiatal! – mondtam. – Ilyen szépség- 

hez képest szamárságokat beszélsz. Elmegyek, ennem kell. És ha vé- 
geztem, ha majd forró vagyok és degesz, akkor eljövök, beszélek 

hozzád, és elmondok mindent, amit akarsz. – Egy kis lépést tettem 

hátra. Egész testem beleborzongott, ahogy az ujjai elengedték a ha- 
jamat. Kinéztem az üres, fehér ablakon, ami túl magasan volt ahhoz, 

hogy látni lehessen a fákat. 

– Innen semmi zöldet nem láthatok, holott tavasz van, déli ta- 
vasz. Érzem a falakon át. Hadd nézzem egy percig a virágokat. Ölni 

akarok, vért akarok inni, virágokat akarok. 

– Nem lesz jó. Könyvet akarok írni – igazított ki David. – Még- 

hozzá most, tehát gyere velem. Nem lebzselek itt örökké. 
– Badarság, dehogynem lebzselsz. Babának nézel, mi? Aranyos 

 

 

26 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

viaszfigurának. Pont addig fogsz maradni, ameddig én. 

– Kissé komisz vagy, Armand. Olyan a külsőd mint egy angyalé, 
és úgy beszélsz, akár egy köztörvényes bűnöző. 

– Ne pimaszkodj! Azt hittem, kellek neked. 

– Csak bizonyos feltételekkel. 
– Hazudsz, David Talbot – mondtam. 

Odamentem mellette a lépcsőhöz. Kabócák énekeltek az éjsza- 

kában. New Orleansban éjjel-nappal dalolnak. 

A lépcsőház kilenctáblájú ablakából láthattam egy villanásra a 

tavaszi, virágzó fákat, a tornác tetején a göndör iszalagot. 

David követett. Úgy mentünk le a lépcsőn, akár a szabályos em- 

berek. Kiléptünk a tündöklő üvegajtón a kivilágított, széles Napóleon 

útra, amelynek a közepén, a sávnyi nedvzöld parkban göcsörtös vén 

fák hajoltak alázatosan a nagy gonddal ültetett virágágyak fölé. 

A kép remegett a bársonyos folyami szélben. A nyirkos pára ör- 

vénylett, ám nem változott át esővé. Parányi zöld levelek hulldogál- 

tak petyhüdten mint a pernye. Selyempuha déli tavasz! Még az ég- 

bolt is vemhes volt az évszakkal; mélyen járó felhői pirulva verték 
vissza a fényt, és minden pórusából izzadta a ködöt. 

Jobbról-balról áthatóan éles parfüm csapott meg a kertekből.  

Gyomként burjánzó, lila csodatölcsér, ahogy a halandók nevezik, egy 

kimondhatatlanul édes illatú futónövény; és vad írisz, amely lándzsa- 
ként szökken elő a fekete sárból, és mély torkú, abnormálisan óriási 

virágfejekkel ostromolja a régi falakat és a betonlépcsőket. És persze 

rózsák, mindenütt rózsák, öregasszonyok rózsái és a fiataloké, a tró- 
pusi éjszakához képest szinte túlságosan robusztus rózsák, méreggel 

bevont virágok. 

Valamikor villamosok jártak a középső gyepsáv helyén. Tudtam, 
hogy ide fektették le a síneket, ebbe a zöld, széles csíkba, amelyen 

most mentem David előtt a nyomortanyák felé, a folyó felé, a halál 

felé, a vér felé. David követett. Ha akartam, behunyhattam a szeme- 

met, és láthattam a villamosokat, mégsem botlottam meg soha. 
– Gyere, kövess! – mondtam Davidnek. Nem csalogattam, csak 
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összefoglaltam, amit csinált. 

Másodpercek alatt tettem meg háztömbnyi távolságokat. Nem 
maradt le. Egy egész uralkodói vámpírdinasztia vérét örökölte. 

Lestatban lehet bízni, hogy a leggyilkosabb szörnyeteget állítja elő, 

persze a kezdeti bűbájos balfogások után. Se Nicolas, se Louis, se 
Claudia nem tudott megállni a saját lábán. Kettő elpusztult, a harma- 

dik tengődik, és talán a leggyengébb vámpír, akit valaha látott a vi- 

lág. 

Hátranéztem és megdöbbentem kemény csillogású, barna arcá- 
nak látványától. Mintha tetőtől talpig lelakkozták, viasszal beeresz- 

tették és fényesre kefélték volna. Ismét mindenféle fűszeres dologra 

kellett gondolnom, cukrozott dióbélre, kéjes aromákra, bőségesen 
megcukrozott csokoládéra, sötét, krémes vajkaramellára. Mégis jó 

lenne markolni belőle! 

És mégsem ér fel egyetlen cefrés, olcsó, ínycsiklandó és szagos  
halandóval. 

– Ott! – mutattam.  

Arra nézett. Látta az ócska házak megereszkedett vonalát. Min- 
denfelé halandók lapítottak, aludtak, ültek, vacsoráztak és csámbo- 

rogtak parányi keskeny lépcsők között, hámló falak mögött, repedt 

plafonok alatt. 

Kerestem egyet, aki tökéletes volt a maga romlottságában, és a 
gyűlölettől, a rosszindulattól, a kapzsiságtól, a pökhendiségtől füs- 

tölgő, nagy, lomha üszökcsomóként várt engem.  

Jött és elmaradt a Raktár utca. Még nem voltunk a folyónál, csak 
a közelében. Erre a szűk utcára nem emlékeztem, nem is találkoztam 

vele annak idején, amikor itt bolyongtam Lestat és Louis városában. 

Házainak olyan színe volt a holdfényben, akár az uszadékfának, az  
ablakokon házilag barmolt függönyök lógtak, bent pedig a televízió 

előtt terpeszkedett ez a pökhendi, komisz halandó, aki barna palack- 

ból nyakalta a sört, és fütyült a csótányokra meg a nyitott ablakon 

benyomuló forróságra. Nekem tartogatta húsát és vérét, ronda volt, 
verejtékes, mocskos és ellenállhatatlan. 

 

 

28 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

A házban annyi féreg és apró undokság hemzsegett, hogy nem is  

háznak, hanem a halandó kagylóhéjának látszott. Olyan mállatag és 
törékeny is volt, színre az őserdő árnyékaihoz hasonló. Itt ugyan nem 

érvényesültek a higiénia korszerű előírásai. Még a rendetlen, vacak 

bútorok is rohadtak a vizenyőtől. Penész lepte a harákoló fehér hűtő- 
szekrényt. 

Csupán a rongyos, büdös ágy utalt arra, hogy ez itt egy lakás 

akar lenni. 

Tökéletesen illő fészek volt ehhez a szárnyashoz, ehhez a pocsék 
madárhoz, ehhez a piszkos tollazatú, mellyeszteni, ropogtatni való, 

zsíros lakomához. 

Kivágtam az ajtót, amivel rögtön le is téptem a sarokvasakról, de 
nem ütöttem nagy zajt. Az emberszag úgy csapott meg, mint egy ka- 

vargó szúnyogfelhő. 

Végigmentem a festett deszkára szórt újságokon. Barnás bőrré  
aszott narancshéj. Menekülő csótányok. Még csak fel se nézett. Püf- 

fedt, iszákos arca kék és kísérteties volt, fekete szemöldöke csapzot- 

tan burjánzott. Pedig egy kis túlzással angyalnak is lehetett volna 
nézni a tévé megvilágításában. 

A műanyag csodabigyót nyomogatta, ugrált csatornáról csator- 

nára a fellobbanó és elenyésző fényben. Felbőgette a hangot. Valami- 

lyen hitvány zenekar ricsajozott, emberek tapsoltak. 
Szemét hang, szemét képek, szemét környezet. Mindegy, nekem 

akkor is kellesz. Úgy sincs más, akinek kellenél. 

Felnézett rám, a betörő kölyökre. David meghúzódott hátul, és 
figyelt. 

Megtaszítottam a televíziót. Ingott, a padlóra zuhant, széttört. 

Üvegcserepek maradtak a hengerekbe zárt energiákból. 
Váratlanul dühbe gurult, ami lomha felismeréssel töltötte el az 

arcát. Feltápászkodott, kinyújtotta a karját, és rám rontott. 

Mielőtt belevágtam a fogamat, megjegyeztem, hogy hosszú, kó- 

cos fekete haja van. Piszkos, de sűrű. A tarkóján megcsomózott  
ronggyal kötötte hátra. Vastag lófarokban ömlött kockás ingére. 
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Két vámpírnak is elég lett volna szesszel kevert, szirupos, kéjes, 

ocsmány vére. Volt azonkívül harcos, dühös szíve, és annyi húsa, 

hogy úgy éreztem magamat, mintha bikán lovagolnék. 

Evés közben még a legavasabb bűz is édessé magasztosul. Azt 

hittem, mint mindig, hogy itt halok meg a szótlan örömtől. 
Jó nagyokat szívtam a vérből, megforgattam a nyelvemen, aztán 

küldtem le a bendőmbe, már ha van nekem olyan, hogy oltsam ezt a  

tikkasztó, szennyes szomjúságot, de nem voltam olyan erőszakos, 

hogy lelassítsam. 
Szédelgett, és rúgkapált. Elkövette azt a balgaságot, hogy az uj- 

jaimat marcangolta, aztán arra a veszedelmes ostobaságra veteme- 

dett, hogy a szememet akarta kitolni. Szorosan behunytam, és aztán 
már nyomkodhatta a zsíros hüvelykujjával. Nem sokat ért el vele. 

Nem vagyok puha kisfiú. A vakot nem lehet megvakítani. Túlságo- 

san elteltem vérrel, hogy törődjek vele. Különben is jólesett. Ezeknek 
a gyenge lényeknek a karmolása nekünk csak cirógatás. 

Az élete úgy múlt el, mintha mindenki, akit szeretett, egy hul- 

lámvasúton utazna, giccses csillagok alatt. Rosszabb volt egy Van 
Gogh-képnél. Csak akkor jössz rá, kit öltél meg, amikor a lélek ki- 

okádja a legszebb színeit. 

Elég hamar összeesett. Vele együtt rogytam össze. A bal ka- 

rommal fogtam át, gyermeki bizalommal ráfeküdtem a nagy, izmos  

hasára, és most már vakon szivattyúztam, egyetlen színbe sajtolva 

össze mindent, amit gondolt, látott, és érzett, fel-fellobbanó, tiszta 

narancsszínbe. Aztán átgördült rajtam a halál, mint a fekete erő ha- 
talmas labdája, ami tulajdonképpen semmi, csak füst, vagy még an- 

nál is kevesebb. Belém jött a halál, majd távozott belőlem, mint a  

szél, és én közben arra gondoltam, hogy megfosztom-e az áldozatot a 
végső tudástól azzal, hogy összezúzok mindent, ami alkotja? 

Badarság, Armand. Te már tudod, amit a szellemek tudnak, amit 

az angyalok tudnak. Hazamegy a szemétláda! Haza, az égbe. A 

mennyországba, ahol téged nem tűrnek meg, és talán sohasem fog- 
nak. A halálban volt a legszebb. 

 

 

30 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

Leültem mellé, és törülgettem a szájamat, nem mintha lett volna 

akár egy letörülni való csepp is. A vámpírok csak a filmeken tocsog- 

nak a vérben. Még a legnehézkesebb halhatatlan is túlságosan ügyes 

ahhoz, hogy elpazarolja a vért. Azért törülgettem a számat, mert ösz- 

szekentem az arcomat és az ajkamat a verejtékével. Azt akartam el- 

távolítani. 

De azért csodáltam, mert nagydarab volt, és döbbenetesen erős, 

minden látszólagos tohonyasága ellenére. Csodáltam a mellére tapa- 

dó fekete szőrt, amely kilátszott a szükségszerűen elszakadt ingből. 
A haja nem volt mindennapi látvány. Letéptem róla a megcso- 

mózott rongyot. Sűrű és dús volt, mint egy női sörény. 

Miután meggyőződtem róla, hogy halott, a bal kezemre csavar- 

tam a haját, hogy az egészet kitépjem a fejbőréből. Davidnek elakadt 

a lélegzete. 

– Muszáj ezt? – kérdezte. 
– Nem – mondtam. De így is kiszakadt pár ezer szál. Véres gyö- 

kerük úgy hunyorgott a levegőben, mint parányi szentjánosbogarak 

raja. Egy darabig tartogattam a csomót, aztán leejtettem az áldozatom  
félrecsuklott feje mellé. 

A horgonyukat vesztett hajszálak lomhán szétterültek a borostás 

arcon. A szem nedvesen és éberen nézett. Halódó kocsonya. 

David megfordult, és kiment a szűk utcára. Gépkocsik dübörög- 
tek és robogtak. A folyón gőzorgona zengett egy hajóról. 

Követtem Davidet. Leporoltam magamat. Egy ütéssel össze tud- 

tam volna dönteni az egész házat. Rádőlt volna a rothadó piszokra, 
hogy csendes halált haljon a többi ház között, és senki sem tudta vol- 

na meg, mi okozta. Az ilyen lucskos fa magától összeroppan. 

Nem bírtam ledörgölni magamról az izzadságát.  
– Miért tiltakoztál ellene, hogy kitépjem a haját? – kérdeztem. – 

Úgyis meghalt, túl van azon, hogy törődhessen vele. Senkinek sem 

fog hiányozni a fekete haja. 

Alamuszi mosollyal végigmért. 
– Megijesztesz, ha így nézel! – mondtam. – Ilyen figyelmetlenül 
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elárultam, hogy szörnyeteg vagyok? Tudod, hogy Sybelle, az én an- 

gyali halandóm, ha éppen nem Beethoven Appasionatáját gyakorol- 

ja, mindig végignézi, ahogy eszem? Akarod még, hogy elmondjam a 

mesémet?  

Visszanéztem az oldalán heverő halottra, megroskadt vállára. 

Fölötte az ablakpárkányon narancsvirág áll egy kék üvegben. Hát  

nem egy őrület az élet? 

– Igen, akarom – felelte David. – Gyere, menjünk haza. Egyetlen  

okból kértem, hogy ne tépd ki a haját. 
– Mégpedig? – Egészen kíváncsivá tett. – Mi volt az oka? Rög- 

tön el is dobtam volna a haját, ahogy kitéptem. 

– Mint ahogy a légy szárnyát tépkedik – bökte ki, látszólag 
meggondolatlanul. 

– Döglött légyét – mondtam, és csak azért is mosolyogtam. – Ej- 

nye, mit csinálod itt a felhajtást? 
– Csupán azt akartam látni, hogy fogsz-e hallgatni rám – mond- 

ta. – Semmi többet. Mert hogyha hallgatsz, akkor jól megleszünk 

egymással. Ezt is tetted. – Megfordult, karon fogott. 
– Nem szeretlek téged! – mondtam. 

– Ugyan már, dehogy nem szeretsz – mondta. – Hadd írjam  

meg! Toporzékolj, tombolj és őrjöngj! Most nagyon odáig vagy ma- 

gadtól, mert két pompás kis halandó csügg minden mozdulatodon, 
mint az oltárszolgák az istenükön. De a mesét el akarod mondani. Te 

is tudod. Gyere! 

Nem bírtam megállni, hogy ne nevessek. 
– Neked bejött régebben ez a taktika?  

Most ő nevetett. 

– Nem mondhatnám. Viszont engedd meg, hogy így fogalmaz- 
zak: írd meg nekik. 

– Kiknek?  

– Benjinek és Sybelle-nek. – Vállat vont. – Vagy nem?  

Hallgattam.  
Írd meg a történetet Benjinek és Sybelle-nek. Elmém előrenyar- 
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galt egy barátságos, egészséges szobába, ahol évek múlva együtt le- 

szünk hárman: én, Armand, változatlan alakban, a tanítófiú, Benji és 

Sybelle halandóságuk virágában. Benji karcsú, szálas úriember lesz, 

maga az arabosan éjpillantású csáb, kezében kedvenc rövid szivarjá- 

val, nagy jövő előtt álló, ígéretes ifjú; Sybelle érett, királynői szép- 
ség, még nagyszerűbb pianista, mint amilyen most lehetne. Aranyha- 

ja asszonyosan tojásdad arcot keretez, a medencéje szélesebb lesz, 

szeméből entsangang és rejtett sugárzás delejez. 

Lediktálhatom a történetet ebben a szobában, és átadhatom nekik 
a könyvet? Ezt a David Talbotnak diktált könyvet? Átadhatom-e ne- 

kik ezt a könyvet, miután elbocsátom őket alkímiai világomból? 

Menjetek, gyermekeim! Vigyetek minden jó tanácsot és gazdagságot, 
amit adhatok, és ráadásul ezt a könyvet, amelyet valamikor régen ír- 

tunk Daviddel közösen! 

Igen!, mondta a lelkem. Mégis megfordultam, kitéptem áldoza- 
tom fekete haját, és megtapostam, mint egy óvodás. 

Davidnek pillája sem rebbent. Az angolok olyan udvariasak. 

– Jól van – mondtam. – Elmesélem a történetemet. 
A szobái az első emeleten voltak, nem messze onnan, ahol meg- 

álltam a lépcső tetején. Micsoda változás a sivár, fűtetlen folyosók- 

hoz képest! Könyvtárat alakított ki magának, székekkel, asztalokkal. 

Volt egy rézágy is, tiszta és száraz. 
– Ezek az ő szobái – mondta. – Emlékszel?  

– Dora – mondtam. Megcsapott a szaga, ami nem csoda, hiszen 

az vett körül. Ám a holmija eltűnt. 
Ezek David könyvei voltak. Azoknak kellett lenniük. A lélek új 

kalandorai: Dannion Brinkley, Hilarion, Melvin Morse, Brian Weiss, 

Matthew Fox, az Urantia-könyv. Vegyük ehhez hozzá a régieket: 
Cassiodorust, Ávilai Szent Terézt, Tours-i Gergelyt, a Védát, a Tal- 

mudot, a Tórát, a Káma Szútrát, mindent az eredeti nyelven. Volt 

még néhány ismeretlen regény, színdarab, verses kötet. 

– Igen. – David leült az asztalhoz. – Nekem nincsen szükségem  
a fényre. Hát neked?  
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– Nem tudom, mit mondjak. 

– Ah! – Elővette a tollat. Kinyitott egy noteszt, amelynek vakí- 
tóan fehér lapjain vékony, zöld vonalak húzódtak. – Tudni fogod te, 

hogy mit mondj – nézett fel rám.  

Álltam, átfogva magamat a két karommal, és úgy lógattam a fe- 
jemet, mintha leeshetne a nyakamról, és akkor meghalnék. Hajam sá- 

torként terült körém. 

Sybelle-re és Benjaminre gondoltam, csendes lányomra, lármás  

fiamra. 
– David, neked tetszettek a gyermekeim? – kérdeztem. 

– Igen, az első perctől fogva, hogy elhoztad őket! Mindenkinek 

tetszettek. Mindenki szeretettel és tisztelettel nézett rájuk. Micsoda 
tartás, mennyi báj! Azt hiszem, mindnyájan ilyen halandó bizalma- 

sokról álmodunk, delejes bájú, hűséges halandókról, akik mégsem  

sültbolondok. Szeretnek téged, de nem rettegnek tőled, és nincsenek 
elvarázsolva. 

Nem mozdultam. Nem szóltam. Behunytam a szememet. Hallot- 

tam a fejemben az Appassionata gyors, vakmerő indulóját, ezeket az 
izzó, morajló, lüktető hanghullámokat, amelyekben törékeny fémek 

pengnek. Appassionata. Csak az volt a fejemben, a nyakigláb, arany 

Sybelle nélkül. 

– Gyújtsd meg a gyertyáidat – kértem bátortalanul. – Megteszed 
nekem? Olyan kedves lenne, ha sok gyertya égne, és nézd, az abla- 

kon még mindig Dora csipkéi lógnak, tisztán és üdén. Imádom a  

csipkét, és ez brüsszeli tüll-csipke, vagy valami nagyon hasonló. 
Odáig vagyok érte. 

– Hát persze, hogy gyújtok gyertyát – mondta. 

Háttal álltam neki. Hallottam a fából készült, apró gyufaszál 
éles, jóleső sercegését. Éreztem az égés szagát, aztán jött a bólogató  

kanóc, a pöndörödő kanóc tiszta illata. Megnyúlt a fény, megtalálta a 

csupaszra hántott mennyezet ciprusfa deszkáit. Újabb sercegés, a pat- 

togó hangocskák újabb, halk sorozata. A fény megdagadt, rám borult, 
és majdnem felragyogtatta az árnyékos falakat. 
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– Miért tetted, Armand? – kérdezte David. – Ó, a kendőn ott volt 

Krisztus arca valamilyen formában, az nem kétséges, láthatólag Ve- 

ronika kendője volt, Isten a megmondhatója, sok-sok ezer ember el is 

hitte – de te miért? Ó, elismerem, delejesen gyönyörű volt, Krisztus a  

töviskoronájával, a vérével, az ő szeme bámult ki kettőnkre, de miért 
hittél neki ilyen feltétlenül? Miért, Armand, ilyen hosszú idő után?  

Miért mentél Hozzá? Mert ezzel próbálkoztál, ugye?  

Megráztam a fejemet. Halkra, könyörgőre formáltam a szavai- 

mat.  
– Vissza, tudós! – mondtam. Lassan elfordultam tőle. – Foglal- 

kozz a papírral. Ez neked szól, és Sybelle-nek. Ja igaz, és az én kicsi 

Benjimnek is. Ez a történet valamikor régen kezdődött. Mostanáig ta- 
lán fel sem fogtam, milyen régen. Te csak figyelj, és írj. Majd én 

tombolok, és őrjöngök, és toporzékolok. 
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A KEZEMET NÉZEM, és a „nem emberkéz alkotta” kifejezésre 

gondolok. Tudom, mit jelent, de valahányszor indulattal mondták, 

mindig olyasmire vonatkozott, ami az én kezemből származott. 

Most szeretnék festeni, ecsetet ragadni, és úgy ugrani neki, ré- 

szeg önkívületben, mint egyetlenegyszer, amikor nem javítottam se  

vonalon, se színen, se árnyalaton. 
Ó, annyira szétszórt vagyok! Úgy letaglóznak az emlékek! Hadd 

válasszak egy helyet, ahol elkezdhetem. Legyen a frissen leigázott 

Konstantinápoly. Ez úgy értendő, hogy még száz éve se volt iszlám 
uralom alatt, mikor odavittek rabszolgának, miután elfogtak szülő- 

földem pusztaságában, amelyről azt se nagyon tudtam, hogy az 

Arany Horda szállásbirtokának hívják. 
Az emlékezés a nyelvvel együtt az összefüggő gondolkodás ké- 

pességét is kiölte belőlem. Azért rémlik úgy, hogy azok a szutykos 

szobák Konstantinápolyban lehettek, mert mások beszéltek előttem, 

és ez volt az első alkalom, amikor megértettem az emberek beszédét 
azóta, hogy megfosztottak attól a valamitől, amire nem emlékszem. 

Természetesen görögül beszéltek ezek a kereskedők, akik Euró- 

pa bordélyaiba szállítottak rabszolgákat. Annyit tudtam róluk, hogy 
nincsen semmiféle vallásuk. 

Ledobtak egy palotákba illő, vastag, szövevényes mintájú sző- 

nyegre, amelyet a becses portékák mutogatására tartottak fent. 
A hajam vizes volt és hosszú. Valaki olyan erélyesen megfésül- 

te, hogy fájt. Megfosztottak a személyes tárgyaimtól és az emlékeze- 
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temtől. Meztelen voltam a kortól kirojtosodott, vontarany tunika 

alatt. Nyirkos meleg volt a szobában. Éhes voltam, de mivel nem 

számíthattam ételre, tudtam, hogy ez a fájdalom egy darabig szurkál- 

ni fog, azután magától elmúlik. A tunika valami zsibvásáron vett gló- 

riával, egy bukott angyal fénykörével ruházhatott fel. Hosszú, bő ujja 

volt, és a térdemig ért. 

Mikor feltápászkodtam – persze csupasz volt a lábam is –, láttam 

ezeket az embereket, és tudtam, mit akarnak, tudtam, hogy az bűn, 

megvetendő dolog, és a pokolra visz. Rég eltűnt öregek szitkai vissz- 
hangoztak a fülemben: túl csinos, túl puha, túl halovány, a szeme túl 

ördögien néz, és ah, az az ördögi mosoly! 

Milyen szenvedélyesen vitatkoztak és alkudoztak azok az embe- 
rek! 

Hogy néztek engem, anélkül, hogy egyszer is a szemembe néz- 

tek volna! 
Hirtelen fölnevettem. Olyan hebehurgyán csináltak mindent. 

Azok, akik leszállítottak, már elmentek. Azok, akik lesikáltak, ott 

maradtak a kádaknál. Bedobtak erre a szőnyegre, mint egy csomagot. 
Egy pillanatra tudatosodott bennem, hogy valamikor éles nyelvű, 

cinikus voltam, aki nagy vonalakban ismerte az emberi természetet. 

Azért nevettem, mert ezek a kereskedők azt hitték, hogy lány va- 

gyok. Vártam, füleltem, gyűjtögettem a beszélgetés morzsáit. Egy  
tágas szobában voltunk, amelynek alacsony mennyezetét baldachinná 

redőzött selyem takarta. A parányi tükrökkel televarrt selymen azok 

az indák kacskaringóztak, amelyeket úgy szeretnek a törökök, a füs- 
tölgő lámpákban illatos olaj égett, és a sötét korom csípte a szeme- 

met. Ezek a turbános-kaftános emberek ugyanolyan ismeretlenek 

voltak, mint a nyelvük. De csak töredékesen hallottam, amit monda- 
nak. A szemem azt kereste, hol menekülhetnék. Nem volt kiút. 

Nagydarab, komor emberek gubbasztottak az ajtóknál. Távolabb, egy 

asztalnál valaki számolt abakusszal. Tornyokban állt előtte az arany- 

pénz. 
Odajött az egyik ember, egy szuvas fogú, magas, sovány, akinek 
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hegyes járomcsontja és kaptafa álla volt. Megtapogatta a vállamat és 

a nyakamat. Aztán fölemelte a tunikát. Szobormereven álltam. Nem 

féltem és nem dühöngtem, csak megbénultam. Ez a törökök országa 

volt, és én tudtam, mit művelnek a törökök a fiúkkal. Épp csak sose 

láttam képen, nem hallottam róla igazi beszámolót, nem ismertem  
senkit, aki csakugyan átélte, kibírta, és hazajött. 

Haza. Nyilván én akarhattam elfelejteni, hogy ki vagyok. Így 

kellett lennie. A szégyen parancsolta rám. Ám azokban a percekben, 

a sátorrá alakított szoba virágos szőnyegén, kalmárok és rabszolga- 
kereskedők között úgy erőltettem az emlékezést, mintha attól, hogy  

találok egy térképet magamban, visszatalálhatnék innen oda, ahova 

tartozom. 
Emlékszem a füves pusztaságra, a senkiföldjére, ahova sose 

megy az ember, kivéve... De ez itt a semmibe fulladt. Kimentem a 

pusztába, dacolva a sorssal, bután, de nem az akaratom ellenére. Vit- 
tem valami hihetetlenül fontosat. Leugrottam a lovamról, letéptem a  

nyeregről ezt a nagy csomagot, a mellemhez szorítottam, és futottam. 

– A fákhoz! – ordította. De ki?  
Ám azt megértettem, hogy el kell érnem a pagonyt, és oda kell 

tennem ezt a kincset, ezt a fényes, bűvös dolgot, ami a csomagban 

van, amit „nem emberkéz alkotott”. 

Sose értem oda. Mikor megragadtak, elejtettem a csomagot. 
Ügyet sem vetettek rá, én legalábbis nem láttam. Arra gondoltam,  

miközben a levegőbe emeltek: nem így kell megtalálni, vászonba 

bugyoláltan. Fel kell tenni a fákra. 
Megerőszakolhattak a hajón, mert nem emlékszem, hogyan ér- 

keztünk Konstantinápolyba. Nem emlékszem éhségre, hidegre, gya- 

lázatra vagy félelemre. 
Most ismertem meg az erőszak részleteit, a bűzlő zsírt, a civako- 

dást, a szitkokat a bemocskolt bárány felett. Undorító, elviselhetetlen  

tehetetlenség töltött el. 

Gyűlöletes emberek, istentelenek, fajtalanok! 
Mint egy állat, rábődültem a turbános kereskedőre, mire akkora 
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pofont kaptam, hogy összeestem. A földről néztem föl rá, minden 

megvetéssel, amit bele tudtam sűríteni a nézésembe. Nem álltam fel,  
még akkor se, amikor belém rúgott, és nem akartam beszélni. 

A vállára kanyarított és kivitt, keresztül egy zsúfolt udvaron, el- 

képesztő büdös tevék, szamarak és szeméthegyek mellett, le a kikö- 
tőbe, ahol a hajók várakoztak, végig egy palánkon, be az egyik hajó 

gyomrába. 

Ez megint mocskos volt és kenderszagú. Patkányok motoztak. 

Ledobtak egy durva szalmazsákra. Ismét azt kerestem, hogy merre 
menekülhetnék, de csak a lajtorját láttam, amelyen lejöttünk, és a fe- 

jem fölött túl sok ember beszélgetett.  

Még sötét volt, mikor a hajó mozogni kezdett. Egy óra múlva 
olyan rosszul lettem, hogy meg akartam halni. Összegömbölyödtem  

a padlón, igyekeztem nem mozogni, megbújtam az ócska tunika ta- 

padós, puha kelméje alatt. Nagyon sokáig aludtam. 
Mikor felébredtem, egy öregember volt ott. Másféle ruhát viselt,  

nem olyan ijesztőt, mint a turbános törökök, és kedves tekintete volt. 

Fölém hajolt. Valami feltűnően kedves és édes, ismeretlen nyelven  
szólt hozzám, de nem értettem, mit mond. 

Valaki görögül azt mondta, hogy néma agyalágyult vagyok és  

morgok, mint az állat. 

Ezen tudtam volna nevetni, ha nem émelygek annyira. 
Ugyanaz a görög azt is mondta az öregnek, hogy nem szaggattak 

fel, és nem sebeztek meg. Jó drágán lehet eladni. 

Az öregember elutasító mozdulatot tett, megrázta a fejét, és elda- 
lolt egy verset az új nyelven. Rám tette a kezét, és gyengéden duru- 

zsolva felállított. 

Bevitt egy ajtón egy piros selyemmel bélelt, apró fülkébe. 
Egyetlen éjszakát kivéve ebben a fülkében töltöttem az utazást. 

Azon az éjszakán – nem tudom, hogy az út melyik részére esett 

– arra ébredtem, hogy ott alszik mellettem ez az öregember, aki csak 

azért nyúlt hozzám, hogy vigasztaljon. Kimentem a fülkéből, felka- 
paszkodtam a létrán, és sokáig néztem föl a csillagokra. 
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Egy kikötőben horgonyoztunk. A meredek szirteken egy kékes- 

fekete kupolás épületekből és harangtornyokból álló város folyt le az 

öbölig, ahol fáklyák égtek egy árkádsor ékes ívei alatt. 

Ez a civilizált part hihetőnek és vonzónak tűnt, mégse gondol- 

tam rá, hogy leugorhatnék a hajóból, és elszökhetnék a szabadságba. 
Emberek sétálgattak az árkádok alatt. Övén széles, kétkezes kardot  

viselő, furcsa öltözékű, fénylő sisakos ember őrködött a hozzám leg- 

közelebb eső boltív csodálatosan faragott, fát formázó oszlopánál.  

Talán egy palota maradványa lehetett, amelyen otrombán átgázoltak, 
mikor megásták ezt a hajózó csatornát. 

Az első hosszú és emlékezetes pillantás után nem is nagyon néz- 

tem a partot. Az égre néztem, a mennyei udvarra, amelynek mitikus 
lényei örök alakot nyertek a hatalmas és kifürkészhetetlen csillagok- 

ban. Mögöttük koromfekete volt az ég, és a csillagzatok annyira ha- 

sonlítottak az ékkövekre, hogy nemcsak egy régi vers jutott eszembe, 
de még a zsoltárok is, amelyeket emberek énekelnek. 

Ha jól emlékszem, órák teltek el, mire fülön csíptek. Kegyetle- 

nül elvertek egy szíjjal, aztán visszavonszoltak a hajófenékbe. Tud- 
tam, hogy úgyis abbamarad a verés, amint az öregember meglát. 

Reszketett a dühtől. Magához ölelt, és visszabújtunk az ágyba. Túl 

öreg volt, hogy bármit akarjon tőlem.  

Nem szerettem. A néma agyalágyult tisztában volt vele, hogy ez  
az öregember olyan értékes tárgynak tartja, amelyet épségben kell 

megőrizni a piacra. Viszont szükségem volt rá, és ő letörülte könnye- 

imet. Olyan sokat aludtam, amennyit bírtam, és mindannyiszor fel- 
fordult a gyomrom, ha túl erős volt a hullámzás. Néha már a meleg- 

től rosszul lettem. Nem tudtam, mi az igazi forróság. Az öregember 

olyan jól tartott, hogy időnként arra gondoltam, meghizlal, mint egy 
borjút, aztán elad vágómarhának. 

Későn érkeztünk Velencébe. Fogalmam sem volt Itália szépsé- 

géről. Elzártak tőle, le ebbe a szutyokba a vén kerítővel, és mikor 

felvittek a városba, rögtön tudtam, hogy okkal gyanakodtam a vén- 
ségre. 
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Egy sötét szobában heves szóváltásba keveredett egy másik em- 

berrel. A világért nem szóltam volna. A világért nem árultam volna  
el, hogy értem, ami történik velem. Pedig értettem. Pénz cserélt gaz- 

dát. A vénember elment, vissza se nézett. 

Próbáltak tanítani dolgokra. Körülzsongott a cirógatóan bárso- 
nyos, új nyelv. Fiúk jöttek, mellém ültek, puha csókokkal, ölelgetés- 

sel szelídítetek volna. Megcsípték a mellbimbómat, és hozzám akar- 

tak nyúlni alul. Engem úgy tanítottak, hogy még csak oda se nézzek,  

mert az bűnbe visz. Többször akartam imádkozni, de rádöbbentem, 
hogy nem emlékszem a szavakra. Még a képek is összemosódtak. 

Örökre kialudtak a fények, amelyek évek óta voltak vezetőim. Ha  

elmerültem a gondolataimba, valaki mindig megütött, vagy megrán- 
gatta a hajamat. 

Ha megütöttek, utána mindig bekentek balzsamokkal, gondosan 

ápolták a felhorzsolt bőrt. Egyszer, mikor egy ember pofon csapott, a 
másik ráordított, és elkapta a kezét, mielőtt másodszor is megüthetett 

volna. Sem enni, sem inni nem voltam hajlandó. Nem tudták belém 

kényszeríteni. Nem döntöttem úgy, hogy éhen veszek, csak nem bír- 
tam rávenni magamat semmire, ami életben tartson. Tudtam, hogy 

haza fogok menni. Haza fogok menni. Meg fogok halni, és hazame- 

gyek. Borzasztóan fájni fog. Sírtam volna, ha egyedül vagyok, de so- 

se voltam egyedül. Ott haltam volna meg az emberek előtt. Egy  
örökkévalóság óta nem láttam napot. Még a lámpafény is bántotta a 

szememet, mert folyton sötétben tartottak. De mindig voltak mellet- 

tem mások. 
A lámpák felragyogtak. Körülvettek maszatos kis képükkel, für- 

ge kézzel félresöpörték a szememből a hajamat, vagy megrázták a 

vállamat. A falnak fordultam.  
Egy hang volt a társam. Ez vet véget az életemnek. A kinti víz 

hangja volt. Hallottam, ahogy nyaldossa a falat. Meg tudtam monda- 

ni, mikor haladt el rajta a hajó, hallottam a cölöpök nyikorgását. A 

kőnek támasztottam a fejemet, és éreztem, hogyan inog a ház a víz- 
ben, mintha nem a partján, hanem benne állna, és ez így is volt. 
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Egyszer az otthonomról álmodtam, de nem emlékeztem, milyen 

volt. Felébredtem, sírtam. Csiripelő hangok köszöntöttek az árnyék- 
ból, mézes-mázosan csöpögő érzelmességgel. 

Azt hittem, szeretek majd egyedül lenni. Nem szerettem. Mikor 

több napra és éjszakára bezártak egy vaksötét szobába kenyér és víz 
nélkül, visítani kezdtem, és vertem a falat. Senki sem jött. 

Egy idő után elbódultam. Nagy megrázkódtatás volt, mikor ki- 

nyitották az ajtót. Felültem, eltakartam a szememet a fenyegető lám- 

pa elől. 
A fejem lüktetett. 

Ám ekkor behízelgően finom parfüm csapott meg, amelyben a 

tűzön égő fa édessége elegyedett a téli havazással, az összezúzott vi- 

rágszirmokéi és a jó szagú olajokkal. 

Megérintett valami kemény, amely mintha fából vagy rézből ké- 

szült volna, csakhogy ez úgy mozgott, mint ami húsból van. Végre 
kinyitottam a szememet, és láttam, hogy egy férfi fog; azok az em- 

bertelen dolgok pedig, amelyeket réznek vagy kőnek éreztem, az ő 

fehér ujjai voltak. Kék szeme gyöngéd komolysággal nézett rám.  
– Amadeo – mondta. 

Talpig vörös bársonyba burkolózott, és királyian magas volt. 

Szőke haja, amelyet középen választott el, ahogy a szentekét szokták 

a képeken, dús, fényes fürtökben omlott a köpenye vállára. Sima  
homlokát nem szántották ráncok, sötétarany, egyenes, tiszta vonalú 

szemöldöke határozottá tette az arcát. Pillái úgy göndörödtek, mintha  

aranyszálak állnának ki a szemhéjából. És ha elmosolyodott, telt ajka 
váratlan, halvány pírba borult, ami még jobban kiemelte szája vona- 

lának szépségét. 

Ismertem  őt. Szóltam hozzá. Arcban még sose láttam ennyi cso- 
dát. 

Olyan szelíden mosolygott rám. Felső ajkát és állat simára bo- 

rotválta. Tulajdonképpen egyetlen pihét sem láttam rajta. Keskeny, 

finom orra volt, épp akkora, hogy ne rontsa az arc delejes arányait. 
– Nem Krisztus vagyok, gyermekem – mondta –, de olyan, aki a 

 

 

42 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

maga módján hozza a megváltást. Jöjj karjaimba! 

– Meghalok, Mester! – Milyen nyelven beszéltem? Ma sem tu- 
dom. Ám ő megértett. 

– Nem, kicsim, nem halsz meg. Mostantól én védelmezlek, és ha 

kegyesen tekintenek ránk, ha jók lesznek hozzánk a csillagok, talán 

sose kell meghalnod. 

– De te akkor is Krisztus vagy! Ismerlek téged! 

Megrázta a fejét, a legegyszerűbb emberi mozdulattal lesütötte a  

szemét, és mosolygott. Telt ajka szétnyílt, de csak az emberi fogak 
fehérségét láttam. A hónom alá nyúlt, felemelt, megcsókolta a nya- 

kamat, ami bénítóan borzongató volt. Behunytam a szememet. Érez- 

tem ujjait a szemhéjamon, és hallottam, ahogy a fülembe súgja: 
– Aludj, míg hazaviszlek! 

Mikor felébredtem, egy hatalmas fürdőszobában voltunk. Egyet- 

len velenceinek se volt ilyen fürdőszobája, ezt már most megmond- 
hatom annak alapján, amit később tapasztaltam, de hát mit tudtam én 

ennek a háznak a kényelméről? Igazi palota volt, mert palotákat már 

láttam. 
Kikecmeregtem a bársonypólyából, amelyben feküdtem – az ő 

vörös köpenye volt, ha nem tévedek –, és megláttam jobbra egy 

nagy, függönyös ágyat, azon túl pedig a mély, ovális fürdőmedencét. 

Angyalok tartották a kagylót, amelyből víz zubogott a medencébe. A 
kád gőzölgött, és a gőzben ott állt a Mesterem. Fehér melle csupasz 

volt, a mellbimbói halvány rózsaszínek, egyenes, magas homlokából 

hátravetett haja pedig még dúsabbnak, gyönyörűbbnek és szőkébb- 
nek tetszett, mint először. 

Intett. 

Féltem a víztől. Letérdeltem a medence szélére, és a vízbe dug- 
tam a kezemet. 

Döbbenetesen gyors és kecses mozdulattal értem nyúlt, belehú- 

zott a medencébe, nyakig belenyomott a meleg vízbe, aztán hátrahaj- 

totta a fejemet. 
Ismét felnéztem rá. Fölötte a harsogóan kék mennyezeten meg- 
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hökkentően életszerű angyalok csattogtatták óriási, fehér szárnytolla- 

ikat. Még sose látta milyen pompás és göndör angyalokat, amelyek 
minden tartózkodásról és stílusról megfeledkezve szökdécseltek, fi- 

togtatták izmos tagjaik, lengő köntösük, lobogó sörényük emberi 

szépségét. Volt egy cseppnyi őrültség ezekben a tagbaszakadt, tom- 
boló alakokban, a hejehujás égi játékosságban, amelynek arany fé- 

nyében szertefoszlott a felszálló gőz.  

A Mesteremre néztem, akinek arca pontosan szemben volt ve- 

lem. Csókolj meg még egyszer, illess ismét azzal a borzongató csók- 
kal – Ő is mintha a festett lények közé tartozott volna, ebbe a pogány 

mennyországba, amilyenről a katonák álmodnak. Csupa bor, gyü- 

mölcs és hús. A rossz helyre jöttem.  
Hátravetette a fejét, és zengő kacajra fakadt. Vizet mert a tenye- 

rébe, és végigcsorgatta a mellemen. Kinyitotta a száját, és akkor egy 

villanásra láttam valamit, ami nagyon rossz és veszélyes volt, olyan 
fogakat, amilyen a farkasé lehet. Ám rögtön el is tűntek, és csak a 

szája szívta a nyakamat, aztán a vállamat, aztán a mellbimbómat, 

amelyet későn próbáltam eltakarni. Felnyögtem, hozzádőltem a me- 
leg vízben. A szája levándorolt a mellemről a hasamra. Gyengéden 

szívta a bőrt, mintha a sót és a forróságot nyalná le róla. Meleg bor- 

zongással töltött el még az is, ahogy a homloka a vállamhoz ütődött.  

Átkaroltam, és mikor rátalált magára a bűnre, úgy éreztem, az ott lent 
íjjá változik, és egy nyilat lő ki magából. Éreztem a nyíl röppenését,  

ütését, és felkiáltottam.  

Egy darabig hagyta, hogy ráboruljak. Ráérősen fürdetett. Puha  
kelmével törülgette az arcomat. Hátradöntött, hogy megmoshassa a 

hajamat. Aztán mikor úgy gondolta, hogy kipihentem magamat, elöl- 

ről kezdtük a csókolózást. 
Hajnal előtt a párnáján ébredtem. Felültem, és láttam, ahogy 

magára kanyarítja bő köpenyét, és elfedi az arcát. A szoba ismét  

megtelt fiúkkal, de ezek nem a bordélybeli szomorú, kiéhezett okta- 

tóim voltak, hanem szép és jóltáplált, kedves fiúk, akik mosolyogva  
rajzották körül az ágyat. Szoros övvel átfogott, gondosan redőzött,  
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harsogó színű kelmékből készült zekéjük lányos bájt kölcsönzött ne- 

kik. Hajukat pompás, hosszú fürtökben viselték. 
Mesterem rám nézett, és azt mondta egy nyelven, amelyet ismer- 

tem, tökéletesen ismertem, hogy én vagyok az ő egyetlen gyermeke, 

és este ismét eljön, de addigra meg fogok ismerkedni egy vadonatúj 
világgal. 

– Egy új világgal! – kiáltottam. – Nem, ne hagyj itt, Mester! Ne- 

kem nem kell az egész világ! Csak te kellesz! 

– Amadeo – mondta a bizalom titkos nyelvén, és az ágy fölé ha- 
jolt. Megszáradt haját gyönyörűen kifésülte, kezét púderrel puhította. 

– Örökre a tied leszek, de most engedd, hogy a fiúk megetessenek és 

felöltöztessenek. Te most már hozzám, Marius de Romanushoz tar- 
tozol. 

A fiúkhoz fordult, és parancsokat osztogatott a lágyan daloló 

nyelven. És a boldog arcokból azt hitted volna, hogy aranyat és nya- 
lánkságot oszt nekik! 

– Amadeo, Amadeo! – trillázták, és olyan szorosan körülfogtak, 

hogy nem követhettem a Mestert. Görögül szóltak hozzám, pergő, 

könnyed görögséggel. Nekem nem ment könnyen ez a nyelv, de azért  

megértettem.  

Jöjj velünk, te közénk tartozol. Jók leszünk hozzád, egészen kü- 

lönlegesen jók leszünk! Sietősen felöltöztettek levetett ruhákba, 
egymással pörlekedve, hogy jó lesz-e a zekém, és most elmegy ez a 

kifakult harisnya, de csak most az egyszer! Húzd föl a cipellőt, ne- 

sze, itt a zubbony, úgyis túl szűk Riccardónak. Nekem királyi pom- 
pának tűnt. 

– Úgy szeretünk téged! – mondta Albinus, Riccardo alvezére, 

aki szőke hajával, halványzöld szemével hatásos ellentéte volt a fe- 
kete Riccardónak. A többi fiú kissé összemosódott előttem, de ezt a 

kettőt könnyű volt felismernem.  

– Igen, szeretünk téged! – mondta Riccardo. Hátradobta fekete 

fürtjeit, és kacsintott. Sima bőre nagyon sötét volt a többiekéhez ké- 
pest, fekete szeme lángolt. Amikor megragadta a karomat, láttam, 
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milyen hosszúk, vékonyak az ujjai. Itt mindenkinek vékony ujjai, 

elegáns ujjai voltak, olyanok mint nekem. Más volt a kezem mint a 

testvéreimé, de erre most nem tudtam gondolni. 

Az a kísérteties lehetőség ólálkodott a gondolataimban, hogy en- 

gem, a sápadtat, a bajkeverőt, a finom kezűt most repítették el a jó 
országba, ahova tartozik. Ám ez túlságosan mesés volt, hogy elhihes- 

sem. Fájt a fejem. Néma villámokban lobbantak föl előttem a boros- 

tás lovasok, akik elraboltak, a büdös hajófenék, amelyen Konstanti- 

nápolyba vittek, az ösztövér emberek, akik rajtam buzgólkodtak. 
Édes Istenem, miért szeret engem bárki? Miért? Marius de 

Romanus, miért szeretsz engem?  

A Mester mosolyogva intett az ajtóból. A csuklya karmazsin ke- 
retbe foglalta elegáns járomcsontjait és ívelt száját. 

Könnybe lábadt a szemem. 

Fehér pára örvénylett a Mester körül, míg becsukódott utána az 
ajtó. Az éjszaka elmúlt, de a gyertyák még mindig égtek. 

Átmentünk egy tágas szobába, amely tele volt festékes tégelyek- 

kel. Cserépedényekbe állított ecsetek várták, hogy használják őket. 
Nagy fehér szövetdarabok – vásznak – várakoztak a festékre. 

Ezek a fiúk az időtől megszentelt eljárással ellentétben nem tojás  

sárgájával keverték ki a színeket, hanem egyenesen a borostyánsárga 

olajba vegyítették a finomra őrölt festéket. Kis edényekben vártak 
rám a színek fényes rögei. Elvettem az ecsetet, mikor felém nyújtot- 

ták. Ránéztem a kifeszített fehér vászonra, amelyre festenem kellett. 

– Nem emberkéz által – mondtam, de mit jelentettek ezek a sza- 
vak? Felemeltem az ecsetet, és festeni kezdtem őt, ezt a szőke férfit, 

aki megmentett a sötétségtől és a szennytől. Lendületesen mártogat- 

tam az ecsetet az elefántcsont színbe, a rózsaszínbe, a fehérbe, fel- 
csapkodtam a festéket a furcsán ruganyos vászonra, de nem tudtam 

képpé egyesíteni. Nem lett belőle kép! 

– Nem emberkéz által! – suttogtam. Elejtettem az ecsetet, és a 

tenyerembe temettem az arcomat. 
Kerestem a görög szavakat. Mikor kimondtam őket, a fiúk közül 
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többen is bólogattak, de nem értették, mit jelent. Miként magyaráz- 

hattam volna meg nekik a katasztrófát? Az ujjaimra néztem. Mi lett... 

Ám itt kiégtek belőlem az emlékek, és én itt maradtam Amadééval. 

– Nem bírom megtenni! – Meredten néztem a vásznat, a színes 

maszatot. – Talán ha fa lenne, nem vászon, akkor meg tudnám. 
Mit tudnék? A fiúk nem értették. 

Nem a Mi Urunk volt az én szőke Mesterem, a jeges kék szemé- 

vel. De az én uram volt, és nem bírtam megtenni, amit kellett volna. 

Hogy megvigasztaljanak és eltereljék a figyelmemet, a fiuk ecsetet 

ragadtak, és az ecsetjük elképesztő gyorsasággal és ügyességgel on- 

totta a képeket. 

Egy fiú arca, ajka, szeme, igen, és rengeteg aranyvörös haj. Jó- 

ságos Isten, ez én vagyok... ez nem is vászon, hanem tükör. Ez az a 

bizonyos Amadeo. Riccardo nekilátott, hogy finomítsa a kifejezést, 

árnyalja a szemet, és valami olyan boszorkányságot művelt a szájjal, 

hogy az majdnem megszólalt. Mi ez a varázslat, ami előbűvöl a 

semmiből egy élethű fiút, aki összevonja a szemöldökét, és a haja 

kócosan omlik a fülére? 
Egyszerre tűnt káromlásnak és gyönyörűségnek ez a szemérmet- 

len, húsos, képlékeny alak. 

Riccardo sorra mondta ki a görög betűket, ahogy felrajzolta őket. 

Aztán eldobta az ecsetjét, és felkiáltott: 
– Ez egészen más kép, mint amire a Mester gondolt! – Felkapta 

a rajzokat. 

Végigvonszoltak a házon, a palazzón, ahogy ők nevezték, és él- 

vezettel tanítgattak a szóra. 

Ilyen képek voltak az egész palotában – a falakon, a mennyeze- 

ten, az egymásnak támaszkodó vásznakon, táblákon. Toronymagas  
képek romokról, a háttérben hegyekkel, zölden burjánzó növényzet- 

ről, törött oszlopokról, amelyek között szakadatlan folyamban árad- 

tak a kipirult arcú emberek, akiknek sörényét és bő ruháját örökös 

szél lobogtatta. 
Olyanok voltak, mint a nagy húsos és gyümölcsös tálak, ame- 
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lyeket a fiúk elém helyeztek. Őrült zűrzavar, bőség a bőség kedvéért, 

színek és formák dagonyája. Olyan volt, mint a túl édes és könnyű 

bor. 
 

OLYAN VOLT mint a város a mélyben, amikor a fiúk kicsapták 

az ablakokat, és én megláttam a ragyogó napsütésben a zöldes vízen 

suhanó, kicsi, fekete hajókat – a gondolákat –, és a rakpartokon siető 

emberek fényűző skarlát és arany köpenyét. 

Bezsúfolódtunk a gondoláinkba, az egész csapat, és máris úton 

voltunk: suhantunk cikázó, zajtalan kecsességgel a hatalmas házak 

között, amelyek olyan fenségesek voltak csúcsíveikkel, rózsaablaka- 

ikkal, fénylő, fehér kővel burkolt homlokzatukkal, mint egy-egy ka- 

tedrális. 
Színesre meszelték még a régibb, szegényesebb épületeket is, 

amelyek nem voltak ennyire cicomásak, csupán félelmetesen na- 

gyok: olyan tömény rózsaszínre, mintha összezúzott virágszirmokból  
nyerték volna, és olyan sűrű zöldre, mintha egyenesen az átlátszatlan 

vízből keverték volna a festékeket. 

Megérkeztünk Szent Márk terére, a fantasztikusan szabályos, 
hosszú árkádsorok közé. 

Mintha magát a mennyei gyülekezetet láttam volna. Sok száz 

ember nyüzsgött a bazilika aranykupolái előtt. 

Aranykupolák. Aranykupolák. 
Hallottam egyszer egy ódon mesét aranykupolákról, és láttam is  

őket egy elsötétült képen, ugye? Szent kupolák, elvesztett kupolák, 

lánggal égő kupolák, egy templom, amelyet meggyaláztak, ugyanúgy 
mint engem. Ó, romlás, pusztulás! Már el is tűnt az élet és az erő ki- 

robbanásában. Hogy születhetett ez a hideg hamuból? Miként halhat- 

tam meg a hóban, füstölgő tüzek között, hogy e simogató nap sugara- 
iban támadjak fel újra? 

Fürdetett édes, tiszta melegében koldusokat és kalmárokat; ra- 

gyogott hercegekre, akiknek uszályát apródok hordozták, könyvkufá- 

rokra, akik bíbor baldachin alatt kínálták az árut, lantosokra, akik ap- 
rópénzért muzsikáltak. 
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Itt volt, ezekben a boltokban és piaci standokon az egész bűnös 

nagyvilág összes portékája: olyan üvegtárgyak, amelyekhez foghatót 

még sohasem láttam, kelyhek a szivárvány minden színében, pici 

üvegfigurák, emberek, állatok, éteri, tündöklő csecsebecsék. Voltak 

mesésen ragyogó, gömbölyű szemekből fűzött olvasók, kecses min- 

tázatú, felséges csipkék, még olyanok is, amelyek templomtornyokat 

és házikókat ábrázoltak habfehérben, ismeretlen madarak hosszú, lé- 

gies tollai, aranyozott kalitkákban csapkodó és rikácsoló, egzotikus 

szárnyasok, és a legrafináltabb, legaprólékosabban kidolgozott, tarka 

szőnyegek, bár ezek túlságosan emlékeztettek a hatalmas törökökre, 

és a városra, ahonnan érkeztem. De akkor is, ki tudott volna ellenáll- 

ni az ilyen szőnyegeknek? Mivel törvényük tiltotta az emberábrázo- 
lást, a muzulmánok a merész színekkel és lélegzetelállító pontosság- 

gal alkotott virágok, arabeszkek, útvesztőszerű kacskaringók motí- 

vumaihoz folyamodtak. Voltak lámpaolajok, gyertyák, tömjén, sza- 
vakba nem durvíthatóan szépséges, villogó kösöntyűk széles válasz- 

téka, arany- és ezüstművesek törékeny filigránjai, régi és új ötvös- 

munkák, cifrák és egyszerűek. Voltak olyan boltok, ahol csak fűszert 
lehetett kapni. Voltak olyanok, amelyek patikaszereket és mediciná- 

kat árultak. Voltak bronzszobrok, oroszlánfejek, lámpák és fegyve- 

rek. Voltak kelmekereskedők, akik pazar bőségben kínálták Kelet 

selymeit, a mesébe illő árnyalatokra festett, legpuhább gyapjúszöve- 

teket, a batisztot, patyolatot, a művészi hímzéseket, a pántlikát. 

Az itteni férfiak és asszonyok borzasztóan gazdagnak tűntek. 

Szórták a pénzt a húsos lepényre, átlátszó, piros borral öblítették le, 
és olyan édességeket ettek, amelyekben vastag krém volt. 

A könyvesboltokban frissen nyomtatott könyveket lehetett kap- 

ni. A fiúk lelkes komolysággal elmagyarázták a nagyszerű új talál- 

mányt, a sajtót, amelynek köszönhetően egy ideje már nemcsak szö- 

veges, de képes könyvekhez is hozzájuthat az olvasó. 

Velencében több tucat kis nyomda működött, és a sajtók ontot- 

ták a könyveket, a görögön és a latinon kívül azon az édesen daloló 
köznyelven is, amelyen az inasok beszéltek. 
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Hagyták, hadd bámuljam kedvemre ezeket a csodákat, a gépeket,  

amelyek a könyvek lapjait készítik. 
De közben a munkájukat sem hanyagolták el. Riccardónak és a 

többieknek össze kellett gyűjteniük a Mester megbízásából a német 

festők metszeteit és nyomatait, amelyeket az új sajtók készítettek 
Memling, Van Eyck, vagy Hieronymus Bosch régi csodáiról. A Mes- 

ter mindig vevő az ilyesmire. Ezek a rajzok Északot hozzák el a Dél- 

nek. A mi Mesterünk lelkes híve az ilyen csodáknak. A mi Meste- 

rünk örül, hogy már száznál is több nyomda működik a városban, és 
korrigált, nyomtatott Liviusokra és Vergiliusokra cserélheti pontat- 

lan, kezdetleges másolatait. 

Ó, mennyi mindent tanultam!  
A én felruházásom pontosan olyan fontos volt mint az irodalom 

vagy a festészet. El kellett mennünk a szabóhoz, és tisztességes kön- 

tösöket kellett rendelnünk nekem a Mester apró krétarajzai alapján. 
Kézzel írott hitelleveleket kellett beváltanunk a bankokban, mert 

nekem szükségem volt pénzre. Mindenkinek szüksége volt pénzre. 

Soha életemben nem volt még a kezemben pénz. 
Szépek voltak a pénzek: firenzei liliomos arany és ezüst, német  

forint, csehországi garas, furcsa, ódon érmék, amelyeket Velence 

uralkodói verettek, akiket úgy hívnak, hogy dózse, különleges pén- 

zek a régi Konstantinápolyból. Kaptam egy saját zsákocskát, tele 
csengő-bongó pénzzel. Ezeket az erszényeket az övünkre kötöttük. 

Az egyik fiú vásárolt nekem egy apró csodát, mert nagyon meg- 

bámultam. Ketyegő óra volt. Akárhogy mutogattak az égre, nem ér- 
tettem, milyen elv alapján működik ez az ékkövekkel agyondíszített, 

ketyegő semmiség. Micsoda megdöbbenés volt, amikor végre rájöt- 

tem, hogy egy egész összezsugorított horológiumot rejt ez a furcsa,  

üveges-ékköves, festett, filigrán tok!  

Kábultan szorítottam a markomba. Az órák, amelyeket én ismer- 

tem, nagy és tiszteletet parancsoló tárgyak voltak, harangtornyokon 

és falakon. 
– Most viszem az időt – súgtam görögül a barátaimnak. 
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– Amadeo! – mondta Riccardo. – Számold az órákat nekem!  

Azt akartam mondani, hogy ez a fantasztikus felfedezés valami  
különlegeset, valami személyeset jelent nekem. Egy túl szelesen, túl 

meggondolatlanul elfelejtett világ üzent általa. Az idő már nem volt  

idő, és soha többé nem lesz az. A nappal nem volt nappal, az éjszaka 
nem volt éjszaka. Nem tudtam szavakba önteni, sem görögül, se más  

nyelven, még lázas gondolataim sem adhattak formát neki. Megtö- 

rülgettem verejtékes homlokomat, belehunyorogtam Itália tündöklő 

napsütésébe, utána bámultam a csattogó szárnyú, nagy madárrajok- 
nak, amelyek mindmegannyi kis tollvonásként rajzolódtak az égre, és 

mintha azt súgtam volna maflán: 

– A nagyvilágban vagyunk. 
– Méghozzá a kellős közepén, a legkülönb városában! – kiáltotta 

Riccardo, és magával vonszolt a sokaságba. – De meg is fogjuk néz- 

ni, mielőtt bezárkózunk a szabóhoz! 
Legelsőnek a cukorműveshez mentünk, ahol az édes csokoládé, 

a jajvörös és élénksárga, szirupos nyalánkságok csodái vártak ránk. 

Az egyik fiú rémítő képeket mutatott a nyomtatott könyvecské- 
jében: buján ölelkező férfiakat és asszonyokat, Boccaccio történetei- 

ből. Riccardo azt mondta, hogy abból fog felolvasni nekem, mert ki- 

tűnő eszköz az olasz nyelv tanulásához. És tanít majd Dantéra is. 

Boccaccio és Dante firenzeiek voltak, kottyant közbe egy másik 
fiú, de ettől függetlenül jó fejek. 

Megtudtam, hogy Mesterünk mindenféle könyvet szeret. Mindig 

örül, ha könyvre költünk, ezen a téren nem ismer kidobott pénzt. Jár- 
nak a házunkhoz tanítók, hát azok az őrületbe kergetnek a leckéikkel, 

majd meglátom. A studia humanitatis mindenkinek kötelező, és eb- 

ben benne van a történelem, a grammatika, a retorika, a filozófia, az 
ókori auktorok... ezek a kápráztató szavak csupán napokkal később, 

hosszas ismétlés és szemléltetés után tárták fel előttem az értelmüket. 

Azt a leckét is meg kellett tanulnom, hogy a Mesternek nem le- 

hetünk elég csinosak. Láncokat vásároltak nekem, aranyból, ezüst- 
ből, medálokkal, meg mindenféle függővel, és a nyakamba akasztot- 
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ták őket. Szükségem volt gyűrűkre is, köves gyűrűkre. Ugyancsak 

kemény alkudozást kellett folytatnunk az ékszerészekkel, akiktől há- 

rom gyűrűvel a kezemen távoztam: az egyikben igazi smaragd volt 

az Újvilágból, a másik kettőnek a rubinköveibe ezüst intarziát mé- 

lyesztettek, valamilyen írást, amelyet nem tudtam elolvasni. 
Nem bírtam betelni a gyűrűimmel. Mint látod, mind a mai éjsza- 

káig, még ötszáz-egynéhány év után is a gyengém a köves gyűrű. 

Csupán a párizsi vezeklő tespedés hosszú évszázadaiban mondtam le  

róluk, amikor az Éjszaka Gyermeke, a Sátán egyik sarutlan szerzete- 
se voltam. Hamarosan rátérünk arra a lidérces álomra is. 

Egyelőre azonban Velencében éltem, Marius gyermeke voltam,  

és együtt hancúroztam a többi gyermekével, hogy csak évek múlva 
hagyjam abba. 

Tehát irány a szabó. 

Miközben mértéket vettek rólam, körülgombostűztek és kiöltöz- 
tettek, a fiúk a gazdag velenceiekről meséltek, akik ostromolják Mes- 

terünket a legapróbb alkotásért. Ő azonban, kontárságára hivatkozva, 

szinte semmit sem ad el, legföljebb nagy néha festi meg egy férfi 
vagy nő arcképét, akin megakad a szeme. Ezeken a képeken szinte 

mindig valamilyen mitológiai témába – istenek, istennők, angyalok, 

szentek közé – dolgozza be az ábrázolt személyt. Ismert és sose hal- 

lott nevek hullottak a fiúk pergő nyelvéről. Úgy tűnt, hogy itt minden 
megszentelt dolgot magával ragad egy újfajta dagály. 

Az emlékezés csak azért markolt belém, hogy rögtön el is enged- 

jen. Ezek ugyanazok a szentek és istenek? Nem kell nekem betarta- 
nom egy szabályzatot, amely szerint ez itt nem egyéb művészi ha- 

zugságnál? Ezt sose bírtam tisztázni magamban, viszont körülöttem 

annyi boldogság volt, igen, boldogság! Képtelenségnek tűnt, hogy 
ezek az egyszerű, örvendező arcok romlottságot álcázhassanak. Nem 

hittem el. Pedig nekem gyanús volt minden gyönyörűség. Megzava- 

rodtam, ha nem engedhettem neki, megsemmisültem, ha végül mégis 

megadtam magamat. És az elkövetkező napokban egyre könnyebb 
lett a megadás. 
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A beavatásnak ez a napja csak az első volt a napok százainak, 

sőt ezreinek füzérében. Nem tudom, mikor fogtam fel pontosan, amit  
a pajtásaim mondtak. Ám az az idő is elég hamar eljött. Nem emlék- 

szem, hogy sokáig lettem volna naiv. 

Ez az első kirándulás maga volt a varázslat. Fent tökéletes ko- 
baltkéken ragyogott az ég, a tengerről üdítő  hűvösséget hozott a 

nyirkos szellő. Az égen egymásra torlódtak a nyargaló felhők, ame- 

lyeknek tökéletes mását láthattam a palotában, és ekkor kezdtem sej- 

teni, hogy Mesterem képei nem hazudnak. 
Amikor különleges engedéllyel beléptünk a Szent Márk- 

bazilikába, a dózsék templomába, torkon ragadott a tündöklése. 

Aranymozaikok szikráztak a falain. Ám a fény és a gazdagság e ma- 
uzóleumában újabb sokk ért, mert itt szigorú, sötét alakok voltak,  

olyan szentek, akiket ismertem. 

Ők nem jelentettek rejtélyt, az aranyfalak e mandulaszemű, zord 
lakói, akik merev redőjű köntöst viseltek, és csakis imára kulcsolták 

a kezüket. Ismertem glóriájukat, tudtam, hogy az aranyba apró lyu- 

kakat fúrnak, amitől az még bűvösebben ragyog. Tudtam, miként 
ítélnek e közömbös tekintetű, szakállas pátriárkák rólam, aki úgy áll- 

tam ott, mintha földbe gyökerezett volna a lábam. 

A kőpadlóra rogytam. Émelyegtem. 

Ki kellett vinni a templomból. A piazza lármája úgy harsogott 
körülöttem, mintha valamilyen baljós végkifejlet örvényébe hulla- 

nék. Szerettem volna megmondani a barátaimnak, hogy nem ők a hi- 

básak, mert ez törvényszerű volt. 
A fiúk rémülten kapkodtak. Nem bírtam megindokolni. Bambán, 

verejtékben úszva, petyhüdten hevertem egy oszlop tövében, és fá- 

sultan hallgattam, amint görögül magyarázzák, hogy ez a templom is  
hozzátartozik a városhoz. Miért ijesztett meg ennyire? Igen, régi,  

igen, bizánci, Velencében nagyon sok minden az. 

– Hajóink évszázadokon keresztül kereskedtek Bizánccal. Mi 

tengeri birodalom vagyunk. 
Erőltettem az agyamat, hogy felfogjam, de csak annyit értettem, 
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hogy ez a templom nem fölöttem mond ítéletet. Ugyanolyan könnyen 

kijöttünk belőle, mint ahogy bementünk. A körülöttem repeső, ked- 

ves hangú, puha kezű fiúk, akik hűtött borral és gyümölccsel kínál- 

tak, hogy összeszedjem magamat, egyáltalán nem rettegtek tőle. 

Ahogy balra fordultam, megláttam a rakpartokat és a kikötőt.  
Villámként sújtott a fából ácsolt hajók látványa. Futni kezdtem felé- 

jük. Négyes-ötös sorokban horgonyoztak. Ám a hajók mögött még 

nagyobb csoda tárult elébem: öblös hasú, óriási gályák, amelyek 

szélben feszülő vitorlákkal, vízen szántó, kecses evezőkkel húztak ki 
a nyílt tengerre. 

Jártak ki-be Velence száján, egymáshoz veszélyesen közel, a fá- 

ból ácsolt hatalmas hajók, míg más és nem kevésbé kecses vízi al- 
kotmányok horgonyukon ringva ontották magukból a gazdagságot. 

Társaim, hogy megnyugtassanak, az Arzenálhoz irányították 

botladozó lépteimet, és megmutatták, miként épülnek a hajók. Az el- 
jövendő napokban sokat lebzselek majd az Arzenál körül, és bámu- 

lom, miként alkot az emberi lelemény akkora bárkákat, amelyekről 

azt hiszem, percig se maradnak fent a vízen. 
Fel-felvillantak előttem jeges folyók, uszályok és dereglyék, 

faggyútól és nyersbőröktől bűzlő, durva emberek. Ők jelentették az  

utolsó foszlányait a tél világának, amelyből érkeztem, de már ezek is 

fakultak. 
Ha nem Velencébe kerülök, talán nem így szólna a mese. 

Velencei éveim alatt sose telhettem be az Arzenál, a hajóépítő 

emberek látványával. Pár kedves szóval, némi pénzzel simán bejutot- 
tam, és boldogan lestem, miként állítják össze ezeket a fantasztikus  

alkotmányokat meghajlított bordákból, deszkákból, hegyes árbocok- 

ból. Azon az első napon csak végigrohantunk a csodák udvarán, de 
az is elég volt. 

Igen, ez Velence volt. Ennek a városnak kell kitörölnie az  

agyamból, legalábbis egy időre, valamilyen korábbi lét összecsapzott 

kínjait, a pangó igazságokat, amelyekkel nem akarok szembenézni. 
Mesterem sem lett volna itt, ha ez nem Velence. 
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Nem egészen egy hónap múlva tárgyilagosan ismertette velem, 

mit kínálnak Itália városai, elmesélte, mennyire szerette figyelni a te- 

remtés lázában Michelangelót, a nagy firenzei szobrászt, hányszor el- 

járt Rómába, hogy a legjobb tanítókat hallgassa. 

– Ám Velencének ezeréves művészete van – fejtegette, miköz- 

ben festett a hatalmas vászonra. – Velence maga is műalkotás, 

amelynek képében szorosan egymás mellett állnak a hihetetlenül csa- 

ládias templomok, és a dolgos velenceiek méhraja gondoskodik róla, 

hogy sose apadjon el bennük a nektár mézes árja. Nézd palotáinkat! 

Egymagukban külön látnivalók! 

Ahogy telt az idő, megtanított Velence történelmére, különös fi- 

gyelmet szentelve a Köztársaság jellegének, amely, noha zsarnoki 

döntéshozó, és mereven ellenséges a kívülállóval szemben, mégis 

biztosítja az emberek „egyenlőségét”. Firenzében, Milánóban, Ró- 

mában a szűk körű elit vagy a hatalmas családok parancsolnak, ám 

Velencét, noha itt is vannak hibák, a szenátorok, a befolyásos keres- 

kedők és a Tízek Tanácsa kormányozza. 

Azon az első napon örök szerelemre gyúltam Velence iránt. E  
mézes köpűje a virágzásnak, a tüzes szenvedélyeknek és a bődületes 

gazdagságnak sajátosan nélkülözte a borzalmakat, és lakályos ottho- 

na volt még felvágott nyelvű, jól öltözött koldusainak is. 

És a szabóműhelyben nem ugyanolyan herceget piperéztek belő- 
lem, mint amilyenek a barátaim voltak?  

Nem kard az, amit Riccardón látok? Ezek mind mágnások vol- 

tak. 
– Felejtsd el a múltat – tanácsolta Riccardo. – A Mester a mi  

urunk, és mi az ő hercegei, királyi udvara vagyunk. Most gazdag 

vagy, és semmi sem árthat neked. 
– Mi nem közönséges értelemben vett inasok vagyunk – mondta 

Albinus. – Minket a páduai egyetemre küldenek. Majd meglátod. 

Ugyanolyan módszeresen oktatnak zenére, táncra és társasági modor- 

ra, mint tudományokra és irodalomra. Majd láthatod a fiúkat, akik 
visszajárnak látogatóba; csupa úriember, minden szempontból! 
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Giulianóból gazdag ügyvéd lett, az egyik fiú itt orvos Torcellóban, 

egy közeli szigeten. 
– De mindegyik megáll a lábán, mire búcsút vesz a Mestertől – 

magyarázta Albinus. – A Mester, mint minden velencei, nem állhatja 

a tétlenséget, de egyébként olyan jólétben élünk, mint akármelyik 

külföldi naplopó úr, akik úgy kóstolgatják világunkat, mint egy tál 

ételt. 

Mire véget ért ez az első napfényes kaland, jó szívvel befogadtak 

Mesterem iskolájába és nagyszerű városába. Megfésültek, felcico- 

máztak és kiöltöztettek azokba a színekbe, amelyeket a Mester örök- 

re kiválasztott nekem: égszínkék harisnyába, övvel átfogott, sötétebb  

kék, rövid zekébe, és egy még szebb halványkék árnyalatú ingbe, 
amelyre vastag aranycérnával hímeztek parányi francia liliomokat. 

Itt-ott egy csepp borvörös, szegélynek és bélésnek, mert ha télen 

megindul a tengeri szél, ebbe a paradicsomba is beköltözik az, amit 
az itáliaiak hidegnek hívnak. 

Napszentületkor a többiek társaságában ficánkoltam a márvány- 

padlón. Egy darabig táncoltunk a kisebb fiúk lantzenéjére, amelyet  
törékeny dallammal kísért a virginál, az első billentyűs hangszer, 

amelyet hallottam. Mihelyt a palazzo keskeny, csúcsíves ablakai mö- 

gött az alkony utolsó parazsa is kihunyt a csatorna vizében, felfede- 

zőútra indultam a palotában, meg-megbámulva magamat a folyosók, 
a szalonok, az alkóvok, a gyönyörűen berendezett szobák padlótól 

plafonig érő sötét tükreiben. Együtt énekeltem Riccardóval az új sza- 

vakat. A velencei állam neve Serenissima. A csatornákon járó fekete 
hajók a gondolák. A szelet, amely hamarosan az idegeinkre fog men- 

ni, úgy hívják, hogy sirokkó. Ennek a bűvös városnak a feje a dózse, 

ma este Ciceróra oktat a tanár, a hangszer, amelyet Riccardo penget, 
az a lant. A Mester fejedelmi ágyának mennyezete a baldachin, ame- 

lyen kéthetente cserélik az aranyrojtot. Ujjongtam. 

Nemcsak kardom volt, de tőröm is. 

Ezt a bizalmat! Persze bárányszelíd voltam a többiekhez, és ma- 
gamat is báránynak hittem. Még senki sem ruházott fel ilyen bronz- 
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és acélfegyverekkel. Most megint tréfát űzött velem az emlékezet. Én 

tudtam, hogyan kell hajítani a fából faragott dárdát, hogyan... Ó, jaj, 
ez megint párává foszlott, és csak annyi rémlett, hogy engem nem a 

fegyvereknek szenteltek, hanem valami másnak, olyan hatalmasnak, 

ami magának követelt mindent, amit adhattam. Nekem tilos volt 
fegyvert fognom.  

Hát ez sincs többé. Nincs többé, nincs többé, nincs többé. A ha- 

lál mindenestül bekapott, és itt köpött ki. Mesterem palotájában, egy 

ragyogó csatajelenetekkel kifestett szalonban, vastag üvegablakok, 
mennyezetig érő térképek között kirántottam hüvelyéből a zengő 

acélt, és rászögeztem a jövőre. Megvizsgáltam a tőröm markolatán a  

rubinokat és a smaragdokat, majd kettészeltem vele egy almát. 
A fiúk nevettek rajtam, de kedvesen, barátsággal. 

Hamarosan itt a Mester! Figyeljetek! Végigfutottak a szobákon a 

legkisebb fiúk, akik nem jöttek velünk a városba, és meggyújtották a 
fáklyákat meg a kandelábereket. Az ajtóban álltam, ahonnan átláthat- 

tam a másik szobába és a harmadikba és a negyedikbe. A szobákban 

hangtalanul lobbant fel a fény. 
Kezében szamárfüles könyvvel belépett egy gyászos képű, csú- 

nya, magas ember. Gyér, fekete haja volt, és sima, fekete gyapjúszö- 

vet ruhája. Apró szeme barátságosan fénylett, ám keskeny, fakó szá- 

ját harciasan összeszorította. 
A fiúk felnyögtek. 

Becsukták a keskeny, magas ablakokat, kizárva az esti hűvös le- 

vegőt. 
A lenti csatornán emberek énekeltek az elsuhanó, hosszú, karcsú 

gondolákon. Hangjuk csengő csobbanással csapódott a falaknak, csil- 

lámlott, visszahullott, elhalt. 
Az utolsó ízes falatig megettem az almát. Ezen az egy napon 

több gyümölcsöt, húst, kenyeret, édességet és cukrot ettem, mint  

amennyit egy ember bekebelezhet. Nem voltam ember, csak egy éhes 

fiú. 
A tanár csettintett az ujjával, aztán előhúzott az övéből egy hosz- 
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szú virgácsot, és a lábára csapott vele. 

– Gyertek! – mondta a fiúknak. Arra néztem fel, hogy bejött a 
Mester. 

Futott hozzá az összes fiú, nagyok és kicsik, férfiasodók és  

gyermetegek. Ölelgették, kapaszkodtak a karjaiba, ő pedig megszem- 
lélte, mit festettek ezen a hosszú napon. 

A tanár alázatosan meghajolt, aztán szótlanul várakozott. 

Végigjártuk a galériákat, az egész csapat. A tanár a nyomunkban 

baktatott. 
A Mester kinyújtotta a kezét. Kitüntetés volt hideg, fehér ujjai- 

nak érintése, megtiszteltetés volt, ha valaki belecsimpaszkodhatott 

köntösének hosszú, vörös ujjába. 
– Jöjj, Amadeo, gyere velünk! 

Csak erre vártam. Nem kellett sokáig várnom. 

Az inasokat elküldték, hogy a tanár Ciceróra oktassa őket. A 
Mester villogó körmű, kemény keze megfordított, és beterelt a lak- 

osztályába. 

A festett ajtókon retesz őrizte magányunkat, a parázstartók illa- 
toztak, parfümös füst gomolygott a rézlámpákból. A puha párnákkal 

zsúfolt ágy a festett és hímzett selymek, virágos atlaszok, simogató 

zseníliák, bonyolult mintájú brokátok kertje volt. A Mester elhúzta a 

skarlát függönyöket, amelyek áttetszők lettek a fénytől. Vörös, vörös  
és vörös. A vörös, mondta, az ő színe, mint ahogy a kék lesz az 

enyém.  

A hízelgés világnyelvén részegített a képekkel: 
– Barna szemedet borostyánná változtatja a láng – suttogta. – Ó, 

ez a két sötéten ragyogó tükör, amelyben magamat láthatom, még 

akkor is, ha őrzik titkukat! Egy gazdag lélek árnyas ikerkapuja! 
Én is belevesztem szemének jeges kékjébe, ajkának sima, fénylő 

koralljába. 

Mellém feküdt, csókolgatott, óvatosan turkált a hajamban, vi- 

gyázva, nehogy meghúzzon egy tincset. Fejbőröm és a lábam köze 
egyszerre borzongott tőle. Kemény, hideg hüvelykujja alatt kipirult a 
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járomcsontom, az állam, az ajkam. Jobbra-balra fordította a fejemet, 

és leheletkönnyű csókokkal becézte a fülkagylóm belsejét. 
Még túl fiatal voltam, hogy el tudjak élvezni. 

Nem tudom, nem volt-e több annál mint amit az asszonyok érez- 

hetnek. Azt hittem, sose lesz vége. Kéjes gyötrelem volt a kezébe es- 

ni, tehetetlen vonaglással várni az önkívületet, újra és újra és újra. 

Utána az új nyelv szavaira tanítgatott: a padló kemény köve, az a 

carrarai márvány, a függönyök hernyóselyemből vannak, a párnákra 

„halakat”, „teknősöket” és „elefántokat” hímeztek, a vastag ágytaka- 
róba „oroszlánt” szőttek.  

Elragadtatottan figyeltem a nagy és kis részletekre, ő pedig el- 

mesélte, honnan vannak a gyöngyök, amelyekkel kihímezték az in- 
gemet, hogyan kerültek ide a tenger kagylóiból. Fiúk merültek le a 

mélységbe e gömbölyű, fehér drágaságokért, és a szájukban hozták 

fel  őket. A smaragdokat föld alatti bányákban ásták ki. Emberek hal- 

tak meg értük. No és a gyémántok? Nézd csak ezeket a gyémántokat! 

Levette egyik gyűrűjét, és az ujjamra húzta, gyöngéden megcirógatva 

a kezemet, míg ellenőrizte, nem túl bő-e az ékszer. A gyémánt, 
mondta a Mester, az Isten fehér tüze. A gyémánt tiszta. 

Isten. Mi az Isten? Egész testem összerándult, és attól féltem, 

hogy elfonnyad a jelenet, amelynek én vagyok a főszereplője.  

A Mester engem figyelt beszéd közben. Időnként úgy rémlett, 
akkor is tisztán hallom a hangját, ha meg se mozdul a szája. 

Fel voltam dúlva. Istenem, ne engedd, hogy az Istenre gondol- 

jak! Légy te az Istenem!  
– Add nekem a szádat, add nekem a karjaidat – suttogtam. Éhsé- 

gem meglepte és gyönyörködtette. 

Halkan nevetett, és újból elhalmozott illatos, ártatlan csókokkal. 
Meleg lehelete puha szellőként legyezte az ágyékomat. 

– Amadeo, Amadeo, Amadeo – mondta. 

– Mit jelent ez a név, Mester? – kérdeztem. – Miért adod ezt ne- 

kem? – Mintha egy régi én szólt volna a számból, bár lehet, hogy 
csak ez a drágaságokba és aranyba burkolt, újonnan született herce- 
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gecske választotta ezt a selymes, tiszteletteljes és mégis vakmerő 

hangot. 
– Akit szeret az Isten – válaszolta. 

Ó, ezt hallani se bírtam! Isten, aki elől nincsen menekvés! Ösz- 

szezavarodtam, vakrémület rázott. 
Megfogta kinyújtott karomat, és meghajlította az ujjamat, hogy a 

pici szárnyas gyermekre mutasson, akit villogó gyöngyökkel hímez- 

tek a mellettünk heverő, kopott, négyszögletű párnára. 

– Amadeo – mondta –, akit szeret a szerelem istene. 
Megtalálta az ágy mellé leszórt ruháim kupacában a ketyegő 

órát. Felvette, mosolyogva nézte. Kevés ilyet látott. Kész csoda, és 

olyan drága, hogy királyokhoz és királynőkhöz illik. 
– Megkapsz mindent, amit akarsz – mondta. 

– Miért?  

Ismét nevetett. 
– Ezekért a rőt fürtökért – cirógatta meg a hajamat. – Ezért a 

legbarnább, legbársonyosabb szempárért. Ezért a bőrért, amely olyan 

mint a reggeli fejés krémje. Ezért a szájért, amelyet nem lehet meg- 

különböztetni a rózsasziromtól. 

Késő éjszaka meséket mesélt Erószról és Aphroditéről, álomba 

ringatott Pszükhé bánatával, akit Erósz szeretett, ám a lány sohasem  

láthatta a napvilágnál. 
Jártam mellette fagyos folyosókon, fogta a vállamat, míg muto- 

gatta isteneinek és istennőinek gyönyörű, fehér márványszobrait, 

csupa szeretőket: a babércserjévé változó, kecses Daphnét, aki után 
hiába kap már Apollón isten, a hatalmas hattyúnak kitáruló Lédát. 

Végigvezette kezemet a márványdomborulatokon, a fényesre 

csiszolt, faragott arcokon, a feszes lábikrákon, a félig nyílt ajkak jég- 
hideg résein. Aztán az arcához emelte ujjaimat. Maga volt az élő, lé- 

legző szobor, csak még a többinél is csodálatosabb, és mikor föl- 

emelt erős kezével, forróság csapott ki belőle, a sóhajok, elmormolt  

szavak forrósága. 
Mire vége lett a hétnek, egy szóra sem emlékeztem az anyanyel- 
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vemből. Álltam a piazzán a szavak viharában, és megigézve bámul- 

tam a Nagytanács tagjait, ahogy végigvonulnak a mólón, az énekes 

nagymisét a Szent Márk oltáránál; az Adria üvegzöld hullámait szán- 

tó hajókat; a festékeket mártogató ecseteket, ahogyan keverik cserép- 

edényekben a buzérvöröset, a cinóbert, a kármint, a 

cseresznyepirosat, az égszínkéket, a türkizt, a kékeszöldet, az okker- 

sárgát, az égetett umbrát, a kvinakridont, a citromsárgát, a szépiát, a 

halálviolát – ó, de szép! –, és a sárkányvér nevű, sűrű lakkot. 

Táncban és vívásban kiváló voltam. Riccardo volt a kedvenc 

partnerem, és hamarosan rájöttem, hogy ügyességben megközelítem 

a korelnök fiút, lehagyom Albinust is, aki a második volt, amíg nem 

jöttem én, de egy cseppet sem irigykedett rám.  
Olyanok voltak nekem ezek a fiúk, mint a testvéreim. 

Ők vittek el a karcsú, gyönyörű kurtizánhoz, Bianca 

Solderinihez, akinek szürke mandulaszeme volt, és Botticelli modo- 

rában fésülte hullámos haját. Nyúlánk, delejesen bűbájos teremtés 

volt, és kedves, nagyvonalú természet. Tetszésem szerint járhattam 

ki-be a házában, ahol fiatal nők és férfiak olvastak verseket, cseveg- 

tek a végeláthatatlan külföldi háborúkról, a legdivatosabb festőkről, 

és hogy ki és mire kapott megbízást. 

Bianca vékony gyermekhangja jól illett kislányos arcához, pici 

orrához, rózsabimbó szájához. Ám okos volt és leigázhatatlan. Hide- 

gen mutatott ajtót a szeretőknek, akik ki akarták sajátítani; jobban 

szerette, ha éjjel-nappal tele van a háza vendégekkel. Bebocsátást  

nyert mindenki, aki rendesen öltözködött, vagy kardot viselt az olda- 
lán. Csak azokat küldte el, akik birtokolni akarták. 

Mindennaposak voltak nála a Franciaországból és Németország- 

ból érkezett látogatók, és mindenki, jött légyen bár hazulról vagy tá- 
volról, a mi Mesterünkre volt kíváncsi, Mariusra, a titokzatos férfira. 

Ám bennünket jól kioktattak, hogy sose válaszoljunk, ha róla faggat- 

nak, és csak mosolyogtunk, ha olyanokat firtattak, hogy akar-e nő- 

sülni a Mester, megfestené-e ennek és ennek az arcképét, fogadná-e 
ezt és ezt, vagy megtisztelné-e a látogatásával? 
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Néha elaludtam Bianca heverőjének párnái között, vagy valame- 

lyik ágyán, míg a látogató nemesemberek csöndes beszédét hallgat- 
tam, vagy a legzsongítóbb, legédesebb muzsika hangjaira álmodoz- 

tam.  

Nagyritkán maga a Mester jött el értem meg Riccardóért, és  
mindig kisebb szenzációt keltett a portegóban, azaz a nagy szalon- 

ban. Sohasem ült le, sohasem vetette le a köpenyét, nem dobta hátra 

a csuklyáját. De azért kedves mosollyal viszonozta a nyájasságot, és 

néha hozott ajándékba egy icipici portrét Biancáról. 
Ma is látom ezeket az ékkövekkel keretezett, parányi portrékat, 

amelyekkel megajándékozta a kurtizánt az évek során. 

– Milyen jól elkapod emlékezetből a hasonlóságot! – mondta 
Bianca. Odament Mesteremhez, hogy megcsókolja. Láttam, hogy a 

Mester miként tartja távol hideg, kemény testétől, inkább ő lehel az 

arcára a gyöngéd melegség illúzióját hordozó csókokat, amelyeknek 
igézetét a valódi érintés megsemmisítette volna. 

Órák hosszat olvastam a páduai Leonardo mester segítségével. 

Hangom tökéletes összhangban zengett az övével, felváltva latinul, 
olaszul, majd görögül. Ugyanannyira szerettem Arisztotelészt, mint  

Platónt vagy Plutarkhoszt vagy Liviust vagy Vergiliust. Igazság sze- 

rint nem sokat értettem belőlük. Azt tettem, amit a Mester parancsolt,  

és hagytam, hogy a tudás felgyűljön az agyamban. 
Nem láttam be, miért kellene annyit beszélni a létező dolgokról, 

mint Arisztotelész. A régiek életét, amelyeket Plutarkhosz annyi tűz- 

zel ad elő, remek meséknek tartottam, de én a jelen embereire voltam 
kíváncsi. Jobban szerettem Bianca heverőin szunyókálni, mint ennek 

és ennek a festőnek az érdeméről vitatkozni. Úgyis tudtam, hogy az 

én Mesterem a legjobb. 
Ez a világ térrel teli szobákból, díszes falakból állt, ahol a leg- 

újabb divat szerinti ruhák örökös menete vonult az illatos fényben. 

Ehhez szoktam hozzá, és nem sokat láttam a város szegényeinek  

szenvedéséből és nyomorúságából. Még az olvasmányaim is ezt az új 
világot tükrözték, amelyben olyan biztonságosan lehorgonyoztam,  
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hogy semmi sem vihetett volna vissza a zűrzavar és a kín korábbi vi- 

lágába. 
Kis dalokat tanultam a virginálon. Megtanultam pengetni a lan- 

tot, és halkan énekelni hozzá, bár mindig csak szomorú dalokat. Mes- 

terem az ilyeneket szerette. 
Időnként összeállt kórusba a fiúcsapat, és megleptük a Mestert a 

saját kompozícióinkkal. Néha táncokat is kitaláltunk. 

A forró délutánokon kártyáztunk alvás helyett. Riccardóval ki- 

szöktünk kockázni a kocsmákba. Egyszer-kétszer túl sokat ittunk. A 

Mester megtudta, és azonnal véget vetett a dolognak. Különösen attól 

szörnyedt el, amikor részegen beleestem a Canale Grandéba, és hisz- 

térikus kapkodással kellett kimenteni. Esküdni mertem volna rá, 

hogy elsápadt, mikor meghallotta, és a szín fokozatosan osont vissza 

fehér arcába. 

Megpálcázta miatta Riccardót. Borzasztóan szégyenkeztem. 

Riccardo katonásan viselte a lábára mért ütéseket. Jajgatás és pissze- 

nés nélkül, mozdulatlanul állt a könyvtár nagy kandallójánál, a hátát 

fordítva felénk. Utána letérdelt, és megcsókolta a Mester gyűrűjét.  
Megesküdtem, hogy soha többé nem részegedem le. 

Másnap berúgtam, de volt annyi eszem, hogy eltántorogjak 

Bianca házába, és bebújjak az ágya alá, ahol kockázat nélkül kialhat- 

tam magamat. Éjfél előtt a Mester húzott ki alóla. Most megkapom a 
magamét. De ő csak ágyba dugott, ahol elaludtam, mielőtt elnézést 

kérhettem volna. Mikor egyszer felébredtem, láttam, hogy az aszta- 

lánál ül, és ugyanolyan sebesen ír, ahogy festeni szokott, valamilyen 
nagy könyvbe, amelyet mindig sikerült elrejtenie, mielőtt elhagyta a 

házat. 

A nyár legtikkasztóbb délutánjain, amikor még Riccardo is  
aludt, kimerészkedtem a palotából, és felfogadtam egy gondolát. Ha- 

nyatt dőlve bámultam az eget, miközben végigsiklottunk a csatornán, 

ki az öböl szilajabb vizeire. Visszafelé behunytam a szememet, hogy 

a legapróbb nyikkanást is meghalljam a szieszta csendjébe süppedt 
házakból, halljam a korhadó fundamentumokat nyaldosó, poshadt vi- 
 

 

63 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

zet, a sirályok vijjogását a magasban. Cseppet se bántam a muslincá- 

kat vagy a csatornaszagot. 
Egy délutánon nem tértem haza dolgozni és tanulni, inkább beül- 

tem a kocsmába, zenészeket és énekeseket hallgatni. Máskor meg 

szabadtéri drámát néztem egy templom előtt fölvert színpadon. Senki  
sem haragudott a jövés-menésemért. Senki sem árulkodott. Senki se 

vizsgáztatott, hogy mennyit tanultam.  

Néha egész nap aludtam, vagy csak akkor keltem fel, ha a kíván- 

csiság ébresztett. Óriási öröm volt arra ébredni, hogy a Mester már 
dolgozik: vagy a műtermében kúszik föl-le az állványon, festve va- 

lamelyik hatalmas képét, vagy mellettem ír, a hálószoba asztalánál. 

Mindig ott volt a kezünk ügyében az étel: csillogó szőlőgerez- 
dek, felhasított, érett dinnye, ínycsiklandó fehér kenyér, frissen saj- 

tolt olajjal. Faltam a fekete olajbogyót, a szeletelt, puha, sápadt saj- 

tot, a tetőkertben termett póréhagymát. A tej behűtve, ezüstkancsók- 
ban került az asztalra. A Mester semmit sem evett. Ezt mindenki tud- 

ta. A Mester sose volt otthon nappal. A Mester nevét sose mondták 

ki hódolat nélkül. A Mester olvasni tudott a fiúk lelkében. A Mester 
meg tudta különböztetni a jót a rossztól, és felismerte a csalárdságot. 

A fiúk jó fiúk voltak. Időnként fojtott hangon emlegettek rossz fiú- 

kat, akiket szinte azon nyomban elzavartak a háztól. De a Mestert 

mindig csak fennkölt szavakkal emlegették. Senki sem beszélt arról a 
tényről, hogy én alszom a Mester ágyában. Minden délben együtt 

ebédeltünk a szabályosan megterített asztalnál: sült szárnyast, zsenge 

bárányt, szaftos, vastag marhahúsokat. 
Egyszerre három-négy tanár is járt hozzánk, hogy kis csoportok- 

ban oktassák az inasokat. Míg az egyik csoport dolgozott, a többiek 

tanultak. Átcsámboroghattam a latin osztályból a görög osztályba. 
Lapozgathattam erotikus szonettekben, és olvashattam, amennyire  

tudtam, míg a segítségemre nem sietett Riccardo. 

Kivirultam ebben az elnéző légkörben. Gyorsan tanultam, tud- 

tam válaszolni a Mester odavetett kérdéseire, magam is képes voltam 
előhozakodni magvas kérdésekkel. 
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A Mester heti négy-hét éjszakát festett, általában éjféltől hajna- 

lig, amikor eltűnt. Az ilyen éjszakákon tilos volt zavarni. 
Olyan elképesztő ügyességgel szökkent fel az állványra, akár 

egy nagy, fehér majom; hanyagul ledobta skarlát köpenyét, kikapta 

az inas kezéből az ecsetet, és olyan eszeveszett lendülettel kezdett 

festeni, hogy a festék összefröcskölt minket, akik tátott szájjal bá- 

multuk. Lángesze egész tájakat keltett életre pár óra alatt, sokaságo- 

kat teremtett, a legapróbb részletekig kidolgozva. 

Dudorászott munka közben; hangosan mondta a nagy írók vagy 

hősök neveit, akiknek képét emlékezetből vagy képzeletből alkotta.  

Felhívta figyelmünket színeire, vonalaira, a perspektíva fortélyaira, 

amellyel élethű kertekbe, termekbe, palotákba, csarnokokba helyezte 
el csoportjait. 

A fiúknak nem maradt más reggelre, mint a drapériák, a szár- 

nyak, a nagyobb testfelületek kiszínezése, amelyeknek a Mester adott 
formát, amíg képlékeny volt a zsíros festék, vagy elvégezte az utolsó 

simításokat hajdani paloták csillogó padlóján, hogy igazi márvány- 

ként keskenyedjen a szemhatárig a filozófusok és szentek húsos, ró- 
zsaszín lába alatt. 

Természetesen, ösztönös kedvvel dolgoztunk. Tucatszám voltak 

a palazzóban befejezetlen vásznak és falfestmények, oly valószerűek, 

mintha egy másik világba nyitnánk ajtót. 
Gaetano, az egyik kicsi volt a legtehetségesebb, de rajtam kívül 

minden fiú felért bármelyik festőműhely tanoncaival, még Bellini ta- 

nítványaival is. 
Néha fogadtunk vendégeket. Nagy öröm volt ez Biancának, mert 

ilyenkor átjöhetett szolgálóinak kíséretében, és elláthatta a ház úrnő- 

jének tisztét. Velence legelőkelőbb házaiból jöttek a férfiak és a nők, 
hogy megnézzék a Mester festményeit, és ámuljanak tehetségén. Az  

ő beszédükből tudtam meg, hogy a Mester szinte semmit sem ad el, 

inkább telezsúfolja a palazzót az alkotásaival, és a saját felfogásában  

ábrázolja az összes híres témát, az athéni Iskolától Krisztus kereszt- 
haláláig. Krisztus. Ez a fürtös hajú, pirospozsgás, izmos és emberi 
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külsejű Krisztus volt, az ő Krisztusuk. Az a Krisztus, aki olyan, mint  

Cupido vagy Zeusz. 
Nem bántam, hogy nem tudok olyan jól festeni, mint Riccardo 

és a többiek, hogy az idő fele részében a festékes tégelyeket kell tar- 

tanom nekik, be kell érnem az ecsetmosással, az alapozással a javítá- 
sok alá. Nem akartam festeni. Nem akartam. A kezem görcsöt kapott 

a gondolatától, a gyomrom émelygett. 

Jobban szerettem diskurálni, tréfálkozni, spekulálgatni, hogy hí- 

res Mesterünk miért nem fogad el megbízásokat, holott naponta kap- 
ta a leveleket, amelyek biztatták, vegyen részt a Dózse-palotában 

vagy a sziget ezer templomának valamelyikében kiírt freskópályá- 

zatban. 
Néztem, hogyan nőnek a színek. Beszívtam a lakkok, a festékek, 

az olajok illatát. 

Időnként buta harag rohant meg, de nem az ügyetlenségem mi- 
att. 

Valami más kínzott, valami, aminek a festett alakok fülledt, szi- 

laj pózaihoz, rózsaszín, fénylő arcához, az égen fortyogó felhőkhöz, 

vagy a sötét fák csipkés ágaihoz volt köze. 

Őrületnek tűnt ez a zabolátlan természetábrázolás. Fejfájós ma- 

gányban siettem a rakpartokon, amíg találtam egy vén templomot, 

amelynek aranyoltára fölött keskeny szemű, merev, zord szentek sö- 

tétlettek: Bizánc öröksége, amelyet Szent Márk bazilikájában láttam 

az első napon. A lelkem fájt és fájt és fájt, míg imádattal bámultam e 

régi drágaságokat. Káromkodtam, mikor új barátaim megtaláltak. 
Makacsul térdeltem, nem voltam hajlandó mutatni, hogy érzékelem a 

jelenlétüket. Bedugtam a fülemet, hogy ne halljam új barátaim neve- 

tését. Hogy képesek nevetni ebben a kongó templomban, ahol úgy 
folyik a megkínzott Krisztus vére, mintha fekete bogarak pattogná- 

nak elő fakuló kezéből és lábából?  

Volt, hogy elaludtam a régi oltárok előtt. Megszöktem társaim- 

tól. Magányos és boldog voltam a nyirkos köveken. Úgy rémlett, hal- 
lom a vizet a padló alól. 
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Átgondoláztam Torcellóba, és fölkerestem Santa Maria Assunta 

nagyszerű, ősi székesegyházát. Híres volt mozaikjairól, amelyek 
egyesek szerint ugyanolyan pompásak a maguk régiességében, mint  

a San Marco mozaikjai. Beosontam az alacsony boltív alatt, néztem 

az ódon arany ikonosztázt és az apszis mozaikjait. A magasban, az 
apszis hátsó gömbszeletében állt a nagy Szűzanya, a Theotókosz, az 

Istenszülő. Az arca komor volt, csaknem kedvetlen. Egy könnycsepp 

csillogott a bal orcáján. A gyermek Jézust tartotta a karján, de egy 

kendő is volt a kezében, a Mater Dolorosa jelképe. 
Értettem ezeket a képeket, még ha meg is dermesztették a lelke- 

met. Forgott velem a világ, émelyegtem a sziget forróságától, a ka- 

tedrális csendjétől, de nem mentem el. Odaszédelegtem az ikonosz- 
tázhoz, és imádkoztam.  

Biztosra vettem, hogy itt senki sem talál rám. Alkonytájban ko- 

molyan rosszul lettem. Tudtam, hogy lázam van, de kerestem egy 
zugot a templomban, és azzal vigasztalódtam, hogy milyen hűvös a 

kőpadló az arcom és a kinyújtott kezem alatt. Ha fölemeltem a feje- 

met, láthattam az Utolsó ítélet, a pokolba zuhanó lelkek szörnyű ké- 

peit, és arra gondoltam, hogy megérdemlem ezt a kínt. 

A Mester értem jött. Nem emlékszem a visszaútra a palazzóhoz. 

Úgy rémlett, alig néhány perc múlva már be is dugott az ágyba. A fi- 

úk hideg borogatással hűsítették homlokomat. Vizet itattak velem.  
Valaki azt mondta, megkaptam a „hideglelést”, egy másik rászólt, 

hogy hallgasson. 

A Mester virrasztott mellettem. Rossz álmokat láttam, amelyeket 
ébredés után elfelejtettem. Hajnal előtt a Mester megcsókolt és át- 

ölelt. Még sose szerettem ennyire kemény hidegségét, mint most, a 

forrólázban, amikor átölelhettem, és az arcához szoríthattam az ar- 
comat. 

Valamilyen forró, fűszeres dolgot adott innom egy megmelegí- 

tett kupából, aztán ismét megcsókolt, majd újból itatott, és a testem  

eltelt gyógyító tűzzel. 
De mire este visszatért, nagyon lázas voltam megint. Nem ál- 
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modtam olyan sokat, viszont álom és ébrenlét között bolyongtam ret- 

tentő, sötét folyosókon, és hasztalan kerestem egy tiszta, meleg he- 
lyet. Föld volt a körmöm alatt. Egyszer láttam egy mozgó ásót, a föl- 

det, és attól féltem, el fog lepni a föld, és sírva fakadtam. 

Riccardo őrzött, fogta a kezemet, mondogatta, hogy hamarosan  
leszáll az este, és biztosan megjön a Mester. 

– Amadeo – mondta a Mester. Úgy kapott fel, mintha valóban 

nem lennék több kisgyermeknél. 

Túl sok kérdés tolongott az agyamban. Meg fogok halni? Hova 
visz most a Mester? Bársonyba, prémekbe burkolt, és vitt valahova, 

de hova?  

Egy velencei templomban voltunk, a mi időnk új festményei kö- 
zött. Égtek a fogadalmi gyertyák. Emberek imádkoztak. A Mester el- 

fordított a karjaiban, és azt mondta, nézzek föl a hatalmas oltárképre. 

Fájó szemmel, hunyorogva engedelmeskedtem, és láttam a trón- 
székén ülő Szüzet, amint megkoronázza az ő szeretett Fiát, Krisztus  

Királyt. 

– Nézd, milyen kedves Mária arca! – súgta a Mester. – Milyen 
természetes! Úgy ül ott, mintha ebben a templomban lenne. És nézd 

az angyalokat, a vidám kisfiúkat, ahogy szoronganak Mária mögött, 

az oszlopközben! Nézd, milyen derűsen, kedvesen mosolyognak! Ez 

a mennyország, Amadeo. Ez a jóság. 
Álmos szemem felkúszott az oltárképen. 

– És látod az apostolt, aki sugdos a szomszédjának? Ahogy az 

emberek csinálnák egy ilyen szertartáson. Nézz följebb. Ott az Atya,  
és milyen elégedetten néz le erre a képre! 

Kérdéseket akartam formálni, azt akartam mondani, hogy ez le- 

hetetlen, így összeegyeztetni az átszellemülést és a húst, de nem ta- 
láltam ékesen szóló szavakat. Az angyalfiúk meztelensége elragadó 

és ártatlan volt, de nem tudtam hinni benne. Velence hazugsága volt, 

a Nyugat hazugsága, magának az Ördögnek a hazugsága. 

– Amadeo – folytatta Mesterem –, az nem lehet jó, ami a szen- 
vedésen és a kegyetlenségen alapul; az nem lehet jó, aminek a gyer- 
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mekek nélkülözésében kell gyökereznie. Amadeo, Isten szeretetéből 

mindenütt csak szépség fakad. Nézd ezeket a színeket; ezeket Isten  
teremtette. 

Karjainak biztonságában, nyakát ölelve, lábammal harangozva 

szívtam magamba a hatalmas oltárkép részleteit. Újra és újra vissza- 
tértem azokhoz az apróságokhoz, amelyeket úgy szerettem.  

Mutattam az oroszlánt. Nézd, milyen nyugodtan ül Szent Márk 

lábánál, és nézd, a könyv lapjai csakugyan mozognak, ahogy a szent 

elfordítja őket! És milyen szelíd, kezes az oroszlán – akár egy barát- 
ságos kutya a tűz mellett! 

– Ez a Menny, Amadeo – mondta a Mester. – Akármit kalapált a 

lelkedbe a múlt, most engedd el. 
Mosolyogtam. Lassan végigjártattam tekintetemet a szentek so- 

rain, aztán halkan, bizalmasan belenevettem a Mester fülébe. 

– Beszélgetnek, pusmognak! Úgy sutyorognak, mintha velencei 
szenátorok lennének! 

Fojtottan nevetett válaszul. 

– Ó, Amadeo, azt hiszem, a szenátorok jobban tudják az illemet!  
Még sose láttam őket ilyen fesztelennek, de hát, mint mondtam, ez a  

Mennyország. 

– Ó, nézd csak, Mester! Az egyik szent egy ikont fog, egy gyö- 

nyörű szép ikont! Meg kell mondanom neked... – Félbeszakadt a 
mondatom. A láz felszökött. Kivert az izzadtság. Égett a szemem, és 

nem láttam. – Mester – mondtam –, kint vagyok a pusztában. Futok. 

Be kell vinnem a fák közé. – Miként érthetné, miről beszélek? Arról 
a régi, kétségbeesett menekülésről az összefüggő gondolkozás elől, 

keresztül a puszta füvén, a rám bízott megszentelt teherrel, a batyu- 

val, amelyet ki kell bontani, és föl kell tenni a fákra. – Nézd, az ikon! 
Elteltem mézzel. Sűrű volt és édes. Hideg forrásból fakadt, de 

nem bántam. Ismertem azt a forrást. Testem kehely lett, amelyet  

mozgatnak, hogy minden keserű feloldódjon a mézben, felolvadjon 

az örvényben, csupán a méz meg valami álmatag meleg maradjon. 
Mikor kinyitottam a szememet, az ágyunkban feküdtem, és hű- 

 

 

69 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

vös volt minden porcikám. A láz elmúlt. Megfordultam, felültem.  

Mesterem az asztalnál ült. Azt olvasta, amit most írhatott. Szőke 
haját hátrakötötte egy zsinórral. Így kitakarva gyönyörű volt az arca,  

faragott járomcsontjaival, keskeny, finom orrával. Rám nézett, és aj- 

kán megjelent az egyszerű csoda: a mosoly. 
– Ne űzd el ezeket az emlékeket – mondta, mintha egy olyan tár- 

salgást fűzne tovább, amelyet álmomban folytattunk. – Ne menj ér- 

tük a torcellói templomba. Ne járulj a Szent Márk mozaikjaihoz.  

Idővel visszajön az összes fájó dolog. 
– Félek emlékezni – mondtam. 

– Tudom – felelte. 

– Honnan tudhatod? – kérdeztem. – A szívemben van. Egyedül 
az enyém ez a kín. – Máris bántam, hogy ilyen szemtelenül beszélek, 

de minden bűntudatom ellenére egyre gyakrabban jött rám a szemte- 

lenség. 
– Valóban kételkedsz bennem? – kérdezte. 

– Képességeid felmérhetetlenek. Mindnyájan tudjuk, és sohasem 

emlegetjük. Te és én sose beszélünk róla. 
– Akkor miért nem veted hitedet inkább belém, mint félig elfe- 

lejtett dolgokba?  

Felállt az asztaltól, és az ágyhoz jött. 

– Jöjj – mondta. – Leesett a lázad. Jöjj velem.  
Bevitt a palazzo számos könyvtárának egyikébe. Ezek rendetlen 

szobák voltak, ahol összevissza hányódtak a kéziratok, és tornyokban 

álltak a könyvek. Ritkán dolgozott ezekben a helyiségekben. Csak  
bedobta a szerzeményeit, és a fiúkra bízta a katalogizálást. Amire 

szüksége volt, maga hozta oda a szobánk asztalához. 

Most addig ment a polcok között, míg talált egy mappát. Kortól 
megsárgult bőrből készült, ormótlan tárgy volt, a szélei már rojtosra  

koptak. Fehér ujjai kisimítottak egy nagy pergamenlapot. Elém tette 

a tölgyfa asztalra, hogy lássam.  

Ősrégi kép volt. 
Aranykupolájú, nagy templomot ábrázolt, gyönyörűt, fenségeset. 
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Ékes betűket írtak rá. Ismertem ezeket a betűket, de nem tudtam a 

nyelvemre vagy az agyamba csalni a szavakat. 
– Kijev Rusz – mondta Mesterem. – Kijev Rusz. 

Elviselhetetlen iszonyat rohant meg. 

– Az elpusztult, leégett – szakadt ki belőlem visszafojthatatlanul. 

– Nincs ilyen hely. Az nem él, mint Velence. Elpusztult, minden hi- 

deg, mocskos és elkeseredett. Igen, ez rá a szó. – Szédültem. Úgy 

éreztem, megláttam a kivezető utat a sivárságból, ám ez az út hideg  

és sötét volt, és kanyarjai az örök sötétség országába vezettek, ahol a 
nyers földszag az egyetlen, amit érezni lehet a kézen, a bőrön, a ru- 

hán. 

Visszatántorodtam, és elfutottam a Mestertől. 
Végigrohantam az egész palazzón. Leszáguldottam a lépcsőn, át 

a csatornára nyíló, homályos, földszinti szobákon. Mikor visszajöt- 

tem, a Mester egyedül volt a hálószobában, és olvasott, mint mindig, 
most a régi kedvencét, A filozófia vigasztalását, Boethiustól. Türel- 

mesen felnézett, mikor beléptem. 

Álltam, és a fájó emlékeimen töprengtem. 
Nem bírtam elkapni őket. Hát legyen. Szétrohantak a semmibe, 

mint a levelek a sikátorokban, a levelek, amelyeket a kis tetőkertek- 

ből tép és hullat le a zöld foltos falak mellett a szél. 

– Nem akarom – ismételtem.  
Egyetlen Élő Úr van. Az én Mesterem. 

– Egy napon tisztázódni fog minden, amikor lesz erőd, hogy 

használd – mondta. Becsukta a könyvét. – De most hagyd, hogy 
megvigasztaljalak. 

Ó, igen, arra mindig kész voltam. 
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Ó, MILY HOSSZÚK VOLTAK a napok nélküle! Este, gyertya- 

gyújtáskor már ökölbe szorult a kezem a türelmetlenségtől. 
Voltak éjszakák, amikor egyáltalán nem jött. A fiúk azt mond- 

ták, főbenjáró dolgokban kellett elutaznia. 

Az üres ágyában aludtam, és senki sem kérdezett semmit. Tűvé  

tettem a házat, hogy nem találom-e nyomát. Megőrjítettek a kételyek. 
Attól féltem, sose tér vissza. De mindig visszatért.  

Ahogy feljött a lépcsőn, repültem a karjaiba. Elkapott, felemelt, 

megcsókolt, és csak azután engedte, hogy kemény melléhez simul- 
jak. Semmi volt neki a súlyom, pedig napról napra magasabb és ne- 

hezebb lettem. Örökre megmaradok annak a tizenhét éves fiúnak, 

akinek most látsz, de hogy egy olyan karcsú férfi miként emelgethe- 
tett azzal a játszi könnyedséggel? Nem vagyok éteri lény, sose vol- 

tam. Sűrű gyerek vagyok. Azt szerettem a legjobban – bár ezt meg 

kellett osztanom a többiekkel –, amikor felolvasott nekünk. 

Kandelábereket állított maga köré, és halkan, mély átéléssel ol- 
vasta Dante Isteni színjátékát, Boccaccio Dekameronját, vagy franci- 

ául A Rózsa regényét, illetve Frangois Villon verseit. Azt mondta, az 

új nyelveket ugyanúgy meg kell értenünk, mint a görögöt vagy a la- 
tint. Figyelmeztetett bennünket, hogy az irodalom nem korlátozható 

többé a klasszikus témákra. 

Csendben kuporogtunk körülötte, párnákon vagy a csupasz kő- 
padlón. Néhányan a közelébe álltak, mások térdeltek. 

Riccardo egyszer-másszor lanton játszott, és énekelte mellé a 
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tanárjától tanult melódiákat, de a malacabb nótákat is, amelyeket a 

kocsmákban szedett föl. Olyan méla gyásszal énekelt a szerelemről, 
hogy elpityeredtünk. A Mester szerető gyöngédséggel figyelte. 

Nem voltam féltékeny. Egyedül én osztottam meg a Mesterrel az 

ágyat. 
Néha odaültette Riccardót a hálószoba ajtaja elé, hogy játsszon 

nekünk. Az engedelmes Riccardo sose kérte, hogy bejöhessen. 

Meglódult a szívverésem, ha ránk zárultak a függönyök. A Mes- 

ter széthúzta az ingemet, volt, hogy még le is szakította játékosan,  
mintha levetett ócskaság lenne. 

Belesüppedtem alatta az atlasz derékaljba; szétnyitottam a lába- 

mat, és a térdemmel cirógattam, bódultan és reszketve ajkamat ciró- 
gató ujjperceinek érintésétől. 

Egyszer, mikor álom és ébrenlét határán hevertem a szoba rózsás 

és arany melegében, éreztem, hogy ajkai közül előbújó, hideg nyelve 
kígyóként fúrja be magát a számba, amely megtelik valamilyen flui- 

dummal, valamilyen perzselő, édes nektárral. Olyan bájital volt, 

hogy még a kinyújtott ujjaim hegyében is éreztem a tüzet. Lefolyt a 
mellemből a legtitkosabb részemig. Égtem. Égtem. 

– Mester! – súgtam. – Mi ez a fortély, ami édesebb a csóknál? 

Visszafeküdt a párnára, és elfordította a fejét. 

– Adjál még belőle, Mester! – sürgettem.  
Adott, de csak akkor, ha neki is úgy tartotta kedve, cseppenként, 

és vörös könnyeket sírt mellé, amelyeket néha szabad volt lenyalnom 

a szeméről. 
Azt hiszem, egy teljes évnek kellett eltelnie addig az estéig,  

amikor hazajöttem a téltől pirosan, a kedvéért viselt legszebb sötét- 

kék ruhámban, égszínkék harisnyámban, a világ legbűbájosabb, 
arany lakkbőr cipellőjében, hogy széles, világfájdalmas mozdulattal a 

hálószoba sarkába vágjam a könyvemet, csípőre tegyem a kezemet, 

és kihívón meredjek rá, aki magas hátú, ívelt támlájú székében ült a 

parázstartó mellett, melengette a kezét, és a lángokat nézte. 
– Na, szóval! – mondtam hetykén, és fölszegtem az államat. Eb- 
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ben a mozdulatban benne volt az igazi nagyvilági férfiú, a kifinomult  

velencei, a túl sokat olvasott tudós, és a piactér hercege, akinek kí- 
vánságait kufárok hada lesi. 

– Na, szóval! – mondtam. – Valami nagy titok lappang itt. Te is 

tudod. Ideje, hogy elmondd nekem.  
– Mit? – kérdezte szívélyesen. 

– Hogy te miért... Hogy te miért nem érzel soha semmit? Miért 

bánsz úgy velem, mint egy bábuval? Hogyhogy te soha...?  

Először láttam elvörösödni. A szeme üveges lett, elkeskenyedett, 
aztán kikerekedett, és rőt könnyekben úszott. 

– Megrémítesz, Mester! – súgtam. 

– Mit akarsz, Amadeo, mit érezzék? – kérdezte. 
– Olyan vagy, akár egy angyal, egy szobor – folytattam, csak- 

hogy most már megalázottan és remegve. – Mester, te játszol velem,  

és én vagyok a játékszer, amely mindent érez. – Közelebb húzódtam, 
megérintettem az ingét, hogy szétbontsam a fűzőt. – Engedd... 

Megfogta a kezemet. Megfogta az ujjaimat, az ajkához emelte,  

aztán beszívta a szájába, a nyelvével simogatta őket, és felnézett rám.  
Elég, üzente a szeme. Eleget érzek. 

– Mindent megadnék neked! – mondtam esdekelve. A lába közé 

csúsztattam a kezemet, és ó, milyen csodálatosan kemény volt – mint 

mindig. De most engednie kell, hogy tovább menjek. Meg kell bíznia 
bennem.  

– Amadeo! – mondta. 

Hihetetlen erejével lehúzott maga mellé az ágyra, úgy, hogy 
szinte nem is állt fel a székből. Az egyik pillanatban még a széknél 

voltunk, a következőben lehullottunk az ismerős párnák közé. Pislog- 

tam. Úgy tűnt, meg sem kell érintenie a függönyöket, hogy összezá- 
ruljanak; a nyitott ablakból fújdogáló szellő tehette. Igen, figyeld 

csak a hangokat a csatornáról! Hogy küldik fel a falak a daloló han- 

gokat Velencében, a paloták városában! 

– Amadeo – mondta, és a torkomat csókolta, úgy, ahogy ezerszer 
tette már, csak most éles szúrást éreztem, amely gyorsan jött, és 
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gyorsan el is múlt, miután megrántotta a szívemhez öltött fonalat. 

Azonos lettem azzal a valamivel a lábam között. Mindenestül azzá 

lettem. A Mester rám tapasztotta a száját, és azt a fonalat megint 

megrántották. Aztán megint. Álmodtam, és azt hiszem, egy másik 

helyet láttam. Azt hiszem, alvásom óráinak kinyilatkoztatását láttam,  
amely sose maradt velem az ébredés után. Azt hiszem, azt az utat ta- 

postam, amelynek látomásait csak az álomban ismerhettem.  

Ez az, amit akarok tőled.  

– Meg is kell kapnod – feleltem, és ezek a szavak visszarepítet- 
tek a majdnem elfelejtett, hullámzó jelenbe. Éreztem remegését, 

éreztem izgalmát, éreztem borzongását, éreztem, miként szaggatja 

bennem ezeket a belső húrokat, amitől nyargalni kezd a szívverésem,  

és majdnem sikoltok, éreztem, ahogy élvezi, ahogy megmerevedik a 

háta, ahogy vonaglik, és az ujjai reszketnek és táncolnak. Igyad, 

igyad, igyad! Leszakadt rólam, és elfordult. 
Feküdtem csukott szemmel, és mosolyogtam. Megtapogattam a  

szájamat. Az alsó ajkamon még volt egy csepp nektár. Lenyaltam és 

álmodtam. Nehezen lélegzett, és komor volt. Még mindig borzon- 
gott, és reszketett a keze, mikor megfogta az enyémet. 

– Ó! – Még mindig mosolyogtam, és megcsókoltam a vállát. 

– Bántottalak! – mondta. 

– Ó, dehogy, édes Mester! – válaszoltam. – De én bántani fog- 
lak! Mert most már az enyém vagy!  

– Amadeo, te az ördögöt játszod. 

– Nem azt akarod, Mester? Nem tetszett? Véremet vetted, és az a 
rabszolgámmá tett! 

– Szóval így forgatod ki az igazságot? – kérdezte nevetve. 

– Hmmm. Szeress, és kit érdekel a többi? – kérdeztem. 
– Ezt sose mondd el a többieknek – kérte minden félelem, gyen- 

geség vagy szégyenkezés nélkül. 

Megfordultam, felkönyököltem, néztem mozdulatlan arcélét, 

amelyet elfordított tőlem.  
– Mit tennének? – kérdeztem. 
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– Semmit – válaszolta. – Az számít, amit gondolnának, és érez- 

nének. És erre most se helyem, se időm. – Rám nézett. – Légy irgal- 
mas és bölcs, Amadeo. 

Sokáig nem szóltam, csak néztem. Fokozatosan jöttem rá, hogy 

félek. Egy pillanatig úgy rémlett, hogy a félelem kioltja a pillanat 
melegségét, mosolyának kedvességét, arca csiszolt elefántcsont sík- 

jainak derengő nimbuszát. Aztán valamilyen komolyabb, súlyosabb 

aggály elsöpörte a félelmet. 

– Egyáltalán nem is vagy a rabszolgám, ugye? – suttogtam. 
– De igen! – mondta, és majdnem elnevette magát megint. – Az 

vagyok, ha tudni akarod. 

– Mi történt, mit tettél, mi volt ez... 
Az ajkamra tette az ujját. 

– Olyannak tartasz, mint a többi embert? – kérdezte. 

– Nem – mondtam, de a félelem felágaskodott a szóban, és mie- 
lőtt megfékezhettem volna magamat, már rá is borultam, és megpró- 

báltam a nyakába fúrni az arcomat. Ehhez ő túl kemény volt, bár nem 

lökött el, és megcsókolta a fejem búbját, és hátrahúzta az arcomból a 
hajamat, megcirógatott. 

– Egy napon majd arra kérlek, hogy menj el – mondta. – Egy 

napon majd elküldelek. Kincseket viszel magaddal, és mindazt a tu- 

dást, amelyet képes voltam neked adni. Magaddal viszed a bájodat, 
és a sok-sok művészetet, amelyet elsajátítottál: hogy tudsz festeni, 

hogy le tudsz játszani minden zenét, amit kérek – ehhez máris értesz 

–, és hogy olyan gyönyörűen táncolsz. Magaddal viszed ezeket a ké- 
pességeket, és elindulsz megkeresni azokat a fontos dolgokat, ame- 

lyeket akarsz. 

– Én nem akarok semmit és senkit, csak téged. 
– … és ha visszagondolsz erre az időre, midőn az álom küszöbén 

lecsukódik a pillád a párnán, romlottnak és furcsának fogod érezni 

ezeket a közös pillanatainkat. Boszorkányságnak, őrültek hóbortjai- 

nak tűnhetnek majd, ez a meleg szoba a sötét tikok kazamatájává tor- 
zulhat, és ez fájdalmat okozhat neked. 
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– Nem megyek el. 

– Akkor majd jusson eszedbe, hogy szerelem volt – mondta. – 
Hogy ez valóban a szerelem iskolája volt, amelyben begyógyítottad 

sebeidet, amelyben megtanultál újra beszélni, úgy bizony, még éne- 

kelni is, és amelyben úgy születtél újjá a megtört gyermekből, mintha 

az nem lenne egyéb tojáshéjnál, amelyből te, az angyal, a magasba 

röppensz, és kitárod szárnyaidat. 

– És ha sose akarok távozni? Akkor kidobsz valamelyik ablakon, 

hogy vagy repüljek, vagy essek le? Bereteszeled utánam a zsalugáte- 

reket? Jól teszed, ha igen, mert én kopogtatni fogok, és kopogtatok, 

és kopogtatok, míg bele nem halok. Nincsenek szárnyaim, amelyek 

elvigyenek tőled. 
Nagyon sokáig nézett szótlanul. Ily hosszan még sose legeltette 

a szemét rajtam, és sose engedte keresgélő ujjaimnak, hogy ily hosz- 

szan érintsék a száját. 
Végül felült, és gyengéden visszanyomott a párnákra. Szája, 

amely mindig olyan halvány rózsaszín volt, mint a fehér rózsák bel- 

ső, piruló szirmai, a szemem előtt változott vörösre. Parázsló csík je- 

lent meg az ajkai között, és betöltötte a vékony redőket, oly tökélete- 

sen kiszínezve őket, akárha bor lenne, ám ez a folyadék úgy ragyo- 

gott, hogy tündökölt tőle a szája, és mikor szétnyitotta az ajkait, 

nyelvként lövellt elő közülük a vörösség. Megemelte a fejemet, hogy 

egyenesen a szájamba kapjam. A világ elmozdult alattam. Megdől- 

tem, lebegtem, és nyitott szemmel se láttam semmit, amikor a szája  

lezárta a szájamat. 
– Mester, én belehalok ebbe! – suttogtam, és hánykolódtam alat- 

ta, valamilyen szilárd kapaszkodót keresve ebben a réveteg, máko- 

nyos űrben. Testem forrt és ágaskodott a gyönyörűségtől, tagjaim  
megfeszültek, aztán elernyedtek. Az egész testem belőle fakadt, az ő 

szájából, az én szájamból. A sóhajává, a lélegzetévé lettem.  

Aztán jött a szúrás, a hihetetlenül éles, pici penge, amely átdöfte 

a lelkemet. Úgy vonaglottam tőle, mintha karóba húztak volna. Ó, 
ebből megtanulhatnák a szerelem istenei, hogy mi az igazi szerelem! 
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Ez lesz az én szabadulásom, csak éljem túl! 

Reszketve és vakon egyesültem vele. Éreztem, ahogy befogja a 
számat, és csupán ekkor hallottam meg, hogy elfúló hangon jajgatok. 

Átkaroltam a nyakát, hogy még erősebben szorítsam a torkom- 

hoz. 
– Csináld, csináld, csináld! 

Nappal volt, mikor felébredtem.  

A Mester, szokása szerint, rég elment. Egyedül voltam. A fiúk 

még nem jöttek. 
Kimásztam az ágyból, és a magas, keskeny ablakhoz mentem, 

amilyet mindenütt látni Velencében, hogy nyáron a tüzes forróságot 

zárja ki, télen az adriai hideg szeleket. 
Kireteszeltem a vastag üvegtáblákat, és úgy, ahogy gyakran csi- 

náltam, kilestem biztos búvóhelyemről a szemközti falra. 

Egy távoli, magas erkélyen egy cseléd rázta a portörlő rongyát. 

Figyeltem a csatorna másik partjáról. Ocsmány volt az arca, vala- 

hogy hemzsegett, mintha parányi élőlények, például megkergült han- 

gyák nyüzsögnének rajta. Ő nem tudta ezt! Az ablakpárkányra tá- 
maszkodtam, és még erősebben néztem. Csak az élet volt, a hús mo- 

corgásától látszott úgy, mintha mozogna az arca. 

De hogy milyen förtelmes volt a keze! Püffedt, bütykös, és min- 

den redőjébe beleette magát a por. 
Megcsóváltam a fejemet. Az asszony túl messze volt ezekhez a 

tüzetes megfigyelésekhez. 

Egy távoli szobában a fiúk beszélgettek. Ideje munkához látni. 
Ideje felkelni, még az éjszaka urának palotájában is, ahol a gazda so- 

se ellenőriz nappal. A fiúk is túl messze voltak ahhoz, hogy hallhas- 

sam őket. 
És ez a bársony, ez a függöny, amelyet a Mester kedvenc kelmé- 

jéből szabtak, ennek se olyan a tapintása, mint a bársonynak, hanem 

mint a prémnek. Külön-külön láttam benne minden apró szálat! El- 

mentem tükröt keresni. 
Több tucat volt a házban, magas, díszes tükrök, amelyeknek pa- 
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zar keretén megszámlálhatatlan pici angyalka nyüzsgött. Találtam  

egyet az öltözőszobában, ahol a ruháimat tartottam, egy megveteme- 
dett, ám gyönyörűen kifestett ajtó mögött. 

Ide is követett az ablak fénye. Ám én nem voltam bozsgó, rom- 

lott massza, mint amilyennek az az asszony látszott. Az arcom cse- 
csemősimaságú volt, és vakító fehér. 

– Akarom! – súgtam. Tudtam. 

– Nem – válaszolta a Mester. 

Ez este történt, miután hazajött. Toporzékoltam, őrjöngtem és  
kiabáltam vele. 

Nem magyarázott hosszasan se boszorkányságról, se tudomány- 

ról, ami olyan könnyen ment volna neki. Annyit mondott, hogy még 
gyerek vagyok, és vannak dolgok, amelyeket meg kell ízlelnem, mie- 

lőtt örökre elvesznek. 

Sírtam. Nem akartam se dolgozni, se festeni, se semmit. 
– Egy időre elvesztette az ízét – mondta türelmesen. – De még 

fogsz csodálkozni. 

– Min?  
– Hogy mennyire siratod, ha majd örökre odalesz, ha majd töké- 

letesen és változtathatatlan leszel, mint én, és ezeket az emberi gyar- 

lóságokat győzedelmesen kiszorítja a még döbbenetesebb melléfogá- 

sok új sorozata. Ne kérd ezt, ne többet. 
Akkor szívesen meghaltam volna. Olyan feketén öntött el az epe, 

hogy szavaim se voltak. 

Ám ő még nem fejezte be. 
– Amadeo – mondta a bánattól fátyolos hangon –, ne szólj sem- 

mit. Nem kell. Úgyis gyorsan megadom neked, ha úgy látom, hogy 

eljött az idő. 
Odarohantam hozzá, mint egy gyerek, a nyakába borultam, és 

összecsókoltam azt a gunyoros fanyalgással mosolygó, jeges arcát. 

Végül vaskemény kézzel eltolt magától. Ma éjszaka nem lesz 

véres játék. Tanulnom kell. El kell készítenem a leckéket, amelyekre 
nappal fütyültem.  
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Utána kell néznie a tanoncainak, a munkájának. Vár rá a hatal- 

mas vászon, amelyen dolgozik. Tettem, amit mondott. 
Ám még hajnal előtt láthattam újabb változását. A többiek rég 

lefeküdtek, én engedelmesen lapoztam a könyvet, mikor észrevettem,  

hogy úgy mered rám a karosszékéből, akár egy vadállat, mintha egy 
ragadozó szellem szállta volna meg, és lehántotta volna róla a civili- 

zációs mázat, hogy csak ez maradjon, ez az üveges tekintetű dúvad, 

amelynek vörösödő szájába milliónyi selymes kis ösvényen találja  

meg útját a villogó vér. Úgy állt fel, mint aki mákonyt evett, és olyan  
idegenszerű mozdulatokkal közeledett, amelyek a legfagyosabb féle- 

lemmel dermesztették meg a szívemet. 

Ujja hívogatóan villant. 
Rohantam hozzá. Két kézzel gyöngéden megmarkolta karjaimat, 

felemelt, és a nyakamba temette az arcát. A sarkamtól a hátamon és a 

karjaimon át a fejbőrömig éreztem.  
Nem tudom, hova dobott le. Az ágyunkba, vagy egy másik sza- 

lon párnákból rögtönzött kerevetére?  

– Adjad! – mondtam álmosan, és ahogy a számba kaptam, rög- 
tön elszálltam tőle. 
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AZT MONDTA, el kell mennem a bordélyokba, meg kell tanul- 

nom, mit jelent tisztességesen párzani – nem csak úgy játékból, 

ahogy mi csináltuk a fiúk között. 

Velencében sok ilyen hely volt, amelyeket prímán vezettek, és a  

legfényűzőbb körülmények között áldoztak bennük a kéjnek. A vá- 

rosban az a szilárd meggyőződés uralkodott, hogy az ilyen örömök 
alig valamivel nyomnak többet a mérlegen a bocsánatos bűnnél, és a  

divatos ifjak bujkálás nélkül látogatták ezeket az intézményeket. 

Tudtam egy házról, ahol különösen szép és ügyes nők dolgoz- 
nak, magas, melles, nagyon világos szemű, majdnem fehérszőke ha- 

jú, észak-európai gyönyörűségek, akik a közvélekedés szerint vala- 

miben különböznek a naponta látott, némileg alacsonyabb, sötét hajú 
itáliai asszonyoktól. Nem tudom, hogy nekem fontos volt-e akkor a 

különbség, mert az első velencei napom óta elbájoltak az itáliai nők 

és fiúk. Ellenállhatatlannak találtam a divatosan puffos ruhájú, haty- 

tyúnyakú velencei lányokat a rengeteg áttetsző fátyolukkal. De a  
bordélyban mindenféle nőt tartottak, és az volt a lényeg, hogy minél 

többet meg kell hágni. 

Ebbe a házba vitt el a Mester és fizetett be értem dukátokban egy 
vagyont, majd azt mondta a bögyös és nyájas bordélyosnénak, hogy 

pár nap múlva jön értem. 

Pár nap! 
Sápadt voltam a féltékenységtől, és perzselt a kíváncsiság, ahogy 

utánanéztem ismerős skarlát köntösét viselő, fejedelmi alakjának. 
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Beszállt a gondolájába, rám kacsintott, aztán elvitte a kis hajó. 

Végül három napot töltöttem a házban, Velence legbujább meg- 
vásárolható leányzói között. Délig aludtam, összehasonlítottam az 

olajbarna bőrt a fehérrel, ráérős kutatásokat végeztem a szépségek  

mohájában, a selymestől a ruganyosan göndörödő drótkeményig. 
Megtanultam a gyönyör apró finomságait, például, hogy milyen 

édes, ha a mellbimbókat harapdálják (könnyedén, és ezek a lányok  

nem vámpírok voltak), vagy hogy ha a megfelelő pillanatban gyen- 

géden meghúzogatják a hónaljszőrzetet, amiből nekem még csak egy 
kevés volt. Derékon alul bekentek arany mézzel, aztán lenyalták ró- 

lam a kuncogó angyalok. Persze voltak titkosabb trükkök, köztük 

olyan fajtalanságok, amelyek szigorúan véve bűnnek számítanak, ám 
ennél a háznál tartozékok voltak csupán egy dőzsölő és átfogó orgi- 

án. Mindent kellemmel csináltak, gyakran készítettek nagy fadézsák- 

ban gőzölgően forró, parfümös fürdőt. Hátradőltem a rózsaszín víz- 
ben, amelyen virágok úsztak, és átengedtem magamat a nőknek, akik 

madárrajként csiviteltek körül, nyalogattak, mint a kiscicák, és ujjúk- 

ra csavarva göndörítették a hajamat. 
Voltam Zeusz kicsi Ganümédésze, Botticelli malacabb képeinek  

idecseppent angyala (mellesleg a mester számos ilyen jellegű képe 

épp ebben a bordélyban volt, miután elmenekítették őket a Hiúságok 

Máglyáiról, amelyeket Firenzében rakatott a könyörtelen reformer 
Savonarola, arra buzdítva a nagy Botticellit, hogy... égesse el a saját 

gyönyörű alkotásait!), székesegyház mennyezetéről pottyant puttócs- 

ka, velencei hercegecske (ami persze nem létezett a köztársaságban),  
akit ellenségei adtak a lányok kezére, hogy puhítsák magatehetetlen- 

né a vággyal. 

De én csak tüzesebb lettem tőle. Ha az embernek halandónak 
kell maradnia, akkor igazán remek mulatság török párnák között 

hemperegni olyan nimfákkal, amilyenekből a legtöbb férfi csupán 

álmai varázserdeiben láthat villanásokat. Minden puha és pelyhes rés 

új és különleges kelyhet kínált duhaj kedvemnek. 
A bor felséges volt, a koszt egyszerűen isteni, sokkal különlege- 
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sebb és költségesebb cukros-fűszeres arab fogásaival, mint Mesterem 

otthoni konyhája. 
(Mikor elmeséltem neki, felfogadott négy új szakácsot.) Éppen 

aludtam, amikor értem jött, hogy hazavigyen a maga titokzatos és  

villámgyors módján, és a saját ágyamban ébredjek. 
Ahogy kinyitottam a szememet, rögtön tudtam, hogy nekem 

egyedül ő kell. Csak éhesebbé tettek az utóbbi napok húsos lakomái, 

és még jobban feltüzelték a kíváncsiságomat. Látni akartam, miként 

válaszol elvarázsolt fehér teste a rafináltabb trükkökre, amelyeket a 
bordélyban tanultam. Amikor bejött, rávetettem magamat a függö- 

nyök mögött, megoldottam az ingét, szívtam a mellbimbóit, felfedez- 

tem, hogy zavarba ejtő keménységük és hidegségük ellenére is pu- 
hák, és egyértelműen bensőséges és természetes kapcsolatban állnak  

vágyának gyökerével. 

Kecses nyugalommal feküdt, hagyta, hogy úgy játsszak vele, 
ahogy velem játszottak női tanítóim, és amikor végül megkaptam tő- 

le a vércsókot, elmúlt belőlem minden emberi érintés emléke, és ma- 

gatehetetlen lettem karjaiban. Világunk, úgy látszik, nemcsak a testi- 
ségből állt, hanem a kölcsönös igézetből is, amelyből a természet 

törvényei kihátráltak. 

A második éjszaka, hajnal felé megkerestem a műteremben, ahol 

festett. Körülötte úgy aludtak az inasok, mint a hűtlen apostolok a 
Gecsemáné-kertben. 

A kedvemért sem volt hajlandó abbahagyni a festést. Mögéje áll- 

tam, átkulcsoltam a karjaimmal, és lábujjhegyre pipiskedve sugdos- 
tam a fülébe a kérdéseimet. 

– Mondd el nekem, Mester, mert el kell mondanod, hogyan tettél 

szert erre a varázslatos vérre? – Megharaptam a fülcimpáját, és a ha- 
jába fúrtam a kezemet. Nem hagyta abba a festést. – Ilyennek szület- 

tél, vagy tévedek, mikor feltételezem, hogy átalakítottak?  

– Hagyd abba, Amadeo! – súgta, és tovább festette hatalmas ké- 

pét, Az Akadémiát. Arisztotelész arcán, az athéni iskola szakállas, 
kopaszodó vezetőjén dolgozott eszeveszetten. 
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– Mester, te sose érzed magad egyedül, ami arra sarkantyúz, 

hogy elmondhasd valakinek, akárkinek, egy véredből való barátnak,  
hogy kiönthesd a szívedet valakinek, aki megért? 

Annyira meghökkentette a kérdésem, hogy megfordult. 

– Azt gondolod, te elkényeztetett kis angyal, hogy te lehetnél az 
a barát? – kérdezte, lehalkítva a hangját, hogy ugyanolyan szelíden 

csengjen. – Hiszen te ártatlan vagy! Ártatlan maradsz, amíg élsz! A 

szíved egy ártatlané. Nem vagy hajlandó elfogadni az igazságot, ami 

nem felel meg a valahol mélyen benned tomboló hitnek, és ettől még 
inkább szerzetesi leszel, egy kis oltárszolga. 

Hátraléptem. Még sose voltam ennyire dühös rá. 

– Nem, nem leszek az! – jelentettem ki. – Máris férfi vagyok egy 
fiú álcájában. Te is tudod! Ki más álmodna rólad, és hatalmad alkí- 

miájáról? Bár lecsapolhatnék egy kupára valót a véredből, és úgy ta- 

nulmányozhatnám, mint a doktorok, hogy megállapíthassam, miből 
áll, és miben különbözik az én ereimbe zárt folyadéktól! A tanítvá- 

nyod vagyok, igen, a növendéked, de hogy az lehessek, férfivá kell 

lennem! Mikor tűrnéd te az ártatlanságot? Azt nevezed ártatlanság- 
nak, hogy együtt hálunk? Férfi vagyok! 

Döbbent kacagásban tört ki. Nem mindennapi élvezet volt, hogy 

ilyen meglepettnek láthatom. 

– Áruld el nekem a titkodat, uram! – Átöleltem a nyakát, és a 
vállára hajtottam a fejemet. – Volt valaha egy Anya, olyan fehér és 

erős, mint te vagy, akinek istenszülő mennyei méhéből lettél? 

Megfogta a karomat, és eltolt magától, hogy megcsókolhasson, 
én pedig egy pillanatra megijedtem követelő szájától, amely később 

levándorolt a nyakamra. Elgyengültem, mikor a húsomat szívta, és 

teljes szívemből kívántam, hogy az lehessek, aminek ő akar.  
– Igen, holdból és csillagokból lettem, abból a királyi fehérség- 

ből, ami a felhők és az ártatlanság anyaga – válaszolta –, de te is tu- 

dod, hogy nem anya hozott a világra. Valaha férfi voltam, aki élete 

delén járt. Figyelj! – Két tenyere közé fogva felemelte arcomat, hogy 
az arcába kelljen néznem. – Itt, a szemem sarkában láthatod nyomait  
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a kor barázdáinak, amelyek valaha felszántották arcomat. 

– Nincs ott semmi, uram! – suttogtam, mert azt hittem, vigasz- 
talnom kell, ha elszomorítja ez a tökéletlenség. Úgy tündökölt, mint 

akit simára csiszoltak, és a legegyszerűbb érzelem is valóságos vil- 

lámfénybe borította az arcát. 
Képzeld el, hogy egy jégszobrot, oly tökéleteset, mint 

Pügmalión Galateiája, beledobnak a tűzbe, ahol sisteregve olvadni 

kezd, mégis csodálatos módon ép marad... hát ilyen volt az én Meste- 

rem, ha, mint most is, emberi indulatok fertőzték. 
Megszorította a karomat, ami mennyei gyönyörűség volt, és új- 

ból megcsókolt. 

– Emberke, baba, villi – suttogta. – Ilyen akarsz lenni az örökké- 

valóságig? Nem háltál velem eleget, hogy tudd, mi az, amit élvezhe- 

tek, és mi az, amit nem?  

Az utolsó órára, mielőtt elment volna, legyőztem, a rabszol- 

gámmá tettem. 

Ám a következő estén sebbel-lobbal elküldött egy még titkosabb  

és még feslettebb örömtanyára, ahol kizárólag fiatal fiúkat tartottak a 
mások gyönyörűségére. 

Berendezésének keleti stílusa, ha jól láttam, Egyiptom fényűzés- 

ét egyesítette a babilonival; apró celláit aranyrostély választotta el, 

lazúrkővel kirakott vékony rézoszlopok tartották a lazacrózsaszín, 
drapériás mennyezetet a damaszttal kárpitozott, aranyozott fajú,  

aranyrojtos kerevetek fölött. Sűrű tömjénszag úszott a sejtelmes fél- 

homályban. 
A jóltáplált, gömbölyű, sima bőrű, meztelen, ínycsiklandó fiúk 

mohók, erősek, kitartók voltak, és a saját viharos vágyaikat is belead- 

ták a játékba. 
Lelkem lengő ingája hol a hódítás egészséges étvágyát élvezte, 

hol aléltan behódolt az erősebb tagoknak, erősebb akaratoknak, erő- 

sebb kezeknek. 

Foglyul estem két akaratos és ügyes szerető között, akik addig 
szoptak és fütyköltek, míg üresre nem dögönyöztek. Akkorát alud- 
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tam utána, mint otthon, a Mester mágiája nélkül. 

De ez csak a kezdet volt.  
Egyszer arra ébredtem részeg álmomból, hogy olyan lények 

vesznek körül, akik se nem férfiak, se nem nők. Csupán ketten voltak 

köztük eunuchok, de ezeket is olyan ügyesen metszették ki, hogy 
ugyanúgy meg tudták lengetni a fajbunkójukat, mint akármelyik fiú. 

A többiek csak osztoztak társaik gusztusában a festék iránt. Mind- 

egyik feketével rajzolta körül a szemét lilásra árnyalta a szemhéját. 

Lazúrfestékkel bevont, göndörített pillájuk borzongató, kifürkészhe- 
tetlen közönyt kölcsönzött a nézésüknek. Kipirosított szájuk kemé- 

nyebb, követelőbb volt, mint a nőké; úgy lökdöstek vele csók köz- 

ben, mintha a férfiúság, amely izmokkal és kemény vesszővel aján- 
dékozta meg őket, férfiassá tenné a szájukat is. Úgy mosolyogtak, 

akár az angyalok. Aranygyűrű ékesítette a mellbimbójukat, és arany- 

porral hintették be a szőrt a lábuk között. 
Nem tiltakoztam, mikor leterítettek. Nem tartottam túlzásoktól,  

még engedtem is az ágyhoz kötni kezemet-lábamat, hogy kényelme- 

sebben mesterkedhessenek rajtam. Lehetetlen volt félni tőlük. Felfe- 
szítettek a kéj keresztjére. Tolakodó ujjaik még azt sem engedték, 

hogy behunyjam a szememet. Simogatták a szemhéjamat, 

kényszerítettek, hogy nézzek. Vastag, puha ecseteket húzogattak a 

tagjaimon. Tetőtől-talpig bedörzsöltek olajokkal. Mint a nektárt, 
szopták belőlem a tüzes fluidumot, újra és újra és újra. Hasztalanul 

jajgattam, hogy nem bírok többet adni. Számon tartották „kis halála- 

imat”, hogy később legyen mivel ugratniuk. 
Kéjes álomba zuhantam, és mikor felébredtem, nem ismertem 

sem időt, sem szorongást. Vastag pipafüst csapta meg az orromat. 

Elvettem a pipát, megszívtam, élveztem a vadkender sötét, ismerős 
illatát. 

Négy éjszakát töltöttem itt. 

Aztán ismét kiszabadítottak. 

A bordélyból hozott díványon ébredtem, egy szál tépett, krém- 
szín selyemingben, de ez a Mester műtermében volt. Ő is ott ült a  
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közelben egy apró állványnál, és nyilvánvalóan engem festett, csu- 

pán akkor szakítva el a tekintetét a vászonról, ha gyors pillantásokat 

vetett rám.  

Kérdeztem, mennyi az idő. Nem válaszolt. 

– Szóval haragszol, amiért élveztem? – kérdeztem. 
– Megmondtam, hogy ne mozogj! – szólt rám. Visszahanyatlot- 

tam, lehűlve, sebzetten, talán magányosan. Szerettem volna elbújni a 

karjában, mint egy kisgyerek. 

Eljött a reggel, és ő otthagyott. Egyetlen szóval se mondott töb- 
bet. A festmény a trágárság csillogó remekműve volt. Ugyanabban a 

pózban hevertem a folyóparton, mint ahogy aludtam, és egy szálas 

termetű pásztor, maga a papi köntöst viselő Mester őrködött felettem. 
Körülöttünk vastag törzsű fák álltak, amelyeken az ecset részletesen  

kidolgozta a hámló kérget és a poros levélcsomókat. Az áramló víz 

olyan valószerű volt, hogy szinte érezni lehetett a nedvességét, én 
pedig félig nyitott szájjal aludtam a bűntelenek álmát, habár homlo- 

komon a szorongás felhője ült. 

Dühösen földhöz csaptam a képet, hogy elmázolódjon. 
Miért nem mondott semmit? Miért kényszerített ezekre a leckék- 

re, amelyek elválasztanak egymástól? Miért haragszik, amikor csak 

azt tettem, amit mondott? Hátha ártatlanságomat tette próbára a bor- 

délyokkal, és hazugság volt buzdítása az élvezetre?  
Az asztalához ültem, felvettem a tollat, és üzenetet firkantottam 

neki. 
 

Te vagy a Mester. Neked kellene tudnod mindent. Elviselhetet- 

len, hogy olyasvalaki legyen a mesterem, aki nem képes erre. Mutasd 

meg az utat, pásztor, vagy dobd el a botodat. 
 

Igazság szerint kifacsart a kéj, az ital, a fajtalankodás. Olyan 

magányos voltam, hogy csak vele akartam lenni. Az útmutatására, a 

kedvességére volt szükségem, a bizonyságra, hogy én az övé vagyok. 

De ő elment. 

Kimentem csavarogni. Végigkocsmáztam a napot, ittam, kár- 
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tyáztam, kikezdtem a kapható, csinos lányokkal, hogy mellettem ül- 

jenek, míg játszom. Aztán, mikor leszállt az éj, hagytam, hogy elcsá- 

bítson, hehehe, egy részeg angol, egy sápadt, szeplős nemesember, 

aki a legrégibb angol és francia titulusokkal – többet között Harlech 

earljének rangjával – dicsekedhetett, jelenleg pedig Itáliában utazga- 

tott, és teljesen megmámorosodott annak számos gyönyörétől, köztük  

az idegenben elkövethető fartúrástól. Hát persze, hogy gyönyörűnek 

talált. Engem mindenki annak talált. Mellesleg egyáltalán nem volt  

csúnya ő sem. Még világos szeplőinek is volt egyfajta vonzereje, fő- 
leg a lángoló rézvörös haja mellett. 

Felvitt lakosztályába egy agyonpárnázott és gyönyörű palotába, 

majd szeretkezett velem. Nem is volt rossz. Tetszett az ártatlansága 
és az ügyetlensége. Csodálatosan világoskék, kerek szeme volt, cso- 

dálatosan vastag és izmos karja, és ápolt, de élvezetesen szúrós, na- 

rancsszín szakálla. 
Verseket írt hozzám latinul és franciául, majd igen kellemdúsan  

elszavalta őket. Miután egy-két óráig játszotta a hódító dúvadot, el- 

kottyantotta, hogy azt szeretné, ha én hágnám meg. Hát ezt mérhetet- 
lenül élveztem. Ettől kezdve ezt játszottuk: én voltam a győztes ka- 

tona, ő a csatatéri áldozat. Hellyel-közzel rá is húztam néhányat egy  

kettőbe hajtott bőrövvel, mielőtt megmásztam, amitől mindkettőnket 

kivert a hab. 
Újra és újra könyörgött, hogy mondjam el, ki vagyok igazából, 

és hol találhat meg később, amit természetesen nem árultam el. 

Három éjszakát töltöttem nála. Beszélgettünk Anglia titokzatos 
szigeteiről, felolvastam olasz költőkből, néha még mandolinon is ját- 

szottam neki, és énekeltem szelíd szerelmi dalokat. 

Megtanított jó sok pöcegödörszagú angol káromkodásra, és haza 
akart vinni magával. Össze kell szednie magát, mondta, mert vissza 

kell térnie a kötelességeihez, a birtokaihoz, az undorító, gonosz, há- 

zasságtörő skót feleségéhez, akinek az apja bérgyilkos, és ártatlan ki- 

csi gyermekéhez, akinek apaságában legalább biztos, mert az ő na- 
rancsszín göndör haját örökölte. 
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A londoni pompás házában fog tartani, amit őfelségétől, VII. 

Henrik királytól kapott. Nem élhet nélkülem, minden Harlechnek 

mindig meg kellett kapnia, amit akart, nekem pedig az a dolgom, 

hogy engedjek. Ha netán egy félelmetes nemesember az apám, vall- 

jam be, és ő majd tesz erről az akadályról. Nem gyűlölöm véletlenül  
az apámat? Az övé lator. Minden Harlech lator, Hitvalló Edwardig  

visszamenőleg. Még ma éjszaka kiszökünk Velencéből. 

– Nem ismered Velencét, és nem ismered a nemeseit – mondtam  

szelíden. – Gondolkozz. Miszlikbe aprítanak, ha csak megpróbálod. 
Csak most láttam, hogy tulajdonképpen nagyon fiatal. Erre nem 

is gondoltam korábban, mert nekem minden idősebb férfi öregnek 

tűnt. Nem lehetett több huszonötnél. És őrült is volt. 
Lobogó rézvörös fürtökkel ugrott fel az ágyra, kirántotta tőrét, 

egy veszedelmes olasz stilétet, és belebámult az arcomba. 

– Ölni fogok érted! – mondta büszkén, velencei nyelvjárásban. 
Lecsapott a tőrrel a párnára, szálltak a tollak. – Téged is megöllek, ha 

kell! – Csupa toll lett az arca. 

– És aztán mit teszel? – érdeklődtem. 
Mögötte recsegés hallatszott. Bizonyosan éreztem, hogy valaki 

van az ablak előtt, a bereteszelt zsalugáter fatáblái mögött, holott két 

emelet magasan voltunk a Canale Grandé fölött. Meg is mondtam  

neki, és ő elhitte. 
– Vérengző vadállatok családjából származom – hazudtam. – A 

világ végéig üldöznek, ha olyanokat tervezel, hogy elhurcolsz innen; 

földig rombolják a váraidat, kettévágnak, kimetszik a nyelvedet meg 
a csúnyádat, bársonyba csomagolják, és elküldik a királyodnak, úgy- 

hogy nyugodj le! 

– Ő, te ragyogó, szájas kis ördög! – mondta. – Olyan vagy, akár 
egy angyal, és úgy beszélsz, mint egy kocsmai tekergő, ezen az édes,  

behízelgő férfihangodon! 

– Az vagyok! – feleltem vidáman. 

Felkeltem, gyorsan felöltöztem, figyelmeztettem, hogy most 
még ne öljön meg, mert visszajövök, amilyen gyorsan csak lehet, 
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ugyanis nem vágyom más társaságra, adtam neki egy futó csókot, és 

az ajtóhoz indultam.  
Ő az ágyon ácsorgott, még mindig markolva a tőrét, és tollak 

voltak a répasárga hajában, a vállán, meg a szakállában. Nagyon ve- 

szedelmesnek látszott. 
Nem számoltam, hány éjszakáig voltam távol. 

Templomot nem találtam nyitva. Nem akartam társaságot. 

Sötét és hideg volt, rég elmúlt az esti tűzkioltás ideje. Persze ne- 

kem, északi havas szülőföldem után enyhének tűnt a velencei tél, de 
azért nyomasztó, nyirkos tél volt, és noha a szelek tisztára söpörték a 

várost, most barátságtalannak tűnt természetellenes csöndjével. A ha- 

tártalan ég sűrű párába burkolózott. A kövek úgy árasztották a hide- 
get, mintha jégtömbök lennének. 

Leültem egy csatornához vezető lépcsőre, nem érdekelt, hogy 

lucskos, és könnyekben törtem ki. Ebből most mit tanultam?  
Nagyon rafináltnak éreztem magamat ettől az oktatástól. De nem  

nyertem belőle meleget, tartós meleget. Magányom rosszabb volt a  

bűntudatnál, rosszabb a kárhozottság érzésénél. 
Valóban, a magány kiszorította a régi félelmet a kárhozattól. 

Rettegtem attól, hogy teljesen egyedül legyek. Ahogy ültem ott és 

néztem a háztetők felett, a fekete mennybolt keskeny csíkján az el- 

mozduló néhány csillagot, megéreztem, milyen szörnyű lenne egy- 
szerre elveszíteni Mesteremet és bűntudatomat, kivettetni oda, ahol 

semmi sem veszi a fáradságot, hogy szeressen vagy átkozzon, téve- 

tegen bukdácsolni a világban, ahol csak ilyen halandók lennének tár- 
saim, mint ezek a fiúk és lányok, az angol lord a tőrével, vagy akár 

az édes Bianca. 

Az ő házába mentem. Bebújtam az ágya alá, ahogy régen szok- 
tam, és nem akartam előjönni. 

Akkor éppen egy falka angolt szórakoztatott, de szerencsére nem  

volt köztük az én rézfürtű szeretőm, aki most nyílván a tollakban gá- 

zol, én pedig azt gondoltam, nos, ha be is állít elbájoló Harlech lor- 
dom, nem kockáztatja, hogy bolondot csináljon magából a honfitár- 
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sai előtt. Bejött Bianca, aki bűbájos volt violalila selyem köntösében, 

nyakán vagyont érő, fényes gyöngyeivel. Letérdelt, és odadugta a fe- 
jét az enyémhez. 

– Mi bajod, Amadeo?  

Sose kértem a kegyeit. Tudomásom szerint senki sem tett ilyet.  
Ám most, kamaszos őrjöngésemben mi sem tűnt indokoltabbnak, 

mint hogy megerőszakoljam.  

Kikecmeregtem az ágy alól, az ajtóhoz mentem és becsuktam, 

hogy ne zavarjon vendégeinek zsinatolása. 
Mikor megfordultam, a földön térdelve nézett föl rám. Arany 

szemöldökét összevonta, őszibarack édességű ajkát nyitva felejtette  

valami tétova álmélkodással, amit elragadónak találtam. Szét akar- 
tam zúzni szenvedélyemmel, persze nem túl durván, hogy utána ösz- 

szeállhasson, mintha egy szépséges, törött váza ismét felépíthetné 

magát a legparányibb szilánkokból és cserepekből, hogy még glazú- 
rosabb dicsőségben tündököljön. 

Karjánál fogva felhúztam a földről, és az ágyra dobtam. Ez nem 

volt semmi, ez a kazettás csoda, amelyben Bianca, a férfinép tudo- 
mása szerint, egyedül aludt. A tetején nagy aranyhattyúk voltak, az 

oszlopokra támaszkodó baldachinon festett nimfák táncoltak. Függö- 

nye átlátszó vont-aranyból készült. Ugyanúgy nem volt benne semmi  

télies, mint Mesterem vörös bársony nyoszolyájában. 
Lehajoltam és megcsókoltam. Vadítóan hideg, éles pillantással 

nézett. Összefogtam a csuklóit, és a feje fölé húztam a karját, hogy 

nyugodtan feltéphessem szép ruháját. Vigyázva téptem, hogy az ösz- 
szes kis gyöngyház gomb lerepüljön az oldaláról. A ruhaderék alatt 

az elegáns, halcsontos-csipkés fűzőt úgy törtem fel, mint egy szoros 

kagylót. 
A melle kicsi és kedves volt, messze finomabb és fiatalosabb, 

mint amiket a bordélyban láttam, ahol a húson volt a hangsúly. De  

akkor is le akartam tarolni. Föléje hajoltam, gügyögtem, dudorász- 

tam. Akkor hallottam, hogy sóhajt. Lecsaptam rá, még mindig fogva 
a csuklóját, keményen szívtam a mellbimbóit. 
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Arca kipirult, de még mindig összevonta arany szemöldökét. 

Sima, fehér homlokára nem illettek a redők. A szeme olyan volt, 

mint két opál. Lassan, majdnem álmosan pislogott, de egyáltalán 

nem ijedezett. 

Végeztem a légies ruhákkal. Elszakítottam szoknyája szalagjait, 

és félrelöktem. Pontosan olyan pompás és törékeny volt meztelenül, 

mint vártam. Fogalmam sem volt, miféle akadályokat kell még le- 

küzdenem egy tisztességes nő szoknyája alatt. De Biancán nem volt  

semmi, csak fanszőrzetének pici, pelyhes, arany fészke, az alig ész- 
revehetően domborodó has alatt, és a combja belsején a fénylő ned- 

vesség. 

Rögtön tudtam, hogy kegyel. Dehogy volt magatehetetlen. Meg- 
őrjített a lábán ez a csillogás. Belemerültem, és megdöbbentett, mi- 

lyen szűk, és hogy összerándul. Nem volt még nagyon elhasználva, 

és fájt neki egy kicsit. 
Keményen hágtam, és örömmel néztem, ahogy pirul. A jobb ka- 

romra támaszkodtam, mert nem akartam elengedni a csuklóját. 

Hánykolódott és forgolódott, szőke hajfonatai ledobták magukról a 
gyöngyös hálót. Rózsaszínben, nyirkosan ragyogott, mint egy nagy 

kagyló belseje. 

Végül, mikor már nem bírtam tovább türtőztetni magamat,  

Bianca egy utolsót sóhajtott, és akkor én is elélveztem. Együtt ráz- 
kódtunk, ő behunyta a szemét, vérvörös lett, mint aki halálán van, 

még egyszer hátravetette a fejét, aztán elernyedt.  

Lehengeredtem róla, és a két karommal takartam el az arcomat,  
mint aki pofonra számít. 

Felnevetett, és váratlanul rá is húzott a karomra. Semmi volt az 

egész. Úgy tettem, mintha sírnék szégyenemben. 
– Most nézd meg, mit tettél a gyönyörű ruhámmal, te rémes kis  

szatír, te titkos konkvisztádor! Te komisz, koraérett kölyök! 

Éreztem, ahogy felemelkedik az ágyról. Hallottam, ahogy öltö- 

zik és dudorászik közben. 
– Erről mit fog gondolni a Mestered, Amadeo? – kérdezte. 
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Leengedtem a karomat az arcomról, és körülnéztem, hogy meg- 

találjam a hangját. A festett paravánja megett öltözött, amit Párizsból 

hozott neki, ha jól emlékszem, az egyik kedvenc francia poétája. 

Egykettőre előjött, ugyanolyan tündökletesen, mint az előbb, virág- 

hímes, tavaszi halványzöldben. Maga volt a gyönyörök kertje ezek- 

kel a nagy műgonddal hímzett, pirinyó mezei virágokkal, amelyek 

rózsaszínben és sárgában csillogtak új ruhaderekán és hosszú tafota 

szoknyáján. 

– No, mondjad csak, mit fog szólni a híres Mester, ha megtudja, 
hogy kicsi szeretője valóságos erdei isten? 

– Szeretője? – hüledeztem. 

Leült az ágyra, és fésülni kezdte összekócolt haját. Nem kendőz- 
te magát, és az arcán nem hagyott nyomot a játékunk. Haja fensége- 

sen fodrozódó, arany nimbusszal koszorúzta magas, sima homlokát. 

– Botticelli alkotott téged – suttogtam. Gyakran mondtam ezt 
neki, mert annyira hasonlított a festő szépségeire. Mindenkinek ez 

volt a véleménye, időnként hoztak is neki apró másolatokat a híres fi- 

renzei képeiről. 
Ezen tűnődtem, Velencén tűnődtem, a világon tűnődtem, amely- 

ben élek. Biancán tűnődtem, a kurtizánon, akihez úgy járulnak ezek- 

kel a buja, és mégis szűzies festményekkel, mint egy szenthez. 

Valamilyen visszhang szólt hozzám ódon szavakkal, amelyeket 
hajdanán hallottam, mikor egy régi, sötét szépség előtt térdeltem, és  

azt hittem, most vagyok a csúcson, hogy föl kell vennem ecsetemet, 

és csak olyat szabad festenem, „ami Isten világát mutatja”. 
Nem volt vihar bennem, csak az áramlatok keveredtek. Figyel- 

tem Biancát, ahogy újrafonja a haját, belefonja a vékony gyöngyso- 

rokat és a halványzöld szalagokat, amelyekbe ugyanazokat a szép kis 
virágokat hímezték, mint amelyek a ruháját ékesítették. Félig szaba- 

don hagyott melle pirult a fűző szorításától. Szerettem volna ismét le- 

tépni róla. 

– Bájos Bianca, miért mondod, hogy a szeretője vagyok?  
– Mindenki tudja! – súgta. – Te vagy a kegyence. Gondolod, 
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hogy most megharagítottad?  

– Ó, bár tehetném! – mondtam, és felültem. – Te nem ismered az 
én Mesteremet! Nincs, amitől kezet emelne rám! Nincs, amitől akár a 

hangját is fölemelje! Ő küldött el, hogy tanuljam meg azokat a dol- 

gokat, amelyeket a férfiak tudhatnak. 
Bianca mosolygott, bólintott. 

– Tehát idejöttél, és elbújtál az ágy alatt. 

– Szomorú voltam.  

– Ebben bizonyos vagyok – mondta. – Na hát, akkor most aludj, 

és ha visszajöttem, és még mindig itt vagy, megmelegítelek. De azt 

meg kell mondanom, garázda vadócom, hogy arról el ne szóld maga- 

dat, ami itt történt! Vagy olyan fiatal, hogy külön kelljen monda- 

nom? – Lehajolt, hogy megcsókoljon. 

– Nem, gyöngyöm, szépségem, nem kell mondanod. Még neki 

se mondom el. 
Felállt, összeszedte elszakadt gyöngyeit, gyűrött szalagjait, az  

erőszak maradványait. Simára egyengette az ágyat. Olyan bájos volt, 

mint egy emberi hattyú, méltó párja gályaszerű ágyán az aranyozott 
hattyúknak. 

– Mestered tudni fogja – mondta. – Ő nagy varázsló. 

– Félsz tőle? Mármint általában, Bianca, nem miattam.  

– Nem – felelte. – Miért kellene félnem? Mindenki tudja, hogy 
nem szabad megharagítani, vagy megsérteni, vagy megzavarni a ma- 

gányát, vagy faggatni, de ez nem félelem. Miért sírsz, Amadeo? Mi  

baj?  
– Nem tudom, Bianca! 

– Akkor majd megmondom én. Ő lett neked az egész világ, úgy, 

ahogyan csak egy igazán nagyszabású lény lehet. Te pedig kiszorul- 
tál ebből a világból, és vágyva vágysz visszatérni. Az ilyen ember a 

minden lesz, és az ő bölcs szava a törvény, amelyhez mindent mérsz. 

Ami rajta túl van, az nem ér semmit, mert ő nem látja, és nem jelenti 

ki róla, hogy értékes. Így tehát nincs választásod, mint hogy elha- 
gyod az átokföldjét, amely kívül esik az ő körén, és visszatérsz a fé- 
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nyébe. Menj haza. 

Kiment, becsukta az ajtót. Elaludtam, nem voltam hajlandó ha- 
zamenni. 

Együtt reggeliztünk, és együtt töltöttük az egész napot. Meghitt- 

ségünk felragyogtatta az alakját. Akármennyit beszélt a Mesteremről, 
most csak őt láttam, mert az ő lakásában voltam, amely az ő parfüm- 

jétől illatozott, és tele volt az ő titkos és különleges tárgyaival. 

Sose fogom elfelejteni Biancát. Soha. 

Mindent elmeséltem neki, úgy, ahogy csak egy kurtizánnak le- 
het, a bordélyokról, ahol voltam. Talán azért emlékszem rájuk ennyi- 

re részletesen, mert elmondtam Biancának. Természetesen palléro- 

zott kifejezésekkel mondtam, de mondtam. Elmondtam, hogy a Mes- 
ter akarta, és maga vitt oda tanulni ezekbe a fényűző akadémiákba. 

– Hát ez remek, de nálam nem lézenghetsz, Amadeo. Mestered 

olyan helyekre vitt, ahol széles körű társaságot élvezhettél. Talán 
nem akarja, hogy leragadj egynél. 

Nem akartam elmenni. De mikor leszállt az este, a ház megtelt 

Bianca angol és francia költőivel, és elkezdődött a zene meg a tánc,  
nem akartam megosztani az egész rajongó világgal. 

Egy ideig figyeltem abban a zavarba ejtő tudatban, hogy úgy 

kaptam meg a titkos kamrájában, ahogyan egyetlen csodálója sem 

kapta vagy kaphatja, de ez sem vigasztalt. 
Akartam valamit a Mestertől, valami véglegest, visszavonhatat- 

lant és örök érvényűt. Annyira megveszejtett ez a hirtelen jött vágy, 

hogy berúgtam egy kocsmában, annyira berúgtam, hogy undok és 
pimasz legyek, és így csörtessek haza. 

Vakmerőnek, dacosnak és nagyon függetlennek éreztem maga- 

mat, amiért ilyen sokáig távol voltam a Mestertől és misztériumaitól. 
Vadul festett, mikor megérkeztem. Fent volt az állványzat tete- 

jén, azt hittem, görög filozófusait formázza azzal az alkimista ügyes- 

séggel, amikor úgy jöttek ki az ecsetéből az arcok, mintha nem meg- 

festené, hanem feltárná őket. 
Lompos szürke köntöst viselt, amely a bokájáig lógott. Nem for- 
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dult meg, nem nézett rám, mikor beléptem. A ház összes parázstartó- 

ját ebbe a szobába zsúfolták, hogy kellően világos legyen. 
A fiúk megrémültek a sebességtől, amellyel kitöltötte a vásznat. 

Ahogy betántorogtam a műterembe, rögtön láttam, hogy nem az 

athéni Akadémiát festi. 
Hanem engem. Térdeltem ezen a képen, mint korunk gyermeke,  

ismerős, hosszú fürtjeimmel, olyan mértéktartó ruhában, mintha bú- 

csút mondtam volna a divatos világnak, és látszólagos ártatlansággal 

kulcsoltam imára a kezemet. Angyalok vettek körül, szelíd arcú, 
dicsfényes angyalok, amilyennek ábrázolni szokás őket, csak ezek- 

nek fekete szárnyuk volt. 

Fekete szárnyak. Nagy, fekete, tollas szárnyak. Minél tovább 
néztem a képet, annál ocsmányabbnak rémlettek. Ocsmányak voltak, 

és a Mester már majdnem befejezte őket. A bronzhajú fiú valóságos- 

nak látszott, ahogy alázatosan nézett az égre, az angyalok éhesnek, 
de szomorúnak látszottak. 

De semmi sem volt szörnyűségesebb, mint az, ahogy a Mester 

festett, ahogy a keze és az ecsetje száguldott a képen, és alkotott eget,  
felhőket, törött padlócsempét, angyalszárnyat, napfényt. 

A fiúk összebújtak, abban a meggyőződésben, hogy ez boszor- 

kányság vagy téboly. Melyik volt? Miért mutatta meg magát ilyen  

nemtörődömséggel azoknak, akik eddig élvezhették a lélek nyugal- 
mát?  

Miért fitogtatta titkunkat, hogy úgy ember ő, mint a szárnyas lé- 

nyek, amelyeket fest? Miért veszítette el a türelmét ennyire az úr?  
Hirtelen haraggal a szoba túlsó sarkába hajított egy festékes  

edényt. Sötétzöld paca rútította el a falat. Káromkodott egy olyan 

nyelven, amelyeket egyikünk sem ismert. 
A földre söpörte az edényeket. A festék fényes foltokban frecs- 

csent szét a padlón. Nyílként repültek utána az ecsetek. 

– Kifelé innen, mars ágyba! Látni sem akarlak benneteket, ártat- 

lanok! Menjetek! Menjetek! 
Az inasok futottak. Riccardo maga köré húzta a kisebbeket. Ki- 

 

 

96 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

menekültek az ajtón. 

A Mester leült az állvány tetején, lógatta a lábát, és úgy nézett 
rám, aki alatta álltam, mintha nem tudná, ki vagyok. 

– Gyere le, Mester! – mondtam. 

Zilált haja csapzott volt a festéktől. Nem lepődött meg, hogy ott 

vagyok, nem rezzent össze a hangomtól. Tudta, hogy ott vagyok. 

Mindent tudott. Hallotta, mit beszélnek a szomszéd szobában. Ismer- 

te a környezete gondolatait. Pezsgett benne a varázslat, és mikor it- 

tam abból a varázslatból, megszédültem.  
– Hadd fésüljem meg a hajadat – mondtam. Tudtam, hogy ar- 

cátlan vagyok. 

Köntöse mocskos és foltos volt, mert abba törülgette az ecsete- 

ket. Egyik szandálja koppanva hullott a márványra. Fölemeltem. 

– Mester, gyere le! Bármit mondtam, amivel megszomorította- 

lak, nem mondom többé! 
Hirtelen felhorgadt bennem minden dühöm és magányom, ami- 

ért napokra el kellett szakadnom tőle, engedelmeskednem kellett 

minden utasításának, hogy aztán arra jöjjek haza, amint vadul és bi- 
zalmatlanul mered rám. Nem tűröm, hogy úgy bámuljon a levegőbe, 

mintha itt se lennék! Be kell ismernie, hogy én vagyok az oka a ha- 

ragjának! Beszélnie kell! Váratlanul sírni szerettem volna. 

Kiült az arcára a fájdalom. Ezt nem nézhettem, nem gondolhat- 
tam, hogy ugyanúgy tud szenvedni, mint én, mint a fiúk. Minden 

porcikám fellázadt. 

– Önző módon megijesztesz mindenkit, Mesterem és Uram! – 
közöltem vele. 

Rám se nézve kiviharzott. Hallottam lábdobogását az üres szo- 

bákon át. Tudtam, hogy olyan sebességgel mozog, amivel ember 
nem versenyezhet. Utána siettem, de a hálószoba ajtaja becsapódott 

előttem. Csattant a retesz, mielőtt elkaphattam volna. 

– Mester, engedj be! – kiáltottam. – Csak azért mentem, mert te 

mondtad! – Forogtam körbe-körbe. Ezeket az ajtókat úgyszólván le- 
hetetlen volt betörni. Ököllel vertem és rugdostam őket. – Mester, te 
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küldtél a bordélyokba! Te küldtél a kárhozatba! 

Hosszú idő után lerogytam a küszöbre, az ajtónak vetettem a há- 
tamat, sírtam és jajveszékeltem. Rettentő nagy zajt csaptam. Kivárta, 

amíg abbahagyom.  

– Menj aludni, Amadeo! – mondta. – Az én haragomnak semmi  
köze hozzád. 

Lehetetlen! Hazugság! Fel voltam háborodva, és meg voltam 

sértve, és fáztam. Szörnyű hideg volt a házban. 

– Akkor a békességednek és a nyugalmadnak legyen köze hoz- 
zám, uram! – kiáltottam. – Nyisd ki ezt az átkozott ajtót! 

– Menj lefeküdni a többiekkel – felelte halkan. – Neked náluk a  

helyed, Amadeo. Ők a te szeretteid. A te fajtád. Ne keresd a szörnyek 
társaságát. 

– Ah, tehát az vagy, uram? – kérdeztem lenéző haraggal. – Te, 

aki úgy tudsz festeni, mint Bellini vagy Mantegna, aki el tudsz ol- 
vasni minden szót, és beszélsz minden nyelvet, akiben határtalan sze- 

retet és ugyanolyan türelem él, te vagy a szörnyeteg? Erről van szó? 

Az a szörnyeteg, aki fedelet ad nekünk, és naponta az istenek kony- 
hájáról etet? De még micsoda szörnyeteg! 

Nem válaszolt. 

Még vadabb dühbe jöttem. Lementem a földszintre, lekaptam a  

falról egy nagy csatabárdot. Egyike volt a házban található számos  
fegyvernek, amelyeket úgyszólván észre sem vettem. Hát most itt az 

idő, hogy tudomást vegyek róluk. Elegem van ebből a hidegségből.  

Nem bírom. Nem bírom!  
Felmentem az emeletre, és lesújtottam a csatabárddal az ajtóra. 

Persze, hogy keresztülhasította a száraz fát, szétroncsolta a festett 

táblát, az ódon lakkozást, a szép sárga és piros rózsákat. Visszahúz- 
tam, majd újból lecsaptam vele. 

Ezúttal a zár tört össze. Belerúgtam a fába, az ajtó bedőlt. 

A Mester döbbenten nézett rám. Ült a tölgyfából faragott, nagy 

sötét székében, markolta az oroszlánfős karfákat. Mögötte magaso- 
dott a hatalmas ágy, az aranyszegélyes, vörös baldachinnal. 
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– Hogy merészelsz! – mondta. 

Szempillantás alatt előttem termett, kikapta a kezemből a csata- 
bárdot, és a szemközti falhoz vágta. Aztán felkapott, és az ágy felé 

hajított. Az egész nyoszolya rázkódott, mennyezetestül- 

függönyöstül. Ember nem tudott volna elhajítani ekkora távolságra. 

De ő megtette. Kezemet-lábamat szétvetve hullottam a párnák közé. 

– Utálatos szörnyeteg! – mondtam. Átfordultam a bal oldalamra, 

és kihívóan néztem rá. 

Háttal állt felém. A lakosztály belső ajtaját akarta volna csukni, 

amely nem volt bezárva, ezért épségben maradt. Félbehagyta a moz- 

dulatot, megfordult. 

– Ej, de csúf természetünk van ehhez az angyali ábrázathoz – 

mondta elnézően. 

– Ha angyal vagyok – mondtam, visszahúzódva az ágy széléről – 

, fess nekem fekete szárnyakat. 
– Te merészeled szétverni az ajtómat? – Keresztbe fonta a karja- 

it. – Kell-e mondanom, miért nem tűröm ezt el sem tőled, se mástól? 

– Felvont szemöldökkel nézett rám.  
– Te kínozol engem – válaszoltam.  

– Ó, valóban? Hogyan és mióta?  

Bőgni akartam. Azt akartam mondani: „Én csak téged szeret- 

lek!” De azt mondtam: 
– Gyűlöllek!  

Erre csak nevetni tudott. Lehajtotta a fejét, az öklére támasztotta  

az állat, és figyelt. 
Aztán kinyújtotta a kezet, és csettintett az ujjaival. 

Surrogást hallottam egy távoli szobából. Felültem, és megkövül- 

tem az álmélkodástól. 
A tanító hosszú virgácsa úgy siklott végig a padlón, mintha a 

szél fújná. Megcsavarodott, elfordult, felpattant, és beleesett a Mester 

várakozó kezébe. 

A Mester mögött becsapódott a belső ajtó, és fémes kattanással a 
helyére csúszott a retesz.  
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Hátráltam az ágyon. 

– Nagy öröm lesz megpálcázni téged – mondta kedves mosoly- 
lyal, majdnem ártatlan tekintettel. – Tekintheted újabb emberi él- 

ménynek, mint hetyegésedet az angol lordoddal. 

– Csak csináld – mondtam. – Gyűlöllek. Férfi vagyok, és te ta- 
gadod. 

Fölényes nyájasság áradt belőle, ám egy cseppet sem látszott de- 

rűsnek. 

Odajött hozzám, Megragadta a fejemet, és arccal belenyomott az 
ágyba. 

– Ördög! – mondtam. 

– Mester – felelte higgadtan. 
Rátérdelt a keresztcsontomra, aztán lecsapott a virgáccsal a 

combomra. Mivel pedig csak a divatos harisnyát viseltem, ennyi erő- 

vel meztelen is lehettem volna. 
Feljajdultam a fájdalomtól, aztán összeszorítottam a számat. 

Csattogtak a lábamon az ütések, de én meg se mukkantam, és dühös 

voltam magamra, ha akaratlanul nyögtem egyet-egyet. 
A vessző újra és újra lesújtott a combomra és a lábikrámra. Vad 

haraggal vergődtem, fel akartam ülni, de hasztalanul rugdostam a  

sarkammal az ágytakarót. Moccanni se bírtam, mert az ágyhoz szö- 

gezett a térde. Hirtelen feltámadt bennem örök lázadásom, és úgy 
döntöttem, hogy ehhez a játékhoz is ketten kellenek. Vigyen el en- 

gem az ördög, ha itt fekszem, és pityergek! Szorosan behunytam a  

szememet, összeszorítottam a fogamat, és kijelentettem magamnak, 
hogy minden ütés az isteni vörös szín, amit én szeretek, és a tüzes 

fájdalom is vörös, a lábamat égető forróság pedig arany és édes. 

– Ó, de szép! – mondtam. 
– Rossz fűre léptél, kisfiam!  

Sűrűbben és keményebben ütött. Nem kapaszkodhattam gyönyö- 

rű látomásaimba. Fájt, rohadtul fájt! 

– Nem vagyok fiú! – kiáltottam. 
Nedves volt a lábam. Tudtam, hogy vérzik. 
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– Mester, el akarsz csúfítani? 

– Nincs szörnyűbb félelme egy bukott angyalnak, minthogy rút 
ördög lesz belőle! 

Újabb ütések. Tudtam, hogy már több helyen is vérzek. Biztos, 

hogy tele vagyok zúzódásokkal! Nem tudok majd járni! 
– Nem tudom, mit akarsz ezzel! Hagyd abba! 

Megdöbbenésemre abbahagyta. A karomra hajtottam a fejemet  

és zokogtam. Sokáig zokogtam, és a lábam úgy égett, mintha még 

mindig ütné a virgács. Reménykedtem, hogy ez a fájdalom visszavál- 
tozik valami meleggé, kedves bizsergéssé, amilyennek először érez- 

tem. Az jó lenne, de ez szörnyű. Gyűlölöm!  

Hirtelen rám borult. Éreztem, ahogy a haja csiklandozza a lába- 
mat. Éreztem, ahogy megragadja a rongyos harisnyát, és egy rántás- 

sal letépi mindkettőt. Felnyúlt a zekém alá, és a harisnyanadrág utol- 

só foszlányait is leszakította rólam.  
A fájdalom lüktetett, még rosszabb lett, aztán enyhült egy kicsit. 

A levegő hűsítette a zúzódásaimat. Mikor megérintett az ujja, olyan 

iszonyú kéjt éreztem, hogy csak nyögni tudtam. 
– Fogod még egyszer betörni az ajtómat?  

– Soha – suttogtam. 

– Fogsz még valaha dacolni velem bármilyen módon?  

– Soha, semmilyen módon. 
– Nincs több szavad?  

– Szeretlek.  

– Képzelem. 
– De én tényleg! – szipogtam.  

Kibírhatatlanul gyönyörűséges volt, ahogy simogatta sebzett hú- 

somat. Nem mertem fölemelni a fejemet. Rányomtam az arcomat a  

szúrós, hímzett ágytakaróra, a belészőtt, nagy oroszlánra, visszafoj- 

tottam a lélegzetemet, és folytak a könnyeim. Mélységes nyugalom 

töltött el. Az örömtől meg se tudtam mozdítani a tagjaimat. 

Behunytam a szememet. Akkor a szája érintette meg a lábamat. 
Az egyik zúzódást csókolta. Azt hittem, belehalok. Felmegyek a 
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mennybe, ez az, egy olyan mennybe, amely még ennél a velencei 

mennyországnál is gyönyörűségesebb. Ágyékom életre kelt, hálás, 

reménytelen és magányos erővel. 

Forró vér hullott a sebre. Nyelve kissé érdes csapásokkal meg- 

érintette, belenyalt, szétterítette. A bizsergés tüzet gyújtott lehunyt 

szemhéjam mögött. Lobogó máglya gyúlt egy mitikus horizonton, 

agyam vaksötétjében. Áttért a következő zúzódásra. Nyelve ismét 

belenyalt a gyöngyöző vérbe, a förtelmes fájdalom elmúlt, és csak 

lüktető édesség maradt utána. Mikor a harmadik zúzódásra kerített 

sort, azt gondoltam, hogy ezt nem bírom, úgyis bele fogok halni. 

Gyorsan járt sebről sebre, varázscsókkal illette, nyelvével simo- 

gatta őket, én pedig nyögtem és vonaglottam.  
– Szép kis büntetés! – pihegtem. 

Borzasztó dolog volt ilyet mondani! Rögtön meg is bántam, 

hogy ilyen nagyszájú vagyok. 
Ám a keze már rá is csapott a hátsomra. 

– Nem komolyan értettem! – tiltakoztam. – Mármint nem akar- 

tam hálátlanul mondani! Mármint sajnálom, hogy mondtam! – De  
már jött is a második ütés, ugyanolyan csípős mint az első. 

– Ó Mester, szánj meg engem! Össze vagyok zavarodva! – kiál- 

tottam. 

Keze elnyugodott rajtam, az átmelegedett felületen, amelyet 
most ütött meg, és én azt gondoltam: ó, most addig fog verni, amíg el  

nem ájulok! 

De a keze csak megmarkolta gyengéden a húst, amely nem ha- 
sadt fel, csak kitüzesedett, mint a hurkák a virgács első csapásaitól. 

Ismét éreztem, hogy megcsókolja a lábikrámat. Éreztem a vért és 

a nyelvét. Végiggyűrűzött bennem a gyönyör, és tehetetlen sóhajok- 
kal szakadt felé belőlem:  

– Mester, Mester, Mester, úgy szeretlek! 

– Igen, nos, ez nem szokatlan – súgta. Fáradhatatlanul csókolt, 

felnyalta a vért, én pedig vonaglottam fenekemre nehezedő kezének  
súlya alatt. – Ám az a kérdés, Amadeo, hogy én miért szeretlek té- 
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ged? Miért? Miért kellett elmennem abba a bűzlő bordélyba, és rád 

néznem? Erős vagyok természetem szerint... már amilyen a termé- 
szetem... 

Éhesen csókolt egy nagy zúzódást a combomon. Éreztem, ahogy 

szopja, nyalja, kieszi belőle a vért, aztán rácsorgatja a saját vérét. 
Nem láttam a kéjtől, bár azt hiszem, nyitva volt a szemem. Minden- 

képpen meg akartam bizonyosodni róla, hogy csakugyan nyitva van- 

e, de csak aranyos ködöt érzékeltem.  

– Szeretlek, nagyon szeretlek – mondta. – És miért? Eszes vagy, 
igen, és gyönyörű, igen, és egy szent kiégett ereklyéit hordod ma- 

gadban! 

– Mester, nem tudom, mit mondasz nekem. Sose voltam szent, 
soha, nem is állítom magamat szentnek. Hitvány, tiszteletlen és há- 

látlan lény vagyok. Ó, úgy imádlak! Olyan gyönyörűség kényre- 

kedvre kiszolgáltatva lenni neked! 
– Hagyd abba a gúnyolódást! 

– Én nem gúnyolódom! – tiltakoztam. – Beszélni akarok, ki aka- 

rom mondani az igazságot, az igazság bolondja akarok lenni, a... a te 
bolondod akarok lenni. 

– Nem, nem hinném, hogy gúnyolódni akarsz. Komolyan mon- 

dod. Nem fogod fel a képtelenségét. 

Végzett a sebeimmel. Lábaim elvesztették minden formájukat 
elködösült agyamban. Csak feküdtem, és egész testem vibrált a csók- 

jaitól. A csípőmre hajtotta a fejét, arra a meleg foltra, amelyet meg- 

ütött, a hasam alá csúsztatta az ujjait, és megérintette a legtitkosabb 
részemet. 

Az megkeményedett az ujjai között, megkeményítette az ő per- 

zselő vére, de még inkább a bennem lakozó fiatal hím, aki eddig is 

gyakran elegyítette a kínt a kéjjel a kedvéért. 

Egyre keményebb lettem, hánykolódtam és ágaskodtam a feje és 

a válla alatt, ő pedig markolt, míg görcsösen rángva el nem 

árasztottam síkos ujjait a záporral. 
Felkönyököltem, és visszanéztem rá. Felült, és az ujjaira tapadt 
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fehér magot bámulta. 

– Jóságos Isten, ezt akartad? – kérdeztem. – Látni akartad ezt a  
nyúlós fehérséget a kezeden?  

Szenvedőn nézett rám. Ó, milyen szenvedőn. 

– Nem azt jelenti ez – kérdeztem – hogy eljött az idő? 
Nézésének boldogtalansága túl sok volt ahhoz, hogy tovább fag- 

gassam.  

Az álmosságtól vakon éreztem, hogy megfordít, és letépi rólam a 

ruhát. Éreztem, ahogy felemel, aztán éreztem a szúrást a nyakamon. 
Vad fájdalom markolta meg a szívemet, és akkor engedte el, mielőtt 

megijedtem volna. Lezuhantam mellé az illatos ágyba, a mellére bo- 

rultam, ő magunkra húzta a meleg takarókat, és akkor elaludtam. 
Akkor is sűrű éjszaka volt, mikor kinyitottam a szememet. Meg- 

tanultam tőle, hogyan érezzem meg a hajnalt. Még nem volt közel a 

reggel. Körülnéztem, hogy hol van, és láttam, hogy az ágy végénél 
áll. A legszebb vörös bársonyait viselte: felhasított ujjú köpenyt és 

magas nyakú zekét. A vörös bársonyköpenyt hermelinnel bélelték. 

Egyenes vonalban nőtt haját, amelyet kissé beolajozott, hogy 
elegánsan és művészien csillogjon, hátrafésülte a homlokából, és be- 

göndörítette, hogy gyűrűsen omoljon a vállára. Szomorúnak tűnt. 

– Mi a baj, Mester?  

– El kell mennem néhány éjszakára. Nem, Amadeo, nem azért, 
mert haragszom rád. Ez olyan utazás, amelyet nem kerülhetek el, és 

régen esedékes. 

– Nem, Mester, most ne, kérlek! Ne haragudj, könyörgök, ne 
most! Mit...  

– Gyermek, Azokhoz kell mennem, Akiket Őrizni Kell. Ebben 

nincs választásom.  
Egy percig nem szóltam. Próbáltam felfogni szavainak rejtett ér- 

telmét. Hangja elhalkult, és csüggedten beszélt. 

– Kik azok, Mester? – kérdeztem.  

– Egy éjszaka talán magammal viszlek. Engedélyt kérek... – El- 
némult. 
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– Mire, Mester? Mikor volt neked szükséged engedélyre ahhoz, 

hogy bármit is megtegyél?  
Egyszerűen, ártatlanul akartam kérdezni, de tudtam, hogy pi- 

masz mellékzöngéje van. 

– Semmi baj, Amadeo – mondta. – Időnként engedélyt kérek az 
őseimtől nincs ebben semmi. Ki mástól kérnék? – Fáradtnak tűnt. 

Leült ellem, hozzám hajolt, és megcsókolta a számat. 

– Őseidtől, uram? Úgy érted, hogy Azok, Akiket Őrizni Kell – 

azok ugyanolyan teremtmények, mint te?  
– Légy kedves Riccardóhoz és a többiekhez. Imádnak téged – 

mondta. – Pityeregtek egész idő alatt, amíg nem voltál itthon. El se 

nagyon hitték, mikor csitítottam őket, hogy haza fogsz jönni. Aztán 
Riccardo kilesett az angoloddal, és rettegett, hogy ízzé-porrá zúzlak,  

de ugyanakkor attól is félt, hogy az angol megöl. A te lordodnak az a 

híre, hogy az élő fába is beleköt. Muszáj neked közönséges gyilko- 
sokkal összeállni? Ha ölni kell, rendelkezésedre áll a fajta díszpéldá- 

nya. Mikor Biancához mentél, a fiúk nem mertek szólni nekem, ha- 

nem mindenféle bolondságról képzelegtek, hogy ne olvassak a gon- 
dolataikban. Milyen könnyen kitanulják a képességeimet. 

– Szeretnek téged, uram – mondtam. – Köszönöm Istennek, 

hogy megbocsátod nekem a helyeket, ahol jártam. Mindent megte- 

szek, amit kívánsz. 
– Akkor jó éjszakát. – Fölállt, hogy elmenjen. 

– Hány éjszaka, Mester? 

– Legföljebb három – szólt vissza, és az ajtóhoz indult, szálasan, 
elegánsan. 

– Mester! 

– Tessék?  
– Nagyon jó leszek, szent leszek – ígértem. – De ha nem, akkor 

ismét elversz, ugye?  

Rögtön meg is bántam, mert láttam, hogy haragszik. Mi mondat 

velem ilyeneket? 
– Ne mondd nekem, hogy te nem akartad! – olvasta ki az 
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agyamból, mielőtt megszólalhattam volna. 

– Nem! Csak arról van szó, hogy utálom, ha elmész! Arra gon- 
doltam, hogy ha felbosszantanálak, talán nem tennéd. 

Kiment, aztán meggondolta magát, és visszajött. Az ágyhoz kö- 

zeledett. A legrosszabbra számítottam. Meg fog ütni, aztán nem lesz 

itt, hogy csókolja a sebet. 

Ám nem azt tette. 

– Amadeo, amíg távol leszek, gondolkozz – mondta. 

Kijózanodtam attól, ahogy ránéztem. A puszta fellépésétől meg 

kellett gondolnom, mit mondok. 

– Mindenen, uram? – kérdeztem. 

– Igen – felelte. Ismét odajött, hogy megcsókoljon. – Lennél 

mindig ez? – kérdezte. – Ez az ifjú, aki most vagy?  

– Igen, Mester! Örökké, és veled! – Azt akartam mondani, hogy 

én is meg tudok tenni mindent, amire egy férfi képes, de ez olyan dő- 

reségnek tűnt volna, és talán még azt is kétségbe vonta volna, hogy 

igaz. 

Gyengéden rátette a kezét a fejemre, és hátrasimította a hajamat. 
– Két éve figyelem, ahogy nősz – mondta. – Elérted a teljes ma- 

gasságodat, de alacsony vagy, az arcod gyermekes, és a szívós egész- 

séged ellenére is kicsi vagy, nem az a robusztus férfi, aki majd bizo- 

nyosan leszel. 
Túlságosan megigézett ahhoz, hogy közbeszóljak. Mikor elhall- 

gatott, némán vártam. 

Sóhajtott. Elfordította a tekintetét, mint aki nem talál szavakat. 
– Mikor nem voltál itthon, az angol lordod tőrt rántott rád, még- 

sem féltél. Emlékszel? Két napja se volt. 

– Igen, uram. Butaság volt. 
– Könnyen meghalhattál volna – mondta, felvonva a szemöldö- 

két. – Könnyen. 

– Uram, kérlek, tárd föl előttem ezeket a titkokat! – esdekeltem.  

– Mondd el, hogyan jutottál hatalmadhoz! Bízd rám ezeket a titko- 
kat! Uram, tedd, hogy örökké veled lehessek! Én nem ítélek ezekről 
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a dolgokról. Azt teszem, amit te látsz jónak. 

– Ó, igen, azt teszed, ha teljesítem a kívánságodat. 
– Nos, uram, ez is a szófogadás egyik formája, hogy átadom 

magamat neked, a te akaratodnak és hatalmadnak, és igen, olyan aka- 

rok lenni, mint te! Ezt ígéred, Mester, erre célzol, hogy olyanná tudsz 

tenni, amilyen te vagy? Meg tudsz tölteni ezzel a vérrel, amely rab- 

szolgáddá és teljessé tesz? Időnként úgy rémlik, Mester, hogy tudom, 

képes vagy rá, máskor meg azt hiszem, csak azért tudom, mert te is  

tudod, és magányos vagy, mert ezt teszed. 
– Áh! – A tenyerébe temette az arcát, mintha megundorodott 

volna tőlem.  

Kétségbe voltam esve. 
– Mester, ha megsértettelek, üss meg, verj össze, tégy akármit, 

csak ne fordulj el! Ne takard el a szemedet, Mester, amely engem  

akar nézni, mert nem élhetek a pillantásod nélkül! Magyarázd el ne- 
kem, Mester, távolítsd el a korlátokat, amelyek elválasztanak, ha 

csak a tudatlanság ez az akadály, úgy szüntesd meg! 

– Ó, azt teszem, azt fogom tenni! – mondta. – Olyan okos és 
megtévesztő vagy, Amadeo. Lennél Isten bolondja, mert valamikor 

régen azt mondták neked, hogy egy szentnek ilyennek kell lennie. 

– Nem értem, uram! Nem vagyok szent, csak bolond, mert felté- 

telezem, hogy az is egy formája a bölcsességnek, és akarom is, mert 
te méltányolod a bölcsességet. 

– Úgy értettem, hogy egyszerűnek látszol, és ebben az egyszerű- 

ségben rejlik éles értelmed. Ó, igen, magányos vagyok, és szeretném 
legalább kiönteni szívem keserveit. De ki terhelne ily ifjat a keserve- 

ivel? Amadeo, mit gondolsz, hány éves vagyok? Találgass egyszerű 

elméddel. 
– Semennyi, uram. Nem eszel, nem iszol, nem változol az idő- 

vel. Nincs szükséged a vízre, hogy tisztára mosson. Sima vagy és el- 

lenálló a természet minden dolgával szemben. Mester, mind tudjuk 

ezt. Tiszta vagy, szép és tökéletes. 
Megrázta a fejét. Elszomorítottam, holott épp az ellenkezőjét 
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– Már megtettem – suttogta. 
– Mit, Mester? Mit tettél meg?  

– Ó, hát magamhoz vettelek, Amadeo, mert most... – Elnémult, 

összevonta a szemöldökét. Olyan szelíd és értetlen volt az arca, hogy 

megfájdult a szívem, ahogy ránéztem. – De ezek csak önáltató illúzi- 

ók. Elvihetnélek egy zsák arannyal, és otthagyhatnálak egy távoli vá- 

rosban, ahol... 

– Mester, ölj meg! Ölj meg, mielőtt ezt tennéd, vagy legyen 

gondod rá, hogy városod kívül essék a delejtű ismert körén, mert én 

visszajövök! A zsák aranyad utolsó dukátját is arra költöm, hogy 

visszajöjjek, és itt fogom verni az ajtódat! 
Boldogtalannak látszott, és emberibbnek tűnt mint valaha. Elfor- 

dította a fejét, és reszketve nézte annak a szakadéknak a sötét mély- 

ségét, amely elválasztott minket. 
A vállához simultam, és csókolgattam. Pár órája tanúsított bár- 

dolatlanságom erősebbé, férfiasabbá tette kapcsolatunkat. 

– Nem, nem, most nincs idő erre a vigasztalásra – mondta. – El 

kell mennem. Hív a kötelesség. Ősi titkok hívnak, ősi dolgok, ame- 

lyeknek terhét oly régen hordozom. Annyira elfáradtam! 

– Ne menj ma éjszaka. Ha felvirrad az új nap, vigyél magaddal! 

Mester, vigyél oda, ahol rejtőzöl a nap elől! Mert a nap elől kell rej- 

tőzködnöd, ugye, Mester, neked, aki ragyogóbban fested a kék eget 

és Phoebus fényét, mint azok, akik látják, te, aki sose látod... 

– Hagyd abba! – könyörgött, és megszorította a kezemet. – Ne  
csókolj, ne érvelj, és tedd, amit mondok! 

Mély lélegzetet vett, és közös életünk során először húzott elő 

köpenye alól egy zsebkendőt, hogy leitassa ajka fölött és a homlokán 
a nedvességet. A kelme halványvörösre színeződött. Nézte. 

– Mutatni akarok valamit, mielőtt elmegyek – mondta. – Öltözz, 

de gyorsan. Várj, segítek. 

Pár perc alatt felöltöztem a hideg téli éjszakához. Fekete köpenyt  
borított vállamra, hermelinnel bélelt kesztyűt adott, fekete bársony- 
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sapkát tett a fejemre. Fekete bőrcsizmát választott, amit sose viseltem 

korábban. Gyönyörűnek tartotta a fiúk bokáját, és nem szerette a 
csizmát, bár nappal nyugodtan felhúzhattuk, mert azt úgyse látta. 

Annyira zaklatott volt, és az arcára, minden hófehér tisztasága 

ellenére annyira kiült a kétségbeesés, hogy muszáj volt ölelgetnem, 
és csókolgatnom, csak hogy ne szorítsa össze az ajkát, csak hogy 

érezhessem a száját az enyémen. 

Behunytam a szememet. Éreztem, ahogy a keze eltakarja az ar- 

comat, a szemhéjamat. 
Nagy zaj támadt, mintha ajtók csapódnának. Repült a forgács, 

amellyé én vertem az ajtót, függönyök lobogtak és csattogtak. 

Éreztem az éjszaka hidegét. A Mester letett, és tudtam, hogy a  
rakparton állok. A közelben csobogott a csatorna vize, borzolta a téli 

szél, amely a tengert hajtotta be a városba. Hallottam, ahogy egy 

csónak kopogtatja a deszkapallót. 
A Mester levette a kezét az arcomról, és én kinyitottam a sze- 

memet.  

Messze kerültünk a palazzótól, meghökkentően messze. Bár nem 
nagyon csodálkoztam rajta. A Mester, mint most is tudtomra adta, 

képes volt ilyen csodákra. Valami rosszhírű környéken voltunk. Egy 

keskeny pallón álltunk, egy szűk csatornánál. Eddig még sose me- 

részkedtem be ilyen durva környékre, ahol munkásemberek laknak. 
Csak a hátsó tornácokat és a vasalt ablakokat láttam. Sivár, 

szennyes és bűzös volt minden. Szemét úszott a tél borzolta, locsogó, 

csöpögő kanális vizén. 
Mesterem megfordult, elhúzott a csatorna széléről, és akkor egy 

pillanatig nem láttam. Fehér keze megvillant. Mutatott valamit. 

Nagydarab ember aludt egy szárazra húzott, bakokra állított, hosszú, 
korhadó gondolában. Mocorgott, ledobta a takaróját, és morogva szi- 

dott, hogy miért zavarjuk az álmát?  

A tőrömért nyúltam. Láttam, hogy az ember markában kés vil- 

lan. Mesterem hegyikristályként ragyogó, fehér keze épp csak meg- 
érintette a másik csuklóját, mire a kés kirepült a markából, és elgurult  
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a köveken. Az ember dühösen, bambán és nehézkesen nekiugrott a 

Mesteremnek, hogy földhöz vágja. 
Mesterem olyan könnyedén kapta el, mintha nem lenne több egy 

nagy motring büdös gyapjúfonálnál. Láttam a Mester arcát. A szája 

kinyílt, elővillant két pici, tűhegyes fog, olyan hegyesek, mint két tőr, 
és ezeket belevágta ellenfele torkába. Az ember felordított, de ez nem 

tartott tovább egy pillanatnál, aztán megdermedt.  

Döbbenten és megigézve bámultam, ahogy a Mester behunyja a 

szemét, aranypillái ezüstnek látszanak a homályban, aztán elkezdő- 
dött valami fojtott, nedves kortyogás, amit alig lehetett hallani, de azt 

a hátborzongató gyanút keltette bennem, hogy itt folyik valami, és  

ami folyik, annak az ember vérének kell lennie. Mesterem még szo- 
rosabban hozzátapadt az áldozatához, fehér ujjaival csalogatta ki az 

élet nedvét a haldokló testből, jólesően szuszogott, igazi ínyenc mód- 

jára, és ivott. Nem fért kétség hozzá, hogy ivott. Még félre is fordí- 
totta a fejét, hogy hamarabb kiszophassa az utolsó cseppeket. Az 

ember teste, amely most valahogy képlékenynek és törékenynek lát- 

szott, utoljára összerázkódott, majd nem mozdult többé. 
A Mester fölemelte a fejét, és megnyalta a száját. Egyetlen csepp 

vér sem volt rajta, mégis láttam. Láthattam a Mesteremben. Kipirult 

tőle. Megfordult, rám nézett, és én láthattam rózsás arcát, ajkának pi- 

ros csillogását. 
– Innen van, Amadeo – mondta. Felém lökte a hullát, amelynek 

bűzhödt rongyai végigsúrolták a ruhámat. Mivel az otromba fej hát- 

racsuklott a halálban, bele kellett néznem a durva, élettelen arcba. Fi- 
atal volt, szakállas volt, nem volt szép, sápadt volt és halott volt. 

Egy-egy fehér sarló látszott a petyhüdt, kifejezéstelen szemhéjak 

alatt. Sárga, szuvas fogairól, élettelen, színtelen szájából síkos nyál- 
fonalak lógtak. 

Nem bírtam szólni. Nem a félelemtől, nem az utálattól, ezeknek  

nem volt köze hozzá. Az ámulat némított el. Ha gondoltam valamit  

egyáltalán, csak azt gondolhattam, hogy ez csodálatos. 
Mesterem váratlan indulattal ellökte magától a hullát, amely 
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tompa loccsanással és bugyborékolva tűnt el a csatornában. Aztán 

felkapott, és az ablakok hirtelen lefelé siklottak mellettem. Majdnem 
visítottam, mikor felröppentünk a tetők fölé. Befogta a szájamat. 

Olyan sebesen szállt, mintha húzná vagy tolná valami. 

Aztán pörögni kezdtünk, és mikor kinyitottam a szememet, egy 
ismerős szobában álltunk, hosszú aranyfüggönyök között. Meleg 

volt. Láttam az árnyékban egy hattyú arany körvonalát. 

Bianca szobája volt, az ő titkos szentélye, az ágyasháza. 

– Mester! – szólaltam meg félve és viszolyogva. – Éppen ide jö- 
vünk, és így, figyelmeztetés nélkül?  

A csukott ajtó résein bejött a fény, és hajszálvékony csíkokban 

megvilágította az intarziás padlót, a vastag perzsaszőnyeget, és az 
ágy hattyúinak domborúra faragott tollait. 

Majd az ő sietős lépései emelkedtek ki a hangok derűs fellegé- 

ből. Jött, hogy megnézze, mi okozta a zajt. 
Hideg téli szél tört be a szobába az ablakon, amikor kinyitotta az 

ajtót. Gyorsan becsapta, hogy ne legyen huzat. Bianca nem ismerte a  

félelmet. Tévedhetetlenül biztos mozdulattal nyúlt a lámpájához, és 
feljebb csavarta a lángját. Aztán már csak azt láttam, hogy tágra me- 

redt szemmel bámul a Mesterre, holott bizonyosan észrevett engem 

is. 

Ugyanazt az arany selyembársony ruhát viselte, mint mikor egy 
örökkévalóságnak tűnő pár órával ezelőtt elváltam tőle. Egy vastag 

varkocsot kontyba csavart a tarkóján, ellensúlyként a fürtök özöné- 

hez, amelyek hullámosan ragyogó pompában omlottak vállaira és a 
hátára. 

Arcocskáját nyomban elsötétítette a gyanakvás és az értetlenség. 

– Marius! – mondta. – Hogyan, uram? Így jössz ide, a magán- 
lakosztályomba? Mi ez, hogy az ablakon jössz, és Amadeóval? Mi 

ez, féltékenység?  

– Nem, csak egy vallomást szeretnék – felelte Mesterem. Hangja 

remegett, szorosan fogta kezemet, mintha gyermek lennék, míg köze- 
lebb lépett Biancához, és hosszú ujját vádlón rászögezte. – Mondd el 
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neki, édes angyal, mondd el, mi rejlik mesébe illő arcod mögött! 

– Nem tudom, mire célzol, Marius, viszont megharagítasz. Pa- 
rancsolom, hogy távozz a házamból! Amadeo, te mit szólsz ehhez az 

otrombasághoz?  

– Nem tudom, Bianca! – motyogtam. Rettenetesen féltem. Még 

sose hallottam, hogy Mesterem hangja remegjen, és azt se hallottam, 

hogy valaki ennyire bizalmasan, a nevén szólítsa. 

– Menj a házamból, Marius! Azonnal távozz! Felszólítalak, mint  

nemesembert!  
– Igen? És hogyan távozott a barátod, a firenzei Marcellus, akit 

ide kellett csalnod fortélyos szavakkal, hogy húsz embernek elegen- 

dő mérget tehess az italába? 
Hölgyem arca megmerevedett, de nem lett igazán kemény. 

Olyan volt mint egy porcelán királykisasszony. Nézte haragtól resz- 

kető Mesteremet. 
– Mi közöd hozzá, uram? – kérdezte. – Netán te vagy a Nagyta- 

nács vagy a Tízek Tanácsa? Ha akarsz, jelents föl, állíts bíróság elé,  

te sunyi boszorkánymester! Igazold a szavaidat! 
Önérzetes méltóság csengett a hangjában. Fölemelte az állat, 

hátraszegte a fejét. 

– Méregkeverő! – mondta Mesterem. – Már látom lelked magá- 

nyos cellájában a tucatnyi gyónást, a tucatnyi kegyetlen gyilkosság- 
ról, a tucatnyi bűnről... 

– Nem, te nem ítélhetsz fölöttem! Varázsló lehetsz, Marius, de  

nem vagy angyal! Még hogy te, a fiúiddal! 
A Mester húzni kezdte maga felé, és kinyitotta a száját, láttam a 

gyilkos fogakat. 

– Ne, Mester ne! – Kitéptem magamat elernyedt ujjai közül,  
ököllel estem neki, kettejük közé ékeltem magamat, és püföltem,  

ahogy bírtam. – Ezt nem teheted, Mester! Nem érdekel, mit csinált!  

Te látod az okait is. Kegyetlennek mondod? Őt? Akkor te mi vagy?  

Bianca az ágyának tántorodott. Felkapaszkodott rá, és négykéz- 
láb iszkolt hátra, az árnyékba. 
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– Maga vagy a pokolbeli sátán! – suttogta. – Szörnyeteg vagy! 

Láttam! Amadeo, ez úgysem hagy életben! 
– Hadd éljen, uram, vagy én is meghalok vele! – mondtam. – Ő 

most csak egy szemléltetés. Nem tűröm, hogy megöld! 

Mesterem eltaszított magától, de meg is fogott, nehogy elessek, 

és az ágyhoz indult, de nem azért, hogy üldözze Biancát, csak hogy 

mellé telepedjen. A lány még mélyebbre húzódott, a fejtámlához ta- 

padt, és úgy kapaszkodott a vontarany függönybe, mintha az meg- 

menthetné. 
Sápadt volt és kicsi. Merev nézésű, kék szeme tágra nyíltan 

égett. 

– Gyilkosok vagyunk mindketten, Bianca – súgta a Mester, és a 

lányért nyúlt. 

Odarohantam, ám jobbjának egyetlen hanyag mozdulatával fel- 

tartóztatott. Bal kezével elsimította a gyűrűcskéket Bianca homloká- 
ból, úgy érintve meg a lány bőrét, mintha pap lenne, aki áldást ad a 

kurtizánra. 

– Kizárólag kényszerűségből, uram – mondta Bianca. – Végül is, 

volt választásom? – Milyen bátor – gondoltam –, milyen erős! Acél- 

lal ötvözött színezüst! – Mit tehetek, ha egyszer megbíznak vele, mi- 

után én tudom, mit kell csinálni és kinek? Nagyon ravaszak voltak. 

Az ital csak napok múlva öl, távol meleg szobáimtól. 
– Hívd ide zsarnokodat, gyermek, és őt mérgezd meg azok he- 

lyett, akiket megmérgezni parancsol.  

– Igen, azt kellene! – kotyogtam közbe. – Öld meg az embert, 
aki erre rávett! 

Bianca mintha fontolóra vette volna ezt a kérést. Aztán elmoso- 

lyodott. 
– No és a testőrei, a rokonsága? Megfojtanának árulás miatt! 

– Akkor majd megölöm én a kedvedért, édes! – ígérte Marius. – 

És nem kérek érte semmiféle főbűnt, csak azt, hogy borítsd a feledés 

szelíd fátyolát az étvágyra, amelyet ma éjszaka láttál bennem. 
Biancában először látszott inogni a bátorság. Szeme telefutott 
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szép, csillogó könnyekkel. Cseppet fáradtnak tűnt. Egy pillanatra le- 

hajtotta a fejét. 
– Tudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen 

Velencében van. 

– Tekintsd halottnak, szép hölgy – mondta Mesterem. 
Átöleltem a nyakát, megcsókoltam a homlokát, de ő csak  

Biancát nézte. 

– Úgy hát jöjj, kerub! – mondta. – Megszabadítjuk a világot ettől 

a firenzeitől, ettől a bankártól, aki Biancával teteti el láb alól azokat,  
akiknek titkos számláját vezeti. 

Bianca mintha meglepődött volna ettől az értesüléstől, ám aztán  

puhán, beavatottan mosolygott. Milyen bájos volt, mennyire híján 
mindennemű  gőgnek és epének! Hogy hullott le róla minden iszo- 

nyat! 

Mesterem magához szorított a jobb karjával. Baljával a zekéje 
alá nyúlt, elővett egy hatalmas, gyönyörű, felbecsülhetetlen értékű, 

csepp alakú gyöngyöt, és belepottyantotta Bianca lustán megnyíló 

tenyerébe. 
– Hadd csókoljalak meg, szépséges hercegnő! – kérte. 

Nagy meglepetésemre Bianca megengedte. A Mester légies csó- 

kokkal bontotta el az arcát. Láttam, ahogy Bianca összevonja szép, 

arany szemöldökét, láttam, ahogy a tekintete elrévül, a teste elernyed. 
A párnáira hanyatlott, és mélyen elaludt. 

Kijöttünk. Mintha csapódott volna mögöttünk az ablaktábla. Sö- 

tét, nyirkos éjszaka volt. A Mester a vállához szorította a fejemet. 
Akkor se nézhettem volna körül, és nem mozoghattam volna, ha aka- 

rok. 

– Köszönöm, szerelmetes uram, hogy nem ölted meg! – súgtam. 
– Bianca több mint gyakorlatias asszony – mondta. – Még min- 

dig töretlen. Egy hercegnő vagy egy királynő ártatlansága és ravasz- 

sága él benne. 

– De hova megyünk most?  
– Már megérkeztünk, Amadeo. A tetőn vagyunk. Nézz körül. 
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Hallod a mélyből a zenebonát?  

Csörgődobok, dobok, fuvolák. 
– Nos jó, úgy hát a lakomájukon fognak meghalni – mondta  

Mesterem tűnődve. Szélben lobogó köpennyel állt a tető szélén, a 

kőkorlátba kapaszkodott, és a csillagokat nézte. 
– Mindent látni akarok – mondtam. 

Úgy hunyta be a szemét, mintha megütöttem volna. 

– Ne gondolj hidegnek, uram! – mondtam. – Ne gondold, hogy 

elfásultam és hozzászoktam a kegyetlen és durva dolgokhoz! Én csak  
a bolond vagyok, uram, Isten bolondja! Mi nem kérdezgetünk, ha 

nem csal az emlékezetem, mi csak nevetünk, elfogadunk, és örömmé  

bűvöljük az életet. 

– Hát akkor jöjj velem a mélybe! Sokan vannak ezek a fortélyos  

firenzeiek. De éhes vagyok! Mióta koplalok egy ilyen éjszakára! 
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HALANDÓK akkor érzik ezt talán, ha az őserdő nagyvadjaira 

lesnek. 
Veszett izgalom töltött el, míg lementünk a tetőről a lépcsőn en- 

nek az új és cifrán kidíszített palazzónak a lakomatermébe. Emberek 

fognak meghalni! Embereket fognak meggyilkolni! Az én mindenha- 

tó Mesterem meg fogja ölni a gonosz embereket, akik megrontották a 

gyönyörű Biancát, méghozzá úgy, hogy ez semmiféle kockázatot  

nem jelent senkinek, akit ismerek vagy szeretek. 

Egy zsoldos hadsereg nem sajnálhatta volna őket kevésbé. A tö- 
rökökre támadó velenceiek talán jobban szánták ellenségüket mint 

én. 

Máris megigézett a vérszag. Vérontást akartam látni. Egyébként 
sem szerettem a firenzeieket, egyáltalán nem értettem a bankárokat,  

és mindenképpen gyors bosszút akartam, nemcsak azért, mert 

rákényszerítették az akaratukat Biancára, de azért is, mert odalökték 

Mesterem szomjú szája elé. 
Bosszút! 

Tágas és pompás lakomaterembe léptünk, ahol valami hét ember 

tömte magába a zamatos disznósültet. A falakon körbefutó vasrúdról 
vadonatúj, földig érő, nehéz flamand kárpitok omlottak alá, eltakarva 

még az ablakokat is, és ezeken a pompás kárpitokon urak és dámák 

vadásztak lovakkal és kopókkal. 
A padló színes márványintarziája pávakakasokat ábrázolt, ame- 

lyeknek kitárt legyezőjébe drágaköveket foglaltak. 
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Az asztal nagyon széles volt. Egyik oldalán három ember ült, 

akik a szó szoros értelmében zabáltak aranytányérokból. Előttük  
halmokban álltak a csontok: szárnyasoké, halaké, és magáé a szegény 

pufók malacé, amelynek a feje még megmaradt, és a kötelező sült 

almát harapta, mintha ez lett volna az utolsó kívánsága. 
A terem közepén három másik férfi – fiatalok, szemrevalók, és a  

gyönyörű lábizmaikból ítélve roppantul kisportoltak – járt mesterkélt 

körtáncot a tetőről hallott muzsikára, amelyet egy fiúzenekar játszott. 

Az egész társaság valahogy maszatosnak és zsírosnak tűnt a la- 
komától, viszont mindegyiknek hosszú, dús, divatos haja volt, és vas- 

tagon hímzett selyemujjast és -harisnyát viselt. Nem égett tűz, egy- 

nek sem volt szüksége fűtésre. A hermelinnel, szürke mókus prémjé- 
vel, ezüstrókával bélelt bársonyköpenyek épp eléggé melegen tartot- 

ták őket. 

A bort egy olyan ember töltögette a kupákba, aki tökéletesen al- 
kalmatlan volt erre a feladatra. A három táncos, noha valamilyen 

agyonfinomult udvari táncot kellett volna járniuk, durván lökdöste 

egymást, szántszándékkal gúnyt űzve a tánclépésekből. 
Rögtön láttam, hogy a szolgákat elküldték. Sok kehely felborult. 

Noha tél volt, apró bogarak hada gyülekezett a félig lerágott, fénylő 

csontokon és a nedves gyümölcshalmokon. 

Aranyköd lebegett a szobában: a különböző pipákban parázsló 
dohány füstje. Minden faliszőnyegnek sötétkék volt a háttere, ami 

meleg izzást kölcsönzött a zenészfiúk tarka ruhájának. A vendégek 

ragyogtak mint a drágakő. 
Ahogy beléptünk a füstös melegbe, tüstént berúgtam a légkörtől.  

Mikor Mesterem intett, hogy üljek le az asztal végébe, nyomban le- 

rogytam a gyengeségtől, habár nemhogy a tálakat, de még az asztal 
lapját is borzadtam megérinteni. 

A tivornyázók kivörösödött képpel bőgtek, és még csak észre 

sem vettek bennünket. A dübörgés és a csörömpölés, amit a zenekar 

csapott, annyira eltompította az érzékeket, hogy láthatatlanok lehet- 
tünk tőle. Bár ezek az emberek annyira berúgtak, hogy akkor se fi- 
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gyelnek föl ránk, ha síri csend van. Mesterem csókot nyomott az ar- 

comra, majd odament az asztal kellős közepéhez, átlépett a párnázott 

padon, és leült egy üres helyre, amelyet vélhetőleg az egyik riszáló  

hagyott szabadon. 

Két szomszédja, akik addig bőszen ordítoztak egymásra valami- 
lyen vitás kérdés miatt, csupán ekkor látták meg a ragyogó skarlátba 

öltözött vendéget. 

Mesterem hátradobta csuklyáját, felragyogtatva csodálatos, 

hosszú fürtjeit. Megint olyan volt mint Krisztus az Utolsó Vacsora 
képein, vékony orrával, szelíd vonalú, telt ajkával, középen elválasz- 

tott, szőke hajának erdejével, amelyet életre keltett az éjszaka nyir- 

kossága. 
Végighordozta tekintetét a vendégeken, aztán legnagyobb elké- 

pedésemre fejest ugrott a társalgásba. Arról volt szó, hogy micsoda  

borzalmakat kellett kiállniuk a Konstantinápolyban maradt velencei- 
eknek, amikor II. Mehmed, a huszonegy éves török szultán elfoglalta 

a várost. 

Úgy rémlik, itt volt valami nézeteltérés annak kapcsán, hogy tu- 
lajdonképpen miként törték át a törökök a szent város falait. Az 

egyik ember azt mondta, hogyha a velencei hajók nem hagyják el 

hitszegően Bizáncot a végnapokban, a várost meg lehetett volna 

menteni. 
– Az ki van zárva – pattogott egy másik, egy nagydarab, vörös 

hajú ember, akinek olyan volt a szeme mint az arany. Micsoda szép- 

ség! Ha ez a lator, aki tévútra vitte Biancát, akkor már értem, hogyan 
történhetett. Ajka Cupido íjaként ívelt a rőt szakáll és a bajusz között, 

állkapcsa olyan erőteljes volt, mint egy michelangelói márványhéro- 

szé. 
– Negyvennyolc nap dörgött az ágyú, és törte a török a város fa- 

lát! – közölte a másikkal. – És át is törte! Mégis, mire számított? Lát- 

tál te már olyan ágyúkat?  

A másik – nagyon szép, olajbarna bőrű, sötét hajú, apró orrú 
ember, akinek kerek arca, és nagy bársonyfekete szeme volt – erre 
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méregbe gurult, és azt mondta, hogy a velenceiek gyáván viselked- 

tek, és a felmentő flottájuk még az ágyúkat is legyőzhette volna, ha 
egyáltalán megérkezik. Akkorát csapott az öklével az asztalra, hogy 

zörgött előtte a tányér. 

– Velence és Genova nem segített! Hagyták, hogy a föld első bi- 
rodalma összeomoljon ezen a szörnyű napon! 

– Nem úgy – szólt közbe Mesterem halkan. Felvonta a szemöl- 

dökét, és kissé félrehajtotta a fejét. Pillantása lustán vándorolt egyik  

emberről a másikra. – Sok bátor velencei volt, akik Konstantinápoly 
segítségére siettek. Azt gondolom, és okkal, hogy ha az egész velen- 

cei flotta eljön, az sem töri meg a török ostromot. II. Mehmednek, a 

fiatal szultánnak az volt a szíve vágya, hogy elfoglalja Bizáncot, és 
ebben semmi sem akadályozhatta meg. 

Hű, hiszen ez nagyon érdekes! Nekem bármikor jöhet a történe- 

lemlecke! Mivel pedig ezt jobban kellett látni és hallani, felugrottam, 
megkerültem az asztalt, hoztam magamnak egy kecskelábú, kényel- 

mes, könnyű széket, amelynek vörös bőr üléséről szemmel tarthattam 

mindenkit. Úgy állítottam be, hogy jobban lássam a táncosokat, aki- 
ket még idétlenségükben is érdemes volt nézni, ha másért nem, hát  

azért, ahogyan cifra zubbonyuk hosszú ujja lobogott, és ékköves ci- 

pellőjük topogott az intarziás márványpadlón. 

A vörös ember vérszemet kapott Mesteremtől. Imádattal nézett 
rá, és hátradobta fürtös sörényét. 

– Igen, igen, itt van egy ember, aki tudja, mi történt, te pedig ha- 

zug bolond vagy! – mondta a feketének. – Tudod te, hogy a genovai- 
ak vitézül harcoltak az utolsó percig? Három hajót küldött a pápa, át 

is törtek a kikötői blokádon, a szultán orra előtt, a gonosz váracs 

alatt, amelyet Rumeli Hisszárban emelt! Giovanni Longo volt az. 
Egyáltalán el tudod képzelni azt a vakmerőséget? 

– Ugyan már! – tiltakozott a fekete hajú, és úgy hajolt át Meste- 

rem előtt, mintha csak egy szobor lenne. 

– Hős volt – vetette oda a Mester hanyagul. – Miért beszélsz ba- 
darságokat, amelyeket magad sem hiszel? Tudod, mi történt a velen- 
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cei hajókkal, amelyeket elfogtak a törökök?  

– Ehhez szóljál! Te bemerészkedtél volna abba az öbölbe? – 
kérdezte a rőt hajú firenzei. – Tudod, mit műveltek a velencei hajók- 

kal, amelyeket hat hónapnak előtte fogtak el? Lenyakazták minden 

emberüket! 
– Kivéve a kapitányt! – rikoltotta az egyik táncos, aki megfor- 

dult, hogy csatlakozzon az eszmecseréhez, de ezt úgy csinálta, hogy 

a táncot se kelljen abbahagynia. – Őt karóba húzták. Ez Antonio 

Rizzo volt, az egyik legderekabb ember, aki valaha élt a föld hátán! – 
Megvetően legyintett, majd ismét a táncnak szentelte minden figyel- 

mét. Egy pördülésnél megcsúszott, és kis híján elesett, a többi tán- 

cosnak kellett elkapnia. 
Az asztalnál a fekete hajú ember a fejét rázta. 

– Ha ott van az egész velencei flotta! – harsogta. – De ti, velen- 

ceiek és firenzeiek, ugyanolyan árulók vagytok! Mindig biztosra 
akartok menni! 

Mesterem elnevette magát. 

– Te csak ne nevess ki engem! – háborgott a fekete hajú ember. 
– Te is velencei vagy! Ezerszer láttalak már ezzel a fiúval! 

Rám bökött. A Mesterre néztem. Ő csak mosolygott. Aztán  

meghallottam a suttogását, de olyan tisztán, mintha mellettem ülne, 

és nem több lábnyira. „Végrendelkezik, Amadeo.” 
A fekete ember fölkapta a kupáját, és öntötte magába a bort, leg- 

alább ugyanannyit rácsorgatva a hegyes szakállára. 

– Egy egész város álnok latrokból! – jelentette ki. – Egy dologra 
jók, arra, hogy pénzt adjanak kölcsön magas kamatra, és hogy min- 

den keresetüket elverjék a cifra rongyokra! 

– Te beszélsz? – hördült rá a vörös. – Hiszen úgy nézel ki, mint  
egy rohadt pávakakas! Le kéne vágnom a farkadat. Térjünk vissza 

Konstantinápolyhoz, ha már annyira biztos vagy benne, hogy meg 

lehetett volna menteni! 

– Most már te is egy rohadt velencei vagy?  
– Bankár vagyok. Felelősségteljes ember vagyok – válaszolta a 
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vörös. – Csodálom azokat, akik boldogulnak általam. – Fölemelte a 

kupáját, de ivás helyett a fekete hajú ember arcába öntötte a bort. 
Mesterem nem is hajolt hátra, pedig így kapnia kellett néhány 

cseppet a borból, csak nézte maga mellett ezeket a vérbörzsönyös, 

izzadó arcokat. 
– Giovanni Longo, az egyik legbátrabb genovai, aki valaha kapi- 

tány volt egy hajón, a városban maradt az egész ostrom alatt! – ordí- 

totta a vörös hajú ember. – Ezt nevezem vitézségnek! Az ilyen baj- 

nokra rátenném a pénzemet! 
– Nem értem, miért! – kiáltott közbe ugyanaz a táncos, aki az 

előbb beleszólt a vitába, és kiállt a körből, hogy közölhesse: – Longo 

elveszíted csatát, mellesleg apád volt annyira józan elme, hogy 

egyikbe se fektessen pénzt. 

– Hogy merészelsz! – förmedt rá a vörös. – Ezt Giovanni 

Longóra, és a genovaiakra, akik vele küzdöttek! – Olyan lendülettel 

kapta fel a kancsót, hogy majdnem felborította, bort zúdított a serle- 

gébe meg az asztalra, aztán meghúzta a kupát. – Ezt pedig apámra. 

Isten irgalmazzon a lelkének! Atyám, levágtam ellenségeinket, és le- 

vágok mindenkit, aki időtöltést csinál a tudatlanságból! 

Megfordult, oldalba könyökölte Mesteremet. 

– Ez a te fiúd igazi szépség. Ne hirtelenkedj. Gondold meg jól. 

Mennyi?  
Mesterem olyan édes és természetes nevetésre fakadt, amilyet 

még sose hallottam tőle.  

– Kínálj valamit, olyasmit, amit akarhatok – mondta, és rejtel- 

mesen rám villantotta a szemét. 

Erre engem kezdett nézni minden ember, aki abban a teremben  

volt. És jól értsd meg, ezek nem pederaszták voltak, csak egyszerű 
itáliaiak, koruk gyermekei, akik nemzettek utódokat, mert ezt várták 

tőlük, nem hagytak ki egyetlen lehetőséget, ha asszonyokkal paráz- 

nálkodhattak, de ettől még ugyanúgy méltányoltak egy gömbölyű és 

bő levű ifjút, ahogyan a ma embere méltányolja a legfinomabb fekete 
kaviárral és tejföllel vastagon megkent, aranyszínű pirítóst. 
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Mosolyognom kellett. Öld meg őket, gondoltam, gyilkold le 

őket. Kísértőnek, sőt gyönyörűnek éreztem magamat. Mondja már  
valaki, hogy olyan vagyok mint a Prímavera Mercuriusa, mikor elűzi 

a felhőket Botticelli egéről! Ám a vörös hajú ember, aki vásott és dé- 

vaj pillantással méregetett, inkább azt mondta: 
– Ó, Verrocchio Davidja, maga a megtestesült bronzszobor! Ne  

is tiltakozzatok! És halhatatlan, ó, igen, látom rajta, hogy halhatatlan. 

Sose fog meghalni. – Újból fölemelte a kupáját, aztán megtapogatta 

hermelinnel szegélyezett ujjasát, és kihúzott alóla egy láncra fűzött, 
cizellált aranymedált, amelybe laposra csiszolt, óriási gyémántot fog- 

laltak. Letépte a nyakáról a láncot, és büszkén odatartotta Mesterem 

elé, aki úgy nézte a himbálózó medált, mintha golyó lenne, amivel  
meg akarják delejezni. 

– Valamennyiünk nevében! – mondta a fekete ember. Hozzám 

fordult, belém fúrta a tekintetét. A többiek kacagtak, a táncosok kia- 
báltak: – Igen, az én nevemben is! – Én nem adok semmit, ha nem 

lehetek a második! – Ezt adom, hogy téged is megelőzhesselek!  

Ezt az utolsó mondatot a rőt hajú embernek címezte a táncos,  
miközben egy gyűrűt dobott Mesteremnek. Lilásan villogó kő ékesí- 

tette, aminek nem ismertem a nevét. 

– Zafír – súgta Mesterem, és enyelegve nézett rám. – Amadeo, 

beleegyezel?  
A harmadik táncos, egy szőke férfi, aki valamivel alacsonyabb 

volt a többieknél, és a bal vállát kis púp csúfította el, kivált a körből,  

és odajött hozzám. Úgy vonta le a gyűrűit, mintha kesztyűt húzna le 
a kezéről, és a lábamhoz dobta az ékszereket. 

– Mosolyogj rám édesen, ifjú isten! – mondta. Lihegett a tánctól, 

bársonygallérját átizzadta. Megtántorodott, és majdnem elesett, de 
sikerült tréfára vennie a dolgot. Nehézkesen forogva visszatért a kör- 

höz. 

A zene tovább dübörgött, mintha a táncosok azt képzelnék, hogy 

ez elfojthatja uraik részegségét. 
– Érdekel valakit Konstantinápoly ostroma? – kérdezte Meste- 
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– Mondjátok el, mi történt Giovanni Longóval – kérdeztem vé- 
kony hangon. Minden szem rám szögeződött. 

– Itt most – Amadeo, ugye, így hívnak? – Amadeo ostroma az 

érdekes! Igen, épp erre a névre gondoltam! – rikoltotta a szőke tán- 

cos. 

– Mindent a maga idejében, uram! – intettem. – Előbb tanítsatok 

egy kis történelemre. 

– Te kis lidérc! – mondta a fekete. – Még a gyűrűit sem szedted 
föl.  

– Csupa gyűrű a kezem – feleltem udvariasan és az igazságnak 

megfelelően. 
A vörös ember azonnal visszatért a csatához. 

– Giovanni Longo negyven napig állta az ágyúzást. Harcolt 

minden éjszaka, amikor a törökök áttörték a falakat. Semmitől sem  
rettent meg! Akkor tudták csak elvinni a harctérről, amikor megsebe- 

sült. 

– Hát az ágyúk, uram? – kérdeztem. – Valóban olyan nagyok 
voltak?  

– Mert gondolom, te ott voltál! – kiáltott közbe a fekete hajú 

ember, mielőtt a vörös válaszolhatott volna nekem. 

– Az apám ott volt! – felelte a vörös. – Tőle hallottam. Azon a 
hajón volt, amely utolsónak lopakodott ki az öbölből a velenceiekkel, 

és mielőtt szólnál, uram, úgy vigyázz, hogy ne mondj rosszat az 

apámról vagy ezekről a velenceiekről! Ők helyezték biztonságba a 
polgárokat. Uram, a csata elveszett...  

– Azt akarod mondani, hogy dezertáltak! – szúrta közbe a fekete. 

– Azt akarom mondani, hogy kilopakodtak a törökök győzelme 
után, és vitték magukkal a kiszolgáltatott menekülőket. Te gyávának  

nevezed az én atyámat? Pont annyit tudsz a jó modorról, mint a há- 

borúról. Túlságosan buta vagy te a harchoz, és túlságosan részeg. 

– Ámen! – bólintott Mesterem. 
– Mondd meg neki! – követelte a vörös. – Te, Marius de 
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Romanus, te mondd meg neki! – Magába és magára döntött még egy 

adag bort. – Mesélj csak neki a mészárlásról, hogy mi történt! Me- 

séld csak el, hogy harcolt a falon Giovanni Longo, amíg mellén nem  

találta egy lövedék! Idefigyelj, te hőbörödött agyatlan! – ordította a 

barátjának. – Senki sem ismeri ezt jobban, mint Marius de Romanus. 
A boszorkánymesterek okosak, a ringyóm is megmondhatja. Igyunk 

Bianca Solderinire! – Kiürítette a kupáját. 

– A ringyód, uram? – kérdeztem. – Ilyet mondasz egy nőre, rá- 

adásul egy ilyen részeg és neveletlen társaságban? 
Rám se hederítettek. A vörös hajú ember megint nyakalt. A sző- 

ke táncos odadülöngélt hozzám. 

– Túlságosan berúgtak, hogy emlékezzenek rád, gyönyörű fiú! –  
mondta. – De én nem felejtettelek el. 

– Uram, te botlábú vagy a táncban – figyelmeztettem. – Nem 

szeretem, ha engem is két bal lábbal táncolnak körül. 
– Te nyomorult taknyos! – mondta a táncos. Elveszítette az 

egyensúlyát, és felém dőlt. Kiszökkentem jobbra a székből,  ő rázu- 

hant, és székestül felborult. 
A többiek röhögtek. A két megmaradt táncos abbahagyta a pípes 

lépéseket. 

– Giovanni Longo hős volt – mondta Mesterem higgadtan. Hi- 

deg tekintete végigjárta a jelenlevőket, aztán visszatért a 
vöröshajúhoz. – Valamennyien hősök voltak, de Byzantiumot semmi  

sem menthette meg. Ütött az órája. Császárt és kéményseprőt is el- 

visz a halál. És mennyi minden odalett az öldöklésben. Könyvtárak 
százai égtek hamuvá. Megszentelt szövegek kifürkészhetetlen misz- 

tériumai mentek füstbe. 

Elhátráltam részeg támadómtól, aki a padlón hempergett. 
– Te rühes kis öleb! – ordította. – Azt mondom, add a kezed! 

– Uram – feleltem –, azt hiszem, többet akarsz te annál. 

– És meg is fogom kapni! – bizonygatta, ám megcsúszott és 

visszaesett, siralmasan nyögdécselve. 
Az egyik ember az asztalnál – jóképű, bár korosabb, akinek sűrű, 
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hullámos, deres haja gyönyörűen barázdált arcot keretezett, és aki 

eddig szótlanul habzsolta a zsíros ürüpecsenyét – fölnézett a sültjé- 

ről, és megnézett engem, meg a földön fetrengő alakot. 

– Hmm! Hát elbukott Góliát, kicsi David? – kérdezte mosolyog- 

va. – De azért vigyázz a nyelvedre, kicsi David. Nem csupa bárgyú  
óriás van itt, és parittyakövecskéid még nem elég érettek a pityké- 

zéshez. 

Visszamosolyogtam rá. 

– Élced, uram, épp olyan nehézkes mint a barátod. Ami pedig 
parittyakövecskéimet illeti, ahogyan te nevezed őket, azok maradnak 

szépen a zacskójukban, és kivárják, hogy átessél a barátodon. 

– Könyveket említettél, uram? – kérdezte a vörös ember 
Mariustól, tudomást sem véve erről a kis eszmecseréről. – Könyveket 

égettek, miután elesett a világ legnagyobb városa?  

– Igen, ez szereti a könyveket, ez a fickó – szúrta közbe a fekete 
hajú ember. – Uram, jó lesz, ha vigyázol a kicsi fiadra, mert eljárat- 

ják vele a medvetáncot! Mondd meg neki, hogy ne csúfolja a nála 

idősebbeket! 
A két táncos odajött hozzám. Semmivel se voltak józanabbak az 

elhasalt embernél, és mímelték, hogy meg akarnak cirógatni. Olya- 

nok voltak mint egy nagy, négykarú, büdöseket ziháló állat. 

– Te mosolyogsz azon, hogy a barátunk a földön hencsereg? – 
kérdezte az egyik, és a lábam közé lökte a térdét. Alig tudtam elhát- 

rálni a durva ütés elől. 

– Úgy tűnt, ez a legkevesebb, amit tehetek – válaszoltam. – Lé- 
vén, hogy irántami imádata okozta bukását. Ne bálványozzanak ily 

mértéktelenül, uraim, mert a legcsekélyebb hajlandóságom sincsen 

meghallgatni imáikat. 
Mesterem fölállt. 

– Én unom ezt – mondta tisztán csengő és dermesztően hideg 

hangon. Mind ránéztek, még a padlón fetrengő részeg is. 

– Csakugyan! – kapta fel a fejét a fekete hajú ember. – Te vagy 
Marius de Romanus, ugye? Hallottam ám rólad. Nem félek tőled. 
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– Mily kegyes tőled! – súgta Mesterem mosolyogva. Rátette ke- 

zét az ember fejére, amitől az úgy hőkölt hátra, hogy kevés híján le- 
esett a padról. Most már valóban félt. 

A táncosok Mesteremet méregették. Vélhetőleg azt nézték, hogy 

le tudnak-e gyűrni? Az egyik ismét hozzám fordult. 
– A franc, aki imádkozik! – mondta. 

– Uram, figyelmezz Mesteremre. Fárasztjátok, és ha fáradt, na- 

gyon nyűgös tud lenni. – Elkaptam a karomat, mert meg akarta fogni. 

Még jobban hátráltam, egyenesen bele a zenekarba. A muzsika 
oltalmazó felhőként vett körül. 

Láttam, hogy a zenészfiúk rémültek, de azért csak játszottak, 

egyre tüzesebben, pedig verejtékben ázott a homlokuk. 
– Csak csínján, uraim! – mondtam. – Nekem tetszik. De most 

rekviemet játsszatok, könyörgöm! 

Reményvesztetten sandítottak rám, egyébként nem méltattak fi- 
gyelemre. A dob tovább dongott, a fuvolából kígyózott a dallam, a  

terem lüktetett a lantok pengésétől. 

A padlón a szőke segítségért rikácsolt, mert egyáltalán nem bírt 
felállni. A két táncos odament, hogy feltámogassa, bár az egyik előbb 

szúrós pillantást vetett rám. 

Mesterem ránézett a fekete hajú hetvenkedőre, majd fél kézzel 

felhúzta a padról, és lehajolt, hogy megcsókolja a nyakát. Az ember 
petyhüdten lógott Mesterem markában. Elernyedt, mint egy zsenge 

kis emlős a nagyragadozó agyarai között. Szinte hallottam a távozó  

vér bugyborékolását. Mesterem előrehulló fürtjei eltakarták a végze- 
tes lakomát. 

Aztán elejtette az embert. Csak a vörös hajú látta, mi történt, és 

ittasságában ő se tudta mire vélni. Értetlenül felnézett, aztán szür- 
csölve ivott gusztustalanul maszatos kupájából. Sorra leszopogatta 

jobb kezének ujjait, mint egy macska. Mesterem akkor ejtette el a fe- 

kete hajú cimborát, aki fejjel zuhant egy gyümölcsös tálba. 

– Részeg hülye – mondta a vörös. – Senki sem harcol már az ér- 
demért vagy a becsületért, vagy a tisztességért. 
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– Mindenesetre nem sokan – tekintett rá Mesterem. 

– Kettéhasították a világot ezek a törökök – folytatta a vörös,  
még mindig a holtat nézve, aki bután bámult rá vissza a gyümölcsök 

közül. Én nem láthattam a halott arcát, de borzasztóan izgatott a tu- 

dat, hogy meghalt. 
– Jöjjetek, urak! – mondta Mesterem. – Te is jöjj, uram, ki oly 

sok gyűrűt adtál gyermekemnek! 

– A te fiad, uram? – rikkantotta a szőke púpos, akinek végre si- 

került feltápászkodnia. Ellökte a cimboráit. – Jobb apja leszek én ne- 
ki, mint te valaha is voltál! 

Mesterem hang nélkül átröppent az asztalon a mi oldalunkra. Pa- 

lástja alig lebbent, mintha csak egyetlen lépést tett volna. A vörös 
ember szinte észre sem vette. 

– Szkender bég, a nagy Szkender bég, rá emelem ezt a pohárt! – 

mondta, vélhetőleg magával társalogva. – De rég meghalt! Adjatok 
nekem öt Szkender béget, és olyan keresztes hadat szervezek, amely  

visszaveszi városunkat a töröktől! 

– Csakugyan, ki ne győzne öt Szkender béggel? – mondta az 
őszes ember, aki a pecsenyét falta és marcangolta. Megtörülte a szá- 

ját a csuklójával. – De nincs olyan tábornok, mint Szkender bég, és 

nem is volt, mert ő volt az egyetlen. Mi baja Ludovicónak? Te bo- 

lond! – Felállt. 
Mesterem átkarolta a szőkét, aki lökte volna el, ám rémülten ta- 

pasztalta, hogy Mesterem mozdíthatatlan. Hasztalanul lökdöste és ta- 

szigálta a két másik táncos, akik ki akarták szabadítani cimborájukat. 
Mesterem fölemelte a szőke állat, és egyenesen a nagy érre nyomta a 

halálos csókot. Megpördítette a táncost, és egyetlen hosszú kortyra 

kiitta a vérét, majd lezárta két fehér ujjával a halott szemét, és a föld- 
re ejtette. 

– Most rajtatok a sor, jó urak! – mondta a hátráló táncosoknak. 

Az egyik kardot rántott. 

– Ne légy ilyen ostoba! – üvöltötte a társa. – Részeg vagy! Sose 
fogsz... 
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– Nem, valóban nem fogsz – sóhajtotta a Mester. Ajka még sose 

volt ennyire rózsás, arca kicsattant az egészségtől. Még a szeme is  
szebben ragyogott. 

Puszta kézzel ragadta meg a kardot, hüvelykjének egyetlen 

nyomásával letörte a pengét. Csak egy csonk maradt a táncos kezé- 
ben. 

– Hogy merészeled! – rikoltotta. 

– Inkább hogy csináltad, az itt a lényeg! – kiáltotta a vörös em- 

ber az asztalnál. – Félbe törni, huh! Miféle acél ez? 
Az, aki az ürüpecsenyét falta, hátravetette a fejét, és harsányan 

nevetett, majd letépett még egy koncot a csontról. 

Mesterem kinyújtotta a karját, kiemelte a térből és az időből a 
törött kard szorongatóját, és hogy kényelmesebben hozzáférjen az 

érhez, egy csattanással kitörte a nyakát. 

És mintha ezt hallotta volna a három megmaradt ember is: a pe- 
csenye habzsolója, a táncos, és a vörös hajú. 

Az utolsónak maradt táncos lett a következő. Mesterem a két te- 

nyere közé fogta az arcát, mintha szerelemre hívná, és ismét ivott. 
Megszorította a táncos nyakát, így egy pillanatra láthattam a kilövel- 

lő vérözönt, amelyet Mesterem eltakart előre hajtott fejével, és a szá- 

jával. 

Láttam a kezén, hogyan tölti meg a lüktető vér. Alig vártam, 
hogy fölemelje a fejét, amit hamar meg is tett, előbb, mintsem végleg 

elengedte volna az áldozatot. Álmatagon nézett rám, és élt az arca. 

Ugyanolyan embernek látszott mint a többiek, akik a szobában vol- 
tak, és ugyanúgy megmámorosodott a saját italától mint azok a kö- 

zönséges bortól. 

Szőke fürtjeit a homlokához tapasztotta a verejték, a vér hártya- 
vékony zománca. 

A zene hirtelen elhallgatott. 

Nem az öldöklés némította el, hanem Mesterem alakja, midőn 

úgy ejtette el utolsó áldozatát, mint egy csontokkal töltött, petyhüdt 
zsákot. 
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– Rekviemet! – ismételtem. – A kísértetük meg fogja köszönni 

az uraknak! 
– Vagy azt – mondta Mesterem, közelebb lépve a zenészekhez –, 

vagy fussatok. 

– Én futok – suttogta a lantos. Egy emberként futottak az ajtó- 

hoz, és ordítva, káromkodva cibálták a reteszt. 

Mesterem hátrált néhány lépést, és összeszedte az ékköves gyű- 

rűket a szék mellől, amelyen korábban ültem.  

– Fiaim, fizetés nélkül távoznátok? – kérdezte. 
Magatehetetlen, nyüszítő félelemmel fordultak meg a zenészek. 

Bután, mohón és szégyenkezve kapkodták az ékszereket, amelyeket 

Mesterem odavetett. 
Az ajtószárnyak felpattantak, és a falhoz csapódtak. 

A muzsikusok ész nélkül kirohantak, az ajtó becsapódott. 

– Ügyes! – jegyezte meg a pecsenyéző, és eldobta a csontot, 

amelyről végre letakarította a húst. – Hogy csinálod, Marius de 

Romanus? Hallottam, hogy hatalmas varázsló vagy. Nem is tudom, 

hogyhogy nem jelentettek még fel a Tízek Tanácsánál boszorkánysá- 

gért. Nyilván a rengeteg pénzed miatt, mi?  

Mesteremre bámultam. Még sose láttam ilyen szépnek, mint  

most, amikor kipirult a friss vértől. Szerettem volna megérinteni. 

Szerettem volna a karjaiba rohanni. Részeg, ellágyult tekintettel né- 
zett rám.  

De aztán megtörte az igézetet. Visszatért az asztalhoz, megkerül- 

te, és odaállt az ember mellé, aki az ürüpecsenyét falta. A deres hajú 
ember felnézett rá. 

– Ne légy bolond, Martino – mondta a vörösnek. – Velencében 

valószínűleg teljes joggal lehet valaki boszorkánymester, amíg meg- 
fizeti az adóját. Tedd be a pénzedet Martino bankjába, Marius de 

Romanus. 

– Azt is teszem! – felelte Marius de Romanus, az én Mesterem. 

– És igen csinos kamatot nyerek rajta! 
Visszaült a halott és a vörös ember közé, aki leplezetlen öröm- 
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mel, sőt ujjongva fogadta, hogy Mesterem visszatér hozzá. 

– Martino – szólt Mesterem –, beszéljünk még egy kicsit a biro- 
dalmak bukásáról. Miért volt apád a genovaiakkal?  

A vörös ember, aki valósággal lángra gyűlt a disputától, büszkén 

közölte, hogy apja a családi bank konstantinápolyi kirendeltségének 

vezetője volt, és azokba a sebekbe halt bele, amelyeket elszenvedett 

az utolsó rettenetes éjszakán. 

– Atyám látta! – mondta a vörös. – Látta a nők és gyermekek 

lemészárlását! Látta, hogyan hurcolták el a papokat a Szent Zsófia 

oltárától! Ismeri a titkot. 

– Titkot! – böffentette a koros ember. Elindult az asztal mellett, 

és egy széles karmozdulattal lesöpörte a lócáról a holtat, aki a padló- 

ra zuhant. 

– Az Isten szerelmére, te lelketlen fattyú! – háborodott fel a vö- 

rös. – Hallottad, hogy reccsent a koponyája? Ne bánj így a vendége- 

immel, ha kedves az életed! 

Közelebb mentem hozzájuk. 

– Igen, gyere csak, szépség! – biztatott a vörös hajú. Rám vetette 

lángoló, aranytekintetét. – Ülj csak ide, velem szembe! Jóságos Isten, 

nézzétek már Francescót! Esküszöm, hallottam, ahogy betörik a ko- 

ponyája! 

– Halott – mondta Marius halkan. – De ez így van jól, úgyhogy 

ne is foglalkozz vele. – Arca tündökölt a megivott vértől, valósággal 

pirospozsgás lett, és a haja ettől még szőkébbnek látszott. Erek pará- 

nyi pókhálója jelent meg a szeme fehérjén, de ez egy szemernyit sem 

csorbította félelmetes, tündöklő szépségét. 

– Jó, jó, akkor meghaltak! – vonogatta a vállát a vörös ember. – 

Igen, mint mondtam, és jobban teszed, ha megjegyzed a szavaimat, 

mert én tudom! A papok, a papok felragadták a szentelt kelyhet, és a 

szent ostyát, és elrejtőztek a Szent Zsófiában! Apám a tulajdon sze- 

mével látta! Én ismerem a titkot! 

– Szem, szem, szem! – mondta a korosabb férfi. – Apád pávaka- 

kas lehetett, hogy ennyi szeme volt! 
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– Pofa be, vagy elvágom a torkodat! – förmedt rá a vörös. – 

Nézd meg, mit tettél Francescóval. Így felborítani! – Lomhán keresz- 

tet vetett. – Hiszen folyik a tarkójából a vér. 

Mesterem megfordult, lehajolt, és belemártotta öt ujját a vérbe. 

Rám nézett, aztán a vörös hajú emberre, és leszopta az egyik ujját. 
– Halott – mondta bágyadt mosollyal. – De még mindig meleg 

és sűrű. 

A vörös ember el volt bűvölve, mint egy gyerek a bábszínház- 

ban. Mesterem tenyérrel fölfelé nyújtotta feléje a kezét, és úgy mo- 
solygott, mintha azt kérdezné: „Nem akarod megkóstolni?” 

A vörös ember megragadta Marius csuklóját, és leszopta a muta- 

tó- meg a hüvelykujjat. 
– Hmm, nagyon jó! – dicsérte. – Az én cimboráim a legjobb 

vérből valók!  

– Nekem mondod? – kérdezte Mesterem. Nem bírtam elszakítani 
a tekintetemet változó arcától, amely most mintha elsötétedett volna, 

bár lehet, hogy csak a mosoly tette. Az ajka rózsállott. 

– És még nem is végeztem, Amadeo! – súgta. – Még csak most 
kezdem! 

– De nem is kapott súlyos sebet! – makacskodott a koros ember. 

Szemügyre vette a padlón heverő áldozatot. Ideges volt. Csak nem 

ölte meg? – Hiszen ez csak egy vágás a tarkóján! 
– Igen, egy pici vágás – felelte Marius. – Mi az a titok, drága ba- 

rátom? – Hátat fordított a deres hajú embernek, a vöröshöz intézte 

szavait, sokkal nagyobb érdeklődéssel, mint amit eddig tanúsított. 
– Igen, kérlek! – csatlakoztam hozzá. – Mi a titok, uram? Az a 

titok, hogy a papok elfutottak?  

– Nem, gyermek, ne légy ilyen tompa eszű! – mondta a vörös, és 
rám nézett az asztal fölött. Hatalmas volt és gyönyörű. Szerette vajon  

Bianca? Sose említette. 

– A titok, a titok! – mondta. – Ha nem hiszel ebben a titokban, 

akkor nem hiszel semmiben, se szentben, se másban! 
Megemelte a kupáját. Üres volt. Felkaptam a kancsót, és töltöt- 
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tem a sötétpiros, illatos borból. Fontolgattam, hogy belenyalok, de 

aztán elfogott az undor. 
– Butaság! – súgta Mesterem. – Igyál az elmúlásukra! Gyerünk! 

Van ott egy tiszta pohár. 

– Ó, igen, bocsáss meg – szólt a vörös. – Még csak meg se kínál- 

talak egy kupával. Jóságos Isten, ha elgondolom, hogy egy nagy 

gyémántot dobtam be érted, holott elnyerhettem volna a szerelmedet! 

– Felkapta az ékes serleget, amelyet ezüstintarzia és parányi drága- 

kövek díszítettek. Most láttam, hogy egy készlethez tartoznak a kely- 

hek: mindegyikbe ugyanazokat a finom kis mintákat metszették, és 

egyforma pici, ragyogó ékköveket foglaltak beléjük. A vörös elém 

csapta a kelyhet, elvette tőlem a kancsót, bort töltött, és felém lökte. 
Attól féltem, hogy mindjárt elhányom magamat. Néztem szép 

arcát, gyönyörű, lángvörös haját. Kisfiúsan mosolygott, megmutatta 

apró, de tökéletes fogainak fehér gyöngysorát. Látszott rajta, hogy 

odáig van értem.  

– Vedd el, igyál! – mondta Mesterem. – Veszélyes a te utad, 

Amadeo, úgyhogy igyál a tudásra, igyál az erőre.  
– Most gúnyolódsz velem, uram? – kérdeztem. A vöröst néztem, 

de Mariushoz szóltam.  

– Szeretlek, uram, mint mindig – felelte a Mester. – Amit bele- 

látsz a beszédembe, az attól van, hogy eldurvított az emberi vér. 

Mindig így van. Csupán a koplalással nyerem el az éteri tisztaságot. 

– Ó, és engem mindegyre elfordítasz a vezekléstől! – mondtam. 

– Az érzékek felé, a gyönyör felé. 
Farkasszemet néztem a vörössel, de hallottam, mit válaszol  

Marius. 

– Ölni vezeklés, Amadeo, ez itt a bökkenő. Vezeklés ölni sem- 
miért, semmiért, se nem érdemért, se nem becsületért, se nem tisztes- 

ségért, mint barátunk fogalmazott. 

– Igen! – vágta rá „barátunk”, előbb Mariushoz, aztán felém for- 

dulva. – Igyál! – lökte felém a kupát. 
– Ha pedig végeztünk, Amadeo, szedd össze nekem ezeket a ser- 
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legeket, és hozd haza, hadd legyenek trófeáim, bizonyságául annak,  

hogy ismét kudarcot vallottam, és vereséget szenvedtem, mert a kettő 
ugyanaz, neked pedig szolgáljanak tanulságul. Ritkán láttam ennyire 

tisztán és élesen. 

A vörös ember előrehajolt, és kihívóan az ajkamhoz nyomta a 
kelyhet. 

– Kicsi David, egyszer fel fogsz nőni, és király leszel, emlék- 

szel? Ó, hogy tudnálak imádni most, zsenge arcú emberke, mint kö- 

nyörögnék, hogy csak egyetlen zsoltárt engedj pöngetnem a hárfá- 
don! 

– Tudnád teljesíteni egy halálra ítélt utolsó kívánságát? – súgta 

Mesterem. 
– Szerintem meghalt! – lármázott viszolyogtató otrombasággal a 

deres hajú ember. – Figyelj, Martino, azt hiszem, hogy megölted, hi- 

szen úgy vérzik a feje, mint egy rohadt paradicsom, nézzed már! 
– Jaj, ne jártasd már ezen a pofádat! – förmedt rá Martino, egy 

pillanatra sem véve le a szemét rólam. – Teljesítsd egy halálra ítélt 

kívánságát, kicsi David! Mind halálra vagyunk ítélve. Én meghalok 
érted, és te is halj meg velem, csak egy kicsit, a karjaimban! Csinál- 

junk játékot belőle! Szórakoztatni fog, Marius de Romanus. Majd 

látni fogod, ahogy meghágom, és közben művészi ütemre simoga- 

tom, látni fogsz egy húsból való szobrot, amelyből szökőkút lesz, 
látni fogod, amint kijön belőle a tenyerembe az, amit belepumpálok. 

Gyűrűvé hajlította az ujjait, mintha máris engem szorongatna. 

Mereven nézett, majd fojtottan súgta:  
– Túl puha vagyok, hogy megalkossam a magam szobrát. Hadd 

igyam belőled. Szánd meg a szomjazót. 

Kikaptam reszkető kezéből a kupát, és felhajtottam a bort. Tes- 
tem görcsösen megfeszült. Féltem, hogy visszajön a bor, de 

lekényszerítettem. A Mesterre néztem. 

– Ez förtelmes. Undorodom tőle. 

– Eh, butaság! – felelte alig mozduló ajakkal. – Hiszen csupa 
szépség vesz körül! 
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– Vigyen el engem az ördög, ha nem halt meg! – mondta a deres 

hajú ember, és belerúgott a padlón heverő Francescóba. – Martino, 

én elmegyek innen. 

– Maradj, uram! – kérte Marius. – Hadd kívánjak csókkal jó éj- 

szakát! – Megragadta a deres hajú ember csuklóját, és rávetődött a 

torkára, de mit látott ebből a vörös? Csak egy vizenyős pillantást ve- 

tett rájuk, aztán tovább bámult engem bálványozó imádattal. 

A deres hajú ember felnyögött. Vagy Marius volt az?  

Kővé fagytam. Mikor elfordult áldozatától, láttam, hogy még sű- 

rűbben pezseg benne a vér. Bármit megadtam volna érte, ha ismét 

fehérnek láthatom, az én márványistenemnek, az Atya faragott sír- 

szobrának kettőnk titkos ágyán. 
A vörös felállt, áthajolt az asztalon, és az ajkamra tapasztotta 

nedves száját. 

– Meghalok érted, fiú! – mondta. 
– Nem, a semmiért halsz meg – mondta Marius. 

– Mester, őt ne, kérlek! – kiáltottam. 

Hátradőltem, majdnem leestem a lócáról. Mesterem karja kö- 
zénk nyúlt, keze megragadta a vörös ember vállát. 

– Mi a titok, uram? – kiáltottam őrjöngve. – A Szent Zsófia titka, 

amelyben hinnünk kell? 

A vörös teljesen borgőzösre itta magát. Tudta is, hogy részeg. 
Tudta, hogy körülötte nem stimmelnek a dolgok. De arra gondolt, 

hogy az ittassága miatt van így. Nézte Marius karját a mellkasa előtt.  

Elfordította a fejét, nézte a vállát markoló ujjakat. Végül Mariusra  
nézett. 

Én is őt néztem. Ember volt, félreismerhetetlenül ember. Nyoma 

sem maradt a kikezdhetetlen, elpusztíthatatlan istennek. Szeme és ar- 
ca tündökölt a vértől. Kipirult, mint a halandók a futás után, az ajka  

véres volt, és mikor lenyalta, láttam, hogy a nyelve rubinvörös. Rá- 

mosolygott Martinóra, az utolsóra, az egyetlenre, aki még élt. 

Martino eltépte róla a pillantását, és felém fordult. Váratlanul  
megszelídült, eltűnt belőle az idegesség. Mély tisztelettel mondta: 
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– Az ostrom kellős közepén, amikor a törökök Szent Zsófia  

templomát rohamozták, néhány pap elhagyta az oltárt. Magukkal vit- 
ték a kelyhet és az Oltáriszentséget, a Mi Urunk Testét és Vérét. A  

mai napig ott vannak elrejtve a Szent Zsófia titkos celláiban, és csak  

midőn visszavesszük a várost, csak midőn visszafoglaljuk Szent Zsó- 
fia fenséges templomát, midőn kiűzzük fővárosunkból a törököket, 

csupán abban a pillanatban térnek vissza a papok, ugyanazok a pa- 

pok! Előjönnek rejtekükből, felhágnak az oltár lépesein, és ugyanott 

folytatják a misét, ahol kénytelenek voltak abbahagyni. 
– Ah! – sóhajtottam ámulattal. – Mester – szóltam halkan –, nem 

elég jó titok ez, hogy megmentsen egy emberéletet?  

– Nem – felelte Marius. – Ismerem a történetet, és ő ringyót csi- 
nált a mi Biancánkból. 

A vörös hajú ember a fülét hegyezte, hogy jobban halljon min- 

ket, hogy értse beszédünk rejtett vonulatát. 
– Ringyó? Bianca? Tízszeresen is gyilkos, uram, de nem ringyó. 

Dehogyis olyan egyszerű, mint egy ringyó. – Úgy szemlélte Mariust, 

mintha azt gondolná, milyen gyönyörű ez a szenvedélytől kipirult 
férfi. Mint ahogy az is volt. 

– Ó, hiszen te tanítottad a gyilkosság mesterségére! – mondta 

Marius majdnem gyengéden. Bal karja átnyúlt Marino mögött, jobb- 

jának és baljának ujjai összekulcsolódtak a firenzei vállán. Előrehaj- 
totta a fejét, és megérintette homlokával Martino halántékát. 

– Hmmm. – Martino megrázkódott. – Túl sokat ittam. Sose taní- 

tottam ilyesmire. 
– Ó, dehogynem tanítottad arra, hogy öljön! Méghozzá ily siral- 

mas összegekért! 

– Mester, mi közünk nekünk ehhez?  
– A fiam megfeledkezik magáról – mondta Marius, egyfolytában 

Martinót nézve. – Elfelejti, hogy meg kell ölnöm téged édes höl- 

gyünk miatt, akit behálóztál sötét, ragacsos ármánykodásaidba. 

– Szolgálatot tett nekem – mondta Martino. – Hadd kapjam meg 
a fiút! 
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– Ha meg akarsz ölni, akkor öljél! De hadd kapjam meg a fiút! 
Egy csók, uram! Ennyit kérek! Egy csók nekem a világ! Úgyis túl ré- 

szeg vagyok többhöz! 

– Kérlek, Mester, én ezt nem bírom! – mondtam. 
– Akkor hogy fogod bírni az örökkévalóságot, gyermekem?  

Nem tudod, hogy azt akarom neked adni? Mi az a hatalom az ég 

alatt, amely megtörhet engem? – Szilaj haraggal tekintett rám, ami 

inkább színjátéknak tűnt, mint valódi érzelemnek. 
– Megtanultam a leckémet – mondtam. – Csak annyira nem sze- 

retném látni, hogy meghal! 

– Ó, igen, tehát tanultál! Martino, csókold meg gyermekemet, ha 
ő is engedi, de jól vigyázz, gyengéden bánj vele! 

Most én hajoltam át az asztalon, hogy rászoríthassam ajkamat a 

firenzei arcára. Megfordult, és éhesen lecsapott a szájamra a szájával, 
amely savanyú volt a bortól, és delejesen, igézően forró. 

Könnyek szöktek a szemembe. Megnyitottam neki a szájamat, és 

magamba engedtem a nyelvét. Csukott szemmel éreztem, hogyan 
reszket, és az ajka feszes lett, mintha vassá változott volna, amelyet  

hozzám forrasztottak. 

Mesterem elkapta a nyakát. A csók szoborrá fagyott. Könnyektől 

vakon tapogatóztam, és épp azt a helyet találtam el a nyakán, ahova 
Mesterem mélyesztette halálos fogát. Éreztem ujjaim alatt a Mester  

selymes ajkát, a selyem mögött a kemény fogakat. Éreztem a nyak 

puhaságát. 
Kinyitottam a szememet, elhúzódtam. Kárhozatra ítélt Martinóm 

sóhajtott, nyögött, becsukta a száját, és félig hunyt szemekkel ha- 

nyatlott Mesterem karjaiba. 
Lassan a Mester felé fordította a fejét. Vékony, rekedt, részeg 

hangon mondta: 

– Biancáért...  

– Biancáért – zokogtam, Befogtam a szájamat, hogy ne csapjak 
zajt. Mesterem fölegyenesedett. Bal kezével hátrasimította Martino 
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csapzott, nyirkos haját. 

– Biancáért – súgta a firenzei fülébe.  
– Soha... sose lett volna szabad életben hagynom – sóhajtotta el  

Martino a végszavakat. Feje rábukott Mesterem karjára. 

A Mester megcsókolta a tarkóját, aztán az asztalra ejtette. 
– Elbájoló a végsőkig! – mondta. – Igazi költő, szájad íze szerint 

való! 

Felugrottam, hátralöktem a padot, és kimentem a terem közepé- 

re. 
Sírtam, jajveszékeltem, és már nem bírtam a tenyerembe fojtani 

a hangot. Zsebkendőért kotorásztam az ujjasom alatt, és épp mikor a 

könnyeim törülgettem, megbotlottam a halott púposban, és majdnem 
elestem. Nagyot kiáltottam, boldogtalanul és gyáván. 

Addig hátráltam, hogy minél messzebb legyek a púpostól és ha- 

lott társaitól, míg a szúrós, nehéz faliszőnyegig értem. Éreztem a po- 
ros gyapjú szagát. 

– Ó, hát ezt akartad velem! – zokogtam. A szó szoros értelmében 

zokogtam. – Hogy gyűlöljem meg az egészet, hogy sirassam meg 
őket, harcoljak értük, könyörögjek értük! 

Mozdulatlanul ült az asztalnál, mint Krisztus az Utolsó Vacso- 

rán, szépen elválasztott hajával, sugárzó arcával. Két rózsás kezét la- 

zán nyugtatta egymáson, és engem nézett forrón csillogó szemmel. 
– Sirass meg egyet, legalább egyet! – mondta haraggal. – Olyan 

nagy kérés ez? Legalább egy holtat sajnálni a sokaságban? – Felállt 

az asztaltól, és valósággal beleremegett az indulatba. 
Az arcomhoz nyomtam a zsebkendőt, és belezokogtam. 

– A névtelen koldusért, aki rozzant csónakban alszik, azért nin- 

csenek könnyeink? Valamint nehogy szenvedjen szépséges 
Biancánk, kinek ágyában ifjú Adoniszt játszottunk! És ezek közül is 

csak egyért sírunk, kétségtelenül a leggonoszabbért, mert hízelgett 

nekünk, nemdebár?  

– Ismertem – suttogtam. – Úgy értem, hogy ennyi rövid idő alatt 
is megismertem, és... 
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– És azt kívántad, hogy fussanak tőled, mint rókák a bozótba! – 

Rászögezte ujját a kárpitokra, amelyeken urak és dámák vadásztak. – 
Lássad emberi szemmel, amit mutatok! 

Hirtelen elsötétült a szoba, a gyertyalángok egyszerre lobogtak. 

Elakadt a lélegzetem, ám csak ő röppent oda elém, és tekintett le 
rám, ez a lázrózsás lény, akinek forrósága úgy csapott meg, mintha  

egy-egy meleg levegőt lehelő száj lenne minden pórusa. 

– Mester! – kiáltottam zokogásomat nyeldekelve. – Boldog vagy 

attól, amire tanítottál, vagy nem? Boldog vagy attól, amit tanultam,  

vagy nem? Ebben a dologban ne játssz velem így! Nem vagyok a já- 

tékszered, uram, nem, soha! Minek akartál engem? Mi ez a harag? –  

Egész testemben rázkódtam, és patakzottak a könnyeim. – Erős le- 
szek a kedvedért, de akkor is... ismertem őt. 

– Miért? Mert megcsókolt? – Lehajolt, megragadta a bal kezével 

a hajamat, és maga felé rántott. 
– Marius, az Isten szerelmére! 

Akkor megcsókolt. Úgy csókolt meg mint Martino, a szája 

ugyanolyan emberi és forró volt. A szájamba csúsztatta a nyelvét, és 
én nem a vért, hanem a férfi szenvedélyét éreztem. Ujjai perzselték a 

bőrömet. 

Elrántottam magamat. Hagyta. 

– Ó, jöjj vissza hozzám, fagyos, fehér istenem! – suttogtam. 
Mellére hajtottam az arcomat. Éreztem a szíve dobogását. Még sose 

érzékeltem, még sose hallatszott ki ez a dobszó testének sziklakápol- 

nájából. – Gyere vissza hozzám, jéghideg tanítóm, mert nem tudom,  

mit akarsz. 

– Ó, kedvesem! – sóhajtotta. – Szerelmem! – Újra elárasztotta 

arcomat-hajamat a régi, démoni csókok sziromesőjével, amelyek 
nem a hús-vér férfi szenvedélyét majmolták, hanem az ő szeretetét 

hordozták. – Ó, gyönyörű Amadeóm, ó, gyermekem! 

– Szeress engem, szeress engem, szeress engem! – suttogtam. – 

Szeress engem, és vigyél át magadhoz! A tied vagyok! 
Némán ölelt magához, és én elszenderedtem a vállán. 
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Enyhe szellő támadt, de meg se mozdította a súlyos faliszőnye- 

geket, amelyeken francia urak és dámák léptettek örökké zöldellő er- 

dőkben, örökké csaholó kutyák és örökké daloló madarak között. 

Végül elengedett és hátralépett. 

Arrébb ment, válla meggörnyedt, fejét lehajtotta. 
Aztán bágyadtan intett, és villámgyorsan eltűnt a szobából. 

Futottam utána, le a kőlépcsőn. Az ajtó nyitva volt, mire leértem. 

Hideg szél szárította fel a könnyeimet. Elfújta a szoba gonosz mele- 

gét. Futottam rakpartok kövén, hidakon át, követve Mesteremet a tér 

felé. 

Csak a mólónál értem utol a vörös, csuklyás palástot viselő, szá- 

las alakot. Ment Szent Márk bazilikája mellett a kikötő felé. Jeges és 
nagyon erős szél süvöltött a tengerről. Átfújt rajtam, és megtisztított. 

– Ne hagyj el, Mester! – kiáltottam. Szavaimat elfújta a szél, de 

ő meghallotta. 
Úgy torpant meg, mintha valóban az én akaratom szakította vol- 

na félbe lépéseit. Sarkon fordult, bevárt, megfogta kinyújtott keze- 

met.  
– Mester, halld a leckémet! – mondtam. – Ítélj munkám fölött! – 

Kilihegtem magamat, majd folytattam: – Láttam, miként ittál azok- 

ból, akik gonoszak voltak, akiket szíved valamely nagy vétekben ta- 

lált bűnösnek. Láttalak lakomázni természeted szerint; láttam, miként 
veszed el a vért, amely nélkül nem élhetsz. Itt van körülötted ez a 

gonosz világ, ez a bestiáknál nem különb emberekben bővelkedő va- 

don, akiknek vére ugyanolyan sűrű és édes mint az ártatlanoké. Ér- 
tem már. Azt akartad, hogy ezt lássam. Megtörtént. 

Kifürkészhetetlen arccal nézett. Mintha máris lohadt volna ben- 

ne az égető láz. A távoli árkádok alatt égő szövétnekek megvilágítot- 
ták kemény arcát, amely fehéredett. A kikötőben nyikorogtak a bár- 

kák. A távolban mormoltak és kiáltottak, talán azok, akiket álmatlan- 

ság gyötör, vagy sose alszanak. 

Félve néztem az égre, hogy nem hasad-e még a végzetes hajnal, 
mert akkor elmegy a Mester. 
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– Ha úgy iszom, ahogy te, Mester, a gonoszok és a legyőzöttek 

vérét, akkor olyan leszek mint te?  
Megrázta a fejét. 

– Sok ember itta már a mások vérét – mondta halkan, de nyu- 

godtan. Kezdett visszatalálni logikus gondolkodásához, választékos 

modorához. – Lennél-e velem, lennél-e tanítványom, szerelmem?  

– Igen, Mester, mindig és mindörökké, addig, amíg a természet 

neked és nekem engedi. 

– Ó, hát hadd mondom el egyszerű szavakkal. Halhatatlanok va- 
gyunk. Egyetlen ellenség pusztíthat el: a tűz, amely ott lobog ama  

fáklyában vagy a fölkelő nap. Jóleső elgondolni, hogy amikor végre 

belefáradunk a világba, még mindig ott a felkelő nap. 
– A tied vagyok, Mester! – Szorosan átöleltem, és megpróbáltam 

legyőzni csókjaimmal. Tűrte őket, még mosolygott is, de nem enge- 

dett. 
De midőn leváltam róla, és ökölbe szorítottam a jobbomat, mint- 

ha meg akarnám ütni, amire természetesen sohasem lettem volna ké- 

pes, akkor meglepetésemre engedni kezdett. 
Megfordult, és elrejtett hatalmas, gyöngéd ölelésében. 

– Amadeo, nem lehetek meg nélküled – mondta kétségbeesett, 

halk hangon. – A gonosszal akartalak megismertetni, nem valamiféle  

sporttal. Halhatatlanságom gyalázatos árát akartam megmutatni. Meg  
is tettem, de közben megláttam magamat. Szemem káprázik, szenve- 

dek, és fáradt vagyok. 

Ráhajtotta arcát a fejemre, és magához szorított. 
– Tedd velem, amit akarsz, uram! – mondta. – Bántsál engem, 

tedd, hogy éhezzek a fájdalomra, ha ez a kívánságod! A te bolondod 

vagyok! A tied vagyok! 
Elengedett, és szertartásosan megcsókolt. 

– Négy éjszaka, gyermekem – mondta. Elhúzódott. Csókot lehelt 

ujjaira, amelyekkel megérintette ajkamat, aztán elment. – Ősi köte- 

lességek hívnak. Négy éjszaka. Viszontlátásra akkor. 
Egyedül álltam a hajnali hidegben. Egyedül álltam a fakuló ég 
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alatt. Tudtam, hogy fölöslegesen keresném. 

Mérhetetlen csüggedéssel baktattam visszafelé sikátorokon, hi- 
dacskákon át. Bolyongtam az ébredő város szívében, keresve vala- 

mit, de hogy mit, azt nem tudom.  

Nem csodálkoztam túlságosan, mikor arra ocsúdtam, hogy a 

meggyilkolt emberek házánál vagyok. Azon már csodálkoztam, hogy 

ajtajuk még mindig nyitva áll, mintha bármikor jöhetne egy szolga. 

Nem jött senki. 

Fent lassan fehér, majd halványkék lett az ég. Köd kúszott a csa- 

torna hátán. Átballagtam a hidacskán az ajtóig, és megint fölmentem 

a lépcsőn. 

Szűrt fény szivárgott be a zsalugáteres ablakokon. Rátaláltam a  
lakomateremre, ahol még mindig égtek a gyertyák. Az állott levegő 

fojtós volt a dohány, a viasz és a zsíros étel szagától. 

Bementem és megnéztem a holtakat, akik ugyanabban az össze- 
visszaságban hevertek, ahogy hagytuk őket. Már sárgultak, viaszosak 

voltak, legyek és bogarak nyüzsögtek rajtuk. 

Csak a legyek dongása hallatszott. 
Az asztalon foltokban száradt a kiömlött bor. Ismét felfordult a 

gyomrom, és reszketni kezdtem. Mélyet lélegeztem, hogy ne hány- 

jak. Majd eszembe jutott, miért is jöttem.  

Az akkori férfiak rövid köpenyt viseltek, amely, mint valószínű- 
leg tudod, gyakran hozzá volt varrva a zubbonyukhoz. Egy ilyen kö- 

penyre volt szükségem. Letéptem a púposét, aki hasmánt hevert a 

padlón. Lobogó, kanárisárga köpeny volt, fehér rókaprémmel szegé- 
lyezve, nehéz selyemmel bélelve. Összekötöztem zsákká, majd az 

asztalhoz mentem. Fogtam a kupákat, kiöntöttem, a tartalmukat, 

majd beledobáltam őket a zsákba, amely magába szívta a bor vörös 
cseppjeit és a mocskos asztalról a zsírt. 

Felálltam, körülnéztem, hogy nem felejtettem-e ki valamit. Ná- 

lam volt minden kupa. Megnéztem a hullákat, az én vörös hajú Mar- 

tinómat, aki a márványpadlón hevert a kiöntött borban, és 
Francescót, akinek a feje mellett feketén alvadt a vér. 
 

 

141 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

A legyek zúgva-dongva szállták meg a vért és a fagyos zsírt a 

disznósült maradékán. Az asztalon keresztül a Velencében közismert, 

a hajókkal érkező, pici fekete bogarak ármádiája igyekezett Martino 

arca felé. 

Melengető, békés fény sütött be az ajtón. Megérkezett a reggel. 
Még egy utolsó pillantást vetettem a szobára, hogy örökre meg- 

jegyezzem ezt a jelenetet, aztán megfordultam, és hazamentem. 

A fiúk ébren voltak, és javában szorgoskodtak. Egy öreg asztalos 

már javította az ajtót, amelyet szétvertem a fejszével. 
Átadtam a nemrég érkezett, álmos cselédlánynak a zsákban  

csengő-bongó kupákat, amiket ő szó nélkül el is vett. 

Émelyítően szűknek éreztem magamat, és egyszer csak attól 
kezdtem félni, hogy szétrobbanok. Testem túl kicsinek, túl tökélet- 

lennek tűnt ahhoz, amit tudtam és átéltem. Lüktetve fájt a fejem. Sze- 

rettem volna ledőlni, de előbb látnom kellett Riccardót. Beszélnem 
kellett vele, és az idősebb fiúkkal. 

Kellett. 

Addig bolyongtam a házban, míg meg nem találtam őket. Vala- 
mennyien a fiatal jogászt hallgatták, aki havonta egyszer-kétszer jött 

át hozzánk Páduából, hogy bevezessen minket a jogba. Riccardo ész- 

revett az ajtóban, és intett, hogy maradjak csendben, mert a tanító 

éppen beszél. 
Nekem nem volt mit mondanom. Az ajtónak dőltem, és néztem a 

barátaimat. Szerettem őket. Igen, szerettem őket! Meghaltam volna  

értük! Tudtam ezt, és akkor valami borzasztó megkönnyebbüléssel 
sírni kezdtem. 

Riccardo észrevette, ahogy elfordulok. Kisurrant a szobából, és 

utánam jött.  
– Mi az, Amadeo? – kérdezte. 

Túlságosan lázas voltam a saját kínjaimtól. Ismét láttam a lemé- 

szárolt lakomázókat. Riccardóhoz fordultam, és átöleltem. Milyen 

megnyugtató volt melegsége, emberi puhasága a Mesterhez képest! 
Megmondtam neki, hogy meghalnék érte, mindnyájukért, és meghal- 
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nék a Mesterért is. 

– De miért? Mi ez? Miért fogadkozol most nekem? – kérdezte. 
Nem beszélhettem neki a vérfürdőről. Nem mondhattam el, mi- 

lyen hidegség volt bennem, míg végignéztem az emberek halálát. 

Felmentem Mesterem hálószobájába, az ágyra dőltem, és meg- 

próbáltam aludni. 

Késő délután ébredtem, csukott ajtók mögött. Kikecmeregtem az 

ágyból, a Mester asztalához mentem, és nagy elképedésemre ott volt 

a könyv, amelyet mindig elrejtett, ha eltűnt a szemünk elől! 
Hát persze hogy nem lapoztam volna bele, de történetesen nyitva 

volt, egy olyan oldalon, amelyet teleírtak latin szavakkal. Különös la- 

tinság volt, nehezen fogtam fel, ám az utolsó szavakat nem lehetett 

félreérteni: 
 

Miként rejthet ennyi szépség ily sebzett és acélkemény szívet? 

Miért kell szeretnem, miért kell fáradtságomban az ő ellenállhatatlan 

és fékezhetetlen erejére támaszkodnom? Vajon nem egy halott síri, 

fonnyadt szelleme ő egy gyermek ruhájában?  
 

Furcsa bizsergés futott végig a karomon és a fejbőrömön. Ez 

volnék? Sebzett és acélkemény szív? Egy halott síri, fonnyadt szel- 

leme egy gyermek ruhájában? Ó, nem tagadhattam, nem mondhat- 

tam, hogy nem igaz! Mégis milyen sértőn, mily kegyetlenül hang- 

zott! Nem, nem volt kegyetlen, csak irgalmatlan és pontos. Milyen 
jogon várok mást?  

Sírni kezdtem. 

Ledőltem ágyunkra, ahogy szoktam, felvertem a legpuhább pár- 
nát, hogy kényelmes fészket tartson behajlított bal karomnak és fe- 

jemnek. 

Négy éjszaka! Hogy fogom kibírni? Mit akar tőlem? Hogy bú- 
csúzzak el mindentől, amit halandóként ismertem és szerettem? Erre 

utasítana. És ezt kellene tennem.  

Már csak néhány órát adott a sors. 

Riccardo ébresztett egy lepecsételt levéllel. 
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– Ki küldte? – kérdeztem álmosan. Felültem, az összehajtott pa- 

pír alá dugtam a hüvelykujjamat, és feltörtem a viaszt. 
– Majd te megmondod, ha elolvastad. Négy ember hozta, egy 

négyfős csapat! Iszonyúan fontos lehet! 

– Igen – hajtogattam szét a papírt. – Látom, jól meg is ijedtél tő- 

lük. 

Riccardo felállt, keresztbe fonta a karjait, én pedig ezt olvastam: 
 

Legédesebb drágaságom! 

Maradj a házban. Semmi esetre se merészkedj ki, és ne engedj 

be senkit! Gonosz angol lordod, Harlech earlje a legarcátlanabb szi- 

matolással kiderítette, ki vagy, és most eszelősségében azon esküdö- 

zik, hogy magával visz Angliába, vagy miszlikbe kaszabol Mestered 

küszöbén. Vallj be mindent Mesterednek. Csak az ő ereje menthet 

meg. És küldj nekem valami írott üzenetet, különben beleőrülök az 

irántad érzett aggodalomba, és a rémtörténetekbe, amelyeket ma reg- 
gel mesélnek minden téren és csatornánál. 

Imádó Biancád 
 

– Vigye el az ördög! – hajtogattam össze a levelet. – Marius 

négy napig távol lesz, és akkor még ez is! Most akkor négy napig 

kell bujkálnom a házban? 

– Az lesz a legokosabb – felelte Riccardo. 

– Tehát ismered a történetet? 
– Biancától hallottam. Az angol kinyomozta, hogy folyton nála 

időzöl, és szétverte volna a házát, ha a többi vendég le nem fogja. 

– De az Isten szerelmére, hát miért nem ölték meg? – kérdeztem 
viszolyogva. 

Riccardo mély aggodalommal és rokonszenvvel nézett rám.  

– Azt hiszem, arra várnak, hogy Mesterünk tegye meg – vála- 
szolta –, miután az az ember téged akar. Miért vagy ennyire biztos 

benne, hogy a Mester négy napig marad távol? Mikor mondott ő va- 

laha is ilyet? Ő csak jön-megy, senkinek sem szól előre. 

– Ej, ne vitatkozz velem! – válaszoltam türelmesen. – A Mester 
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nem jön haza négy napig, én pedig nem fogok bezárkózni a házba,  

csak mert Lord Harlech hőbörög! 
– Márpedig jobb, ha ezt teszed! – intett Riccardo. – Amadeo, ez 

az angol hírhedten jól bánik a karddal! Vívómesterrel szokott gyako- 

rolni. A kocsmák réme. Akkor is tudtad, amikor fölszedted. Amadeo, 
gondold meg, mit teszel! Ezt egy minden szempontból hírhedett em- 

ber! 

– Hát akkor gyere velem. Te eltereled a figyelmét, amíg én le- 

szúrom. 
– Nem! Valóban ügyesen vívsz, de nem szúrhatsz le egy olyan 

embert, aki már akkor gyakorolta a vívást, amikor te még meg sem 

születtél! 
Visszadőltem a párnára. Mit tegyek? Égtem a vágytól, hogy ki- 

menjek a világba, égtem a vágytól, hogy halandó végnapjaim drámai 

tudatának prizmáján keresztül láthassam, és akkor beüt egy ilyen do- 
log! Ráadásul ez az ember, aki jó volt néhány éjszakai duhaj és bár- 

dolatlan hencsergésre, bizonyosan nagydobra ütötte a sérelmeit! 

Hát úgy tűnik, le kell nyelnem a keserű pirulát, és itthon kell ma- 
radnom. Nem tehettem mást. De szerettem volna megölni, agyon- 

szurkálni a saját tőrömmel és kardommal! De még ha lenne is rá esé- 

lyem, ez a silány kaland fogadja hazatérő Mesteremet?  

Az a helyzet, hogy akkor már kiléptem a szabályos dolgok, a 
szabályos leszámolások világából. Most nem engedhetem, hogy bele- 

rántsanak efféle parlagi ostobaságba, amely elbuktathatna különös 

végzetemhez vezető utamon. 
– Na jó, és Bianca biztonságban van ettől az embertől? – kérdez- 

tem.  

– Biztonságban. Annyi imádója van, hogy be se férnének a há- 
zába. Azokat mind összetrombitálta ez ellen az ember ellen, és a te  

védelmedre. Most pedig írj neki valami vigasztalót és köznapit, és 

esküdj meg, hogy itthon maradsz. 

Felkeltem, a Mester íróasztalához mentem. Fölvettem a tollat. 
Ekkor szörnyű robaj hallatszott, majd fülhasogatóan éles kiáltá- 
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sok visszhangoztak végig a kőfalú szobákon. Valakik futkostak. 

Riccardo felpattant, és a kardja markolatára tette a kezét. 
Összekapkodtam fegyvereimet, kirántottam hüvelyéből a tőrt és 

a könnyű rapírt. 

– Édes Jézusom, az az ember nem lehet a házban! 
Borzalmas sikoly fojtotta el a többi hangot. 

Giuseppe, a legkisebb fiú jelent mg az ajtóban. Az arca olyan fe- 

hér volt, hogy szinte világított, a szeme kerekre nyílt. 

– Mi az ördög az? – kiáltotta Riccardo, és megragadta a kisfiút. 
– Megszúrták! Nézd, vérzik! – mondtam. 

– Amadeo, Amadeo! – ordította a lépcsőházban az angol. 

A fiúcska kétrét görnyedt a kíntól. Hasba szúrták, iszonyú fáj- 
dalmai lehettek. 

– Zárd be az ajtót! – ordította Riccardo. 

– Miként tehetném – kiáltottam –, amikor a fiúk oktondiságuk- 
ban odacsámborodnak pont az orra elé?  

Átrohantam a szalonba, onnan pedig a portegóba, a palota nagy- 

termébe. 
Ott Jacope, egy másik fiú fetrengett a kőpadlón, amelyet vérével 

áztatott. 

– Hát ez a latorság legalja! Ártatlanokat öldökölni! – süvöltöt- 

tem. – Mutasd magadat, Lord Harlech! Meg fogsz halni! 
Riccardo feljajdult mögöttem. A kisfiú nyilvánvalóan meghalt.  

A lépcső felé rohantam. 

– Itt vagyok, Lord Harlech! – kiáltottam. – Gyere elő, te gyáva 
barom, te gyermekgyilkos! Hadd küldjelek a pokolra! 

– Veled vagyok, Amadeo! – súgta mögöttem Riccardo. Szisszent 

az acél, mikor előrántotta. Nálam sokkal jobban bánt a karddal, de ez 
a csata az enyém volt. 

Harlech a portego túlsó végében volt. Azt reméltem, hogy tökré- 

szeg lesz, de nem volt ilyen szerencsém. Rögtön láttam rajta, hogy ha 

melengetett is álmokat elhurcolásomról, azok az ábrándok már szer- 
tefoszlottak. Két kisfiút megölt, tudta, hogy kéjvágya olyan zsákut- 
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cába hajszolta, ahonnan nincs kiút. Aligha nevezhettem szerelemtől 

megbénult ellenfélnek. 
– Jézus az égben, segíts rajtunk! – suttogta Riccardo. 

– Lord Harlech! – kiáltottam. – Mészárszéket merészelsz csinál- 

ni a Mesterem házából? – Arrébb léptem, hogy ne akadályozzam 

Riccardót, és intettem neki, hogy jöjjön előre a lépcsőtől. Mérlegel- 

tem a rapír súlyát. Nem volt elég nehéz. Bár többet gyakoroltam vol- 

na vele! 

Az angol elindult felém. Magasabb volt mint emlékeztem, a kar- 
ja hosszú, ami hatalmas előny. Otromba csizmát viselt, köpenye lo- 

bogott. Egyik kezében rapírt tartott, a másikban hosszú, olasz tőrt. 

Legalább nem egy igazi, súlyos kardot. 
Bár eltörpült a hatalmas teremben, azért még mindig termetes  

volt, és az üstöke brit rézvörösben izzott. Kék szeme vérben forgott,  

ám járásában és gyilkos nézésében nem volt nyoma ingadozásnak.  
Arcát keserű könnyek áztatták. 

– Amadeo! – ordította a nagytermet betöltő hangon. – Éltem, 

mikor kivágtad szívemet kebelemből, és magaddal vitted! Ma éjsza- 
ka együtt leszünk a pokolban! 
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HÁZUNK HOSSZÚ, MAGAS portegója, a központi csarnok, 

tökéletes és gyönyörű hely volt a halálra. Semmi sem volt benne a 

színes köröket, hajladozó virágokat, pici madarakat formázó, nagy- 

szerű márvány mozaikpadlón kívül. 

Mienk volt az egész mező, egy szék sem akadályozta, hogy 

megölhessük egymást. 
Rárohantam az angolra, mielőtt megfogalmazódhatott volna 

bennem a felismerés, hogy még nem vagyok valami jó a kardvívás- 

ban, sose volt érzékem hozzá, és fogalmam sincs, mit akarna most  
tőlem a Mester, mit tanácsolna, ha itt lenne?  

Vakmerő döféseimet Lord Harlech olyan játszi könnyedséggel 

hárította, hogy el kellett veszítenem a bátorságomat. Már azt fontol- 
gattam, hogy kifújom magamat, és esetleg el is futok, amikor széles 

körívben meglendítette a tőrét, és megvágta a bal karomat. A vágás 

csípett, és feldühített. 

Megint rárontottam, és ezúttal nem csekély szerencsével sikerült 
eltalálnom a torkát. Csak egy karcolás volt, mégis patakzott a vér az 

angol tunikájára, és ettől legalább annyira dühbe gurult, mint én attól, 

hogy megszabott. 
– Poklok átkozott kis ördöge! – mondta. – Imádtattad magadat, 

hogy tetszésed szerint megnyúzhass és felnégyelhess! Megígérted, 

hogy visszajössz! 
Egyébként egész párbajunk alatt így handabandázott, mintha 

szájalásban kellene legyőznünk egymást. 
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– Gyere, gyalázatos angyalka! Ki fogom tépni a szárnyaidat! – 

mondta. 
Gyors kitörések sorozatával kényszerített hátrálásra. Megbotlot- 

tam, elveszítettem az egyensúlyomat, és elestem, de sikerült feltá- 

pászkodnom, ám előbb még térdelő helyzetemet kihasználva sikerült 

megszúrnom, veszélyesen közel a herezacskójához, amitől megtánto- 

rodott. Rárohantam, tudva, hogy semmit sem nyerhetek azon, ha to- 

vább nyújtjuk a dolgot. 

Kitért a pengém elől, kikacagott, és ismét megcsapott a tőrrel,  
ezúttal az arcomon. 

– Disznó! – hörögtem. Sose tudtam, hogy ennyire hiú vagyok. 

Pont az arcomat! Megvágta! Az arcomat! Dőlt belőle a vér, ahogy 
fejsebekből szokott. Elfelejtettem a párbajozás minden előírását, ne- 

kiestem, eszelős dühvel kaszaboltam a levegőt a kardommal. Ő lázas  

fürgeséggel hárított, hol jobbról, hol balról. Lebuktam, a hasába döf- 
tem a tőrömet, aztán fölfelé rántottam a pengét. Csak a dúsan ara- 

nyozott bőröv állította meg az acélt. 

Hátraugrottam, mielőtt egyszerre vagdoshatott volna össze tőré- 
vel és kardjával. Ekkor elejtette a két fegyvert, és ösztönösen a táton- 

gó sebhez kapott. 

Térdre esett.  

– Végezz vele! – kiáltotta Riccardo, aki eddig nem avatkozott 
bele. Máris tökéletes úriember volt. – Most végezz vele, Amadeo, 

vagy én teszem meg! Gondolj bele, mit művelt a fedelünk alatt! 

Fölemeltem a kardomat. 
Az angol váratlanul fölmarkolta véres kezével a saját kardját, és 

megvillantotta, pedig közben egyfolytában nyögött és sziszegett a 

kíntól. Fölemelkedett, felém iramodott. Hátraugrottam. Harlech térd- 
re rogyott. Rosszul volt, didergett. Elejtette a kardot, és felhasított 

hasára szorította a kezét. Még nem halt meg, de már nem bírt küzde- 

ni. 

– Ó, Istenem! – mondta Riccardo. Megmarkolta a tőrét, de látha- 
tólag nem bírta rászánni magát, hogy belevágja a fegyvertelen em- 
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Az angol az oldalára henteredett, és felhúzta a térdét. Mély lé- 
legzetet vett. Borzasztóan szenvedett, és tudta, hogy halálán van. 

Riccardo előrelépett, és Lord Harlech mellére illesztette a kardja  

hegyét. 
– Hagyd, úgyis haldoklik! – mondtam. Ám Harlech még mindig 

lélegzett. Meg akartam ölni, komolyan meg akartam! De hát lehetet- 

len megölni valakit, aki ilyen nyugodtan fekszik, és ennyire bátor. 

Tekintete meglágyult, bölcs és álmodozó lett. 
– Hát itt lesz vége – mondta olyan halkan, amit Riccardo talán  

nem is hallott. 

– Igen, itt – mondtam. – Végezd be úgy, ahogy nemesemberhez 
illendő. 

– Amadeo, ez két gyermeket ölt meg! – figyelmeztetett 

Riccardo. 
– Vedd fel a tőrödet, Lord Harlech! – parancsoltam. Feléje rúg- 

tam a fegyvert, egyenesen bele a markába. – Vedd föl, Lord Harlech! 

– ismételtem. A vér belefolyt az arcomról a nyakamba. Csípett és 
viszketett, utálatos volt. Szerettem volna letörölni, de itt kellett baj- 

lódnom az angollal. 

A hátára henteredett. Szájából és hasából dőlt a vér. Az arca 

nedvesen csillogott, és hörögve zihált. Megint fiatalnak látszott, 
olyan fiatalnak, mint mikor megfenyegetett, hosszúra nőtt fiúnak, 

rengeteg lángvörös hajjal. 

– Gondolj majd rám, ha izzadni kezdesz, Amadeo! – mondta 
halkan és rekedten. – Gondolj majd rám, ha megérted, hogy a te éle- 

tednek is vége! 

– Szúrd már át! – súgta Riccardo. – Ezzel a sebbel két napig is 
haldokolhat! 

– Neked viszont nem lesz két napod – zihálta a padlóról Lord 

Harlech. – A mérgezett acél nem hagy annyit. Érzed már a szemed- 

ben? Ég a szemed, mi, Amadeo? A méreg belemegy a vérbe, és első- 
nek a szemet támadja meg. Szédülsz?  

 

 

150 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

– Te fattyú! – mondta Riccardo. Beledöfte az angolba a rapírját, 

egyszer, kétszer, háromszor. Lord Harlech fintorgott. Szemhéja meg- 

remegett, okádott még egy adag vért, aztán meghalt. 

– Méreg? – suttogtam. – Méreg volt a pengén? – Ösztönösen 

kaptam a karomhoz, amelyet az angol megvágott. Ám az arcomon 

volt a mélyebb seb. – Hozzá ne nyúlj a kardjához vagy a tőréhez! 

Mérgezett! 

– Ugyan már, hazudott. Gyere, hadd mosdassalak meg – mondta 

Riccardo. – Ne vesztegessük az időt.  
Megpróbált kivonszolni a portegóból. 

– Vele mit csinálunk, Riccardo? Mit csinálhatunk? Egyedül va- 

gyunk, a Mester nélkül. Három halott van a háznál, talán több is. 
Míg beszéltem, lépéseket hallottam a nagyterem két végéből. 

Sorra osontak elő rejtekhelyeikről a kisfiúk, és velük az egyik tanár, 

aki nyilvánvalóan elbújtatta őket.  
Ellentmondásos érzések tusakodtak bennem. Ám ezek mind gye- 

rekek voltak, a tanár pedig fegyvertelen, egy gyámoltalan tudós. A 

nagyfiúk mind házon kívül voltak, szokásunk szerint. Legalábbis így 
képzeltem.  

– Gyertek, el kell vinnünk őket valami rendes helyre! – mond- 

tam. – Ne nyúljatok a fegyverekhez! – Intettem a kicsiknek. – Gyer- 

tek, bevisszük a legszebb hálószobába. És a fiúkat is. 
A kicsik nagyon igyekeztek a segítségemre lenni, de néhányan 

elsírták magukat. 

– Segítsen kegyelmed is! – mondtam a tanítónak. – De óvakod- 
jék a fegyverektől! – Eszelős rémülettel meredt rám. – Komolyan be- 

szélek! Meg vannak mérgezve. 

– Amadeo, hiszen te csurom vér vagy! – rikoltotta. – Miféle 
mérgezett fegyverek? Uram, irgalmazz! 

– Jaj, hagyja már abba! – mondtam. Aztán egyszer csak nem bír- 

tam tovább erővel. Riccardo magára vállalta a holtakat, én pedig be- 

rohantam a Mester hálószobájába, hogy bekössem a sebeimet. 
Beleborítottam az egész kancsó vizet a mosdótálba, és fölmar- 
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koltam egy kendőt, hogy elállítsam a nyakamat és az ingemet áztató  

vért. Undok ragacs! Majdnem összeestem, annyira szédültem. Az  
asztalba kapaszkodtam. Nem szabad beugranom annak, amit Lord 

Harlech mondott. Riccardónak van igaza. Ezt az egészet a méregről 

Lord Harlech találta ki. Még hogy mérgezett penge! 
De miközben ezzel a mesével nyugtatgattam magamat, ránéztem 

a jobbomra, és most fedeztem fel a kezem fején azt a karcolást, ame- 

lyet vélhetőleg a rapírja ejtett. A kezem felpüffedt, mintha mérges 

rovar szúrta volna meg. 
Megtapintottam a karomat és az arcomat. Ott is dagadt: kövér  

hurkák szegélyezték a vágásokat. Ismét elszédültem. Csöpögött a ve- 

rejtékem a mosdótál borpiros vizébe. 
– Ó, Istenem, mit művelt velem ez az ördög! – Ahogy elfordul- 

tam, a szoba megdőlt, aztán hullámzani kezdett. Megtántorodtam. 

Valaki elkapott. Még azt se láttam, ki az. Próbáltam kimondani 
Riccardo nevét, de a nyelvem megdagadt. 

A hangok és a színek forró, lüktető maszatba folytak össze. Az- 

tán döbbenetes élességgel láttam a Mester ágyának hímzett balda- 
chinját. Riccardo állt mellettem. 

Gyorsan és valahogy kétségbeesetten beszélt, de nem értettem,  

mit mond. Mintha valamilyen idegen nyelvet használt volna, szép, 

nagyon dallamos és kedves nyelvet, ám egy szót sem hüvelyezhettem 
ki belőle. 

– Melegem van – mondtam. – Egek. Olyan melegem van, hogy 

az kibírhatatlan. Vízre van szükségem. Tegyél be a Mester fürdőjébe. 
Mintha egyáltalán nem hallotta volna, csak esdekelt tovább. Ke- 

ze megérintette a homlokomat, és a keze égetett, igen, a szó szoros  

értelmében megégetett. Könyörögtem, hogy ne nyúljon hozzám, de  
nem hallotta, és én sem hallottam! Beszélni akartam, de túlságosan 

nagy és túlságosan nehéz volt a nyelvem. Azt akartam, kiáltani: rád 

ragad a méreg!, de nem bírtam. 

Behunytam a szememet, és lebegni kezdtem. Láttam egy nagy, 
sziporkázó tengert, a tarajos hullámokat, túl a Lido szigetén. Gyö- 
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nyörű volt a déli napsütésben. Ezen a tengeren lebegtem, talán egy 

kis ladikban, vagy talán csak a hátamon. Magát a vizet nem éreztem, 
de úgy rémlett, semmi sem választ el a szelíden görgető, magas hul- 

lámoktól. Nagy, lusta hullámok voltak, hol felemeltek, hol leejtettek. 

Fenséges város tündökölt a távoli parton. Először azt hittem, 
Torcello, sőt Velence, mert valamiként megfordultam, és a száraz- 

föld irányába lebegtem. Aztán láttam, hogy sokkal nagyobb Velen- 

cénél, tűhegyes, tükrös tornyai vannak, és mintha mindenestül ra- 

gyogó kristályból csiszolták volna. De gyönyörű volt! 
– Oda megyek? – kérdeztem. 

A hullámok rám borultak, de nem fullasztón, hanem inkább mint  

egy fényből szőtt, csendes, nehéz takaró. Kinyitottam a szememet. 
Láttam a magasban a tafota baldachin vörösségét, láttam a vörös ágy- 

függönyök aranyrojtját, végül megláttam Bianca Solderinit, kezében 

kendővel. 
– Nem volt elég méreg a pengéken, hogy megöljön – mondta. – 

Csak megbetegített. Most pedig figyelj ide, Amadeo: csendes erővel 

kell beszívnod a levegőt, el kell határoznod, hogy legyőzöd a beteg- 
séget, és meggyógyulsz. Magát a levegőt kell kérned, hogy tegyen 

erőssé, és bíznod kell benne, hogy ez így is lesz. Mélyen, lassan léle- 

gezz, igen, pontosan így; tudatosítanod kell magadban, hogy a méreg 

távozik a verejtékeddel, nem szabad hinned ennek a méregnek, és 
nem szabad félned tőle. 

– A Mester tudni fogja – mondta Riccardo. Nyúzottnak, boldog- 

talannak látszott, a szája reszketett. Szeme könnyben úszott. Rossz 
jel! – Valahogyan meg fogja tudni. Mindent tud. A Mester félbesza- 

kítja az útját, és hazatér.  

– Mosd le az arcát – mondta Bianca nyugodtan. – Mosd le az ar- 
cát, és maradj csendben. – Milyen bátor volt! 

Megmozdítottam a nyelvemet, de nem tudtam szavakat formálni 

vele. Azt szerettem volna mondani, hogy mondják meg, mikor megy 

le a nap, mert azután, csakis azután jöhet a Mester. Esély az kétségte- 
lenül van. De csupán akkor. Napszállat után megjelenhet a Mester. 
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Félrefordítottam a fejemet, elfordítottam tőlük az arcomat. A vi- 

zes ruha égetett. 
– Csak csendesen, nyugodtan! – intett Bianca. – Szívd be a leve- 

gőt, így ni! És ne félj! 

Hosszú idő telt el így, a tudat felszíne alatt lebegve. Hálás vol- 

tam, amiért a hangjuk nem éles, és az érintésük nem is olyan bor- 

zasztó. De az izzadás rettenetes volt, és majd meghaltam, úgy vágy- 

tam a hűvösségre. 

Hánykolódtam, és egyszer megpróbáltam felkelni, de azonnal 

rosszul lettem, annyira rosszul, hogy hánytam. Nagy megkönnyebbü- 

lés volt, mikor visszatettek az ágyba. 

– Fogd a kezemet! – mondta Bianca. Éreztem, ahogy ujjai a ke- 

zemet karmolják, kicsi ujjacskák, és milyen forrók, ugyanolyan tüze- 

sek, mint minden, gyehennaforrók, de most túlságosan beteg voltam,  

hogy a pokolra gondoljak, túlságosan beteg voltam, nem érdekelt 
semmi azon kívül, hogy a belemet is belehányjam egy tálba, és eljut- 

hassak valahova, ahol hűvös van. Ó, nyissátok már ki az ablakot, az 

se érdekel, ha tél van, csak nyissátok már! 
Jelentéktelen bosszúságnak tűnt, hogy meghalhatok. Sokkal fon- 

tosabbnak éreztem, hogy jobban legyek, és cseppet sem érdekelt a 

lelkem vagy a másvilág. 

Aztán hirtelen megváltozott minden. 
Éreztem, hogy emelkedem, mintha valaki a fejemnél fogva húz- 

na ki az ágyból, és át akarna rántani a vörös baldachinon, aztán pedig 

a szoba mennyezetén. Valahonnan a mennyezetről néztem le, és 
döbbenten láttam magamat, ahogy fekszem az ágyon. Úgy láttam  

magamat, mintha nem lett volna mennyezet, ami akadályozzon a lá- 

tásban. 
Nem is gondoltam, hogy ilyen gyönyörű vagyok. Jól értsd meg, 

ez teljesen szenvtelen ténymegállapítás volt. Nem ujjongtam a szép- 

ségemtől, csak annyit gondoltam: milyen gyönyörű ez a fiatal fiú,  

hogy elhalmozta ajándékaival az Isten! Nézd, mily hosszú, törékeny 
a keze, nézzed hajának mélyvörös csillámát! Ilyen voltam mindig, és 
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nem tudtam, nem gondoltam rá, és nem foglalkoztam vele, milyen 

hatással lehet azokra, akik látnak, míg átsétálok az életen. Nem hit- 

tem hízelgésüknek, lenéztem szenvedélyüket. Még a Mestert is ma- 

gát áltató, gyönge lénynek tartottam, amiért megkívánt. De most már 

megértettem, miért zavarodtak meg tőlem. Az a fiú, aki az ágyon 

haldokolt, az a fiú, akit könnyeket ontva sirattak ebben a nagy szobá- 

ban, az a fiú mintha magát a tisztaságot és az ifjúságot testesítette 

volna meg, aki most búcsúzik az élettől. 

Csak azt nem értettem, hogy miért van ez a zűrzavar a szobában? 

Miért sír mindenki? Láttam az ajtóban egy papot, akit egy közeli 

templomból ismertem; azt is láttam, hogy a fiúk vitatkoznak vele, 

nem merik az ágy közelébe engedni, ahol fekszem, nehogy megijed- 

jek. Olyan felesleges felhajtásnak tűnt. Miért tördeli a kezét 

Riccardo? Miért szorgoskodik így Bianca a borogatásával, és a szelíd  

beszédével, amellyel hiába próbálja leplezni a kétségbeesését? 
Szegény gyermek, gondoltam. Egy kicsivel jobban sajnálhattad 

volna az embereket, ha tudtad volna magadról, milyen szép vagy; 

akkor lehettél volna erősebb, és kicsikarhattál volna magadnak vala- 
mit. Ám így belerántottak a környezeted sunyi ármánykodásába,  

mert nem hittél magadban, még azt se tudtad, ki vagy. 

Hirtelen kristálytisztán láttam minden tévedést; csak hát én már 

távozóban voltam erről a helyről. Ugyanaz az erő, amely kirántott az 
ágyon fekvő, szép, ifjú testből, fölfelé húzott az üvöltő forgószélbe. 

Ez a szélörvény, amely olyan szorosan magába zárt, mintha egy 

szűk aknában lennék, más lényeket is beszippantott örökké forgó töl- 
csérébe. Szemek néztek rám, szájak tátogtak kétségbeesetten. Egyre 

magasabbra pörgetett az orkán. Nem féltem, mert úgy éreztem, így  

kell lennie, és úgysem segíthettem magamon. 
Ez volt a tévedésed, amikor még az a lenti fiú voltál, gondoltam.  

Hát ez csakugyan reménytelen. És épp, mikor megfogamzott bennem 

ez a gondolat, véget ért, semmivé lett az alagút. Ott álltam annak a 

gyönyörűen tündöklő tengernek a partján. 
Nem lettem vizes a hullámoktól, de ismertem őket, és azt mond- 

 

 

155 



 

 

 

 

tam:  

VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 

– Ó, hát itt vagyok! Megérkeztem a partra! Ott vannak az üveg- 
tornyok! Felnéztem, és láttam, hogy a város messze van, sötétzöld 

dombok hullámai mögött, és ösvény vezet hozzá, és gyönyörű virá- 

gok illatoznak az ösvény két oldalán. Még sose láttam ilyen virágo- 

kat, még sose tárultak szemem elé ilyen szirmok, kelyhek és színek. 

Ezekre az árnyalatokra nincsenek szavak a festői kánonban. Nem 

tudtam belekényszeríteni őket az általam ismert, satnya fogalmakba. 

Ó, ha Velence ámuló festői egyszer is láthatnák ezeket a színe- 

ket! Hogy megváltoztatnák művészetünket, lángra gyújtanák képein- 

ket, ha ki lehetne keverni őket porrá tört festékből és olajból! Bár az  

is csak fölösleges tüsténkedés. Minek ide festmény? Minden dicső- 
ség, amely színekkel megteremthető, itt volt ebben a kinyilatkoztatott 

világban. Láttam a virágokban, láttam a fűben. Láttam a határtalan 

égben, előttem, fölöttem, a messzeségben tündöklő város mögött, és 
ez az égbolt is lángolt és ragyogott a színek harmóniájában: fénylett, 

villódzott és csillámlott, mintha ennek a városnak a tornyait valami- 

lyen csodálatos, élő energia alkotná, nem pedig holmi halott vagy 
földhöz ragadt massza vagy matéria. Mérhetetlen hála öntött el, ma- 

gába szívta egész lényemet. 

– Már látom, Uram! – mondtam. – Már látom és értem! – Abban 

a pillanatban kristálytisztán értettem, mit jelent ez a sokarcú és örök- 
ké változó szépség, ez a lüktető, sugárzó világ. Oly sűrű volt a jelen- 

téstől, hogy választ és megoldást adott minden dolgokra. – Igen! – 

suttogtam újra és újra. Azt hiszem, bólogattam is, aztán rádöbben- 
tem, mennyire fölöslegesek itt a szavak. 

Óriási erő áradt a szépségből. Úgy vett körül mint a szél vagy a 

víz, holott egyikkel sem lehetett azonosítani. Sokkal éteribb és átha- 
tóbb volt, és noha éreztem hatalmát, nem láthattam, és nem érinthet- 

tem. A szeretet volt ez az erő. Ó, igen, gondoltam, ez a szeretet, a tel- 

jes, tökéletes szeretet, és éppen teljessége ad értelmet mindennek, 

amit átéltem, mert minden csalódás, minden fájdalom, minden ballé- 
pés, minden csók és ölelés csupán előfutára volt ennek az égi meg- 
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bocsátásnak és jóságnak: ami rossz volt, azt mutatta meg, mit mu- 

lasztottam, míg a jó abból adott ízelítőt, milyen lehet a szeretet. 
Ez a szeretet adott értelmet egész életemnek, és amikor mélysé- 

ges ámulattal, feltétel, firtatás és kétkedés nélkül elfogadtam, csodá- 

latos folyamat kezdődött. Maga az élet jött vissza hozzám, olyan 
formákat öltve, amelyeket ismertem. 

Láttam életemet az első perctől, láttam mindent, ami ide jutta- 

tott. Nem volt valami borzasztóan különleges élet, nem hordozott fé- 

lelmetes titkokat, sorsdöntő tartalmakat, amelyek kicserélték volna a 
szívemet. Milliónyi apróságot fűzött egyszerű, természetes láncba,  

magába olvasztva a lelkeket, akiket megérintettem. Most láttam a  

fájdalmakat, amelyeket okoztam, a szavaimat, amelyekkel vigasztal- 
tam, láttam legjelentéktelenebb, legszürkébb tetteim következménye- 

it. Láttam a firenzeiek lakomatermét, láttam ügyefogyott magányu- 

kat, amellyel átbotlottak a halálba. Láttam lelkűk sivár szomorúságát, 
amellyel az életben maradásért küzdöttek. 

Mesterem arca volt az egyetlen, amit nem láthattam. Nem lát- 

tam, ki ő. Nem láthattam bele a lelkébe. Nem láthattam, mit jelent  
számára szerelmem, vagy mit jelent nekem az ő szerelme. Ám ez 

nem számított. Erre tulajdonképpen csak utólag jöttem rá, midőn 

megpróbáltam felépíteni magamban, ami történt. Most az volt a fon- 

tos, hogy megértettem, mit jelent szeretni másokat és az életet. Rájöt- 
tem, mit jelentett festeni, nem a velencei rubinvörösen vérző és káp- 

ráztató stílusban, hanem az ősi Bizánc régies modorában, amely egy- 

kor tökéletes természetességgel született ecsetjeim alatt. Ekkor tud- 
tam meg, hogy csodálatos képeket festettem, és láttam is annak a ha- 

tását, amit alkottam, és ekkor rám zúdult az adatok tengere, rengeteg 

adat, és mind oly könnyen érthető, hogy szívem szárnyra kelt az 
örömtől. 

Olyan volt ez a tudás, akár a szépség és a szeretet. Nagy és dia- 

dalmas boldogsággal értettem meg, hogy egy és ugyanaz a tudás, a 

szépség és a szeretet. 
„Ó, igen! Hogy lehet ezt nem látni? Hiszen olyan egyszerű!” –  
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Sírtam volna, ha van testem és szemem, és édesek lettek volna a 
könnyeim. Lelkem legyőzte a bosszantó jelentéktelenségeket. Álltam  

mozdulatlanul, és akkor a tudás – a tények, a sok száz apró részlet,  

amelyek egy varázsital átlátszó cseppjeiként folytak át rajtam és töl- 
töttek el az igazsággal – hirtelen fakulni kezdett. 

Ott állt az üvegváros, mögötte oly kék volt a firmamentum, mint  

délben az égbolt, csak most láttam rajta az összes csillagot. 

A város felé indultam. Méghozzá olyan buzgó sietséggel, annyi  

meggyőződéssel indultam, hogy hárman tudtak csak visszatartani. 

Megálltam és csodálkoztam. Ismertem őket. Szerzetesek voltak,  

szülőföldem vén szerzetesei, akik jóval előbb haltak meg, semhogy 
elhívattam. Ismertem nevüket, és tudtam, hogyan haltak meg. Város- 

om szentjei voltak, abból a nagy katakombából, amely mellett lak- 

tam.  
– Miért tartotok vissza? – kérdeztem. – Hol az én apám? Itt van, 

ugye? – Alighogy megkérdeztem, már láttam is apámat, aki pontosan 

olyan volt mint mindig: nagydarab, torzonborz ember, bőr vadászru- 
hában. Sűrű szakállát megütötte a dér, sűrű, hosszú haja ugyanolyan 

bronzos árnyalatú volt, akár az enyém. Arca kipirult a hideg széltől, 

alsó ajka a dús bajusz és az őszülő szakáll között ugyanolyan nedve- 

sen rózsállott, mint amire emlékeztem. A szeme is az ismerős vilá- 
goskékben ragyogott. Intett nekem a szokott fesztelen barátsággal, és 

mosolygott. Olyan volt, mintha minden jó tanácsnak és intésnek fity- 

tyet hányva most indulna vadászni a sztyeppére, nem félve se mon- 
goltól, se tatártól. Hiszen nála volt a hosszú íj, amelyet csak ő tudott 

felajzani, a határtalan füves pusztaság mitikus hőse, a nyilai, ame- 

lyeknek hegyét élesre fente, és a kétkezes kard, amely egyetlen su- 
hintással lekanyarított egy emberfejet. 

– Apám, miért fognak le? – kérdeztem. 

Üresen bámult. Szájáról lehervadt a mosoly, arca elveszítette ki- 

fejezését, aztán pedig nagy bánatomra, mérhetetlen bánatomra min- 
denestől elenyészett, és nem volt többé. 
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A szerzetesek, a hosszú, szürke szakállú, fekete köntösű szerze- 

tesek halkan, sajnálkozva sugdostak. Azt mondták: 
– Andrej, még nincs itt az idő. 

Rettenetesen kétségbe voltam esve, rettenetesen! Annyira elke- 

seredtem, hogy nem jutottak eszembe tiltakozó szavak. Megértettem,  
hogy úgyse számítana a tiltakozásom. Az egyik kézen fogott.  

– Veled mindig ez történik – mondta. – Kérdezz. 

Nem mozgatta a száját beszéd közben, nem is volt szükség rá. 

Tisztán hallottam, és tudtam, hogy nem akar rosszat nekem. Képtelen 
volt ilyesmire. 

– Akkor mondd meg, hogy miért nem maradhatok? Miért nem 

engeditek, holott én maradni akarok, és nagy utat tettem meg miatta?  
– Gondolj arra, amit láttál. Tudod te a választ. 

És be kellett ismernem, hogy valóban tudom a választ. Bonyolult  

volt, mégis mérhetetlenül egyszerű, és ahhoz a tudáshoz volt köze, 
amelyet magamba szívtam.  

– Ezt nem viheted vissza magaddal – mondta a szerzetes. – El fo- 

god felejteni mindazt, amit itt tanultál. De emlékezz a tanulságra: az a 
fontos, hogy szeretsz másokat, hogy mások szeretnek téged. Az a fon- 

tos, hogy az életben növekedjen a szeretet. 

Milyen csodálatos, átfogó igazság volt! Mennyire hiányzott be- 

lőle minden közhely! Olyan hatalmas volt, olyan átszellemült és 
örök, hogy a halandó lét minden nyomorúsága összeomlott előtte. 

Azon nyomban visszatértem a testembe. Azon nyomban vissza- 

változtam az ágyon haldokló, bronzhajú fiúvá. Tagjaim bizseregtek. 
Vergődtem, és borzasztó fájdalom égette a hátamat. Testem lángolt, 

verejtékeztem, vonaglottam; szájam kínzóan kicserepesedett, felhó- 

lyagzott nyelvemet össze-harapdáltam. 
– Vizet! – könyörögtem. – Kérek vizet! 

Azok, akik mellettem voltak, halkan sírtak, ám ebbe a sírásba 

most nevetés és álmélkodó kiáltozás keveredett. 

Éltem, pedig halottnak hittek. Kinyitottam a szememet, ránéztem 
Biancára. 
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– Már nem fogok meghalni – mondtam. 

– Mi az, Amadeo? – kérdezte. Lehajolt, a szájamhoz tartotta a 
fülét. 

– Még nincs itt az idő – mondtam. 

Behűtött fehérbort hoztak, amibe mézet és citromlét kevertek.  
Felültem, mohón kortyoltam.  

– Nem elég – szóltam halkan, bágyadtan, de már aludtam is el. 

Visszarogytam a párnára. Bianca vizes kendővel törülgette szememet 

és homlokomat. Micsoda üdvözülés volt, micsoda nagy lélek az, aki 
akkor tud megajándékozni ilyen aprósággal, amikor nekem a világot 

jelenti! A világot! Az egész világot! 

Elfelejtettem, mit láttam a másik oldalon! Pilláim felpattantak. 
Szerezd vissza! – gondoltam kétségbeesetten. A szerzetesre viszont 

emlékeztem, olyan tisztán, mintha az imént beszéltünk volna a szom- 

széd szobában. Ő mondta, hogy nem emlékezhetek. De voltak még 
más dolgok is, kimondhatatlan dolgok, amelyeket egyedül Mesterem 

értene meg. 

Behunytam a szememet. Aludtam. Álmok nem látogathattak, 
ahhoz túlságosan beteg, túlságosan lázas voltam, de azért aludtam. 

Az elvékonyodott tudat hártyaként választott el a nyirkosra izzadt, 

forró ágytól, a baldachin alatt megrekedt levegőtől, a fiúk elmosódó 

szavaitól, Bianca szelíd nógatásától. Ketyegtek az ismerős órák. Fo- 
kozatosan megszoktam a bőrömet áztató verejtéket, a torkomat haso- 

gató szomjúságot. Feküdtem, nem berzenkedtem, vártam, hogy jöj- 

jön a Mester. 
Arra gondoltam, hogy milyen sok dolgot el kell mondanom neki. 

Most hallani fogsz az üvegvárosról! El kell magyaráznom, ki vol- 

tam... bár erre nem nagyon emlékszem. Igen, festő, de miféle? És mi  
volt a nevem? Andrej? Mikor hívtak így?  
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BETEGÁGYAM és a fülledt szoba tudatára leereszkedett a 

mennyeknek sötét fátyola. Az őrt álló csillagok ragyogtak az üvegvá- 
ros villogó tornyai fölött, és a félálom e békés és üdvös káprázatában 

énekeltek nekem.  

Örök konstellációik gyönyörű, vibráló hangokat hallattak, mint- 

ha óriás húrok pengenének a tűzgolyók belsejében, és e zengzeteket 
tündöklő körmozgásuk továbbítaná a semmibe. 

Földi fülemmel sose hallottam ilyen zenét. Szavakkal nem fejez- 

hető ki ez az éteri, áttetsző muzsika, ez az ujjongó magasztalás. 
 

Ó, Uram, ha zene vagy, akkor ez a Te hangod, melyet nem rútít 

diszharmónia! Ebben nyilvánul meg a legtökéletesebben a Te akara- 

tod, megtisztítod vele a zaj szennyétől a földi világot, és minden hit- 

ványság elmúlik e zengő tökéletességben! 
 

Ez volt az én imám, amely lelkem legmélyéből szakadt fel belő- 

lem egy ősi nyelven, míg feküdtem szenderegve. 

Maradjatok velem, szépséges csillagok, esdekeltem, adjátok, 
hogy sose akarjam fürkészni a fény és a hang egységét, csak adjam át 

neki magamat feltétel és kétely nélkül! 

A csillagok irdatlanra, végtelenre nőttek hideg fenségükben. 
Lassan elmúlt az éjszaka, és nem maradt más, csupán egyetlen dicső- 

séges fényözön, amelynek nem volt forrása. 

Mosolyogtam. Ujjaim érezték, hogy mosolyog az ajkam. Egyre 
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káprázatosabb lett, egyre közelebb jött a fény, és én megmentő  hű- 

vösséget éreztem minden porcikámban. 
– Ne aludj ki, ne menj el, ne hagyj magamra engem! – suttogtam 

szánalmasan gyönge hangon. A párnába fúrtam lüktető fejemet. 

Ám lejárt az ideje e hatalmas és fejedelmi fénynek, ki kellett 

aludnia, hogy ismét a földi gyertyák hunyorogjanak félig lehunyt 

szemem előtt, és látnom kelljen ágyam körül a barna homályt, meg 

az egyszerű dolgokat, például jobb kezemen átvetve a rubinszemek- 

ből fűzött, aranykeresztes olvasót, és tőlem balra a kinyitott ima- 
könyvet, amelynek lapjai lágyan hajladoztak a fejem fölötti taft füg- 

gönyöket fodrozó szellőtől. 

Milyen szépnek láttam ezeket az egyszerű és hétköznapi dolgo- 
kat, amelyek ezt a képlékeny, néma pillanatot alkották! Hová lett 

hattyúnyakú, bájos ápolónőm és könnyező bajtársaim? Álomba fá- 

rasztotta volna őket az éjszaka, tehát most az éberség senkitől sem 
figyelt perceinek örülhetek? Memóriámat lassan töltötte meg az 

ezernyi élénk emlék. 

Kinyitottam a szememet. Mindenki eltűnt, csak egy alak maradt  
az ágy mellett, aki álmatagon és egykedvűen nézett rám hidegkék  

szemével. Ez a szem sokkal világosabb volt a nyári égboltnál, és 

majdnem úgy verte vissza a fényt, mintha csiszolt lapokból állna. 

Mesterem volt az. Ujjait összekulcsolta a térdén, és olyan ide- 
gennek látszott ebben a környezetben, mintha az nem férhetne hozzá 

cizellált fenségéhez. Arcára mintha örökre rádermedt volna a mo- 

solytalanság. 
– Könyörtelen! – suttogtam. 

– Nem, ó, nem! – tiltakozott, de nem mozgott a szája. – Meséld  

el még egyszer a mesét! Írd le ezt az üvegvárost.  
– Ó, igen, beszéltünk róla, ugye, azokról a szerzetesekről, akik 

azt mondták, hogy vissza kell jönnöm, és azokról a régies, ódon 

festményekről, amelyeket olyan gyönyörűnek láttam? Nem emberi 

kéz alkotta őket, hanem a hatalom, amely eltöltött, áthatolt rajtam, 
így nekem csak föl kellett emelnem az ecsetet, és máris enyém volt a  
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Szűzanya és a szentek, hogy felfedezhessem őket. 

– Ne vesd el ezeket az ódon formákat – mondta Mesterem, és 
most sem mozdult a szája, holott én olyan tisztán hallottam hangjá- 

nak zengését, mint bármely emberi hangot. – Mert változnak a for- 

mák, ami ma értelem, az holnap babonaság, és átszellemült céltudat, 

fáradhatatlan tisztaság volt azokban a régi megkötésekben! Ám most 

mesélj még egyszer az üvegvárosról.  

Sóhajtottam. 

– Te is ugyanúgy láttál olvadt üveget, mint én – mondtam. – Lát- 

tad, mikor kiemelik vascsővel a kemencéből a gyehennaforró, izzó 

masszát, amely csöpög és olvad, hogy a művész pálcája szálazhassa  

és nyújthassa, vagy fújással tökéletes, gömbölyű edényt formálhas- 
son belőle. Mintha az az üveg lövellt volna a magasba Földanya 

nyirkos testéből, egy felhőkig szökkenő  hőforrás, és abból a képlé- 

keny kataraktából lettek az üvegváros tornyai. Nem utánoztak sem- 
miféle formát, amelyet emberkéz alkotott, és olyan tökéletesek vol- 

tak, amilyenné a föld tüzes ereje gyúrta őket, elképzelhetetlen árnya- 

latokban. Ki lakik ilyen helyen? Mily távolinak tűnt, és mégis tökéle- 
tesen elérhetőnek a némán mennydörgő, hihetetlen látomás! Csak 

végig kellett volna menni a hajladozó zöld fű mezején, a mesebeli 

árnyalatokban játszó, dús szirmú virágok tengerében. 

Tekintetem visszatért a víziótól a Mesterhez. 
– Mondd el, mint jelentenek e dolgok – kértem. – Hol van ez a 

hely, és miért engedték meg, hogy lássam?  

Búsan sóhajtott, és visszafordult hozzám, mert ő sem engem né- 
zett. Arca ugyanolyan távoli és komor maradt, csak most megláttam 

benne ugyanazt a sűrű vért, mint az előző éjszakán. Emberi erekből 

szívta magába az emberi hévséget, kétségtelenül egy kései vacsorán. 
– Még most se mosolyogsz, amikor búcsúzol? – kérdeztem. – 

Ezt a fagyos keserűséget érzed? Hagynád, hogy elragadjon a láz? 

Tudod, hogy halálosan beteg vagyok. Ismered az émelygést, amit ér- 

zek, ismered fejemnek és ízületeimnek sajgását, tudod, miként éget- 
ték belem a vágások a mérget. Miért vagy ilyen távoli? Miért jöttél 
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haza, hogy mellettem ülj, ha nem érzel semmit? 

– Érzem a szeretetet, amelyet mindig éreztem, ha rád néztem – 
mondta. – Érzem, gyermekem, fiam, béketűrő édesem. Be van falaz- 

va oda, ahol lennie kell, hogy hagyjon meghalni, mert igen, meg 

fogsz halni. Akkor talán elvisznek a szerzeteseid; miként is tagadhat- 
nám meg akkor, ha nincs visszatérés?  

– Ó, de mi van akkor, ha sok föld létezik? Akkor mi van, ha a  

második alávettetésnél egy másik parton találom magamat, és nem az 

először kinyilatkoztatott szépségre, hanem a levében fortyogó földre  
süt le a kelő nap sugara? Szenvedek! Úgy égetnek ezek a könnyek! 

Annyi minden elveszett! Nem emlékszem. Úgy rémlik, nagyon sok- 

szor mondtam már ezeket a szavakat. Nem emlékszem! 
Kinyújtottam a karomat. Nem mozdult. Kezem súlyosan hullott 

az elfelejtett imakönyvre. Éreztem a merev pergamenlapokat. 

– Mi ölte meg a szeretetedet? A dolgok, amelyeket tettem? Hogy 
én hoztam ide azt az embert, aki levágta testvéreimet? Vagy hogy 

meghaltam, és ily csodákat láttam? Felelj nekem!  

– Még mindig szeretlek. Szeretni foglak minden éjszakán és  
minden szendergő nappalon, örökre. Arcod ékkő, amelyet ajándékba 

kaptam. Sose felejthetem, bár dőre fejjel elveszíthetem. Ragyogása 

kínozni fog mindörökkön-örökké. Amadeo, gondold el még egyszer 

ezeket a dolgokat, nyisd meg előttem elmédet, mint egy kagylót, 
hadd lássam tanításaiknak igazgyöngyét. 

– Megteheted, Mester? Meg tudod érteni, miért jelenthet ily so- 

kat a szeretet, egyedül a szeretet, felfogod, hogy nincsen más rajta 
kívül? Szeretet a fű, a fa levele, még ennek a feléd nyúló kéznek az 

ujjai is? Szeretet, Mester, szeretet. Ki fog elhinni ilyen hatalmas és 

egyszerű dolgot, mikor vannak fortélyosan szövevényes és összetett- 
ségükben kísértő hitelvek és bölcselmek, amelyeket az ember alko- 

tott? Szeretet. Hallottam a hangját. Láttam. Vagy egy lázas agy, egy 

haláltól borzadó elme káprázata volt?  

– Meglehet – mondta, ugyanolyan érzéketlen és mozdulatlan 
arccal. Szeme elkeskenyedett, mintha borzadna attól, amit lát. – Ó, 
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igen! – mondta. – Meg fogsz halni, én pedig hagylak, mert úgy vé- 

lem, lehetséges, hogy számodra egyetlen part létezik csupán, ame- 

lyen ismét rátalálsz városod szerzeteseire. 

– Az nem az én időm – mondtam. – Tudom. És egy ilyen kije- 

lentést nem tehet semmissé néhány óra. Zúzd szét a ketyegő órát! A 

lélek életében nincsen idő. Ez a sors, amelyet gyermeki kezem szö- 

vögetett, nem teljesül be egyhamar, és nem másítható meg egyköny- 

nyen. 

– Én változtathatok az esélyeken, gyermekem – mondta. Ezúttal 

mozgott a szája. Arcában megcsillant a sápadt korall, szeme tágra 

nyílt, tekintete sebezhető lett, mint az a régi, amelyet ismertem és 

imádtam. – Oly könnyen elvehetem erőd maradékát. – Fölém hajolt. 

Láttam szembogarának parányi változásait, a csillagokat a sötétedő 

íriszek mögött. Ajka, amely az emberi szájak gyönyörű erezetét hor- 

dozta, rózsás volt, mintha emberi csók emlékét őrizné. – Oly köny- 

nyen kiihatom gyermeki véred utolsó kortyait, azt a bálványozott 

üdeséget, és karomban nem marad más, mint egy holttetem, oly gyö- 

nyörű, hogy sírni fognak mindenek, akik látják, csak nekem nem fog 
jelenteni semmit. El fogsz menni, ez az, amit tudok, és nincs tovább. 

– Azért mondod ezeket a dolgokat, hogy kínozz? Mester, ha nem 

mehetek oda, akkor veled akarok lenni! 

Ajka reménytelen kétségbeeséstől remegett. Embernek látszott,  
most csak embernek, a fáradtság és a bánat vérvöröse derengett sze- 

mének zugaiban. Reszkettek ujjai is, amelyekkel megsimogatta ha- 

jamat. 
Úgy ragadtam meg, mintha fa ingatná fölöttem az ágát. Ajkam- 

hoz szorítottam ujjait, mint mindmegannyi lombot, és megcsókoltam.  

Elfordítottam a fejemet, rásimítottam az ujjakat arcomnak sebére.  
Éreztem, miként lüktet a vágásban a méreg. De még erősebben érez- 

tem az ujjak mélyén a heves remegést. Hunyorogtam. 

– Ma éjszaka hányan haltak meg, hogy tápláljanak? – suttogtam.  

– És miként lehetséges ez, ha a világ lényege a szeretet? Túl szép  
vagy, hogy szemet hunyjanak fölötted. Meg vagyok zavarodva! Nem  
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értem! De feledhetném, ha mostantól egyszerű halandó fiúként kelle- 

ne élnem, képes lennék-e elfelejteni? 
– Nem élhetsz, Amadeo! – mondta szomorúan. – Nem élhetsz! – 

Megtört a hangja. – Túl messze, túl mélyre hatolt benned a méreg, 

már nem győzhetik le véremnek apró kortyai! – Arca maga volt a 
fájdalom. – Gyermek, én nem tudlak megmenteni. Hunyd be a sze- 

medet. Vedd búcsúcsókomat. Nincs barátság közöttem s ama távoli 

part lakói között, ám be kell fogadniuk azt, aki természetes halállal 

hal. 
– Mester, ne! Mester, nem próbálhatom meg egyedül! Mester, 

visszaküldtek, s te itt vagy, itt kellett lenned! Hogyhogy nem tudtak 

erről? 
– Amadeo, nem érdekelte őket! A holtak őrei közönyösek! Sze- 

retetről beszélnek, nem a tudatlanság botladozó évszázadairól. Miféle 

csillagok azok, amelyek gyönyörűen dalolnak, holott a világ a disz- 

szonanciában senyved? Kényszerítsd őket, Amadeo! – Hangja majd- 

nem elcsuklott a szenvedéstől. – Amadeo, milyen jogon erőltetik rám  

a sorsodat?  
Gyöngén, bánatosan nevettem.  

Láz borzongatott, émelyegtem. Ha szóltam vagy megmozdul- 

tam, szörnyű, száraz öklendezés rázott. Inkább haljak meg, mintsem 

ezt kelljen éreznem! 
– Mester, tudtam, hogy átütő erejű elemzést fogsz készíteni róla 

– jegyeztem meg. Igyekeztem, hogy ne mosolyogjak keserűen vagy 

gúnyosan, csak az egyszerű igazságot mondjam. Most már nagyon 
nehéz volt lélegeznem. Szívesen abbahagytam volna. Eszembe jutot- 

tak Bianca szigorú intései. – Mester – mondtam – nincs olyan ször- 

nyűség a világon, amelyre ne létezne végső feloldozás. 
– Igen, de milyen árat kell fizetni némelyeknek ezért a megváltá- 

sért? Amadeo, hogy mernek belevonni engem az obskurus terveikbe? 

Imádkozom, hogy káprázatok lettenek légyen! Ne emlegesd nekem 

többé a csodálatos fényüket! Ne is gondolj rá! 
– Ne, uram? És kinek a kényelméért söpörjem tisztára az elmé- 
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met? Ki haldoklik itt?  

Megrázta a fejét. 
– Na lássam, ontsad a vérkönnyeidet! – unszoltam. – Magadnak 

mily halált remélsz, uram? Te mondtad, hogy még csak meg sem 

halhatsz. Magyarázd el, ha ugyan maradt még idő, mielőtt kialszik a  
fény, ami még maradt nekem, és a föld felfalja a megtestesült drága- 

követ, amelyet silánynak találtál! 

– Soha! – suttogta. 

– Te hová fogsz menni, Mester? Vigasztaljál, kérlek. Hány per- 
cem van még?  

– Nem tudom. – Elfordult, lehajtotta a fejét. Még sose láttam  

ennyire csüggedtnek. 
– Mutasd a tenyeredet – szóltam gyönge hangon. – Vannak tit- 

kos boszorkányok, akik Velence csapszékeinek árnyékában megtaní- 

tottak, miként olvassam a tenyér vonalait. Majd én megmondom, mi- 
kor halsz meg. Add a kezed! – Alig láttam. Köd ereszkedett a világ- 

ra. De azt komolyan értettem, amit mondtam. 

– Későn jöttél – felelte. – Nem maradtak vonalak. – Elém tartot- 
ta a tenyerét. – Az idő eltörölte azt, amit az emberek sorsnak hívnak. 

Nincsenek ráncaim.  

– Sajnálom, hogy egyáltalán eljöttem – mondtam, és elfordultam  

a párna tiszta patyolatán. – Most már magamra hagynál, szeretett ta- 
nítóm? Szívesebben venném egy pap társaságát, s előbbi ápolónő- 

mét, ha nem küldtétek haza. Szívemből szerettelek, de nem akarok 

fenséges társaságodban meghalni. 
Ködön át láttam alakját, amint közelebb húzódik hozzám. Érez- 

tem, ahogy tenyere közé fogja, és maga felé fordítja arcomat. Láttam 

kék szemének jeges lángját, amint elmosódottan, de vakítóan ég. 
– Jól van. Itt az a perc, gyönyörűm. Most jöhetsz hozzám, és 

olyan lehetsz mint én, ezt akarod? – Hangja bársonyosan vigasztalt, 

noha tele volt fájdalommal. 

– Igen! Hadd legyek mindig és örökre a tied! 
– Élsz titokban, és mindörökké a gonoszok vérén, és az idők vé- 
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gezetéig megőrződ a titkot, ha kell?  

– Azt teszem. Azt akarom. 
– Megtanulsz tőlem mindent, amit adhatok. 

– Igen, mindent. 

Kiemelt az ágyból. Ráborultam. Fejem szédült, és a fájdalom 
olyan éles volt, hogy felsikoltottam. 

– Már csak egy kevés van hátra, szerelmem, ifjú, zsenge szerel- 

mem – súgta. 

Beleengedett a fürdő meleg vizébe, gyengéden kihámozott ruhá- 
imból, fejemet óvatosan a csempés peremnek támasztotta. Karjaim 

lebegtek a vízen, amely vállamat nyaldosta. 

A Mester vizet vett a tenyerébe, és mosdatott. Előbb az arcomat,  
aztán mindenemet. Kemény ujjai selyemsimán mozogtak az arco- 

mon. 

– Még nem is serked a szakállad, derékon alul mégis férfi vagy. 
Most mégis fölébe kell emelkedned azoknak a gyönyöröknek, ame- 

lyeket úgy szerettél. 

– Azt teszem, azt fogom tenni! – suttogtam. Borzasztó forróság 
perzselte az arcomat. A vágás kitágult. Kapálóztam, hogy megérint- 

hessem, de a Mester lefogta a kezemet. Csak az ő vére hullott az üsz- 

kös sebbe. A hús bizsergett és égett. Éreztem, ahogy összezárul. A 

Mester ugyanezt tette a hasítással a karomon, és a kis karcolással a 
kézfejemen. Csukott szemmel adtam át magamat a hátborzongató, 

bénító gyönyörnek. 

Keze puhán lesiklott rajtam, végig a mellemen, le az ágyékom 
mellett, előbb az egyik lábamat vizsgálta meg, aztán a másikat, talán 

parányi sérüléseket keresett. Ismét elöntött a kéj borzongató lükteté- 

se. 
Kiemelt a vízből, melegen bebugyolált, megint éreztem a szelet, 

ami azt jelentette, hogy olyan sebesen visz, amit szem nem láthat. 

Lábam márványra érkezett, amelynek fagyos hidegsége nagyon jóle- 

sett a láz kemencéjében. A műteremben voltunk, háttal a festmény- 
nek, amelyen alig néhány éjszakája dolgozott, szemközt egy másik 
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hatalmas mesterművel, amelynek ragyogó napsugárban úszó, kobalt 

ege alatt két szélfújta alakot öveztek egy pagony fái. 
A nő Daphne volt, akinek kinyújtott karjaiból máris dúsan sar- 

jadtak a babérlevelek, míg lába gyökereket eresztett a barna tele- 

vénybe. Mögötte a kétségbeesett, gyönyörű és atletikus Apollón, az 

aranyhajú isten, aki későn érkezett, hogy megakadályozza a nimfa  

eszeveszett menekülését az ő fenyegető karjai elől a végzetes átvál- 

tozásba. 

– Nézd a közömbös felhőket! – súgta Mesterem, a széles nap- 
fénypászmákra mutatva, amelyeket ügyesebben festett meg az embe- 

reknél, akik naponta látják őket. 

Szavakat mondott, amelyeket réges-régen meggyóntam  
Lestatnak, mikor elmeséltem neki történetemet, és ő irgalmas lélek- 

kel megőrizte őket a néhány kép között, amelyeket adhattam neki er- 

ről a korról.  
Ma is hallom Marius hangját, mikor elismételem ezeket a szava- 

kat, az utolsókat, amelyeket halandó gyermekként hallottam:  

– Ettől kezdve ez az egyetlen nap, amit látsz, ám a világ végéig a 
tieid az éjszakák, hogy úgy láthasd a fényt, mint még sohasem látta 

halandó, hogy Prométheuszként ragadhasd el messzi csillagokból, és 

örök világosságánál megérthess minden dolgokat. 

Én pedig, aki sokkal csodásabb égi fényt láttam abban a biroda- 
lomban, amelyből kiutasítottak, most csak arra vágytam, hogy 

Marius oltsa ki mindörökké. 
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A MESTER TITKOS SZALONJAI: szobák sora, ahol bálvá- 

nyozott halandói festői – Giotto, Fra Angelico, Bellini – alkotásainak  
tökéletes másolataival borította a falakat. 

Benozzo Gozzoli hatalmas munkája, A Királyok imádása előtt 

álltunk, amelyet a firenzei Medici-kápolnának festett. 

Gozzoli a század közepén teremtette ezt a látomást, amely három  
falat foglal el a kicsi szentélyben. 

Ám Mesterem, emberfölötti emlékezetével és ügyességével az 

óriási galéria egyetlen széles és hosszú oldalára felvarázsolta a fres- 
kót. 

Olyan tökéletes volt mint Gozzoli eredetije. Gyönyörű firenzei 

ifjak sokasága – minden halvány arc külön tanulmány a tűnődő ártat- 
lanságról – követte pompás lovakon az ifjú Lorenzo de Medici elbű- 

völő alakját, akinek vállára szőkésbarna fürtök erdeje omlott, fehér 

arcán földi pír virult, és prémmel bélelt, hosszú, felhasított ujjú,  

arany köntöst viselt. Nyugodt közönnyel tekintett a szemlélőre sal- 
langos szerszámot viselő, csodaszép lovának nyergéből a királyi 

alak. A festmény minden részlete egyformán fontos volt. A lószer- 

szám aranya, hímzett bársonya Lorenzo köntösének, térdig érő, vörös 
bársony csizmájának motívumait folytatta. 

Ám a freskó igazi varázsát a hatalmas menet adta, amelyben az 

ifjak – és közöttük a néhány meglett férfi – vonultak. Mindegyik ösz- 
szezárta kicsi száját, mindegyik oldalt nézett valamit, mintha attól,  

hogy szembefordulnak a szemlélővel, megtört volna a bűvölet. Jöttek 
 

170 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

a kanyargós utakon, hegyek között, várkastélyok mellett, Betlehem 

felé. 
A terem két falán sokágú, ezüst falikarok tucatjai világították 

meg a remekművet. Gyönyörű fénye volt a legfinomabb méhviaszból 

mártott, vastag, fehér gyertyáknak. A magasban drámaian örvénylő 

festett felhők alkottak ovális keretet; a keretből elégedetten és jóindu- 

latúan néztek le ránk a lebegő szentek, akiknek kinyújtott keze ösz- 

szeért. 

Egyetlen bútor sem takarta el a fényesre csiszolt, rózsaszín carra- 
rai márványpadlót. A szélén szőlőlomb kígyózott nagyobb négyszö- 

gekben, zöld keretbe foglalva a tükörfényes márványkockákat, ame- 

lyek selyemsimán cirógatták meztelen talpamat. 
Lázas révületben bámultam a fenséges felületek e csarnokát. 

Jobbra az egész falat megtöltötte A Királyok imádása, és úgy rémlett, 

hangja is van, úgy rémlett, hallom a paták halk dobogását, a lovak 
mellett gyalogoló emberek csosszanó lépését, a piros virágú bokrok 

zörgését, még azoknak a vadászoknak a kiáltozását is a messzeség- 

ből, akik szikár agaraikkal futottak a hegyek távoli ösvényein. 
Mesterem a csarnok közepén állt. Levetette az ismerős, vörös 

bársonyt, vontarany köntöst viselt, amelynek hosszú, bő ujja a csuk- 

lójáig ért, míg alul előfehérlett belőle csupasz lába. Vállára omló haja 

aranynimbusszal övezte a fejét. 
Rajtam ugyanilyen drága és egyszerű köntös volt. 

– Jöjj, Amadeo! – mondta. 

Gyönge voltam, szomjaztam, alig bírtam megállni a lábamon. 
Ezt ő is tudta, ám úgy éreztem, most nem hozakodhatok elő kifogá- 

sokkal. Addig botladoztam, míg meg nem érkeztem kitárt karjaiba. 

Megfogta a tarkómat, lehajtotta a fejét. Hallottam a végzet szár- 
nyainak suhogását. 

– Most meg fogsz halni, hogy velem lehess az örök életben – 

súgta a fülembe. – Egy pillanatig sem kell félned! Szíved biztonság- 

ban lesz a kezeim között! 
Foga belém hasított, egy kettős késpenge irgalmatlan szabatos- 
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ságával. Hallottam szívemnek dübörgését. Zsigereim összehúzódtak, 

gyomromat görcsbe kötötte a fájdalom. Mégis vad kéj rohant végig 

az ereimen, arrafelé, ahol kaput nyitott nyakamon a harapás. Minden 

vérem Mesterem szomjú szája és az én elkerülhetetlen halálom felé 

áradt. 
Még a kezem is vibrált a révülettől. Olyan lettem, mint egy izzó 

áramkör. Fojtott, vontatott lüktetést hallottam: a Mester itta életem  

vérét. Ütemes, lassú szívverése mély hangon dongott a fülemben. 

Zsigereim kínja puha elragadtatássá szublimálódott. Testem el- 
veszítette súlyát, térbeliségének érzékelését. A Mester szíve bennem  

dobogott. Kezem érezte hosszú fürtjeinek selyemsimaságát. Lebeg- 

tem gyorsan elfolyó vérem és az egyenletes szívdobogás idegborzoló 
hullámain. 

– Most meghalok – suttogtam. Ez az önkívület nem tarthat örök- 

ké. Hirtelen meghalt a világ. 
Egyedül álltam a szél járta, kopár tengerparton. 

Azon a földön voltam, ahol már jártam, de milyen más volt 

most, a ragyogó napsugár és a virágtenger nélkül! Ott voltak a szer- 
zetesek, ám sötét köntösük poros volt, és dohos földszagot árasztott. 

Ismertem őket. 

Jól ismertem. Tudtam a nevüket. Ismertem keskeny, szakállas 

arcukat, gyér, zsíros hajukat, fekete nemezsüvegüket. Ismertem pisz- 
kos körmüket, éhesen csillogó, beesett szemüket. 

Intettek, hogy menjek oda hozzájuk. 

Ó, igen, vissza oda, ahova tartozom! Kapaszkodtunk mind ma- 
gasabbra, míg föl nem értünk az üvegváros szirtfokára. Ott terült el 

tőlünk balra, de milyen üres volt, milyen gyászos! 

Kialudt a folyékony tűz, amely megvilágította az átlátszó tor- 
nyok erdejét. Semmi sem maradt a tüzes árnyalatokból, csak valami  

fénytelen, sötét üledék a reménytelenül szürke ég alatt. Ó, de szomo- 

rú volt így látni az üvegvárost, a varázstűz nélkül!  

Csörömpölés hallatszott belőle, az üveghez koccanó üveg hang- 
ja. Nem volt benne dallam, csak sivár reménytelenség. 
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– Indulj, Andrej! – mondta az egyik szerzetes. Mocskos keze, 

amelyre foltokban rászáradt a föld, megérintett, húzgálni kezdett. 

Megfájdultak az ujjaim. A kezemet néztem, és láttam, hogy vékony 

ujjaim vakítóan fehérek, mintha máris lehántották volna csontjaimról  

a húst. Bőröm éhesen, ernyedten lógott rajtam. Ugyanolyan volt, 
mint a szerzetesek bőre.  

Előttünk kásás jeget és feltorlódott, fekete uszadékfát hömpöly- 

getett a folyó, amely sötét tóvá szélesedett a lapályon. Át kellett lá- 

balnunk a dermesztően hideg vízen. Mégis nekivágtunk négyesben, a 
három szerzetes, akik vezettek, és én. Fölöttünk Kijev kupolái sötét- 

lettek, amelyek aranyból voltak egykoron. Ez a mi Szent Zsófiánk 

volt, mert még mindig állt, az iszonytató vérfürdők és tűzvészek  
után, amelyekkel a mongolok pusztították el városunkat minden gaz- 

dagságával, bűnös és világias lakosaival egyetemben. 

– Jöjj, Andrej! 
Ismertem ezt a kaput. Ez a Lavrába vezet. Gyertyák világítottak  

csupán a katakombákban, amelyeknek földszaga elfojtotta a beteg, 

mosdatlan testek és a megszáradt verejték bűzét. 
Szálkás nyelű ásó volt a kezemben. Belenyomtam a földkupac- 

ba. Addig ástam a puha göröngyöket, míg meg nem láttam egy em- 

ber arcát a földben, egy emberét, aki nem volt halott, csupán álmo- 

dott. 
– Még mindig élsz, testvér? – súgtam e nyakig eltemetkezett lé- 

leknek. 

– Még mindig élek, Andrej testvér. Annyit adjál csupán, ameny- 
nyi életben tart – mondta a cserepes száj. A fehér szemhéj meg se  

mozdult. – Csakis annyit adjál, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk és 

Megváltónk dönthesse el, melyik percben szólít haza. 
– Ó, testvér, milyen bátor vagy! – mondtam. Vizeskorsót emel- 

tem a szájához, amelyen csíkokban folyt le a sár az ivás közben. A 

fej hátrahanyatlott a puha rögökre. 

– Hát te, gyermekem? – kérdezte hörögve, és kissé elfordult a 
korsótól. – Neked mikor lesz bátorságod elfoglalni közöttünk sírodat, 
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a te földből való celládat, hogy ott várjad be Krisztus eljövetelét?  

– Imádkozom, testvér, hogy minél előbb legyen! – válaszoltam.  
Visszaléptem, fölemeltem az ásót. 

Ásni kezdtem a következő cellát, ahonnan hamarosan borzalmas, 

félreismerhetetlen bűz csapott meg. A mellettem álló szerzetes meg- 
fogta a kezemet. 

– Jóságos Joszif testvérünk végre az Úrral vagyon! – mondta. – 

Fedd fel arcát, hadd lássuk, hogy békességben halt-e meg. 

A szag egyre erősebben facsarta az orromat. Csak a halott ember 
képes így bűzleni. A temetőknek van ilyen szaga, meg a szekerek- 

nek, amelyek azokból a körzetekből érkeznek, ahol a legjobban arat a 

fekete halál. Attól féltem, hogy hányni fogok, de azért csak ástam,  
míg meg nem láttuk a halott fejét. Tar koponyájára ráaszalódott a 

bőr. 

Mellettem a testvérek imákat mormoltak. 
– Takard el, Andrej! 

– Mikor lesz bátorságod, testvér? Csupán Isten, mondhatja meg, 

mikor... 
– Mihez legyen bátorsága? – Ismerem ezt a mennydörgő hangot, 

ezt a széles vállú embert, aki ledübörög a katakombába. Ezt a bronz- 

hajat és szakállt, a bőrujjast, az övről függő fegyvereket nem lehet 

összetéveszteni. 
– Ezt művelitek az én fiammal, az ikonfestővel?  

Megragadta a vállamat, úgy, ahogy ezerszer tette, azzal a hatal- 

mas mancsával, amellyel eszméletlenre vert. 
– Engedj el, te tudatlan, otromba tulok! – suttogtam. – Az Isten 

házában vagyunk! 

Akkorát rántott rajtam, hogy térdre estem. Fekete köntösöm 
reccsenve elszakadt. 

– Apám, hagyd ezt abba, és menj el! – mondtam. 

– Ezekbe a vermekbe temettek el egy fiút, aki az angyalok tehet- 

ségével tud festeni?  
– Iván testvér, hagyj fel az ordítozással! Istennek kell határoznia 
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róla, ki mit csinál. 

A szerzetesek mögöttem futottak, míg apám bevonszolt a mű- 
helybe, amelynek mennyezetéről olyan sűrű sorokban függtek az 

ikonok, hogy eltakarták a túlsó falat. Apám belelökött a nagy, nehéz 

asztal mellett álló székbe. Fölemelte a vas gyertyatartót, és meggyúj- 

totta a tiltakozva repeső, kicsi lánggal a többi viasztekercset. 

A világosság tűzbe borította nagy szakállát. A vastag szemöldö- 

kéből meredező szürke szálak ördögi külsőt adtak neki. 

– Apám, úgy viselkedsz mint a falu bolondja! – súgtam. – Cso- 
da, hogy nem lett belőlem is nyálzó félkegyelmű! 

– Pofa be, Andrej! Azt hiszem, itt nem tanítottak meg a jó mo- 

dorra. Úgy látom, nekem kell beléd vernem! 
Halántékon csapott az öklével. A fülem elzsibbadt. 

– Azt hittem, eléggé elagyabugyáltalak, mielőtt idehoztalak, de  

úgy látszik, nem volt elég! – mondta, és ismét megütött. 
– Szentségtörés! – kiáltották a fekete papok. – A fiú Istennek 

van szentelve! 

– Egy rakás hibbantnak van szentelve – mondta apám. Elővett a  
kabátja alól egy csomagot. – A tojásaitok, testvérek! – folytatta meg- 

vetően. Visszahajtotta a puha bőrt, és elővett egy tojást. – Fessél,  

Andrej. Fessél, emlékeztesd ezeket a féleszűeket, hogy magától Is- 

tentől kaptad a tehetségedet! 
– És maga Isten az, aki a képet festi! – kiáltotta a legöregebb 

szerzetes, akinek ragadós, mocskos, ősz haja majdnem feketére söté- 

tedett az olajtól. Odanyomakodott a székem és apám közé. 
Apám egyetlen kivételével az összes tojást letette az asztalra.  

Egy apró cseréptál fölé hajolt, feltörte ezt az utolsó tojást, óvatosan 

elválasztotta a sárgáját, a fehérjét visszacsorgatta a bőrre. 
– Nesze, Andrej. Tiszta sárgája. – Sóhajtott, és a padlóra dobta a 

törött héjat. Fölemelte a kis korsót, és vizet töltött a tojássárgájára. 

– Keverd el, keverd ki a színeidet, és dolgozz. Emlékszel... 

– Akkor dolgozik, amikor Isten dolgozni rendeli! – szólt közbe a 
vén. – Ha pedig Isten azt parancsolja, hogy temetkezzék a földbe, és 
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élje az anakhoréta, a remete életét, akkor azt fogja tenni! 

– Egy frászt! – felelte apám. – Maga Mihail herceg kért egy 
ikont a Szűzanyáról. Fessél, Andrej! Rögtön hármat fessél, hogy ad- 

hassak egyet a hercegnek, és a többit, rendelése szerint, elvihessem 

rokonának, Fjodor hercegnek messzi kastélyába! 
– Az a kastély elpusztult, apám – mondtam megvetően. – 

Fjodort minden emberével egyetemben lemészárolták a vadak hor- 

dái. Nincsen más a pusztaságban, csupán csak kövek, de ezt te 

ugyanolyan jól tudod, mint én. Eleget lovagoltunk arrafelé, hogy a  
magunk szemével láthassuk. 

– És ismét megyünk, ha a herceg parancsolja – mondta apám –, 

és feltesszük az ikont a fa ágára, arra a fára, amely a legközelebb van 
ahhoz a helyhez, ahol a herceg rokona meghalt. 

– Hiúság és esztelenség! – mondta a vén. Más szerzetesek is be- 

jöttek a műhelybe. Nagy kiabálás támadt. 
– Beszéljetek érthetően, és hagyjátok a szóvirágokat! – kiáltotta 

apám. – Hadd fessen a fiam! Andrej, keverd ki a színeidet! Mondd el 

az imákat, de kezdjél festeni! 
– Apám, megalázol engem! Gyűlöllek! Szégyellem, hogy a fiad 

vagyok! Nem vagyok a fiad! Nem leszek a fiad! Fogd be azt a mocs- 

kos szádat, vagy nem festek semmit! 

– Ó, ez az én édes fiam, akinek a nyelvéről méz csöpög, de a 
méhek, amelyek megajándékozták mézükkel, ott hagyták benne a 

fullánkjukat is! 

Újból megütött. Ezúttal elszédültem, de nem voltam hajlandó a 
fejemhez emelni a kezemet. Zúgott a fülem.  

– Légy büszke magadra, bolond Iván! – mondtam. – Miként 

festhetnék, amikor nem látok, még csak meg sem ülhetek a székben?  
A szerzetesek kiáltoztak, veszekedtek. 

Megpróbáltam a tojássárgájára és a vízre várakozó, apró cserép- 

csuprok sorára összpontosítani. Végül keverni kezdtem a tojássárgá- 

ját a vízzel. Jobb lesz, ha dolgozom, és kirekesztem őket magamból. 
Hallottam, hogy apám elégedetten hahotázik. 
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– Most pedig mutasd meg nekik, mutasd meg, kit akarnak élve 

eltemetni a sárban! 
– De az Isten szerelmére! – szólt a vén. 

– De az agyalágyult hülyék szerelmére! – mondta apám. – Nek- 

tek nem elég egy nagy festő. Nektek egy szent kell! 
– Te nem tudod, ki a fiad. Maga Isten vezérelt téged, amikor ide 

hoztad! 

– A pénz vezérelt – mondta apám. A szerzetesek felhördültek.  

– Ne hazudj nekik! – sziszegtem. – Tudod te nagyon jól, hogy 

büszkeségből tetted!  

– Igen, büszke voltam rá, hogy a fiam úgy megfesti Krisztusnak 

és az ő áldott Anyjának ábrázatát, akár egy mester! Ti pedig, akikre 

rábíztam, tudatlanságotokban nem látjátok, hogy lángész! 

Törni kezdtem a szükséges festéket, a puha vörösbarna port, 

majd addig kevertem a felvizezett tojássárgájával, míg minden fes- 

tékszemcse feloldódott, és tökéletesen sima, áttetsző és tiszta lett a 

festék. Kikevertem a sárgát, aztán a vöröst. 

Veszekedtek rajtam. Apám az öklével fenyegette a vént. Rájuk 

se néztem. Úgyse meri megütni. Dühében belerúgott a lábamba, ami- 

től görcsöt kaptam, de nem szóltam. Kevertem tovább a festéket. 

Az egyik szerzetes odajött a bal oldalamra, és egy tiszta, fehér 

deszkát csúsztatott elém, amely lealapozva várta a szent arcmást. 
Végre elkészültem. Meghajtottam a fejemet, keresztet vetettem a 

mi módunk szerint, előbb a jobb vállamra, aztán a balra. 

– Kegyelmező Úristen, add meg nekem az erőt, add meg nekem 
a látást, vezesd a kezemet azzal a szeretettel, amelyet csak Te tudsz 

adni! – Nem tudom, mikor vettem a kezembe az ecsetet, ám egyszer 

csak ott volt, és futni kezdett, kirajzolta a Szűzanya arcának oválisát,  
aztán a csapott vállakat, aztán az összekulcsolt kezek vonalát. 

A szerzetesek hüledeztek, az apám öntelten hahotázott. 

– Ó, az én Andrejem! Az én éles nyelvű, kaján, utálatos, hálátlan 

kis lángelmém!  
– Köszönöm, apám! – sziszegtem metsző gúnnyal, megtörve ré- 

 

 

177 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

vült összpontosításomat. Engem is ámulatba ejtett az ecset suhanása. 

Ott volt a Szűzanya középen elválasztott haja, amely szorosan tapadt 

a koponyához. Nem volt szükségem eszközre, hogy tökéletes kör 

alakúra fessem a glóriáját. 

A szerzetesek adogatták a tiszta ecseteket. Az egyik tartotta a 

tiszta rongyot. Felkaptam egy ecsetet a piroshoz, amelyet addig ke- 

vertem fehérrel, míg elő nem állt a megfelelő testszín. 

– Hát nem csodálatos?  

– Hiszen épp erről van szó – szűrte a szót a fogai között a vén. – 

Ez csoda, Iván testvér, és a fiad azt fogja tenni, amit Isten parancsol. 

– Márpedig nem fogja itt befalazni magát! Vigyen el benneteket 

az ördög! Addig nem, amíg én élek! Jön velem a pusztába! 
Hahotázni kezdtem.  

– Apám – mondtam megvetően –, az én helyem itt van. 

– Ő sikerült a legjobban a családban, és most velem fog jönni a 

pusztába – mondta apám a szerzeteseknek, akik nagy tiltakozásba 

kezdtek. 

– Andrej testvér, miért fakasztottad könnyekre a Boldogságos 

Szűzanyát?  

– Isten fakasztja könnyekre – mondta az egyik szerzetes. 

– Igen, mert ő a Fájdalmas Anya. Ó, nézzétek palástjának gyö- 

nyörű redőit! 
– Ó, nézzétek a Krisztusgyermeket! – mondta apám, és még az ő 

arca is tiszteletteljes volt. – Ó, szegény kicsi Istengyermek, akinek 

hamarosan kereszten kell meghalnia! – Most az egyszer halkan, 
majdnem gyöngéden beszélt. – Ó, Andrej, micsoda tehetség! –, Ó, 

nézzétek a gyermek szemét, a kicsi kezét, a húst a hüvelykujján, azon  

a kicsi kezén! 
– Még téged is megérintett Isten fénye – mondta a vén. – Még 

egy ilyen ostoba, erőszakos embert is, amilyen te vagy, Iván testvér. 

A szerzetesek szoros gyűrűbe fogtak. Apám kinyújtotta a tenye- 

rét, amelyen apró ékkövek sziporkáztak. 
– A glóriákhoz, Andrej. Gyorsan dolgozz, Mihail herceg ma szí- 
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ne elé rendelt minket. 

– Őrültség, én mondom! – Az összes hang egyszerre kezdett zsi- 
natolni. Apám megfordult, felemelte az öklét. 

Felnéztem, és egy tiszta tábláért nyúltam, Homlokom lucskos 

volt az izzadságtól, de csak dolgoztam. 
Három ikont alkottam.  

Olyan boldogság töltött el, olyan színtiszta boldogság! Olyan 

mérhetetlenül jó volt érezni a melegségét, és tudtam, noha nem szól- 

tam, hogy ezt az apám tette lehetővé, az én nyájas, pirospozsgás,  
lármás, széles vállú apám, akit gyűlölnöm kellene. 

A Fájdalmas Anya a Gyermekkel, kezében a kendővel, amellyel  

könnyeit törli, és maga Krisztus. Fáradtan, fájó szemmel dőltem hát- 
ra. Elviselhetetlenül hideg volt. Ó, ha csak egy kis tüzet gyújtanának! 

A bal kezem meggémberedett a hidegtől. Csak a jobb kezemnek nem 

volt baja, mert azt megőrizte az alkotás lázas sebessége. Szerettem 
volna bekapni a bal kezem ujjait, de ez nem lett volna illendő ebben 

a pillanatban, amikor mindenki az ikonjaimról áradozott. 

– Mesteri! Isten remekműve! 
Az a borzasztó érzésem támadt, hogy időben nagyon távol kerül- 

tem ettől a pillanattól, a Lavra-monostortól, amelyben élnem rendel- 

tetett, a szerzetesektől, akik a testvéreim voltak, az én káromkodó, 

ostoba apámtól, aki a tudatlansága ellenére is olyan büszke volt rám.  
Patakzottak a könnyei. 

– Fiam! – mondta. Kevélyen megszorította a vállamat. Ő is gyö- 

nyörű volt a maga módján, szép, erős ember, aki nem félt semmitől, 
maga is fejedelem, ha a lovai, a kutyái és a hívei között lehetett, akik 

között egy voltam én is, a fia. 

– Hagyj békén, te nehéz fejű ökör! – mondtam. Felmosolyogtam  
rá, hogy még jobban haragudjon, de csak nevetett. Túlságosan bol- 

dog volt, túlságosan elégedett, hogy ingerelni lehessen. 

– Nézzétek, mit művelt a fiam! – Hangja árulkodóan rekedt volt. 

A sírás kerülgethette. Pedig még csak be sem volt rúgva. 
– Nem emberi kéz alkotta! – mondta a szerzetes. 
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– Nem, hát persze, hogy nem! – bömbölte apám lenézően. – 

Csak az én Andrej fiam keze. 
– Magad akarod kirakni a glóriákat az ékkövekkel, Andrej test- 

vér, vagy végezzem el én a feladatot? – kérdezte egy mézédes hang. 

Lám, már el is készült: a ragasztót fölkentem, a köveket beleil- 
lesztettem, Krisztus ikonjába ötöt. Ismét fölvettem az ecsetet, hogy 

vonalakat húzzak a Mi Urunk középen elválasztott, barna hajába,  

amely a füle mögé volt fésülve, úgy, hogy csak egy keskeny csík lát- 

szott belőle a nyaka mellett. Szélesebbre, feketébbre festettem a be- 
tűket a nyitott könyvben, amelyet Krisztus bal keze tartott. Mi Urunk 

zord komolysággal meredt rám a fáról. Szája piros és egyenes volt a 

barna bajusz alatt. 
– Gyere már, itt van a herceg, eljött a herceg! 

Szél kavarta a havat a kolostor kapuja előtt. A papok rám adták a  

rövid birkabőr bundámat. Becsatolták az övemet. Jó volt ismét érezni 
a birkabőr szagát, jó volt beszívni a friss, hideg levegőt. Apámnál 

volt a kardom. Nehéz, régi kard volt, valamikor régen ő forgatta  

messze keleten a német lovagok ellen, markolatából rég kihullottak 
az ékkövek, de azért igazi, harcra való, jó kard volt. 

A hóesésben földerengett egy lovas alakja. Maga Mihail herceg 

volt, szőrmekucsmában, szőrmével bélelt köpenyben és kesztyűben, 

a nagyúr aki kormányozta Kijevet római katolikus hódítóink nevé- 
ben. Hitüket nem fogadhattuk el, de ők meghagyták nekünk a ma- 

gunkét. A külföldi bársonyban és aranyban pompázó herceg beillett 

volna a litván királyi udvarba, amelyről csodákat hallottunk. Hogy 
tudta elviselni Kijevet, a romvárost? 

A ló felágaskodott. Apám futott, hogy megfogja a kantárt, és  

ugyanúgy fenyegette az állatot, ahogy engem.  
Fjodor herceg gyapjúba bugyolált ikonját nekem kellett vinnem. 

Megfogtam a kardom markolatát. 

– Nem fogod magaddal vinni istentelen útjaidra! – kiáltotta a 

vén. – Mihail herceg, kegyes jótevőnk, nagyságos urunk, mondd meg 
ennek az istentelen embernek, hogy nem viheti el a mi Andrejünket! 
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Láttam a hóesésen át a herceg szögletes, kemény arcát. Szürke 

szemöldöke, szürke szakálla volt, és hatalmas, rideg, kék szeme. 
– Hagyjad csak, atyám! – kiáltotta a szerzetesnek. – A fiú négy- 

esztendős kora óta vadászik együtt Ivánnal. Senki sem küldött még 

oly dús lakomákat asztalomra, és a tietekre sem. Engedd csak el! 
A ló a hátsó lábain táncolt. Apám húzta a kantárt. Mihail herceg  

lefújta az ajkáról a havat. 

Elővezették lovainkat, apám hattyúnyakú, hatalmas csődörét, és 

a kisebb termetű heréket, amely az enyém volt, mielőtt a Lavra- 
kolostorba kerültem. 

– Visszajövök, atyám! – mondtam a vénnek. – Add rám áldáso- 

dat. Mit tehetnék az én szelíd, kedves és mérhetetlenül jámbor apám 
ellen, ha maga Mihail herceg parancsol?  

– Jaj, fogd már be azt a lepcses szádat! – parancsolta apám. – 

Azt képzeled, ezt a kalatyolást fogom hallgatni Fjodor herceg kasté- 
lyáig?  

– Ezt fogod hallani, amíg a pokolra jutsz! – fenyegette a vén. – 

A legkülönb novíciusomat viszed a halálba! 
– Novícius! Egy sárgödörben novícius! Azokat a kezeket, ame- 

lyek csodákat festettek?  

– Isten festette őket! – sziszegtem. – Te is tudod, apám! Légy 

szíves, ne fitogtasd istentelenségedet és erőszakosságodat! 
Felpattantam a lovamra. A gyapjúba csomagolt ikont a mellemre 

szíjaztam. 

– Nem hiszem, hogy Fjodor testvérem halott! – mondta a herceg, 
és igyekezett megfékezni táncoló paripáját. – Talán egy másik romot  

láttak azok az utazók, talán... 

– Senki se marad életben a sztyeppén! – rimánkodott a vén. – 
Herceg urunk, ne vidd el Andrejt! Ne vidd el! – Odafutott a lovam- 

hoz. – Andrej, úgy se fogsz találni semmit! Nem lesz ott más, csak a 

hajladozó, magas fű és a fák! Tedd fel az ikont egy fa ágai közé! He- 

lyezd oda Isten akaratából, hogy ha a tatárok megtalálják, felismer- 
hessék isteni hatalmát! Tedd fel oda a pogányoknak, és jöjj haza! 
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A szél olyan dühös erővel fújta a havat, hogy nem láttam a szer- 

zetest. 
Felnéztem díszeitől megfosztott székesegyházunk kopár kupolái- 

ra. Ennyi maradt a bizánci pompa nagyszerűségéből, ennyit hagytak 

a mongolok, akiknek most katolikus fejedelmünk szedi be a népnyú- 

zó adót. Milyen kietlen és szomorú volt az én hazám. Behunytam a  

szememet, és a barlangkolostor sárfalú fülkéjére vágytam, a sűrű 

földszagra, az álmokra Istenről és az Ő jóságáról, amelyek eljönnek 

hozzám, mihelyt én is eltemetkezem. 
Jöjj vissza hozzám, Amadeo! Jöjj vissza! Ne hagyd, hogy megáll- 

jon a szíved! 

Megpördültem.  
– Ki szólít? – A havazás sűrű, fehér fátyla kettévált, és megmu- 

tatta a messzeségben az üvegvárost. Feketén villódzott, mintha a 

gyehenna tüze fűtené. Füst gomolygott belőle, hizlalta a sötétedő ég 
baljós fellegeit. Nyargalni kezdtem az üvegváros felé. 

– Andrej! – kiáltotta mögöttem az apám. 

Jöjj vissza hozzám, Amadeo! Ne engedd, hogy megálljon a szí- 

ved! 
Az ikon kihullott a bal karomból, míg a hátasomat próbáltam 

megfékezni. A gyapjú szétbomlott. Vágtattunk tovább. Az ikon legu- 

rult a dombon, a sarkain pattogott, ledobta magáról a gyapjút. Láttam  
Krisztus fénylő arcát. Erős karok ragadtak meg, és fölrántottak a ma- 

gasba, mint a forgószél. 

– Engedjetek el! – tiltakoztam. Hátranéztem. A fagyott földön 
feküdt az ikon. Krisztus kérdően meredt rám.  

Kemény ujjak szorították az arcomat. Hunyorogtam, és kinyitot- 

tam a szememet. Meleg és fény töltötte meg a szobát. A Mester is- 
merős arca hajolt felém, kék szeme vérben úszott.  

– Igyál, Amadeo! – mondta. – Igyál belőlem!  

Fejem rábukott a torkára. A forrásból felbuggyant a sűrű, habos  

vér, és lecsordult a vontarany köntösre. Hozzátapadtam, lefetyeltem.  
Kiáltottam, amikor a vér felgyújtott.  
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– Szívd ki belőlem, Amadeo! Erősen szívjad! 

Szájam megtelt vérrel. Rászorítottam ajkamat a selymes, fehér  
húsra, hogy egyetlen csöpp se menjen kárba. Nagyokat nyeltem. Vil- 

lanásnyi elmosódó képben láttam a sztyeppén nyargaló apámat, bőr- 

be öltözött, karikalábú, hatalmas alakját, övén a karddal, ahogy ke- 
ményen megveti repedezett barna bőrcsizmáját a kengyelben. Balra 

kanyarodott, tökéletes, rugalmas mozgással követte fehér lovának ha- 

talmas ugrásait. 

– Jól van, hagyjál engem, te gyáva, te pimasz, hitvány kölyök! 
Hagyjál itt! – Maga elé bámult. – Imádkoztam, Andrej, imádkoztam,  

hogy ne kaparinthassanak meg a mocskos katakombájuknak, a földbe 

vájt, sötét celláiknak! Meghallgatásra talált az imám! Menj Istennel,  
Andrej, menj Istennel, menj Istennel! 

Mesterem arca gyönyörű volt és elragadtatott, fehér tűz a meg- 

számlálhatatlan gyertyaláng aranyában. Fölöttem állt. 
A padlón feküdtem, testemben muzsikált a vér. Szédelegve fel- 

tápászkodtam. 

– Mester! 
Kitárt karokkal állt a terem túlsó végében, a rózsaszínben izzó 

padlón. 

– Jöjj hozzám, Amadeo, gyere hozzám, indulj el felém, hogy  

megpihenhess! 
Szót akartam fogadni, de nem sikerült. A terem habzott a színek- 

től. Láttam a Krisztust kereső máguskirályok menetét. 

– Ó, hiszen ez él! Él! 
– Jöjj hozzám, Amadeo!  

– Túl gyenge vagyok, Mester! Elájulok! Meghalok ebben a dicső 

fényben! – Tettem egy lépést, majd még egyet, noha lehetetlennek 
éreztem. Tettem egyik lábamat a másik elé, hogy közelebb legyek 

hozzá, aztán elestem.  

– Akkor gyere négykézláb! Gyere hozzám! 

A ruhájába kapaszkodtam. Föl kell kapaszkodnom ebbe a ma- 
gasságba, ha el akarom érni. Kinyújtottam a kezemet, megragadtam 
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jobb karjának könyökhajlatát, felhúztam magamat, végigsúrolva az 

aranyruhát. Kiegyenesítettem a lábamat. Még egyszer átöleltem, még 

egyszer megkerestem a kutat. Ittam, ittam és ittam. 

A vér aranyszínű áradatban töltötte meg a belsőmet. Átjárta ke- 

zemet és lábamat. Titán voltam, összezúztam a Mestert. 
– Adjál még belőle! – suttogtam. – Adjál! 

Olyan érzés volt, mintha a szívemet tartaná hideg márványkezé- 

ben. Hallottam szívemnek vergődését, a billentyűk nyílását és csukó- 

dását, a Mester vérének cuppogását, ahogy betör szívembe, a billen- 

tyűk örvendezését, amellyel befogadják, felhasználják, a szívem nö- 

vekedett, egyre hatalmasabb lett, ereim törhetetlen acélcsövekké erő- 

södtek e varázsital számára. 
A földön feküdtem. Ő fölöttem állt, és kitárta karjait. 

– Kelj föl, Amadeo! Gyere, állj fel, jöjj karjaimba, és vedd! 

Sírtam. Zokogtam. A könnyeim vörösek voltak, kezemet vörös 
foltok szennyezték. 

– Segíts, Mester! 

– Segítek. Jöjj, keresd meg magadnak! 
Újult erővel felpattantam. Úgy hullottak le rólam a halandó kor- 

látok, mint a béklyó vagy a bilincs. Ráugrottam a Mesterre, és lerán- 

tottam torkáról a köntöst, hogy megkeressem a sebet. 

– Üssél egy új sebet, Amadeo. 
Beleharaptam a húsba, átharaptam. A vér a szájamba lövellt. Rá- 

szorítottam a számat. 

– Gyere belém!  
Behunytam a szememet. Láttam a pusztát, a hajladozó füvet, a 

kék eget. Ott vágtatott apám egy kis csapattal. Közöttük voltam-e va- 

jon?  
– Imádkoztam, hogy szökjél el! – kiáltotta nevetve. – El is szök- 

tél! Vigyen el az ördög, Andrej! Az ördög vigye el az éles nyelvedet 

és a varázsló kezedet! Vigyen el az ördög, te mocskos szájú tacskó, 

az vigyen el téged! – Hahotázott és tovanyargalt a fűben, amely 
meghajolt előtte, és fölegyenesedett utána. 
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– Nézd, apám! – Erőlködtem, hogy ordítsak. Fel akartam hívni a 

figyelmét a kastély romjaira, de a szám tele volt vérrel. Igazuk volt. 

Fjodor herceg kastélyát lerombolták, ő pedig réges-rég kiszenvedett. 

Apám lova felágaskodott, amikor az iszalaggal benőtt, első  kőha- 

lomhoz ért. 
Visszazökkentem a langyos márványpadlóra. Azon hasaltam, rá- 

szorítottam a két tenyeremet. Fölemelkedtem. Olyan sűrű, mély és 

csodálatos volt az örvénylő rózsaszín minta, mintha víz fagyott volna 

a legdrágább kővé. Örökké tudtam volna bámulni mélységeit. 
– Állj föl, Amadeo! Még egyszer! 

Ó, milyen könnyű volt felkúsznom a karjáig, és onnan a válláig! 

Feltéptem nyakának húsát, ittam. A vér átmosott, megmutatta alako- 

mat elmém sötétségének hátterében. Láttam a fiútestet, amely az 

enyém volt, és ezzel a formával lélegeztem magamba a fényt és a 

meleget, mintha egész lényem egy olyan organizmussá változott vol- 

na, amely számtalan pórussal lát, hall és lélegzik. Parányi és erős 

szájak miriádjaival lélegeztem. 

Elteltem vérrel, nem bírtam ennél többet magamba fogadni. 
Megálltam a Mester előtt. Láttam rajta a fáradtság árnyékát, 

szemében a fájdalom szikráját. Először láttam az arcán hajdani 

embervoltának redőit, szemének sarkában az elkerülhetetlen szarka- 

lábakat. 
Ruhájának redőiben játszott a fény, amikor könnyű mozdulattal 

rámutatott A Királyok imádásának freskójára. 

– Lelked és fizikai tested mostantól össze van láncolva mind- 
örökkön-örökké – mondta. – Vámpírérzékeiden, a vámpír látásán, 

érintésén, szaglásán, ízlelésén keresztül fogod ismerni a világot. Nem 

úgy, hogy elfordulsz tőle, és a föld fekete celláiba menekülsz, hanem 

úgy, hogy kitárod karjaidat végtelen dicsőségének, mert akkor érez- 

heted igazán Isten dicsőségét és a csodákat, amelyet az Ő határtalan 

kegyelméből alkotnak az emberek. 

A Királyok imádásának freskóján mintha mozgott volna a se- 
lyembe burkolt sokaság. Ismét hallottam a paták dobogását a puha 
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földön, a csizmás lábak csoszogását. Mintha megint ugráltak volna a  

vadászkutyák a távoli hegyormokon. Láttam, hogyan remeg a virá- 
gos bozót az aranyozott menet útjában, láttam a virágok lehulló szir- 

mait. Csodálatos állatok szökelltek a sűrű erdőkben. Láttam lovának 

nyergében Lorenzót, a büszke herceget, amint elfordítja a fejét, és 
rám néz, úgy, ahogy az apám tette. Mögötte sziklák fehérlettek, va- 

dászok szökelltek barna méneken, és kutyák fickándoztak. 

– Elmúlt örökre, Mester – mondtam. Milyen fényesre esztergált, 

milyen zengő volt a hangom, mennyire kifejezett mindent, amit lát- 
tam.  

– Mi, gyermekem?  

– Oroszország, a vad pusztaságok világa, a Földanya nyirkos tes- 
tébe vájt, szörnyű, sötét cellák világa. 

Körbe-körbe forogtam. Füst szállt fel az égő gyertyák erdejéből.  

Az olvadt viasz lefolyt a cizellált ezüstön, lecsöpögött a makulátlan, 
csillogó padlóra. A padló hirtelen olyan lett, akár a tenger, ugyan- 

olyan selymes és átlátszó, és a magasban a legédesebb kékségen úsz- 

tak a festett felhők. Mintha pára gomolygott volna ezekből a felhők- 
ből, a föld és a tenger ölelkezéséből születő, meleg, nyári pára. 

Megint a freskót néztem. Odamentem hozzá, nekitámasztottam a 

kezemet, fölbámultam a hegytetők fehér kastélyaira, a törékeny, szé- 

pen ápolt fákra, a félelmetes vadonra, amely türelmesen várta kris- 
tálytiszta pillantásomat. 

– Milyen sok! – suttogtam. Nem volt szó a napkeleti bölcs sza- 

kállának telt vörös és barna árnyalataira, vagy az árnyék játékára a 
fehér ló vagy az őt vezető kopasz ember fején, vagy a tevék nyaká- 

nak kecses ívelésére, vagy a nedvet harmatozó virágok összeroppa- 

nására a hangtalan lábak alatt. 
– Egész testemmel látom! – sóhajtottam. Behunytam a szeme- 

met, és a freskónak támaszkodtam. Tökéletesen emlékeztem minden 

részletre, mert elmém kupolája lett ez a szoba, amelynek falát én ma- 

gam színeztem ki. – Hiánytalanul látom, igen! – suttogtam. 
Éreztem, hogy Mesterem átkarol. Éreztem, hogy megcsókolja a 
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– Látod ismét az üvegvárost? – kérdezte. 
– Meg tudom csinálni! – kiáltottam. Mellének támasztottam a fe- 

jemet, a freskó örvényéből kiválogattam a szükséges színeket, és  

képzeletemben felépítettem az üveget bugyborékoló szökőkutat, 
amelynek tornyai az egeket ostromolták. – Ott van, látod?  

Egymásba botló, kacagó szavakkal írtam le a tündöklő zöld- 

sárga-kék tornyokat, amelyeket sziporkáztak és remegtek a mennyei  

fényben. 
– Látod? – kiáltottam. 

– Nem, de te látod – felelte a Mester. – Az pedig több mint elég. 

Felöltöztünk a szoba hajnali sötétségében. 
Semmi sem volt nehéz, semmi sem volt olyan súlyos és ellenálló  

mint régen. Úgy rémlett, csak végig kell futtatnom ujjaimat a zeké- 

men, hogy begombolódjon. 
Lerohantunk a lépcsőn, amelynek fokai mintha elpárologtak 

volna a talpam alól, és kisiettünk az éjszakába. 

Semmiség volt megmászni egy palazzo csúszós falát, megvetni a  
lábamat a kő repedéseiben, megpihenni egy mohapárnán, amíg az ab- 

lak rácsáért nyúlok, és kitárom a rostélyt. Milyen könnyű volt beleej- 

teni a súlyos vasrácsot a derengő, zöld vízbe! Milyen mulatságos volt 

nézni, ahogy elsüllyed, ahogy a fáklyák fényét táncoltató víz locs- 
csanva nyeli magába a nehéz tárgyat! 

– Jöjj! 

A szobában tartózkodó ember felállt az asztaltól. Gyapjúsálat te- 
kert a nyakára a hideg ellen. Sötétkék köntösét gyöngyös aranysze- 

gély díszítette. Gazdag ember, bankár. Barátja a firenzeinek, de nem 

az ő halálát gyászolja e fekete tintától szagló pergamenlapokon, ha- 
nem azt számítgatja, mennyit fog nyerni, miután összes üzlettársával 

méreg és tőr végzett egy titkos lakomán. 

Gondolta-e vajon, hogy mi tettük, a vörös palástos férfi és a 

bronzhajú fiú, akik az ablakon át toppantak be a harmadik emeleten 
levő lakásába ezen a fagyos téli éjszakán? 
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Úgy ragadtam meg, mintha ifjú életem szerelme volna, és lefej- 

tettem a nyakáról a sálat, hogy hozzáférjek a verőérhez, amelyből 

táplálkozni fogok. 

Rimánkodott, hogy hagyjam abba, mondjam meg, mennyit aka- 

rok. Milyen mozdulatlanul figyelt a Mester, a bankár meg csak ri- 

mánkodott, én meg nem vettem tudomást róla, mert nem érdekelt 

más, csak az a vastag, lüktető, ellenállhatatlan ér.  

– Meg kell kapnom az életedet, uram – suttogtam. – A tolvajok 

vére erős, nem igaz, uram?  
– Ó, gyermek! – kiáltotta, és minden elszántsága összeomlott. – 

Ily valószerűtlen alakban küldi igazságtevő angyalát az Úr? 

Éles, csípős és furcsán áporodott volt ez az emberi vér a bortól 

és az ételek fűszerszámaitól. Majdnem lilának látszott a lámpa vilá- 

gánál, és a kezemre folyt, mielőtt belenyalhattam.  

Az első szívásra megállt a szíve. 
– Lassíts, Amadeo! – súgta a Mester. 

Szünetet tartottam, és a szív újra verni kezdett. 

– Ez az! Lassan egyél, lassan, hagyd, hogy a szív pumpálja a 
szájadba a vért, ez az, és óvatosan nyúlj hozzá, hogy ne szenvedjen  

fölöslegesen, mert úgyis tudja, hogy meg fog halni, és ez egymagá- 

ban elég szenvedés. 

Végigmentünk a keskeny rakparton. Már nem kellett vigyáznom  
az egyensúlyomra, holott tekintetemet magához bűvölte a daloló víz,  

amely számtalan kőfalról visszaverődve ért el idáig a tengerről.  

Érezni akartam a köveket borító, nyirkos, zöld mohát. 
Egy kihalt, kis téren álltunk, egy kőből rakott templom, magas,  

csúcsíves ajtajában, amelyet éjszakára bereteszeltek. Minden ablakon 

behúzták a zsalugátert, minden ajtót bezártak. Csend volt, rég elmúlt 
a tűzkioltás órája. 

– Még egyszer, édesem, az erőért, amelyet ad neked – mondta 

Mesterem. Lefogott és felhasított gyilkos szemfogaival. 

– Félrevezetsz engem? Meg fogsz ölni engem? – suttogtam, mert 
ismét kiszolgáltatottnak éreztem magamat, és nem volt az a termé- 
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szetfölötti erő, amellyel szabadulhattam volna a markából. 

Szökőárként távozott belőlem a vér. Ernyedt karjaim reszkettek, 
lábam rángott, akár az akasztotta. Küzdöttem, hogy ne veszítsem el 

az eszméletemet. Löktem volna el magamtól. Ám a zuhatag tovább 

ömlött belőlem, minden porcikámból, átfolyt belé. 
– Most még egyszer, Amadeo. Vedd vissza tőlem.  

Mellbe vágott. Majdnem összerogytam, olyan gyenge voltam.  

Előre dőltem, az utolsó percben kaptam el a palástját. Abba kapasz- 

kodva kúsztam föl rá, és a bal karommal átfogtam a nyakát. Hátralé- 
pett, kihúzta magát, hogy megnehezítse a dolgomat. De én nagyon 

elszánt, nagyon dacos voltam, és mindenáron gúnyt akartam űzni a 

leckéiből. 
– Nagyon helyes, édes Mester! – mondtam, miközben újra fel- 

téptem a bőrét. – Most megvagy, és szárazra foglak szívni az utolsó 

cseppig, hacsak nem leszel gyors, uram, nagyon gyors! – Akkor vet- 
tem észre, hogy nekem is apró szemfogaim vannak! 

Halkan elnevette magát. Ez még jobban feltüzelt, hogy, az, akit 

én szívok, nevet a vadonatúj szemfogaim alatt. 
Minden erőmmel ki akartam szívni a szívét. Hallottam, ahogy 

felkiált, majd ámultan nevet. Szívtam és kortyoltam, csúnya, rekedt 

hangon. 

– Hadd halljam még egyszer, ahogy kiáltasz! – suttogtam. Mo- 
hón szoptam a vért, kiszélesítettem a vágást a fogammal, a megnyúlt, 

hegyes fogaimmal, a saját szemfogaimmal, amelyek a mészárlásra  

születtek. – Könyörögj kegyelemért, uram! 
Édesen nevetett, én pedig boldogan nyeldekeltem, és büszke vol- 

tam, amiért nevet, amiért térdre borul a téren, amiért neki kell eltol- 

nia magától, mert nem vagyok hajlandó elengedni. 
– Nem bírok többet inni – közöltem, és lefeküdtem a kőre. 

Fehér csillagok égtek a jeges, fekete égen. Bámultam őket, és 

kéjes örömömre volt a kő keménysége alattam. Nem kellett törőd- 

nöm a szennyel, a nyirkossággal, a fertőzés lehetőségével. Nem kel- 
lett törődnöm az éjszaka csúszómászó teremtményeivel. Nem kellett 
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törődnöm azzal, mit gondolhatnak az ablakukon kikukkantó embe- 

rek. Nem kellett törődnöm a kései órával. Nézzetek engem, csilla- 
gok! Nézzetek engem úgy, ahogy én nézlek titeket! 

A mennyek apró szemei némán csillogtak. 

Kezdtem meghalni. Gyötrő fájdalom hasított a gyomromba, az- 

tán átvándorolt a beleimbe. 

– Most eltávozik belőled minden, ami a halandó fiúból maradt – 

mondta Mesterem. – Ne félj. 

– Nincs több zene? – suttogtam. Megfordultam, és átkaroltam  
Mesteremet, aki mellettem hevert, tenyerébe támasztva fejét. Magá- 

hoz húzott. 

– Énekeljek neked altatódalt? – kérdezte lágyan. 
Elhúzódtam tőle. Büdös fluidumok buggyantak ki belőlem. Ösz- 

tönösen szégyenkeztem, de ez is hamar elmúlt. A Mester a szokott 

könnyedséggel felkapott, és a nyakához húzta a fejemet. A szél sur- 
rogott körülöttünk. 

Aztán megéreztem az Adria hideg vizét. A tenger hullámai do- 

báltak. A tenger sós volt, gyönyörűséges és veszélytelen. Forogtam- 
pörögtem benne, és mivel egyedül találtam magamat, megpróbáltam  

megállapítani, hol lehetek. Messze kint voltam, a Lido közelében. 

Visszanéztem a fő szigetre, és kísérteties tisztasággal láttam a hor- 

gonyzó hajók sokaságán át a Dózse-palota égő fáklyáit. Úgy hallot- 
tam a sötét kikötő zsongását, mintha titokban úsznék a hajók között. 

Micsoda döbbenetes hatalom, hallani mindezeket a hangokat,  

kiválasztani egyet, és hallani hajnali motyogását, aztán áttérni egy 
másikra, és annak a szavait inni magamba! 

Úszkáltam az ég alatt egy ideig, amíg el nem szállt belőlem 

minden fájdalom. Megtisztultam, és nem akartam egyedül lenni. 
Megfordultam, és minden erőlködés nélkül úszni kezdtem a part irá- 

nyába. Mikor a hajók közelébe értem, lebuktam a víz alá. 

Megdöbbenésemre láttam a víz alatt! Annyi élet volt vámpír- 

szememben, hogy láthattam a lagúna iszapos medrébe kapaszkodó, 
hatalmas horgonyokat, és a gályák gömbölyű fenekét. Valóságos bi- 
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rodalom volt ez itt, a víz alatt. Szerettem volna alaposabban felderí- 

teni, de meghallottam Mesterem hangját – nem a telepatikus hangját, 

ahogyan most neveznénk, hanem a fizikait –, ahogy szólít, nagyon  

halkan, hogy térjek vissza a terecskére, mert ott vár. 

Letéptem bűzös ruháimat, meztelenül kiugrottam a vízből, és fu- 
tottam hozzá a hideg sötétségben, örvendezve, hogy nem is fázom.  

Mikor megláttam, kitártam karjaimat, és mosolyogtam. 

Szőrmeköpenyt tartott a kezében. Kitárta, rám terítette, szárazra 

dörgölte vele a hajamat, aztán körém csavarta. 
– Most érzed új szabadságodat. Meztelen lábadat nem bántja a 

kő hidegsége. Ha megvágod magadat, ruganyos bőröd azonnal be- 

gyógyul, és nincs az a csúszómászó apró teremtménye a sötétségnek, 
amely undort kelthetne benned. Nem árthatnak neked. Nem fog raj- 

tad a betegség. – Elhalmozott csókjaival. – A legdögletesebb vérből 

is táplálkozhatsz, mert természetfölötti tested megtisztítja és felszív- 
ja. Hatalmas teremtmény vagy, és melledben, amelyet most megérin- 

tek, itt rejtőzik a szíved, az emberi szíved. 

– Valóban, Mester? – kérdeztem, dévaj ujjongással. – Miért em- 
beri még mindig?  

– Amadeo, engem embertelennek találtál? Kegyetlennek találtál?  

Hajam lerázta magáról a vizet, és úgyszólván egyetlen pillanat 

alatt megszáradt. Kart karba öltve távoztunk a térről. 
Mikor nem feleltem neki, megállt, magához ölelt, és éhesen csó- 

kolgatni kezdett. 

– Szeretsz engem – mondtam – ilyennek, amilyen vagyok, még 
sokkal jobban szeretsz, mint azelőtt.  

– Ó, igen! – mondta. Magához rántott, összecsókolta a nyaka- 

mat, a vállamat, aztán a mellemet kezdte csókolgatni. – Most nem 
árthatok neked, nem olthatom ki az életedet egy óvatlan öleléssel. Az 

enyém vagy, az én testem, és vérem.  

Elnémult. Sírt. Nem akarta, hogy lássam. Elfordult, mikor csin- 

talanul el akartam kapni az arcát. 
– Mester, szeretlek téged – mondtam. 
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– Figyelj! – Türelmetlenül lesöpört magáról, mintha felingerel- 

ték volna a könnyei. Az égre mutatott. – Ha figyelsz, mindig tudni 

fogod, mikor jön a reggel. Érzed? Hallod a madarakat? A világ min- 

den részében élnek madarak, amelyek énekelnek hajnal előtt. 

Egy gondolatom támadt, sötét, rettenetes gondolat. Többek kö- 

zött ez hiányzott a Lavrában, Kijev városa alatt: a madárdal. Mikor a 

füves pusztaságban vadásztunk apámmal, vágtatva pagonytól pago- 

nyig, szerettem a madarak énekét. Sose töltöttünk hosszabb időket a 

folyóparti nyomorúságos putrikban úgy, hogy el ne illanjunk egy-egy 

ilyen tiltott útra a pusztaságba, ahonnan oly sokan nem tértek vissza. 

De ennek most vége. Most itt van nekem az édes Itália, az édes 

Serenissima. Itt van a Mesterem, és ennek az átváltozásnak a kéjes 

varázslata. 

– Ezért lovagoltam ki a pusztába – suttogtam. – Ezért hozott el a 

monostorból azon az utolsó napon. 
A Mester szomorúan nézett rám.  

– Remélem – mondta. – Amit múltadról tudok, akkor olvastam  

ki elmédből, amikor megnyílt előttem, de most már zárva van. Bezá- 
rult, mert vámpírrá tettelek, ugyanolyanná, amilyen én vagyok, és mi  

sose ismerhetjük egymás elméjét. Túl közel állunk, a vér, amelyen 

osztozunk, fülsiketítően harsog fülünkben, ha csendben szólnánk 

egymáshoz, így elengedem örökre annak a föld alatti monostornak a 
szörnyű képeit, amelyek vakítóan felvillantak elmédben, de mindig a  

gyötrelem, mindig a majdnem teljes reménytelenség kísérte őket. 

– Igen, reménytelenség, és úgy elszállt, mint a könyvből kitépett 
lapok, amelyeket odadobnak a szélnek. Elment, nincs nyoma. 

Siettetett. Nem haza mentünk. Másfelé tartottunk a sötét sikáto- 

rokban. 
– Most a bölcsőnkhöz megyünk – mondta – vagyis a kriptánkba, 

az ágyunkba, ami sírgödör. 

Beléptünk egy romos, régi palotába, ahol csupán néhány sze- 

gény aludt. Nem tetszett. A Mester fényűzéshez szoktatott. Onnan 
lementünk egy pincébe, ami lehetetlenségnek tűnhet a vízben áporo- 
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dó Velencében, de akkor is pince volt. Lementünk a kőlépcsőn, be- 

léptünk a súlyos bronzajtón, amelyet emberi erővel nem lehetett vol- 
na kinyitni, és a vaksötétben megkerestük az utolsó szobát. 

– Mutatok egy trükköt – súgta a Mester. – Egy éjszakán, ha elég 

erős leszel, magad is megcsinálhatod. 
Pattogást, ropogást hallottam, és fellángolt a kezében egy fáklya. 

Puszta akarattal gyújtotta meg. 

– Minden évtizeddel és minden évszázaddal erősebb leszel. 

Hosszú életed során többször is megállapíthatod majd, hogy varázs- 
hatalmad ugrásszerűen gyarapodott. Óvatosan próbálgasd képessége- 

idet, és óvd azt, amit fölfedezel. Okosan használd, amit fölfedezel.  

Ne húzódozz semmiféle hatalomtól, mert ez olyan dőreség, mint mi- 
kor a halandó az erejétől fél. 

Bólintottam, és megigézve bámultam a lángot. Tűzben még sose  

láttam ennyi színt. Nem iszonyodtam tőle, pedig tudtam, hogy ez az 
egyetlen, ami elpusztíthat. A Mester is megmondta, ugye?  

Intett, hogy nézzem meg a szobát. 

Hogy milyen gyönyörű volt! Arannyal rakták ki a padlóját! 
Arany volt még a mennyezete is. Két kő szarkofág állt a közepén, 

mind a kettőn egy-egy szoboralak a régies stílusban, vagyis a termé- 

szetesnél sokkal zordabbra és ünnepélyesebbre faragták őket. Ahogy 

közelebb mentem, láttam, hogy hosszú köntösű, sisakos lovagokat 
ábrázolnak. Oldalukon nehéz, kétkezes kard lógott, kesztyűs kezüket 

imára kulcsolták, szemüket lehunyták örök álomra. Mindkettőt be- 

aranyozták-ezüstözték, és megszámlálhatatlan pici drágakővel ékesí- 
tették. Övüket ametisztekkel rakták ki, köntösük nyakát zafírokkal. 

Kardjaik hüvelyén topázok ragyogtak. 

– Nem hozza kísértésbe ez a gazdagság a tolvajt? – kérdeztem. – 
Nem kockázatos ebben aludni, egy romos ház alatt?  

Felkacagott.  

– Te tanítasz elővigyázatra? – kérdezte mosolyogva. – Ezt neve- 

zem szemtelenségnek! Ide nem jöhet be tolvaj. Nem voltál tudatában  
erődnek, amikor kinyitottad az ajtót. Nézd meg a reteszt, amellyel 
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bezártam magunk után, ha már ennyire aggodalmaskodsz. Most pe- 

dig lássuk, fel tudod-e emelni a koporsó fedelét. Lássuk, vagy-e 

olyan erős, mint amilyen pimasz. 

– Nem akartam pimaszkodni! – tiltakoztam. – Hála Istennek, 

hogy mosolyogsz! – Felemeltem a koporsófedelet, és az alsó részét 

félre toltam. Semmi volt az egész, pedig tudtam, hogy nehéz kőből 

készült. – Ó, értem! – szóltam alázatosan. Ragyogó ártatlansággal 

mosolyogtam a Mesterre. A koporsót királyi bíbor damaszttal bélel- 

ték. 
– Bújj be a bölcsődbe, gyermek! – mondta. – Félelem nélkül 

várd a napkeltét. Ha eljön, mélyen elalszol. 

– Nem alhatok veled?  
– Nem. Ezt az ágyat rég előkészítettem neked: itt kell hálnod. Az 

én keskeny nyoszolyám, itt, melletted, nem elég nagy kettőnknek. De 

most már az enyém vagy, az enyém, Amadeo. Ajándékozz meg még 
ezer édes csókkal, ó, igen, ilyen édesekkel... 

– Mester, sose engedd, hogy megharagítsalak! Sose engedd, 

hogy... 
– Nem, Amadeo, légy te csak a dacos, a kételkedő, az én vakme- 

rő és hálátlan tanítványom. – Kissé szomorúnak tűnt. Gyengéden 

megtolt, és a koporsóra mutatott. A bíbor selyemdamaszt csillámlott. 

– Hát akkor belefekszem – suttogtam. – Ilyen fiatalon. 
Láttam az arcán a fájdalom árnyékát, miután ezt mondtam. Meg 

is bántam, szerettem volna mondani valamit, amivel jóváteszem, de ő 

sürgetett, hogy siessek. 
Ó, milyen hideg volt, minden bélésével együtt, és milyen ke- 

mény! Helyére toltam a fedelet, mozdulatlanul feküdtem, és füleltem. 

Hallottam, amint elfújja a fáklyát, aztán csikorgott a kő, mikor fel- 
nyitotta a saját sírját. 

Hallottam a hangját: 

– Jó éjszakát, ifjú szerelmem, gyermekszerelmem, fiam! – 

mondta. Elernyedtem. Milyen élvezetes volt ez az egyszerű lazítás! 

Milyen új volt minden! 
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Messze távol, szülőföldemen a szerzetesek énekeltek a barlang- 

kolostorban. 
Álmosan tűnődtem az emlékeken. Hazamentem Kijevbe. Képpé 

rendeztem az emlékeimet, hogy tanulhassak. Majd az éjszaka utolsó 

tudatos percében örökre búcsút vettem tőlük, búcsút mondtam min- 

den hitnek és kényszernek. 

Elképzeltem a Mester szobájának falán A Királyok imádásának 

tüzes izzását, amelyet újra tanulmányozhatok, ha lemegy a nap. Úgy 

tűnt szertelen, szenvedélyes lelkemnek, újszülött vámpírszívemnek, 
hogy a napkeleti bölcsek nemcsak Krisztus születéséhez érkeztek, de 

az én újjászületésemhez is. 
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HA AZT KÉPZELTEM, hogy vámpírrá változásommal véget ér 

a tanulóidőm Mariusnál, akkor tévedtem. Nem bocsátott szabadon 

azonnal, hogy kedvemre lubickolhassak új hatalmamban. 

Az átalakulásomat követő éjszakán kezdődött csak el amúgy is- 

tenigazából az oktatásom. Most nem a halandó életre készítettek fel, 

hanem az örökkévalóságra. Mesterem elmondta, hogy őt majdnem 

tizenöt évszázada változtatták vámpírrá, és hogy fajtánk az egész vi- 

lágon megtalálható. Titkolózók, gyanakvók és gyakorta kétségbeej- 

tően magányosak az éjszaka vándorai, ahogyan Mesterem hívta őket. 

Sokszor annyira felkészületlenek a halhatatlanságra, hogy egész léte- 

zésük a gyászos balsikerek sorozata, majd végül annyira erőt vesz 

rajtuk a kétségbeesés, hogy elégetik magukat máglyán, vagy kimen- 
nek a napra. 

Ami a nagyon öregeket illeti, akiknek, Mesteremhez hasonlóan, 

sikerült túlélniük korokat és birodalmakat, ők többnyire embergyűlö- 

lők. Keresnek maguknak egy várost, ahol despotaként uralkodhatnak 

a halandókon, és elűzik a fiókákat, akik megpróbálnak osztozni terü- 

letükön, akár úgy is, hogy elpusztítják a tulajdon fajtájukat. 

Velence Mesterem kizárólagos birtoka, vadaskertje volt, a saját 
arénája, ahol tetszése szerint rendezett olyan játékokat, amelyeket a 

korszellem tükrének tartott. 

– Minden elmúlik – mondta –, kivéve téged. Figyelned kell arra, 
amit mondok, mert ez a túlélés leckéje, alapvető tanítása. A körítés  

később jön. 
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A legfontosabb lecke az volt, hogy csak a „gonosztevőt” öljük  

meg. Egyébként a múltnak kútjába merült századokban ez volt a vér- 
ivók szent kötelessége; a pogány időkben még valami obskúrus kul- 

tusza is volt a vámpíroknak, akiket az igazságszolgáltatás eszközei- 

ként imádtak. 
– Soha többé nem engedhetjük, hogy ily babonák övezzenek 

minket és hatalmunk misztériumait. Nem vagyunk tévedhetetlenek. 

Nem kaptunk megbízatást Istentől. Úgy járjuk a földet, mint az őser- 

dők nagymacskái, és ugyanúgy nincsen több előjogunk azokra, aki- 
ket megölünk, mint bármely lénynek, amely élni próbál. 

– Ám az az elv igenis örök érvényű, hogy az ártatlanok lemé- 

szárlása az őrületbe hajt. Hidd el nekem, hogy a lelki békéd érdeké- 
ben meg kell maradnod a gonoszoknál, de még őket is meg kell ta- 

nulnod szeretni, legyenek bármilyen szennyesek és elfajzottak, és a 

magad gazdagodására kell használnod a látomásokat, amelyek elke- 
rülhetetlenül megtöltik szívedet és lelkedet az öles közben. 

– Ha ártatlanokat ölsz, előbb-utóbb elfog a lelkifurdalás, az pe- 

dig meghozza a tehetetlenséget, és végül a kétségbeesést. Persze 
gondolhatod, hogy túl kemény és könyörtelen vagy a bűntudathoz. 

Érezheted magadat magasabb rendűnek a halandóknál, kereshetsz 

mentséget ragadozó szertelenségednek abban, hogy neked végül is 

csak a létfenntartásodhoz szükséges vérre volt szükséged. De ez nem  
működik hosszú távon. 

– Hosszú távon rá fogsz jönni, hogy inkább vagy ember mint 

szörnyeteg, hogy minden, ami nemes benned, éppen az emberséged- 
ből fakad, és felfokozott érzékeiddel épp hogy még magasabbra kell 

becsülnöd a halandókat. Meg fogod szánni azokat, akiket leölsz, még 

a legelvetemültebbeket is, a halandókat pedig olyan halálosan meg- 
szereted, hogy lesznek éjszakák, amikor még a böjt is vonzóbbnak 

fog tűnni a véres lakománál. 

Feltétel nélkül elfogadtam, amit mondott, és hamarosan fejest 

ugrottam vele együtt Velence sötét alvilágába, a kocsmák és a bűn 
rengetegébe, amelyről korábban, amikor még Marius de Romanus  
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bársonyba öltözött, titokzatos „inasa” voltam, nem igazán voltak ta- 

pasztalataim. Persze ismertem ivókat, ismertem az olyan divatos kur- 

tizánokat mint a mi drága Biancánk, de nem találkoztam Velence 

igazi rablóival és gyilkosaival, akik a táplálékomat adták. 

Hamarosan megértettem, miért mondta Mesterem, hogy szokjak 

rá a gonoszokra, és építsem be magamba ezt a hajlandóságot. Az ál- 

dozataimból származó látomások minden ölessel erősödtek. Ragyogó 

színeket láttam, amikor öltem. Néha előbb láttam ezeket a színeket 

az áldozataim körül, mintsem lecsaptam volna rájuk. Vannak, akik 

rőtes árnyékot vetnek, vannak, akiket tüzes narancsszín fény lobog 

körül. Legaljasabb és legerősebb áldozataim dühe gyakran vakított 

olyan élénksárga fénnyel, hogy támadás és ivás közben is megfájdult 
tőle a szemem. 

Először borzasztóan erőszakos és heves gyilkos voltam. Mikor 

Marius bedobott a latrok közé, törtem-zúztam, darabos dühvel tom- 
boltam, kivonszoltam áldozataimat a kocsmából vagy a bordélyból, 

sarokba szorítottam a rakparton, majd úgy téptem fel a torkukat, 

mintha veszett kutya lennék. Gyakran olyan mohón ittam, hogy az 
áldozat szíve meghasadt. Márpedig ha a szív leáll, ha az áldozat 

meghal, nincs, ami a szájunkba szivattyúzza a vért, márpedig akkor 

már egyáltalán nem olyan finom.  

Ám Mesterem, a halandók erényeiről tartott összes fennkölt be- 

széd és a felelősségeink gyémántkemény következetességű hangsú- 

lyozása ellenére is megtanított, hogyan kell rafináltan ölni. 

– Lassan csináld – mondta. Jártuk a csatornák keskeny partjait. 
Utaztunk gondolában, füleltünk természetfölötti hallásunkkal a ne- 

künk szóló beszédekre. – Az esetek felében be sem kell menned a 

házba az áldozatért. Állj meg a ház előtt, olvass a halandó gondolata- 
iban, dobj neki valamilyen néma csalit. Ha olvasod a gondolatait, 

csaknem bizonyos, hogy az üzenetedet is meghallja. Kicsalogathatod 

szavak nélkül. Ellenállhatatlan vonzást gyakorolhatsz rá. Amikor ki- 

jön, csapj le rá. 
– Nem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros ér- 
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telmében vérét ontsad. Öleld át, szeresd, ha akarod. Simogasd ráérő- 

sen, harapd meg körültekintően. Aztán lakomázz olyan lassan, ahogy  
csak tudsz. Ilyen módon a szíve végig kiszolgál. 

– Ami a látomásokat illeti, és ezeket a színeket, amelyeket emlí- 

tettél, igyekezz tanulni belőlük. Hadd mondja el a haldokló áldozat, 
amit tud az életről. Ha eléd pergeti hosszú életének képeit, vizsgáld 

meg, vagy inkább ízleld meg őket. Igen, ízlelgesd őket! A színeket  

engedd magadba. Szívd tele magadat az élménnyel. Vagyis légy egy- 

szerre aktív és mélységesen passzív. Egyesülj az áldozattal. És min- 
dig figyelj rá, mikor áll le a szív, mert az igazi orgiasztikus érzés, de 

könnyen átsiklik rajta a figyelem.  

– Utána tüntesd el a halottat, vagy nyald le a szúrt sebet a torká- 
ról. Ehhez elég egyetlen csöpp véred a nyelved hegyén. Velencében 

megszokott dolog a temetetlen hulla, ami megkímél a fáradozástól. 

De ha a környező falvakban vadászunk, akkor gyakran el kell temet- 
ned a maradványokat. 

Lelkesen követtem tanítását. Mennyei örömet szereztek a közös 

vadászatok. Gyorsan megértettem, hogy Marius szántszándékkal 
gyilkolt olyan bárdolatlanul az átalakításom előtt tartott szemléltetés  

során. Azt akarta, hogy sajnáljam meg az áldozatokat, szörnyedjek 

el. Azt akarta, hogy förtelemnek lássam a halált. Ám én, ifjúságom, 

az iránta érzett rajongás és a rövid halandó életemben elszenvedett 
bántalmazások miatt nem úgy reagáltam, ahogy remélte. 

Bármint lett légyen is, most sokkal rafináltabb gyilkosnak mu- 

tatkozott. Gyakran megosztoztunk az áldozaton, én a torkából ittam, 
ő a csuklójából. Néha úgy tartotta kedve, hogy lefogja nekem az ál- 

dozatom, amíg kiiszom a vérét. 

Mivel újonc voltam, minden éjszaka szomjaztam. Két-három éj- 
szakát kibírtam volna öles nélkül, igen, és néha meg is tettem, ám az 

önmegtartóztatás ötödik éjszakájára annyira legyengültem, hogy nem  

bírtam kikelni a szarkofágból. Ebből azt a következtetést vontam le, 

hogyha egyszer magamra maradok, legalább négynaponta ölnöm 
kell. 
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Az első hónapok féktelen orgiában teltek. Minden öles izgalma- 

sabb delejesebb, kéjesebb volt az előzőnél. Egy csupasz torok látvá- 

nya olyan izgalomba hozott, hogy makogó állattá vadultam, amely 

nem ismer tartózkodást. Amikor kinyitottam a szememet a jéghideg, 

kőkemény sötétségben, emberi húst képzeltem magam elé. Éreztem  
csupasz kezemben, akartam, és addig semmi más nem érdekelt az éj- 

szakából, míg hatalmas kezem közé nem kaphattam, hogy vele ál- 

dozzak éhségemnek. 

Az öles után hosszú percekig édes izgalom borzongatott, amíg a 
meleg, illatos vér megtalálta útját a végtagjaimba, eltöltötte arcomat 

nagyszerű hevével. 

Amilyen ifjú voltam, ez, és egyedül ez elég volt, hogy megbabo- 
názzon. 

Ám Marius nem engedte, hogy dagonyázzak a vérben, mint egy 

szeleburdi fiatal ragadozó, amelynek nincs más gondolata, csak hogy 
minden éjszaka nyakalhasson. 

– Most már komolyan neki kell látnod a történelemnek, a filozó- 

fiának és a jognak – mondta. – Nem azért, hogy a páduai egyetemre 
menj, hanem hogy kibírd. 

Tehát miután végeztünk a lopakodó vadászattal, és visszatértünk 

a palazzo melegébe, a könyvek mellé parancsolt. Azt akarta, hogy 

tartsak nagyobb távolságot magam meg Riccardo és a többiek között, 
nehogy gyanút keltsen bennük a változás. 

Azt mondta, a fiúk „tudnak” róla, akkor is, ha ez nem tudatoso- 

dik bennük. A testük tudja, hogy már nem vagyok ember, bár az el- 
méjüknek időre lehet szüksége ahhoz, hogy elfogadják a tényt. 

– Mutass irántuk szeretetet, udvariasságot, jóindulatot, de tartsd 

meg a distanciát – mondta Marius. – Mire felfogják, hogy valóban 
megtörtént az elképzelhetetlen, addigra megnyugtattad őket, hogy 

nem vagy ellenségük, még mindig Amadeo vagy, akit szeretnek, és 

ha lényedben meg is változtál, változatlan maradt a szeretet, amelyet  

irántuk érzel. 
Ezt megértettem. Rögtön még jobban szerettem Riccardót. Még 
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jobban szerettem a többi fiút. 

– Mester! De hát te sose veszted el a türelmedet, amiért lassab- 
ban jár az eszük, és olyan ügyetlenek? – kérdeztem. – Való igaz, én 

szeretem  Őket, de te bizonyára nálam kritikusabb szemmel látod a 

fiúkat. 
– Amadeo – felelte szelíden –, ők mind meg fognak halni. – 

Mérhetetlen gyász csengett a hangjában. 

Én is azonnal átéltem ugyanezt; mostanában így voltam az érzé- 

sekkel. Úgy zuhantak rám, akár egy katarakta, és egyszerre töltöttek  
meg a tanításukkal. 

Mind meg fognak halni. Igen, és én halhatatlan vagyok. 

Ezek után nem bánhattam másképp velük, mint türelemmel. Kü- 
lön élvezet volt számomra, hogy nézzem és tanulmányozzam őket, 

bár ezt természetesen sohasem adtam tudtukra. Tobzódtam részlete- 

ikben, mintha egzotikus élőlények lennének, igen... mert ők mind 
meg fognak halni. 

Túl sok ez ahhoz, hogy elmondjam, túl sok. Nem is tudom, ho- 

gyan öntsem szavakba, mi minden tisztázódott előttem, csak az első 
hónapokban. És amit akkor megtudtam, még tovább mélyült, ahogy 

telt az idő. 

Ahova csak néztem, a folyamatot láttam: éreztem az oszlás sza- 

gát, ugyanakkor láttam a növekedés misztériumát, a virágzás és az 
érlelődés csodáját. Ámulattal és ujjongással töltött el minden folya- 

mat, lett légyen bár a célja a csúcspont vagy a sír. Egyetlen kivétel 

volt: az emberi agy széthullása. 
Az állam- és jogtudomány keményebb dió volt. Bár kimondha- 

tatlanul gyorsan olvastam, és úgyszólván azonnal megértettem a  

mondatokat, erővel kellett kicsiholnom magamban az érdeklődést az 
ókori római jog és Justinianus császár nagy műve, a Corpus Juris 

Civilis iránt, amelyet a Mester a történelem egyik legnagyszerűbb 

törvénygyűjteményének tartott. 

– A világ egyre javul! – oktatott Marius. – A civilizáció minden 
évszázaddal szerelmesebb lesz az igazságba. Egyszerű emberek is 
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osztozhatnak a gazdagságban, amely a hatalmasok zsákmánya volt 

egykoron, a művészet felvirágzik a kivívott szabadságtól, egyre le- 
leményesebb, színesebb és szépségesebb lesz. 

Ezt én csak elméletileg értettem. Nem érdekelt a jog, nem hittem  

benne. Sőt mérhetetlenül lenéztem Mesterem elképzeléseinek elvont  
oldalát. Vagyis hogy nem őt néztem le, de ott bujkált bennem a lené- 

ző ellenszenv a jog, a törvényhatóságok és az állami intézmények 

iránt, amelyek annyira átfogtak mindent, hogy még én se értettem 

őket. 
Mesterem azt mondta, hogy ő megérti. 

– Sötét és barbár országban születtél – mondta. – Bár visszavi- 

hetnélek két évszázadot az időben, azokba az évekbe, amikor Batu, 
Dzsingisz kán unokája még nem pusztította el Kijevet, a Rusz gyö- 

nyörű fővárosát, amikor még valóban aranyból voltak a Szent Zsófia 

kupolái, és életrevaló, magabiztos emberek lakták a várost! 
– Annyit hallottam a régi dicsőségről, hogy a könyökömön jön 

ki! – mondtam halkan, mert nem akartam megharagítani. – Fiú ko- 

romban másról se meséltek. Ott vacogtam a tűz mellett abban a  
nyomorúságos faházban, amelyikben laktunk, a fagyos folyó mellett, 

és hallgattam ezt a marhaságot. Patkányok voltak a házunkban. Nem 

volt nálunk semmi szép, csak az ikonok, meg az apám nótái. Romlás 

és rothadás az egész, az az iszonyatos nagy ország! Csak az tudhatja, 
mekkora Oroszország, aki már járt benne, vagy elutazott Moszkva és 

Novgorod jéghideg, északi erdeibe, vagy keletre, Krakkóba, úgy, 

mint apám és én. – Félbeszakítottam magamat. – Nem akarok azokra 
az időkre, vagy arra a helyre gondolni – mondtam. – Itáliában az em- 

berek álmukban se bírnák elviselni azt az országot! 

– Amadeo, minden országban és minden embernél más ütemben 
fejlődik a jog és az igazság. Én, mint ezt réges-rég kifejtettem, azért  

választottam Velencét, mert ez egy fenséges köztársaság, és mert né- 

pe sziklaszilárdan gyökerezik az anyaföldben azon egyszerű oknál 

fogva, hogy kalmár, és kereskedelemből él. Szeretem Firenze híres 
városát, mert uralkodói, a Mediciek, bankárok, nem pedig naplopó, 
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kékvérű arisztokraták, akik, a hitük szerint Istentől kapott előjogaik 

nevében lefitymálnak minden erőfeszítést. Itália városait olyan em- 

berek tették naggyá, akik dolgoznak, akik alkotnak, akik cseleksze- 

nek. Éppen ezért az itteni rendszerben több az együttérzés, és száz- 

szorta több lehetőséget kínál minden férfinak és nőnek. 
Egész megszeppentem ettől a beszédtől. Mit akar ez jelenteni? 

– Amadeo, immár tied a világ – mondta a Mester. – Nagyobb 

vonalaiban kell látnod a történelmet. Idővel úgyis nyomasztani kezd 

a világ állapota. Majd te is rá fogsz jönni, hasonlóan a többi halhatat- 

lanhoz, hogy nem zárhatod ki a szívedből. Főleg te nem.  

– Miért? – kérdeztem némileg dohogva. – Úgy vélem, a szeme- 

met becsukhatom! Mit érdekel engem, hogy egy ember bankár-e, 

vagy kereskedő! Mit számít az nekem, ha a város, ahol élek, maga  

építi a kereskedelmi flottáját? Mester, csak ebben a palotában az 

örökkévalóságig el tudnám nézni a festményeket! Hiszen A Királyok 
imádását sem térképeztem föl minden részletében, és hány van még 

rajta kívül! És akkor még nem is vettem a város képeit! 

A Mester megcsóválta a fejét. 
– A festmények tanulmányozása elvezet az ember tanulmányo- 

zásához, és az ember tanulmányozása eljuttat odáig, amikor vagy jaj- 

veszékelsz, vagy ujjongsz az emberek világának állapotán. 

Ebben nem hittem, de a tanterven nem változtathattam. Azt ta- 
nultam, amit előírt. 

Mármost Mesterem számos tehetséggel bírt, amelyeknek én hí- 

ján voltam, de azt mondta, idővel bennem is kifejlődnek. Akaratere- 
jével tudott tüzet gyújtani, de csakis akkor, ha megvoltak hozzá a fel- 

tételek, vagyis ha a szövétneket már beáztatták kátrányba. Játszi 

könnyedséggel, az ablakpárkányokba kapaszkodva tudott felmászni a 
falakon, elegáns szökkenésekkel lökve magát feljebb, és képes volt 

akármilyen mélyre merülni a tenger alá. 

Vámpírszeme és -hallása természetesen sokkal élesebb és erő- 

sebb volt az enyémnél. Engem zavartak a tolakodó hangok, ő tudta, 
miként zárja ki őket magából. Ezt még el kellett sajátítanom. Tanul- 
 

 

203 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

tam is lelkes buzgalommal, mert volt, mikor egész Velence össze- 

folyt a hangok és az imák kakofóniájává. 
Volt még egy hatalmas képessége, ami belőlem hiányzott: fel 

tudott szállni a levegőbe, és nagy távolságokat tett meg szélsebesen. 

Ezt többször megmutatta, ám amikor felragadott magával, vagy elta- 
kartatta velem az arcomat, vagy úgy szorított magához, hogy ne lát- 

hassam, hova és hogyan megyünk. 

Nem értettem ezt a vonakodást. Ám egy éjszakán, amikor nem 

volt hajlandó ezzel a bűvös módszerrel átvinni a Lido szigetére, hogy 
megnézzük a fáklyafényes hajókról fellőtt petárdák éjszakai tüzes já- 

tékát, megrohantam a kérdéseimmel. 

– Félelmetes hatalom – mondta hidegen. – Félelmes dolog fel- 
vonni a horgonyt, amely a röghöz köt. Melléfogások, balesetek kí- 

sérnek, amíg megtanulod. Mihelyt olyan szakértő leszel, aki fel tud 

emelkedni a légkör felső rétegeibe, ott nemcsak a tested fog reszket- 

ni, de a lelked is. Mert nem természetfölöttinek, hanem természetel- 

lenesnek fogod érezni. – Láttam rajta, hogy szenved. Megcsóválta a 

fejét. – Ez az egyetlen adottságunk, amely valóban embertelennek 
nevezhető. Nem tanulhatom meg a halandóktól, miként használjam a  

lehető legjobban. Minden más tehetségemnél az emberek a tanítóim. 

Az emberi szív az én iskolám. De ennél nem. Magam vagyok a má- 

gus; magam vagyok a varázsló vagy a boszorkánymester. Nagyon 
csábító, könnyen a rabszolgájává tehet. 

– Hogyhogy? – csodálkoztam.  

Erre nem tudott mit felelni. Meg nem is akaródzott beszélnie ró- 
la. Végül egy kicsit türelmetlen lett. 

– Amadeo, néha úgy nyaggatsz a kérdéseiddel, mintha tartoznék 

neked ezzel a kiműveléssel! Pedig hidd el, nincs így! 
– Mester, te alkottál, és ragaszkodsz hozzá, hogy engedelmes- 

kedjek. Olvastam volna én Abélard-tól a Szerencsétlenségeim törté- 

netét és az oxfordi Duns Scotus írásait, ha te nem parancsolod? – 

Torkomon akadt a szó. Eszembe jutott apám, akivel örökösen gúnyo- 
lódtam, feleseltem, kötekedtem, és elveszítettem a bátorságomat. 

 

 

204 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

– Csak magyarázd el, Mester! – kérleltem.  

– Na jó – egyezett bele. – Hát így megy. Nagyon magasra fel tu- 
dok szállni az égbe, és nagyon sebesen tudok repülni. A fellegeken 

nem mindig törhetek át. Sokszor felettem vannak. Ám oly gyorsan 

szállok, hogy alattam elmosódik a föld, és idegen országokban talá- 

lom magamat, ha leereszkedem. Annyit mondhatok, hogy varázsla- 

tossága ellenére is felzaklató és megrendítő élmény. Ha ezt a képes- 

ségemet használom, utána néha összezavarodom, szédelgek, nem tu- 

dom, mit akartam, vagy hogy akarok-e élni. Talán az okozza, hogy 

túlságos hirtelenséggel követik egymást a változások. Sose beszéltem 

még róla senkinek úgy, ahogyan neked, te pedig csak egy kamasz  

vagy, nem értheted. 
Nem is értettem. 

Ennek ellenére hamarosan ő akarta, hogy kerekedjünk fel, és az 

utazás, amelyre mentünk, hosszabb volt minden eddiginél. Alko- 
nyatkor indultunk, és mérhetetlen elképedésemre alig néhány órával 

később Firenze messzi városában tértem magamhoz. 

Ott, abban a Venetótól annyira különböző világban, másfajta itá- 
liaiak között, más stílusú palotákat és templomokat látogatva értet- 

tem meg először, mire célzott a Mester. 

Tévedések elkerülése végett mondom, jártam már Firenzében a 

többiekkel, amikor Marius halandó inasa voltam. Ám az a futó pil- 
lantás semmi volt ahhoz képest, amit vámpírként láttam. Most félis- 

teni adottságaim voltak az értékeléshez. 

Éjszaka volt, már elmúlt a tűzkioltás ideje. Firenze kövei söté- 
tebbek, borúsabbak voltak, jobban emlékeztettek erődre, a homályos, 

keskeny utcákat nem derítették fel a csatornák fénylő pántlikái. Palo- 

táin hiába kerestem a velencei híres házak buja mór indáit, a csillo- 
góra csiszolt homlokzatokat. Jellegzetes itáliai módon magukba zár- 

ták a pompát. Holott gazdag város volt, a szemet gyönyörködtető 

szépségek csordultig telt kupája. 

Hiszen végül is Firenzében jártunk, annak az embernek a szék- 
helyén, akit Lorenzo il Magnificónak neveztek. Ő volt az a delejes  
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alak a nagy falfestményen, Marius másolatán, amelyet sötét újjászü- 

letésem éjszakáján láttam. Alig néhány éve még ő is élt. 
Nagy nyüzsgésbe érkeztünk, holott sötét volt, a városnak aludnia 

kellett volna, ám itt csoportokba verődött férfiak és asszonyok álldo- 

gáltak az utcák kemény kövén. Valami baljós nyugtalanságot érez- 

tem a Piazza della Signorián, a város főterén. 

Kivégzés volt aznap, ami aligha nevezhető ritkaságnak Firenzé- 

ben vagy Velencében. Máglyát gyújtottak, megmaradt az égett fa, a 

megperzselt hús szaga, bár a nyomokat napszállatig eltakarították. 
Én ösztönösen utáltam az ilyesmit, ami, megjegyzem, nem volt 

általános. Óvatosan közelítettem a színhelyhez, nem akartam, hogy 

kiélesedett érzékeimet sokkolja a kegyetlenség valamilyen szörnyű 
jele. 

Mikor még én is fiú voltam, Marius mindig arra intett minket, 

hogy ne „élvezzük” az ilyesfajta látványosságokat, hanem képzeljük  
magunkat az áldozat helyébe. Akkor fogjuk a legtöbbet tanulni ab- 

ból, amit látunk. 

Mint a történelemből tudod, a kivégzések nézőközönsége gyak- 
ran tanúsított szélsőséges kegyetlenséget, és gúnyolták is az áldoza- 

tokat, gondolom, félelemből. Nekünk, Marius fiainak, szörnyen ne- 

hezünkre esett a bitóra vagy máglyára szánt emberekkel együtt érez- 

nünk. Szóval a Mester eleve meghiúsította a szórakozást. 
Persze az ilyen rituálék csaknem mindig nappal történtek. 

Marius sose volt jelen. 

Most, mikor beléptünk a fenséges Piazza della Signoriára, láttam  
rajta, hogy viszolyog a levegőben lebegő pernyétől, és az orrfacsaró  

szagoktól. 

Azt is észrevettem, hogy sötét leplekbe burkolt, sebesen mozgó 
alakunk könnyedén képes kerülgetni a halandókat. Lábunk szinte 

nem is ütött zajt a kövön. Ez a lopakodó, kecses mozgás a vámpírok 

egyik tehetsége: ezzel illanunk el, ha egy-egy halandó netán váratlan  

érdeklődést tanúsít irántunk. 
– Olyan, mintha láthatatlanok volnánk – mondtam Mariusnak –, 
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mintha semmi sem árthatna nekünk, mert valójában nem tartozunk 

ide, és hamarosan eltávozunk. – Felnéztem a teret határoló, komor  
pártázatra. 

– Igen, de ne feledd, hogy valójában nem vagyunk láthatatlanok! 

– súgta. 
– De ki halt meg itt ma? Az emberek tele vannak gyötrelemmel  

és félelemmel. Figyeld csak! Van elégedettség, és van siránkozás. 

Nem válaszolt. Kezdtem idegeskedni. 

– Mi ez? Nem lehet közönséges dolog – mondtam. – A város túl 
éber és nyugtalan. 

– A nagy reformerük, Savonarola – felelte Marius. – Ő halt meg 

ma. Felakasztották, aztán elégették. Hála Istennek, már halott volt,  

mire belekaptak a lángok. 

– Te sajnálod Savonarolát? – hüledeztem. Ezt az embert, akit 

némelyek tarthattak nagy reformernek, de minden ismerősöm átkoz- 
ta. Kárhoztatta az érzékek gyönyöreit, érdemtelenként ostorozta azt a 

bölcseleti iskolát, amely Mesterem világlátásának alapját képezte. 

– Én sajnálok minden embert – felelte Marius. Intett, hogy kö- 
vessem. Bementünk egy közeli utcába, otthagytuk a vérfagyasztó te- 

ret. 

– Még ezt is, aki rábeszélte Botticellit, hogy a saját kezével dob- 

ja a festményeit a Hiúságok Máglyájára? – kérdeztem. – Hányszor 
hívtad fel a figyelmemet a Botticelli-másolataidon egy-egy bájos 

részletre, amelyet örökre az emlékezetembe akartál vésni? 

– Veszekedni akarsz velem az idők végezetéig? – kérdezte 
Marius. – Örülök, hogy vérem minden értelemben új erőt adott ne- 

ked, de muszáj ráugranod minden szóra, amelyet kiejtek a számon? – 

Haragosan végigmért. A fáklyafény megvilágította gunyoros moso- 
lyát. – Egyes nevelők hisznek ebben a módszerben, és meg vannak 

győződve róla, hogy tanítvány és tanár örökös súrlódásából pattan- 

nak ki a nagyobb igazságok. De én nem ezt hiszem! Az én hitem sze- 

rint arra van szükséged, hogy leckéim legalább öt csendes percig ér- 
lelődjenek benned, mielőtt átmész ellentámadásba. 
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– Most haragudni próbálsz rám, de nem tudsz. 

– Eh, micsoda zűrzavar! – mondta olyan hangon, mintha szitko- 
zódna, és otthagyott. 

Sivár egy hely volt a firenzei utcácska: jobban emlékeztetett egy 

nagy ház közlekedőjére mint utcára. Vágytam a velencei szellőre,  
jobban mondva a testem vágyott, megszokásból, mert egyébként ha- 

tártalanul élveztem hogy itt lehetek.  

– Ne ugorj már mindenre – mondtam. – Miért haragudtak meg 

Savonarolára?  
– Adj kellő időt az embernek, és mindenkire megharagszik. 

Savonarola ihletett prófétának állította magát, hirdette, hogy elközel- 

gett az ítélet Napja, márpedig ez a legrégibb és legfárasztóbb keresz- 
tény nyavalygás, nekem elhiheted. Az ítélet Napja! Az ítélet Napja!  

A kereszténység azon a hiten alapul, hogy az ítélet Napján élünk! Az 

egész vallást az az emberi képesség fűti, hogy át tudjuk lépni a múlt  
összes melléfogását, és még egyszer kicsípjük magunkat az ítélet 

Napjára. 

Mosolyogtam, de keserűen. Szerettem volna szavakat találni ah- 
hoz az erős meggyőződésemhez, hogy mindig az ítélet Napján élünk, 

bele van írva a szívünkbe, ugyanis halandók vagyunk, amikor belém 

hasított, hogy már nem vagyok halandó, legfeljebb olyan értelemben, 

amennyire a világ nevezhető halandónak. 
Úgy rémlett, még sose értettem meg annyira az ólomnehéz ho- 

mályt, amely rátelepedett gyerekkoromra a messzi Kijevben. Ismét 

láttam a sáros katakombákat, és a félig eltemetett szerzeteseket, akik  
arra biztattak, kövessem példájukat. 

Kivertem a fejemből az emléket. Hogy ragyogott Firenze! Kilép- 

tünk a fáklyákkal megvilágított Piazza del Duomóra – és ott állt a 
nagyszerű Santa Maria del Fiore székesegyház. 

– Ó, hébe-hóba figyel is az én tanítványom? – kérdezte Marius 

fanyarul. – Igen, több mint boldog vagyok, hogy Savonarola nincs 

többé! De hogy örvendezünk, mert valami véget ért, ez nem azt je- 
lenti, hogy helyeseljük a kegyetlenségek végeérhetetlen láncolatát, 
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más néven az emberi történelmet! Bár másként lenne! A nyilvános 

áldozatból bohózat lesz minden értelemben! Eltompítja a plebs érzé- 

seit. Főleg ebben a városban látványosság. A firenzeiek ugyanúgy 

szeretik, mint mi a regattáinkat és körmeneteinket. Tehát Savonarola 

meghalt. Hát ha volt halandó, aki ezt érdemelte, akkor az csakis 

Savonarola, aki megjósolta a világ végét, a szószékről ostorozta a fe- 

jedelmeket, rávett nagy festőket, hogy égessék el az alkotásaikat. Po- 

kolra vele! 

– Mester, nézd, a Keresztelőkápolna! Menjünk oda, nézzük meg 
az ajtaját! Majdnem üres a tér. Gyere, most megnézhetjük a bronzo- 

kat! – Megrántottam a köpenye ujját. 

Követett, és felhagyott a mormolással, de mintha nem önmaga  
lett volna. 

Amit látni akartam, ugyanazt ma is láthatod Firenzében. Ennek a  

városnak majdnem minden kincsét ma is ugyanúgy láthatod, mint 
Velencé-ét. Csak oda kell menned. Imádtam Lorenzo Ghiberti 

bronzkapuját, de volt ott régibb alkotás is, Andrea Pisanótól Keresz- 

telő Szent János élete. Azt sem hagytam volna ki. 
Olyan éles volt a vámpírszemem, hogy mikor ezeket a részletes 

bronz domborműveket nézegettem, alig bírtam megállni, hogy fel ne 

sóhajtsak a gyönyörűségtől. 

Milyen tiszta bennem ez a pillanat! Azt hittem, semmi sem bánt- 
hat, és nem szomoríthat meg többé, mert megtaláltam az üdvözülés 

kenetét a vámpírvérben. Az a különös, hogy ugyanezt gondolom 

most is, amikor ezt a történetet mondom tollba. 
Habár most boldogtalan vagyok, és valószínűleg örökké az ma- 

radok, ismét hiszek a test világrengető jelentőségében. Most az jut 

eszembe, amit D. H. Lawrence, a huszadik századi író mondott. 
Olaszországi írásában idézi Blake-et: „Tigris, tigris! Éjszakánk/ erde- 

jében sárga láng...” Ezt mondja Lawrence: 
 

Ez a test felsőbbrendűsége, amely felfal mindent, és átlényegül 

fenséges, csíkos lánggá, igazi égő csipkebokorrá. 
Ez az egyik módja az átlényegülésnek égi lánggá: átlényegülés a 
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De itt most olyat tettem, ami kockázatos egy mesemondónak: 
elkalandoztam a tárgytól. Lestat, a vámpír (aki talán gyakorlottabb 

nálam, és annyira szereti William Blake éjszakai tigrisének képét, és 

akár hajlandó bevallani, akár nem, ugyanígy használta fel az írásában  
a tigrist) biztosan az orrom alá dörgölné, tehát sietve vissza kell tér- 

nem ehhez a pillanathoz a Piazza del Duomón, ahol álltam valamikor  

réges-régen, Marius mellett, és bámultam Ghiberti fénylő tehetségét, 

aki bronzba énekelt Szibillákat és szenteket. 
Rászántuk az időt mindezekre a dolgokra. Marius halkan megje- 

gyezte, hogy Velence mellett Firenze a kedvence, mert itt minden 

olyan gyönyörűen fel van virágozva. 
– De nem bírok meglenni a tenger nélkül, még itt sem – vallotta 

be bizalmasan. – Azonkívül, mint látod, ez a város árnyékkal rejti és  

éberen vigyázza drágaságait, míg Velencében még palotáink hom- 
lokzatának köve is ragyog a Mindenható holdsugarában. 

– Mester, mi Őt szolgáljuk? – csaptam le rá. – Tudom, hogy el- 

ítéled a szerzeteseket, akik felneveltek, elítéled Savonarola őrjöngé- 
seit, de nem ugyanahhoz az Istenhez akarsz visszavinni valamilyen 

kerülő úton? 

– Erről van szó, Amadeo – felelte Marius. – Pogány létemre, 

mert hiszen az vagyok, nem szívesen vallom be, nehogy félreértel- 
mezd ezt a bonyolult kérdést, de valóban ezt teszem. Én a vérben ta- 

lálom meg Istent. A testben találom meg Istent. Nem véletlen, hogy 

követői számára a titokzatos Krisztus teste és vére mindörökre bele- 
költözött az Oltáriszentség kenyerébe. 

Hogy megindítottak ezek a szavak! Olyan volt, mintha felragyo- 

gott volna az éjszakában a nap, amelyet örökre elveszítettem.  
Beosontunk az oldalajtón a sötét székesegyházba, a Duomóba. 

Álltam és néztem az oltár felé rohanó, hosszú kőpadlót. 

Lehetséges, hogy megkapom Krisztust valamilyen új módon?  

Talán mégsem mondtam le róla örökre. Megpróbáltam elmagyarázni 
a Mesternek ezeket a zaklatott gondolatokat. Krisztus... egy új mód... 
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de nem tudtam. Végül csak annyit mondtam: 

– Bukdácsolok a szavakkal. 
– Mindnyájan bukdácsolunk, Amadeo. Mindenki, aki belép a 

történelembe. A Felsőbbrendű Lény eszméje végigbukdácsol a szá- 

zadokon, vonszolja maga után a Neki tulajdonított szavakat és elve- 
ket, így tehát a bolyongó Krisztusra hivatkozik a prédikáló puritán, a 

sárban éhen haló remete, és itt az ékes Lorenzo de Medici, aki arany- 

nyal, festékkel és mozaikkal magasztalja az urat. 

– De Krisztus az Elő Isten? – súgtam. 
Nem válaszolt. 

Lelkemet a fájdalom tőre járta át. Marius megfogta a kezemet, és  

azt mondta, hogy most belopakodunk a San Marco kolostorba. 
– Ez az a megszentelt hajlék, amely föladta Savonarolát – mond- 

ta. – Úgy surranunk be, hogy jámbor lakói észre sem vesznek majd  

minket. 
Megint úgy utaztunk, mintha varázslat vinne. Csak a Mester erős 

karját éreztem, még az ajtófélfát sem látta, amikor elhagytuk a kated- 

rálist, és megérkeztünk arra a másik helyre. 
Tudtam, hogy a rég halott Fra Angelico képeit akarja megmutat- 

ni, aki egész életében ugyanebben a kolostorban munkálkodott, a 

szerzetes festőét, aminek talán engem is szántak messze-messze, a 

naptalan barlangkolostorban. 
Néhány pillanat múlva leereszkedtünk az erős falakkal védett 

San Marco négyszögletes kerengőjében, a Michelozzo-loggiáktól 

közrefogott bájos kert nyirkos füvére. 
Titkos vámpírfülem nyomban meghallotta az imákat. Azok a frá- 

terek imádkoztak zaklatott lelkű kétségbeeséssel, akik hívek marad- 

tak Savonarolához, vagy rokonszenveztek vele. Befogtam a fülemet, 
mintha ezzel a botor emberi mozdulattal mutathatnám a Mindenha- 

tónak, hogy ez több annál, amit elviselhetek. 

Mesterem csitító hangja megtörte a gondolatok folyamát. 

– Jöjj! – ragadta meg a kezemet. – Végiglopózunk a cellákon.  
Lesz elég világosság, hogy láthasd e szerzetes alkotásait. 
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– Azt mondod, hogy Fra Angelico a cellákat festette ki, ahol a 

szerzetesek aludtak? – Azt hittem, a barát képei a kápolnában és a 

többi közös helyiségben lesznek. 

– Ezért akarom, hogy lásd őket – válaszolta Mesterem. Felveze- 

tett a lépcsőn egy kőpadlójú, széles folyosóra. Akaratával feltárta az 

első ajtót, hangtalanul belibbentünk a cellába, hogy fel ne keltsük az 

izzadó arcú szerzetest, aki sarlóvá görbülten aludt a kemény ágyon. 

– Ne nézz az arcára! – mondta Mesterem szelíden. – Ha azt te- 

szed, meglátod gyötrő álmait. A falakat nézd! Mit látsz?  
Rögtön megértettem. Fra Giovanni művészete, akit Angelicónak 

neveztek éteri tehetsége miatt, különös ötvözete volt korunk érzéki- 

ségének és a múlt önmegtartóztató jámborságának. 
Ez a freskó azt ábrázolta derűs eleganciával, amikor Krisztust le- 

tartóztatják az Olajfák Hegyén. A karcsú alakok nagyon emlékeztet- 

tek az orosz ikonok megnyújtott emberábrázolásaira, ám az arcokat 
megszelídítették, kifejezővé tették a megható, őszinte érzések. Olyan 

kedvesek voltak ezek az alakok, nemcsak Megváltónk, aki arra ítélte- 

tett, hogy egyik tanítványa árulja el, de a nagy szemekkel figyelő  
apostolok, sőt még az a sodronypáncélos, boldogtalan katona is, aki a 

karját nyújtja, hogy letartóztassa Krisztust. 

Megigézett ez a félreérthetetlen jóság, ez az ellenállhatatlan ár- 

tatlanság. A művész átszellemült részvéttel ábrázolt mindenkit, aki 

szerepet játszott ebben a tragédiában, a megváltás előjátékában. 

Mesterem azonnal átvitt egy másik cellába. Akaratának enge- 

delmeskedve feltárult az ajtó, és a cellában alvó szerzetes sose tudta 
meg, hogy nála jártunk. 

Ez a freskó ugyancsak a Gecsemáné-kertet ábrázolta, de még 

Krisztus elfogatása előtt. Az alvó apostolok között a magára hagyott 

Megváltó a mennyei Atyához könyörgött erőért. Ismét láttam a ha- 

sonlóságot a régi stílussal, amelyet orosz fiú létemre olyan jól ismer- 

tem. A ruhák redőzésében, a boltívek alkalmazásában, a minden fej- 

hez odafestett dicsfényben, az egész ábrázolás fegyelmezettségében a 
múlt szava szólott, ám ezen a freskón is átütött az új itáliai gyengéd- 
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ség, a félreismerhetetlen itáliai szeretet az emberiség iránt. 

Mentünk celláról cellára. Végigjártuk oda-vissza Krisztus életét, 
meglátogattuk az Utolsó Vacsorát, amelynek megindító Krisztusa 

ugyanazzal a mozdulattal osztja szét a megtört kenyeret, amellyel a  

pap szolgáltatja ki az Oltáriszentséget, majd a Hegyi Beszédet, ahol  

Jézus és hallgatósága körül a sziklák is olyan puhán fodrozódnak, 

mint Megváltónk szép köntöse. 

Mikor a Golgotához értünk, ahol Krisztus rábízza anyját János 

apostolra, összeszorult a szívem a Megfeszített arcának fájdalmától. 
Milyen töprengő volt a gyászban is a Szűz, milyen beletörődően állt  

mellette az apostol! Szelíd, szép firenzei arcán, amely annyira hason- 

lított a városban megfestett arcok ezreire, még csak most kezdett ser- 
kedni a világosbarna szakáll. 

Épp mikor azt hittem volna, hogy már mindent értek Mesterem 

tanításából, mindig találtunk egy új képet, és ilyenkor még erősebben 
éreztem a kapcsolatot gyermekkorom réges-régi kincsei és a falakat 

megszépítő dominikánus szerzetes halk izzása között. Aztán eljöt- 

tünk a könnyek és a suttogó imák e szép, tiszta helyéről. 
Kiléptünk az éjszakába, és visszatértünk Velencébe a hideg, za- 

jos sötétségben. Épp idejében érkeztünk haza, hogy még egy kicsit  

elüldögélhessünk és diskurálhassunk a pompás hálószoba meleg fé- 

nyében. 
– Látod? – kérdezte Marius. Az asztalánál ült, kezében a tolla; 

egyszerre beszélt, és vezette naplóját a nagy, pergamen lapokra. – A  

messzi Kijevben magába a földbe vájták a cellákat, a földbe, amely 
nyirkos és tiszta, ámde sötét és falánk. Ez az a száj, amely végül fel- 

habzsol minden életet, és elpusztít minden művészetet. 

Végigfutott rajtam a hideg. Megdörzsöltem a karomat, és néztem 
Mariust. 

– Ám ott, Firenzében, mire tanította testvéreit ez az éteri Fra  

Angelico? Fenséges képekkel véste elméjükbe Krisztus szenvedését. 

Leírt néhány sort, majd folytatta: 
– Fra Angelico sose tartotta méltatlannak, hogy gyönyörködtesse 
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a szemet, megajándékozza nézőjét mindazokkal a színekkel, ame- 

lyeknek látására Isten szemet adott. Azért van szemed, Amadeo, 
hogy láss vele, nem azért, hogy... hogy betemesd a fekete földdel. 

Sokáig töprengtem. Más dolog elméletileg ismerni valamit, 

megint más dolog végigmenni a kolostor álomba merült, szótlan cel- 
láin, és látni Mesterem elveit egy szerzetes lángolóan magasztos al- 

kotásaiban. 

– Dicső kor ez – mondta Marius halkan. – Ismét felfedezik azt, 

ami jó volt a régieknél, és új alakot adnak neki. Azt kérdezed, Krisz- 
tus-e az Isten? Azt mondom, Amadeo, hogy az lehet, mert Ő sose ta- 

nított mást, csakis szeretetet, legalábbis apostolai ezt hitették el ve- 

lünk... 
Vártam. Tudtam, hogy még nem fejezte be. Simogató meleg volt 

a tiszta, fényes szobában. Örökké a szívemben őrzöm annak a pilla- 

natnak a képét, a szálas, szőke Mariust, amint hátraveti vörös köpe- 

nyét, hogy a karja szabadon maradjon az íráshoz, arcának sima tük- 

rét, kék szemét, amint azon a koron, és élete minden korain túlnézve 

keresi az igazságot. A nehéz könyvet alacsony, hordozható pulpitusra 
állította, kényelmes szögben. A kis tintásüveget dúsan cizellált, ezüst 

tartóba helyezte. Mögötte a nyolc olvadozó, vastag gyertyát tartó, sú- 

lyos kandeláberen csapkodó szárnyú, domborművű, pufók angyalkák 

merültek el félig az agyondíszített ezüstben, és elégedett nagy sze- 
mekkel bámultak ránk kígyóként kunkorgó fürtjeik alól. 

Olyan volt, mintha az ezüstből egy szeráfi gyülekezet figyelné 

Mariust, nézné Mesteremet számtalan pici arccal, érzéketlenül a tisz- 
ta méhviasz patakzó könnyeire. 

– Nem élhetek e nélkül a szépség nélkül! – mondtam hirtelen, 

pedig hallgatni akartam. – Nem bírom nélküle! Ó, Istenem, a poklot 
mutattad meg nekem, és bizonyosan az is van mögöttem abban az or- 

szágban, ahol születtem! 

Marius hallotta kisded imámat, gyónásomat, kétségbeesett kö- 

nyörgésemet. 
– Ha Krisztus az Isten – vette föl ismét a fonalat, visszaterelve 
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mindkettőnket a leckéhez –, ha valóban Krisztus az Isten, minő gyö- 

nyörű csoda ez a keresztény misztérium... – Szemére hártyát vontak a 
könnyek. – ... hogy maga az Isten szállt le a földre, és emberi húsba 

öltözött, hogy jobban ismerjen és értsen minket. Ó, minden ember 

képére alkotott istenek között mely isten volt jobb ennél, aki hajlandó 
volt testté lenni? Igen, ezt ki merném jelenteni, hogy ő az Isten, a te 

Krisztusod, az ő Krisztusuk, sőt akár a kijevi szerzetesek Krisztusa! 

Ő az Úr! Csak sose feledd, minő hazugságokat mondanak, és miket 

művelnek az Ő nevében, mert Savonarola is az Ő nevére hivatkozott, 
amikor idegen ellenséget hozott Firenzére, és hóhérai szintúgy, mi- 

kor megégették mint hamis prófétát. Amikor lángra lobbantották a  

máglyát az akasztott alatt, ők is azt kiáltották: Jézus az Úr! 
Szakadni kezdtek a könnyeim. 

Marius hallgatott, vagy a bánatomat tartotta tiszteletben, vagy 

csak gondolkozott. Aztán ismét megmártotta a tollat, és hosszú ideig 
írt, sokkal gyorsabban mint az emberek, de ügyesen és kecsesen, 

egyszer sem hibázva. 

Végül letette a tollat. Rám nézett, és elmosolyodott. 
– Meg akartalak tanítani dolgokra, de sose úgy sikerül, ahogy 

akarom. Ma éjszaka meg akartam mutatni a repülés veszedelmeit, 

mert a túl könnyű helyváltoztatás olyan érzékcsalódáshoz vezethet,  

amelytől óvakodnunk kell, erre tessék, mi lett belőle! 
Nem válaszoltam.  

– Azt akartam – folytatta –, hogy egy kicsit féljél. 

– Mester – mondtam, a kezem fejébe törölve az orromat –, biz- 
tosra veheted, hogy kellően fogok félni, ha eljön az idő. Tudom,  

hogy van ez a hatalmam, máris érzem magamban. Egyelőre nagysze- 

rűnek tartom, ám e hatalom miatt egy gondolat sötétíti el a szívemet. 
– Mi az? – kérdezte a legszelídebb hangján. – Tudod-e, hogy 

szerintem a te angyalarcod jobban illik a szomorúsághoz, mint Fra 

Angelico festett arcai? Mi ez az árnyék, amit látok? Mi ez a sötét 

gondolat?  
– Vigyél vissza oda, Mester! – mondtam. Reszkettem, de ki- 
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mondtam. – Használjuk hatalmadat, hogy átszeljük Európa mérföld- 

jeit! Menjünk északnak! Vigyél vissza arra a kegyetlen földre, ame- 

lyet Purgatóriummá festett a képzeletem! Vigyél vissza Kijevbe. 

Nem siette el a választ. 

Közeledett a reggel. Marius a karjára vetette köpenyét, felállt. 

Felvitt magával a lépcsőn a tetőre. 

A messzeségben, túl az árbocok ismerős erdején, már 

haloványult a hold- és csillagsugárban derengő Adria. Parányi fények 

hunyorogtak a távoli szigeteken. Só- és tengerillatú enyhe szél fújdo- 
gált, és olyan örömöt hozott, amelyet csak az érezhet, aki levetette 

minden félelmét a tengertől. 

– Bátor kérés, Amadeo. Ha valóban kívánod, holnap este útra 
kelünk. 

– Utaztál már ilyen messzire? 

– Mérföldben, térben igen, többször is – felelte. – De hogy egy 
másik vámpír önmegismerésének útján? Soha. 

Magához ölelt, és elvitt a palazzóba, ahol rejtett sírunk volt. Át- 

fáztam, mire a mocskos lépcsőházba értünk, ahol a koldusok aludtak. 
Lesiettünk közöttük a pince ajtajához. 

– Gyújts fáklyát nekem, uram – mondtam. – Reszketek. Látni 

akarom körülöttünk az aranyat, ha szabad. 

– Lássad! – mondta. Megálltunk a kriptában, a két ékes szarko- 
fág előtt. Rátettem kezemet koporsóm fedelére, és akkor újabb előér- 

zet rohant meg, azt súgva, hogy nagyon rövid életű lesz minden, amit  

szeretek. 
Marius láthatta a tétovázásomat. Áthúzta jobbját a fáklyalángon, 

és megérintette felmelegített ujjaival az arcomat. Aztán megcsókolt, 

amíg tartott ez a melegség, és meleg volt a csókja is. 
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NÉGY ÉJSZAKÁNKBA telt, hogy eljussunk Kijevbe. 

Csak későn, hajnal előtt vadásztunk. 
Igazi temetőkben ástunk magunknak sírt, düledező, vén várkas- 

télyok pincebörtöneiben, gyászos romtemplomok kriptáiban, ahol 

szénát és jószágot tartottak az emberek. 

Sok mesét tudnék mondani erről az utazásról, a dacos erődökről,  
amelyekben szürkület előtt portyáztunk, a vad hegyi falvakról, ahol 

felkutattuk durva tanyáján a gonosztevőt. 

Marius persze leckét látott mindebben. Megtanított, milyen 
könnyű rejtekhelyet találni, elismeréssel adózott a sebességnek,  

amellyel a rengetegben mozogtam, méltányolta, hogy nem félek a 

szétszórt, kezdetleges falvaktól, amelyeket meglátogattunk, hogy 
szomjamat olthassam. Dicsért, mikor nem hőköltem a sötét, poros 

cintermektől, ahová ledőltünk nappali álomra, és emlékeztetett, hogy 

mivel ezeket a sírokat már kifosztották, igen csekély a valószínűsége,  

hogy nappal emberek zavarnák meg az álmunkat. 
Elegáns velencei ruhánk hamarosan bemocskolódott, ám ezt el- 

takarta a szőrmével bélelt, vastag köpeny, amelyet elhoztunk az útra. 

Marius ebből azt a tanulságot vonta le, hogy észben kell tartanunk, 
milyen hívságos és múlandó fedezék a ruha. A halandók elfelejtik, 

hogy nem szabad komolyan venni a ruhát, mert az csak takaró a tes- 

ten, semmi több. A vámpírok sohasem feledkezhetnek meg róla, mert  
nekünk sokkal kevésbé fontos az öltözék. 

Az érkezésünk előtti éjszakán már kívülről ismertem az északi, 
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erdős hegységet. Észak fenséges tele szorította a markába a világot.  

Ekkor találkoztunk egyik legizgalmasabb emlékemmel: a hóval. 
– Már nem fáj, ha a kezembe fogom! – Markoltam a finom, pu- 

ha, hideg hóból, és az arcomhoz szorítottam. – Már nem vacogok, ha  

ránézek, és igazán, milyen gyönyörű, ahogy a legszegényebb falut és 
viskót is betakarja paplanával! Nézd, Mester, nézd, hogy veri vissza 

még a legsápadtabb csillag fényét is! 

Annak a földnek a határán álltunk, amelyet az emberek Arany 

Hordának hívnak: a délorosz sztyeppén. Kétszáz éve, amióta Dzsin- 
gisz kán meghódította, ez a terület túl veszélyes a földművelőnek, és 

gyakran a halált jelenti a hadnak vagy a fejedelemnek. 

Valaha a Kijevi Ruszhoz tartozott ez a termékeny, gyönyörű, fü- 
ves puszta, amely keleten csaknem Európáig ér, délen pedig Kijev 

városáig, ahol születtem.  

– Az utolsó szakasz úgyszólván semmi – mondta a Mester. – 
Holnap éjszakára hagyjuk, hogy frissen és kipihenten láthasd meg az 

otthonodat. Ahogy álltunk egy kiugró sziklán, és alattunk a tél szele  

borzolta a vad perjét, vámpírlétemben először fogott el kétségbeesett 
vágyakozás a nap után. A nap fényénél akartam látni ezt a tájat. Nem  

mertem bevallani a Mesternek. Végül is mit akarhatok még? 

Az utolsó éjszakán éppen naplemente után ébredtem. Egy temp- 

lom padlója alatt leltünk rejtekre egy faluban, ahol senki sem lakott. 
A rettenetes mongol hordák, amelyek többször végigpusztították szü- 

lőföldemet, valamikor régen égették porrá ezt a falut. A templomnak 

még fedele sem volt. Senki se volt, aki elhordja a padló köveit, ha- 
szonszerzés vagy építkezés céljára, így hát lementünk egy elfelejtett 

lépcsőn, és lefeküdtünk a jó ezer éve eltemetett szerzetesek közé. 

Mikor felkeltem a sírból, megláttam a magasban egy négyszög- 
letes darab eget, ott, ahol Mesterem eltávolította a márványpadló 

egyik darabját, vélhetőleg egy vésett sírkövet, hogy felszállhassak. 

Kilőttem magamat. Vagyis meghajlítottam a térdemet, minden erő- 

met összeszedve fellöktem magamat a levegőbe, úgy, mintha repülni 
tudnék, átsuhantam a nyíláson, és a talpamra érkeztem. 
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Marius, aki mindig előbb ébredt, a közelben ült. Elismerően ne- 

vetett, úgy, ahogy vártam. 
– Ezt a kis trükköt mostanra tartogattad? – kérdezte. 

Körülnéztem, és megszédültem a hó látványától. Hogy féltem,  

ha csak ránéztem a fagyos fenyőkre, amelyek kinőttek a falu romjai- 
ból! Alig bírtam megszólalni! 

– Nem – sikerült kinyögnöm. – Nem tudtam, hogy képes vagyok 

rá. Fogalmam sincs, milyen magasra tudok ugrani, vagy hogy mek- 

kora erő van bennem. De azért örülsz? 
– Hogyne örülnék! Olyan erősnek szeretnélek, hogy soha, senki 

se bántasson. 

– Ki bánthatna, Mester? Járjuk a világot, de ki tudja rólunk, 
honnan jövünk, és hová megyünk?  

– Vannak mások, Amadeo. Itt is vannak mások. Ha akarom, hal- 

lom őket, de minden okom megvan rá, hogy inkább ne akarjam. 
Rögtön megértettem.  

– Megnyitod az elmédet a hallásra, amiből ők megtudják, hogy 

itt vagy? 
– Igen, te okos. Most már indulhatunk haza?  

Behunytam a szememet. Keresztet vetettem a régi módon, előbb 

a jobb vállamat érintve meg, aztán a balt. Apámra gondoltam. A 

pusztában voltunk, ő felállt a kengyelben a hatalmas íjával, amelyet 
egyedül ő tudott megfeszíteni, mint a mesebeli Ulysses, egyik vesz- 

szőt a másik után lőtte ki a dübörögve közeledő martalócokra, úgy 

lovagolt, mintha maga is török vagy tatár lenne, oly nagy volt az 
ügyessége. Vesszőt vessző után rántott elő a hátán viselt puzdrából, 

illesztette az idegre és lőtte ki a hajladozó, magas fűben, vágtázó lova 

nyergéből. Vörös szakálla lobogott a szilaj szélben, és az ég oly kék 
volt, oly harsogóan kék! 

Majdnem elestem, amikor kizökkentettem magamat ebből a zso- 

lozsmából. A Mester tartott meg. 

– Imádkozom, hogy nagyon hamar végezhess ezzel – mondta. 
– Add nekem a te csókjaidat – feleltem –, add nekem a szerel- 
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medet, add nekem a karjaidat, mint mindig, mert szükségem van rá- 

juk. Adj nekem útmutatást. De a karjaidat is adjad. Hadd támaszkod- 

jon homlokom a tiedhez. Szükségem van rád, igen, igen! Gyors aka- 

rok lenni, hamar akarok végezni, és a lelkemben akarok hazavinni  

minden leckét. 
– Most már Velence a haza? – kérdezte mosolyogva. – Ilyen 

hamar döntöttél?  

– Igen, már most tudom. Ami itt terül el, az a szülőföld, de nem 

mindig az otthon. Megyünk?  
Magához ölelt és felszállt. Behunytam a szememet, még a moz- 

dulatlan csillagokra se vetettem egy utolsó, lopott pillantást. Azt hi- 

szem, aludtam is, álom és félelem nélkül, a Mester karjaiban. 
Aztán letett.  

Rögtön ráismertem a nagy, sötét dombra, és a tölgyerdőre, ahol 

lombtalan csontváz karokat meresztettek a fagyos, fekete törzsek. 
Lent a mélyben a Dnyeper pántlikája derengett. A szívem ugrott 

egyet. Kerestem a felsőváros komor tornyait. Ezt hívtuk Vlagyimir  

városának, ez volt az első Kijev. 
Romhalmaz volt tőlem alig néhány ölnyire, az egykori városfa- 

lak helyén. 

Én mentem előre, könnyedén megmásztam az omladékot, és el- 

indultam a romtemplomok között. Ezek a templomok tették legen- 
dássá a várost, amíg Batu kán fel nem gyújtotta 1240-ben. 

Ezeknek az ősrégi templomoknak és düledező kolostoroknak a 

rengetegében nőttem fel. Itt futottam misét hallgatni a Szent Zsófia 
templomba, egyikébe ama kevés épületnek, amelyeket a mongolok 

megkíméltek. 

Varázslatos látvány volt a maga idejében, ahogy kiemelkedett 
aranykupoláival a többi templom közül, a szóbeszéd szerint fensége- 

sebb még a névadójánál is a messzi Konstantinápolyban, mert na- 

gyobb volt, és zsúfolásig megtöltötték kincsekkel. 

Amit én ismertem, az már csak egy magasztos maradvány volt, 
egy törött kagylóhéj. 
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Most nem akartam bemenni. Elég volt kívülről látnom, mert ve- 

lencei boldog éveimből tudtam, milyen lehetett régi nagyszerűség- 
ében. Felmérhettem a San Marco tündöklő bizánci mozaikjaiból és 

festményeiből, Torcello szigetének ősi székesegyházából szülővá- 

rosom hajdani dicsőségét. Ha a velenceiek vidám sokaságára, a diá- 

kokra, tudósokra, jogászokra, kereskedőkre gondoltam, életet vará- 

zsolhattam ebbe a sivár, tönkrement tájba. 

Ezen a dermesztő korai estén kevesen lábalták a mély havat, így 

csak a mienk volt: kedvünkre szökellhettünk rajta, nem kellett keres- 
nünk az utat úgy mint a halandóknak. 

Sokáig mentünk a romos bástyafal pártázatán, amely formátlan, 

hiányos mellvéddé változott a hó alatt. Megálltam, lenéztem az alsó- 
városra, amelyet úgy hívtunk, hogy Podil. Ennyi maradt Kijevből, itt 

születtem, egy sárból és rönkfából összebarmolt, otromba házban. 

Lenéztem a zsúppal fedett, nyeregtetős, füstölgő kéményű házakra, a 
girbegurba, behavazott utcácskákra. Valamikor régen ilyen házak és  

más épületek alkottak a parton egy nagy hálózatot, amelynek sikerült 

túlélnie a sorozatos tűzvészeket és a legcudarabb tatár rajtaütéseket. 
Kalmárok, vándorkereskedők és mesteremberek városa volt, 

akiknek élete a folyótól függött. A folyón érkeztek Napkelet kincsei, 

a folyó vitte tovább a drágaságokat Európába. 

Apám, a rettenthetetlen vadász, medvebőröket cserélt, amelyeket 
maga hozott az észak felé nyúló, rengeteg erdőből. Kereskedett róka- 

és hódprémmel, meg birkabőrrel; olyan nagy volt ereje és ügyessége, 

hogy házunk népéből se férfinak, se asszonynak nem kellett a keze 
munkájából élnie, és nem volt hiánya étekben. Ha mégis koplaltunk, 

mert ez is előfordult, az csak azért volt, mert a tél felette a táplálékot,  

elfogyott a hús, és apám még aranyért sem kapott ennivalót. 
Ahogy álltam Vlagyimir városának bástyafalán, megcsapott a 

Podil szaga. Rothadó hal volt benne, állati trágya, mosdatlanság és 

iszap. 

Magamra tekertem a köpenyemet, lefújkáltam a szőrméről a ha- 
vat, mikor a számhoz ért, majd visszanéztem a székesegyházra. A 
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kupolák sötéten rajzolódtak az égre. 

– Induljunk, menjünk el a vajda kastélya mellett – mondtam. – 
Látod azt a faházat? A szép Itáliában sose neveznéd palotának vagy  

kastélynak. Itt az. 

Marius bólintott, és könnyedén legyintett, jelezve, hogy nem kell 
magyaráznom neki ezt az idegen helyet, ahonnan származom.  

A vajda volt a mi uralkodónk. Az én időmben a litvániai Mihail 

herceg töltötte be ezt a tisztséget. Nem tudtam, hogy most ki lehet. 

Meglepődtem, hogy a szabatos kifejezést használom rá. Haldok- 
lásom látomásaiból hiányzott a nyelv tudata, és a különös „vajda” 

szót egyszer sem ejtettem ki a számon. Pedig tisztán láttam fekete 

szőrmekucsmáját, vastag, fekete bársonyköntösét, nemezcsizmáját. 
Mutattam az utat. 

Odamentünk a zömök épülethez, amely leginkább erődhöz ha- 

sonlított, olyan vastag szálfákból építették. Falai kissé befelé dőltek, 
számos tornyát négyszintű sisak koronázta. A közepén valami ötlapú 

kupolaféle emelkedett, amelyet deszkából ácsoltak, és éles vonalak- 

kal rajzolódott a csillagos égre. Hatalmas kapuiban és a külső fala  
mentén fáklyák lobogtak. Minden ablakot bezártak a tél és az éjszaka 

ellen. 

Volt idő, mikor azt képzeltem róla, hogy ez a legpompásabb 

épület az egész Kereszténységben. 
Gyerekjáték volt elkápráztatni az őröket pár halk szóval. Elsu- 

hantunk mellettük, és már bent is voltunk a kastélyban. 

Keresztülmentünk egy hátsó raktáron, és eljutottunk egy olyan 
helyre, ahonnan a magasból leshettük meg a nagyteremben össze- 

gyűlt, szőrmebundás nemesek vagy bojárok kis csoportját a ropogó 

tűz mellett. Fölöttük csupasz mestergerendák tartották a deszka- 
mennyezetet. 

Színpompás, nagy, török szőnyegre állított, irdatlan karszékek- 

ben ültek, amelyeknek mértani mintázatú faragásában nem láttam  

semmi titokzatosat. Aranykupából itták a bort, amit két bőrruhás 
szolga töltögetett, övvel átfogott, hosszú köntösük ugyanolyan kék- 
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ben, vörösben és aranyban lángolt, mint a szőnyeg mintája. 

Európai kárpitok takarták a nagyjából bevakolt falakat. Ugyan- 
azok a vadászjelenetek mint Franciaország vagy Anglia vagy Tosca- 

na végtelen erdeiben. Gyertyákkal megvilágított, hosszú asztalon állt 

az egyszerű vacsora: disznósült és vadhús. 
Olyan hideg volt a teremben, hogy az urak a fejükön hagyták 

orosz szőrmekucsmájukat. 

Milyen különlegesnek láttam őket fiúkoromban, mikor apám el- 

hozott Mihail herceghez, aki mérhetetlenül hálás volt, mert rettenthe- 

tetlen apám ellátta az asztalát a pusztából hozott, ínycsiklandó vad- 

hússal, vagy kötegszám hozta az értékes gereznát Mihail herceg szö- 

vetségeseinek, akik litván erődökben lakoztak a távoli Nyugaton. De  
ezek európaiak voltak. Sose tiszteltem őket. Apám jól megtanított rá,  

hogy ezek a kán lakájai, akik pénzért vették meg a jogot, hogy ural- 

kodhassanak. 
– Senki se mer szembeszállni e tolvajokkal – mondta apám. – 

Úgy, hogy fújják csak a nótáikat a becsületről és az érdemről. Üres  

beszéd. Te csak azokat a nótákat hallgasd, amelyeket én danolok. 
És ő csakugyan tudott énekelni. 

E páratlan lovas nemcsak az íjhoz és a nyílhoz értett, nemcsak a 

kétkezes kardot forgatta nyers erővel; hosszú ujjai zenét csalogattak 

elő egy ódon hárfa húrjaiból, és énekelt mellé hősi regéket a régi 
időkről, amikor Kijev híres város volt, templomai vetekedtek azok- 

kal, amelyek Konstantinápolyban álltak, és gazdagságának csodájára 

járt a világ. 
Csak egy percig bírtam a palotában. Emlékeztetőül még egyszer 

megnéztem az aranykupáik fölött összebújó embereket, ahogy kupo- 

rognak a tűz mellett, prémszegélyes nagy csizmájukat tarka török 
zsámolyon pihentetik, és árnyékuk elsötétíti a falakat. Aztán elsuhan- 

tunk, és ők észre sem vették, hogy látogatókat kaptak. 

Ideje volt átmenni egy másik dombtetőre, a Pecserszk nevű vá- 

rosba, amely alatt a Lavra kolostor katakombái rejtőztek. 
Már a gondolata is megreszkettetett. Attól féltem, hogy a kolos- 
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tor szája behabzsol, hogy Földanya nyirkos testében furkáljak, örök- 

ké keresve, de sohasem találva meg a csillagok fényét. 
De azért odamentem, átlábaltam havon és latyakon. A vámpír 

légies könnyedségével jutottam be, fölényes erőmmel hangtalanul 

nyitottam a zárakat, megemeltem az ajtókat, hogy ne nyikorogjanak a 

sarokvasak, és úgy cikáztam a szobákon keresztül, hogy hideg ár- 

nyakat érzékelt csupán a halandó szem, már ha érzékelt egyáltalán. 

Itt üdvösen meleg és mozdulatlan volt a levegő, bár az emlékezet 

felvilágosított, hogy egy halandó fiú nem izzadt volna meg benne. 

Az írószobában, ahol kormos lánggal égett az olcsó olaj, barátok tu- 

catjai hajoltak a ferde pulpitusok fölé, és úgy másoltak, mint akiket 

nem érdekel a nyomtatás, amelyet nyilván nem ismertek. 
Láttam, melyik szövegen munkálkodnak, és ismertem is. A kije- 

vi barlangkolostor Paterikonja volt, amely csodás meséket mond a 

Lavra alapítóiról és számtalan színpompás szentjéről. 
Ebben a szobában, ebből a szövegből tanultam meg írni és ol- 

vasni. Addig osontam a fal mentén, amikor sikerült meglesnem az  

egyik másoló szerzetest, aki a bal kezében tartotta az eredeti mállatag  
pergament. Kívülről ismertem a Paterikonnak ezt a részét: Iszak me- 

séje volt. Iszakkal bolondot járattak az ördögök: csodaszép angyalok 

képében jöttek el hozzá, sőt Jézus Krisztusnak állították magukat. 

Amikor Iszak elhitte hamisságaikat, duhaj táncra perdültek, és csú- 
folkodtak fölötte. Ámde hosszas elmélkedés és vezeklés után Iszak  

sikerrel ellenállt az ördögöknek. 

A szerzetes megmártotta a tollat, aztán leírta, mit mondott Iszak: 
 

Mikor elámítottatok Jézus Krisztusnak és az angyaloknak alak- 

jában, méltatlanok voltatok arra a fenségre! De most már igaz való- 

tokban látlak. 
 

Elfordítottam a tekintetemet. Nem olvastam el a folytatást. Úgy 

hozzátapadtam a falhoz, hogy örökké ellehettem volna itt, láthatatla- 

nul. Aztán mégis visszanéztem a többi lapra, amelyeket korábban 

másolt le a szerzetes, és most száradtak. Abban volt egy bekezdés, 
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amelyet sose felejtettem el. A világtól visszavonult Iszakot írta le, aki 

étlen és mozdulatlanul feküdt két teljes éven át: 
 

Mert Iszak úgy meggyengült elméjében és testében, hogy nem  

fordulhatott a másik oldalára, nem állhatott és nem ülhetett, csak fe- 

küdt, és gyakorta férgek gyülekeztek combjának alatta, hogy megen- 
nék húgyát és ganaját. 

 

Az ördögök juttatták idáig Iszakot az ámításaikkal. Mikor gye- 

rekfejjel beléptem ide, én is azt vártam, hogy ilyen kísértéseket, ilyen 

látomásokat, ilyen zűrzavart és ilyen vezekléseket fogok átélni napja- 
im fogytáig. 

Hallgattam a toll percegését a papíron, aztán visszavonultam, 

úgy, hogy senki sem vett észre. 
Még egyszer visszanéztem tudós testvéreimre. 

Ösztövérek voltak, olcsó fekete gyapjúba öltöztek, bűzlöttek a  

beszáradt izzadtságtól és a szennytől. A fejüket majdnem kopaszra 
nyírták, és csapzott, gyér szakállt viseltek. 

Az egyik ismerősnek tűnt: talán mintha még szerettem is volna. 

Régen volt, nem is érte meg, hogy gondolkozzak rajta. 
Mariusnak, aki oly hűségesen állt mellettem, akár egy árnyék,  

megsúgtam, hogy nem bírtam volna elviselni, de mindketten tudtuk, 

hogy ez hazugság. Minden valószínűség szerint elviseltem volna, és 

abban a tudatban halok meg, hogy ezen kívül nem létezik más világ. 
Átsuhantam az első hosszú alagútba, ahol eltemették a barátokat.  

Behunytam a szememet, a sárfalhoz tapadtam, és füleltem, hogy mi- 

ről álmodnak, miért imádkoznak azok, akik élve temetkeztek el a 
Krisztus szerelméért. 

Nem a képzeletem játszott velem: pontosan olyan volt mint ami- 

re emlékeztem. Hallgattam az ismerős szavakat, ahogy elsuttogják 
őket az egyházi szláv nyelven, amely már nem volt titok előttem.  

Láttam az előírásos képeket, éreztem az igazi rajongás, az igazi misz- 

tikum pislákoló lángját, amelyet a teljes önmegtagadás gyenge tüze  

gyújtott. 
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Lehajtott fejjel álltam, a sárnak támasztva a halántékomat. Meg  

akartam találni azt a tiszta lelkű fiát, aki megbontotta a cellák falát, 
és épp annyi ételt-italt hozott a remetéknek, amennyi életben tartja 

őket. De nem találtam, sehol sem találtam, és csak szánni tudtam  

mérhetetlenül amiért itt szenvedett soványán, szerencsétlenül, re- 
ménytelenül és tudatlanul, ó, mily iszonyúan tudatlanul, és egyetlen 

érzéki öröm jutott neki: az, hogy látta fellángolni a színeket az iko- 

non. 

Levegő után kaptam. Megfordultam, és bután belezuhantam  
Marius karjaiba. 

– Ne sírj, Amadeo! – súgta gyengéden a fülembe. Félresimította 

szemembe hullott hajamat, még a könnyeimet is letörölte selymes 
hüvelykujjával. 

– Mondj búcsút mindennek, fiam – mondta. 

Bólintottam. 
Álltunk a hunyorgó éjszakában. Nem szóltam. Követett. Lefelé  

indultam a lejtőn a parti városhoz. 

Erősödött a folyószag, az emberbűz, és végül megérkeztem a  
házhoz, amelyet a magaménak tudtam. Micsoda őrültségnek tűnt hir- 

telen az egész! Egyáltalán mit akartam? Új normáimhoz akartam  

mérni ezt? Be akartam bizonyítani magamnak, hogy halandó gyer- 

mekként sose volt semmiféle esélyem?  
Édes Istenem, úgy sincs mentség arra, aki vagyok, istentelen 

vérivó, aki a velencei gonosz világ duzzadó tömlőin toroz! Az öniga- 

zolás hiábavaló kísérlete volna? Nem, valami más vonzott a hosszú, 
szögletes házhoz, amelynek vastag vályogfalait gyalulatlan gerendák 

tartották, ereszéről jégcsapok függönye lógott, ehhez a nagy, otromba  

házhoz, ami az otthonom volt. 
Ahogy odaértünk, rögtön végigosontam a falak mentén. Itt vízzé 

változott a kásás hó, mert a Dnyeper ugyanúgy kiöntött az utcára, és 

befolyt mindenbe, mint gyerekkoromban. Atáztatta elegáns velencei 

csizmámat is, de már nem gémberedett el tőle a lábam, mint valami- 
kor, mert most olyan istenektől és teremtményektől kaptam erőt, 
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akiknek nevét sem tudták e piszkos parasztok, akik közé tartoztam 

valamikor. 
A durva falhoz simultam, mint a kolostorban, a habarcshoz ta- 

padtam, mintha a tömörség megvédhetne, és átadhatná, amit tudni 

akarok. Egy helyen, ahol örökösen porladt az agyag, most is maradt 

egy parányi rés, amelyen láthattam a gyertyák lángját, a mécsesek 

erősebb fényét, és a téglából rakott, nagy kemence melegében össze- 

gyűlt családot. 

Ismertem őket, ahányan csak voltak, bár néhány név kiment a fe- 
jemből. Tudtam, hogy rokonaim, ismertem a légkört, amelyben osz- 

toztak. De most túl kellett látnom ezen a kis gyülekezeten. Azt kellett 

megtudnom, jól vannak-e ezek az emberek. Tudnom kellett, hogy  
ama végzetes nap után, amelyen engem elraboltak, apámat meg nyil- 

ván megölték a pusztában, képesek voltak-e tovább élni az életüket a 

tőlük megszokott szívóssággal. Talán azt is tudnom kellett, hogyan 
imádkoznak, ha eszükbe jut Andrej, a fiú, aki azzal az adománnyal  

született, hogy tökéletes ikonokat tudott festeni, olyan ikonokat, ame- 

lyeket nem emberi kéz alkotott. 
Hallottam bentről a hárfa pengősét, hallottam a dalt. Az egyik 

nagybátyám énekelt, aki olyan fiatal volt, hogy a testvérem lehetett 

volna. Borisznak hívták, szépen énekelt gyermekkora óta, könnyen 

megjegyezte a lovagokról és vitézekről szóló régi hősregéket. Most  
is egy ilyet énekelt, nagyon ritmikusan és tragikusan. A hárfa kicsi 

volt és ódon, az apám hárfája, ennek a húrjait pengette Borisz, mi- 

közben inkább recitált, mint énekelt egy véres és végzetes csatáról, 
amelyet a régi híres Kijevért vívtak. 

Hallottam az ismerős futamokat, amelyeket dalnokok adtak to- 

vább egymásnak az évszázadok során. Meglazítottam egy darab ha- 
barcsot. A pici résen a szentképek sarkára láttam, amely pontosan 

szemben volt a kemencével, amelynél a család fűtőzött. 

Ó, micsoda látvány! Húsz-egynéhány ikont világítottak meg a  

gyertyacsonkok tucatjai és a faggyúmécsesek: voltak köztük nagyon 
régi, aranykeretű, megsötétedett képek, és voltak olyan színesek, 
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amelyek mintha tegnap keltek volna életre Isten akaratából. Festett 

tojások is voltak az ikonok között, gyönyörűen kidíszített tojások, 

amelyeknek mintáira jól emlékeztem, bár most olyan messze voltak 

tőlem, hogy még vámpírszememmel se láthattam őket. Sokszor el- 

néztem az asszonyokat, mikor festették húsvétra a szentelt tojást: vi- 

aszba mártott náddal rajzolták a pántlikákat, a csillagokat, a keresz- 

teket, vagy a vonalakat, amelyek a kos szarvát vagy a lepkét vagy a 

gólyát jelképezték. Mihelyt elkészült a viaszrajz, hihetetlenül sötét 

színű, hideg festékekbe mártották a tojásokat. Az üzenetek végtelen  
változatossága rejtőzött ezekben az egyszerű motívumokban és je- 

lekben. 

Ezeket a törékeny és tündérszép tojásokat arra tették félre, hogy 
beteget gyógyítsanak velük, vagy a vihar ellen védekezzenek. Ilyen  

tojásokat rejtettem el egyszer a gyümölcsösben, hogy jól teremjenek 

a fák. Ilyen tojást függesztettem annak a háznak az ajtaja fölé, ahová 
új asszonyként lépett be a nővérem.  

Szólt egy gyönyörű mese is ezekről az ékes tojásokról: amíg 

megtartják a szokást, amíg vannak ilyen tojások, addig a világon nem 
vehet erőt a szörnyűséges Gonosz, amely mindig el akar jönni, és fel 

akarja falni a mindenséget. 

Jólesett látni, hogy ezek a tojások most is itt vannak a büszke 

ikonsarokban, a szent arcok között. Szégyelltem magamat, amiért el- 
felejtettem ezt a szokást. Közeledő tragédia előszelét éreztem benne. 

Ám akkor maguknak követelték figyelmemet a szent arcok, és 

nekem megszűnt a világ. Ott láttam izzani a lángok fényében az én  

Krisztusomat, az én gyönyörű, zord Krisztusomat, amilyennek any- 

nyiszor megfestettem. 

De hogy hasonlított ez az itteni arra a másikra, amelyet azon a 
napon elveszítettem a pusztai fűben! 

Hiszen ez lehetetlen! Miként hozhatta volna el az ikont valaki, 

miközben engem elhurcoltak a portyázók? Nem, ez bizonyára egy 

másik mert mint mondtam, oly sok ikon került ki a kezem alól, hogy 
szüleim ettől bátorodtak fel annyira, hogy el merjenek vinni a kolos- 
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torba. Hiszen ez az egész negyed tele volt az ikonjaimmal! Apám, 

még Mihail hercegnek is vitt belőle ajándékba, és a fejedelem mond- 

ta, hogy a szerzeteseknek látniuk kell a tehetségemet. 

Milyen szigorúnak látszott ez az ikon Fra Angelico szelíd, méla  

Krisztusához, vagy Bellini szomorú, magasztos Fiúistenéhez képest! 
Pedig átmelegítette az én szeretetem. Ez a mi stílusunk volt, a régi  

stílus, amely rideg vonalakkal, sötét színekkel, az én földem módján 

szeretett. Az a szeretet melegítette át, amelyet hitem szerint Ő adott 

nekem.  
Émelyegni kezdtem. A Mester megfogta a vállamat, de félel- 

memmel ellentétben nem húzott el a faltól, csak tartott, és a fejem  

búbjára hajtotta az arcát. 
Menni akartam. Elég volt, nem? Ám a zene félbeszakadt. Egy 

nő, az anyám, ő az? Nem, fiatalabb, Ánya húgom, aki nővé serdült.  

Ő mondta fáradtan, hogy apa ismét énekelhetne, ha valahogy elzár- 
hatnák előle az italt, és ismét önmaga lehetne. 

Borisz bátyám elhúzta a száját. Iván reménytelen, mondta Bo- 

risz. Iván most már csak rátölt minden nap, és hamarosan meghal. 
Ivánt megmérgezte a szesz, a finom kisüsti, amit a vándorkereske- 

dőktől szerez, és azzal fizet érte, amit ebből a házból lop el, és a pap- 

ramorgó, amit szidalmakkal és ütlegekkel csikar ki a parasztokból, 

mert továbbra is ő a város réme. 
Vörös lett előttem a világ. Iván, az én apám, él? Azért él, hogy 

ilyen becstelen halált haljon? Ivánt nem vágták le a pusztában? 

De azokban a vastag koponyákban már abba is maradtak az 
apám köré szőtt gondolatok, és a szájak sem szóltak róla. Nagybá- 

tyám rázendített egy újabb nótára, egy táncdalra. Senki se táncolt eb- 

ben a házban, ahol mindenki belefáradt a gürcölésbe, és az asszo- 
nyok vaksin öltögettek az ölükben halmozódó, foltozásra váró ruhá- 

kon. Ám a zene felvidította őket, és egy fiú, aki fiatalabb volt mint 

én, amikor meghaltam, igen, az öcsém, halk imát suttogott apámért, 

hogy apám ne fagyjon meg az éjszaka, mint ahogy már többször 
majdnem megtörtént vele, ha részegen összeesett a hóban. 
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– Kérlek, hozd őt haza – suttogta a kisfiú. 

Akkor mögöttem megszólalt Marius, hogy higgadt szavakba 
foglalja az esetet, és megnyugtasson: 

– Igen, úgy tűnik, igaz, kétségen kívül. Apád él. 

Mielőtt figyelmeztethetett volna, sarkon fordultam, és kinyitot- 

tam az ajtót. Eszeveszett dolog volt, vakmerő dolog volt, Marius en- 

gedélyét kellett volna kérnem, de mint már mondtam, makrancos ta- 

nítvány voltam. Meg kellett tennem ezt. 

A szél betört a házba. A tűz mellett összebújó alakok megbor- 

zongtak, és feljebb húzták magukon a prémeket. A kemence szájában 

gyönyörűen felágaskodott a láng. 

Tudtam, hogy le kellene vetnem a süvegemet, vagyis hátra kel- 

lene vetnem a csuklyámat, hogy a szentképek felé kellene fordulnom, 

és keresztet kellene vetnem magamra, de nem bírtam megtenni. 

Sőt még jobban a fejembe húztam a csuklyámat, miután betet- 

tem az ajtót. Magányosan álltam előttük. Eltakartam a prémmel a  

szájamat, hogy semmi se látsszék az arcomból, csak a szemem, meg 

talán egy vörhenyes fürt. 
– Miért mérgezte meg Ivánt az ital? – suttogtam, a régi orosz 

nyelven, amely visszatért hozzám. – Iván volt a legerősebb ember  

ebben a városban. Hol van most?  

Gyanakodva és haragosan néztek, amiért betörtem hozzájuk. A  
lángok a kemencében ropogtak és táncoltak, falták a friss levegőt. Az 

ikonsarok önmagában is egy külön tűz volt, azokkal a villódzó ké- 

pekkel a gyertyák fényében, egy másfajta, örök tűz. Tisztán láttam  
Krisztus arcát a vibráló fényben. Mintha rám szögezte volna a sze- 

mét, ahogy álltam az ajtó előtt. 

Nagybátyám felállt, a hárfát egy kisebb fiú kezébe nyomta, akit 
nem ismertem. Láttam, hogy az árnyékban rejtőző ágyakban felülnek 

a vastag dunnával betakart gyerekek. Láttam, amint fénylő szemük 

figyel a sötétből. A kemencénél a többiek közelebb húzódtak egy- 

máshoz, és szembefordultak velem.  
Láttam anyámat, aki megráncosodott és megszomorodott, mint- 
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ha évszázadok teltek volna el azóta, hogy elhagytam. Igazi satrafa 

lett belőle: a sarokban gubbasztott, és a térdére terített takaróba ka- 

paszkodott. Tanulmányoztam, próbáltam kifürkészni romlásának 

okait. Fogai kihullottak, összetöpörödött, ujjpercei püffedtek, fénye- 

sek, sebzettek lettek a munkától. Talán csak agyondolgozza magát, 

az viszi a sírba. 

Gondolatok és szavak özöne csapódott belém. Angyal, ördög, éj- 

szakai látogató, sötétség réme, ki vagy te? Fölemelkedő kezeket lát- 

tam, ahogy sietve hányják a keresztet. Ám a gondolatok érthetően 

válaszoltak a kérdésemre. 

Ki az, aki nem tudja, hogy Ivánból, a Vadászból Vezeklő Iván,  

Részeges Iván, Bolond Iván lett, mert a pusztaságban nem tudta 
megakadályozni, hogy a tatárok elhurcolják szeretett fiát, Andrejt?  

Behunytam a szememet. A halálnál is rosszabb volt, ami vele 

történt! És nekem egyszer se fordult meg a fejemben, még csak el- 
gondolni se mertem, hogy él, vagy nem érdekelt annyira, hogy ebben 

reménykedjek, vagy feltegyem magamnak a kérdést: mi lehet vele, 

ha mégis él? Velence tele van olyan boltokkal, ahol írhattam volna  
neki egy levelet, amelyet a híres velencei kalmárok elvihettek volna  

egy kikötőbe, ahonnan továbbíthatták volna a kán híres postaútjain! 

Mindezt tudtam. Az önző kis Andrej tudta ezt, tisztán látta, mi- 

vel lehetett volna lezárni a múltat, hogy elmerülhessen a feledésbe. 
Ezt kellett volna írnom: 

 

Kedves családom, élek és boldog vagyok, bár sose mehetek ha- 

za. Ezt a pénzt nektek küldöm, a fivéreim, a nővérem és anyám ré- 
szére. 

 

De hát én sem tudtam! Zűrzavar és nyomorúság volt a múltam.  

Ha kirajzolódott a legérdektelenebb kép, rögtön elnyelte a kínszen- 
vedés. A nagybátyám odaállt elém. Ugyanolyan szálas volt, mint 

apám, és jól öltözött: övvel átfogott bőrzubbonyt viselt és nemez- 

csizmát. Nyugodtan, de szigorúan nézett le rám.  

– Ki vagy te, aki így jössz be a házunkba? – kérdezte. – Ki ez a 
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herceg, aki előttünk áll? Üzenetet hozol? Akkor beszélj, és megbo- 

csátjuk, hogy letörted ajtónkról a zárat. 
Mély lélegzetet vettem. Nem volt több kérdésem. Tudtam, hogy 

magamtól is megtalálom Részeges Ivánt, mert a kocsmában van a ha- 

lászokkal és a prémkereskedőkkel, mert a házán kívül az az egyetlen 

zárt hely, amit nem utál. Bal kezemmel az övemhez nyúltam, ame- 

lyen mindig ott függött az erszényem. Letéptem a zsinórról, és át- 

nyújtottam ennek az embernek. Csak nézett. Aztán sértetten kihúzta 

magát, és hátralépett. 
Abban a pillanatban mintha tudatosan alkotott volna összefüggő 

képet a házzal. Mert képnek láttam a házat. Láttam a kézzel faragott 

bútorokat, a család büszkeségét, a kézzel faragott kereszteket, a fa 

ablakkeretekre festett díszítéseket, és a polcokat, amelyen házilag ko- 

rongolt fazekak, üstök és tálak álltak. 

Őket is láttam büszkeségük teljében, a foltozó és hímező asszo- 

nyokat, és altatódalként zsongított a mindennapok melege és bizton- 

sága. 

Pedig milyen szomorú volt, ó, milyen kétségbeejtően szomorú, 

ahhoz a világhoz képest, amelyet ismertem! 

Előreléptem, ismét nyújtottam a nagybátyámnak az erszényt, és 

azt mondtam fojtottan, még mindig eltakarva az arcomat: 

– Könyörgök, fogadd el szívednek jóságában, hogy megment- 

hessem a lelkemet. Unokaöcséd, Andrej küldi, aki egy messzi-messzi 

országban él, ott, ahova a kereskedők vitték, és sohasem fog hazatér- 

ni. De azért jól van, és meg kell osztania veletek azt, amije van. Rám 
bízta, hogy tudjam meg, ki él még a családból, ki halt meg. Ha nem 

adom át nektek ezt a pénzt, és te nem fogadod el, pokolra fogok jut- 

ni. 
Szavakban nem válaszoltak, de az elméjükből kiszedhettem,  

amit akartam. Megkaptam mindent. Igen, Iván él, és most ez a külö- 

nös ember azt mondja, hogy Andrej is él. Iván egy olyan fiat gyászol,  

aki nemhogy nem halt meg, de gyarapodott. Az élet így is, úgy is 
tragédia. Egy biztos van benne: a halál. 
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– Esedezve kérlek! – mondtam. 

Nagybátyám elvette az erszényt, bár gyanakodva. Színig volt 
aranydukáttal, amit mindenütt elfogadnak. 

Leengedtem a köpenyemet, és lehúztam a bal kesztyűmet, majd  

a gyűrűimet, amelyeket a bal kezem mindegyik ujján viseltem. Opál, 
ónix, ametiszt, topáz, türkiz. Átmentem a férfi és a fiúk mellett a ke- 

mence túlsó oldalára, és tisztelettel letettem az ékszereket a feltekintő 

öregasszony ölébe, aki az anyám volt. 

Abban a pillanatban láttam, hogy tudni fogja, ki vagyok. Ismét  

eltakartam az arcomat, de a bal kezemmel levettem az övemről a tő- 

römet. Csak egy rövid misericordia volt, az a rövid tőr, amit a harcos 

azért visz a csatába, hogy megadja a kegyelemdöfést az ellenségnek,  
ha már túl közel jutott az üdvözüléshez, de még nem halt meg. Dí- 

szes tárgy volt, inkább ékszer, mint fegyver. Arannyal futtatott hüve- 

lyét sűrűn kirakták hibátlan gyöngyszemekkel. 
– Ez a tied – mondtam. – Andrej anyjáé, aki úgy szerette folyami  

gyöngyökből fűzött kalárisát. Fogadd ezt el, Andrej lelkéért. – 

Anyám lábához fektettem a tőrt. 
Földig hajoltam, úgy, hogy a homlokom majdnem érintette a 

padlót, aztán kimentem, hátra se nézve, becsuktam magam után az 

ajtót, és megálltam a közelében, hogy halljam, miként ugranak fel, 

hogy megbámulják a gyűrűket meg a tőrt, és néhányan az ajtót zár- 
ják. 

Egy pillanatra legyengített a felindulás, ám semmi sem akadá- 

lyozhatott meg abban, amit tennem kellett. Nem fordultam vissza 
Mariushoz, mert gyávaság lett volna a támaszát vagy a beleegyezését 

kérni. A latyakban gázolva lefelé indultam a sáros utcán, a kocsmá- 

ba, amely a legközelebb állt a folyóhoz, mert úgy gondoltam, ott le- 
het az apám. 

Gyerekkoromban ritkán léptem be erre a helyre, akkor is csak 

azért, hogy hazahívjam apámat. Annyira emlékeztem, hogy ez egy  

olyan hely, ahol idegen emberek isznak és káromkodnak. 
Hosszú ház volt, agyagból és gyalulatlan rönkökből épült mint  
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az otthonom, és ezen is húzódtak az elkerülhetetlen rések és repedé- 

sek, amelyek beengedték a farkasordító hideget. A teteje nagyon me- 

redek volt, hogy lecsússzon róla a hó, és az ereszét jégcsapok függö- 

nyözték, ugyanúgy mint nálunk. 

Elképesztő, hogy emberek képesek így élni! Miért nem veszi rá 

őket a hideg, hogy olyasmit találjanak ki, ami szilárdabb és jobban 

megvédi őket?  

De hát itt mindig is így volt. Itt aratott a kegyetlen tél a szegé- 

nyek, a betegek, a meghajszoltak és az éhesek között, és olyan keve- 

set adott nekik a rövid tavasz meg a nyár, hogy a belenyugvás lett a 

legfőbb erény. 

Bár lehet, hogy akkor is rosszul ítéltem meg őket, és most is té- 

vedek. Az a lényeg, hogy a reménytelenség helye volt. Nem volt rút, 

mert a fa, a sár, a hó és a bánat nem rút, ám nem volt benne szépség, 

kivéve az ikonokat, és talán a távolban, a domb tetején a Szent Zsófia  
kupoláit a csillagos ég előterében. De ez nem elég. 

A kocsmában húsz-egynéhány embert számoltam össze, akik it- 

tak és diskuráltak, méghozzá olyan kedélyességgel, amin meglepőd- 
tem, tekintve a hely spártai jellegét. Alig volt több karámnál, amely 

épp hogy elkerítette őket az éjszakától, és nagy tűz égett benne. Itt 

nem volt ikon, hogy vigasztalja őket. Néhányan mégis daloltak, ter- 

mészetesen itt is volt hárfás, aki pengette apró hangszerét, míg egy 
másik muzsikus egy rövid sípot fújt. Volt számos asztal, némelyikre 

még vászonabroszt terítettek, de a legtöbbet takaratlanul hagyták. Az 

asztaloknál gyűltek össze a cimborák, és ha jól emlékszem, külor- 
szágbeliek is voltak köztük. Azonnal felfedeztem három olaszt, kiej- 

tésükből ítélve genovaiakat. Több volt az idegen mint vártam. Ezeket 

csak a folyami kereskedelem hozhatta ide; talán mégis javul valamit 
Kijev helyzete. 

Sörös és boroshordók álltak a pult mögött, ahol a kocsmáros 

csapolt a kupákba. Láttam sok olasz bort, palackokban, ami bizonyá- 

ra jó drága lehetett, és spanyol fehérbort is, több ládával. 
Nehogy feltűnést keltsek, előre mentem a bal oldalon, ahol a 
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legsűrűbb volt az árnyék, és ahol talán nem szúr szemet egy drága 

prémekbe burkolt európai utazó, mert a nemes szőrme volt az egyet- 
len, amelyben láthatólag bővelkedtek. 

Ezek az emberek túlságosan részegek voltak ahhoz, hogy foglal- 

kozzanak velem. A kocsmáros igyekezett valami érdeklődést mutatni 
az új vendég iránt, ám aztán visszahajtotta állat a tenyerébe, és to- 

vább hortyogott. A zenészek tovább játszottak valami hősi regét, de 

ez egyáltalán nem volt olyan víg mint amilyet a nagybátyám énekelt 

otthon, gondolom azért, mert a muzsikus nagyon fáradt lehetett.  
Megláttam apámat. 

Hanyatt feküdt egy otromba, széles, piszkos padon. Bőrujjasát  

viselte, és gondosan betakargatták a legnagyobb, legsúlyosabb köpe- 
nyével, mintha még ittas eszméletlenségével sem játszotta volna el a 

többiek tiszteletét. Medvebőrből készült ez a köpeny, ami rögtön el- 

árulta a módos embert. Részegen, szeszgőzösen hortyogott. Akkor se 
moccant meg, amikor melléje térdeltem, és ránéztem az arcára. 

Vékonyabb volt, bár még mindig rózsás, de már beesett a járom- 

csontok alatt. Bajusza, hosszú szakálla csíkokban őszült. A halánté- 
kán mintha kihullott volna a haja, és a szép, sima homloka is maga- 

sabbnak látszott, bár lehet, hogy csak nekem rémlett úgy. Szeme kö- 

rül gyulladt és sötét volt a bőr. Kezét nem láttam, mert azt a köpeny 

alatt kulcsolta össze, de azt megállapíthattam, hogy még mindig erős 
és izmos. Még nem pusztította el az italozás. 

Idegesítő váratlansággal érzékeltem az életerejét: úgy éreztem 

vérének szagát, mintha egy lehetséges áldozat botlott volna elém. 
Kivertem a fejemből a gondolatot. Csak arra gondoltam, mennyire  

szeretem, és hogy örülök, amiért él! Hazajött a pusztából! Elmene- 

kült a martalócok elől, akik olyanok voltak mint a halál hírnökei. 
Odahúztam magamnak egy zsámolyt, hogy csendesen elüldögél- 

hessek apám mellett, és nézhessem.  

Nem húztam vissza a bal kesztyűmet. 

Rátettem hideg kezemet a homlokára, könnyedén, mert nem 
akartam tolakodni. Lassan kinyitotta a szemét, amely zavaros volt a 
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könnyektől, de még mindig gyönyörűen ragyogott, pedig a szaruhár- 

tyát megpattant erek hálózták be, és egy darabig szótlan gyengédség- 

gel nézett, mintha nem lenne oka mozogni, mintha egy álmokhoz kö- 

zeli jelenést látna. 

Fejemről lehullt a csuklya. Nem húztam vissza. Nem láthattam,  
csak tudhattam, mit lát: a fiát, olyannak, amilyennek ismerte, sima  

arcával, hosszú bronzhajának hótól porcukros hullámaival. 

Mögöttünk danoltak és diskuráltak a többiek, akik darabos ár- 

nyékok voltak a tűz fényében. Folyt a bor. 
Senki sem állhatott közém és a pillanat közé, semmi sem vá- 

laszthatott el ettől a férfitól, aki olyan keményen harcolt a tatárok el- 

len, aki egyik vesszőt a másik után lőtte ki rájuk, még az ellenséges  
nyílzáporban is, amely nem tett kárt benne. 

– Meg sem tudtak sebezni! – suttogtam. – Szeretlek, és csak any- 

nyit tudok, milyen erős voltál akkor! – Hallatszott a hangom egyálta- 
lán?  

Hunyorogva nézett, aztán láttam, ahogy megnyalja a száját. Az 

ajka olyan piros volt, mint a korall, átcsillant a bajusz és a szakáll rőt 
erdején. 

– Megsebeztek – mondta fojtottan, halk, de nem gyönge hangon. 

– Eltaláltak, kétszer is eltaláltak, a vállamon, és a karomon. De nem 

öltek meg, és nem engedték el Andrejt. Leestem a lovamról. Feláll- 
tam. Nem találták el a lábamat. Futottam utánuk. Futottam, futottam 

és ordítottam. Itt, a jobb vállamból állt ki az az átkozott nyílvessző. 

Keze előbújt a bunda alól. Rátette jobb vallanak sötét ívére. 
– Egyfolytában nyilaztam utánuk. Még csak nem is éreztem. 

Láttam, ahogy elnyargalnak. Elvitték a fiamat. Azt se tudom, élt-e 

még. Nem tudom. Bajlódtak volna vele, ha meghalt? Nyilak voltak 
mindenütt. Az égből is nyilak estek! Ötvenen is lehettek. Megöltek 

mindenkit! Mondtam a többieknek, csak lőjetek egyfolytában, abba  

ne hagyjátok egy pillanatra sem, meg ne ijedjetek, csak lőjetek lője- 

tek, és lőjetek, és ha már nincs több nyilatok, akkor elő a kardot, és 
hegyibe, menjetek nekik, hajoljatok le, hajoljatok rá a lovatok nyaká- 
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ra, és menjetek nekik! Hát talán ezt tették. Nem tudom.  

Körülnézett. Fel akart tápászkodni. Megint engem nézett. 
– Adj valamit innom. Vegyél valami tisztességeset. A kocsmá- 

rosnak van spanyol fehérbora. Abból hozzál egy palackkal. Azt a 

mindenségit, a régi szép napokban itt vártam lesben a kufárokra a fo- 

lyónál, és sose kellett fizetnem semmiért. Hozz egy palack fehért. 

Látom, hogy gazdag vagy. 

– Tudod, ki vagyok? – kérdeztem.  

Zavartan nézett rám. Ez a kérdés meg sem fordult a fejében. 
– A kastélyból jössz. Úgy beszélsz, mint egy litvániai. Nem ér- 

dekel, ki vagy. Vegyél nekem bort! 

– Úgy beszélek, mint a litvánok? – kérdeztem halkan. – Hát ez 

rettenetes. Azt hittem, olyan a kiejtésem, mint egy velenceinek. Szé- 

gyellem magamat.  

– Velencés? Az ne legyél. Isten tudja, igyekeztek megmenteni 

Konstantinápolyt, de mennyire igyekeztek. Aztán mindent elvitt az 

ördög. Úgyis lángokban ér véget a világ. De addig is hozz nekem egy 

kis fehéret, jó?  
Felálltam. Van még nálam pénz? Javában töprengtem, amikor  

felkomorlott mellettem a Mester árnyalakja. Nyújtotta a spanyol fe- 

hérbort, amelyből már ki is húzta a dugót. Apámnak csak innia kel- 

lett. 
Sóhajtottam. Nekem már semmit sem jelentett a bor, de azért 

tudtam, hogy finom, nemes ital lehet. Különben is apám ilyet kér. 

Közben felült a padon, és a kezemből csüngő palackot bámulta. 
Utána nyúlt, elvette, és olyan mohón nyeldekelte, mint én a vért. 

– Nézz meg jól – mondtam. 

– Túl sötét van itt, te tökkelütött! – mondta. – Hogy nézhetnék 
meg bármit? Hmmm, de jó! Köszönöm! 

Megállt a kezében a palack, úgy, hogy az üveg szája épp ott volt 

a szája előtt. Furcsa volt, ahogy így megdermedt, olyan, mintha az 

erdőben lenne, és most érezte volna meg, hogy medve vagy másfajta  
gyilkos dúvad közeledik. Kővé dermedt, kezében a borral, és csak a 
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szemgolyója mozgott, mikor felnézett rám.  

– Andrej! – súgta. 
– Élek, apám – mondtam szelíden. – Nem öltek meg. Elhurcol- 

tak hadizsákmánynak, és eladtak aranyért. Aztán elvittek hajóval dél- 

re, majd ismét fel, északnak, Velence városába, és ott élek most. 
A szeme nyugodt volt, és valami gyönyörű derű ömlött el egész 

lényén. Túlságosan berúgott, hogy az esze fellázadhasson, vagy az 

olcsó meglepetés szerezhessen örömet neki. Hullámként zúdult rá az 

igazság, alámerítette, és ő egyszerre értette meg a mondanivalóm 
minden mellékszálát, hogy mit jelent az, ha nem szenvedek, sőt gaz- 

dag vagyok, és jól érzem magamat. 

– Eltévedtem uram – folytattam azzal a gyengéd suttogással,  
amit bizonyosan csak ő hallhatott –, igen, eltévedtem, de megtalált 

egy másik, egy jóságos ember: meggyógyított, és azóta nem szenve- 

dek. Sokáig utaztam, apám, hogy ezt elmondhassam neked. Nem tud- 
tam, hogy élsz. Nem is álmodtam róla. Azt hittem, te is meghaltál 

azon a napon, amikor számomra meghalt a világ. Most pedig idejöt- 

tem, hogy elmondjam: soha, de soha többé nem kell gyászolnod en- 
gem.  

– Andrej! – suttogta, de nem változott az arca, csak az az álmos 

álmélkodás látszott rajta. Mozdulatlanul ült, két kézzel markolta az 

ölébe engedett palackot, kifeszítette hatalmas vállát, őszülő rőt üstö- 
kének zuhataga beleolvadt a medveprémbe. 

Gyönyörű ember volt, olyan gyönyörű! Egy szörnyeteg szemére 

volt szükségem, hogy láthassam. Egy démon szemére volt szüksé- 
gem, hogy meglássam benne a hatalmas izmokhoz társuló lelkierőt.  

Csak a véreres szeme árulkodott gyengeségről. 

– Most felejts el, apám – mondtam. – Felejts el úgy, mintha a 
szerzetesek küldtek volna el valahova. Ám egy dolgot ne feledj: sose 

fogok eltemetkezni a kolostor sáros sírjaiba. Nem, énvelem más dol- 

gok történhetnek. De nem kerülök a sírba, és az a te érdemed, mert 

nem engedted, mert eljöttél értem azon a napon, és követelted, hogy 
lovagoljak veled, legyek a te fiad. 
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Megfordultam, hogy elmenjek. A palackot a baljába fogva elő- 

rehajolt, és megragadta hatalmas jobbjával a csuklómat. Úgy húzott 

le maga mellé a régi erejével, mint egy közönséges halandót, és rá- 

szorította száját lehajtott fejemre. 

Ó, Istenem, ne engedd, hogy megtudja! Ne engedd, hogy meg- 

érezze bennem a változást! Kétségbeesetten behunytam a szememet. 

Ám még ifjú voltam, korántsem olyan kemény és hideg, mint  

Mesterem, nem, fele annyira, sőt még negyed annyira sem. Ő csak 

hajamnak selymét érezhette, és talán bőrömnek jeges puhaságát, 
amely a tél dermesztő illatát lehelte.  

– Andrej, angyali gyermekem, tehetséges, aranyfiam! Megfor- 

dultam, és magamhoz szorítottam a bal karommal. Összecsókoltam a 
fejét, úgy, ahogyan gyermekként sohasem tettem volna. A szívemre 

öleltem.  

– Apám, ne igyál többé! – súgtam a fülébe. – Kelj föl, légy ismét  
a vadász! Légy az, aki vagy, apa! 

– Andrej, ezt sose fogja elhinni senki. 

– És ezt ugyan ki mondja meg neked, ha egyszer önmagád leszel 
ismét, öreg? – kérdeztem. 

Farkasszemet néztünk. Összeszorítottam a szájamat, hogy vélet- 

lenül se láthassa meg a vámpírvérrel kapott, hegyes fogaimat, a pici, 

gonosz vámpírfogakat, amelyeket egy ilyen figyelmes ember, a szü- 
letett vadász okvetlenül észrevenne. 

Ám ő nem ily torzulásokat keresett, hanem csak szeretetet, és azt 

megadtuk egymásnak. 
– Mennem kell, nincs választásom – mondtam. – Ezt az időt úgy 

loptam, hogy eljöhessek hozzád. Apám, mondd meg anyámnak, hogy 

én jártam a háznál, én adtam neki a gyűrűket, és én adtam öcsédnek 
az erszényt.  

Elhúzódtam tőle, és melléje ültem a lócára, mert ő a padlóra en- 

gedte a lábát. Lehúztam a kesztyűt a jobbomról, szemügyre vettem a 

hét-nyolc gyűrűt, amelyeknek mindegyikét aranyból vagy ezüstből 
ötvözték, és gazdagon kirakták drágakövekkel, aztán egyenként le- 
 

 

239 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

húztam  őket, nem törődve apám tiltakozó morgásával. A tenyerébe  

tettem a maroknyi ékszert. Milyen puha, meleg volt a keze, milyen 
rózsásan lüktetett benne az élet! 

– Fogadd el; nekem rengeteg ilyen van még. Majd írok neked, és 

küldök még többet, olyan sokat, hogy sose kelljen mással foglalkoz- 
nod, mint amit szeretsz, hogy nyugodtan lovagolhass, vadászhass, és 

mesélhesd a régi regéket a tűz mellett. Vásárolj ezekből egy rendes 

hárfát, vegyél könyveket a kicsiknek, ha úgy látod jónak, vegyél be- 

lőle, amit akarsz. 
– Nekem nem kell ez. Nekem te kellesz, fiam. 

– Igen, és nekem is kellesz, apa. Ennyi hatalmunk még maradt. 

Két tenyerembe fogtam a fejét, látványosan és talán oktalanul fi- 
togtatva erőmet, hogy ne mozduljon, amíg összecsókolom. Megölel- 

tem még egyszer, utoljára, aztán elmentem. 

Olyan gyorsan kívül voltam a kocsmán, hogy ő csak a becsapó- 
dó ajtót láthatta. 

Zuhogott a hó. A Mester tőlem többlábnyira állt. Hozzáröppen- 

tem, és együtt indultunk felfelé a lejtőn. Nem akartam, hogy apám  

utánam jöjjön. Távozni akartam innen, a lehető leghamarabb. 

Éppen meg akartam kérni a Mestert, hogy kapcsoljunk vámpír- 

sebességre, és pucoljunk el Kijevből, amikor megláttam, hogy egy 

alak siet felénk. Alacsony asszony volt, aki a nedves hóban húzta 
maga után a hosszú bundáját. Valami fényeset hozott a karjában. 

Földbe gyökerezett a lábam. A Mester várakozott. Az asszony az 

anyám volt, aki engem jött látni, aki letörtetett a kocsmáig, és a kar- 
jából a szigorú Krisztus nézett rám az ikonról, amelyet olyan sokáig  

bámultam a fal résén át. 

Visszafojtottam a lélegzetemet. Anyám a széleinél fogva föl- 
emelte az ikont, és elém tartotta. 

– Andrej! – suttogta. 

– Anya! – mondtam. – Tedd el ezt a kicsiknek, kérlek! – Átölel- 

tem és megcsókoltam. Milyen öregnek látszott, milyen nyomorúsá- 
gosan öregnek! A gyerekei vénítették meg, kiszívták az erejét, mie- 
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lőtt ők is a földbe kerültek, parányi sírjaikba. Arra gondoltam, hány 

babát veszített el csak az én kicsi koromban, és még korábban, a szü- 
letéseim előtt. Úgy hívta őket, hogy az ő angyalkái, ezeket a picinye- 

ket, akik nem nőttek akkorára, hogy megélhessenek. 

– Tartsd meg – mondtam. – Tartsd meg a családnak. 
– Jól van, Andrej – válaszolta. Nézett rám világos, szenvedő 

szemével. Láttam rajta, hogy haldoklik. Rádöbbentem, hogy nem- 

csak a kor törte meg, nem is az anyaság robotja. Belülről eszi a be- 

tegség, és hamarosan megöli. Olyan rettegés fogott el a láttán, úgy 
féltettem az egész halandó világot! Pedig csak egy unalmas, sablo- 

nos, elkerülhetetlen betegség volt. 

– Isten áldjon, édes angyalom! – mondtam.  
– Áldjon meg téged is az Isten, édes angyalom! – felelte. – Bol- 

dog a szívem és a lelkem, hogy büszke herceg lettél. De mutasd meg 

nekem, hogy még mindig az igaz módon veted-e a keresztet? 
Milyen rémült volt a hangja! Komolyan kérdezte. Azt akarta  

tudni, nem azzal jutottam-e gazdagságomhoz, hogy áttértem katoli- 

kusnak? Ez volt értelme szavainak. 
– Anyám, ez igazán egyszerű próba! – Keresztet vetettem a ked- 

véért, a mi módunk szerint, a keleti egyház parancsa szerint, előbb a 

jobb vállamra, aztán a balra, és mosolyogtam. 

Bólintott, majd óvatosan kivett valamit vastag gyapjúszarafánja 
alól, és felém nyújtotta, de csak akkor engedte el, amikor alá tartot- 

tam a tenyeremet. Sötét rubinvörösre festett húsvéti tojás volt. 

Tökéletes, gyönyörű húsvéti tojás. Hosszú, sárga pántlikák há- 
lózták be, és ezeknek a girlandoknak a koszorújába rózsát vagy talán 

nyolcágú csillagot festettek. 

Ránéztem a tojásra, aztán bólintottam anyámnak. 
Előhúztam egy finom flamand patyolatkendőt, gondosan bebur- 

koltam a tojást, majd becsúsztattam az ujjasom redői közé, a zekém  

és a köpenyem alá. 

Lehajoltam, és megcsókoltam puha, száraz arcát. 
– Anya! – mondtam. – A Fájdalmasak Öröme, az vagy te ne- 
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– Drága Andrejem! – válaszolta. – Menj Isten hírével, ha men- 
ned kell. 

Az ikonra nézett. Azt akarta, hogy én is nézzem. Megfordította,  

hogy lássam Isten fénylő, aranyarcát, amely ugyanolyan áttetsző és 
finom volt, mint azon a napon, amikor megfestettem neki. Épp csak 

ezt nem anyámnak festettem. Nem, ez ugyanaz volt, amelyet kivit- 

tem a pusztába. 

Ó, minő csoda, hogy apám visszahozta magával, arról a helyről, 
ahol a szörnyű veszteség érte! Miért ne? Ilyen ember mint ő, miért ne 

tett volna ilyet?  

Hó hullott a festett ikonra. Hullott Megváltónk szigorú arcára, 
amelyet ecsetem csodája keltett lángoló életre, amelynek komoly 

szája kissé összevont szemöldöke szeretetről üzent. Krisztus, az én  

Uram, tud zordabbul is nézni, ha a Szent Márk-bazilika mozaikjáról 
tekint le. Krisztus az én Uram, sok régi festményen néz ilyen fenye- 

getően. Ám Krisztus, az én Uram, minden modorban és stílusban  

csordultig van túláradó szeretettel. 
Az összetapadt hópelyhek mintha megolvadtak volna arcának 

érintésétől. 

Féltettem a törékeny fatáblát, és a fénylő képet, amelyet azért 

lakkoztak le, hogy így csillogjon az idők végezetéig. Anyám is erre 
gondolt, mert fürgén elrejtette az ikont az olvadó, nedves hó alól a 

bundája alá. 

Soha többé nem láttam a képet. 
Van még valaki, akinek meg kell kérdeznie, mit jelent számomra  

egy ikon? Van még valaki, aki nem érti, hogy meglátván Dora kezé- 

ben Veronika kendőjét, amelyet maga Lestat hozott el a poklokon át  
a jeruzsálemi Fájdalmak Útjáról, miért borultam térdre, és miért kiál- 

tottam: „Krisztus arca”?  
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KIJEVBŐL HAZATÉRNI olyan volt, mint előreszállni az idő- 

ben, vissza arra a helyre, ahova igazából tartozom. 
Hazatérésem Velencéje ugyanabban az aranyban tündökölt, mint  

amely kriptámat burkolta. Káprázó szemmel bolyongtam át az éjsza- 

kákat, Mariusszal vagy nélküle, ittam az adriai üde levegőt, habzsol- 

tam a pompás palotákat és közintézményeket, amelyeket megszok- 
tam az utóbbi években. 

Úgy vonzottak az esti misék, mint legyet a méz. Ittam a kórusok 

muzsikáját, a pap éneklő hangját, főleg pedig a jámborok derűsen ér- 
zéki viselkedését. Gyógyító balzsam volt ez a sebeimre, amelyekről a 

lavrai látogatás nyúzta le a bőrt. 

Ám szívem rejtekén őriztem a tisztelet tüzes lángját a barlangko- 
lostor orosz szerzetesei iránt. Miután elcsíptem azt a néhány szót a  

szentéletű Iszak testvér megkísértéséből, eszembe jutott egész törté- 

nete. Iszak testvér Isten bolondja volt és remete, aki szellemeket lá- 

tott, áldozatul esett az ördögnek, de végül legyőzte Krisztus nevével. 
Szerzetesi lelkem volt, ehhez nem fér kétség, amelybe két nagy 

vallásfilozófiát is beledobtak, én pedig megadtam magamat háború- 

zásuknak. Hadakoztam magammal, mert noha eszem ágában se volt 
lemondani a fényűzésről és Velence dicsőségéről, Fra Angelico taní- 

tásainak múlhatatlan, fényességes szépségéről, követőinek arany ra- 

gyogásáról, akik szépséggel áldoztak Krisztusnak, titokban felma- 
gasztaltam háborúm vesztesét, az áldott Iszakot, akiről gyermeki  

agyammal azt képzeltem, hogy ő választotta Isten igaz útját.  
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Marius tudott vívódásomról, tudta, milyen hatalma van fölöttem 

Kijevnek, tudta, mennyire fontos ez nekem. Mindenkinél jobban 

megértette, hogy minden lény a saját angyalaival és ördögeivel tusa- 

kodik, mindegyik a saját értékrendjéhez ragaszkodik, amely nélkül 

nincs tisztességes élet. 
Mi a vámpírok életét éltük, de az minden szempontból élet volt, 

érzéki és buja. Nem mentett meg halandó korom kényszerképzeteitől 

és bolondériáitól. Épp ellenkezőleg: felnagyította őket. 

Egy hónap sem telt el a hazatérésem óta, de már tudtam, hogy 

miként közelítsek a világhoz. Igen, lubickolni fogok az olasz festé- 

szet, zene és építészet buja szépségében, de egy orosz szent szenve- 

délyes hitével teszem. Minden érzéki élményt átváltoztatok tiszta- 

sággá és szépséggé. Tanulni fogok, hogy minél jobban értsem és sze- 

ressem a halandó világot, és szüntelenül sarkantyúzom lelkemet a cél 

felé, amelyet jónak tartok. 
Isten mindenek fölött áll; a jóság tehát azt jelenti, hogy szelíd  

vagyok, hogy nem tékozolok, hogy festek, olvasok, tanulok, figye- 

lek, még imádkozom is, bár hogy kihez, magam sem tudom, és ki- 
használok minden alkalmat, hogy nagylelkű lehessek azokhoz a ha- 

landókhoz, akiket nem ölök meg. 

Ami azokat illeti, akiket megölök, irgalmasan kell végeznem ve- 

lük. A kegyelem urává kell lennem, sohasem szabad fájdalmat vagy 
zűrzavart okoznom, inkább meg kell igéznem őket bársonyos han- 

gommal és bársonyos nézésemmel, vagy valamely más képessé- 

gemmel, amelyet fejleszteni is tudtam. Ez abban állt, hogy behatol- 
tam szegény kiszolgáltatott halandó elméjébe, és segítettem neki a 

vigasztaló képek szövögetésében, hogy az elragadtatásban ellobbanó 

láng legyen csak a halál, amelyet a legédesebb csend követ. 
Arra is összpontosítottam, hogy élvezzem a vért, hatoljak mé- 

lyebbre, lépjek túl szomjam viharos követelőzésén, gusztáljam az ál- 

dozattól elrabolt, éltető fluidumot, ismerjem ki minden részletében az 

emberi lelket, amely a vérrel folyik el a halálba. 
Leckéim Mariusszal félbeszakadtak egy időre. Ám végül odajött  
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hozzám, és szelíden figyelmeztetett, hogy ideje visszatérni a komoly 

tanuláshoz, mert vannak dolgok, amelyeket el kell végeznünk. 
– Tanulok én magamtól is – mondtam. – Te is tudod, hogy nem 

lustálkodtam bolyongásaim közben. Tudod, hogy elmém ugyanolyan 

éhes mint a testem. Tudod, tehát hagyj békén! 
– Ez mind nagyon szép és jó, kismester – mondta lágyan – de  

vissza kell térned az iskolámba, ahol én oktatlak. Tudok dolgokat, 

amelyekről tudomást kell szerezned.  

Öt éjszakán leráztam magamról. A hatodikon, miközben éjfél 
után szunyókáltam az ágyán a Piazzáról jövet, ahol zenészeket hall- 

gattam, zsonglőröket bámultam egy fényes ünnepségen, egyszer csak 

érzem, hogy a virgácsa süvítve lecsap a lábamra. 
– Ébresztő, gyermek! – mondta. 

Megfordultam, felnéztem. Ott állt, keresztbe font karokkal, ke- 

zében lógatva a hosszú pálcát. Övvel átfogott, hosszú, bíborszín ze- 
két viselt, haját összekötötte a tarkóján. 

Elfordultam tőle. Arra gondoltam, hogy csak színészkedik, és 

úgyis el fog menni. Ám a vessző ismét lecsapott, és ezt az ütések va- 
lóságos zápora követte. 

Úgy éreztem a csapásokat, mint halandó korokban soha. Erő- 

sebb, ellenállóbb lettem, ám egy töredék másodpercre minden ütés 

áttörte természetfölötti védelmemet, és észbontó fájdalmat lobban- 
tott. 

Dühös voltam. Megpróbáltam lemászni az ágyról, talán meg is 

ütöttem volna, annyira haragudtam, amiért így bánik velem. Ám ő rá- 
térdelt a hátamra, és addig pálcázott, míg feljajdultam.  

Aztán felállt, és engem is felrántott a galléromnál fogva. Resz- 

kettem a dühtől és az értetlenségtől. 
– Akarsz még? – kérdezte. 

– Nem tudom! – Leráztam magamról a karját, amit enyhe mo- 

sollyal tűrt. – Lehet, hogy igen! Az egyik percben mi sem fontosabb 

számodra a szívemnél, a következőben iskolás fiú vagyok! Így van?  
– Volt elég időd gyászolni és sírni – mondta –, és átértékelni, 
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amit kaptál. Most láss munkához megint. Indulj az asztalhoz, és ké- 

szülj az íráshoz, különben még jobban elverlek! 
– Engem nem kezelhetsz így, erre semmi szükség! Mit kellene 

írnom? Köteteket írtam össze lélekben! Azt hiszed, belesajtolhatsz az 

engedelmes tanítvány érdektelen öntőformájába? – szónokoltam. – 

Azt hiszed, ez való a világrengető gondolatokhoz, amelyeket fontoló- 

ra kell vennem, azt hiszed... 

Úgy pofon vágott, hogy forgott velem a világ. 

– Azt akarom, hogy figyelj rám ismét, és bújj elő az elmélkedés- 

ből! Menj az asztalhoz, és foglald össze, mit jelentett számodra az 

oroszországi utazás, és mit látsz meg most itt, amit korábban nem  

láthattál. Tömören fogalmazz, a legszebb hasonlataidat és metaforái- 
dat használd, tisztán és gyorsan írj! 

– Micsoda bárdolatlan taktika – motyogtam. Testem lüktetett az 

ütésektől. Egészen más volt, mint amit egy halandó fiú érezne, de 
azért fájt, és én utáltam a fájdalmat. 

Leültem az asztalhoz. Írok majd valami bugris dolgot. „Megta- 

nultam, hogy egy zsarnok rabszolgája vagyok.” Ilyesvalamit. De mi- 
kor felnéztem, és láttam, hogy ott áll, kezében a pálcával, meggon- 

doltam magamat.  

Tudta, hogy ez a tökéletes pillanat, amelyben ide kell jönnie 

hozzám, és meg kell csókolnia. Ezt is tette, én pedig hamarabb nyúj- 
tottam a számat, mielőtt lehajtotta volna fejét. Ez nem tartotta vissza. 

Éreztem a megadás mindent elsöprő boldogságát. Fölemeltem a  

karomat, és átöleltem a vállát. 
Egy hosszú, édes perc után elengedett, én pedig írni kezdtem, 

sok-sok mondatban leírtam gyakorlatilag azt, amit fentebb kifejtet- 

tem. Leírtam, miként csatáznak bennem az érzékek és az aszkézis; 
úgy írtam orosz lelkemről, mint ami a szenvedély legmagasabb foko- 

zatát keresi. Az ikon festésében megtaláltam, ám az ikon az érzéki- 

ség iránti szomjamat elégítette ki, mert gyönyörű volt. Írás közben 

először értettem meg, hogy a régi orosz stílus, az antik bizánci stílus,  
hosszú, elnyújtott, merev alakjaival, pompás színeivel egymagában 
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megtestesíti az érzéki és az aszketikus harcát; szemet gyönyörködte- 

tő, holott másról sem szól, mint az önmegtagadásról. 
Míg én írtam, a Mester elment. Tudtam, de nem érdekelt. Elme- 

rültem az írásban, majd fokozatosan átcsúsztam az elemzésből az el- 

beszélésbe, és mesélni kezdtem egy régi mesét: 
 

Hajdanán, amikor az oroszok még nem ismerték Jézus Krisztust, 

Vlagyimir, a kijevi nagyfejedelem – és azokban a napokban Kijev 

még híres város volt – követeket küldött, hogy tanulmányoznák az 

Úr három nagy vallását: a muszlimot, amelyet ezek az emberek fana- 

tikusnak és bűzhödtnek találtak; a római pápisták vallását, amelyben 

ezek az emberek nem találtak dicsőséget; és végül Bizánc keresz- 

ténységét. Konstantinápoly városában elvezették őket a pompás  
templomokba, ahol a görög keresztények imádták az Istenüket, és az 

oroszok olyan gyönyörűnek találták ezeket az épületeket, hogy azt 

sem tudták, a mennyben vannak-e, vagy még a földön. Az oroszok, 
akik még sohasem láttak ehhez fogható ragyogást, bizonyosra vették, 

hogy Isten a konstantinápolyi vallású keresztények között lakozik, 

így tehát ezt a keresztséget vette föl Oroszország. Így tehát a szépség  
adott életet az orosz egyháznak. 

Kijevben valaha láthatták az emberek, amit Vlagyimir megpró- 

bált újrateremteni, ám Kijev ma már rom, és a törökök elfoglalták 

Szent Zsófia konstantinápolyi templomát; ennél fogva Velencébe 
kell jönnie annak, aki látni akarja a nagy Theotókoszt, az Istenszülő 

Szűzanyát, és az ő Fiát, a Pantokrátort, a Világ Urát. Velence arany- 

tól sziporkázó új mozaikjaiban és az új kor markos alakjaiban ugyan- 
azt a csodát találtam meg, amely elhozta szülőföldemre Krisztus 

Urunk fényét, azt a fényt, amely máig ég a barlangkolostor lámpása- 

iban. 
 

Letettem a tollat. Félretoltam a papírt, a karomra hajtottam a fe- 

jemet, és halkan sírdogáltam az árnyékos hálószoba csendjében. Az 

sem érdekelt volna, ha megvernek, megrugdosnak, vagy levegőnek 

néznek. 
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Végül eljött értem Marius, és magával vitt a kriptánkba. Ma már 

tudom, így visszanézve az évszázadokon át, hogy azért jegyeztem  
meg annak a kornak a leckéjét, mert rám parancsolt, hogy írjam le. 

Másnap éjszaka, miután elolvasta, amit írtam, töredelmesen 

megbánta, hogy megvert. Azt mondta, nehezen tud nem úgy bánni 
velem, mint egy gyermekkel, pedig nem vagyok gyermek. Inkább 

olyan vagyok mint egy gyermektestbe költözött szellem, amely naiv  

és rögeszmés bizonyos kérdésekben. Sose gondolta, hogy ennyire 

fog szeretni.  
Hűvös közönnyel akartam viselkedni a verés miatt, de nem bír- 

tam. Érintése, csókja, ölelése érthetetlen módon még fontosabb volt 

számomra mint halandó koromban. 
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Bár átugorhatnék e Mariusszal megélt, velencei boldog napokból 

a modern korba, hogy New Yorkban folytathassam a mesét! Rá aka- 

rok térni arra a pillanatra a New York-i szobában, amikor Dora a 

magasba emelte Veronika kendőjét, amelyet Lestat hozott fel a po- 

kolból, mert akkor két tökéletesen arányos részre oszthatnám a me- 

sét: a gyermekről, aki voltam, meg a rajongóról, akivé lettem, és a 
lényről, aki most vagyok. 

De nem áltathatom magamat. Tudom, hogy ami az oroszországi 

utat követő hónapokban történt Mariusszal és velem, az is szerves ré- 
sze az életemnek. 

Nem kerülhetem meg, hogy át ne keljek azon a Sóhajok Hídján, 

ami az enyém, a gyötrelmes létem évszázadait átívelő, hosszú, sötét 
hídon, amely összeköt a modern időkkel. Hogy Lestat egyszer már 

kitűnően leírta átkelésemet, ez nem ment fel az alól, hogy kiegészít- 

sem a saját szavaimmal, főleg pedig hogy én mondjam el, miként let- 

tem Isten Bolondja három évszázadra. 
Bár megmenekültem volna ettől a sorstól! Bár megmenekült 

volna Marius attól, ami velünk történt! Ma már világos, hogy ő jóval  

okosabban és erősebben élte túl elszakadásunkat mint én. De hát ő 
akkor már ezernél is több évet élt, bölcs vámpír volt, én pedig csak 

egy gyerek. 

Velencei utolsó hónapjainkat nem rútította el a jövendő előszele. 
Marius lelkes hévvel tanított a leglényegesebb dolgokra. 

Ezek között az volt a legfontosabb, hogy miként adjam ki ma- 
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gamat embernek a halandók között. Átváltozásom óta elhanyagoltam 

a többi tanítványt, és a közelébe se mentem bűbájos Biancámnak, 

pedig nagyon sokkal tartoztam neki, nemcsak a régi barátságért, de 

azért is, mert betegségemben ápolt.  

Egyszer aztán Marius közölte velem, hogy oda kell állnom 

Bianca elé. Nekem kellett megírnom az udvarias levelet, amelyben 

elmagyaráztam, hogy betegségem miatt voltam kénytelen lemondani 

a társaságáról. 

Egy korai estén, miután teleittam magamat két áldozatból, aján- 

dékokkal megrakodva elindultunk Biancához, akit angol és itáliai ba- 

rátainak koszorújában találtunk. 

Szokásával ellentétben Marius ezúttal elegáns sötétkék bársony- 

ba öltözött, és ugyanolyan színű köpenyt kanyarított magára, engem 

pedig arra biztatott, hogy égszínkéket vegyek, mert legjobban ebben 

a színben szeretett látni. Kosárban hoztam a Biancának szánt, borban 

főtt fügét és az édes lepénykéket. 

Bianca ajtaja most is nyitva állt mint mindig. Feltűnés nélkül 

léptünk be, de ő azon nyomban észrevett. 
Ahogy megláttam, szívettépő vágy ébredt bennem valamiféle 

meghittségre, vagyis el akartam mondani neki mindent, ami történt.  

Ami természetesen tilos volt. Szerethettem anélkül is, hogy kiönte- 

ném a szívemet. Marius ragaszkodott hozzá, hogy ezt meg kell ta- 
nulnom. 

Bianca felállt, odajött hozzám, átkarolt, és várta a szokott forró 

csókokat. Már értettem, miért ragaszkodott Marius ahhoz, hogy két 
áldozatot szedjek az este. Átmelegedtem és kipirultam a vérüktől. 

Bianca nem érzett semmit, ami megijesztette volna. Átölelte  

nyakamat selymes karjával. Sárga selyemben és sötétzöld bársony- 
ban tündökölt; parányi hímzett rózsákkal teleszórt, sárga alsóruhája 

annyira közszemlére tette fehér mellét, amennyire csak egy kurtizán- 

nak volt szabad. 

Mikor csókolni kezdtem, ügyelve, hogy elrejtsem előle pici 
agyaraimat, nem voltam éhes, mert torkig laktam áldozataim vérével.  
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Csókjaimban nem volt más, csupáncsak szeretet. Fantáziám rögtön 

fejest ugrott a tüzesen buja emlékekbe, és a testem bizonyosan mutat- 

ta azt a türelmetlenséget, amely mindig elfogott a közelségétől. Vé- 

gig akartam tapogatni, mint vak ember a szobrot, hogy kézzel lássa a 

domborulatait. 
– Ó, te nemcsak jól vagy, hanem egyenesen nagyszerűen! – álla- 

pította meg Bianca. – Te is, és Marius is! Gyertek, gyertek! Menjünk 

a szomszéd szobába! – Hanyagul intett vendégeinek, akik egyébként 

is elfoglalták magukat, beszélgettek, vitatkoztak, kis csoportokban 
kártyáztak. Bevezetett a hálószobájával szomszédos, meghittebb sza- 

lonba, rémítően drága, damaszttal kárpitozott székek és kerevetek  

közé, és rám szólt, hogy üljek le. 
Eszembe jutott, hogy sohasem szabad közel mennem gyertyá- 

hoz; árnyékba kell húzódnom, hogy elrejtsem megváltozott, tökélete- 

sebb bőrömet a halandók elől. 
Ez nem is volt olyan nehéz, mert bár Bianca szerette a fényt és a 

fényűzést, a hangulat kedvéért elszórtan állíttatta fel a kandelábereit. 

Azt is tudtam, hogy a félhomályban kevésbé feltűnő a szemem  
villogása. És minél többet, minél elevenebben beszélek, annál embe- 

ribbnek fogok látszani. 

A mozdulatlanság veszedelmes, ha emberek között vagyunk, ta- 

nított Marius, mert mozdulatlanul makulátlannak és kísértetiesnek, 
sőt akár ijesztőnek is tűnhetünk a halandók szemében, akik megérzik, 

hogy nem azok vagyunk, akiknek látszunk. 

Én betartottam mindezeket a szabályokat, de most nagyon ideges 
voltam, amiért nem mondhatom el Biancának, mi történt velem. 

Mindenesetre beszélni kezdtem. Elmagyaráztam, hogy tökéletesen 

felépültem a betegségből, ám Marius, aki bölcsebb minden orvosnál, 
egyedüllétet és pihenést parancsolt. Ha nem az ágyat nyomtam, ma- 

gányosan próbáltam visszanyerni az erőmet.  

„Az a legjobb hazugság, ha igyekszel minél közelebb maradni az 

igazsághoz!” – oktatott Marius. Most követtem a tanítását. 
– Ó, én már azt hittem, hogy elveszítettelek! – mondta Bianca. – 
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Mikor megüzented, Marius, hogy már lábadozik, el se hittem! Arra 

gondoltam, cukrozni akarod a keserű igazságot.  
Milyen bájos volt, milyen tökéletes virágszál, középen kettévá- 

lasztott, szőke sörényével! A halántékain gyöngyöket font egy-egy 

vastag tincsbe, és gyöngyös csattal hátratűzte őket. Aranyhajának  
többi része csillogó Botticelli-gyűrűkben omlott a vállára. 

– Oly tökéletesen meggyógyítottad, amennyire ember egyáltalán 

képes – mondta Marius. – Nekem már csak az volt a dolgom, hogy 

némely ősi gyógyszerben részesítsem, amelyeket egyedül én isme- 
rek, aztán pedig hagynom kellett, hogy az orvosság elvégezze a dol- 

gát. – Egyszerűen beszélt, de nekem úgy tűnt, hogy szomorú. 

Rettentő bánat fogta marokra a szívemet. Nem mondhattam el 
Biancának, ki vagyok, vagy mennyire másnak látom, milyen sötét 

hozzánk képest a dús embervértől, hangja pedig új zengzetet öltött 

fülemben, és már egyetlen szavával is birizgálta érzékeimet. 
– Mindenesetre most mindketten itt vagytok, és gyakran kell  

jönnötök! – mondta. – Soha többé ne szakadjunk el egymástól ennyi 

időre! Én elmentem volna hozzátok, Marius, de Riccardo megma- 
gyarázta, hogy békére és nyugalomra van szükség. Pedig én minden 

állapotában szívesen ápoltam volna Amadeót! 

– Tudom, hogy megtetted volna, kedvesem! – felelte Marius. – 

De mint mondtam, Amadeónak magányra volt szüksége, márpedig 
szépséged részegítő, és szavaid olyannyira ingerlőek, aminek talán 

még te sem vagy tudatában! – Nem hízelgésnek hangzott, hanem 

őszinte vallomásnak. 
Bianca kissé szomorúan csóválta a fejét. 

– Rájöttem, hogy Velence nem otthon nekem, csak ha ti is itt 

vagytok. – Óvatos pillantást vetett a nagyszalon felé, majd lehalkítot- 
ta a hangját. – Marius, te megszabadítottál azoktól, akik rabságban  

tartottak. 

– Nem volt abban semmi különös! – szabadkozott Mesterem. – 

Sőt örömömre szolgált. Milyen otrombák voltak ezek az emberek, a 
rokonaid ha nem tévedek, mily mohón igyekeztek kihasználni neve- 
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det és híres szépségedet züllött anyagi céljaikra!  

Bianca elpirult. Kezemet fölemelve figyelmeztettem Mariust, 
hogy óvatosan fogalmazzon. Most már tudtam, hogy a firenzeiek la- 

komatermében lezajlott vérfürdő során olyan dolgokat olvasott ki az 

áldozatok agyából, amelyeket én nem ismerhettem.  
– Rokonaim? Talán – mondta Bianca. – El is felejtettem, mert 

így kényelmes. Hogy rémei voltak azoknak, akiket beugrattak irtóza- 

tos kölcsönökbe és veszélyes kalandokba, azt egyértelműen leszö- 

gezhetem. Marius, a legkülönösebb dolgok történtek, olyasmik, ame- 

lyekre sohasem számítottam.  

Szerettem finom arcának komolyságát. Túlságosan gyönyörű 

volt ahhoz, hogy még esze is lehessen. 
– Gazdagabb lettem – folytatta –, mert megtarthatom jövedel- 

memnek nagyobb részét, míg mások – épp ez benne a különös –, má- 

sok, a fölötti örömükben, hogy bankárunk és zsarolónk eltávozott, 

ajándékok megszámlálhatatlan sokaságával halmoztak el, arannyal és 

ékszerekkel, igen! Nézzétek csak ezt a nyakéket, csupa tengeri 

gyöngy, minden szeme egyforma, és olyan hosszú, akár egy kötél! 

Ezt is én kaptam, holott legalább százszor bizonygattam, hogy semmi 

közöm a dologhoz. 

– No és a felelősség? – kérdeztem. – Nem kell tartanod attól,  

hogy feljelentenek?  
– Senki se védelmezi vagy gyászolja őket! – mondta gyorsan, és 

egy újabb csokrétára való puszit helyezett el az arcomon. – Ma este 

valamivel korábban eljöttek barátaim is a Nagytanácsból, hogy felol- 
vassanak néhány új költeményt, és egy kicsit élvezzék otthonom bé- 

kéjét, menten ügyfelektől és családjuk örökös nyaggatásától. Nem, 

nem gondolnám, hogy bárki is megvádolna bármivel, mert mint köz- 
tudott, a gyilkosságok éjszakáján itthon voltam annak a borzalmas  

angolnak a társaságában, ugyanazéban, aki meg akart ölni, Amadeo, 

és aki természetesen... 

– Mi van vele? – kérdeztem.  
Marius elkeskenyedő szemmel nézett rám, és könnyedén meg- 
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érintette halántékát kesztyűs kezével. Olvass az agyában, üzente a 

mozdulat. De én sose tudtam volna ilyet tenni. Ahhoz Bianca túlsá- 

gosan bájos volt. 

– Hát az az angol, aki eltűnt – mondta Bianca. – Gyanúm szerint 

vízbe fúlhatott valahol, részeg dülöngélése közepette. Beleesett va- 

lamelyik csatornába, vagy a lagúnába, ami még rosszabb. 

Mesterem természetesen elmondta, hogy személyesen gondos- 

kodott az angol eltüntetéséről, de én sose kérdeztem, mi módon tette. 

– Szóval azt hiszik, te fogadtál bérgyilkosokat, hogy intézzék el 

a firenzeieket? – kérdezte Biancától.  

– Úgy tűnik – felelte ő. – Sőt olyanok is vannak, akik azt képze- 

lik én intéztettem el az angolt. Ilyen hatalmas asszonyszemély lett 

belőlem Marius! 

Mindketten kacagtak, Mesterem mély, de fémes hangon, úgy 

mint egy természetfölötti teremtmény, Bianca magasabb fekvésben,  
ám az emberi vértől fátyolosabban. 

Be akartam lépni az elméjébe. Megpróbáltam, de rögtön el is ve- 

tettem az ötletet. Gátlásaim voltak, ugyanúgy, mint Riccardónál vagy  
a hozzám legközelebb álló fiúknál. Egyáltalán, olyan visszataszító  

tolakodásnak tűnt az ilyesmi, hogy csak vadászatnál használtam, 

amikor leölhető gonoszokat kerestem. 

– Mi ez a pirulás, Amadeo? – kérdezte Bianca. – Hiszen lángvö- 
rös vagy! Hadd csókoljalak meg! Ó, úgy tüzel az arcod, mintha visz- 

szajött volna a láz! 

– Nézz a szemébe, angyal – mondta Marius. – Tiszta a tekintete. 
– Igazad van! – felelte Bianca, és olyan édesen őszinte kíváncsi- 

sággal kémlelt, aminek nem bírtam ellenállni. 

Lefejtettem a válláról a felsőruha nehéz, zöld bársonyát, aztán az  
alsóruha sárga selymét, és megcsókoltam a csupasz bőrét. 

– Látom, jól vagy! – turbékolta a fülembe nedves ajakkal. Még 

akkor is pirultam, amikor elhúzódtam tőle. 

Ránéztem, és beléptem az agyába, úgy, mintha kikapcsolnám a 
melle alatt az aranytűt, és széthúznám rajta a bő, sötétzöld bársony- 
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szoknyát. Bámultam félmeztelen keblei között a völgyet. Vér ide 

vagy oda, még emlékeztem, milyen tüzes szenvedélyt ébresztett ben- 

nem; most valahogy minden porcikámban éreztem, nem úgy mint ré- 

gen, abban az egyetlen, elfelejtett testrészemben. Meg akartam fogni  

a mellét, és lassan akartam szívni, hogy felizgassam, hogy párás és 
illatos legyen nekem, és lássam, amint a feje hátracsuklik. Igen, pi- 

rultam. Sötét, édes szédülés vett erőt rajtam. 

Kívánlak, akarlak, most, ebben a pillanatban, téged és Mariust 

is, gyertek az ágyamba mindketten, a férfi és a fiú, az isten és az an- 
gyal! Ezt mondta nekem az elméje, és ő is emlékezett rám. Úgy lát- 

tam magamat, mintha elhomályosodott tükörben nézném azt a fiút, 

akinek meztelenségét egyetlen bő ujjú ing takarja, ahogy ül a párnán 
Bianca mellett, és félárbocon tétovázó hímtagja arra vár, hogy föl- 

szeghesse a fejét a kurtizán gyengéd ajkától vagy hosszú, kecses, fe- 

hér ujjaitól. 
Kivertem a fejemből a képet, csak az ő gyönyörű mandulasze- 

mét akartam látni. Feszülten figyelt, nem gyanakodva, inkább elra- 

gadtatottan. Ajkát, amelyet nem fedett közönséges pirosító, a termé- 
szet festette sötét rózsaszínre. Egyedül pilláit pomádézta sötétebbre 

és pöndörítette fel egy leheletnyi krémmel, hogy olyanok legyenek 

ragyogó szeme körül mint a csillag sugarai. 

Kívánlak, most kívánlak! Ezek voltak a gondolatai. Doboltak a 
fülemben. Lehajtottam a fejemet, és megadóan fölemeltem a keze- 

met.  

– Angyalom, drágám! – mondta Bianca. – Mindketten! – súgta 
Mariusnak. Kézen fogott. – Gyertek velem!  

Bizonyosra vettem, hogy Marius lefújja a dolgot. Arra intett, 

hogy ne hagyjam közelről megfigyelni magamat. Ám ő felállt, elin- 
dult a hálószoba felé, és kitárta a festett ajtószárnyakat. 

A távoli szalonból folyamatos hullámban hömpölygött a cseve- 

gés és a nevetés. Valaki dalolt. Valaki virginálon játszott. Zajlott az  

élet. 
Bebújtunk Bianca ágyába. Egész testemben reszkettem. Mosta- 
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náig szinte észre se vettem, hogy Mesterem a mai estére gyönyörű 

sötétkék ujjast öltött. Puha, sötétkék kesztyűje tökéletesen tapadt az  
ujjaihoz, elegáns, hegyes orrú cipőjéhez puha, vastag, kasmírgyapjú 

harisnyát húzott. Eltakarta a keménységét, gondoltam.  

Elhelyezkedett az ágy fejénél, és maga mellé ültette Biancát. Én 
a lány másik oldalára telepedtem. Mikor Bianca felém fordult, meg- 

fogta az arcomat, és lelkesen csókolni kezdett, láttam, hogy a Mester 

olyasmit csinál, ami merőben ismeretlen számomra. 

Megemelte a lány haját, és mintha a tarkóját csókolta volna, amit  
Bianca meg sem érzett. Ám amikor Marius visszahúzódott, véres volt 

a szája. Fölemelte kesztyűs mutatóujját, és szétkente ezt a vért,  

Bianca vérét, ezt a kétségtelenül sekély karcolásból kiserkedt pár 
cseppet az arcán. Olyan volt rajta, akár egy élő hártya. Bianca bizo- 

nyosan másnak látta volna. 

A vér felnagyította a csaknem láthatatlanná zsugorodott póruso- 
kat, elmélyített a Mester szája és szeme körül néhány, egyébként lát- 

hatatlan redőt. Általában emberibbé tette a külsejét, pajzsot tartva  

Bianca túlságosan közeli pillantása elé. 
– Most megkaptam az én kettőmet, úgy, ahogy mindig álmodtam  

– mondta halkan a lány. 

Marius átfordult eléje, átkarolta a hátát, és ugyanolyan mohón 

kezdte csókolni mint én annak idején. Egy pillanatra meghökkentem  
és féltékeny lettem, ám ekkor Bianca szabad keze megtalált és magá- 

hoz vont. A vágytól bódultan elfordult Mariustól, és most engem 

csókolt. 
Marius átnyúlt a lány mellett, és közelebb húzott Biancához. 

Éreztem a lány lágyan ívelő idomait, éreztem a buja combjából fel- 

csapó forróságot. Marius ráfeküdt, de óvatosan, nehogy fájdalmat 
okozzon neki a súlyával. A jobbjával felhúzta a szoknyát, és Bianca 

lába közé fúrta az ujjait. Nagyon vakmerő dolog volt. Én a lány vál- 

lára borulva figyeltem keblének halmát, és azon túl a pici, pelyhes 

dombot, amelyet Marius markolt. 
Bianca már túl volt minden illedelmen. Marius a nyakát, a mellét 
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csókolta, ujjai a lenti bolyhokkal ölelkeztek. A lány vonaglott a nyers 

vágytól, szája kinyílt, pillái repdestek, teste bepárásodott és illatozni 

kezdett a szokatlan izzástól. 

Hát ez a csoda, gondoltam. Egy embert úgy fel lehet hevíteni, 

hogy édes illata lesz, és láthatatlan derengésben árad belőle a vágy. 

Mintha a tüzet piszkálnánk, hogy máglyává lobbanjon. 

Áldozataim vére pezsgett arcomban, míg csókoltam. Visszavál- 

tozott élő vérré, mert szenvedélyem fűtötte, de ebből a szenvedélyből 

hiányzott a démoni él. Rászorítottam a szájamat a nyakára, az artéria 

kék folyójára, amely a fejből fakad. De nem akartam bántani. Nem 

éreztem szükségesnek, hogy bántsam. Csak a gyönyörűséget érez- 

tem, miközben öleltem. Közéjük csúsztattam a karomat, hogy szoro- 

sabban foghassam. Közben a Mester tovább játszott vele: ujjai hol 

felröppentek, hol visszahullottak a zsenge kicsi zsombékra. 

– Ne ingerelj, Marius! – súgta Bianca, és dobálta a fejét a par- 

fümjétől illatozó, nyirkos párnán. Megcsókoltam az ajkát. Rátapadt a 

szájamra. Hogy a nyelve meg ne találja a vámpírfogamat, a szájába 

dugtam a nyelvemet. Az alsó szája sem lehetett édesebb, szorosabb, 

nedvesebb. 

– Ó, és még ezt is, gyönyörűm! – mondta Marius gyengéden, és  

belefúrta az ujjait. 

Bianca úgy dobta meg a csípőjét, mintha az ujjak emelnék a ma- 
gasba. Bizonyára ezt is várta. 

– Jaj nekem! – súgta. Közeledett a csúcshoz, arca sötétvörös lett 

a vértől, a rózsás tűz átterjedt a mellére. Lehúztam róla a ruhát, és  
láttam, hogy piros mellén olyan mereven állnak a bimbók mint két 

szőlőszem. 

Behunytam a szememet, és melléje dőltem. Éreztem, hogyan 
rázza a szenvedély. Aztán lanyhult a hőség, és Bianca mintha elál- 

mosodott volna. Elfordította a fejét. Az arca mozdulatlan volt, szem- 

héja gyönyörű kupolaként borult a szemgolyójára. Sóhajtott, szép 

szája kinyílt.  
Marius hátrasimította a haját, a verejtékbe tapadt, rakoncátlan 
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gyűrűket, aztán megcsókolta Bianca homlokát. 

– Most aludj, és ne aggódj semmiért – mondta. – Vigyázok rád, 
amíg élsz. Megmentetted Amadeót – súgta. – Életben tartottad, amíg 

jöttem. 

Bianca álmatagon elfordult, és lustán ránézett fátyolos szemével. 
– Nem vagyok elég szép, hogy már ezért is szeress? – kérdezte. 

Rádöbbentem, hogy a keserűség beszél belőle, és ez egy vallo- 

más.  

Éreztem a gondolatait! 
– Akkor is szeretnélek, ha nem viselnél gyöngyöt és aranyat, ha 

nem pörögne szellemesen a nyelved, ha nem tartanál fényes és ele- 

gáns házat, ahol megpihenhetek. A szívedet szeretem, amely elkül- 

dött Amadeóhoz, holott tudtad, hogy bánthatnak azok, akik ismerték 

vagy szerették az angolt. Szeretlek a bátorságodért, és azért, mert tu- 

dod, mit jelent egyedül lenni. 
Bianca szeme tágra nyílt.  

– Mert tudom, mit jelent egyedül lenni? Ó, én nagyon jól tudom,  

mit jelent egyes-egyedül lenni. 
– Igen, bátor leány, és most már azt is tudod, hogy szeretlek! – 

súgta Marius. – Azt mindig tudtad, hogy Amadeo szeret. 

– Igen, szeretlek! – súgtam. Hozzábújtam, átöleltem. 

– Hát most már azt is tudod, hogy én is szeretlek. 
Bianca olyan figyelmesen nézte, amennyire lankadtságában te- 

hette. 

– Olyan sok kérdés van a nyelvem hegyén – mondta. 
– Nem baj – felelte Marius. Megcsókolta a lányt, és azt hiszem, 

meg is érintette a foga hegyével a nyelvét. – Fogom a kérdéseidet, és 

félredobom  őket. Aludj most, szűzi szív! – mondta. – Szeresd, akit 
akarsz, és semmit se félj, amíg mi szeretünk. 

Ez volt a jel a visszavonulásra. 

Az ágy lábánál állva néztem, ahogy Marius ráteríti a hímzett ta- 

karót, ügyelve, hogy ráhajtsa a finom flamand patyolatot a szúrósabb 
fehér gyapjúpokrócra. Ismét megcsókolta Biancát, aki már aludt is, 
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olyan bizakodó szelídséggel, akár egy kislány. 

Kint megálltunk a csatorna partján. Marius az orrához emelte  
kesztyűs kezét, és ízlelgette Bianca illatát. 

– Sokat tanultál ma, ugye? Arról semmit sem árulhatsz el neki, 

hogy ki vagy. De most már látod, milyen közel kerülhetsz hozzá?  
– Igen – feleltem –, de csak akkor, ha semmit sem akarok vi- 

szonzásul. 

– Semmit? – Rosszallóan nézett rám. – Hűséget, gyengédséget, 

meghittséget adott neked. Mit akarhatsz még? 
– Most semmit – mondtam. – Jól megtanítottál. De korábban az 

enyém volt a megértése, amelynek tükrében szemlélhettem magamat, 

és felmérhettem, mennyit nőttem. Most már nem lehet ez a tükör,  

ugye?  

– De igen, több értelemben is. Gesztusokkal, egyszerű szavakkal 

mutasd neki, hogy ki vagy. Nem kell vérivókról mesélned, azzal csak  
megőrjítenéd. Nagyszerűen megvigasztalhat anélkül, hogy tudná, mi  

bánt. Neked viszont észben kell tartanod, hogy ha mindent elmonda- 

nál, azzal elpusztítanád. Csak képzeld el. 
Sokáig hallgattam.  

– Valami történt veled – mondta. – Nagyon ünnepélyes a pillan- 

tásod. Szólj! 

– Lehet-e olyanná tenni, amilyenek mi... 
– Amadeo, ezzel egy újabb leckéhez értünk. A válaszom az,  

hogy nem.  

– De megöregszik, és meghal, és... 
– Természetesen ez történik vele, mert ennek kell. Amadeo, há- 

nyan lehetünk? És milyen indokkal hoznánk át magunkhoz? Akar- 

nánk, hogy örök társunk legyen? Akarnánk, hogy tanítványunk le- 
gyen? Akarnád hallani a sikoltozását, ha a bűvös vér megőrjítené?  

Nem minden léleknek való ez a vér, Amadeo. Nagy erőt és nagy fel- 

készültséget követel, amit benned megtaláltam. De benne nem látom.  

Bólintottam. Tudtam, mire érti. Nem kellett felidéznem, mi min- 
den történt velem, még Oroszország durva bölcsőjére sem kellett 
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gondolnom amelyben ringattak. Mariusnak igaza volt. 

– Mindenkivel meg akarod majd osztani ezt a hatalmat – folytat- 
ta. – Tanuld meg, hogy nem lehet. Tanuld meg, hogy mindegyikkel, 

akit alkotsz iszonyú kötelesség és iszonyú veszély jár együtt. A 

gyermekek fellázadnak a szüleik ellen, és minden vérivóval, akit te- 

remtesz, a világra hozol egy gyermeket, aki az idők végezetéig  

imádni vagy gyűlölni fog. Igen gyűlölni. 

– Nem kell többet mondanod – súgtam. – Tudom. Megértem. 

Hazatértünk a fényesen kivilágított palazzóba. 
Tudtam, hogy azt kívánja tőlem, vegyüljek el a régi barátsággal 

a fiúk között, és főleg Riccardóhoz legyek kedves, aki, mint hamar 

rájöttem magát hibáztatta azért, hogy azon a végzetes napon az angol 
lemészárolt néhány védtelent. 

– Színlelj, és erősödj minden színleléssel! – súgta a fülembe 

Marius. – Vagy inkább közeledj és szeress, a teljes őszinteség fény- 
űzése nélkül. Mert a szeretet mindent áthidal. 
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A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN többet tanultam mint ahogy 

azt itt elmondhatnám. Hévvel tanultam, és odafigyeltem még a város 

kormányzására is, amit alapjában ugyanolyan unalmasnak tartottam  

mint mindenféle politikát, és habzsoltam a nagy keresztény tudóso- 

kat: Abélard-t, Duns Scotust, és más gondolkodókat, akiket Marius 

nagyra tartott. 
Marius felhajtott nekem egy csomó orosz irodalmat is, úgyhogy 

most végre írásban is tanulmányozhattam, amit eddig csak apám és  

nagybátyám dalaiból ismertem. Először túl fájdalmasnak tartottam 
ahhoz, hogy elmélyülten tanulmányozzam, ám Marius megparan- 

csolta, és ezt nagyon bölcsen tette. A téma hamarosan magába ol- 

vasztotta fájó emlékeimet, aminek nagyobb tudás és megértés lett az 
eredménye. 

Mindezt a gyermekkorokban tanult egyházi szláv nyelven írták, 

amit hamarosan játszi könnyedséggel olvastam. Nagyon élveztem az 

Igor-éneket, de szerettem Aranyszájú Szent János görögből fordított 
írásait is. Nem tudtam betelni a Salamon királyról és a Szűzanya po- 

koljárásáról szóló, fantasztikus mesékkel. Ezeket nem vették fel a 

kánoni Újtestamentumba, viszont nagyon sokat elárultak az orosz lé- 
lekről. Olvasmányaim közé tartozott a híres Őskrónika, az Ének az  

orosz föld pusztulásáról, és az Elbeszélés arról, hogyan pusztította el 

Batu Rjazanyt. 
Ez a gyakorlás, a szülőföldi történetek olvasása azért segített, 

mert távlatban, újonnan szerzett tudásomhoz viszonyítva nézhettem 
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őket. Röviden, kiemelte őket az álmok tartományából. 

Kezdtem felfogni, micsoda bölcsesség van ebben. Nagyobb lel- 
kesedéssel tartottam meg a beszámolóimat Mariusnak. Újabb egyhá- 

zi szláv kéziratokat kértem tőle, és hamarosan olvashattam a jámbor  

és bátor Dovmont fejedelemről, meg a szmolenszki Merkurij hősi 
cselekedeteiről. Végül annyira megszerettem ezt az irodalmat, hogy a  

kötelező tanulás után szakítottam rá egy órát, amikor zavartalanul 

böngészhettem a régi pergameneket, sőt még bús dalokat is költhet- 

tem históriáikból. 
Néha énekeltem őket a többi tanítvány előtt, ha nyugovóra tér- 

tek. Nagyon egzotikusnak találták a nyelvet, és előfordult, hogy 

egyedül a dallam és az én bánatos modulációm megríkatta őket. 
Ismét nagyon összebarátkoztunk Riccardóval. Sose firtatta, miért 

élek mostanában éjszaka, úgy mint a Mester, én még sose szondáz- 

tam az elméjét. Természetesen megtettem volna Marius biztonságá- 
nak és a saját biztonságomnak az érdekében, de addig vámpírértel- 

mem más módokat talált az ámításra, Riccardo pedig megmaradt an- 

nak, aki volt: feltétlenül hűséges, önzetlen barátnak. 
Egyszer megkérdeztem Mariust, mit gondolhat rólunk Riccardo. 

– Sokkal több mindennel adósom, semhogy kérdezgessen – fe- 

lelte Marius, minden gőg vagy dölyf nélkül. 

– Akkor sokkal illedelmesebb nálam, ugye? Mert én is ugyan- 
olyan sokkal tartozom neked, mégis örökösen vitatkozom. 

– Igen, fullánkos nyelvű kis kobold vagy – válaszolta halvány 

mosollyal. – Riccardót a részeges apja kártyázta el, így került egy  
bugris kereskedőhöz, aki éjjel-nappal dolgoztatta. Riccardo gyűlölte 

az apját, amit te sohase tettél. Riccardo nyolcéves volt, amikor meg- 

vásároltam egy aranyláncért. A sorsa a legocsmányabb emberekkel 
hozta össze, akikben a gyermekek nem ébresztenek ösztönös részvé- 

tet. Tapasztalhattad, mit képesek elkövetni az emberek a gyerekekkel 

egy kis kéjért. Riccardo, aki nem hihette, hogy egy zsenge gyermek 

szánalmat kelthessen, semmiben sem hitt, amíg az oltalmamba nem 
vettem, meg nem ajándékoztam tudással, és nem közöltem vele fél- 
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reérthetetlenül, hogy ő az én hercegem. 

– De hogy a kérdésedre válaszoljak, Riccardo varázslónak tart, 
rólad pedig azt hiszi, hogy társamul szegődtél a mágiában. Tudja,  

hogy a halál küszöbén álltál, amikor megosztottam veled titkaimat, 

és nem ingerkedésből tagadom meg tőle vagy a többiektől ezt a meg- 
tiszteltetést, hanem mert elég keserves következményekkel jár. 

Riccardo nem kíváncsi a mi tudásunkra, és az élete árán is megvéd 

minket. 

Ezt elfogadtam. Riccardónak nem akartam kitárulkozni úgy mint  
Biancának. 

– Úgy érzem, meg kell védelmeznem – mondtam a Mesternek. – 

Imádkozom, hogy ne neki kelljen megvédelmeznie minket. 
– Ugyanezt érzem – felelte Marius. – Mindegyik fiú iránt. Isten 

nagy irgalmasságot gyakorolt a te angoloddal, hogy már nem élt, mi- 

kor arra tértem haza, hogy levágta a kicsinyeimet. Nem tudom, mit  
tettem volna vele. Már az is elég baj volt, hogy benned kárt tett. De  

hogy két gyermekkel is áldozzon felfuvalkodott búbánatának, ez több 

mint gyűlöletes. Te szeretkeztél vele, tehát harcolhattál is. De azok 
ártatlanok voltak, akiket a véletlen hozott az útjába. 

Bólintottam. 

– Mi történt a porhüvelyével? – kérdeztem. 

– Egyszerű dolog – mondta, és vállat vont. – Miért akarod tudni? 
Én is lehetek babonás. Ízzé-porrá törtem, és szélnek eresztettem. Ha  

igazak a régi mesék, hogy a szellemnek szüksége van az ép testre, 

akkor lelke örökké bolyongani fog a szélben. 
– Mester, a mi szellemünkkel mi történik, ha a testünk meg- 

semmisül?  

– Ezt csak az Isten tudja, Amadeo. Nem hiszem, hogy valaha is 
megtudhatom. Túl sokáig éltem, hogy az önmegsemmisítést fontol- 

gassam. Sorsom talán ugyanaz mint a fizikai világé. Nagyon lehetsé- 

ges, hogy a semmiből jövünk, és a semmibe térünk vissza. Ám egy- 

előre élvezzük halhatatlanságunk illúzióját, úgy, ahogyan a halandók 
élvezik a magukét. 
 

 

263 



 

 

 

 

Ez is megteszi. 

VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 

Mesterem kétszer távozott a palazzóból azokra a titokzatos utak- 
ra, amelyekről most sem hajlandó többet közölni, mint korábban. 

Gyűlöltem, ha elment, de tudtam, hogy ilyenkor új képességei- 

met teszi próbára. Gyengéd tapintattal kellett vezetnem a házat, önál- 

lóan kellett vadásznom, és Mesterem hazatérése után be kellett szá- 

molnom róla, hogy mire használtam a szabadidőmet.  

Második útjáról fáradtan és szokatlan szomorúsággal tért haza. 

Ugyanazt mondta, amit egyszer már közölt velem, vagyis hogy 

„Azok, Akiket Őrizni Kell”, láthatólag békességben vannak. 

– Gyűlölöm ezeket a kreatúrákat! – fakadtam ki. 

– Sose mondj ilyet, Amadeo! – csattant fel, és egy villanásnyi  
időre olyan zaklatottnak és haragosnak tűnt, amilyennek még soha- 

sem láttam közös életünkben. 

Odajött hozzám. Visszahőköltem, mert most komolyan féltem 
tőle. De mire arcul csapott, már visszanyerte az önuralmát, így csak a 

szokott pofont kaptam, amitől majd kiestek a fogaim. 

Elviseltem, hogy aztán égő dühvel nézhessek rá. 
– Úgy viselkedsz, mint egy gyerek! – mondtam. – Gyerek, aki 

Mestert játszik! Én meg csak nyeljek, és uralkodjak az indulataimon! 

Persze minden erőmre szükség volt, hogy ezt kimondhassam,  

mert még mindig forgott velem a világ. Olyan konokul megvető ké- 
pet vágtam, hogy kitört belőle a nevetés. 

Én is elnevettem magamat. 

– De igazán, Marius! – nógattam, és rettentően pimasznak érez- 
tem magamat – Miféle kreatúrák ezek, amikről beszélsz? Olyan bol- 

dogtalanul tértél haza, uram. Te sem tagadhatod. Tehát mik is ezek,  

és miért kell őrizni őket? 
– Amadeo, ne kérdezz többet. Időnként, hajnal előtt, amikor a  

legjobban kínoz a szorongás, azt képzelem, hogy ellenségeink van- 

nak a vérivók világában, és közelednek. 

– Másikak? Olyan erősek mint te?  
– Nem. Azok, akik a múltban erre jártak, sose voltak olyan erő- 
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sek mint én. Azért is mentek el. 

Le voltam nyűgözve. – Célzott már rá, hogy nem enged be a te- 
rületünkre mást, de nem volt hajlandó részletesen kifejteni. Most 

azonban meglágyíthatta a szomorúság, mert nem zárkózott el a be- 

szédtől. 
– Ám úgy képzelem, hogy vannak mások, és ők el fognak jönni, 

hogy feldúlják a békét. Ehhez nincsen szükségük épkézláb okra. So- 

hasem volt. Vadászni akarnak Venetóban, vagy összeálltak valamifé- 

le önző hordába, amely kizárólag azért akar elpusztítani minket, mert 

az olyan mulatságos. Azt képzelem... maradjunk annyiban, gyerme- 

kem, okos gyermekem, hogy nem mondok többet az ősi misztériu- 

mokról mint amennyit okvetlenül tudnod kell. Így tudtodon kívül, 

vagy akaratod ellenére, vagy akár hozzájárulásoddal sem vájhatja ki 

senki növendék elmédből a legféltettebb titkokat. 

– Ha van történelmünk, uram, amelyet érdemes ismerni, akkor 

azt el kell mondanod. Miféle ősi misztériumokról beszélsz? Körülfa- 

lazol az emberi történelemről szóló könyvekkel. Tanultattál velem 

görögöt, még azt a nyavalyás egyiptomi írást is, amit senki sem is- 

mer, örökösen kikérdezel az ókori Róma meg az ókori Athén sorsá- 

ról, ismernem kell minden ütközetet minden keresztes hadjáratból, 

amelyet valaha is indítottak partjainkról. De mi van velünk?  

– Mindig voltunk – felelte. – Már mondtam. Egyidősek vagyunk 

az emberiséggel. Mindig voltunk, mindig kevesen voltunk, mindig 

háborúztunk, mindig egyedül éreztük magunkat a legjobban, és min- 

dig csak egy, vagy legfeljebb két társunk szeretetére volt szükségünk. 

Ez a mi történelmünk, sommásan és sémásan. Le fogod írni az öt 

nyelven, amelyet ismersz. 

Rosszkedvűen ledőlt az ágyra, föltette sáros csizmáját az asztal- 

ra, majd hátradőlt a párnákra. Csakugyan sebzettnek és furcsán fia- 

talnak látszott. 

– Ejnye, Marius! – turbékoltam az íróasztaltól. – Miféle ősi 

misztériumok ezek? Kik Azok, Akiket Őrizni Kell? 
– Menj le a pincénkbe, gyermek – felelte metsző gúnnyal. – Ke- 
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resd meg a szobrokat az úgynevezett pogány időkből. Legalább  

olyan hasznos dolgokra fogsz találni, mint Azok, Akiket Őrizni Kell.  
Most pedig hagyj békén. Egy éjszakán talán majd elmesélem, de  

egyelőre annyit mondok, amennyit kell. Mivel pedig tanulnod kellett 

a távollétemben, mondd el, mit tanultál. 
Megparancsolta, hogy tanuljam be Arisztotelészt, nem azokból a 

könyvekből, amelyeket akárki megvásárolhatott a Piazzán, hanem a 

saját régi kéziratából. Azt mondta, az tisztább görög. Elolvastam az  

egészet. 
– Arisztotelészt – feleltem – és Aquinói Szent Tamást. Ó, igen, a 

hatalmas elméletek megnyugtatják az embert, és ha úgy érezzük, 

hogy csúszni kezdünk a reménytelenség felé, össze kell hoznunk va- 
lami hatalmas elméletet a minket körülvevő semmiről, és akkor majd  

nem csúszni fogunk, hanem lógunk a magunk barkácsolta állványza- 

ton, ami ugyanolyan értelmetlen, de túlságosan aprólékos, hogy csak 
úgy legyinteni lehessen rá. 

– Ügyes! – felelte sokatmondó sóhajjal. – Egyszer talán, egy tá- 

voli éjszakán több lesz benned a bizakodás, de amíg ilyen elevennek 
és boldognak látszol, mi okom lenne panaszra?  

– Kell származnunk valahonnan – ütöttem a másik vasat.   

Ám ő túlságosan lehangolt volt, hogy válaszoljon. 

Végül csak összeszedte magát. Feltápászkodott az ágyról, oda- 
jött hozzám. 

– Gyerünk innen. Keressük meg Biancát, és öltöztessük fel fiú- 

nak. A legszebb holmidat hozd. Hadd szabaduljon ki egy időre a 
szobából. 

– Uram, lehet, hogy most nagyon fájdalmas meglepetést okozok 

neked, de Biancának, oly sok más nőhöz hasonlóan, már megvan ez 
a szokása. Rendszeresen elillan hazulról, hogy fiúnak öltözve csatan- 

goljon a városban. 

– Igen, de nem a mi társaságunkban – mutatott rá Marius. – Meg 

kell mutatnunk neki a leggaládabb helyeket! – Komikus grimaszt vá- 
gott. – Gyere! 

 

 

266 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

Valósággal lázba jöttem.  

Amikor ismertettük kisded tervünket Biancával, ő is valóságos 
lázba jött. Berontottunk hozzá egy nyaláb elegáns ruhával, ő pedig 

tüstént elsompolygott velünk, hogy felöltöztethessük. 

– Mit hoztatok nekem? Amadeo leszek ma éjszaka? Fényes! – 

mondta. Rácsukta az ajtót a társaságára, amely nélküle is elvolt, mint 

rendesen: férfiak énekeltek a virginál mellett, mások a kockázáson  

vitatkoztak nagy hévvel. 

Bianca ledobálta magáról a ruháit, és meztelen maradt, mint a 
tajtékból született Venus. Közösen adtuk rá a kék harisnyát, ujjast, 

zekét. Szorosra húztam az övét, Marius elrejtette a haját egy puha 

bársonyföveg alatt. 
– Te vagy a legcsinosabb fiú egész Venetóban! – állapította meg. 

– Valami azt súgja nekem, hogy az életünk árán kell majd védelmez- 

nünk! 
– Csakugyan el akartok vinni a legpocsékabb lebujokba? – kér- 

dezte Bianca. – Rosszhírű helyeket akarok látni! – A levegőbe lökte 

a karjait. – Ide a stilétemet! Ugye, azt nem várjátok el, hogy fegyver- 
telenül járjak? 

– Hoztam én neked tisztességes fegyvert – mondta Marius, azzal 

Bianca derekára csatolt egy gyémántokkal kivert, gyönyörű fegyver- 

övön csüngő kardot. – Ezt próbáld kivonni! Ez nem békanyúzó, ha- 
nem igazi harcra való. Hadd látom!  

Bianca két kézzel megragadta a markolatot, és magabiztos, szé- 

les suhintással kirántotta a pengét. 
– Bár lenne egy ellenségem, aki hajlandó meghalni! – kiáltotta. 

Mariusra néztem. Ő rám nézett. Nem, Bianca nem tartozhat kö- 

zénk. 
– Túlságosan nagy önzés lenne – súgta a Mester. 

Kénytelen voltam elgondolkodni, hogy ha nem haldoklóm az  

angollal vívott párbajom után, ha nem esek a végzetes nyavalyába,  

akkor is vámpírrá változtat vajon?  
Leszaladtunk a kőlépcsőn a rakpartra, ahol baldachinos gondo- 
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lánk várakozott. Marius megadta a címet. 

– Valóban oda akar menni kegyelmed? – kérdezte a gondolás  
megütközve. Ismerte a kerületet, ahol az idegen tengerészek söpre- 

déke devernyázott, ivott és verekedett. 

– Magától értetődően! – felelte Marius. 
Suhanni kezdtünk a fekete vízen. Hátradőltem a párnákon, és át- 

karoltam az édes Biancát. Sebezhetetlennek, halhatatlannak éreztem  

magamat. Bizonyosra vettem, hogy semmi sem lehet erősebb 

Mariusnál vagy nálam, és Biancának, ha mi vigyázunk rá, sohasem  
kell tartania semmitől. Mekkorát tévedtem! 

Talán kilenc hónapot élhettünk le együtt a Kijevből való hazaté- 

rés után. Kilencet vagy talán tízet. Nincsen külső eseményem, ami- 
hez mérhetném. Annyit hadd mondjak, hogy mielőtt elkezdődött zu- 

hanásom a véres pusztításba, Bianca nálunk töltötte az utolsó hóna- 

pokat. Ha nem a tivornyázókat lestük, akkor otthon maradtunk, és 
Mesterem festette Biancát, megfestette ennek vagy annak az istennő- 

nek, bibliai Juditnak, s mellé a firenzeit lenyakazott Holofernészt, 

vagy Boldogságos Szűznek, aki elragadtatottan nézi a csöpp Jézuskát 
– mindezt oly tökéletesen, ahogy csak Marius tudott festeni. 

Ezek a festmények – lehet, hogy van, ami máig megmaradt. 

Egy éjszaka, amikor rajtunk kívül az egész ház aludt, Bianca, aki 

ugyancsak szundítani készült egy pamlagon, felsóhajtott és azt 
mondta: 

– Hát én úgy szeretlek benneteket, hogy nincs is kedvem haza- 

menni többé. 
Bár ne szeretett volna annyira! Ha nincs nálunk azon a végzetes 

estéjén az 1499-es évnek, épp mielőtt fordult a század, akkor, amikor  

a legszebben tündökölt művészek és történészek leendő bálványa, a  
reneszánsz, akkor talán megússza a világégésünket. 
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LESTAT, A VÁMPÍR. Ha olvastad a könyvet ezen a címen, ak- 

kor tudod, mi történt, mert kétszáz éve látomások formájában meg- 

mutattam Lestatnak, ő pedig írásba foglalta a képeimet és a kínomat, 

amit megosztottam vele. És bár most megismétlem ezeket a rémsé- 

geket, hogy a saját szavaimmal is kiegészítsem a mesét, vannak ré- 

szek, amelyeket nem fejezhetek ki nála jobban, ezért többször is 

idézhetek tőle. 

Váratlanul kezdődött. Arra ébredtem, hogy Marius felhajtotta a 

szarkofág aranyozott fedelét. Mögötte fáklya égett a falon. 
– Siess, Amadeo, itt vannak! Fel akarják gyújtani a házunkat! 

– Kik, Mester? És miért?  

Kirántott a fényes koporsóból. Rohantam utána a porladó lép- 

csőn, fel a düledező ház földszintjére.  

Marius a csuklyás, vörös köpenyét viselte, és olyan sebesen 

mozgott, hogy minden erőmet összeszedve tarthattam csak lépést ve- 

le. 
– Azok, Akiket Őrizni Kell? – kérdeztem. Átkarolt, felszálltunk, 

elindultunk a palazzónk felé. 

– Nem, gyermekem, ez egy bolond vérivó banda, amely el akarja 
pusztítani minden művemet. És Bianca ott van, kényre-kedvre ki- 

szolgáltatva! És a fiúk is! 

A padlás ajtaján mentünk be, és lerohantunk a márványlépcsőn. 

A földszint már füstölt. 

– Mester, hallod, hogy jajgatnak a fiúk? – ordítottam. 
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Odalent a zilált öltözékű Bianca futott a lépcsőhöz. 

– Marius, Marius! Démonok! Használd a mágiádat! – sikoltotta. 
Haja kibontva lobogott. – Marius! – Jajszava bejárta a palazzo három 

emeletét. 

– Édes Istenem, minden szoba ég! – kiáltottam. – El kell oltani! 

Mester, a képek! 

Marius átszökkent a korláton, és leugrott Bianca mellé. Ahogy 

nyargaltam utána, iszonyodva láttam, hogy fáklyával hadonászó, fe- 

kete köntösű alakok rohanják meg, és fel akarják gyújtani, miközben 
förtelmesen visítanak, és átkokat sziszegnek a csuklyájuk alól. 

Mindenfelől ezek a démonok rajzottak elő. Iszonyú volt hallani a 

halandó tanítványok jajveszékelését. 
Marius széles ívben meglendítette a karját. A támadók összees- 

tek, a fáklyák elgurultak a márványpadlón. A Mester ráborította a 

köpenyét Biancára. 
– Meg akarnak ölni minket! – sikoltotta a lány. – Halálra akar- 

nak égetni, Marius! Lemészárolták a fiúk egy részét, a többit elhur- 

colták!  
Újabb fekete alakok rontottak ránk, mielőtt az első támadók fel- 

tápászkodhattak volna. Láttam, kicsodák. Mindnek olyan fehér arca 

és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta. Ugyanolyan 

teremtmények voltak mint mi! 
Megint megtámadták Mariust, aki megint visszaverte őket. 

Lángra lobbantak a csarnok falikárpitjai. Büdös, fekete füstöt böfög- 

tek a belőle nyíló szobák. Fejünk fölött füst töltötte meg a lépcsőhá- 
zat. A házon végignyalt a pokoltűz, olyan világos lett tőle, mintha 

fényes nappal volna. Nekiestem a démonoknak. Elképesztően gyön- 

gék voltak. Felkaptam az egyik fáklyát, feléjük rohantam, és vissza- 
vertem őket, úgy, ahogy a Mester. 

– Káromló, eretnek! – sziszegte az egyik. – Ördögimádó, po- 

gány! – átkozódott a másik. Egyre csak jöttek, és én újra visszaver- 

tem őket, lángra lobbantva köntösüket, úgy, hogy visítva menekültek 
a kanálisba. Csak hát túl sokan voltak. Valósággal özönlöttek a csar- 
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Rémületemre Marius ellökte magától Biancát. A palazzo nyitott 
kapuja felé taszította. 

– Fuss, édes, menekülj! Ki ebből a házból! 

Élethalálharcot vívott azokkal, akik üldözőbe akarták venni a 

lányt, futottak volna utána, meg akarták állítani. Egyenként szedte le 

őket. Aztán már csak azt láttam, hogy Bianca eltűnik a nyitott ajtón  

át. 

Nem volt idő utánanézni, hogy sikerült-e elmenekülnie. Táma- 
dóim egyre sokasodtak. A lángoló faliszőnyegek lehullottak a rudak- 

ról. Felborított szobrok törtek össze a márványon. Majdnem lebirkó- 

zott két kis démon, akik a bal karomba kapaszkodtak, ám én az ar- 
cukba nyomtam a fáklyámat, és belőlük is fáklyát csináltam.  

– A tetőre, Amadeo! Gyere! – harsogta Marius.  

– Mester, a festmények! A képek a raktárban! – kiáltottam.  
– Felejtsd el a képeket! Késő! Fiúk, futás innen, kifelé, menekül- 

jetek a tűzről! 

Leütötte a támadókat, felröppent a lépcső tetejére, és lekiáltott a 
felső korláttól: 

– Jöjj, Amadeo! Verd vissza őket! Higgy az erődben, gyermek, 

gyere! 

Az emeleten bekerítettek. Alighogy lángra lobbantottam egyet, 
már ugrott is rám a másik. Nem felgyújtani akartak, kezemet-lábamat 

markolták, és végül kicsavarták a markomból a fáklyát. 

– Mester, hagyj itt, menekülj! – kiáltottam. Forgolódtam, rugdal- 
tam, vergődtem. Felnéztem rá, és láttam, hogy ismét bekerítették a 

támadók, száz szövétneket nyomtak lobogó vörös köpenyéhez, száz 

parázs hullott aranyhajába, vad, fehér arcába. Égő bogárraj hemzse- 
gett rajta, mozdulni sem tudott. Aztán egy hangos hussanást hallot- 

tam, és Marius testéből zúgva törtek elő a lángok. 

– Marius! – Sikoltottam és sikoltottam, és nem bírtam levenni 

róla a szememet. Tovább viaskodtam támadóimmal, sikerült leráz- 
nom őket a lábamról, de rögtön elkaptak ismét a fájdalmasan szorító, 
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hideg ujjak, és ha ellöktem őket a kezemmel, azonnal megbéklyóztak 

újból. – Marius! – Legszörnyűbb szorongásaim és rettegéseim sza- 
kadtak ki belőlem ezzel a szóval. 

Egyetlen félelmem se volt még olyan iszonyú, olyan elviselhe- 

tetlen, mint mikor látnom kellett őt a magasban, abban a lángörvény- 
ben. Egy pillanatra kirajzolódott szálas, karcsú árnyképe, látni véltem 

hátracsukló fejét, az arcélét, az ujjait, amint fekete pókká változva 

menekülnének a tűzből. 

– Marius! – jajgattam. Minden vigasz, minden jóság, minden 
remény elégett azzal a fekete alakkal, amelytől akkor se bírtam el- 

tépni a tekintetemet, amikor már összezsugorodott és elformátlano- 

dott. 
Marius! Akaratom meghalt. 

Csak egy roncs maradt, és ez a roncs, mintha egy bűvös vérből 

és erőből álló, másodlagos lélek parancsolna neki, esztelenül küzdött 
tovább. 

Hálót dobtak rám, súlyos, acél dróthálót, olyan sűrű szeműt, 

hogy hirtelen semmit sem láttam, csak azt éreztem, hogy megkötöz- 
nek, bebugyolálnak ellenséges kezek. Vittek ki a házból. Körülöttem  

sikoltoztak. Hallottam hordozóimnak lábdobogását, és mikor a szél 

vonított mellettünk, tudtam, hogy a partra értünk. 

Lecipeltek egy hajó gyomrába. Fülem még mindig csengett a ha- 
landók jajveszékelésétől. Velem együtt estek rabságba a növendékek. 

Bedobtak közéjük, rémült, puha testek voltak fölöttem és mellettem,  

én pedig a hálóba gabalyodva még egy vigasztaló szót – egyáltalán 
semmit – se mondhattam nekik. 

Éreztem, ahogy emelkednek-süllyednek az evezők, hallottam a  

víz csobbanását: a hatalmas gálya megremegett, és kifutott a tenger- 
re. Úgy gyorsult fel, mintha nem akadályozhatná haladásában az éj- 

szaka, az evezősök olyan erővel és lendülettel húztak, amire halandó 

ember sose lenne képes, vitték a hajót dél felé. 

– Káromló! – súgta a fülembe egy hang. 
A fiúk zokogtak és imádkoztak. 
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– Hagyjatok fel istentelen imáitokkal, pogány Mariusnak szol- 

gái! – parancsolta egy hideg kísértethang. – Mind meg fogtok halni 

Mesteretek bűneiért, mind egy szálig! 

Hátborzongató hahota gördült át a rémült, szenvedő gyerekek 

hüppögése fölött. Gonosz, elnyújtott, zörgős röhögést hallottam. 
Behunytam a szememet, mélyre merültem önmagámban. A 

Lavra földjében feküdtem, önmagam kísérteteként, megbújva a leg- 

biztonságosabb és legborzalmasabb emlékekben. 

– Én Istenem, jó Istenem! – súgtam mozdulatlan szájjal. – 

Mentsd meg őket, és én esküszöm, hogy élve temetkezem el a bará- 

tok között holtomig, lemondok minden gyönyörűségről, nem lesz 

más foglalatosságom azon kívül, hogy szent nevedet magasztalom 

minden egyes órában! Istenem, Uram, szabadíts meg! Istenem, 

Uram... – Ám ekkor erőt vett rajtam az eszelős rémület, nem érzékel- 

tem teret és időt többé, és Mariust hívtam jajgatva: – Marius, az Isten 

szerelmére, Marius! 

Valaki megütött. Egy bőrcsizmás láb fejbe rúgott. Egy másik a 

bordáim közé rúgott, egy harmadik a kezemre taposott. Körülvettek, 

zúztak és rugdaltak ezek a gonosz lábak. Elernyedtem. Színeknek lát- 

tam az ütéseket, és arra gondoltam keserűen, ó, de szép színek, mi- 

lyen gyönyörű színek! Aztán ismét felcsapott testvéreim jajveszéke- 

lése. Nekik is szenvedniük kellett, és miféle szellemi menedékre 
számíthattak ezek a törékeny, fiatal tanulók? Szeretettel, oktatással,  

gondoskodással készítettük elő őket az életre, és akkor hirtelen itt 

vannak kiszolgáltatva ezeknek a démonoknak, akiknek céljait nem 
ismerhettem, akiknek céljai túl voltak az elképzelhetőség határán! 

– Miért teszitek ezt velünk? – suttogtam. 

– Hogy megbüntessünk! – súgta a választ egy lágy hang. – Hogy 
megbüntessünk hívságos és káromló tetteitekért, a világi és istentelen 

életért, amit éltetek! Mi ez a pokolhoz képest, ifjú?  

Ó, hányszor kérdezték a halandó világ hóhérai, míg a máglyához  

vezették az eretnekeket: „Mi ez a rövid szenvedés a pokolnak tüzé- 
hez képest?” Ó, ezek az öntelt, pökhendi hazugságok! 
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– Így véled? – suttogta a hang. – Fékezzed gondolataid, ifjú, 

mert vannak ám itt, akik lecsipegetik őket, és kopasz lészen az 

agyad. Pokol néked tán nincsen, gyermek, viszont van örök kínszen- 

vedés. Buja és kéjelgő éjszakáidnak vége. Szembe fogsz nézni az 

igazsággal. 
Visszabújtam elmém legmélyebb rejtekébe. Már nem volt tes- 

tem. A Lavra földjében feküdtem, és nem éreztem a testemet. Mun- 

kába állítottam a tudatomat, hogy válogassa szét a hangokat a köze- 

lemben, a kedves, szánni való hangokat. Mindegyikhez fűztem egy 

nevet, és végül lassan összeszámoltam őket. Angyali bájú kis társa- 

ságunknak több mint fele itt volt, ebben az ocsmány börtönben. 

Riccardót nem hallottam, de mikor rabtartóink felhagytak szitka- 

ikkal egy időre, megütötte a fülemet a hangja. 

Egy latin litániát suttogott, rekedten, reménytelenül. 

– Áldassék az Isten! 
A többiek azonnal rávágták: 

– Áldassék az Ő szent neve! 

Egyik ima követte a másikat, a hangok fokozatosan gyengültek, 

a végén Riccardo egyedül imádkozott. 

Én nem válaszoltam neki. 

Ám Riccardo nem hagyta abba. Most, midőn gyámoltjai szeren- 

csére elaludtak, tovább imádkozott, hogy magát vigasztalja, vagy ta- 

lán csak Isten dicsőségére. A litániáról áttért a Miatyánkra, arról pe- 

dig az Üdvözlégy ősi, vigasztaló szavaira. Ezt többször is elmondta, 

mintha magányosan imádkozná a rózsafüzért a hajófenék tömlöcé- 
ben. 

Nem szóltam hozzá, még csak nem is árultam el neki, hogy itt 

vagyok. Úgyse menthettem meg. Nem vigasztalhattam meg. Még 
csak meg se magyarázhattam ezt a szörnyű sorsot, amelyre jutottunk. 

Főleg pedig nem árulhattam el, amit láttam: a Mester pusztulását a  

lángokban, a nagyság vesztét a tüzes, egyszerű és örök kínhalálban. 

Olyan sokkos állapotba kerültem, amely közel állt a reményte- 
lenséghez. Hagytam, hogy az elmém magától gyógyuljon ki a lát- 
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ványból: Marius tűzhalálából. Marius, az élő, vonagló fáklya, szép 

ujjai az ég felé kapnak, mintha pókok szaladnának fölfelé a narancs- 
szín lángokon. Marius meghalt, Marius halálra égett. Túl sokan jöt- 

tek Marius ellen. Tudtam, mit mondana, ha eljönne hozzám vigaszta- 

ló kísértetként: „Túl sokan voltak, Amadeo, túlságosan sokan. Nem 
tartóztathattam fel őket, pedig megpróbáltam.” 

Átsiklottam a kínzó álmokba. A hajó hasította az éjszakát, vitt 

egyre távolabb Velencétől, egyre messzebb a romjaitól mindennek, 

amiben hittem, ami drága volt nekem. 
Énekszó és földszag ébresztett, de ez nem az orosz föld szaga 

volt. 

Már nem a hajón voltunk, hanem egy szárazföldi tömlöcben. 
Még mindig a hálóba kötözötten hallgattam a kongó, élőhalott 

hangokat, ahogy undorító gusztussal kántálják a rettenetes Dies Irae 

himnuszt, a Harag Napjáról. 
Tompa dobszó döngte a lendületes ritmust, mintha táncdal volna  

a Dies Irae, és nem ítéletnapi szörnyű sirató. Pattogó latin szavak 

idézték a napot, amelyen hamuvá omlik a világ, amikor a mennyek 
harsogó kürtszava megnyitja a sírokat. Reszketni fog még a halál és a 

természet is! Nincs menekvés, mert minden lelket magához szólít az 

Úr, felütik a könyvet, amelybe mindenek beírattak, és felolvassák a 

bűnöket. Mindenki elnyeri a büntetését. Ki védhet meg akkor minket, 
ha nem maga a mennyei Bíró, a mi Urunk? Egyetlen reményünk 

hogy megszán minket ő, aki értünk szenvedett a keresztfán, mert 

nem engedheti, hogy áldozata hiábavaló legyen. 
Igen, gyönyörű, ódon szavak voltak, de most gonosz szájból jöt- 

tek, olyanéból, aki azt se tudja, mit óbégat, és döngeti hozzá a dobot, 

mintha nagy vígság készülne! 
Egy éjszakát töltöttünk bezárva, aztán kihoztak a börtönből. A  

rémítő hangocska most is hangicsált, és verte a dobocskáját. 

Az idősebbek suttogva próbálták vigasztalni a kisebbeket. 

Riccardo határozottan kijelentette, hogy most bizonyosan megtudják,  
mit akarnak ezek a teremtmények, és még az is lehetséges, hogy sza- 
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badon engedik őket. 

VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 

Csak én hallottam a zörgő, lidérces kacarászást. Csak én tudtam, 
hány élőhalott rém ólálkodik körülöttünk, akik odaállítottak egy óriá- 

si máglya fényébe. 

Lerántották rólam a hálót. A fűszálak után kapkodva gurultam a  
földön. Felnéztem, és láttam, hogy egy tágas tisztáson vagyunk, ma- 

gas, ragyogó és közömbös csillagok alatt. Nyárias volt a levegő, és 

toronymagas, zöldellő fák szegélyezték a tisztást. Ám a máglya har- 

sogása elrontott mindent. Az egymáshoz láncolt, megtépett ruhájú fi- 
úk, akiknek arcát véres karmolások csíkozták, vadul kiabálni kezd- 

tek, mikor megláttak, ám a csuklyás kis démonok elvonszoltak tőlük, 

és lefogták a két kezemet. 
– Nem segíthetek rajtatok! – kiáltottam. Ez önző és szörnyű do- 

log volt, a gőg mondatta velem. Csak még jobban megrémültek tőle. 

Láttam, hogy Riccardo, akit ugyanolyan csúnyán összevertek  
mint a társait, jobbra-balra fordulva próbálja csendesíteni őket. Kezét 

elől összekötözték, ujjasát csaknem teljesen letépték a hátáról. 

Pillantásunk találkozott, majd együtt hordoztuk végig a tekinte- 
tünket a sötét köntösű alakokon, amelyek hatalmas abroncsként kerí- 

tettek be minket. Látta vajon arcuk és kezük fehérségét? Tudta-e ösz- 

tönösen, hogy micsodák? 

– Csináljátok gyorsan, ha meg akartok ölni! – kiáltotta. – Nem 
követtünk el semmit! Nem tudjuk, kik vagytok, vagy miért hurcolta- 

tok el! Ártatlanok vagyunk, egytől egyig. 

Szíven ütött a bátorsága. Összeszedtem a gondolataimat. Nem  
szabad iszonyodva hőkölnöm a Mester utolsó képétől. Azt kell kép- 

zelnem, hogy él, és ki kell találnom, mit tanácsolna. 

Sokszoros túlerőben vannak, az bizonyos. Észrevettem, hogy a 
csuklyások mosolyognak. Azt képzelték, elrejtették az arcukat az ár- 

nyékban, de én láttam vigyorgó, nagy szájukat. 

– Ki itt a vezető? – kérdeztem nem emberi hangerővel. – Azt 

látnotok kell, hogy ezek a fiúk csak halandók! Nektek velem van pö- 
rötök! 
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A fekete köntösű alakok hosszú lánca pusmogni és motyogni 

kezdett. Azok, akik a leláncolt fiúk mellett álltak, szorosabbra zárták 

soraikat. Mások, akiket alig láttam, szurkot és fát vetettek a tűzbe.  

Úgy tűnt, az ellenség készül valamire. 

Két pár odaállt az inasok elé, akik a nagy sírásban és jajveszéke- 
lésben nem jöttek rá, mit jelent ez. 

Én rögtön megértettem.  

– Nem, nem, velem kell vitáznotok, velem kell szólnotok! – or- 

dítottam, és minden erőmet megfeszítve próbáltam kitépni magamat,  
ám ők csak hahotáztak iszonytatón. 

Váratlanul ismét rákezdtek a dobok, de százszor erősebben, 

mintha dobosok egész köre vett volna körül minket és a ropogó, szi- 
szegő máglyát. 

A dobok a Dies Irae ütemére döngtek. A körben álló csuklyások 

kihúzták magukat, és kézen fogták egymást. Kántálni kezdték az íté- 
letnapi félelmetes himnuszt. Dévajul rázták magukat, emelgették a 

térdüket, a több száz torok a táncdal félreismerhetetlen ritmusába 

idomította a latin szavakat, ocsmány gúnyt űzve az istenes versből. 
Sivító sípok és csörgődobok is csatlakoztak a kísérethez. A kör 

megindult, hajlongva, bólogatva, vigyorogva. 

– Dííjééész í-rééé, díí-jééész il-lááá! – vonították. 

Páni félelem fogott el, de nem szabadulhattam fogvatartóimtól. 
Sikoltottam.  

Az egyik csuklyás pár kiszakította a fiúk közül az elsőt, akit kín- 

szenvedésre ítéltek, és a levegőbe dobta a kapálózó testet. A második 
csuklyás pár elkapta, és emberfölöttien hatalmas lendülettel a mág- 

lyára dobta a tehetetlen gyermeket. 

A fiú szívet tépő sikoltozással tűnt el a lángok között. A többi 
növendék, aki most már nem kételkedhetett benne, hogy milyen sors- 

ra szánták őket, eszeveszetten sírt, zokogott, jajveszékelt, de hiába. 

Sorra szakították el őket a társaiktól, hogy a máglyára kerülje- 

nek. 
Vonaglottam, toporzékoltam, rúgtam fogvatartóimat. Egyszer 
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sikerült kitépnem az egyik karomat, de rögtön hárman ragadták meg 

kemény ujjaikkal. Zokogtam.  
– Ne tegyetek ilyet! Ők ártatlanok! Ne öljétek meg őket! Ne! 

Akárhogy ordítottam, nem fojthattam el a máglyán elégő fiúk 

végső kiáltását: „Amadeo, ments meg!” Azok, akik még éltek, átvet- 
ték a kiáltást: „Amadeo, ments meg!” Csoportjuk negyedére apadt, 

sorra hullottak a borzasztó halálba. 

A dobok döngtek, a csörgődobok gúnyosan csörömpöltek, a sí- 

pok vinnyogtak, a torkok félelmetesen bőgték a kórust, mérgezett 
nyílheggyé élezve a himnusz minden szótagját. 

– Ennyit a cimboráidról! – sziszegte a mellettem álló alak. – 

Szóval zokogsz értük, he? Holott mind egy szálig meg kellett volna 
vacsorálnod őket az Isten szerelmiért! 

– Az Isten szerelméért? – kiáltottam. – Hogy merészelitek ti az 

Istent emlegetni? Ti gyermekgyilkosok! – Sikerült elfordulnom, és  
belerúgnom, sokkal nagyobb sebet ejtve rajta, mint várta, de nyom- 

ban három másik ugrott a helyére. 

Már csak három fehér arcú gyermek nézett a vérvörös lángokba. 
A legfiatalabbak. Meg se pisszentek. Hátborzongató volt ez a csend. 

Könnyes arcuk remegett, szemük tompa és értetlen volt, mikor a  

máglyára vetették őket. 

A nevüket kiáltottam. Úgy kiáltottam, ahogy a torkomon kifért: 
– Az égbe, testvéreim, az égbe mentek. Isten kitárt karokkal vár! 

De miként hallhatta volna halandó fülük az énekesek fülsiketítő 

bőgésétől?  
Hirtelen rájöttem, hogy Riccardo nem volt közöttük. Riccardo 

vagy elszökött, vagy megkímélték, vagy még szörnyűbb sorsra tarto- 

gatják. Vadul összevontam a szemöldökömet, hogy még szorosabban 
magamba zárhassam a gondolataimat, nehogy ezeknek az élőhalott 

dúvadaknak eszébe jusson Riccardo. 

Ám ekkor kizökkentettek gondolataimból, és a máglya felé von- 

szoltak. 
– Most rajtad a sor, bátor kis Ganymedese a káromlóknak, te, te 
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nyakas, orcátlan angyal! 

– Nem! – Megvetettem a lábamat a földön. Ez nem igaz! Nem  
halhatok meg így, nem kerülhetek a tűzbe! Lázasan érveltem ma- 

gamnak: „De hiszen most láttad meghalni testvéreidet; te miként ma- 

radhatnál ki?” – és mégse bírtam elfogadni a lehetőséget, nem, nem 
én, halhatatlan vagyok, ezt ne! 

– De igen, és olyan pecsenye lesz belőled mint belőlük. Érzed a 

piruló húsuk szagát? Érzed az égő csontjuk szagát?  

A levegőbe dobtak, olyan magasra dobott erős karjuk, hogy 
éreztem, amint a szellő belekap a hajamba. Lebámultam a tűzre,  

amelynek pusztító, forró lehelete megcsapta az arcomat, a mellemet, 

kitárt karjaimat. 
Le, le, le, hullottam lefelé a hőségbe, a pattogó fa és a táncoló  

narancsszín lángok viharába. Hát most meghalok! – gondoltam, ha  

egyáltalán gondoltam valamire, de azt hiszem, csak a fejvesztett féle- 
lem volt bennem, és a megadás, a belenyugvás az irtózatosnak ígér- 

kező kínokba. 

Kezek markoltak meg, alattam égő tuskók görögtek, harsogott a 
máglya. Kirántottak a tűzből, végigvonszoltak a tisztáson. Lábak ta- 

posták égő ruhámat. Letépték rólam az égő ujjast. Hörögve kapkod- 

tam levegőért. Mindenem fájt, a megperzselt hús borzasztó fájdalma  

hasogatott, szándékosan kifordítottam a szememet, a halált keresve.  
Jöjj, Mester, ha van számunkra paradicsom, jöjj hozzám! Elképzel- 

tem az összeégett, fekete csontvázat, amint felém tárja karjait.  

Valaki állt fölöttem. Földanya nyirkos testén feküdtem, hála Is- 
tennek, megperzselt kezem, arcom, hajam még mindig füstölt. Széles 

vállú, szálas, fekete hajú alak volt. 

Felemelte két erős, göcsörtös, fehér kezét, és hátradobta a csuk- 
lyáját. Rengeteg fényes, fekete haja volt, és nagy szeme: a szaruhár- 

tyája, akár a gyöngy, a szembogara szurok, a szemöldöke nagyon sű- 

rű, ám gyönyörűen ívelt. Vámpír volt, akárcsak a többiek, de páratlan 

szépség és jelenség. Úgy nézett le rám, mintha önmagánál is érdeke- 
sebbnek találna, holott elvárta, hogy őt figyelje minden szem. 
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Cseppnyi hála borzongott rajtam, mert ettől a szempártól és a 

száj hibátlan vonalától úgy rémlett, hogy ez a vámpír nem hozzáfér- 

hetetlen az emberi értelemnek. 

– Szolgálod-e Istent? – kérdezte szelíd, pallérozott hangon, min- 

den gúnyolódás nélkül. – Felelj nekem. Szolgálod-e Istent, mert ha 

nem, visszadobnak a tűzbe. 

Egész testem fájt. Semmi sem jutott eszembe azon kívül, hogy 

képtelenséget beszél, nincs értelme a szavainak, ennél fogva nem vá- 

laszolhatok. 
Gonosz segítői hahotázva felkaptak, és a szüntelen kornyikálás 

ütemére harsogták: 

– Tűzbe vele, tűzbe vele! 
– Nem! – kiáltott a vezér. – Látom benne Megváltónknak tiszta 

szeretetét! – Fölemelte a kezét. A többiek fogása lazult rajtam, de to- 

vábbra sem engedtek el, a kezemnél és a lábamnál fogva lógattak a 

levegőben. 

– Te jó vagy? – súgtam reménytelenül. – Hogy lehet az? – Sír- 

tam.  
Közelebb jött, felém hajolt. De gyönyörű volt! Széles száján, 

mint mondtam, tökéletesen kirajzolódott az Ámor-ív, de csak most  

láttam sötét, természetes pirosságát, és állán a szakáll árnyékát, amit 

halandóként borotválhatott le utoljára, és most nagyon férfiassá tette 
az arcát. Magas, fehér homlokából, amelyet mintha tiszta, fehér 

csontból faragtak volna, cakkos vonalban nőtt ki a haja, és a kecsesen  

aláhulló, sötét fürtök lélegzetelállító keretbe foglalták az arcát. 
Ám a szeme...! Nekem mindig a szem volt a gyengém, mint  

most is, a nagy, tojásdad, csillámló szem. 

– Gyermek! – súgta. – Elszenvednék-e ily szörnyűségeket, ha 
nem Istenért tenném?  

Ettől még jobban sírtam. 

Már nem féltem. Nem érdekelt a szenvedésem. A fájdalom vö- 

rösben és aranyban égett, akár a lángok, és úgy futkosott bennem, 
mintha cseppfolyós lennék, ám nem árthatott nekem, és nem törőd- 
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Lehunytam a szememet, és nem tiltakoztam, amikor ketten be- 
vittek egy járatba. Hordozóim csoszogását puhán korhadozó, ala- 

csony mennyezetek és falak verték vissza. 

Letettek. Gurultam egy darabig, aztán kinyitottam a szememet, 

hogy lássak, és ócska rongyok között hevertem, bánatomra épp akkor 

nem érezhettem a nyirkos anyaföldet, amikor szükségem volt rá, de  

már ez sem számított. Ráhajtottam arcomat a szennyes rongyokra, és 

elbóbiskoltam, mint akit azért hoztak ide, hogy aludjon. 
Nagyot sóhajtottam, mert tudtam, hogy szegény fiúkat már az ol- 

talmába vette a halál. Nem szenvedhettek sokáig a tűzben, mert túl 

forró volt. Bizonyos, hogy lelkük fecskeként kelt szárnyra, és felre- 
pült a füstből az égbe. 

Nem tartoztak többé a földhöz, és senki sem bánthatta őket. An- 

nak a sok jónak, amit Marius tett értük – a házitanítóknak, az elsajátí- 
tott készségeknek, a táncolásnak, a nevetgélésnek, a dalolásnak, a 

képeknek, amelyeket ők festettek – örökre vége. A lelkeket az ég felé 

viszik a puha, fehér szárnyak. 
Követtem volna őket? Befogadta volna-e Isten egy vérivó lelkét 

az ő aranyfelhős mennyországába? Elcseréltem volna a latinul vonító 

démonok borzalmas kántusát az angyalkórusok birodalmára?  

Miért tűrik ezek itt a közelemben a gondolataimat, holott bizo- 
nyosan olvasnak az agyamban? Éreztem a vezér, a fekete szemű, ha- 

talmas vámpír jelenlétét. Talán egyedül ő van csak itt. Ha ki tudja 

hüvelyezni ezt a dolgot, értelmet adhat neki, meg tudja indokolni 
borzalmait, akkor valóban Isten szentje lehet. Éhező, mocskos szer- 

zeteseket láttam a celláikban. 

A hátamra fordultam, lubickolva a fájdalom sárga-vörös csobba- 
násaiban, és kinyitottam a szememet. 
 

 

 

 

 

 

 

281 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 

MÉZÉDES ÉS MEGNYUGTATÓ hang szólt hozzám: 

– Uradnak hívságos munkái elégtek, festményeiből nem maradt 
immáron egyéb, csupáncsak por és hamu. Isten bocsásson meg neki, 

amiért fenséges tehetségével nem az Istent, hanem a világot, a húst és  

a Sátánt szolgálta, igen, mondom, a Sátánt, habár a Sátán a mi zász- 

lóhordozónk, mert a Gonosz Lélek büszke reánk, és örvendezik kín- 
jainknak; ám Marius nem úgy szolgálta a Sátánt, ahogyan Isten kí- 

vánja, és fittyet hányt Isten kegyelmes végzésének, amely szerint 

nem a pokol lángjaiban kell égnünk, hanem az árnyékból kell igaz- 
gatnunk a világot. 

– Ó! – suttogtam. – Kapiskálom már torz filozófiádat!   

Nem korholt meg érte. 
Kezdett tisztulni a látásom. Fölöttem boltozatosra vájták ki a  

földet, és kifakult, poros emberkoponyákat nyomtak bele a puha rög- 

be. Összehabarcsolt koponyákból készült az egész mennyezet. Olya- 

nok voltak, mint a kagylóhéjak a tengerparton. Az elme kagylóhéjai, 
gondoltam, mert mi más maradt belőlük, ahogy így domborodnak a 

habarcsból, mint az agyvelő kupolája, és a két fekete üreg, csészéi a  

hajdani kocsonyás gömböknek, amelyek a táncosok ugrásra kész 
éberségével figyelték a világot, hogy szakadatlanul jelenthessék cso- 

dáit a páncélozott agynak?  

Koponyák. Koponyakupola. Combcsontokból kirakott csipke 
ott, ahol a koponya a fallal találkozik. A szegély alatt másféle cson- 

tok, amelyeket ugyanolyan rendszertelenül nyomkodtak bele a ha- 
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barcsba, mint mikor terméskőből építenek falat. 

Csupa csont és gyertyafény. Igen, éreztem a szagukat. A legtisz- 
tább méhviasz, mint a gazdagoknál. 

– Nem – mondta a töprengő hang –, inkább, mint a templomban, 

mert ez Isten temploma, habár a Sátán a mi Generálisunk, rendünk- 
nek fundáló szentje, tehát miért ne lenne méhviasz? Te persze, mint  

hiú és világias velencei, fényűzésnek tekinted, és összekevered a 

gazdagsággal, amelyben dagonyáztál, mint a disznó a sárban. 

Halkan elnevettem magamat. 
– Tékozold rám nagylelkűséged hülye logikáját – mondtam. – 

Légy Aquinói Szent Tamása a Sátánnak. Beszélj csak! 

– Ne csúfolkodjál! – kérlelt szívből jövő őszinteséggel. – Meg- 
mentettelek a máglyától. 

– Halott lennék, ha nem tetted volna. 

– El akarsz égni?  
– Nem, szenvedni nem akarok. A gondolatát sem bírom elviselni 

a szenvedésnek, se a magaménak, se a másénak. De meghalni, igen, 

azt akarok. 
– No és mit gondolsz, hová vezet utad a halál után? Nemdenem  

a pokol lángjai ötvenszer forróbbak a tűzénél, amelyet neked és bará- 

taidnak gyújtottunk? A pokol gyermeke vagy; az lettél attól a pilla- 

nattól fogva, hogy a szentségtörő Marius elárasztott vérünkkel. Senki 
sem másíthatja meg ezt az ítéletet. A vér, amely éltet, átkozott, fajta- 

lan, és Sátánnak tetsző; Istennek csak azért tetszik, mert szüksége 

van a Sátánra, hogy érvényre juttathassa jóságát, és megadja az em- 
beriségnek a választást a jó és a rossz között. 

Ismét fölnevettem, de igyekeztem annyi tisztelettel tenni, ahogy 

csak tehettem. 
– Sokan ilyenek, mint te – mondtam, és elfordítottam a fejemet. 

A szemem káprázott a rengeteg gyertyától, de ez nem volt kellemet- 

len. Olyan volt, mintha másfajta tűz táncolna a kanócokon, nem az, 

amely elemésztette testvéreimet. 
– Hol vannak testvéreid, ezek az elrontott, agyonbabusgatott ha- 
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landók? – folytatta rendületlenül. 

– Te tényleg hiszed ezt a sok marhaságot, amit összehordasz? – 
kérdeztem vissza, utánozva a hanghordozását. 

Elnevette magát: illedelmes, templomi nevetés volt, mintha a 

prédikáció szamárságairól értekeznénk pusmogva. De itt nem láttam  
a felszentelt templomok szakramentumát, akkor meg mi értelme a 

suttogásnak?  

– Drágaságom – mondta –, oly egyszerű lenne megkínozni, ki- 

fordítani pökhendi agyacskádat, és leegyszerűsíteni téged a fülre- 
pesztő visítás instrumentumává! Semmiség lenne befalaztatni téged, 

hogy sivalkodásod ne legyen túl hangos, csupán kellemes kíséretet 

szolgáltasson éjszakai elmélkedéseinkhez. De én ízléstelennek talá- 
lom az ilyesmit. Azért is szolgálom ilyen jól a Sátánt; sose kaptam rá 

a kegyetlenségre vagy a gonoszságra. Megvetem őket, épp ezért te- 

kinthetnék nyugodtan a feszületre, mert könnyeket ontanék, ha meg- 
látnám, úgy, mint halandó koromban. 

Behunytam a szememet, kirekesztve magamat a táncoló gyertya- 

lángok fényözönéből. A legerősebb, legalattomosabb szondámat 
küldtem az agyába, ámde lelakatolt ajtóra találtam. 

– Igen, ez az a kép, amellyel kizárlak magamból. Kínosan prózai 

egy ilyen művelt hitetlennek. De hát rajongásodat Krisztus Urunk 

iránt a prózai és a naiv lelkek fűtötték, nemde? Hohó, jön valaki, és 
hoz neked ajándékot, amely nagyban serkenti majd a hajlandóságo- 

dat az egyezségre! 

– Egyezségre, uram? És miféle egyezség lenne az?  
Én is hallottam a másikat. Erős és borzalmas szag csapta meg az 

orromat. Nem mozdultam, nem nyitottam ki a szememet. Hallottam,  

hogy a másik nevet, azon a mély, robajló hangon, amelyet a Dies 
Irae-ben kéjelgő dalnokok fejlesztettek a tökéletesség szintjére. A 

szag förtelmes volt, az égett emberi testnek és még valaminek a bűze. 

Gyűlöltem. Kezdtem volna elfordítani a fejemet, de aztán megfékez- 

tem magamat. A hangot és a kínt elviselem, de ezt az iszonyú büdö- 
set már nem. 

 

 

284 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

– Ajándék Amadeónak! – mondta a másik. 

Felnéztem, egyenesen bele egy vámpír szemébe, aki ifjú embert 
formázott. Fehérszőke haja, hosszú, szikár termete volt, mint az 

északiaknak, és egy hatalmas urnát tartott két kézzel. Aztán szájjal 

lefelé fordította. 
– Ne, ne csináld! – Magam elé kaptam a kezemet. Tudtam, mi  

az. De már késő volt. 

Zuhogott rám a pernye árja. Fuldokoltam, sírtam, hasra fordul- 

tam. Szemem-szám tele lett hamuval. 
– A testvéreid hamvai, Amadeo! – mondta az északi vámpír, és 

vadul hahotázott. 

Tehetetlenül hasaltam, két kézzel szorítva a halántékomat, és 
egész testemben rázkódtam a hamvak forró súlya alatt. De végül 

megfordultam. Aztán megint megfordultam. Aztán feltérdeltem,  

majd felpattantam. A falhoz hátráltam. Felborítottam egy gyertyatar- 
tót, hatalmas vasrácsot, a lángocskák tüzes íveket rajzoltak elhomá- 

lyosodott szemem előtt, a gyertyák koppantak a földön. Hallottam a 

csontok zörgését. Elkaptam a kezemet a halántékomtól, és előrenyúj- 
tottam a karomat. 

– Hova lett a csinos színünk? – kérdezte az északi vámpír. – 

Csak nem sírdogálunk, angyalka? Így hívott a Mestered, mi? An- 

gyalnak! Nesze! – A karomat rángatta, és a másik kezével megpró- 
bálta szétkenni az arcomon a hamut. 

– Te átkozott ördög! – kiáltottam. Megőrjített a düh és a felhábo- 

rodás. Két kézzel megragadtam a fejét, és minden erőmet összeszed- 
ve hátratekertem, eltörve az összes csontját, majd keményen megrúg- 

tam a jobb lábammal. Nyögve térdre rogyott, törött nyakkal is élt 

még, de nem fog egy darabban élni, fogadkoztam, és lendületes rú- 
gással elszakítottam a fejet a nyaktól. A bőr összegyűrődött, felsza- 

kadt, és ömlött belőle a vér. Letéptem a fejét. 

– Ej, de szépek vagyunk, uram! – mondtam, jó erősen belenézve 

az eszelős szempárba, amelynek pupillái még mindig vadul repked- 
tek. – Jaj, halj már meg, a saját érdekedben! – Bal kezemmel bele- 
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markoltam a hajába, fordultam jobbra, aztán balra, találtam kézre eső 

gyertyát, jobbommal kirántottam a vasszögből, belenyomtam a tes- 

tetlen fej szemüregébe aztán a másikba is kapott egy gyertyát, hogy 

ne lásson. 

– Így is lehet csinálni! – mondtam. Felnéztem, és belehunyorog- 

tam a gyertyafénybe. 

Káprázó szemem előtt lassan kirajzolódott az alakja. Sűrű fekete 

fürtjei csapzottan omlottak a vállára, fekete köntöse eltakarta a zsá- 

molyt, amelyen ült. Félprofilban volt felém, de engem nézett, hogy 

láthassam arcvonásait a fényben. Szép, nemes arc volt, az ívelt ajak 

ugyanolyan hatásos mint a hatalmas szempár. 

– Sose kedveltem – szólt lágyan, és felvonta a szemöldökét –, 

bár meg kell mondjam, most mély hatást tettél rám. Nem vártam, 

hogy ilyen korán távozzék. 

Összeborzongtam. Ocsmány hidegség töltött el, rút, lélektelen 

harag, amely elűzte a bánatot, elűzte a tébolyt, elűzte a reményt. 

Gyűlöltem a fejet, amelyet a kezemben tartottam, szívesen el- 

dobtam volna, de ez a valami még mindig élt. Vérző szemürege rán- 
gott, kioltott nyelve ide-oda csapkodott. 

– Pfuj, de undorító! – kiáltottam. 

– Mindig ilyen furcsákat mondott – magyarázta a fekete hajú 

vámpír. – Pogány volt, tudod. Ami te sohasem voltál. Ezt úgy értem,  
hogy az északi erdő isteneiben hitt, Thorban hitt, aki még mindig kö- 

röz a kalapácsával... 

– Örökké akarsz beszélni? – kérdeztem. – El kell égetnem ezt a 
valamit, ugye?  

A legbájosabb, legártatlanabb mosollyal nézett rám.  

– Bolond vagy, ha ilyen helyen időzöl – suttogtam. A kezem 
megállíthatatlanul reszketett. 

Választ nem várva megfordultam, felkaptam még egy gyertyát, 

és felgyújtottam a fejen a hajat. Émelyítően bűzlött. Sírtam mint egy 

kisfiú. Ráejtettem a lángoló fejet a köntösbe burkolt, fejetlen törzsre, 
beledobtam a gyertyát a lángokba, hogy a viasz táplálja a tüzet. Ösz- 
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szeszedtem a többi gyertyát, amiket én borítottam a földre, és azokat 

is tűzre hajítottam. Olyan forróság csapott fel a halottból, hogy hát- 
rálnom kellett. 

A fej élénkebben gurigázott a lángokban, hogy természetesnek 

lehessen tekinteni a mozgását. Felkaptam a vas gyertyatartót, amit 
feldöntöttem, aztán, mint egy gereblyével, ellapítottam és szétvertem 

vele, ami a tűzben volt. Kinyújtott kezén az utolsó pillanatig mozog- 

tak az ujjak, kinyúltak, begörbültek, a tenyérbe vájtak. Ilyen állapot- 

ban élni, gondoltam fáradtan, és odanyomtam a kart a törzshöz a ge- 
reblyével. A tűz rongyoktól és emberi vértől bűzlött, nyilván attól a 

vértől, amelyet megivott, egyébként nem éreztem rajta emberszagot.  

Keserűen állapítottam meg, hogy pontosan barátaim hamvainak kel- 
lős közepén tüzeltem fel. 

Mindenesetre stílszerű volt. 

– Legalább egy megfizetett értetek – mondtam csüggedt sóhajjal. 
Eldobtam a gyertyatartóból rögtönzött gereblyét, aztán csüggedten 

elindultam a tágas teremben – mezítláb, mert a máglya leégette rólam  

nemezcipellőmet – egy másik zugba, ahol ugyancsak vaskandelábe- 
rek világítottak, és szép tisztának látszott a nyirkos, fekete föld. Ott 

újra ledőltem, az se érdekelt, hogy a fekete hajú vámpír még többet 

láthat belőlem, mert jobban a szeme előtt vagyok. 

– Ismered az északi kultuszt? – kérdezte olyan hangon, mintha 
nem történt volna semmiféle rémség. – Thor szakadatlanul köröz a 

kalapácsával, és a kör egyre kisebb, a körön kívül van a káosz, belül 

pedig mi szorongunk, a meleg folyvást zsugorodó körében. Hallottad 
hírét valaha? Ő pogány volt, renegát varázslók teremtették, akik vele 

ölették meg ellenségeiket. Örülök, hogy megszabadultam tőle, de te 

miért sírsz?  
Nem válaszoltam. Ez maga a reménytelenség, ez a koponyákból 

rakott, iszonyú kupolaterem, ahol csak a halál jeleire hullik a millió  

gyertya lángja, és ez a lény, ez a szépséges, markos, hollóhajú lény 

itt regnál a szörnyűségek közepette, és semmit sem érez annak a ha- 
lálától, aki szolgálta őt, de most már csak egy füstölgő, büdös csont- 
 

 

287 



 

 

 

 

halom!  

VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 

Elképzeltem, hogy otthon vagyok. Mesterem hálószobájának 
biztonságában vagyok. Egymás mellett ülünk, és ő felolvas nekem 

egy latin szövegből, mindegy, miből. Körülöttünk a civilizáció kellé- 

kei, szép, szelíd dolgok, és a szoba minden egyes kelméjét emberi 
kezek alkották. 

– Hívságok! – mondta a fekete hajú. – Hiábavaló bolondság, de  

majd te is belátod. Erősebb vagy mint gondoltam, de hát számos szá- 

zadokat élt az alkotód, senki se tud olyan időt, amikor ne lett volna 
Marius, a magányos farkas, aki senkit sem tűr a területén, Marius, az 

ifjak elpusztítója. 

– Sose láttam, hogy bárkit is elpusztított volna a gonoszokon kí- 
vül – feleltem súgva. 

– Gonoszok vagyunk, nemde? Mindnyájan gonoszok vagyunk. 

Így hát lelkifurdalás nélkül irtott minket. Azt hitte, biztonságban van 
tőlünk. Hátat fordított nekünk, úgy tartotta, nem vagyunk érdemesek 

figyelmére, és lám, egy fiúra tékozolta minden erejét. Hanem azt 

meg kell mondanom, hogy rendkívül szépséges fiú vagy. 
Nesz hallatszott, gonosz motoszkálás, amelyet ismertem. Pat- 

kányszagot éreztem.  

– Ó, igen, az én gyermekeim, a patkányok! – mondta a fekete 

vámpír. – Idejönnek hozzám! Akarod látni őket? Megfordulnál, és 
rám néznél? Ne gondolj többet Szent Ferencre, a madárkáival, mó- 

kuskáival és a farkasával. Gondolj Santinóra a patkányaival. 

Odanéztem. Elakadt a lélegzetem. Felültem a földön, és ráme- 
resztettem a szememet Santinóra. Nagy, szürke patkány ült a vállán, 

bajszos pofácskája a vámpír fülét csókolgatta, farkát Santino nyaka 

köré pöndörítette. Egy másik patkány olyan bávatagon csücsült az 
ölében, mint akit megigéztek. Patkányok gyülekeztek a lábánál. 

Santino belenyúlt egy tálkába, amelyben száraz kenyérmorzsa 

volt, óvatosan, nehogy elijessze az állatokat. Csak most ismertem fel, 

hogy kenyérszag elegyedik a patkányszaghoz. Odakínált egy marék 
morzsát a vállán ülő patkányhoz, amely hálásan és sajátságosan ké- 
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nyeskedő mozdulatokkal felcsemegézte, aztán szórt egy keveset az 

ölébe, ahol egyszerre három patkány ugrott rá a lakomára. 
– Mit gondolsz, szeretem az efféle dolgokat? – kérdezte. Szúró- 

san nézett rám, szemét nagyobbra nyitotta, hogy nyomatékot adjon  

szavainak. Csapzott fekete haja sűrű fátyolként omlott a vállára, 
homloka nagyon sima volt, és fehéren csillogott a gyertyafényben. 

– Azt hiszed, szeretek itt lakni a föld gyomrában – kérdezte bá- 

natosan –, ahol a fenti mocskos tömeg piszka csurog a fejemre, és 

ezek a férgek a familiárisaim? Azt hiszed, én sose voltam hús és vér, 
mielőtt megtörtént átváltozásom a Mindenhatónak és az ő isteni plá- 

numának kedvéért? Hogy én nem vágyom arra az életre, amelyet te 

éltél kapzsi Mestereddel? Hogy nincsen szemem a ragyogó színekre, 
amelyekkel Mestered borította a vásznakat? Hogy én talán nem sze- 

retem az istentelen muzsika hangzatait? – Puhán, elgyötörten sóhaj- 

tott. 
– Önmagában semmi sem undorító, amit Isten alkotott, vagy 

amiért szenvedett – folytatta. – A bűn sem visszataszító önmagában. 

Minő képtelen gondolat! Senki sem szereti meg a kínt. Csupáncsak 
reménykedhetünk, hogy elviseljük. 

– Minek ez az egész? – kérdeztem. Úgy émelyegtem, hogy a  

legszívesebben hánytam volna, de uralkodtam magamon. Akkorákat 

lélegeztem, amekkorákat bírtam, teleszívtam a tüdőmet ennek a 
horrorkriptának a levegőjével, hogy ne kínozzon. 

Keresztbe tettem a lábamat, és hátradőltem, hogy kényelmeseb- 

ben tanulmányozhassam Santinót. Kitörültem a szememből a per- 
nyét. 

– Miért? A témáid ismerősek, de mi ez a fekete csuhás vámpír- 

közösség?  
– Mi vagyunk az Igazság Védelmezői – felelte őszintén. 

– Eh, ki nem védelmezi az igazságot, az ég szerelmére? – vála- 

szoltam epésen. – Idenézz, kezemen még itt a vére annak, aki testvé- 

red volt a Krisztusban! Te pedig itt ülsz, te embervéren hizlalt, torz 
embermásolat, és úgy nézed, mintha gyertyafényes csevegést figyel- 
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– Minő fullánkos nyelv ily édes archoz! – állapította meg hűvös 
ámulattal. – Milyen puhának látszol bársonyos barna szemeddel, őszi  

bronz hajaddal, pedig ravasz vagy! 

– Ravasz? Te elégetted a Mesteremet! Elpusztítottad! Elégetted a 
gyermekeit! Fogoly vagyok itt, vagy nem? Minek? Te beszélsz ne- 

kem Jézus Krisztusról? Te? Te? Miféle posványa ez a szennynek és a 

drágaságnak, a sárnak és a szentelt gyertyáknak? Felelj nekem!  

Kacagott. Szeme sarkába ráncok gyűrődtek, arca barátságos és  
kedves volt. Haja megtartotta természetfölötti fényét, bármilyen 

csapzott volt is a piszoktól. Milyen szép lett volna, ha megszabadít- 

ják ennek a lidércnyomásnak a béklyóitól! 
– Amadeo, mi a Sötétség Gyermekei vagyunk – magyarázta tü- 

relmesen. – Mi, vámpírok, azért születtünk, hogy ostorai legyünk az 

emberiségnek, akárcsak a fekete halál. Hozzátartozunk a világ keser- 
veihez és nyomorúságaihoz; vért iszunk és ölünk Isten dicsőségére,  

aki próbára akarja tenni emberi teremtményeit. 

– Ne beszélj szörnyűségeket! – Befogtam a fülemet, és össze- 
rázkódtam. 

– De hiszen tudod, hogy igaz! – makacskodott, még csak föl sem 

emelve a hangját. – Tudod, ha köntösömre pillantasz, és körülnézel 

szobámban. Az Élő Istenért sanyargatom magamat, mint hajdanán a 
szerzetesek, mielőtt megtanulták, hogy érzéki festményeket pingálja- 

nak falaikra. 

– Bolondokat beszélsz, és nem értem, hogy miért! – Nem akar- 
tam emlékezni a barlangkolostorra. 

– Azért, mert itt találtam meg a célomat és Istennek célját, ennél 

pedig nincsen magasztosabb. Lennél inkább önző, magányos és kár- 
hozott, akinek célja nincsen? Hátat fordítanál annak a nagyszerű plá- 

numnak, amely még a kisdedet is számba veszi? Azt hitted, örökké 

élhetsz e plánum égi fénye nélkül, tagadva Isten keze munkáját  

mindama szépségben, amit megkívántál, és magadévá tettél? 
Elnémultam. Ne gondolj a régi orosz szentekre! Az okos Santino 
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nem sürgetett, csak nagyon halkan énekelni kezdte az ördögi hajlít- 

gatás nélkül a latin himnuszt... 
 

Dies irae, dies illa 

Solvet saeclum in favilla  

Teste David cum Sybilla.  
Quantus tremor est futurus... 
 

Ama nap a harag napja, 

E világot lángba dobja: 

David és Szibilla mondja.  
Mily irtózat fog az lenni... 
 

– És ama napon, a Végítélet napján, Neki szolgálunk mi is, az Ő 

sötét angyalai, mert mi visszük pokolra a gonosz lelkeket az Ő szent 

akaratából. 

Ismét felnéztem rá. 

– No és a befejező könyörgés, hogy irgalmazzon nekünk, külön- 

ben hiába volt az egész szenvedése? 

Halkan énekeltem latinul: 
 

Recordare, Jesu pie, 

Quod sum causa tuae viae... 
 

Rólam Jézus emlékezzél,  

Akiért a földre jöttél...
1
 

 

Santino úgy nézett rám, mint aki megértésért rimánkodik. 
– Székesegyházak nőnek ki a porból – mondta –, hogy csudát 

mutassanak az embernek. És a kövekbe az emberek belefaragják a 

Haláltáncot, hogy mutassák, mily rövid az élet. Kaszákat hordozunk 
az ezer kapu fölé és ezer falra fölvésett, palástos csontváz hadában. 
 

 

1 Babits Mihály fordítása 
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Vagyunk követői a Halálnak, kinek kegyetlen ábrázatát láthatod mil- 

lió kisded imádságos könyvben, melyet egyként tart kezében a gaz- 
dag és a szegény. – Almatag homály fátyolozta el óriási szemét. Kö- 

rülnézett a vérfagyasztó, kupolás cellában, ahol ültünk. Láttam fekete 

pupillájában a gyertyalángot. Egy pillanatra behunyta, majd kinyitot- 
ta a szemét, amely most már tisztábban ragyogott. 

– Mestered ismerte ezeket a dolgokat – mondta sajnálkozva. – 

Ismerte bizony. Ám ő a pogány korból való volt, nyakas és dühöskö- 

dő, ami még Isten kegyelmét is elutasította. Benned meglátta Isten 
kegyelmét, mert a te lelked tiszta. Zsenge ifjú vagy, és nyitott mint a 

holdvirág, amely befogadja az éjszaka fényét. Most gyűlölsz minket, 

de meg fog nyílni a szemed a látásra. 
– Nem tudom, fogok-e látni még valamit egyáltalán – mondtam. 

– Hideg vagyok és kicsiny, és nincs bennem képesség az érzésre, a 

vágyra, még a gyűlöletre sem. Nem gyűlöllek benneteket, holott azt 

kellene. Üres vagyok, és meg akarok halni. 

– Amadeo, nem te döntőd el, mikor halsz meg, hanem az Isten – 

válaszolta. Szúrósan meredt rám, és tudtam, hogy nem rejtegethetem  
előle tovább az emléket a kijevi szerzetesekről, akik lassú éhhalálba 

sorvadtak földbe vájt celláikban, de mindig vettek magukhoz táplálé- 

kot, mert azt mondták, Isten dönti el, mikor haljanak meg. 

Igyekeztem eltitkolni ezeket a dolgokat. Magamhoz öleltem e  
kicsi képeket, és elzártam őket. Nem gondoltam semmire. Egy szó 

jött a nyelvemre: iszonyat. Utána jött a gondolat, hogy ez előtt az idő 

előtt bolond voltam.  
Bejött a szobába egy másik. Egy nőstény vámpír. Egy faajtón 

jött, amelyet gondosan becsukott maga után, úgy, ahogyan egy jó 

apáca tenné, hogy ne csapjon szükségtelen zajt. Odajött Santinóhoz,  
és mögéje állt. 

Dús, ősz haja filces pászmákba csapzott, akárcsak a vezéré, és 

ugyanolyan sűrű, nehéz, gyönyörű fátyolként omlott a hátára. Ócska 

rongyok lógtak róla. A tűnt idők asszonyainak ejtett övét viselte, 
amely érvényre juttatta vékony derekát és öblös medencéjét. A gaz- 
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dagok kőkoporsóinak faragott fedelén látni effajta udvari öltözéket. 

Szeme, akárcsak Santinóé, hatalmas volt, hogy begyűjtsön minden 
drága fénysugarat a homályból. Határozott, telt szája volt, álla, finom 

járomcsontjai csillogtak a bőrén megült, ezüstös portól. A rongyok- 

ból kilátszott a melle. 
– A mienk lesz? – kérdezte, olyan kedves, vigasztaló hangon, 

hogy valósággal meghatódtam. – Imádkoztam érte. Hallottam, ahogy 

sírdogál belül, pedig nem ad hangot. 

Elfordultam. Undorodnom kellett tőle, az ellenségemtől, aki le- 
gyilkolta szeretteimet. 

– Igen – felelte a sötét hajú Santino. – A mienk lesz, és lehet be- 

lőle vezér. Megvan hozzá az ereje. Megölte Alfredot, látod? Ó, cso- 

dálatos volt nézni, mikor csinálta. Micsoda haraggal! És közben 

olyan arcot vágott mint egy duzzogó kisbaba! 

Az asszony nézte mögöttem a vámpír roncsát. Magam se tudtam, 
mi maradt belőle. Nem fordultam meg, hogy lássam. 

Mély fájdalom lágyította meg az asszony arcát. Milyen gyönyö- 

rű lehetett életében! Milyen gyönyörű lenne még most is, ha leporol- 
nák! 

Szeme vádlón villant rám, aztán megenyhült a tekintete. 

– Hívságos gondolatok, gyermekem! – mondta. – Én nem azért 

élek, hogy tükörbe nézzek, mint a Mestered. Nekem nem kell bár- 
sony és selyem az én Uramnak szolgálatához. Ah, Santino, minő 

zsenge újszülött, nézz csak rá! – Rólam beszélt. – Századoknak előtte 

talán még versben magasztaltam volna ily szépséget, hogy jöjjön 
hozzánk, öregbítse Isten kormos nyájának becsét, mert liliomszál sö- 

tétségben, tündérgyermek, akit a holdvilág plántált egy fejőlány böl- 

csőjébe, hogy megigézze a világot leányos pillantásával és férfias 

suttogásával! 

Hízelgése dühbe hozott, ám még ebben a pokolban sem marad- 

hattam érzéketlen mély hangjának bársonyos szépségére. Nem is ér- 

dekelt, mit mond. Néztem fehér arcát, amelyen kőből faragott baráz- 

dákká keményedtek az erek. Túl öreg volt ahhoz, hogy fenyegethesse 
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lobbanékony erőszakosságom. De mégis azt gondoltam: öld meg, 

tépd le a fejét, szurkálj bele gyertyát, igen, ezeket gondoltam össze- 

szorított fogakkal, és hogy elintézném az olajbarna bőrű Santinót is, 

mert  ő nem olyan vén, fele annyi se lehet, ám ezek a gondolatok,  

alighogy kihajtottak elmémből, nyomban el is fonnyadtak, mint a 
dudva, ha ráfúj az északi szél, az akarat haldoklásának csontig ható, 

dermesztő szele. 

Ó, olyan szépek voltak! 

– Nem fogsz lemondani minden szépségről – mondta gyengéden 
az asszony, aki felihatta gondolataimat, akárhogy rejtegettem volna 

őket. – Más változatát fogod látni a szépségnek – egy színpompás, 

nyers szépségnek –, amikor életet oltasz ki; tüzes pókhálóként izzik 
majd föl előtted a test csodájának tervrajza, miközben szikkadtra szí- 

vod, jajgató fátyolként hullnak elhomályosuló szemedre a haldokló 

gondolatok, iskolamestere leszel a szegény lelkeknek, akiket siettetsz 
a megdicsőülés vagy a kárhozat felé. Igen, szépség ez! Szépséget 

fogsz látni a csillagokban, örök vigasztalóidban. És a földben, igen, 

magában a földben ezer árnyalatát találod majd a sötétségnek! Ez  

lesz a te szépséged. Le fogsz mondani az emberiség rikító színeiről, a 

gazdagok és a hivalkodók fennhéjázó fényéről. 

– Semmiről se mondok le – feleltem. 

Az asszony mosolygott. Arca megtelt ellenállhatatlanul gyengéd 
melegséggel, hatalmas, hosszú sörénye fehéren kunkorgott a gyertya- 

fényben. 

– Milyen jól érti a dolgokat, amelyeket mondunk! – jegyezte 
meg Santinónak. – Mégis olyasfajta haszontalan fiúnak tűnik, aki tu- 

datlanságból csúfol mindeneket! 

– Tudja ő, tudja – felelte a patkányait etető Santino meglepő ke- 
serűséggel. Ránk nézett, eltűnődött, és újból dünnyögni kezdte a régi 

gregorián himnuszt. 

Hallottam másokat is a sötétségben. A távolban elviselhetetlenül 

döngött a dob. A mennyezetre néztem, a leesett állú koponyákra,  

amelyeknek vak szeme végtelen türelemmel nézett vissza rám.  
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Aztán őket néztem, a borús töprengésekbe merült Santinót, és 

mögötte a szobortermetű, rongyos asszonyt, középen elválasztott, ősz 

hajával, portól csillogó arcával. 

– Gyermek, kik Azok, Akiket Őrizni Kell? – kérdezte váratlanul. 

Santino felemelte a jobbját, és fáradtan legyintett. 
– Légy nyugodt, Allessandra, arról nem tud. Marius túlságosan 

agyafúrt volt, hogy elmondja neki. Különben is, mit nekünk ez az ősi  

legenda, amelynek nyomán megszámlálhatatlan éve loholunk? Azok, 

Akiket Őrizni Kell. Ha olyanok, hogy őrizni kell őket, akkor már  
nem is léteznek, mert nincs Marius, aki megőrizné őket. 

Összerázkódtam, attól rettegve, hogy vigasztalhatatlanul zokogni 

kezdek, és ők ezt látják, nem, az iszonyú, Marius nincs többé... 
Santino sietve folytatta, mintha féltene. 

– Isten akarta így. Isten parancsolta, hogy minden építmények 

összeomoljanak, minden írás ellopassék, vagy megégettessék, és a ti- 
tok minden szemtanúja elpusztíttassék. Gondolkozz ezen, 

Allessandra. Gondolkozz. Az idő beszántotta mindama szavakat,  

amelyeket Máté, Márk, Lukács, János és Pál keze írt. Hol egy per- 
gamentekercs, amely Arisztotelész aláírását hordozza? Hát Platón? 

Van egyetlen foszlányunk, amelyet ő vetett a tűzbe, az alkotás lázá- 

ban?  

– Mit nekünk ezek a dolgok, Santino? – kérdezte helytelenítően 
az asszony, ám közben úgy simogatta a vezér haját, mintha az anyja 

volna. 

– Azt akartam mondani, hogy ez az Isten útja – magyarázta 
Santino. – Ez az útja az Ő teremtésének. Még ami kőbe íratott, azt is  

elmossa az idő, és városok tűnnek el a mennydörgő hegyek tüze és 

hamuja alatt. Azt akartam mondani, hogy a Föld megesz mindeneket, 
és most őt kebelezte be, ezt a legendát, ezt a Mariust, ezt, ki vénebb 

volt mindenkinél, kit névről ismerünk, és vele együtt odalettek drá- 

gaságos titkai. Ám legyenek. 

Összekulcsoltam az ujjaimat, hogy ne reszkessenek, és hallgat- 
tam.  
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– Volt valaha egy város, amelyben laktam – mormolt tovább 

Santino. Most egy kövér, fekete patkányt tartott a karján, és úgy si- 

mogatta, mint a legszebb macskát. Az apró szemű állat mozdulni 

sem bírt, a farkát nagy, kerek sarlóvá görbítette. – Szép kis város 

volt, magas, vastag falak, és micsoda vásárt tartottak minden évben! 
Szó nincs arra, milyen volt, amikor a kalmárok kirakták a portékáju- 

kat, s közel s távol minden faluból jött ifjú és vén, hogy adna, venne, 

táncolna és lakomázna... maga volt a tökély! És mégis lebírta a dög- 

halál. Jött a pestis, nem tisztelve kaput, falat, tornyot, nem látta az Is- 
ten embere, nem látta az apa a mezőn, se az anya a konyhakertben. 

Mindenkit elvitt a pestis, csak a leggonoszabbakat kímélte. Engem 

befalaztak a házamba, fivéreim és nővéreim püffedt hullái közé. Egy 
vámpír bukkant rám, aki élet után kutatott, de nem talált más iható 

vért, csak az enyémet. Pedig milyen sokan voltak! 

– Nem mondunk le halandó históriánkról az Istennek szerelmé- 
ért? – kérdezte Allessandra rendkívül óvatosan. Babráló keze hátra- 

simította a tincseket Santino homlokából. 

A vezér szeme hatalmasra nyílt a gondolattól és az emlékezéstől. 
Engem nézett, mikor újból megszólalt, de talán nem is látott. 

– Nincsenek többé falak. Felverte a hajladozó fű, és fák nőttek 

az omladékból. Messzi várkastélyokban találkozhatni a kövekkel, 

amelyek urunk erődjét, legszebb kikövezett utcánkat, legbüszkébb 
házainkat alkották hajdanán. Az ennek a világnak a törvénye, hogy  

mindenek elmúlnak, és az időnek ugyanolyan véres a szája mint a  

mienk. 
Csend lett. Nem bírtam uralkodni a reszketésemen. Rázkódtam.  

Nyögés szakadt fel belőlem. Néztem jobbra, néztem balra, aztán le- 

hajtottam a fejemet. Kezemet a nyakamhoz szorítottam, hogy ne si- 
koltsak. 

Aztán felnéztem, és szóltam.  

– Nem foglak szolgálni! – suttogtam. – Látom, mire megy ki a 

játék! Ismerem szentírásotokat, jámborságotokat, látom, hogy szere- 
titek a beletörődést! Pókok vagytok csupán, akik sötéten bonyolult 
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hálót szövögetnek, nem tudtok mást, mint vérivókat tenyészteni, hur- 

kot vetni, mint a madarak, amelyek mocsokból raknak fészket a palo- 

ta márványfalán! Szőjétek csak hazugságaitokat! Gyűlöllek, és nem  

szolgállak benneteket! Milyen szeretettel néztek! 

– Ó, szegény gyermek! – sóhajtott Allessandra. – Még csak most 
kezdtél szenvedni. Miért kell gőgből szenvedned, és nem Istenért?  

– Légy átkozott! 

Santino pattintott az ujjával. Semmi kis gesztus volt, ám a sár- 

falba vágott titkos ajtók homályából nyomban előléptek csuklyás 
szolgái. Lefogtak és felkaptak, de én nem kapálóztam. 

Elvonszoltak egy földbe vájt, vasrácsos cellába. Ki akartam ásni 

magamat, ám körmöm vassal pántolt kőbe akadt, és nem ástam töb- 
bé. 

Lefeküdtem. Sírtam. Sirattam a Mestert. Nem érdekelt, ki hallja, 

ki gúnyol miatta. Nem érzékeltem mást, csak a veszteségemet. Sze- 
relmemnek nagysága ebben a veszteségben mutatkozott meg igazán, 

és mert tudtam, mennyire szerettem, a fényéből is megérintett vala- 

mi. Sírtam és sírtam. Hasra fordultam, markolásztam, téptem a föl- 
det, aztán mozdulatlanná merevedtem, csak néma könnyeim omlot- 

tak. 

Allessandra megkapaszkodott a rácsban. 

– Szegény gyermek! – súgta. – Én mindig veled leszek, mindig! 
Csak a nevemet kell mondanod. 

– De miért? Miért? – A kőfalak visszaverték kiáltásomat. – Fe- 

lelj! 
– Hát talán a poklok mélységes fenekén nem szeretik egymást az 

ördögök?  

Eltelt egy óra. Vénséges éjszaka volt. Szomjaztam. 
Égtem a szomjúságtól. Allessandra tudta. Fejemet lehorgasztva  

gubbasztottam a padlón. Előbb halok meg, mint hogy vért igyak is- 

mét! De nem láttam mást, nem bírtam másra gondolni, mást kívánni, 

csak a vért. 
Az első éjszaka után azt hittem, belepusztulok a szomjúságba. 
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A második után azt hittem, belepusztulok a sikoltozásba. 

A harmadik éjszakán már csak álmodtam a vérről. Reménytele- 
nül sírdogáltam, és véres könnyeimet nyalogattam az ujjaimról. 

Hat éjszaka után, amikor nem bírtam tovább a szomjúhozást, 

hoztak egy vergődő áldozatot. 
Már a hosszú, fekete járat végéből éreztem a vér szagát. Előbb 

éreztem, semhogy láttam volna fáklyáik fényét. 

Remek, bűzlő, markos ifjat vonszoltak a cellám felé. Rugdosta 

és átkozta őket, morgott és nyáladzott mint egy eszelős, sikított, ha 

csak meglátta a fáklyát, amellyel noszogatták és kényszerítették, egy- 

re közelebb és közelebb. 

Ahhoz is alig volt erőm, hogy feltápászkodjak. Rávetettem ma- 

gamat zamatos, forró húsára, sírva-nevetve feltéptem a torkát, és ful- 

dokolva nyeltem a vért. 

Üvöltött és habogott alattam. Rácsorgattam a habos vért az ujja- 

imra. Olyan vékonyak lettek az ujjaim, mint a csontok. Ittam, nyakal- 

tam, vedeltem. Végül nem fért belém több, de a fájdalom elmúlt, a 

kétségbeesés elröppent az éhség egyszerű kielégülésében, az áldott 
vér kapzsi, gyűlöletes, önző habzsolásában. 

Otthagytak, hadd zabáljak otrombán és esztelenül. 

Lefordultam róla, és most kitisztult a látásom a sötétben. Körü- 

löttem parányi ércmorzsák sziporkáztak a falakon, mint csillagok a 
mennyek boltozatán. Ránéztem az áldozatra, és láttam, hogy 

Riccardo volt az, az én szeretett Riccardóm, az én ragyogó eszű, jó- 

szívű Riccardóm – meztelenül, mocskosan, akit épp erre a célra hiz- 

laltak fel valami büdös veremben! 

Sikoltottam.  

Vertem a vasrudakat, csapkodtam beléjük a fejemet. Fehér arcú 
börtönőreim rohantak a rácshoz, aztán rémülten hátráltak, és csak a 

folyosó túlsó végéből mertek kukucskálni. Térdre borultam és sírtam. 

Felkaptam a hullát. 

– Igyál, Riccardo! – Megharaptam a nyelvemet, és bámuló, zsí- 
ros arcába köptem a vért. – Riccardo! – De már meghalt, kiürült, ők 
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pedig elmentek, és itt hagyták, hogy itt rohadjon meg a cellámban, 

mellettem rohadjon szét. 
Énekelni kezdtem, hogy Dies irae, dies illa, és kacagtam éneklés  

közben. 

Három éjszakával később sikoltozva és átkozódva letéptem 
Riccardo bűzlő hullájáról a végtagokat, hogy kidobhassam a rudak 

között. Nem bírtam tovább! A rácshoz csapkodtam a felfúvódott tör- 

zset, aztán zokogva összeroskadtam, mert képtelen voltam rávenni 

magamat, hogy ököllel vagy rúgásokkal daraboljam fel. Bemásztam 
a legtávolibb zugba, hogy minél messzebb legyek tőle. 

Jött Allessandra. 

– Gyermek, mit mondhatok, hogy megvigasztaljalak? – Testet- 
len suttogás a sötétségben. 

De volt ott egy másik alak is. Santino. Ahogy odafordultam, lát- 

tam valami lidércfényszerűségnél, amelyet csak a vámpírszem képes 
érzékelni, hogy az ajkához emeli az ujját, és gyengéden megrázza a 

fejét. 

– Most egyedül kell lennie – mondta Allessandrának. 
– Vért! – rikácsoltam. Rohantam a rácshoz, és úgy löktem ki  

karjaimat a rudak között, hogy rémülten futottak előlem.  

Hét újabb éjszaka után, amikor annyira kiéheztem, hogy már a 

vér szaga se korbácsolt fel, egyenesen a karjaimba tették az áldoza- 
tot, egy kegyelemért sírdogáló, kis utcagyereket. 

– Ó, ne, ne félj, ne! – suttogtam, belevájva fogamat a nyakába. – 

Hmmm, bízzál bennem. – Lassan, élvezettel ittam a vért, igyekeztem  
nem kacagni a gyönyörűségtől. A megkönnyebbülés véres könnyeit 

hullattam a kisfiú arcára. – Ó, álmodj, álmodj szép és kedves dolgo- 

kat! Ide fognak jönni a szentek; látod őket?  
Utána jóllakottan hátradőltem, és csipkedtem a fejem fölötti sár- 

ból a kemény kvarc vagy a pirit parányi csillagait. Félrehajtottam a 

fejemet hogy ne lássam szegény gyermek tetemét, akit a mögöttem  

levő fal tövében nyújtóztattam ki. 
Egy alakot láttam a cellában, egy apró alakot. Láttam légies kör- 
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vonalait, amelyen átsejlett a fal. Állt és engem bámult. Újabb gye- 

rek? Meghökkenten feltápászkodtam. Nem volt szaga. Megfordul- 

tam, rámeredtem a halottra. Úgy feküdt, ahogy hagytam. Mégis ott 

volt a túlsó falnál ugyanaz a kicsi, sápadt, eltévedt fiúcska, és engem 

nézett. 
– Hogy lehet ez? – súgtam. 

Ám a szegény apróság nem bírt szólni. Csak bámult. Ugyanazt a 

fehér inget viselte, mint a porhüvelye. A szeme nagy volt, színtelen, 

és töprengően szelíd. 
Távoli hang ütötte meg a fülemet. Lépések csoszogtak a börtö- 

nömhöz vezető, hosszú aknában. Ez nem vámpírláb. Táguló orrcim- 

pákkal próbáltam elkapni a szagát. Semmi sem volt a dohos levegő- 

ben. Csak a cellám illatozott a haláltól, a szegény kis megtört testtől. 

Rászögeztem a szememet a konok szellemecskére. 

– Mit lézengsz itt? – súgtam kétségbeesetten. – Miért láthatlak?  
Megmozdította apró száját, mint aki szólni akar, de aztán csak 

megcsóválta a fejét, szívszorítóan jelezve, hogy ő sem érti. 

A lépések közeledtek. Ismét próbálkoztam, de most sem éreztem 

a szagát, egyáltalán semmit, a penészes vámpírköntös bűzét sem.  

Csak a csoszogást érzékeltem, és végül megjelent a rács előtt egy so- 

vány, magas asszony árnyalakja. 

Tudtam, hogy halott. Tudtam. Tudtam, hogy ugyanolyan halott, 
mint a kicsi, aki a fal tövénél lengedezett. 

– Szólj hozzám, kérlek, ó, kérlek, könyörgök, esedezem, szólj! –  

kiáltottam. 
Ám a fantomok csak egymást látták. A gyermek halk léptekkel 

futott az asszonyhoz, aki felkapta, aztán elfordult visszakapott kicsi- 

nyével, és halványodni kezdett, bár továbbra is hallottam, hogyan 
horzsolja csoszogó lába a kemény földet. 

– Nézz rám! – esdekeltem tompán. – Csak egy pillanatra!   

Megállt. Alig maradt belőle valami, de megfordította a fejét, és 

rám szögezte szemének tompa lámpását. Aztán hangtalanul szerte- 
foszlott. 
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Visszadőltem, kétségbeesetten kinyújtottam a karomat, és meg- 

érintettem a gyermek tetemét, amely még langyos volt.   
Nem mindig láttam a kísértetüket. 

Nem is akartam elsajátítani a módszereket, amelyek megmutat- 

ják őket. 
Nem voltak a barátaim – csak újabb átkot jelentettek – a szelle- 

mek, amelyek hébe-hóba összeverődtek véres tombolásaim helyszí- 

nén. Nem láttam reményt az arcukon, míg átlengtek elvetemültségem 

pillanatain, amikor a legforróbb volt bennem a vér. Nem övezte őket 

a remény ragyogása. A koplalás hozná elő ezt a képességet? 

Senkinek se beszéltem a szellemekről. Abban az átkozott cellá- 

ban, abban a rohadt börtönben, ahol hetekig tartó munkával törték 

meg a lelkemet, még a koporsó vigaszát is megtagadva tőlem, elő- 

ször féltem a kísértetektől, aztán meggyűlöltem őket. 

Majd csak a jövőben fogom megtudni, hogy a vámpírok többsé- 
ge sose lát szellemeket. Tekintsem kegyelemnek? Nem tudom. De  

előreszaladtam.  

Visszatérnék ehhez az elviselhetetlen időszakhoz, ehhez a ke- 
resztúthoz. 

Talán húsz hét telt el ebben a nyomorúságban. 

Már el se hittem, hogy létezett valaha Velence színes és fantasz- 

tikus világa. Azt tudtam, hogy a Mester meghalt. Tudtam. Tudtam, 
hogy halott minden, amit szerettem. Halott voltam. Néha azt álmod- 

tam, hogy otthon vagyok Kijevben, és én vagyok a barlangkolostor 

szentje. Aztán felébredtem a gyötrelemre. 
Amikor Santino és az ősz Allessandra értem jött, gyengédek vol- 

tak mint mindig, Santino még könnyeket is ontott állapotomon, és azt 

mondta: 
– Jöjj hozzám, most gyere hozzám, gyere tanulni, de igazán, jöjj!  

Még magunkfajta cudaroknak sem szabad úgy szenvedniük, ahogyan 

te szenvedsz. Jöjj hozzám!  

Átadtam magamat karjainak, megnyitottam ajkamat a szájának, 
fejet hajtottam, hogy a melléhez szorítsam arcomat, és ahogy hallot- 
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tam szívének dobogását, mélyeket lélegeztem, mintha eddig a pilla- 

natig a levegőt is megtagadták volna tőlem.  
Allessandra szelíden rám tette hűvös, puha kezét. 

– Szegény, árva gyermek! – mondta. – Bolyongó gyermek, ah, 

micsoda útjaid voltak neked, amíg megérkeztél hozzánk! 
És minő csoda, hogy amit velem műveltek, az valami közös él- 

ménynek tűnt, közös és elkerülhetetlen katasztrófának! 
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SANTINO CELLÁJA 
 

 

A földön feküdtem, Allessandra karjaiban, aki ringatott, és a ha- 

jamat simogatta. 
– Ma éjszaka velünk fogsz vadászni – mondta Santino. – Velünk 

jössz, Allessandrával és velem. Nem engedjük, hogy a többiek kí- 

nozzanak. Éhes vagy. Nagyon éhes vagy, ugye? 
Így kezdődött szolgálatom a Sötétség Gyermekei között. Éjsza- 

káról éjszakára szótlan vadászatokra indultam új társaimmal, új ked- 

veseimmel, új Mesteremmel és új Úrnőmmel. Ez készített fel az iga- 

zi, elmélyült tanulásra. Időnként Allessandra is besegített, ám oktatá- 
somat maga Santino vállalta, és ez óriási megtiszteltetés volt a bo- 

korban, mint a többiek siettek tudtomra adni a legelső alkalommal. 

Elsajátítottam a nagy törvényeket, amelyeket Lestat már megírt. 
Először, hogy a vámpírok bokrokba szerveződnek világszerte, és 

minden bokornak van egy gazdája, aminek engem is szántak. Ez a 

bokorgazda olyan mint egy rendfőnök a kolostorban. Minden fontos  
kérdésben nekem kell majd döntenem. Egyedül én döntöm el, mikor 

szabad új vámpírt teremteni körünknek; nekem kell ellenőriznem, 

hogy az átalakítás a megfelelő módon történjék. 

Másodszor, a Sötét Ajándokot, mert így nevezzük, csakis gyö- 
nyörű halandóknak adhatjuk, mert az Igazságos Istennek nagyobb 

örömére vagyon, ha a szépségeseket igázza le a Sötét Vér. 

Harmadszor, hogy idős vámpír sohasem űzheti a varázslatot, 
mert akkor a sárgacsőrűnek túl erős lesz a vére. Meg lehet nézni, mi- 

csoda tragédia lett abból is, hogy engem az utolsó ismert millenáris  
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gyermek, a hatalmas és rettenetes Marius alkotott. Démoni erőm van  

gyermektestben. 
Negyedszer, vámpír nem ölhet vámpírt, csak a bokorgazdának 

kell készen állnia arra, hogy bármikor megsemmisítse engedetlen bá- 

rányait. 
Ugyancsak kötelessége elpusztítani minden tekergő vámpírt, aki 

nem tartozik semmiféle bokorhoz. 

Ötödször, vámpír sohasem árulhatja el a kilétét vagy a varázs- 

erejét halandónak. Ha ezt teszi, haljon meg. Írásban sem árulhatja el 
a titkot. Egyetlen vámpír nevét sem ismerheti meg a halandó világ; 

ha létezésünk bárminő bizonyítéka kiszivárog, azt mindenáron el kell 

tüntetni, azokkal együtt, akik lehetővé tették Isten akaratának ily ret- 
tentő megcsúfolását. 

Voltak más dolgok is. Szertartások, ráolvasások, afféle folklór. 

– Mi nem megyünk be templomba, mert Isten azon nyomban ha- 
lállal sújtana – jelentette ki Santino. – Nem nézünk a feszületre, és 

egy nyakban hordott, láncra fűzött kereszt elegendő, hogy megment- 

se tőlünk a halandót. Elfordítjuk tekintetünket a Szűzanya érmétől, 
kezünkkel sem illetjük azt. Hőkölünk a szentek képe elől. 

Ám szent tűzzel sújtunk le azokra, akik oltalom nélkül járnak.  

Ott torozunk, ahol nekünk tetszik, méghozzá kegyetlenül, nem kí- 

mélve se az ártatlanokat, se a szépséggel és gazdasággal áldottakat. 
De nem kérkedünk a világnak azzal, amit teszünk, és egymásnak sem 

szoktunk dicsekedni. 

A magos várak és a fejedelmi udvarok zártak előttünk, mert az 
Úr felkentjeinek sorsába soha, de soha nem avatkozhatunk bele na- 

gyobb mértékben mint a féreg, vagy a lobogó tűz, vagy a fekete ha- 

lál. 
Vagyunk az árnyak átka; vagyunk a titok. Örökkévalók va- 

gyunk. 

Miután pedig elvégeztük Érette munkálkodásunkat, a létünktől 

megszentelt, föld alatti helyekre vonulunk vissza aludni, pompa és 
fényűzés vigasza nélkül, és ott, hol csak a tűz és a gyertya lángja vi- 
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lágít, összegyűlünk imádkozni, énekelni s táncolni, igen, táncolni a 

tűz körül, hogy megacélozzuk akaratunkat, s megosszuk fivéreinkkel 
s nővéreinkkel erőnket. 

Hat hosszú hónapig tanultam ezeket a dolgokat. Közben Róma  

sikátoraiban vadásztam a többiekkel, töltekezve az elesettek vérével, 
kiket könnyű volt elejteni. 

Már nem kutattam a lélekben a bűn után, hogy igazoljam raga- 

dozó habzsolásomat. Már nem ittam olyan művésziesen, hogy ne fáj- 

jon az áldozatnak, nem kíméltem meg a nyomorult halandót arcom- 
nak, kezemnek, szemfogamnak iszonyatától. 

Egy este arra ébredtem, hogy testvéreim vesznek körül. Az ősz  

asszony kisegített ólomkoporsómból, s azt mondta, kövessem őket. 
Kimentünk együtt a csillagok alá. Magasra csapott a máglya, 

mint azon az éjszakán, amikor halandó testvéreim meghaltak. 

Tavaszi virágok illata úszott a hűvös levegőben. Hallottam a csa- 
logány dalát. A messzeségben Róma népes nagyvárosa zsongott és 

dünnyögött. A város felé fordultam. Láttam a hunyorgó puha fé- 

nyekkel teletűzdelt hét dombot. Láttam e gyönyörű fároszok fölött a 
dalmahodó aranyszín felhőket, amelyek úgy duzzadoztak, mintha  

gyermekekkel lenne áldott az egeknek sötétsége.  

Láttam a gyűrűt a tűz körül. Háromszoros füzért fontak a Sötét- 

ség Gyermekei. Santino, drága, új, fekete bársonyköntösében – ah, 
minő sérelme volt ez szigorú előírásainknak! – előrelépett, és meg- 

csókolta a két orcámat. 

– Messzire küldünk, Észak-Európába – mondta. – Párizsnak vá- 
rosába, ahol a bokorvezető elment, mint ahogy előbb-utóbb mind el- 

megyünk a tűzbe. Gyermekei rád várnak. Hallottak meséket rólad, 

kedvességedről, jámborságodról és szépségedről. Vezérük és szent- 
jük leszel. 

Fivéreim egyenként járultak hozzám, hogy megcsókoljanak. 

Nővéreim, akik csekélyebb számot tettek ki, ugyancsak csókot lehel- 

tek arcomra. 
Nem szóltam. Némán álltam, még mindig a madarakat hallgat- 
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tam, ahogy dalolnak a közeli mandulafenyőkön. Pillantásom el- 

elkalandozott az alacsony égre, és azon tűnődtem, fog-e esni, meg- 
ered-e a tiszta, illatos eső, a megtisztulás egyetlen eszköze, amellyel 

élnem szabad, az édes, gyengéd, meleg, római eső. 

– Esküszöl-e, hogy vezeted a bokrot a Sötétségnek Útján, úgy, 
ahogyan a Sátán parancsolja, és úgy, ahogyan a Sátánnak Ura és Te- 

remtője, a Mindenható Isten parancsolja? 

– Esküszöm.  

– Esküszöl-e, hogy betartasz minden parancsot, amelyet a római  
bokortól kapsz?  

– Esküszöm. Szó, szó, szó! 

Fát vetettek a tűzre. Felhangzott a mély, ünnepélyes dobszó. Sír- 
ni kezdtem.  

Allessandra átkarolt puha karjával, szürke sörénye puhán simo- 

gatta a nyakamat. 
– Megyek veled én is északra, gyermekem! – mondta. 

Szólni se tudtam a hálától. Átöleltem, magamhoz szorítottam  

kemény, hideg testét, és reszkettem a zokogástól. 
– Igen, drágám, édes kicsinyem! – mondta. – Veled maradok. 

Öreg vagyok, és veled maradok, míg el nem jön az idő, amikor ne- 

kem is oda kell állnom Isten ítélőszéke elé. 

– Úgy hát járjuk a táncot örvendezve! – kiáltotta Santino. – Sá- 
tán és Krisztus, testvérek az Úrnak Házában, átadjuk nektek ezt a tö- 

kéletes lelket! 

A magasba lökte a karjait. 
Allessandra hátralépett, szeme könnyektől ragyogott. Csak arra 

tudtam gondolni, mennyire hálás vagyok, amiért velem jön, és nem 

egyedül kell megtennem ezt a borzasztó utat. Velem lesz 
Allessandra, velem. Ó, bolondja a Sátánnak, és az Istennek, aki Sá- 

tánt alkotá! 

Allessandra odaállt Santino mellé. Ugyanolyan magas, királyi 

alak volt mindkettő. Az asszony is a magasba nyújtotta a karját, és 
lengetni kezdte a haját. 
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– Kezdődjék a tánc! – kiáltotta. 

A dobok mennydörögtek, a sípok jajgattak, a csörgődobok a fü- 
lemet hasogatták. Hosszú, tompa kiáltás szakadt fel a vámpírok ha- 

talmas, vastag koszorújából. Kézen fogták egymást, és táncra perdül- 

tek. 
Magukkal sodortak a láncban a ropogó máglya körül. Jobbra- 

balra rángattak, aszerint, ahogy a lépés hozta. Majd elszakadtam tő- 

lük, a magasba szökkentem, és pörögtem a levegőben. 

Ugrás és forgás közben éreztem a szelet a hátamon. Pontosan a 

megfelelő ütemben hullottam vissza, hogy elkaphassam 

szomszédaim kezét, és ismét együtt ringjunk jobbra-balra. 

A magasban megvastagodott, göndörödő felhők vitorláztak a sö- 

tét égen. Eleredt az eső, halk susogása beleveszett az eszelős táncoló 

alakok rikoltozásába, a tűz pattogásába, a dobok mennydörgésébe. 

Én hallottam. Megfordultam, és felszökkentem a levegőbe, hogy 
érjen. Úgy folyt rajtam az ezüsteső, mint a sötét egek áldása, a kár- 

hozottak keresztvize. 

A zene barbár ritmusban harsogott, a kör felbomlott. A vámpírok 
kitárták karjaikat az esőben és az elolthatatlan máglya izzásában. 

Vonítottak, vonaglottak, olyan görcs húzta őket, hogy görnyedt háttal 

toppantottak, döngették sarkukkal a földet, aztán tátott szájjal, riszál- 

va felpattantak, pörögtek, és tátott szájjal, rekedten harsogták a him- 
nuszt. Dies irae, dies illa! Ó, bizony, ó, bizony, a harag napja, e vilá- 

got lángba dobja! 

Utána, amikor már kitartóan és méltósággal zuhogott az eső, mi- 
kor már csak fekete roncsa maradt a máglyának, mikor a többség el- 

széledt vadászni, mikor már csak néhányan őgyelegtek a Szabbat sö- 

tét színpadán, és eszeveszetten kántálták imáikat, elnyúltam a földön, 
és mosattam magamat az esővel. 

Úgy rémlett, a szerzetesek jöttek ide a kijevi ódon kolostorból. 

Nevettek rajtam, de gyengéden. „Andrej, hát miből gondoltad, hogy 

megszökhetsz? Nem tudtad, hogy Isten szólított téged?” 
„Távozzatok tőlem, ti nem vagytok itt, és én nem vagyok sehol! 
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Eltévedtem a végtelen tél sötét pusztájában.” 

Megpróbáltam elképzelni Őt, az Ő szent arcát. De csak 
Allessandrát láttam, aki odajött, hogy felsegítsen. Allessandra, aki 

megígérte, hogy mesél a sötét időkről, jóval Santino teremtése előtt, 

amikor ő kapta meg a Sötét Ajándokot Franciaország erdeiben, aho- 

vá együtt megyünk most. 

– Istenem, Uram, hallgasd meg imámat! – suttogtam. – Csak 

egyszer láthatnám a szent arcot! 

De nekünk tiltottak az ilyen dolgok. Soha, de soha nem vethet- 

jük szemünket az Ő arcára! Amíg világ a világ, e vigasz nélkül kell  

munkálkodnunk. A pokol egyenlő Isten hiányával. 

Mit mondhatnék most a védelmemre?  
Mit mondhatnék?  

Mások elmesélték a mesét, hogy miként voltam századokon át a 

párizsiak rendíthetetlen bokorgazdája, miként éltem le ezt a rengeteg 
évet homályban és tudatlanságban, betartva a régi törvényeket, míg 

egyszer csak nem volt többé sem Santino, sem római bokor, hogy 

utasításokat küldjön, miként ragaszkodtam lerongyolódva és csendes 
kétségbeeséssel a régi hithez és a régi utakhoz, míg mások magukat  

ölték meg a máglyán, vagy egyszerűen világgá mentek. 

Mit mondhatnék védelmére a konvertitának és a szentnek, aki 

lettem? 
Háromszáz évig voltam csavargó gyermekangyala a Sátánnak. 

Voltam babaarcú gyilkosa, hadnagya, bolondja. Allessandra mindvé- 

gig mellettem állt. Mások meghaltak vagy elhagytak, de Allessandra  
megtartotta a hitet. Ám ez akkor is kizárólag az én bűnöm, az én uta- 

zásom, az én iszonyú szeszélyem volt. Egyedül nekem kell viselnem  

a terhét, amíg élek. 
 

AZON AZ UTOLSÓ RÓMAI reggelen, mielőtt elindultam 

északra, úgy döntöttek, hogy meg kell változtatni a nevemet. 

Roppant illetlenség, hogy a Sötétség Gyermekét, pláne a párizsi 

bokor leendő vezérét hívják Amadeónak, amiben benne van az Isten  

neve. 
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A különböző ötletekből Allessandra választotta ki az Armand-t. 

Így lettem Armand. 
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ENNÉL EGYETLEN PERCCEL többet sem vagyok hajlandó  

pazarolni a múltra. Nem szeretem. Nem érdekel. Hogy meséljek va- 

lamiről, ami nem érdekel? Téged érdekelne?  

A probléma az, hogy így is rengeteget összeírtak a múltamról. 

No de mi van, ha te nem olvastad ezeket a könyveket? Mi van, ha 
nem olvastad Lestat szóvirágokkal ékes jellemzését rólam és úgyne- 

vezett önáltatásaimról és tévedéseimről?  

Jó, jó! Még egy kicsit, de csak azért, hogy meglegyen az átkötés 
New Yorkba, addig a pillanatig, amelyben megláttam Veronika ken- 

dőjét; hogy ne kelljen elolvasnod ezeket a könyveket, és elboldogul- 

hass az enyémből is? 
Rendben van. Hát akkor menjünk tovább ezen a hídján a sóha- 

joknak. 

Háromszáz évig megtartottam Santino régi hitét, még az után is,  

hogy Santino eltűnt. Nehogy tévedésbe essünk, Santinónak esze ágá- 
ban se volt meghalni. Előkerült a modern korban, erősen, egészsége- 

sen, hallgatagon, és egyetlen szóval sem kért bocsánatot a krédókért, 

amelyeket lenyomott a torkomon 1500-ban, mielőtt elküldött volna 
Párizsba. 

Őrült voltam ezekben a századokban. Vezettem a bokrot, építé- 

sze és mestere voltam a szertartásoknak, a nyakatekert, sötét litáni- 
áknak, a vérkeresztelőknek. Minden évvel erősebb lettem, ahogy kö- 

reinkben szokás, és mivel nyakaltam az áldozatok vérét, mert más  
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örömről úgyse álmodhattam, természetfölötti erőm is növekedett. 

Meg tudtam babonázni azokat, akiket megöltem, és mivel a gyö- 
nyörűket, az ígéreteseket, a legvakmerőbbeket és a legpompásabb 

egyéniségeket választottam, mégiscsak küldtem nekik fantasztikus 

látomásokat, hogy elzsongítsam félelmüket és szenvedésüket. 
Őrült voltam. Kirekesztettek a fényből, abban a vigaszban sem 

lehetett részem, hogy belépjek a legapróbb kápolnába, a Sötétség Út- 

ján kellett hajszolnom a tökéletességet. Koszos rémként kóboroltam 

a legfeketébb sikátorokban, vak és süket voltam Párizs katedrálisai- 

nak, palotáinak eget ostromló fenségére, a kegyeskedés és a szem- 

forgatás dühével torzítottam ricsajjá legnemesebb költészetét és mu- 

zsikáját. 
Szívem minden szeretetét a bokorra tékozoltam. A végtelenségig 

tudtunk beszélgetni a sötétség mélyén, hogy miként lehetnénk még 

jobb gyermekei a Sátánnak, vagy hogy felajánljuk-e démoni szövet- 

ségünket, és befogadjuk-e magunk közé azt a bűbájos és merész mé- 

regkeverő nőt?  

Ám néha átestem az elfogadható esztelenségből egy olyan álla- 

potba, amelynek veszedelmeit egyedül én ismertem. Földbe vájt cel- 

lámban az Aprószentek párizsi híres temetője alatt, amelynek titkos  

katakombáiban a bokor tanyázott, egyszer csak álmodni kezdtem va- 

lami furcsa és csip-csup dologról: mi lett azzal a szép kicsi kinccsel, 
amelyet halandó anyámtól kaptam? Mi lett a Podilnak azzal a sajátos 

alkotásával, amelyet anyám kivett a szentképsarokból, és a kezembe  

adott, azzal a karmazsintojással, amelyre azt a gyönyörű csillagot 
festették? Ugyan hol lehet? Mi történt vele? Talán otthagytam, vas- 

tag prémbe bugyoláltan, egy aranykoporsóban, ahol egykor laktam?  

Ó, volt valaha az az élet, amelyből mintha visszajárna egy város, ra- 
gyogó fehér márvánnyal burkolt palotákkal, csillámló csatornákkal, 

kedves, nagy, szürke tengerrel, amelyen kecses hajókat visznek sebe- 

sen az evezők, amelyek olyan egységesen mozognak, mintha élné- 

nek, azok a hajók, azok a gyönyörűen kifestett és gyakran felvirágo- 
zott hajók, a habtiszta vitorlájukkal, ó, ez nem lehet igaz, még csak 

 

 

312 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

képzelni is ilyet, hogy aranyszoba, és abban egy aranykoporsó, és 

abban egy különleges kincs, egy légies és bájos tárgy, ez a festett to- 

jás, ez a törékeny és tökéletes tojás, amelynek színes héja az élő flui- 

dumok titokzatos, kevert italát zárja magába – ó, minő különös kép- 

zelgések! De mi történt a tojással? Ki találta meg? 
Valaki megtalálta. 

Vagy pedig ma is ott rejtőzik egy palazzo alatt abban az úszó vá- 

rosban, a lagúna alá, a szivárgó föld mélyébe ásott, vízálló pincében. 

Ne, ne tedd! Nem így van, nem ott van! Ne gondolj rá! Ne gondolj 
rá, hogy profán kezekbe kerülhetett! Azt is tudod, ugye, te hazug, ál- 

nok lelkecske, hogy soha, de soha nem tértél vissza abba az alsóvá- 

rosba, ahol kiöntött az utcákra a jeges folyó, ahol apád, az a mitikus 
és kétségen kívül hőbörödött alak, a kezedből itta a bort, és megbo- 

csátotta, hogy elmentél és lett belőled sötét és erős szárnyú madár, 

éjszakai madár, amely magasabbra szárnyal még Vlagyimir város- 
ának kupoláinál is, mintha valaki feltörte volna azt a tojást, azt az ap- 

rólékosan és csodálatosan kifestett tojást, amelyet anyád olyan nagy 

becsben tartott, és neked adott, feltörte azt a tojást, belenyomta a go- 
nosz hüvelykujját, és abból a romlott fluidumból, abból a bűzlő flui- 

dumból születtél meg te, az éjszaka madara, hogy magasan szárnyalj 

a Podil füstölgő kéményei fölött, Vlagyimir városa fölött, egyre ma- 

gasabbra és messzebbre, el a pusztaságba, el a nagyvilágba, el ebbe a 
sötétlő erdőbe, ebbe a mély, sötét és vad vadonba, amelyből sohasem 

menekülhetsz, az éhes farkas, a rágcsáló patkány, a furkáló féreg és a 

sikoltó áldozat hideg és rideg rengetegébe. 
Jött Allessandra. 

– Armand, ébredj fel! Ébredj! A szomorú álmokat álmodod, 

azokat az álmokat, amelyek a téboly előtt járnak, nem hagyhatsz itt 

engem, gyermekem, nem teheted, a haláltól sem félek annyira, mint  

ettől, nem akarok egyedül lenni, nem léphetsz a máglyára, nem me- 

hetsz el, és nem hagyhatsz itt engem!  

Nem, valóban nem tehettem. Nem volt meg bennem a szenve- 
dély egy ilyen lépéshez. Nem reménykedtem semmiben, holott akkor 
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már évtizedek óta nem kaptunk üzenetet a római bokortól. 

Aztán mégis eljött sátáni hosszú szolgálatom vége. 
Vörös bársonyban jött, abban a kelmében, amelyet úgy szeretett 

régi Mesterem, Marius, az álomkirály. Jött a párizsi fényes utcákon, 

olyan cicomásan és magakelletőn, mintha maga az Isten alkotta vol- 
na ilyenné. 

Pedig vámpírgyermek volt, ugyanolyan mint én, a tizennyolca- 

dik század szülötte, mert ennyi volt az idő az emberek számítása sze- 

rint, rámenős, ripők és romboló, kacagó és csúfondáros vérivó egy if- 
jú férfi álcájában, aki azért jött, hogy eltapossa utolsó üszkeit a szen- 

telt tűznek, amely még pislákolt sebhelyektől varas lelkem akname- 

zején, és szétrúgja még a hamuját is. 
Lestat volt, a vámpír. Nem ő volt a hibás. Ha valamelyikünknek 

sikerült volna lecsapni rá egy éjszakán, hogy felszeletelhessük a tu- 

lajdon cifra kardjával és elégethessük, akkor is legföljebb néhány év- 
tizedet nyerhettünk volna még erre a siralmas önáltatásra. 

De senkinek sem sikerült. Pokolian erős volt hozzánk képest. 

Ezt a Lestatot, egy hatalmas és vénséges renegát vámpír, a le- 
gendás Magnus gyermekét, aki halandó számítás szerint húsz eszten- 

dőt élt meg, ezt a mucsai Auvergne-ből szalajtott, pénztelen és teker- 

gő főnemest, aki felrúgott szokást és reputációt, odavágta az udvari 

karrier lehetőségét, nem mintha túlzott reményeket táplálhatott volna,  
mert se írni, se olvasni nem tudott, különben is túlságosan ripők volt, 

hogy egy királynak vagy egy királynőnek kellemkedhessen, a kültel- 

ki színházak szilaj szőke csillagát, férfiak és nők szeretőjét, e kacagó, 
fesztelen, féktelenül nagyravágyó, önimádó zsenit, ezt a Lestatot, ezt 

a kék szemű és elképesztően magabiztos Lestatot a teremtése éjsza- 

káján hagyta árván alkotója, a vén szörnyeteg, miután rátestálta kö- 
zépkori tornyának titkos szobájába zárt kincseit, hogy az örökké éhes 

tűzben keressen örök vigaszt. 

Ez a Lestat, aki semmit sem tudott a régi bokrokról és a régi 

utakról, a temetők alatt tenyésző, kormos képű gengszterekről, akik  
azt hitték, joguk van őt eretneknek, renegátnak, korcsnak bélyegezni, 
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új hatalmától magányosan, meggyötörten és mámorosan illegette 

magát a divatos Párizsban, a legpompásabban öltözött asszonyokat 

táncoltatta a Tuilériákban, lubickolt a balett és az udvari színház 

örömeiben, és nemcsak a Fény Helyein kószált, ahogy mi neveztük 

őket, de búbánatában bemerészkedett még a Notre Dame-ba is, egye- 

nesen az oltárig, és Isten mégsem csapta agyon ott helyben a villá- 

mával. 

Elpusztított minket. Elpusztított engem.  

Allessandra, aki addigra megőrült, mint az öregek zöme az ő ko- 

rában, vidor vitát folytatott Lestattal, miután kötelességtudóan letar- 

tóztattam, és elvonszoltam föld alatti bíróságunk elé, majd ő is a 

máglyára lépett, és otthagyott engem az abszurdummal: hogy útjaink 

véget értek, babonáink nevetségesek, poros fekete köntösünk röhejes, 

vezeklésünk és önsanyargatásunk értelmetlen, hitünk az Isten és a 

Sátán szolgálatában önző, naiv és buta, szervezetünk pont olyan 
nagyképű, mint a kedélyes párizsi ateisták felvilágosodott társasága, 

és mint amilyennek az én drága velencei Mariusom látta sok száz év- 

nek előtte. 
Lestat volt a pusztító, a kacagó, a kalóz, aki nem imádott senkit 

és semmit. Hamarosan el is hagyta Európát, hogy keressen magának 

egy biztonságos és kellemes helyet az újvilági New Orleans gyarma- 

ton. 
Nem adott vigasztaló filozófiát nekem, a babaarcú szerpapnak, 

aki minden hitemből kivetkőztetve léptem elő a legsötétebb tömlöc- 

ből, hogy magamra öltsem a kor divatját, és ismét végigsétáljak a fő- 
utcán, ahogy háromszáz éve, Velencében tettem.  

Követőim ama néhánya, akiket nem győzhettem le, és nem ítél- 

hettem tűzhalálra, tehetetlenül bukdácsolt az új szabadságban, ahol 

szabad volt kizsebelni az áldozatot, elcsórni selymeit, rizsporos pa- 

rókáját, csodalátó bambasággal bámulni a színpad festett egét, a 

versifikáló színészek ugrabugráját, és hallgatni száz hegedű fényes 

harmóniáját. 
Milyen sors várt ránk itt, ahol bávatagon őgyelegtünk a koraesti 
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zsúfolt körutakon, divatos palotákban és cifra báltermekben?  

Atlasszal kárpitozott budoárokban, aranyhintók damasztpárnáin 
étkeztünk. Bársonybélésű, agyonfaragott koporsókat vásároltunk, 

aranyfüstös pincékben tértünk nyugovóra, mahagónilambériák kö- 

zött. 
Mire jutottunk volna a szétszórattatásban? Gyermekeim féltek 

tőlem, én pedig nem tudhattam, mikor veszejtik meg őket a Fény Vá- 

rosának sekélyes bolondériái annyira, hogy förtelmes tombolásba 

kezdjenek. 
Lestattól kaptam meg a választ és a helyet, ahol elrejthettem 

őrült szívemet, ahová összegyűjthettem követőimet, hogy közösen 

próbáljuk meg kialakítani újdonsült épelméjűségünk látszatát. 
Mielőtt faképnél hagyott volna a régi utak piszkában, rám testál- 

ta ugyanazt a bulvárszínházat, amelyben ő volt a commedia dell’arte 

ifjú hattyúhercege. A halandó trupp eltávozott, üresen tátongott az 

elegáns, hívogató héj, ahol a brávózó közönségre várt minden rikító 

háttérfüggöny, az aranyfüstös proszcéniumpáholy, a bársonyfüggö- 

nyök és az üres padok. Itt találtunk menedékre, ahol festékkel és csil- 

logással álcázhattuk vakító és makulátlan fehérségünket, természet- 

fölötti kecsességünket és ügyességünket. 

Színészek lettünk, halhatatlanokból álló, szabályszerű színtársu- 

lat; vidáman dekadens pantomimekkel szórakoztattuk halandó kö- 

zönségünket, amely sohasem sejtette, hogy a fehér arcú ripacsok 

szörnyűségesebbek a kisded bohózatok vagy tragédiák minden ször- 

nyetegénél. 
Megszületett a Vámpírszínház. 

Én lettem a vezetője, az embernek öltözött, zörgő héj, holott té- 

velygéseim éveiben is több jogcímem volt embert színlelni. 
Ez volt a legkevesebb, amit megtehettem óhitű árváimért, akik 

szeleverdi boldogsággal hancúroztak a forradalom küszöbén imboly- 

gó, csiricsáré és istentelen világban. 

Hogy miért vezettem olyan sokáig ezt a brettlit, miért húztam le 
egyik hosszú évet a másik után ebben a bokorfélében, azt meg nem 
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indokolhatom, legföljebb azzal, hogy szükségem volt rá, ugyanolyan 

szükségem, mint Mariusra és velencei házunk népére, vagy 

Allessandrára és a bokorra az Aprószentek temetője alatt. Szükségem  

volt egy helyre, ahová abban a tudatban térhettem meg hajnalhasadás 

előtt, hogy itt a fajtám alussza háborítatlan álmát. 
Azt pedig nyugodt lélekkel mondhatom, hogy vámpírkövetőim- 

nek is szükségük volt rám. 

Kellett nekik, hogy hihessenek vezető voltomban, én pedig a 

legrosszabb helyzetekben sem hagytam el őket. Megfékeztem azokat 
a felelőtlen halhatatlanokat, akik hébe-hóba veszélybe sodortak ter- 

mészetfölötti erejük vagy szélsőséges kegyetlenségük szükségtelen 

fitogtatásával, és egy idióta tudós matematikai tehetségével intéztem 
a gazdasági ügyeinket. 

Adók, jegyek, színlap, fűtőolaj, színpadi világítás, gerjesztett 

pletyka. Boldogultam mindennel. 
És időnként nagyon örültem neki, és nagyon büszke voltam rá. 

Idényről idényre növekedtünk, akárcsak a közönségünk. A kez- 

detleges padokat felváltották a bársonyszékek, a filléres pantomimet 
a poétikusabb produkciók. Sok estén én is helyet foglaltam magá- 

nyosan bársonyfüggönyös páholyomban, mint láthatólag jómódú úri- 

ember, aki a kor divatjának megfelelő szűk nadrágot, testhez álló, 

nyomott mintás selyemmellényt, karcsúsított, élénk színű gyapjúka- 
bátot visel. Hajamat hátrafésültem, és fekete szalaggal kötöttem ösz- 

sze a tarkómon, később olyan rövidre vágtam, hogy szabadon hagyja 

magas, fehér keménygalléromat. Ilyenkor úgy gondoltam az avas rí- 
tusokkal és démoni álmokkal elvesztegetett évszázadokra, mint egy  

keserű orvosságoktól és értelmetlen vajákolásoktól kísért, hosszú, 

fájdalmas betegségre egy ablaktalan szobában. Az nem lehetett igaz, 
az a rongyos, koldus ragadozófalka, amely a Sátánnak zsolozsmázott 

a fagyos homályban. 

Még kevésbé tűntek valószínűnek az életek, amelyeket éltem, a 

világok, amelyeket ismertem. 
Mi lappangott divatos fodraim, nyugodt, egykedvű pillantásom 
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mögött? Ki voltam? Nem emlékeztem-e egy forróbb lángra ennél, 

amelynek ezüstös izzásában sápadtan mosolygok azokra, akik az 

ajándékot kérik tőlem? Nem emlékeztem rá, hogy más is élt volna 

ugyanebben a csendesen mozgó alakban. A festett fakereszt, az ima- 

könyvbe rajzolt vagy porcelánba égetett, cukorédes Madonna közön- 
séges maradványa csupán egy megfejthetetlenül titokzatos, nyers 

kornak, amikor mára lesajnált erők fenyegettek az aranykehelyből,  

vagy izzottak rettenetesen a gyertyafényes oltárról letekintő arcból. 

Semmit sem tudtam ezekről a dolgokról. A szűzi nyakakról leté- 
pett keresztekből aranygyűrűket csináltattam magamnak. A rózsafü- 

zéreket félredobtam a többi vacakkal együtt, mert tolvaj ujjaim az ál- 

dozat gyémántgombjait szaggatták le. 
Abban a nyolc évtizedben kibontakoztattam a Vámpírszínházat – 

döbbenetes rugalmassággal vészeltük át a forradalmat, a közönség 

zajosan ünnepelte látszólag léha és morbid előadásainkat – és jóval a 
színház pusztulása után, a huszadik század végéig ragaszkodtam a 

csendes tartózkodás attitűdjéhez, gyermekarcommal vezetve félre el- 

lenlábasaimat, önjelölt ellenségeimet (ritkán vettem komolyan őket) 
és vámpír rabszolgáimat. 

A legrosszabb vezető voltam, az a hideg, közönyös fajta, aki 

minden szívben félelmet ébreszt, de nem fárasztja magát azzal, hogy 

bárkit is szeressen. Vámpírszínházam javában működött még a tizen- 
kilencedik század hetedik évtizedében is. Ekkor tévedt be hozzánk 

Louis, Lestat fiókája. Az örök kérdésekre kereste a válaszokat, ame- 

lyeket sose kapott meg pimasz, hetyke alkotójától. Honnan jöttünk? 
Ki teremtett, és miért? 

Ó, de mielőtt belemerülnék a híres, ellenállhatatlan Louis-nak és 

bűbájos, pici szerelmének, Claudia vámpírnak eljövetelébe, hadd 
meséljek el egy apró epizódot, amely a tizenkilencedik század ko- 

rábbi éveiben történt velem.  

Talán nem jelent semmit; talán egy másik vámpír titkos létét 

árulom el vele. Nem tudom. Azért mondom el, mert különös módon, 
ha nem is bizonyíthatóan, ahhoz van köze, aki drámai szerepet ját- 
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szott a történetemben. 

Az évet, amelyben előadta magát ez a kis esemény, nem tudom.  
Annyit mondhatok, hogy Párizs éppen Chopin kedvesen merengő 

zongoramuzsikájáért rajongott, őrülten divatosak voltak George Sand 

regényei, a nők már levetették a császárság buja khitónjait, és áttér- 
tek a vékonyra fűzött derekú, nehéz abroncsszoknyás tafotaruhákra, 

amelyekben oly gyakran tűnnek fel ódon, fénylő dagerrotípiákon. 

A színháznak nagyon megszaladt, ahogy modernül mondanák. 

Én, az igazgató, beleunva az előadásokba, magányosan bolyongtam  
egy éjszaka Párizs fényeinek határán egy erdőben, nem messze egy 

gyertyafényes vidéki háztól, ahonnan vidám zsinatolás hallatszott. 

Itt találkoztam egy másik vámpírral. 
Rögtön felismertem csendjéről, szagtalanságáról, és arról a már- 

már isteni kecsességről, amellyel átsiklott az aljnövényzeten, kicsi, 

sápadt kezével felfogva lengő köpenyét és bő szoknyáját. A ragyogó, 
hívogató ablakok felé tartott. 

Csaknem olyan gyorsan megérezte jelenlétemet, mint én az övét, 

ami az én korom és hatalmam mellett elég nyugtalanító. Megkövült, 
de nem fordította el a fejét. 

Habár színházam gonosz vámpírjai ragaszkodtak a jogukhoz, 

hogy eltegyék láb alól a magányosokat vagy a betolakodókat, én, a 

vezér, az önáltató szentség évei után fütyültem az ilyesmire. 
Nem akartam bántani a teremtményt. Halkan, félvállról odave- 

tettem franciául a figyelmeztetést: 

– Lehalászott terület ez, drágám. Itt nem találsz fogadra való  
zsákmányt. Keress hajnalhasadásig egy biztonságosabb várost. 

Emberi fül nem hallhatta volna meg ezt. 

A teremtmény nem válaszolt. Taftcsuklyája úgy hullott előre,  
mintha lehajtotta volna a fejét. Aztán felém fordult, és megmutatta  

magát az ablakok táblára osztott üvegén kiözönlő, aranyfény hosszú 

pászmáiban. 

Ismertem ezt a teremtményt! Ismertem az arcát! Ismertem! 
És egy iszonyú másodpercre – egy végzetes másodpercre – úgy 
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érzékeltem, hogy nem ismerhet fel a mostanában minden éjszakára 

rövidre vágott hajammal, ebben a sötét nadrágban, unalmas kabát- 

ban, ebben a tragikus pillanatban, amikor az embert játszom – miként  

ismerhetne rá a hajdani, pompásan fölcicomázott gyermekre?  

Miért nem kiáltottam? Bianca! 
De nem hihettem benne, eltompult szívem nem ujjonghatott a 

diadaltól, hiába mondta a szemem, hogy igaz, hogy az övé a gyönyö- 

rű, ovális arc az aranyfürtök és a taftcsuklya keretében, hogy ő az, 

akinek a vonásai beleégtek lázas lelkembe, mielőtt és miután meg- 
kaptam a Sötét Ajándokot. 

Bianca. 

Elment! Még láttam egy töredék másodpercre óvatos, nagy sze- 
mét, és benne azt a fenyegető, riadt éberséget, amelyet nem válthat ki  

halandó, aztán nyoma veszett, eltűnt az erdőből, elillant a környékről, 

el a tágas, buja kertből, amelyet lomhán átkutattam, miközben feje- 
met csóválva motyogtam, nem, ez nem lehet igaz, természetesen nem 

lehetséges. Nem.  

Soha többé nem láttam.  
Máig nem tudom, hogy csakugyan Bianca volt-e az a lény. Ám 

most, amikor ezt a történetet diktálom, szívvel-lélekkel hiszem – az- 

zal a lélekkel, amely immár meggyógyult, és nem idegen tőle a re- 

mény –, hogy Bianca volt! Tisztán látom, ahogy felém fordul a fák 
alatt, és abban a képben benne van a részlet, amely igazolja a hite- 

met, mert azon az éjszakán Párizs mellett gyöngyöket font a szőke 

hajába. Ó, hogy szerette Bianca a gyöngyöket, és hogy szerette a ha- 
jába fonni őket! Láttam a vidéki ház fényében, a csuklya árnyékában 

a pici gyöngyök füzéreit a szőke hajban, és a szőkeség keretében a fi- 

renzei szépséget, akit sohasem feledhetek – ugyanolyan éteri volt 
vámpírfehérségében, mint mikor Fra Filippo Lippi színeiben ragyo- 

gott. 

Akkor nem fájt. Nem rázott meg. Túlságosan ványadt, túlságo- 

san zsibbadt voltam lélekben, túlságosan megszoktam, hogy minden- 
ben egy szaggatott álomfüzér káprázatait lássam. Persze, nem enged- 
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hettem meg magamnak, hogy elhiggyek egy ilyen dolgot. 

Csak most imádkozom, hogy az én Biancám lett légyen az, és 
hogy valaki, nyilván tudod, kicsoda, megmondhassa, hogy valóban 

az én édes kurtizánomat láttam? 

Talán a gyűlöletes, gyilkos római bokor valamelyik tagját igézte 

meg annyira, miközben menekült előle a velencei éjszakában, hogy 

az letért a Sötét Útról, és örök szeretőjévé tette? Vagy Mesterem, aki, 

mint tudjuk, túlélte a rettenetes tüzet, kereste volna fel éltető vérért, 

és hozta volna át az örökkévalóságba, hogy Bianca segítse felépülé- 
sét?  

Nincs lelkierőm, hogy föltegyem Mariusnak ezt a kérdést. Ne- 

ked talán lesz. Bár lehet, szívesebben reménykedem abban, hogy 
csakugyan Biancát láttam, és nem akarom hallani a tagadó választ, 

amely csökkenti látomásom valószínűségét. 

Ezt el kellett mondanom neked. El kellett. Azt hiszem, Bianca 
volt. Most hadd térjek vissza az 1860-es évek Párizsához – ez néhány 

évtizeddel később volt –, ahhoz a pillanathoz, amikor belépett ajtó- 

mon Louis, az Újvilág ifjú vámpírja, bánatos keresője a válaszoknak 
a szörnyű kérdésekre, hogy miért és mi céllal vagyunk itt? 

Milyen szomorú volt Louis, amiért ezt kellett kérdeznie tőlem.  

És milyen szomorú voltam én. 

Ki gúnyolhatta volna nálam fagyosabban ezt az egész 
megváltásteóriát az éjszaka teremtményeinek használatára? Aki egy- 

szer ember volt, sose oldozható fel a testvérgyilkosság alól, hiszen 

embervérből él. Én ismertem a reneszánsz ragyogó, okos humaniz- 
musát, az aszkézis sötét feltámadását a római bokorban, és a roman- 

tika sivár cinizmusát. 

Mit mondhattam volna ennek a szelíd arcú Louis-nak, az erő- 
sebb és vagányabb Lestat túlságosan emberi teremtményének azon 

kívül, hogy a világban mindig talál annyi szépséget, ami életben tart- 

sa, és a saját lelkéből kell bátorságot merítenie a létezéshez, ha to- 

vább akar létezni, anélkül, hogy az Isten vagy az ördög képeiben ke- 
resne rövid életű vagy mesterkélt békét. 
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Sose avattam be Louis-t keserű történetembe, ám elárultam neki 

azt a félelmetes titkot, hogy 1860-ban nem ismertem vénebb vérivót 

magamnál, aki jó négyszáz éve vagyok halhatatlan. 

Egyedül ettől a vallomástól megsemmisítő erővel tört rám a ma- 

gány, és mikor ránéztem Louis meggyötört arcára, mikor követtem 

vékony, elegáns alakját a tizenkilencedik századi Párizs rendetlensé- 

gében, tudtam, hogy az a fekete ruhás, sötét hajú úriember, szikársá- 

gában, kifinomultságában, érzékenységében csábító tökéletességgel 

testesíti meg minden nyomorúságomat. 
Ő egyetlen emberi élet elveszített kegyelmét gyászolta. Én szá- 

zadokért viseltem a gyászt. Mivel tetszett az őt formáló korszak di- 

vatja – mintha neki találták volna ki a karcsúsított, fekete kabátot, a 

fehér selyemmellényt, a magas, papos gallért, a makulátlan patyolat 

fodrokat –, halálosan beleszerettem, és otthagyva a Vámpírszínház 

füstölgő romjait (a dühöngő Louis gyújtotta fel, amire nagyon jó oka 
volt), sokáig bolyongtam vele együtt a világban. 

Az idő persze elpusztította kölcsönös szerelmünket. Az idő el- 

hervasztotta gyengéd meghittségünket. Az idő felfalta a közös társal- 
gások vagy szórakozások örömét. 

Hozzájárult romlásunkhoz egy másik rémség, amelyet nem lehe- 

tett elfelejteni. Ó, nem akarok én beszélni róla, de közülünk ki en- 

gedné, hogy hallgassak Claudiáról, a gyermekvámpírról, akinek el- 
pusztításával örökké engem fog vádolni mindenki?  

Claudia. Közülünk, akiknek diktálom ezt a történetet, a modern 

közönség soraiban, aki úgy olvassák ezeket a meséket, mint kellemes  
kitalációkat, kinek ne lenne színpompás képe róla, az aranyfürtű 

gyermekvámpírról, akit Louis és Lestat teremtett New Orleansban  

egy gonosz és bolond éjszakán, a gyermekvámpírról, akinek lelke és 
szelleme olyan hatalmasra nőtt, amilyen csak egy halhatatlan asszo- 

nyé lehet, ám testben megmaradt túlságosan is tökéletes, drága, fes- 

tett, francia porcelánbabának?  

Mintegy mellesleg bokrom bolond színészdémonai gyilkolták 
meg, mert mikor beállított a Vámpírszínházba búbánatos és bűntuda- 
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tos protektorának és szeretőjének, Louis-nak oldalán, egykettőre ki- 

derült, hogy meg akarta ölni fő-fő teremtőjét, Lestatot. Az alkotó 

meggyilkolása vagy az erre irányuló kísérlet pedig olyan bűn, ame- 

lyért halálbüntetés jár, habár Claudia önmagában is kihívta maga el- 

len a halálos ítéletet abban a percben, hogy híre ment a párizsi bo- 

korban, mert tilalmas dolog volt, halhatatlan gyermek, minden bubá- 

ja és agyafúrtsága ellenére túl kicsi és túl sebezhető ahhoz, hogy 

egyedül megállhasson a maga lábán. Ó, szegény, szentségtörő és el- 

bűvölő teremtmény! Lágy, monoton hangja, abból a pici, sőt csókra 
álló szájból, kísérteni fog, amíg élek. 

De nem én rendeltem el a kivégzését. Iszonyúbb halált halt, mint 

bárki képzelhetné, nincs most erőm, hogy elmeséljem. Maradjunk 
annyiban, hogy mielőtt kilökték abba a téglafalú aknába, hogy ott 

várja be Phoebus isten halálos ítéletét, én éppen megpróbáltam telje- 

síteni leghőbb vágyát, vagyis női testet akartam adni neki, amely illik  
lelkének tragikus méretéhez. 

Nos, leszerepeltem varázslóként, amikor levágott fejeket próbál- 

tam átültetni. Majd egy éjszaka, ha berúgtam az áldozatok vérétől, és 
a mostaninál nagyobb hajlandóságom lesz a gyónásra, elmesélem si- 

kertelen és gyászos műtéteimet, amelyeket egy boszorkánymester 

konokságával és egy kölyök ügyetlenségével hajtottam végre, és hát- 

borzongatóan groteszk részleteiben ismertetem a rángatózó rémet, 
amely kikerült szikém és sebésztűm alól. 

Annyit hadd mondjak, hogy förtelmesen megsebzett önmaga 

volt ismét, fuser módon összegányolt változata a kísérleteimet meg- 
előző időszak angyali gyermekének, amikor kizárták a brutális reg- 

gelbe, hogy tiszta tudattal várja a halált. A mennyek tüze elpusztítot- 

ta sátáni sebészkedésem be nem gyógyult, borzalmas bizonyítékát, és 
hamuszoborrá változtatta Claudiát. Nem maradt nyoma rögtönzött 

laboratóriumom kínzókamrájában töltött, utolsó óráinak. Senkinek 

sem lett volna szabad megtudnia, amit most mondok. 

Hosszú évekig kísértett. Nem tudtam kiverni a gondolataimból 
billegő, fürtös kislányfejének képét, amelyet otromba, fekete ölté- 
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sekkel varrtam rá az eltüzelt fejű nőstény vámpír csapkodó, vonagló, 

rángatózó testére. 
Ó, micsoda katasztrófa volt az az eszelős körtáncot járó, gyer- 

mekfejű asszony! Beszélni nem tudott, reszkető szája vért gurgulá- 

zott, a szeme forgott, a karja úgy csapkodott, mintha láthatatlan szár- 
nyak törött csontja volna. 

Megesküdtem, hogy ezt a titkot sose árulom el Louis de Pointe 

du Lac-nak, egyáltalán senkinek. Higgyék csak, hogy én ítéltem ha- 

lálra, nem is próbálva megszöktetni a színházi vámpíroktól és a saját 
pici, elragadó, lapos mellű, selymes bőrű angyalkaalakjából. 

Sikertelen trancsírozásom után nem volt alkalmas arra, hogy 

szabadon bocsássák; kínvallatást elszenvedett rab volt, szerencsétlen 
roncs, aki csak mosolyog álmatag keserűséggel, miközben a máglya 

végső iszonyata felé vezetik. Olyan volt mint a halálos beteg a mo- 

dern kórház büdösre fertőtlenített elfekvőjében, aki végre megszaba- 
dult az ifjú és túlbuzgó orvosoktól, hogy a fehér párnán kilehelhesse 

a páráját. 

Elég. Nem fogom még egyszer átélni. 
Nem akarom. 

Sose szerettem Claudiát. Nem tudtam, hogy kell. 

Dermesztő közönnyel és ördögi gyakorlatiassággal vittem vég- 

hez a cselszövényt. Claudia a halálos ítélet miatt úgysem volt senki 
és semmi, tehát tökéletesen megfelelő alanyul szolgált szeszélyes öt- 

letemhez. Épp ez volt benne az iszonyat, a titkos iszonyat; ez hazud- 

tolt meg mindenféle ígéretet, amire később hivatkozhattam volna a 
kísérletező beképzelt bátorságával, így hát a titok velem maradt, 

Armand-nal, aki végignéztem évszázadok ocsmány és rafinált ke- 

gyetlenkedéseit. Nem való volt ez a történet a kétségbeesett Louis ér- 
zékeny fülének, aki nem viselte volna el Claudia meggyalázásának és 

szenvedésének történetét, mint ahogy lélekben tulajdonképpen így is 

utána halt. 

Ami a többieket, buta, cinikus nyájamat illeti, akik csámcsogva 
füleltek az ajtóm mögül hallatszó sikolyokra, és meglehet, ki is talál- 
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ták, mekkora mértékben melléfogtam a varázslással, ezek a vámpírok 

Louis kezétől lelték halálukat. 
Voltaképpen az egész színházon bosszút állt dühös gyászában,  

és talán igaza is volt. 

Nem ítélkezhetek. 
Nem szerettem ezeket a dekadens és cinikus francia ripacsokat. 

Akiket szerettem és szerethettem volna, azokat, az egyetlen Louis de 

Pointe du Lac-on kívül, úgysem érhettem el. 

Az volt a rögeszmém, hogy megkapjam Louis-t. Semmi más  
nem érdekelt. Tehát nem avatkoztam közbe, amikor Louis porrá 

égette a bokrot és a hírhedett színházat, kaszával és tűzzel sújtva le, a  

saját életét is kockáztatva, épp hajnalhasadás előtt. 
Miért jött el velem utána? Miért nem iszonyodott attól, akit hi- 

báztatott Claudia haláláért? „Te voltál a vezérük, megállíthattad vol- 

na őket!” Ezeket a szavakat ő mondta nekem.  
Miért kóboroltunk együtt oly sok évig, mint két elegáns fantom, 

miért sodródtunk át, csipkés-bársonyos szemfödelünket vonszolva, a  

modern kor harsány villanyfényébe és elektronikus ricsajába? 
Louis azért maradt velem, mert ezt kellett tennie. Ez volt az 

egyetlen módja, hogy létezhessen. A halálhoz sohasem volt elég bá- 

torsága, és nem is lesz. 

Így vészelte át Claudia halálát, mint ahogy én is átvészeltem a 
pincebörtön évszázadait, és a csiricsáré bulvárszínházat, de idővel 

megtanult egyedül lenni. 

Társamból, Louis-ból kiaszott a szabad akarat, mint mikor egy  
rózsát olyan gyönyörűen kiszikkasztanak a homokban, hogy megtart- 

ja arányait, sőt illatát, de még a színét is. Akármennyi vért ivott, szá- 

raz és szívtelen lett, aki elidegenedett magától és tőlem.  
Mivel túlságosan jól látta eltorzult szellemem korlátait, jóval 

előbb elfelejtett, mielőtt elküldött volna, de azért én is tanultam tőle. 

Rövid ideig én is egyedül jártam, megilletődve és megzavarodva  

a világtól – talán most először voltam teljesen és tökéletesen egyedül. 
De meddig bírhatjuk a másik nélkül? Nekem a legsötétebb órák- 
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ban is ott volt Allessandra, a vénséges, óhitű apáca, vagy legalább 

azoknak a hablatyolása, akik aprószentnek tartottak. 
Miért keressük egymást a huszadik század utolsó évtizedében,  

még ha nem is teszünk mást, csak odavetünk pár szót, vagy kicserél- 

jük aggályainkat? Miért gyűltünk össze e régi, poros zárda üres, tég- 
lafalú szobáiban, hogy sirassuk Lestatot, a vámpírt? Miért akarják 

látni a legöregebbek is Lestat legújabb rémítő vereségének bizonyí- 

tékát? 

Nem bírjuk az egyedüllétet. Ugyanúgy nem bírjuk, mint a régi 
szerzetesek, akik azt képzelték, mindenről lemondtak Krisztus ked- 

véért, mégis összegyűltek a rendházakban, hogy együtt lehessenek, 

még ha magukra kényszerítették is a magányos cellák és a hallgatás 
kemény parancsát. Nem bírták az egyedüllétet. 

Még mindig túlságosan férfiak és nők vagyunk, még mindig a 

Teremtő képét hordozzuk, és mit mondhatnánk róla bizonyossággal 
azon kívül, hogy Ő – nevezzék Krisztusnak, Allahnak, Jahvénak – 

alkotott minket, mert még Ő, az Ő végtelen tökéletességében sem 

bírta elviselni az egyedüllétet. 
Idővel persze ismét szerelmes lettem, ezúttal egy Daniel nevű, 

halandó fiúba, akinek Louis kitálalta a nevetséges Interjú a vámpír- 

ral cím alatt megjelent történetet, és akit később ugyanabból az okból 

tettem vámpírrá, mint Marius engem: a fiú, aki hűséges társam volt, 
és csak időnként elviselhetetlen kolonc, a halál küszöbén állt.  

Daniel teremtése önmagában nem rejtély. A magány mindig rá- 

vesz ilyen dolgokra. Ám én feltétlenül hiszem, hogy azok, akiket 
magunknak alkotunk, okvetlenül meggyűlölnek érte. Nem állíthatom, 

hogy sohasem gyűlöltem Mariust azért, mert megteremtett, és azért 

is, mert sose tért vissza hozzám, és nem nyugtatott meg, hogy túlélte 
a máglyát, amelyet a római bokor gyújtott. Inkább Louis-hoz fordul- 

tam, mint hogy másokat teremtsek. És mikor Danielt megalkottam, 

rövid időn belül valóra váltak a félelmeim.  

Daniel most is él, járja a nagyvilágot, és noha finom, jól nevelt 
vámpír, ugyanúgy nem állhatja a társaságomat, mint én az övét. Ere- 
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iben hatalmas véremmel képes megküzdeni akárkivel, aki van olyan 

szamár, hogy az útjába álljon, de az én folyamatos jelenlétemet nem 

bírja elviselni, mint ahogy én sem az övét. 

Én változtattam Danielt morbid romantikusból igazi gyilkossá; 

én ébresztettem fel vérének sejtjeiben a szörnyeteget, amit belém lá- 

tott, és önhittségében megérteni vélt. Én nyomtam bele az arcát az el- 

ső ifjú, ártatlan áldozat húsába, akit meg kellett ölnie, hogy szomját  

olthassa, és ezzel lezuhantam a talapzatról, amelyre őrült, betegesen 

élénk, lázasan költői és örökösen burjánzó, halandó képzeletében ál- 
lított. 

Akkor már mások is voltak mellettem, amikor elveszítettem 

Danielt. Jobban mondva akkor elveszítettem mint halandó szeretőt,  
amikor növendékemmé tettem, és attól fogva fokozatosan szakadtam 

el tőle. 

Mások is voltak mellettem, mert olyan okokból, amelyeket se 
magamnak, se másoknak nem tudok megmagyarázni, létrehoztam 

egy újabb bokrot – az Aprószentek temetője alatt kinőtt, párizsi bo- 

kor és a Vámpírszínház utódát –, mégpedig egy rongyrázós, modern 
búvóhelyet fajtánk legöregebb, legtanultabb, legszívósabb példánya- 

inak. A fejedelmi lakosztályok lépsejtje volt a legkiválóbb álcázás- 

ban – egy modern üdülő és bevásárlóközpont keretében, egy szigeten 

a floridai Miami partjai előtt, ahol sose aludtak ki a fények, folyton 
szólt a zene, ahova ezrével érkeztek a szárazföldről kis hajókon a fér- 

fiak és a nők, hogy a méregdrága butikokban őgyelegjenek, vagy a  

divatos lakosztályok dekadens gazdagságában szeretkezzenek. 
Én alkottam meg az „Éjszigetet”, amelynek voltak saját helikop- 

ter-leszállóhelyei, jachtkikötője, titkos kaszinói, tükörfalú tornater- 

mei, túlfűtött úszómedencéi, kristályos szökőkútjai, ezüstliftjei, fo- 
gyasztani valóval kápráztató üzletei, bárjai, kocsmái, sörözői és  

mozijai, ahol én magam, divatos bársonyblézerben, szoros farmer- 

ban, nagy napszemüveggel, minden este rövidre nyírt hajjal (mert 

minden nappal visszanő reneszánsz hosszúságúra) zavartalan névte- 
lenségben portyázhattam; lubickoltam a halandók simogató zsongá- 
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sában, és ha megszomjaztam, kikerestem azt, aki valóban kívánt, azt 

az embert, aki egészségi okokból vagy szegénységből vagy józan 

megfontolásból vagy esztelenségből azt akarta, hogy ölelje tapintatos 

karjaiba a szelíd halál, és szívja ki belőle a vért és az életet. 

Sose éheztem. Áldozataimat beledobtam a Karib-tenger mély, 

langyos, tiszta vizébe. Ajtómat kitártam minden élőhalottnak, aki 

hajlandó volt letörölni a lábát belépés előtt. Olyan volt, mintha visz- 

szatért volna Bianca régi palotája, amely nyitva állt hölgyek, urak, és 

minden művész, költő, álmodó és intrikus előtt, aki volt olyan bátor 

bemerészkedni. 

Nos, ők nem jöttek vissza. 

Ezúttal nem kellettek fekete kámzsás tekergők, hogy széthulljon  
a bokor az Éjszigeten. Azok, akik nálam töltöttek némi időt, maguk- 

tól mentek világgá. A vámpírok igazából nem vágynak a vámpírok 

társaságára. Kívánják a másik halhatatlan szeretetét, azt igen, arra 
mindig szükségük van, és igénylik az összetartó hűséget, amely ok- 

vetlenül kialakul azoknál, akik nem hajlandók ellenségek lenni. De a 

társaságból nem kérnek. 
Így hát hamarosan kiürültek tündöklő tükörfalú társalgóim az 

Éjszigeten. Bár én már jóval előbb elcsavarogtam hazulról hetekre, 

sőt hónapokra, és mindig egyedül. 

Még megvan az Éjsziget, ahova hébe-hóba visszatérek. Be szok- 
tak jelentkezni, ahogy modernül mondjuk, magányos halhatatlanok, 

hogy lássák, mi van velünk, vagy a bokorból érkezik látogatóba va- 

laki. A vállalkozást eladtam, halandó mérték szerint egy vagyonért, 
de még mindig az enyém a négyszintes villa, az II Villaggio nevet vi- 

selő, zártkörű klub, amelyek titkos kriptáiban szívesen látunk min- 

denkit, aki a fajtánk vére. 
Fajtánk vére. 

Nincsenek olyan sokan. De most hadd mondjam el, kik voltak. 

Hadd mondjam el, ki élte túl a századokat, ki merült fel a rejtélyes el- 

tűnésből, ki jelentkezett a modern élőhalottak íratlan nyilvántartásá- 
ba. 
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Mindenekelőtt itt van Lestat, aki már négy könyvet írt életéről és  

kalandjairól. Ezekben gyakorlatilag minden benne van, amit tudni  
szeretnél róla és néhányunkról. Lestat, az örök kívülálló, a kacagó 

selma. Öles termetű ifjú, aki húszéves volt, mikor született, nagy, 

bársonyos kék szem, látványos, lobogó, szőke sörény, szögletes áll- 
kapocs, gyönyörű vágású, telt ajak, napbarnított bőr, mert a napra is 

kiment, ami megölt volna egy gyengébb vámpírt, a nők kedvence, 

Oscar Wilde álma, a divatbáb, de ha úgy tartja kedve, a legszakad- 

tabb csöves, a magányos vándor, szívtipró és észkombájn, a „Kópé  
Királyfi”, ahogyan régi Mesterem elnevezte – igen, ezt képzeld el, az 

én Mariusom, igen, az én Mariusom, aki csakugyan túlélte a római 

bokor fáklyáit –, tehát Kópé Királyfi, ahogyan Marius elnevezte, bár 
igen szeretném tudni, hogy miféle dinasztiából való, és melyik isten 

kente fel őket az uralkodásra. Lestat fajunk őseinek vérével szívta te- 

le magát, beleivott még Édenét öt-hétezer évvel túlélt Évánkba is, e 
két lábra állt borzalomba, akit ugyancsak őrizni kellett volna, mert 

miután ledobta Akasa királynő félrevezetően költői titulusát, kis hí- 

ján elpusztította a világot. 
Lestat, aki nem rossz barátnak, akire nyugodt lélekkel rábíznám 

halhatatlan életemet, akinek szeretetét és társaságát néha koldultam, 

akit őrjítően, behízelgően és tűrhetetlenül bőszítőnek találok, aki nél- 

kül nem létezhetek. 
Ennyit Lestatról. 

Louis de Pointe du Lac-ot már leírtam, de őt mindig élvezet el- 

képzelni: nyúlánk, kissé alacsonyabb alkotójánál, Lestatnál, fekete 
haj, sovány, fehér arc, megdöbbentően hosszú, vékony ujjak, neszte- 

len járás. Louis, akinek lélekteli zöld szeme hív tükre a béketűrő bol- 

dogtalanságnak, a hangja lágy, ő maga nagyon emberi és gyönge, 
mindössze kétszáz éves, képtelen olvasni a gondolatokban, vagy le- 

begni vagy megbabonázni másokat, legfeljebb véletlenül, ami na- 

gyon mulatságos tud lenni, olyan halhatatlan, akibe a halandók bele- 

szeretnek. Louis személyválogatás nélkül öl, mert a szomját nem olt- 
hatja öles nélkül, bár ahhoz gyenge, hogy bevárja, amíg az áldozat 
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meghal a karjai között. Mivel nincs benne gőg vagy hiúság, ami arra  

ösztökélné, hogy rangsorolja kiszemelt áldozatait, azokra csap le, 
akik az útjába kerülnek, kortól, külsőtől, a természet vagy a sors  

ajándékaitól függetlenül. Louis, a gyilkos és romantikus vámpír, az a 

fajta, aki az operaház árnyékai közt meglapulva hallgatja a mozarti 
Éj Királynőjének ellenállhatatlan diszkant énekét. 

Louis, aki sose tűnt el, akit mindig ismertünk, akit könnyű le- 

nyomozni, és könnyű elhagyni, Louis, aki sose alkot másokat, miután 

olyan tragikusan melléfogott a gyerekcsinálásban, Louis, aki túl van 
azon, hogy keresse az Istent, a Sátánt, az igazságot, vagy akár a sze- 

relmet. 

Szelíd, poros Louis, aki Keatset olvas egyetlen gyertya mellett, 
vagy áll az esőtől csillogó, alsóvárosi, kihalt utcán, és bámulja a ki- 

rakatban a televízió képernyőjét, amelyen Leonardo DiCaprio, a ra- 

gyogó fiatal színész csókolja Shakespeare Rómeójának szerepében 
Claire Danest, a gyengéd, bájos Júliát. 

Gabrielle. Most itt van. Ott volt az Éjszigeten. Mindenki utálja. 

Lestat anyja, aki évszázadokra otthagyja a fiát, és valahogy sose si- 
kerül meghallania, amikor Lestat szabályosan visszatérő időközök- 

ben és változatlan rémülettel segítségért kiált. Ha már nem veheti 

őket, lévén a fiókája, legalább kiolvashatná más vámpírok tudatából, 

amelyek világszerte felizzanak a hírre, hogy Lestat bajban van.  
Gabrielle szakasztott mása a fiának, azzal az eltéréssel, hogy nő, vér- 

beli nő, vagyis élesebb vonásai, vékonyabb dereka, nagy melle van, a 

nézése olyan kedves, hogy az már aljasság, és a legnagyobb mérték- 
ben ijesztő; szenzációsan fest fekete nagyestélyiben, kibontott hajjal, 

bár gyakrabban visel puha bőrt vagy övvel átfogott szafarizubbonyt, 

ha porosan, aszexuálisan és fáradhatatlanul bolyong a világban; 
olyan ravasz és rideg vámpír, hogy rég elfelejtette, mit jelent ember- 

nek lenni vagy szenvedni. Azt hiszem, egyetlen éjszaka alatt elfelej- 

tette, már ha egyáltalán tudta valaha. Halandó életében az a fajta volt, 

aki sose értette, mit dühöngnek annyit mások. Gabrielle mély hangú, 
ösztönösen rosszindulatú, jéghideg, elutasító, önző, a messzi észak 
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havas rengetegeinek vándora, óriás fehér medvék és fehér tigrisek 

vadásza, barbár törzsek egykedvű legendája, jobban hasonlít őshüllő- 

re, mint emberre. Persze gyönyörű: szőke haját egyetlen varkocsba 

fonja, mondhatni királyi jelenség csokoládébarna bőrzubbonyában, 

pici, kajla esőkalapjában, lopakodó, fürge gyilkos, könyörtelen, lát- 

szólag figyelmes, de örökké titkolózó lény. Gabrielle gyakorlatilag 

senkinek sincs hasznára önmagán kívül. Egy éjszaka, gondolom, még 

mondani fog valamit valakinek. 

Pandora, két millenium gyermeke, aki szeretett Mariusom társa 
volt az én születésem előtt ezer évvel. Vérző márványból faragott is- 

tennő, hatalmas szépség, a rómaiak Itáliájának ősi lelkével, a legha- 

talmasabb nyugati birodalom szenátort rendjének erkölcsével. Nem 
ismerem. Arca oválisan dereng a hullámos barna fürtök erdejében. 

Olyan gyönyörűnek látszik, mint aki a légynek se tudna véteni. Lágy 

hangú, nézése ártatlanul esdeklő, makulátlan arca gyöngéd, érzékeny, 

megértő. Pandora titok. Nem értem, hogy hagyhatta el Marius. A ha- 

landó hímek megőrülnek érte, a nőstények irigyelik, ha felveszi hár- 

tyavékony, rövid selyemruháját, és karjára kígyót formázó ékszert 
húz. Hosszabb és többet takaró köntöseiben árnyként suhan a szo- 

bákban mintha nem érezné valóságosnak a környezetét, és ő, egy 

táncosnő kísértete, a tökéletes színpadot keresné, amelyet egyedül ő 

találhat meg. Képességei bizonyosan vetekednek Mariuséival. Ivott 
az édeni kútból, vagyis Akasa királynő véréből. Akaraterővel meg- 

gyújtja a ropogósra száradt tárgyakat, lebeg és eltűnik az éjszakai 

égen, megöli a fiatal vérivókat, ha fenyegetik, mégis jóindulatúnak 
látszik, örök nő, habár közömbös a nemek iránt, gyenge, panaszos 

asszony, akit szeretnék magamhoz ölelni. 

Santino, Róma régi szentje. Karcolatlan szépséggel csellengett át 
a rémségekben bővelkedő modern korba: ugyanaz az araszos vállú, 

széles mellkasú alak, olajbarna bőrét már megsápasztotta a bűvös és 

tüzes vér alkímiája, göndör hajának fekete erdejét gyakran megkurtít- 

ja alkonyatkor, talán azért, hogy ne legyen túl feltűnő, és tökéletes 
fekete ruhákat visel. Senkinek se mond semmit. Némán néz rám,  
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mintha sose beszéltünk volna teológiáról és miszticizmusról, mintha 

sose törte volna össze a boldogságomat, sose égette volna hamuvá if- 

júságomat, sose taszította volna száz évig tartó betegségbe alkotó- 

mat, sose fosztott volna meg minden vigasztól. Talán azt képzeli, 

hogy ő is ugyanolyan áldozat az elrendelés rögeszméjének hatalmas, 
intellektuális erkölcsdrámájában. Társak vagyunk a kárhozatban, 

ugyanannak a háborúnak a két veteránja. 

Időnként alamuszi, sőt gyűlölködő a nézése. Sokat tud. Nem be- 

csüli alá a régiek hatalmát, akik, miután évszázadokig kerülték a tár- 
saságot, most tökéletes fesztelenséggel mutatkoznak körünkben. Ha 

engem néz, fekete pillantása érzéketlen és passzív. Sötét borostája, 

amely örökre beágyazódott a bőrébe, ugyanolyan szép, mint volt. 
Minden ízében maga a közhelyes férfiasság, nyakkendő nélkül viselt,  

ropogós fehér ingéből kibuggyannak mellszőrzetének fekete gyűrűi; 

hasonlóan izgalmas fekete pihe borítja az alkarja látható részét és a 
csuklóját. Szereti a bőr- vagy szőrmegalléros, elegáns, de robusztus 

fekete felöltőket, az alacsony, fekete autókat, amelyek kétszáz mér- 

földet bírnak óránként, és folyton csattogtatja folyékony gáztól bűz- 
lő, arany öngyújtóját, csak azért, hogy belebámuljon a lángba. Senki 

se tudja, hol lakik, és mikor jön. 

Santino. Ennyit tudok róla. Tartjuk a jól nevelt distanciát. Gyaní- 

tom,  ő is iszonyúan szenvedhetett, de nem óhajtom feltörni a fényes 
fekete páncélt, és megnézni alatta valami vértől lucskos tragédiát.  

Santinót megismerni mindig lesz időm. 

Most pedig hadd írjam le legszűziesebb olvasóimnak, hogy mi- 
lyen most Mesterem, Marius. Annyi idő és élmény választ el, hogy 

mintha egy gleccser húzódna közöttünk. Az áthidalhatatlan szakadék  

vakító fehérsége fölött bámuljuk egymást, kizárólag finom és jól ne- 
velt halksággal beszélgetünk, én, a felületes szemlélő számára oly 

szelídnek tűnő fiatal, és ő, a nagyvilági, nagystílű tudós, a század 

bölcselője, az ezredév etikusa, minden idők krónikása. 

Ugyanolyan szálas mint volt, uralkodói jelenség még letompított 
huszadik századi öltözékben is, bár kabátjait a régi bársonyból csi- 
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náltatja, sejtelmes célzásként a pompára, amelyeket hajdani éjszaká- 

kon viselt. Mostanában néha levágja arany sörényét, amelyet oly 

büszkén lobogtatott Velencében. Értelme és nyelve változatlanul für- 

ge, ugyanúgy vágyik az ésszerű megoldásokra, végtelen türelem és  

törhetetlen kíváncsiság lakozik benne, és még most sem hajlandó le- 
gyinteni magára, ránk, vagy a világra. Nincs az a tudás, ami megtör- 

hetné; túlságosan erősre edzette a tűz és az idő, hogy megijedjen a 

technika borzalmaitól vagy a tudomány rontásától. Se a mikroszkóp, 

se a számítógép nem rendíti meg a végtelenbe vetett hitét, habár fen- 
séges gyámoltjai – Azok, Akiket Őrizni Kell, akik a megváltás ígére- 

tével kecsegtettek – rég ledőltek archaikus trónusukról. 

Félek tőle. Nem tudom, miért. Talán azért félek, mert tudnám 
ismét szeretni, és ha megszeretném, szükségem lenne rá, és ha szük- 

ségem lenne rá, akkor tanulni akarnék tőle, és ha tanulnék, megint az 

ő  hű tanítványa lennék minden dolgokban, és rá kellene jönnöm, 
hogy irántam tanúsított türelme nem pótolja a szenvedélyt, amely ré- 

gen lángolt a szemében. 

Nekem kell az a szenvedély! Szükségem van rá! De most elég 
Mariusból. Megélt kétezer évet, hol beáll minden aggály nélkül az 

emberi élet fősodrába, hol kiáll belőle, és örökké hordozni fogja szü- 

lőhazája, a verhetetlennek tűnő Róma augustusi aranykorának ele- 

ganciáját és csendes méltóságát. 
Vannak mások is, akik most nincsenek mellettem, de nálam vol- 

tak az Éjszigeten, és fogok is majd találkozni velük. Először is az ar- 

chaikus ikrek, Mekare és Maharet, őrizői annak az ősforrásnak,  
amelyből életünk ere fakad, gyökerei a szőlőtőkének, amelyen kiirt- 

hatatlan és gyönyörű virágainkat hajtjuk. 

Aztán itt van Jesse Reeves, a huszadik századi fióka, akit 
Maharet alkotott, a vámpírok legvénebbike, a szenzációs szörnyeteg.  

Jesse-t nem ismerem, de őszinte csodálója vagyok. A soknyelvű 

Jesse fölényes filozófiai, történelmi és okkult tudással érkezett az 

élőhalottak világába. Tűz által vész-e majd ő is, mint oly sok társunk, 
aki annyira elfáradt, hogy nem bírta elfogadni a halhatatlanságot? 
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Vagy újszerű és elpusztíthatatlan páncéllal ruházza fel ez a huszadik 

századi elmeél az észbontó változások ellen, amelyek ránk várnak? 
Ó, vannak mások. Vannak vándorok. Hébe-hóba hallom hangju- 

kat az éjszakában. Vannak vámpírok a messze távolban, akik semmit  

sem tudnak hagyományainkról, haragszanak írásainkra, lemosolyog- 
ják hóbortjainkat, „Egyesült Bokornak” gúnyolnak minket, furcsa  

„besorolatlan” lények, akik néha olyan indulatra gerjednek, ha meg- 

látják egy könyvállványon a Lestat, a vámpír puhafedelű kiadását, 

hogy szétszaggatják, és ízzé-porrá zúzzák hatalmas kezükkel a köny- 
vecskét. 

Bár megtörténhet, hogy a beláthatatlan jövőben ők is hozzá fog- 

nak járulni bölcsességükkel a kibontakozó krónikánkhoz. Ki tudja?  
Egyelőre még egy játékost kell jellemeznem, mielőtt folytatha- 

tom a mesémet.  

Ez te vagy, David Talbot, akit alig ismerek, aki észveszejtő se- 
bességgel írod lassan fölszakadó szavaimat, míg én megigézve bá- 

mulom, hogy az érzések, amelyek sokáig égettek belülről, miként 

nyernek alakot az öröknek tűnő papíron. 
Ki vagy te, David Talbot, aki életedben több mint hetvenéves 

tudós, és érzékeny, jó ember voltál? Ki tudná elmondani? Az a kortól 

és a halandó élet négy évszakjától megérlelt, a földi viszontagságok- 

tól megacélozott lélek minden emlékével és tudásával együtt került át 
egy fiatal férfi testébe. Majd ezt a testet, becses Grál-kelyhét éned- 

nek, amely oly jól ismerte a két állapot értékét, véleményedet nem  

kérdezve megtámadta legjobb barátod, a szerelmes szörnyeteg, a 
vámpír, aki nem kérve ki az engedélyedet, útitársat akart magának az 

örökkévalóságba, a mi szeretett Lestatunk. 

El sem tudom képzelni az ilyen erőszakot. Túlságosan távol ál- 
lok az emberiségtől, mert sose lettem teljes ember. Szépséged és erőd 

a sötétarany bőrű angol-hindu félvéré, akinek testét élvezed, szemed- 

ben az öregember higgadt és félelmetesen acélos lelkét látom.  

Elegánsan nyírott hajad selymes és fekete. Piperkőc hiúsággal és 
szigorú brit mértéktartással öltözködsz. Úgy nézel rám, mintha kí- 
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váncsiságod kizökkenthetne, holott szó sincs ilyesmiről. 

Úgy merj bántani, hogy elpusztítalak. Nem érdekel, mennyire 
erős vagy, miféle vért kaptál Lestattól. Többet tudok nálad. Mert 

megmutatom a fájdalmamat, ebből még nem következik, hogy sze- 

retlek. Magamért teszem és másokért, a többiekért, és a halandói- 
mért, akik közül kettőt nemrég vettem magamhoz, ezért a két drága- 

ságért, akik ketyegő óraként mérik képességemet a folytatásra. 

Szimfónia Sybelle-nek. Ez lehetne a címe ennek a vallomásnak. 

Miután pedig Sybelle-nek a lehető legjobbat akarom adni magamból, 
te is a legjobbat kapod. 

Nem elég ennyi a múltból? Nem elegendő bevezető-e ez a pilla- 

nathoz, amikor New Yorkban megláttam Krisztus arcát a kendőn? 
Azzal kezdődik eddigi életem utolsó fejezete. Nincs tovább. Mindent 

tudsz, már csak az a rövid és kínos út hiányzik, amely idehozott. 

Légy a barátom, David. Nem akartam olyan borzasztó dolgokat 
mondani neked. Fáj a szívem. Most arra van szükségem, hogy biztass 

a folytatásra. Segíts a tapasztalataiddal. Nem elég még? Folytatha- 

tom? Hallani akarom Sybelle muzsikáját. Beszélni akarok drága 
megmentőimről. Nem tudom felmérni ennek a történetnek a kihatá- 

sait, csak annyit tudok, hogy készen állok... Átértem a Sóhajok Híd- 

ján a túloldalra. 

Igen, ebben én döntök. Te csak vársz, hogy írhass. 
Hát akkor hadd térjek rá Veronika kendőjére. 

Hadd térjek rá Krisztus arcára, mintha megint abban a régi, ha- 

vas télben kapaszkodnék felfelé a dombra, Vlagyimir városának 
csorba kupolái alatt, hogy a barlangkolostorban a szemem láttára 

alakuljon ki fából és festékből az Ő arca, Krisztusé, igen, a Megvál- 

tóé, az Élő Istené. 
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NEM AKARTAM elmenni hozzá. Tél volt, és nagyon jól érez- 

tem magamat Londonban. Moziba jártam, megnéztem a Shakes- 

peare-adaptációkat, éjhosszat a színdarabokat és a szonetteket olvas- 

tam. Pillanatnyilag semmi sem érdekelt Shakespeare-en kívül. Lestat 

szoktatott rá. Ha már nagyon el voltam keseredve, csak felcsaptam 

valamelyik könyvét, és olvastam. 
Ám Lestat hívott. Lestat félt, vagy legalábbis ezt állította. 

Mennem kellett. Amikor utoljára bajban volt, nem rohanhattam 

a segítségére. Ez egy külön történet, de semmi sem lehet olyan fon- 

tos, mint az, amit most akarok elmesélni. 

Már tudtam, hogy Lestat egyetlen érintéssel romba döntheti ne- 

hezen kivívott lelki békémet, ám ő azt akarta, hogy jöjjek, tehát men- 
tem.  

Először New Yorkban találtam, bár ő ezt nem tudta. Pocsékabb 

hóviharba akkor se vihetett volna bele, ha akarja. Egy olyan halandót 

ölt le azon az éjszakán, akit szeretett. Az utóbbi időben rákapott, 

hogy a leghírhedtebb, legocsmányabb bűnözőkből szemelgetett, és 

egy darabig sündörgött a választott áldozat körül, mielőtt lakomát 

csapott belőle. 
Nem értettem, mit akar tőlem. Te ott voltál, David, segíthettél 

neki. Legalábbis így tűnt. Mivel a fiókája voltál, nem hallhattad a hí- 

vását, valamilyen módon mégis értesített téged, és összejöttetek, mint  
két finom úr, hogy jól nevelten, letompított hangon megvitassátok 

Lestat legújabb félelmeit. 
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Mikor legközelebb utolértem, már New Orleansban volt, és 

minden kertelés nélkül kitálalt. Ott voltál. A Sátán meglátogatta em- 

ber képében. A Sátán tudott alakot változtatni, az egyik pillanatban 

denevérszárnyú, hasított patájú szörnyeteg volt, a másikban hétköz- 

napi ember. Lestat egészen bevadult ezektől a történetektől. A Sátán 
azt a félelmetes ajánlatot tette neki, hogy Lestat legyen az ő segítője  

Isten szolgálatában. 

Emlékszel, milyen flegmán reagáltam a sztorijára, a kérdéseire, a 

könyörgésére, hogy adjunk tanácsot? Ó, én megmondtam neki hatá- 
rozottan, hogy őrültség követni ezt a szellemet, őrültség elhinni, 

hogy bármilyen testetlen lény igazat mondhat neki. 

Ám csak most tudhatod, milyen sebeket tépett fel különös és 
csodálatos meséjével. Szóval a Sátán pokoli segítőjévé, és ennél fog- 

va Isten szolgájává tehetné? Sírni vagy nevetni tudtam volna, az ar- 

cába szerettem volna vágni, hogy én is hittem egyszer magamat a 
gonoszság szentjének, amikor rongyokban dideregve kergettem áldo- 

zataimat a párizsi télben, Isten nagyobb dicsőségére. 

Persze ő tudta ezt. Fölösleges lett volna még jobban megsebezni, 
elfordítani róla a mese reflektorfényét, amely kijár Lestatnak, a ra- 

gyogó csillagnak. 

Mohát lengető tölgyfák alatt beszéltünk, kulturált hangon. Te és 

én könyörögtünk, hogy legyen elővigyázatos. Amit természetesen el- 
engedett a füle mellett. 

Az egész valahogy össze volt keverve Dorával, a bűbájos halan- 

dóval, aki akkor lakott ebben a házban, ugyanebben a téglafalú, ódon 
zárdában, annak az embernek a lányával, akit Lestat hosszas cserké- 

szés után meggyilkolt. 

Mérgelődtem, mikor megparancsolta, hogy vigyázzunk Dorára,  
de csak egy kicsit. Én is voltam szerelmes halandókba. Nekem is  

megvannak a magam meséi. Most Sybelle-t és Benjamint szeretem, 

akiket a gyermekeimnek hívok, és a ködös múltban más halandók 

titkos trubadúrja voltam.  
Na szóval, beleszeretett Dorába, halandó kebelre hajtotta a fejét, 
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a lány méhének vérét akarta, nehogy baja essék, bele volt habarodva, 

odáig volt érte, az őrületbe kergette az apa szelleme és a Kalánfülű 

Angyal udvarlása. 

Hát Dora, mit mondjak Doráról? Hogy egy Raszputyin képessé- 

geit rejtegeti egy novícia arca mögött, holott nem látnok és nem 

misztikus, hanem gyakorlott teológus és aranyszájú hitszónok, aki- 

nek egyházi ambíciói mellett eltörpül Szent Péter és Szent Pál 

együttvéve, és természetesen olyan, mint azok a virágok, amelyeket  

Lestat szokott szakítani a világ Sötétlő Erdejéből: igéző és ínycsik- 
landó lényecske, Isten teremtésének dicső példánya. Hollóhaj, cse- 

resznyeszáj, porcelánarc, nimfához méltó alak. 

Persze rögtön tudtam, melyik pillanatban hagyta el Lestat ezt a 
világot. Megéreztem. New Yorkban tartózkodtam, a közelében, és te 

is ott voltál. Egyikünk sem akarta elengedni. Aztán jött az a pillanat, 

amikor eltűnt a hóviharban, amikor úgy szippantották ki a földi lég- 
körből, mintha sose lett volna itt. 

Mivel a fiókája vagy, nem hallhattad, minő tökéletes csend kö- 

vette eltűnését. Nem tudhattad, mennyire eltűnt az anyagból, amely 
valaha visszhangozta a szívverését. 

Én tudtam, és azt hiszem, a figyelmünk elterelésére én javasol- 

tam, hogy menjünk el a megsebzett halandóhoz, aki nyilvánvalóan 

összetört, mikor apját megölte ugyanaz a jóvágású, szőke, vérszopó 
rém, aki bizalmasává és barátnőjévé fogadta. 

Nem esett nehezünkre támogatni a rövid és mozgalmas éjszaká- 

kon, amikor rémség követett rémséget, apjának meggyilkolását felfe- 
dezték, disznóságaiból zamatos pecsenyét sütött a világsajtó.  

Mintha nem is egy rövid idő, de száz év telt volna el azóta, hogy 

leköltöztünk délre, ebbe a házba, amelyeknek szobáit zsúfolásig 
megtöltötte Dora apjának keresztekből, szobrokból és ikonokból álló 

hagyatéka. Olyan egykedvűen fogtam őket a kezembe, mintha sose 

szerettem volna az efféle kincseket. 

Mintha egy évszázad telt volna el azóta, hogy tisztességesen fel- 
öltöztem Dora kedvéért: beszereztem az Ötödik sugárút valamelyik 
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butikjából egy régi vörös bársonyból szabott kabátot, egy ropogós 

fehér inget, rengeteg lötyögős csipkével, hozzá fekete gyapjúszövet 

csőnadrágot, fényes bokacsizmát. Ebben kísértem el Dorát egy óriási, 

túlzsúfolt hullaházba, hogy a gúnyos neonfényben azonosítsa apjá- 

nak levágott fejét. 
Egy jó dolog van a huszadik századnak ebben az utolsó évtized- 

ében: a korombeli férfi akármilyen hosszú hajat viselhet. 

Mintha egy évszázad telt volna el azóta, hogy megfésültem Dora 

kedvéért dús, fürtös, és most az egyszer tiszta hajamat. 
Mintha egy évszázad telt volna azóta, hogy olyan rendíthetetle- 

nül álltunk mellette, sőt karjánál fogva támogattuk ezt a hosszú nya- 

kú, rövid hajú, bűbájos boszorkát, aki zokogva siratta apja halálát, és 
eszeveszetten bombázott bennünket rögeszmés, intelligens és objek- 

tív kérdéseivel, sötét természetünket firtatva, mintha a vámpírok ana- 

tómiájának gyorstalpaló oktatása valamilyen módon lezárhatná az 
egészségét és ép eszét fenyegető rémségek sorozatát, és visszahoz- 

hatná lelkiismeretlen, gonosz apját. 

Nem, igazából nem Roger visszatéréséért könyörgött, mert fel- 
tétlenül hitt Isten irgalmában és mindentudásában. Mellesleg, elég 

nagy megrázkódtatás egy levágott fejet látni, még akkor is, ha 

fagyasztott. A fejet kikezdte egy kutya, mielőtt megtalálták, és 

mondhatom, még engem is meghökkentett, mivel a modern törvény- 
széki orvostan szigorú szabályai tiltják a kozmetikázást. (A kórbonc- 

nok asszisztensnője szelíden megkérdezte, hogy nem vagyok-e túl fi- 

atal az ilyesmihez. Dora öccsének nézett. Micsoda kedves asszony  
volt! Igazán érdemes lenne tenni egyszer egy kiruccanást a hivatalos  

halandó világba, hogy ne mindig „Botticelli-angyalnak” hívjanak, 

mert az a skatulyám az élőhalottak között, hanem „kötelességtudó fi- 
atalembernek”.) 

Dora arról álmodott, hogy Lestat visszatér. Mi más szabadíthatta 

volna meg igézetünktől, mint a koronás királyfi áldása? 

Álltam a felhőkarcoló lakosztályának sötét üvegablakában, néz- 
tem a mély havat az Ötödik sugárúton, várakoztam és imádkoztam 
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Dorával, búsultam, mert a föld nagyon üres lett régi ellenségem nél- 

kül, és arra gondoltam a bolond fejemmel, hogy idővel Lestat eltűné- 

sének titka is megoldódik, bánat és csekély veszteség lesz a vége, 

mint minden csodának, jelentéktelen kinyilatkoztatással ajándékoz 

meg, amelytől egy kicsit majd jobban mímelhetem, hogy még mindig 

élek, mint azon a réges-régi velencei éjszakán, amelyen örökre elsza- 

kadtam Mesteremtől. 

Nem féltettem Lestatot, nem igazán, nem fűztem különösebb 

reményeket a kalandjához. Arra számítottam, hogy majd beállít, és 

előad valami fantasztikus marhaságot. Szabályos Lestat-duma lesz, 

mert senki más nem tudja hozzá hasonlóan felfújni a fontoskodó ka- 

landjait. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem cserélt testet egy 
halandóval, mert tudom, hogy megtette. Nem azt akarom mondani, 

hogy nem keltette föl rettenetes Akasa anyánkat, mert tudom, hogy 

megtette. Nem azt akarom mondani, hogy nem verte szét avatag, ba- 
bonás párizsi bokromat a francia forradalmat megelőző, hejehujás 

években, mert tudom, hogy azt is megtette. Azzal kerget az őrületbe,  

ahogy összekapcsolja ezeket az epizódokat, mintha ezek a rémületes 
véletlenek valamilyen jelentőségteljes láncnak a szemei lennének, 

pedig nem azok. Ezek bárgyú viccek. Lestat is tudja. De neki muszáj  

színfalakat hasogató végzetdrámát csinálni abból, hogy beverte a lá- 

ba nagyujját. 
A vámpírok James Bondja, Sam Spade-je! A rocksztár, aki két 

óra hosszat vonít egy halandó színpadon, majd visszavonul egy 

rahedli lemezzel, amelyekből azóta is gennyesre keresi magát! 
Ért hozzá, hogy tragédiát facsarjon ki a viszontagságaiból, és 

minden egyes vallomásos paragrafusban, amelyet leír, megbocsát 

magának mindenért. 
Igazán nem hibáztathatom, de utálom, ahogy ott fekszik kómá- 

ban a kápolnájában, bámul a magára mért csendbe, hiába rajzanak 

körülötte a tanítványok, akiket ugyanaz érdekel, mint engem, vagyis  

hogy előidézett-e Krisztus vére valamilyen változást, és láthatjuk-e  
benne az Átlényegülés valamilyen nagyszerű megnyilvánulását? 
 

 

341 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

Hamarosan rátérek erre is. 

Addig karattyoltam, míg bemanővereztem magamat a sarokba. 
Tudom én, miért neheztelek Lestatra, és olyan vigasztaló, hogy pü- 

fölhetem a hírnevét, két ököllel csépelhetem irdatlanságát! 

Olyan sokra megtanított. Ő hozott el eddig a pillanatig, amikor 

összefüggően és nyugodtan diktálom az életrajzomat, ami lehetetlen 

lett volna, ha nem sietek a segítségére a drágalátos Memnoch és a tö- 

rékeny kicsi Dora dolgában. 

Kétszáz éve kivetkőztetett az illúzióimból, hazugságaimból, 

ürügyeimből, és kilökött pucéran a párizsi utcára, hogy keressem 

meg ismét a dicsőséget a csillagfényben, amelyet valaha ismertem, 

aztán nyomorultul elveszítettem.  
Ahogy vártunk a csinos lakásban Szent Patrik székesegyháza fö- 

lött, el sem tudtam képzelni, mitől foszthat meg még. Csak azért gyű- 

lölöm, mert ma már nem tudom elképzelni nélküle a lelkemet. Egész 
mostani énemet neki köszönhetem, mégsem tehetek semmit, hogy 

felébresszem fagyos álmából. 

De hadd foglalkozzak egyszerre csak egy dologgal. Mi értelme 
visszamenni a kápolnába, ismét megérinteni, és könyörögni neki, 

hogy figyeljen rám, amikor úgy fekszik ott, mint akit elhagyott az ér- 

telem, hogy sose térjen vissza?  

Ezt nem fogadhatom el. Nem akarom. Elveszítettem minden tü- 
relmemet. Elveszítettem vigasztalómat, a fásultságot. Elviselhetet- 

lennek találom ezt a pillanatot. 

De el kell mondanom neked dolgokat. 
El kell mondanom, mi történt, amikor megláttam a Kendőt, ami- 

kor eltalált a nap, és hogy mit láttam, amikor végre odaértem 

Lestathoz, és olyan közel férkőztem hozzá, hogy a vérét ihassam.  
Igen, maradjunk csak a témánál. Már tudom, miért fűzi láncba az 

eseményeket. Nem gőgből, hanem szükségszerűségből. A mese nem 

mondható el, ha az egyik láncszem nem kapcsolódik a másikba, és 

mi, a ketyegő idő szegény árvái, nem ismerünk más mérőeszközt a 

sorozaton kívül. Mikor lezuhantam a behavazott feketeségbe, egy 
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olyan világba, amely rosszabb a semminél, én is a lánc után kaptam, 

nem? Ó, Istenem, mit nem adtam volna abban a rettenetes aláhullás- 

ban, ha megkapaszkodhatok valami annyira szilárdban mint egy vas- 

lánc! 

Olyan váratlanul jött vissza – hozzád, Dorához és hozzám. 
A harmadik napon történt, nem sokkal hajnal előtt. Hallottam,  

hogy az üvegtorony alján csapódik az ajtó, aztán az a hang, az a kí- 

sérteties dobszó, amely évről évre erősebb. Lestat szívének dobogá- 

sa. 
Ki állt föl elsőnek az asztaltól? Én béna voltam a félelemtől. Túl 

gyorsan jött, és az a vad szagfelhő fogta körül, erdő- és földszag. Át- 

tört minden korláton, mintha azok üldöznék, akik elrabolták, pedig 
senki sem volt mögötte. Berontott a lakásba, becsapta az ajtót, aztán  

megállt előttünk, rettenetesebben mint valaha hittem volna, romo- 

sabban mint valaha is láttam korábbi kisded vereségeiben. 
Dora feltétlen szerelemmel futott hozzá, Lestat pedig túlságosan 

emberi szeretetéhséggel úgy rántotta magához, hogy attól féltem, el- 

pusztítja. 
– Most már biztonságban vagy, drágám! – kiáltotta a lány, hogy 

érteni lehessen, amit mond. 

De csak rá kellett néznünk, és tudhattuk, hogy még nem végzett, 

bár mi is ugyanazokat az üres szavakat mormoltuk az előtt, ami a 
szemünk elé tárult. 
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AZ ÖRVÉNYBŐL JÖTT. Az egyik cipőjét elhagyta, a kabátja 

elszakadt, zilált hajába tüskék, száraz levelek, virágszirmok akadtak. 
Lapos csomaggá hajtogatott kelmét szorított a melléhez, úgy, 

mintha az egész világ sorsát hímezték volna bele a vászonba. 

Ám az volt a legborzasztóbb, a legiszonyatosabb, hogy kitépték 

abból a gyönyörű arcából a fél szemét, és a vámpírszemhéjak ránco- 

san rángva próbálták eltakarni az üreget, tiltakozva ennek az örök tö- 

kélyre ítélt testnek az elcsúfítása ellen. 

Szerettem volna magamhoz ölelni. Szerettem volna megvigasz- 

talni, azt mondani neki, hogy akárhol járt, és akármi történt vele, 

most már biztonságban van mellettünk, ám őt semmi sem nyugtathat- 

ta meg. 
Mélységes kimerültségünk megmentett az elkerülhetetlen mesé- 

től. Be kellett menekülni sötét zugainkba a fürkész nap elől, ki kellett 

várnunk a következő estét, amikor Lestat majd előjön, és elmeséli, 

mi történt vele. 
A batyut magához szorítva, minden segítséget elutasítva elzár- 

kózott tőlünk a sebével. Nem tehettem mást, hagynom kellett. 

Lerogytam azon a reggelen a saját nyugvóhelyemen, a tiszta, 

modern sötétség biztonságában, és úgy sirattam Lestatot, akár egy 

gyerek. Ó, miért siettem a segítségére? Miért kell ilyen meggyalázot- 

tan látnom azt, aki iránt oly sok évtizedig tartó fáradságos munkával 

építettem fel magamban az örök szeretetet? 

Valami száz éve betántorgott a Vámpírszínházba, követve lázadó 
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sarjainak, a szelíd, gyöngéd Louis-nak és a halálra ítélt gyermeknek 

nyomát. Akkor nem szántam, pedig bőre csupa forradás volt Claudia 

ügyetlen és ostoba gyilkossági kísérletétől. 

Szeretni szerettem, de ez csupán testi szerencsétlenség volt, ame- 

lyet a gonosz vér úgyis meggyógyít, és tudtam ősi tanainkból, hogy a  
gyógyulásban még nagyobb erőre tesz szert, mint amennyivel valaha 

is megajándékozhatná a derűs idő. 

Ám most a lélek pusztulását láttam az elkínzott, vértől csíkos, 

boldogtalan arcban, amelyben elviselhetetlenül villogott az egyetlen 
kék szem. 

Nem emlékszem, miről beszéltünk, David, csak arra emlékszem, 

hogy sürgősen menekülnünk kellett a reggel elől, és ha te is sírtál, én  

ugyan nem hallottam, mert nem figyeltem oda. Ami Lestat csomagját 

illeti, ugyan mi lehetett? Nem emlékszem, hogy foglalkoztam volna  

vele. 
Következő este: 

Halkan lépett be a lakosztály szalonjába, abban a néhány becses, 

csillagfényes pillanatban, mielőtt szakadni kezdett a sötétségben a 
hó. Megmosakodott, átöltözött, sebzett, véres lába kétségtelenül 

meggyógyult. Új cipő volt rajta. 

Ám semmi sem enyhítette megtépett arcának iszonyatát. Kar- 

mok vagy körmök szántották fel a bőrt a ráncos szemhéjak körül. 
Csendesen leült. 

Rám nézett, és arcán földerengett az elragadó mosoly. 

– Engem ne félts, Armand, kicsi ördög – mondta. – Mindnyá- 
junkat féltsél. Én most semmi vagyok. Nagy semmi. 

Fojtott hangom elsuttogtam neki a tervemet. 

– Hadd menjek le az utcára, hadd lopjak neked egy szemet va- 
lamelyik halandótól, valamelyik bűnözőtől, aki elpocsékolt minden 

testi adományt, amellyel Isten megajándékozta! Hadd tegyem bele a  

szemüregedbe! Véred átmossa, és látni fogsz vele. Tudod, hiszen 

magad is láttad egyszer ezt a csodát Maharet ősanyánál, aki a varázs- 
vérében fürdő halandó szemekkel lát! Megteszem! Csak egy perc, 
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már itt is vagyok vele. Magam leszek orvosod, magam illesztem a 

helyére. Kérlek! 
Csak a fejét rázta, és futó csókot lehelt az arcomra. 

– Miért szeretsz még azok után is, amit veled tettem? – kérdezte.  

Gyönyörű volt sima, pórustalan, napbarnított bőre, és még az üres  
szemgödör helyén sötétlő vágás is úgy fordult felém, mintha valami- 

lyen titkos hatalomnál fogva közvetíthetné a látomást a szívnek. Su- 

gárzó volt és jóvágású, arca mély pírban izzott, mint aki valamilyen 

hatalmas misztériumot látott. 
– Igen, valóban az történt – mondta, és ezúttal sírva fakadt. – Azt 

láttam. El kell mondanom nektek mindent. Úgy higgyétek el, mint 

ahogy elhittétek a tegnap esti vadvirágokat a hajamban, a vágásokat 
– nézzétek csak a kezemet, ott nem gyógyul olyan gyorsan. Higgye- 

tek nekem!  

Akkor te közbeavatkoztál, David. 
– Mesélj, Lestat. Akár egy örökkévalóságig vártunk volna rád 

itt. Meséld el. Hová vitt ez a Memnoch nevű démon? – Milyen vi- 

gasztaló és ésszerű volt a hangod! Akárcsak most. Azt hiszem, ezért 
lettél, hogy ésszerűen gondolkozz, és ha megkockáztathatom, minket 

is rákényszeríts, hogy a modern tudatosság fényében lássuk a szeren- 

csétlenségünket. De erről még sok éjszakán át beszélhetünk. 

Hadd térjek vissza ahhoz a jelenethez, amikor hárman ültünk a 
feketére lakkozott kínai székeken az üveglapú asztal körül, és akkor 

bejött Dora, akit megrendített Lestat jelenléte, mert halandó érzék- 

szervei nem készítették föl erre. Milyen bájos kép volt, hosszú haty- 
tyúnyakával, csillogó, fekete, fiús hajával, amelyet olyan rövidre vá- 

gatott, hogy kilátsszék törékeny tarkója, öv nélküli, hosszú, bíborvö- 

rös köntösében, amely gyönyörűen kirajzolta apró mellét és karcsú  
combját. Micsoda angyala ez az Istennek, gondoltam mélán, a lenya- 

kazott kokainbáró örököse. Olyan tanokat oktat, hogy a bujaság po- 

gány istenei boldogan kanonizálnák érte. 

Sápadt nyakán muslinca nagyságú aranykeresztet viselt egy 
olyan súlytalan láncon, amelynek parányi szemeit mintha a tündérek 
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ötvözték volna. Csak piaci áruk azok a megszentelt tárgyak, amelyek 

ennyi hanyagsággal hullnak a hószín keblekre. Kíméletlen gondolat 

volt, de hát én közömbösen leltároztam fel Dora szépségét. Duzzadó 

melle, az árnyékos völgy az egyszerű, sötét köntös mély kivágásában 

többet mondott Istenről és az isteniről. 
Ám legszebb ékessége ezekben a percekben a könnyes és lelkes 

szerelem volt. Nem félt a megcsonkított arctól, kecses, fehér karjai  

újra magukba zárták Lestatot. Olyan biztos volt magában, és olyan 

hálás azért, hogy Lestat szelíden engedi ölelni magát! Olyan hálás 
voltam Dorának, amiért szereti. 

– Szóval volt mit mesélnie a Sötétség Fejedelmének? – kérdezte 

Dora, és nem fojthatta el hangjának remegősét. – Tehát levitt az ő 
poklába, aztán visszaküldött? – Két tenyerébe fogta Lestat arcát, és 

maga felé fordította. – Meséld el, milyen volt ez a pokol, meséld el, 

miért kell félnünk. Meséld el, miért félsz, bár azt hiszem, még annál 
is sokkal rosszabb lehet mint amit most látok benned. 

Lestat bólintott. Felállt a kínai székről, és a kezét tördelve jár- 

kálni kezdett. Nála mindig ez a bevezetője a mesélésnek. 
– Hallgassatok meg mindent, aztán ítéljetek – mondta, és ránk 

szögezte egyetlen szemét, akik összebújtunk az asztalnál, háromfős, 

aggodalmas kis hallgatóságára, akik hajlandók voltunk mindent meg- 

tenni a kedvéért. Különösen sokáig időzött a tekintete rajtad, David, 
a férfias tweedbe öltözött, angol tudóson, mert te, nyilvánvaló szere- 

teted ellenére is, kritikusan nézted, készen arra, hogy bölcsességeddel 

értékeld szavait. 
Beszélni kezdett. Sok-sok óráig beszélt. Órák hosszat zuhogtak 

belőle a túlfűtött, rohanó, egymás sarkára hágó szavak, időnként meg  

kellett állnia, hogy kifújja magát, de sosem tartott igazi szünetet, be- 
töltötte kalandos meséjével a hosszú éjszakát. 

Igen, Memnoch, a Sátán levitte a pokolba, de az egy olyan po- 

kol, amelyet Memnoch talált ki, a tisztítótűz helye; itt szívesen látnak  

minden lelket, amelyik önként szakad ki a halál mindeneket beszip- 
pantó örvényéből. 
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Abban a Purgatóriumban szembesülnek minden cselekedetükkel,  

és elsajátítják a legrettenetesebb leckét, hogy minden tettnek a végte- 
lenbe nyúló következményei vannak. A gyilkost és az anyát, az ártat- 

lanul lemészárolt, csavargó gyermeket, a csatatér vérfürdőjéből érke- 

zett katonát, mindenkit befogadnak e füstös, tüzes, kénköves helyre, 
de csak azért, hogy lássa a sebeket, amelyeket véletlenül vagy harag- 

ból ütött másokon, hogy megszondázhassa az általa megbántott szí- 

vek és lelkek mélységeit! 

Ezen a helyen minden csak káprázat, de ezek között is a legiszo- 
nyatosabb a Megtestesült Isten, aki engedélyezte e végső okulást 

azoknak, akik méltóképpen akarnak belépni az Ő paradicsomába. Ezt 

is látta Lestat, a mennyeknek országát, amelyet egymilliószor pillan- 
tottak meg szentek és haldoklók, az örökké virágzó fákat és örökké 

illatozó virágokat, és a megszámlálhatatlan kristálytornyot, amelyek- 

ben boldog lények laknak, akik lehullatták magukról a húst, és végre 
beállhatnak dalolni a megszámlálhatatlan angyal közé a kórusba. 

Régi mese volt. Túl régi. Túlságosan sokszor elmondták már ezt 

a mesét a tárt kapujú mennyországról, és Istenről, a mi Teremtőnkről,  
aki örökké árasztja magából a fényt. Ez a fény köszönt mindeneket, 

akik a misztikus lépcsőt megmászva csatlakoznak az égi udvarhoz 

örökkön örökké. 

Hány tetszhalálból ébredő halandó küszködött már, hogy szava- 
kat találjon ugyanezekre a csodákra? 

Hány szent állította, hogy megpillantotta e leírhatatlan és elmúl- 

hatatlan édent? 
És milyen agyafúrtan érvelt ez a Memnoch, hogy elnyerje a ha- 

landók részvétét! Ő, egyedül ő szállt szembe az irgalmatlan és kö- 

zömbös Istennel, ő könyörgött Neki, hogy tekintsen le szánalommal  
erre az anyagból vétetett fajra, amely az önzetlen szeretet puszta esz- 

közével növesztett magának az isteni érdeklődésre méltó lelket? 

Ekkor zuhant le az égből Lucifer, a Fényes Csillag, a Hajnalnak 

Fia – az angyal, aki szót mert emelni az emberek immár angyali áb- 
rázatú és lelkületű fiaiért és leányaiért. 
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„Add meg nekik a Paradicsomot, Uram, nyisd meg előttük, mi- 

helyt megtanulták iskolámban, miként kell szeretni mindent, amit te- 

remtettél!” 

Ó, egy egész könyvet töltött meg ez a kaland! A Memnoch, a Sá- 

tán nem préselhető bele ebbe a néhány igazságtalan bekezdésbe! 
De ez a summája annak, amit hallottam abban a vacogtató New 

York-i szobában, rá-ránézve Lestat eszelős alakjára, ahol rohangál a 

szüntelen havazás fehér háttere előtt. Robajló elbeszélése közben ki- 

zártam magamból a város robaját, és viaskodtam a borzasztó féle- 
lemmel, hogy ki kell majd ábrándítanom az elbeszélés csúcspontján. 

Mert emlékeztetnem kell, hogy nem tett egyebet, mint új és plaszti- 

kus formába gyúrta a szentek ezreinek misztikus utazását. 
Tehát iskola, és nem örök tűz, amelyet Dante olyan szemlélete- 

sen ír le, hogy kifordul az olvasó gyomra, és még a szelíd Fra 

Angelico se tudta megállni, hogy meg ne fesse az örök lángokban lu- 
bickoló, pucér halandókat. 

Iskola, a reménység helye, a megváltás ígérete. Örvendezhet- 

nénk neki talán még mi is, a Sötétség Gyermekei, akik annyi gyilkos- 
ságot könyvelhetnek el bűneik között mint annak idején a hunok 

vagy a mongolok. 

Ó, ez nagyon édes, a túlvilági életnek ez a képe, ahol a világ 

rémségeit rá lehet kenni a bölcs, de távoli Istenre! 
Bár igaz lenne! Bár úgy lenne, hogy a világ összes verse és 

festménye nem egyéb, mint ennek a tündöklő reménységnek a tükre! 

El is szomoríthatott volna annyira, hogy lehorgasszam a fejemet, 
és rá se bírjak nézni többé az elbeszélőre. 

Ám volt egyetlen epizódja a mesének, Lestat számára futó talál- 

kozás, amely fenyegető arányokat öltve ugrott ki a szövegösszefüg- 
gésből, és annyira beleakaszkodott a gondolataimba, hogy Lestat már 

rég folytatta a meséjét, amikor én még mindig azon a jeleneten rá- 

gódtam, hogy Lestat magának Krisztusnak a véréből ivott a Via  

Dolorosán. Hogy ő beszélt a testet öltött Istennel, aki a maga akara- 
tából ment a Golgotán várakozó kínhalálba. Hogy Lestat, a rémült, 
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remegő tanú, ott állt az ókori Jeruzsálem szűk, poros utcáján, hogy 

lássa a Mi Urunknak elhaladását, és Ő, az Elő Isten, aki a keresztge- 

rendát hurcolta a vállán, torkát kínálta Lestatnak, a választott tanít- 

ványnak! 

Ezt a fantáziát, ezt az őrületet! Nem gondoltam, hogy bármi is 

legyen ebben a mesében, ami ennyire sértő. Nem vártam, hogy tüzet 

érezzek tőle a mellkasomban, és annyira összeszoruljon a torkom, 

hogy egyetlen szó se férhessen ki rajta. Nem akartam ezt. Sebzett 

szívemben az volt az egyetlen megváltása, ha elgondoltam, minő ok- 
talan furcsaság, hogy ebbe a képbe – Jeruzsálem, a poros utca, a dü- 

hös tömeg, a gerenda súlya alatt támolygó, véresre korbácsolt Isten – 

belevettek egy régi, kedves legendát egy asszonyról, aki a kendőjével 
törli le Krisztus véres verejtékét, és ezzel örök időkre megőrzi az Is- 

ten ábrázatát. 

Nem kell ahhoz tudósnak lenni, David, mert a laikus is tudja, 
hogy ilyen szenteket más szentek teremtettek a századok során, mert  

kellettek a szereplők a falusi passiójátékokhoz. Veronika! Veronika, 

akinek a neve is azt jelenti, hogy Igaz Képmás! 
És a mi hősünk, a mi Lestatunk, a mi Prométheuszunk elfutott az 

Isten kezéből kapott kendővel a Menny, a Pokol és a Via Dolorosa 

rettenetes és hatalmas birodalmából, azt ordítva: Nem!, és Nem aka- 

rom!, és eszeveszett lihegéssel végignyargalt a behavazott New Yor- 
kon, hátat fordítva mindennek, mert neki csak mi kellünk. 

Szédültem. Háború dúlt bennem. Nem bírtam ránézni. 

Ő csak beszélt, már megint a zafírkék mennyországnál tartott, 
meg az angyalkórusoknál, vitatkozott magával, veled, Dorával, és az 

egész beszélgetés olyan lett mint a széttört üveg. Nem állhattam to- 

vább. 
Krisztus vére volna benne? Krisztus vére érintette az ajkát, az ő 

tisztátalan ajkát, élőhalott ajkát, Krisztus vére magasztalta szörnyű- 

séges cibóriummá? Krisztus vére?  

– Hadd igyak belőled! – kiáltottam hirtelen. – Lestat, hadd igyak 
belőled, hadd igyak a véredből, amelyben benne van az Övé! – Ma- 
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gam se hittem, hogy ilyen mohó, ilyen kétségbeesett tudjak lenni. –  

Lestat, hadd igyak! Hadd lássam ajkammal és nyelvemmel a vért! 
Hadd igyak, kérlek; nem tagadhatod meg tőlem ezt az egyetlen pilla- 

natot! Mert ha Krisztus volt... ha ő volt... – Nem tudtam befejezni. 

– Ó, esztelen, bolond gyermek! – mondta. – Ha belém vágnád 
fogadat, annyit tudnál meg belőle, amennyit áldozatainkban látha- 

tunk. Azt tudnád meg, amit hitem szerint láttam. Azt ismernéd meg, 

amit hitem szerint tudtomra adtak. Azt tudnád meg, hogy ereimben a 

saját vérem folyik, de hát ezt most is tudod. Azt tudnád meg, hogy 
hitem szerint Krisztus volt, de ennél nem többet. 

– Nem, én tudni fogom! – Felálltam, reszketett a kezem. –  

Lestat, add meg nekem ezt az egyetlen ölelést, és soha többé nem ké- 
rek tőled semmit, amíg világ a világ. Hadd illesse ajkam a torkodat! 

Lestat, hadd ellenőrizzem a mesét! Engedd! 

– Megszakad tőlem a szíved, te kis szamár – mondta könnybe 
lábadó szemmel. – Mindig ezt csináltad velem.  

– Te ne ítélj fölöttem! – kiáltottam. 

Folytatta, csak nekem címezve szája és elméje szavait. Nem is 
tudom, hallotta-e valaki rajtam kívül. De én hallottam, és egyetlen 

szavát sem fogom elfelejteni: 

– No és akkor mi van Armand, ha Isten vérét találod bennem, és  

nem valami gigászi átvágás egy darabját? Menj el a hajnali misére, 
és ejtsél zsákmányt azok közül, akik most járultak szentáldozáshoz! 

Micsoda remek vadászat lenne az, Armand, kizárólag olyanokból 

csemegézni, akik magukhoz vették az Úr testét! Bármelyikkel meg- 
kaphatod Krisztus vérét. Figyelj, én nem hiszek ezeknek a szelle- 

meknek. Hazudik Isten, hazudik Memnoch. Visszautasítom, hallod? 

Dehogy akartam maradni, megszöktem abból az átkozott iskolából, a 
szememet is elvesztettem, míg velük viaskodtam, kitépték belőlem a 

gonosz, karmos angyalok, mikor már menekültem. Ha Krisztus vérét 

akarod, akkor menj le a hajnali misére a sötét katedrálisba, rúgd félre 

az oltártól az álmos papot, ha az a szíved vágya, kapd ki kezéből a  
szentelt kelyhet! Na, mozgás, csináld!  
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– Krisztus vére! – folytatta. Egyetlen, nagy szeme befogott kö- 

nyörtelen sugarába. – Ha az került volna belém, az a szent vér, tes- 

tem szétosztotta és megemésztette volna, mint a gyertyaviasz a kanó- 

cot. Te is tudod! Mi marad Krisztusból a hívek gyomrában, amikor  

elhagyják a templomot?  
– Nem! – mondtam. – Nem, mi nem vagyunk emberek! – suttog- 

tam, szelídséggel próbálva enyhíteni haragos indulatát. – Lestat, én 

tudom! Az az Ő vére volt, nem átlényegített kenyér és bor! Az Ő vé- 

re, Lestat, tudom, hogy benned van! Ó, hadd igyak, könyörgök! 
Hadd igyak, hogy elfelejthessek minden egyes átkozott szót, amit  

nekünk mondtál, hadd igyak! 

Alig bírtam megállni, hogy meg ne ragadjam, hogy ne kénysze- 
rítsem rá az akaratomat. Nem érdekel legendás ereje, félelmetesen 

rossz természete. Megragadom, és kényszerítem, hogy engedelmes- 

kedjék, kiiszom a vért... 
Ám ezek ostoba, hívságos gondolatok voltak. Az egész mese os- 

toba és hívságos volt, mégis azt sziszegtem dühösen: 

– Miért nem fogadtad el? Miért nem mentél el a Sátánnal, ha ő 
kiszabadíthatott volna ebből a förtelmes pokolból, amelyben élünk? 

Miért nem mentél?  

– Hagytak elmenekülni. – Te voltál, David, aki közbeszólt, en- 

gem pedig bal kezed kérlelő kis mozdulatával intettél csendre.  
De nekem nem volt türelmem az elemzéshez vagy az értelme- 

zéshez. Nem bírtam kiverni a fejemből a képet, vérző Urunkat, vállán 

a keresztgerendával, és őt, Veronikát, a kedves kitalációt, kezében a 
kendővel. Ó, miért eresztheti ilyen mélyre a horgát egy mese?  

– Távozzatok tőlem mind! – kiáltotta Lestat. – Nálam van a ken- 

dő! Megmondtam! Krisztus maga adta nekem! Veronika adta nekem!  
Levittem Memnoch poklába, ahol az összes ördög el akarta venni tő- 

lem.  

Alig hallottam. Kendő, az igazi kendő – miféle trükk ez? Fájt a 

fejem. Hajnali mise. Ha van ilyesmi Szent Patrik székesegyházában,  
akkor ott akarok lenni. Belefáradtam ebbe az üvegfalú toronyba, a 
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szél és a hó nedves üdeségére vágytam. 

Miért hátrált Lestat a falhoz? Mit vett elő a kabátja alól? A ken- 
dőt! Valami ordenáré kelléket, amellyel betetőzi a pusztulásnak ezt a 

mesterművét?  

Felnéztem. Tekintetem az üvegfal mögötti havas éjszakán réve- 
dezett, és csak lassan találta meg a célját, a széthajtott kendőt, ame- 

lyet Lestat emelt a magasba, olyan meghajtott fejű alázattal mint an- 

nak idején talán maga Veronika. 

– Uram! – suttogtam. A világ megszűnt. Őt láttam ott. – Uram! – 

Láttam az arcát, amelyet nem festettek, nem nyomtattak, nem valami  

rafinált fortéllyal varázsoltak rá a finom patyolat vékony szálaira. 

Olyan lánggal égett, amely nem égette el a hordozó közeget. Az én  
Uram, az Ember Fia, az én Uram, Krisztusom, fején a hegyes fekete 

tövisekből font koronával, hullámos barna hajában ijesztő, alvadt 

vérrögökkel, és rám szögezte kérdő, nagy, sötét szemét, ezt az élő 
ikerablakot, amelyen az Isten lelke tekintett ki rám, és úgy sugárzott 

belőle a szeretet, hogy amellett meghalt minden költészet, semmit  

sem kérdező, nem ítélkező, elgyötört szája éppen akkor vett lélegze- 
tet, amikor leereszkedett a kendő, hogy enyhítsen szörnyű szenvedé- 

sén. 

Sírtam. Befogtam a szájamat, de nem fojthattam magamba a 

szavakat. 
– Ó, Krisztusom, tragikus Krisztusom! – suttogtam. – Nem em- 

beri kéz alkotta! – kiáltottam. – Nem emberi kéz alkotta! – Milyen 

boldogtalanok voltak a szavaim, milyen gyengék, hogy eltöltötte 
őket a bánat. – Ez az Ember Fiának arca, ez az Emberisten arca! Vér- 

zik! Nézzétek már, az Isten szerelmére! 

Ám egy hang sem jött ki a torkomon. Meg se bírtam moccanni. 
Nem tudtam lélegezni. Térdre borultam a megrendüléstől és a tehe- 

tetlenségtől. Sose akartam másra nézni. Nem akartam semmit többé.  

Csak azt akartam nézni. Csak Őt akartam nézni, és láttam Őt, és visz- 

szanéztem a századokon át az Ő arcába a podili házban, ahol égett 
előtte az agyagmécses. Arca engem nézett a fatábláról, amelyet re- 
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megő ujjaim tartottak a barlangkolostor gyertyafényes írószobájában, 

és olyan volt, amilyennek sose láttam Velence vagy Firenze dicső fa- 

lain, ahol oly sokáig és oly reménytelenül kerestem. 

Az Ő arca, az istenivel átszellemített emberarc, az én tragikus 

Uram. Engem nézett anyám karjaiból, a rég elmúlt Podil fagyos la- 
tyaktól csúszós utcájában, az én szerető Uram, véres fenségében. 

Nem érdekelt, mit mond Dora. 

Nem érdekelt, hogy az Ő szent nevét sikoltja. Nem érdekelt. Én 

tudtam. 
És miután Dora hitvallást tett, kitépte a kendőt Lestat kezéből, és 

kirohant vele a lakásból. Követtem, mentem utána és a kendő után, 

bár lelkemben nem mozdultam.  
Nem számított, hogy Lestat huzakodik Dorával, és bizonygatja, 

hogy nem szabad hinnie ebben a tárgyban, és hogy ott álltunk hár- 

man a székesegyház lépcsőjén, és úgy hullott a hó mint a láthatatlan 
és kifürkészhetetlen egek áldása. 

Nem számított, hogy hamarosan felkel a nap, a tüzes ezüst gömb  

az olvadó fellegek mennyezete mögött. 
Most már meghalhatok. 

Láttam  Őt, és a többi – Memnochnak és az ő szeszélyes Istené- 

nek szavai, Lestat könyörgése, hogy rejtőzzünk el, mielőtt felfal a  

reggel – nem számított. 
Most már meghalhatok. 

– Nem emberi kéz alkotta – suttogtam. 

Tömeg verődött össze a templom kapujában. A katedrális belse- 
jéből gyönyörűséges, meleg áramlatban csapott meg a levegő. Nem 

érdekes. 

– A kendő, a kendő! – kiáltottak. 
Látták! Látták az Ő arcát! 

Lestat kétségbeesett, könyörgő kiáltásai halkultak. 

Villámként, fehéren izzó fénnyel csapott le a reggel. Átgördült a 

falakon, ráalvasztotta ezer üvegfalra az éjszakát, és lassan kifeszítette 
öldöklő glóriáját. 
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– Tanúbizonyságot teszek! – kiáltottam. Kitártam karomat a va- 

kító fényben, az olvadt ezüst halálnak. – Ez a bűnös meghal Őérette! 

Ez a bűnös fölmegy Hozzá! 

Vess alá a pokolba, Uram, ha ez a kívánságod. Már megadtad 

nekem a mennyországot. Megmutattad nekem a Te arcodat. 
És a Te arcod emberarc volt. 
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SZÁLLTAM FÖLFELÉ. A kín elnyelt, lenyúzott rólam minden 

erőt vagy akaratot. A belsőmben történt robbanás repített bele a  
gyöngyszínű, havas fénybe, amely, ahogy szokott, az egyik pillanat- 

ban még csak egy fenyegető szem volt, amely sugarakat villantott a 

városra, aztán szökőár lett belőle, amely súlytalan, olvadt ragyogás- 

sal öntött el minden dolgot, nagyot és kicsinyt. 
Egyre magasabbra szálltam, pörögve, mintha a belső robbanás 

ereje nem akarna veszíteni intenzitásából. Rémülten láttam, hogy ru- 

háim leégtek rólam, és tagjaim füstölögnek a forgószélben. 
Egy pillanatra láttam meztelen, kitárt karjaimat, szétvetett lába- 

imat a vakító világosságban. Húsom máris fényes feketére égett, 

hozzátapadt az ízületeimhez, az izmok bonyolult hálójává aszalódott. 
A fájdalom elérte az elviselhetőség csúcspontját, de miként ma- 

gyarázzam el, hogy nem érdekelt; úton voltam saját halálomba, és ez 

a végeérhetetlennek tűnő kín nem volt semmi, semmi. Képes voltam  

tűrni mindent, még szemeimnek égését is, a tudatot is, hogy hamaro- 
san szétolvad vagy felrobban a napfény kohójában, és mindaz, ami  

voltam, eltűnik a húsból. 

Hirtelen megváltozott a jelenet. A szél harsogása elhallgatott,  
szemem látott, körülöttem ismerős kórus énekelt. Egy oltárnál álltam, 

és ahogy felnéztem, templomot láttam, és benne nagy sokaságot; a 

festett oszlopok mindmegannyi díszes fatörzsként emelkedtek ki az  
éneklő szájak és ámuló arcok tengeréből. Jobbra és balra is ezt a vég- 

telen gyülekezetet láttam. A templomnak nem volt fala, és még a leg- 
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ragyogóbb, legtisztább arannyal bevont kupolák, a szentek és angya- 

lok is átadták helyüket a változatlan, hatalmas kék égnek. 
Orromat megtöltötte a tömjén szaga. Körülöttem pici aranycsen- 

gettyűk csilingeltek, egyik bájos futam követte a másikat. A füst  

csípte a szememet, de nagyon szelíden, a tömjénillat megtöltötte az 
orromat, könnyezett tőle a szemem, egyszerre láttam, hallottam,  

éreztem és ízleltem. 

Kitártam karjaimat, és láttam, hogy aranyszegélyű, hosszú, fehér 

ujjak borítják őket, visszahullnak a csuklómról, amelyen puha pihe 
serked, olyan mint az embereké. Ez az én kezem volt, igen, de túl 

azon a koron, amelyet a halandóság megadott számomra. Egy férfi  

kezei voltak.  
Szájamból ének zendült, amely hangosan és dallamosan vissz- 

hangzott, és a gyülekezet felelt rá, és akkor ismét megvallottam a hi- 

tet, amely eltöltött a csontom velejéig. 
– Krisztus eljött! A Megtestesülés elkezdődött minden dolgok- 

ban, minden férfiban és asszonyban, és így fog tartani az örökkévaló- 

ságig! – Olyan tökéletes éneknek tűnt, hogy patakzottak a könnyeim, 
és mikor összekulcsoltam a kezemet és lehajtottam a fejemet, meg- 

láttam a kenyeret és a bort, a kerek kenyeret, amely arra várt, hogy 

megáldják és megtörjék, és az átalakításra váró bort az aranykehely- 

ben. 
– Ez Krisztus teste, és ez az Ő vére, amely értünk kiontatott, 

most és mindörökké, és amely által élünk! – énekeltem. Rátettem ke- 

zemet a kenyérre, és felemeltem, és nagy fényfolyam ömlött belőle, 
és a gyülekezet a legédesebb és leghangosabb magasztaló himnuszra 

fakadt. 

Felemeltem a kelyhet. Magasra emeltem, miközben a tornyok- 
ban zengtek a harangok, tornyok, tornyok, minden irányban tornyok, 

mérföldeken át, templomok dicső vadonává lett a világ, és itt mellet- 

tem csilingeltek az aranycsengők. 

Ismét megcsapott a tömjénfüst. Letettem a kelyhet, és az arcok  
tengerére néztem. Jobbra-balra fordítottam a fejemet, aztán az égre 
 

 

357 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

néztem, az eltűnő mozaikokra, amelyek eggyé váltak a hömpölygő, 

fehér fellegekkel. 
Aranykupolákat láttam az ég alatt. 

Láttam a Podil háztetőit.  

Tudtam, hogy ez Vlagyimir városa dicsőségének teljében, és én 
a Szent Zsófia főoltáránál állok, de eltűnt minden fal, ami elválasz- 

tott a tömegtől, és az összes templomot, amelyek elhomályosult gye- 

rekkoromban romok voltak, gyönyörűen helyreállították, és Kijev 

aranykupolái itták a napfényt, és vissza is verték a millió csillag tü- 
zében lubickoló bolygók erejével. 

– Uram, Istenem! – kiáltottam. Lenéztem köntösöm hímzett 

pompájára, a színarany fonállal áttört, zöld atlaszra. 
Két oldalamon álltak az én szakállas testvéreim a Krisztusban, 

akik segítettek nekem, énekelték a himnuszokat, amelyeket énekel- 

tem, hangunk összevegyült, és úgy sietett zsolozsmáról zsolozsmára, 
hogy szinte láttam a magasba emelkedő hangokat. 

– Adjátok nekik! Adjátok nekik, mert éhesek! – kiáltottam, meg- 

törve a kenyeret. Kettőbe törtem, aztán négybe, és ezeket is apró fa- 
latokra tördeltem, amelyek elborították a fénylő aranytányért. 

A gyülekezet felhágott a lépcsőn, gyöngéd, rózsaszín kezecskék 

nyúltak a falatokért, amelyeket olyan gyorsan osztottam ki, ahogy 

csak tudtam, falatot falat után, egyetlen morzsát sem hullatva el, 
megosztottam a kenyeret a tízek között, aztán a húszak között, aztán 

a százak között, mert úgy tolongtak előttem, hogy az újonnan érke- 

zettek alig akarták útjukra engedni azokat, akiket már jóllakattak. 
Egyre jöttek az emberek, de az ének nem hallgatott el. A han- 

gok, amelyek elhalkultak az oltárnál, és elnémultak a kenyér evésé- 

nél, hamarosan felcsaptak ismét, hangos ujjongással. 
A kenyér örök volt. 

Újra és újra megtörtem a puha, vastag héjat, és rátettem a kinyúj- 

tott tenyerekre, a kecses kelyhet formázó ujjakra. 

– Vegyétek, vegyétek Krisztus testét! – mondtam. 
Sötét, remegő árnyékok emelkedtek körülöttem, kiemelkedtek a 
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csillogó arany-ezüst padlóból. Fák törzsei voltak, amelyek az ég felé 

nyújtották ágaikat, levelek és bogyók hullottak ezekről az ágakról, le 

az oltárra, az aranytányérra, és a megszentelt kenyérre. 

– Szedjétek fel őket! – kiáltottam. Felszedegettem a puha, zöld 

leveleket, az illatos makkokat, és azokat is beletettem a mohó kezek- 

be. Láttam, hogy búza ömlik kezeim közül, búza, amelyet beletettem  

a megnyíló ajkakba, búza, amelyet beleöntöttem a tátott szájakba. 

A levegő sűrű volt a hangtalanul hulló zöld levelektől, olyan sok 

volt a levél, hogy minden lágy zöld árnyalatot öltött, amelyet hirtelen 
megtört a pici madarak röpte. Egymillió veréb szállt az ég felé. Egy- 

millió pintyőke csapkodott parányi szárnyával, amelyek visszaverték 

a ragyogó napfényt. 
– Mindig, örökké, minden sejtben, minden atomban! – imádkoz- 

tam. – A Megtestesülés! – mondtam. – És az Úr közöttünk lakozott! 

– Szavaim úgy zengtek ismét, mintha fedél takarna minket, amely 
visszaverheti dalomat, habár templomunknak már csak az égbolt tar- 

tott tetőt. 

A tömeg közelebb nyomult. Körülvették az oltárt. Testvéreim 
elosontak, ezernyi kéz kapaszkodott ruhájukba, elhúzták őket az Úr 

asztalától. Körülöttem tolongtak az éhesek, akik a kezemből vették el 

a kenyeret, a búzát, marokszám a makkot, elvették még a zsenge zöld 

leveleket is.  
Ott állt mellettem anyám, gyönyörű, bánatos arcú anyám, sűrű 

ősz haján szépen hímzett fejdísszel. Engem nézett ráncok pókhálójá- 

ban ülő, apró szemével, és a kezében tartotta a legcsodálatosabb fel- 
ajánlást, a festett tojásokat! Piros, kék, sárga és arany tojásokat, ame- 

lyeket rombuszok és mezei virágok füzérei díszítettek. Úgy tündö- 

költek a tojások mint a hatalmas, csiszolt drágakövek. 
És ott a felajánlás közepén, ennek a felajánlásnak a közepén, 

amelyet reszkető, ráncos kezével tartott, ott ült az a tojás, amelyet va- 

laha nekem adott, a ragyogó, rubinvörös tojás, közepén az aranycsil- 

laggal, ez a becses tojás, anyám legszebb, legtökéletesebb műve, 
amelyet hosszú órák alatt alkotott forró viasszal és festékkel. 
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Nem veszett el. Sose veszett el. Itt volt. De valami történt. Hal- 

lottam. Még a sokaság zengő énekén át is hallottam, a pici hangot a 

tojásból, a pici repesést, a pici kiáltást. 

– Anya! – mondtam. Elvettem a tojást. Két kezembe fogtam, és 

belenyomtam a két hüvelykujjamat a törékeny héjba. 
– Nem, fiam! – kiáltotta. Jajgatott. – Ne, ne, fiam, ne! 

De már késő volt. A lakkozott héj betört az ujjam alatt, és a tör- 

melékből kiemelkedett egy madár. Egy gyönyörű, kifejlett madár, 

amelynek habfehér tolla, apró, sárga csőre, és villogó fekete gyé- 
mántszeme volt. Hatalmasat sóhajtottam. 

Kiemelkedett a tojásból, kitárta tökéletes, fehér szárnyát, és vá- 

ratlan, éles kiáltásra nyitotta sárga csőrét. Felröppent ez a madár, ki- 

szabadult a törött piros tojáshéjból, repült egyre feljebb, a gyülekezet 

feje fölé, át a csapkodó verebek között, a puhán örvénylő zöld leve- 

lek esőjén, át a harangok zengésén, fel a magasba. 
A tornyokban olyan hangosan zúgtak a harangok, hogy megráz- 

ták az örvénylő levelek fellegét, olyan hangosan, hogy beleremegtek 

az égnek törő oszlopok, hogy a ringatózó gyülekezet még hangosab- 
ban énekelt, tökéletes összhangban a nagy aranykupolák zengő ha- 

rangozásával. A madár elment. A madár megszabadult. 

– Krisztus megszületett! – suttogtam. – Krisztus feltámadott!  

Krisztus a mennyben és a földön van! Krisztus velünk van! 
Senki sem hallhatta hangomat, titkos hangomat, ám mit számí- 

tott, mikor az egész világ ugyanazt a dalt énekelte?  

Egy kéz megragadott. Gorombán, durván tépte fehér ingemet.  
Odafordultam. Lélegzetet vettem, hogy sikoltsak, de megfagytam a  

rémülettől. Egy semmiből ott termett ember állt mellettem, olyan kö- 

zel, hogy az arcunk csaknem összeért. Vasvilla szemmel tekintett le 
rám. Ismertem vörös bajuszát és szakállát, dühös és istentelen kék 

szemét. Tudtam, hogy az apám az, de mégse az apám volt, hanem 

valamilyen iszonytató és hatalmas szellem, amely megszállta apámat.  

Kolosszusként magasodott mellettem, öldöklő gúnnyal tekintett le 
rám, engem csúfolva erejével és magasságával. Kinyújtotta a karját, 
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és megütötte keze fejével az aranykelyhet. A kehely megbillent és  

felborult. A szentelt bor bemocskolta a kenyérdarabokat, bemocskol- 
ta a vont arany oltárterítőt. 

– Nem teheted! – kiáltottam. – Nézd meg, mit műveltél! – Hát 

senki sem hallja a hangomat az éneklésben? Senki sem hall a harang- 
zúgásban? Egyedül voltam. 

Egy modern szobában álltam. Meszelt, fehér mennyezet alatt. 

Egy lakás szobájában álltam. 

Önmagam voltam, alacsony suhanc, vállig omló, kócos fürtje- 
immel, bíborvörös bársonykabátban, fehér csipkefodrokkal. A falnak 

támaszkodtam. Hűdött mozdulatlansággal álltam ott, és tudtam, hogy 

ennek a helynek minden atomja, és nekem minden porcikám ponto- 
san olyan szilárd és valóságos mint egy töredék másodperccel ezelőtt 

volt. 

Lábam alatt ugyanolyan valóságos volt a szőnyeg mint a hóesés- 
ként kavargó levélözön Szent Zsófia hatalmas székesegyházában, és 

a kezem, szőrtelen gyerekkezem ugyanolyan valóságos volt mint an- 

nak a papnak a keze, aki ugyancsak én voltam, és aki egy perce meg- 
törte a kenyeret. 

Rettentő zokogás fojtogatta a torkomat, félelmetes sikoly, ame- 

lyet még én sem akartam hallani. Ám megfulladtam volna, ha nem 

engedem ki magamból, és akkor ez a szent vagy kárhozott, halandó 
vagy halhatatlan test bizonyosan szétrobbanna. 

Ám a zene megvigasztalt. Lassú, tagolt zene volt, tiszta és ele- 

gáns, nem olyan mint az az egybefolyó, fenséges kórus, amelyet az 
imént hallottam.  

A csendből ugrottak elő ezek a tökéletesen megformált és tar- 

tózkodó taktusok, ez a dallamzuhatag, amelynek szabatossága és 
közvetlensége mintha ingerkedni akart volna a hangoknak azzal az 

özönvizével, amelyet úgy szerettem.  

Ó, ha elgondolom, hogy tíz ujj képes előcsalni ezeket a hangokat 

egy fából készült hangszerből, amelyben kalapácsok ütögetik konok 
kitartással egy bronz hárfa feszes húrjait! 
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Tudtam, ismertem ezt a dallamot, ismertem a zongoraszonátát. 

Indulatai valósággal megbénítottak. Appassionata. Hangjai föl-alá 

viharzottak, gyönyörű, lüktető arpeggiókban: staccato dobpergéssel 

lerobajlottak a mélybe, ott felpattantak, és visszaszáguldottak. Ékes- 

szóló, ujjongó, lendületes, mélységesen emberi melódia volt, amely 
megkövetelte, hogy ne csak hallják, de érezzék is, és kövessék min- 

den bonyolult indáját és kanyargását. 

Appassionata. 

A zene haragos áradatából kihallatszott a zongora fájának zengő 
visszhangja, a feszes, hatalmas bronz hárfa pengése. Hallottam a hú- 

rok sistergő lüktetését. Ó, igen, csak így, csak így tovább, csak így, 

hangosabban, keményebben, tisztán és tökéletesen, csengve és csat- 
togva, mintha korbácsok lehetnének a hangok. Hogy képes emberi 

kéz erre a bűvöletre, hogy csalhatja elő az elefántcsont billentyűkből 

a mennydörgő szépségnek ezt a viharát? 
Elhallgatott, és ez annyira fájt, hogy behunytam a szememet, és 

nyögni kezdtem, gyászoltam a kristálytiszta, száguldó hangoknak, 

ennek a szűztiszta szigornak az elvesztését, ezt a hangtalan hangot, 

amely mégis beszélt hozzám, könyörgött, hogy tegyek tanúbizonysá- 

got, osztozzak valaki másnak a követelő szenvedélyében. 

Sikoltást hallottam, összerezzentem. Kinyitottam a szememet. 

Tágas szobában álltam, szeszélyesen összeválogatott, gazdag bútorok  
között. A falakon képek lógtak, virágos szőnyeg simult a modern 

asztalok és székek görbe lába alá, és a szoba közepén ott volt a zon- 

gora, a hangversenyzongora, amelyből ezek a hangok jöttek; a billen- 
tyűk hosszú fehér fogsora széles kacagással ünnepelte a szív, a lélek, 

az elme diadalát. 

Előttem imádkozó fiú térdelt a szőnyegen, egy arab fiú, akinek a 
fején fényesen göndörödtek a rövidre nyírt fürtök, és tökéletes minia- 

tűr dzsellabát, vagyis sivatagi vászonruhát viselt. Szemét behunyta, 

kicsi arcát fölemelte, bár engem nem látott, fekete szemöldökét ösz- 

szevonta, lázasan mozgó szájából arab szavak patakzottak. 
– Ó, jöjjön már valami démon vagy angyal, és állítsa le, ó, jöjjön 
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már valami a sötétségből, nem számít, micsoda, valami erős és bosz- 

szúálló, nem érdekel, kicsoda, gyere, gyere a fényből és az istenek  
akaratából, akik nem fogják tűrni a gonoszok zsarnokságát. Állítsd  

le, mielőtt megöli az én Sybelle-emet! Állítsd le, Benjamin, Abdulla  

fia szólít, vidd el cserébe a lelkemet, vedd el az életemet, de gyere,  
gyere, jöjjön valami, ami erősebb nálam, és mentse meg az én 

Sybelle-emet! 

– Csönd! – ordítottam. Nem kaptam levegőt, nedves volt az ar- 

com, a szájam görcsösen rángott. – Mondd meg, hogy mit akarsz?  
Rám nézett. Meglátott. Ámuló, kerek kis bizánci arca jól illett 

volna egy templom falára, de itt volt, igazi volt, látott engem, és en- 

gem akart látni. 
– Nézzed, angyal! – rikoltotta. Gyerekhangját élesebbé tette az 

arab kiejtés. – Hát nem látod azzal a szép, nagy szemeddel? 

Láttam.  
Egyszerre érzékeltem az egész képet. Sybelle, a fiatal lány, nem 

akart eljönni a hangszertől, nem akarta engedni, hogy leráncigálják a 

zongoraszékről, kinyújtott karokkal kapkodott a billentyűk után, ösz- 
szepréselt ajkakkal, hátborzongatóan nyögött, szőke haja ide-oda 

csapkodott. A férfi, aki rázta, aki rángatta, aki üvöltött vele, hirtelen 

behúzott neki egyet, amitől a lány hanyatt esett, lezuhant a zongora- 

székről, amitől mégis fel kellett visítania, aztán idétlen halommá 
gyűrődött a szőnyeges padlón. 

– Appassionata, Appassionata! – hörögte a férfi, egy megalomá- 

niás, medve termetű ember. – Nem hallgatom tovább! Nem én! Eb- 
ből elég, ezt nem fogod tovább csinálni velem! Nem teszed tönkre az 

életemet! Ez az én életem! – Bőgött, mint egy bika. – Nem tűröm,  

hogy ezt csináld! 
A fiú felpattant, és elkapta a csuklómat. Hitetlenkedve bámultam 

rá, és leráztam. Ekkor a bársony kézelőmbe kapaszkodott. 

– Állítsd le, angyal! Állítsd le, ördög! Nem verheti tovább! Meg 

fogja ölni! Állíts le, ördög, állítsd le, Sybelle jó! 
A lány feltérdelt. Haja tépett fátyolként takarta el az arcát. Vé- 
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kony derekán nagy, beszáradt vérfolt szennyezte a virágos ruhát. 

Felháborodottan néztem a hátralépő emberre. Magas volt, borot- 
vált fejű, dülledt szemű. Befogta a fülét, és a lányt átkozta: 

– Te hülye kurva, te idióta, barom, önző kurva! Nekem nincs 

életem? Nekem nem jár igazság? Nekem nem lehetnek álmaim? 
De a lány már le is csapott a klaviatúrára. Úgy vágott bele az 

Appassionata második tételébe, mint akit nem is szakítottak félbe.  

Ujjai verték a billentyűket. Egyik dühös futam követte a másikat, 

mintha csak azért születtek volna, hogy feleseljenek ezzel az ember- 
rel, dacoljanak vele, odakiáltsák neki: nem hagyom abba, azért sem 

hagyom... 

Láttam, mi következik. A férfi megfordult, rámeredt a lányra. 
Hergelte magát, hogy minél forróbbra tüzesedjen a dühe. A szeme  

tágra nyílt, a szája előbb rángott az indulattól, aztán gyilkos mosolyra 

húzódott. 
A lány előre-hátra hajladozott a zongoraszéken, haja repült, arcát 

felemelte, nem kellett látnia a billentyűket, nem kellett megterveznie 

futkosó kezének mozgását, anélkül is uralkodott a hullámokon. 
Csukott szájjal dünnyögött, összhangban a billentyűkből özönlő 

melódiákkal. Hátrafeszítette a vállát, lehajtotta a fejét, előrehulló haja  

száguldó kezét söpörte. Elzongorázta a mennydörgést, a bizonyossá- 

got, a visszautasítást, a kihívást, az igenlést, igen, igen, igen, igen! 
A férfi elindult a zongorához. 

A fiú rémülten faképnél hagyott, és odarohant közéjük. A férfi 

félrelökte, olyan dühös erővel, hogy a gyerek elterült. 
De mielőtt a lány válla után nyúlhatott volna, mielőtt megérint- 

hette volna – a lány most kezdte ismét az első tételt, ó, óóóó!, az 

Appassionata, erejének teljében –, megragadtam, és megpördítettem,  
hogy szemben legyünk. 

– Megölöd, mi? – suttogtam. – Hát majd meglátjuk. 

– Igen! – kiáltotta izzadó arccal. Dülledt szeme villogott. – 

Megölöm! Az őrületbe hajszolt. Ezt művelte velem! Ezért meghal! – 
Annyira felbőszült, hogy még csak meg sem kérdezte, mit keresek 
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náluk. Megpróbált félretaszítani, szeme csak a kiszemelt prédát látta. 

– Dögölj meg, Sybelle, hagyd már abba azt a zenét, hagyd abba! 
A húrok és a dallam ismét a mennydörgésnél tartottak. A lány 

dobálta a haját, és rohamozott. 

Hátrahúztam a férfit, a bal kezemmel megragadtam a vállát, job- 

bommal felnyomtam az állat, rácuppantam a torkára, feltéptem, és a 

szájamba engedtem a vért. Perzselő, sűrű vér volt, tele gyűlölettel és  

epével, meghiúsult álmokkal és bosszúszomjas képzelgésekkel. 

Ó, hogy égetett! Nagy kortyokban ittam, és mindent láttam:  
hogy mennyire szerette a lányt, az ő tehetséges húgát, hogy gondos- 

kodott róla az okos, rosszmájú, botfülű fivér, terelgette költséges és  

kifinomult világának csúcsai felé, míg egy köznapi tragédia meg nem 
törte a lány karrierjét, és el nem vette az eszét. Elfordította a bátyjá- 

tól, az emlékektől, a törekvésektől, örökre bezárta a gyászba, amelyet 

a tragédia áldozataiért tartott. Szerető szüleik, akik mindenben támo- 
gatták gyermekeiket, szörnyethaltak egy távoli, sötét völgy kanyar- 

gós útján, a lány legnagyobb diadalának előestéjén, amikor a zongora 

kiforrott mestereként mutatkozott volna be a nagyvilágnak! 
Láttam az autót, ahogy berreg és robog a sötétségben. Hallottam  

a fivért, ahogy cseveg a hátsó ülésen; húga mélyen aludt mellette. 

Láttam, amint az autó összeütközik egy másikkal. Láttam fent a csil- 

lagokat, a kegyetlen, néma tanúkat. Láttam az összezúzott, élettelen  
testeket. Láttam a lány meghökkent arcát, ahogy állt, épen és egész- 

ségesen, bár tépett ruhában, az út szélén. Hallottam, ahogy a fivér  

iszonyodva felkiált. Hallottam, ahogy káromkodik hitetlenkedésében. 
Láttam a törött üveget. Gyönyörűen villogott a törött üveg a reflekto- 

rok fényében. Láttam a lány szemét, halványkék szemét. Láttam,  

ahogy a szíve bezárul. 
Áldozatom meghalt. Kicsúszott a markomból. 

Olyan élettelen volt, akár a szülei, abban a forró sivatagban. 

Halott volt, gyűrött kupacban hevert. Soha többé nem bánthatja a 

lányt, soha többé nem tépheti hosszú, szőke haját, nem verheti, nem  
szakíthatja félbe, ha zongorázik. 
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Édes csend lett a szobában. Csak a lány zongorázott. Ismét meg- 

érkezett a harmadik tételhez. Gyengéd hajladozással kísérte a szelí- 

debb kezdetet, az udvarias, mértéktartó ütemeket. 

A fiú táncolt örömében. Táncolt és ugrabugrált. Csinos kis 

dzsellabájában, meztelen lábával, kerek fejével, göndör fekete hajá- 

val maga volt a testet öltött arab angyal. 

– Meghalt, meghalt, meghalt! – kiabálta. Tapsolt, a tenyerét dör- 

zsölte, megint tapsolt, aztán a levegőbe lökte karjait. – Meghalt, 

meghalt, meghalt! Soha többé nem fogja bántani Sybelle-t, soha töb- 

bé nem fogja nyaggatni, mert hazavágták, meghalt, meghalt, meg- 

halt! 

De a lány nem hallotta. Játszotta tovább az álmatag, lassú taktu- 

sokat, halkan zöngicsélt, aztán kinyitotta a száját, és egyszótagú éne- 

ket kezdett zengeni. 

Tele voltam a vérrel, átmosattam magamat vele. Szerettem,  
imádtam, minden cseppjét. Kiszuszogtam magamat a gyors ivás után, 

aztán lassan és a lehető leghalkabban odamentem a zongorához, nem 

mintha a lány hallott volna, megálltam a hangszer végénél, és néztem 
Sybelle-t. 

Milyen apró, gyengéd arca volt, milyen kislányos a mélyen ülő, 

hatalmas, halványkék szemével! De mik azok a zúzódások az arcán?  

Mik azok a vérvörös karmolások az arcán? Mi az a sok pici, piros tű- 
szúrás a halántékán, ahol tövestül tépték ki a haját?  

Nem törődött vele. Fütyült a zöldesfekete véraláfutásokra a kar- 

ján. Játszott tovább. 
Milyen bájos volt a nyaka, még bátyja ujjainak fekete nyomaival 

is, és milyen kecses a keskeny, csontos kis válla, amelyről majdnem 

lecsúszott a vékony, virágos pamut. Sűrű, hamuszürke szemöldökét a 
legédesebb összpontosítással ráncolta, és valamit nézett, pedig nem 

volt ott más, csupáncsak a daloló, szökellő muzsika. Egyedül hosszú, 

tiszta ujjai árulták el zabolátlan, titáni erejét. 

Elkalandozó tekintete megérintett, és úgy mosolygott, mint mi- 
kor valami kellemeset lát az ember. Bólintott, egyszer, kétszer, há- 
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romszor, erélyesen, a zene ütemére, de olyan volt, mintha nekem bó- 

logatna. 
– Sybelle! – suttogtam. Megérintettem ujjaimmal az ajkamat, és 

feléje fújtam a csókot. 

Ám az ő szeme már elködösült, mert a tétel gyorsaságot igé- 

nyelt. Hátravetette a fejét, teljes erejéből megrohamozta a billentyű- 

ket, és a szonáta ismét a legdiadalmasabb életre kelt. 

Valami bekebelezett, ami hatalmasabb volt a nap fényénél. 

Olyan erő volt, amely bekerített és kiszippantott a szobából, a világ- 

ból, Sybelle zenéjéből, az érzékeimből. 

– Neeee, ne vigyél el most! – sikoltottam, ám egy hatalmas, fe- 

kete űr elnyelte a hangot. 
Súlytalanul repültem, kitárva feketére égett tagjaimat, a gyehen- 

na kínját érezve minden porcikámban. Ez nem lehet az én testem, 

zokogtam, a fekete hús aszottan tapadt az izmaimra, kilátszottak az 

inaim, feketén görbültek a körmeim, akár a megperzselt szaru. Nem,  

ez nem az én testem, kiáltottam, ó, anyám, segíts, segíts! Benjamin, 

segíts...! 
Zuhanni kezdtem. Ó, most nem volt senki, aki segítsen rajtam. 

Nem volt, csak egy. 

– Istenem, adj nekem bátorságot! – kiáltottam. – Istenem, ha el- 

kezdődött, adj nekem bátorságot, Istenem, nem bírok lemondani az 
eszemről, Istenem, hadd tudjam, hol vagyok, Istenem, hadd értsem  

meg, miért történik ez, Istenem, hol a templom, Istenem, hol a ke- 

nyér és a bor, Istenem, hol van Sybelle, Istenem, Istenem, irgalmazz, 
segíts nekem!  

Zuhantam üvegtornyok, csukott ablakok rostélya mellett. Házte- 

tők és hegyes tornyok mellett. Átzuhantam a szél rekedt süvöltésén. 
Átzuhantam a csípős hóviharon. Zuhantam, zuhantam. Lezuhantam 

az ablak előtt, amelyben Benjamin, a kicsi arab angyal állt, a füg- 

gönybe kapaszkodott, és eltátotta a száját, amikor elvillantam fekete  

szeme előtt. Zuhantam, bőröm annyira összeráncosodott, hogy nem 
tudtam behajlítani a lábamat, becsukni a szájamat. A fájdalom fény- 
 

 

367 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

robbanásával érkeztem a kemény hóba. 

Nyitott szememben lángok lobogtak. 
Felkelt a nap. 

– Most meg fogok halni. Meg fogok halni! – suttogtam. – És az 

égő bénultság utolsó pillanatában, amikor elmúlt a világ, és nem ma- 

radt semmi, akkor is hallom a zenéjét! Hallom, amint az  

Appassionata utolsó hangjait zongorázza! Hallom Sybelle-t! Hallom  

viharos énekét! 
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NEM HALTAM MEG. Szó sem volt ilyesmiről.  

Arra ébredtem, hogy Sybelle játszik, de ő és a zongorája nagyon 
messze voltak. A szürkületet követő első órákban, amikor a legrosz- 

szabb volt a fájdalom, a zenéje hangját kerestem, ezzel tereltem el a 

figyelmemet, hogy ne sikoltozzak a gyötrelemtől. 

Nem tudtam mozogni, mert mélyen betokozódtam a hóba, nem 

is láttam, csak az elmém látott volna, ha látni akarok vele, de nem  

akartam. Meg akartam halni. Hallgattam, ahogy Sybelle zongorázza 

az Appassionatát, és néha együtt énekeltem vele álmaimban. 
Az első és a második éjszakán végig őt hallgattam, mármint ak- 

kor, ha kedve volt zongorázni. Volt, hogy órákra abbahagyta, talán, 

mert aludni ment. Nem tudhattam. Aztán elölről kezdte, és én is el- 
kezdtem vele együtt. 

Addig hallgattam a három tételt, amíg kívülről meg nem tanul- 

tam  őket, úgy, ahogyan nyilván ő is tudja. Ismertem a variációkat, 

amelyeket beledolgozott a zenébe, tudtam, hogy egyetlen zenei frá- 
zist sem játszik el kétszer ugyanúgy. 

Hallottam, hogy Benjamin szólongat, hallottam csengő hangocs- 

káját, ahogy nagyon New York-i modorban hadarja: 
– Angyal, még nem végeztél velünk! Mit csináljunk vele? An- 

gyal, gyere vissza! Angyal, adok neked cigarettát! Angyal, nagyon 

klassz cigarettáim vannak! Gyere vissza, angyal, csak hülyéskedtem!  
Tudom, hogy te is tudsz szerezni magadnak cigarettát. De ez tényleg 

gázos, hogy itt hagyod ezt a hullát! Gyere már vissza, angyal! 
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Voltak olyan órák, amikor egyiküket sem hallottam. Elmémnek 

nem volt ereje, hogy telepatikusan utánuk nyúljon, és lássa őket, az 
egyiket a másik szemével. Nem, az az erő elmúlt. 

Feküdtem mozdulatlan némaságban. Amit láttam és éreztem, 

ugyanúgy összeégetett mint a napfény. Szenvedtem, kiürültem, el- 
mém és szívem meghalt. Nem maradt bennem más, csak a szerelem 

Sybelle és Benjamin iránt. Ugye, hogy a legfeketébb nyomorúságban 

milyen könnyű megszeretni két szép ismeretlent, egy bolond lányt, és 

egy felvágott nyelvű, vásott utcakölyköt, aki gondot visel rá? 
Voltak olyan órák, amikor csupán a város beszélt hozzám, New 

York hatalmas, csörömpölő, zörgő, dübörgő városa, közlekedésének 

még a legsűrűbb havon is átütő robajával, hangjainak és életeinek ré- 
tegeivel, amelyek elértek a tetőig, ahol feküdtem, és még azon is túl, 

messze túl a tornyokon, amelyekhez foghatókat nem látott a világ. 

Tudtam dolgokat, de nem tudtam, mihez kezdjek velük. Tudtam, 
hogy a hó, amely elfed, egyre vastagodik, és keményedik, ám nem 

tudtam, hogy egy ilyen dolog, mint a jég, miként védhet meg a nap 

sugaraitól. 
Bizonyára meg kell halnom, gondoltam. Ha nem holnap, akkor 

holnapután. Lestatra gondoltam, ahogy tartja a kendőt. Az Ő arcára 

gondoltam. De a lángolás kialudt bennem. Minden remény elhagyott. 

Meg fogok halni, gondoltam. Valamelyik reggelen meg fogok. 
De nem haltam meg. 

A város mélyéből hébe-hóba hallottam fajtársaimat. Nem he- 

gyeztem a fülemet, hogy halljam őket, így nem a gondolataik érkez- 
tek meg hozzám, hanem a szavaik. Lestat és David volt ott, Lestat és 

David azt gondolta, hogy meghaltam. Lestat és David gyászolt. Ám 

Lestatnak sokkal szörnyűségesebb aggodalmai voltak, mert Dora és a 

világ megkaparintotta Veronika kendőjét, és a várost elárasztották a 

hívők. A székesegyház alig tudta fenntartani a rendet a sokaságban. 

Jöttek más halhatatlanok: a fiatalok, a gyengék, és ami a legbor- 

zasztóbb, még az ősöregek is, mert látni akarták a csodát. Beosontak 
az éjszakai templomba a halandó hívők közé, és lázas tekintettel néz- 
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Néha emlegették szegény Armand-t, vagy a bátor Armand-t, 
vagy Szent Armand-t, aki a Megfeszített iránti áhítatból a templom- 

ajtóban halt tűz-halált. 

Néha ugyanezt tették. Mielőtt a nap felkelt, hallanom kellett 

őket, hallanom kellett utolsó, kétségbeesett imáikat, míg a gyilkos 

fényre vártak. Nekik vajon jobban sikerült? Menedékre találtak Isten 

karjaiban? Vagy az enyémhez hasonló gyötrelemtől sikoltoznak, el- 

viselhetetlenül összeégve, vagy roncsként tengődnek sikátorokban és 

távoli háztetőkön?  

Milyen fakó volt az egész, milyen távoli. Annyira sajnáltam 

Lestatot, amiért képes volt megsiratni, de nekem itt kell meghalnom. 

Előbb-utóbb úgyis meghalok. Nem számít, mit láttam, mikor fölmen- 

tem a napba. Meg fogok halni, ez a lényeg. 

A havas éjszakát keresztülhasító elektronikus hangok ismertették 

a csodákat, hogy Krisztus patyolatkendőn megjelent arca meggyó- 

gyítja a betegeket, és más kelmékre is átmásolja magát. Ezt egyházi- 

ak és szkeptikusok vitája követte, a lehető legnagyobb hangzavarban. 
Követtem a semmi útját. Szenvedtem. Égtem. Nem tudtam ki- 

nyitni a szememet. Amikor megpróbáltam, a pilláim szúrták a szem- 

golyómat, és ez elviselhetetlenül fájt. A csendben várakoztam 

Sybelle-re. 
Előbb-utóbb felhangzott fenséges muzsikája, az új és csodálatos 

variációkkal, és attól fogva nem számított nekem semmi, se annak a 

misztériuma, hogy hol jártam vagy hogy mit láthattam, se az, hogy 

mit szándékozik tenni Lestat és David. 

Talán a hetedik éjszakára nyertem vissza érzékszerveim hasz- 

nálhatóságát, és ekkor fogtam fel, minő iszonyatos állapotban va- 
gyok. 

Lestat elment. David is. A templomot bezárták. A halandók 

mormolásából kihüvelyeztem, hogy a kendőt elvitték. 

A város összes elméjét hallottam. Elviselhetetlen csörömpölés 
volt. Kizártam magamból, mert attól féltem, hogy egy kóbor halha- 
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tatlan rám találhat, ha egyetlen szikrát észlel telepatikus tudatomból. 

Nem bírtam elviselni a gondolatát, hogy ismeretlen halhatatlanok 

próbálkozzanak a megmentésemmel. Nem bírtam elviselni a gondo- 

latát, hogy hallanom kell faggatásukat, látnom kell arcukat, aggo- 

dalmukat, esetleg könyörtelen közönyüket. Elrejtőztem előlük, meg- 

bújtam fölrepedezett, kiszáradt húsomban. Mégis hallottam őket, 

mint ahogy a halandókat is, akik csodákat, megváltást, Krisztus sze- 

retetét emlegették. 

Különben is, volt nekem éppen elég dolgom, amíg összerakos- 
gattam gondolatban, mekkora bajban vagyok, és hogy jutottam ide. 

Egy tetőn feküdtem. Itt végződött a zuhanásom, de szerencsére 

nem az ég alatt, mint reméltem vagy hittem. Végigbucskáztam egy 
ferde bádogtetőn, majd beékelődtem egy rozsdás, lyukas eresz alá, 

ahol többszörösen belepett a hófúvás. 

Hogy kerültem ide? Ezt csak találgathattam.  
Saját akaratom és a napfénytől felrobbanó vérem felhajtott a 

magasba, olyan magasra, amennyire csak szállni bírtam. Sok száz év 

óta tudtam, miként kell felkúszni a légies ormokra, és miként kell 
mozogni odafent, ám még sohasem próbáltam ki, meddig mehetek. 

Most, a halálvágy önkívületében minden erőmet összeszedve szágul- 

dottam a mennyek felé, így a legnagyobb magasságból hullottam  

vissza. 
Az alattam levő ház lakatlan volt, elhanyagolt és veszedelmes. 

Nem volt benne se fűtés, se világítás. 

Egyetlen hang sem hallatszott kongó vaslépcsőiről, rogyadozó 
szobáiból. A szél úgy huhogtatta, mint egy hatalmas orgonát. Ha 

Sybelle nem zongorázott, ezt a zenét hallgattam, kirekesztve fölöt- 

tem, alattam és körülöttem a város zaját. 
Időnként halandók lopóztak be az alsóbb szintekre, és ilyenkor 

megrohant a fájdalmas remény. Lesz vajon köztük egy olyan bolond, 

aki felmerészkedik a tetőre? Akkor elkaphatnám, és megihatnám a 

vérét, mert csak ennyire lenne szükségem, hogy kimászhassak az 
eresz alól, és védtelenül felkínáljam magamat a napnak. Itt, ahol 
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most fekszem, alig férhet hozzám a nap. Csak valami szűrt, fehér 

fény perzselt át a havas szemfödélen, amelybe burkolóztam, és ahogy 

hosszabbodtak az éjszakák, ez az új fájdalom is enyhült. 

Ám senki sem jött fel a tetőre. 

Lassú lesz a halál, nagyon lassú. Talán addig kell várnom, amíg 

kitavaszodik, és elolvad a hó. 

Így hát minden halálra vágyó hajnalon el kellett fogadnom, hogy 

fel fogok ébredni, égettebben mint valaha, de a téli hóviharok ezután 

is elrejtenek a kivilágított ablakok százaitól, amelyek a magasból te- 

kintenek le erre a tetőre. 

Mikor halálos csend lett, Sybelle aludni ment, és Benji sem 

imádkozott hozzám, és nem szólongatott az ablakból, megtörtént a 

legrosszabb. Megtörten, fásultan, fagyosan töprengtem azokról a kü- 

lönös dolgokról, amelyek akkor történtek velem, amikor a térben 

bucskáztam lefelé, mert nem tudtam másra gondolni. 
Mennyire valószerű volt az oltár a Szent Zsófiában, és a kenyér, 

amelyet megtört a kezem! Tudtam dolgokat, olyan sok dolgot tud- 

tam, amelyekre már nem emlékeztem, vagy nem önthettem szavakba 
őket, dolgokat, amelyeket nem szőhetek bele az elbeszélésbe még 

most sem, amikor újraélni próbálom a mesét. 

Valóságos. Kézzel fogható. Éreztem az oltárterítő szövetét, lát- 

tam a kiömlő bort, mielőtt a madár kiemelkedett a tojásból. Hallot- 
tam a tojáshéj recsegését. Hallottam anyám hangját. És minden mást. 

Ám elmém nem kért többé ezekből a dolgokból. Nem akarta 

őket. A hitbuzgalom törékenynek bizonyult. Elröppent, elmúlt, mint 
a Mesteremmel töltött velencei éjszakák, elmúlt, mint a Louis-val 

közös bolyongás évei, elmúlt, mint az Éjszigeten a hejehujás hóna- 

pok, elmúlt, mint azok a hosszú, szégyenletes századok a Sötétség 
Gyermekeivel, amikor olyan bolond voltam, olyan sültbolond! 

Tudtam gondolkozni a kendőről, tudtam gondolkozni a menny- 

országról, tudtam gondolkozni arról, ahogy állok az oltárnál, és vég- 

rehajtom az átváltoztatás csodáját. Igen, tudtam gondolkozni minden 
részleten, de összességében túl szörnyű volt a dolog, és nem voltam 
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halott, és nem jött Memnoch, aki unszoljon, hogy legyek a segítője, 

és nem jött Krisztus, hogy felém tárja karjait Isten örök fényének hát- 
térfüggönye előtt. 

Sokkal kellemesebb volt Sybelle-re gondolni, emlékezni szobá- 

jának mélyvörös és mélykék török szőnyegeire, bombasztikus, sötét- 
re lakkozott festményeire, amelyek pontosan olyan valóságosak vol- 

tak mint Kijevben a Szent Zsófia, arra gondolni, ahogy felém fordítja 

tojásdad fehér arcát, és nedves pillantása váratlanul felragyog. 

Egy este, amikor valóban kinyílt a szemem, amikor a szemhéjak  
valóban visszahúzódtak a szemgolyóról, hogy átláthattam a fehér 

jégkérgen, rájöttem, hogy gyógyulok. 

Megpróbáltam behajlítani a karomat. Kissé fel tudtam emelni 
őket, és ettől betört a jég. Micsoda rendkívüli, felvillanyozó hang! 

A nap nem érhetett el itt, vagy nem volt elég erős, hogy felvegye 

a harcot az ereimben lüktető, hatalmas vér természetfölötti dühével.  
Ó, Istenem, hiszen ötszáz éve erősödöm, és már eleve Marius alko- 

tott! Olyan szörnyeteg vagyok, aki sose volt tisztában a saját erejé- 

vel. 
Egy darabig úgy éreztem, hogy ennél már nem is lehet dühö- 

sebbnek és elkeseredettebbnek lenni. Ennél jobb volt még a testemet  

marcangoló tüzes gyötrelem is. 

Aztán Sybelle zongorázni kezdett. Az Appassionatát játszotta, és 
attól fogva nem számított semmi. 

Nem számított, amíg abba nem hagyta a zongorázást. A szokott- 

nál enyhébb éjszaka volt, a hó kissé megolvadt. Úgy tűnt, nincsenek 
halhatatlanok a közelben. Tudtam, hogy a kendőt sebbel-lobbal elvit- 

ték a Vatikánba. Most már semmi okuk sem volt a halhatatlanoknak, 

hogy idejöjjenek. 
Szegény Dora. Az esti híradóban bemondták, hogy elvették tőle  

a trófeáját. Rómának meg kell vizsgálnia Veronika kendőjét. A szőke 

hajú, különös angyalokról szóló meséken a bulvárlapok csámcsogtak, 

és Dora már nem volt itt.  
Egy vakmerő pillanatban Sybelle zenéjére kapcsoltam a szíve- 
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met, és fájó, sajgó fejjel kilőttem telepatikus látásomat, mint egy ka- 

méleonnyelvet, hogy Benji szemével lássam a szobájukat. 
Kedves aranyködön át láttam a falon a súlyos keretbe foglalt ké- 

peket, láttam az én gyönyörűmet bolyhos fehér pongyolában, ron- 

gyos papucsban és kemény munkában. Micsoda majesztuózus mu- 
zsika! Az összehúzott szemöldökű, aggodalmas kis Benjamin hátra- 

kulcsolt kézzel, mezítláb talpalt, a fejét csóválta, motyogott, és egy  

fekete cigarettából pöfékelt. 

– Angyal, megmondtam, hogy gyere vissza! 
Mosolyogtam. Arcomnak redői úgy fájtak, mintha éles késsel 

karcolták volna őket. Becsuktam telepatikus szememet, és elszundí- 

tottam a rohanó crescendók árjában. Egyébként Benjamin megérzett 
valamit. Tudata, amelyet nem torzított el a nyugati ráció, egy villa- 

násra érzékelte kutakodásomat. Elég. 

Aztán újabb víziót láttam, nagyon éleset, nagyon különlegeset és 
szokatlant, olyasmit, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni. 

Megint elfordítottam a fejemet, és megrepesztettem a jeget. Nyitva 

tartottam a szememet. Fölöttem összemosódtak a kivilágított tor- 
nyok. 

Lent a városban, messze-messze, sok saroknyira a bezárt székes- 

egyháztól, énrám gondolt egy halhatatlan. Egy pillanatra határozottan 

éreztem két hatalmas vámpír távoli jelenlétét. Ismertem őket, ők pe- 
dig tudtak halálomról, és keserűen fájlalták, miközben mentek a ma- 

guk fontos dolga után. 

Ez most kockázatos vállalkozás volt. Ha megpróbálom látni 
őket, ők többet fognak érzékelni annál a villanásnál, amit Benjamin 

olyan villámgyorsan vett. Ám a városban, amennyire megítélhettem,  

nem tartózkodott vérivó rajtuk kívül, nekem pedig tudnom kellett, mi  
végre lopakodnak ilyen eltökélten. 

Eltelt talán egy óra. Sybelle elhallgatott. Ők, a hatalmas vámpí- 

rok, még mindig a dolguk után jártak. Úgy döntöttem, megkockázta- 

tom.  
Rájuk repültem testetlen látásommal, és gyorsan kiderítettem, 
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hogy az egyiket láthatom a másik szemével, de ez fordított értelem- 

ben nem igaz. 
Egyszerű oka volt. Élesebbre állítottam a látásomat. Santinónak, 

római bokorgazdámnak szemével néztem, és Mariust, alkotómat lát- 

tam, akinek elméje mindig zárva maradt előttem.  
Egy hatalmas épületben mentek óvatosan, mindketten úriember- 

nek álcázva, szolid sötétkék öltönyben, keményített fehér gallérral, 

vékony nyakkendővel. Hajukat mindketten rövidre vágták, üzleti di- 

vat szerint. Ám ők nem üzleti megfontolásból jöttek ide, nem ezért 
nyűgöztek le ártalmatlan igézetekkel minden halandót, aki meg akar- 

ta zavarni őket. Ez egy egészségügyi intézmény volt, és hamarosan 

azt is láttam, miért jöttek ide. 
A város törvényszéki orvostani intézetében jártak. Bár előzőleg  

rászánták az időt, hogy dokumentumokkal tömjék meg aktatáskáju- 

kat, most sietősen rángatták ki a hűtőrekeszeket. Ezekben voltak 
azoknak a vámpíroknak a maradványai, akik hozzám hasonlóan ki- 

tárták magukat a napnak. 

Hát persze, a bizonyítékokat szedték össze, amelyeket a világ 
felhasználhatott volna ellenünk. Kikanalazták a maradványokat a ko- 

porsószerű fiókokból, a fényes acéltálcákról, egyszerű, átlátszó 

plasztik tasakokba rejtették őket. Csontok, hamu, fogak, ó, igen, még 

fogak is tűntek el a kis tasakokban. Most pedig kartotékszekrények- 
ből szedegették ki a ruhák műanyagba csomagolt rongyait. 

Gyorsabban vert a szívem. Mocorogtam a jég alatt, és a jég újból 

válaszolt nekem. Ó, szív, hallgass! Hadd lássak! Az ott a csipkém, az 
én csipkém, a szélén megpörkölődött, vastag velencei varrott csipke, 

és néhány bíborvörös bársonycafat! Igen, az én szánalmas rongyaim, 

amelyet a vámpírok kiemeltek a kartotékszekrény felcímkézett fiók- 
jából, és belecsúsztatták a csomagjukba. 

Marius megtorpant. Másfelé fordítottam a fejemet és az elmé- 

met. Ne láss meg engem! Úgy láss meg, úgy gyere ide, hogy Istenre 

esküszöm, akkor... akkor mit teszek? Mozdulni sincsen erőm. Nin- 
csen erőm elszökni. Ó, Sybelle, kérlek, játsszál nekem, ki kell mene- 
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De aztán eszembe jutott, hogy ő a Mesterem, eszembe jutott,  
hogy csakis társának, Santinónak gyengébb, iszaposabb elméjén ke- 

resztül tudna lenyomozni, és megnyugodtam. 

Kiemeltem a közelmúlt emlékeinek tárházából Sybelle muzsiká- 
ját, körülvettem számokkal, adatokkal és dátumokkal, a századok 

hulladékával, amellyel hozzá érkeztem: hogy kedves remekművét  

Beethoven szerezte, a hivatalos neve F-dúr szonáta, opus 57, numero 

23. Erre gondolj. Beethovenre gondolj. Találj ki magadnak egy hideg 
bécsi éjszakát. Azért kell kitalálnom, mert tulajdonképpen semmit  

sem tudok róla. Képzeld el Beethovent, ahogyan zenét szerez, lúdtol- 

lat használ hozzá, amelynek lármás karistolását talán nem hallja.  
Képzeld el, hogy nevetséges alamizsnákkal fizetik ki. És képzeld el 

mosolyogva, igen, fájó, hasogató mosollyal, amitől kiserked az ar- 

codból a vér, hogy egyik zongorát a másik után vásárolták neki, 
olyan erős volt, olyan sokat követelt a hangszertől, olyan erőszako- 

san püfölte. 

Micsoda remek lánya neki ez a szép Sybelle! Beethoven bizo- 
nyára örült volna, ha betekinthet a jövőbe, és megláthatja bálványozó 

tanítványai és rajongói között ezt a furcsa, rögeszmés lányt, akinek 

ujjai félelmetes erővel sújtanak le a billentyűkre. 

Ma éjszaka melegebb volt. Vitathatatlanul olvad a hó. Összeszo- 
rítottam a szájamat, és megint felemeltem a jobbomat. Most már lyuk 

keletkezett a jégen, amelyben mozgathattam az ujjamat. 

De nem feledkezhettem meg a hihetetlen párról, az egyikről, aki 
alkotott, és a másikról, aki őt próbálta elpusztítani, Mariusról és 

Santinóról. Ellenőriznem kellett őket. Óvatosan kiküldtem gyönge és 

bátortalan gondolatszondámat, és egy szempillantás alatt rájuk talál- 
tam.  

Egy kazán előtt álltak az épület gyomrában, és dobálták a tüzes 

szájba a közösen gyűjtött bizonyítékokat. Egyik tasak a másik után 

pöndörödött össze és enyészett el ropogva a lángokban. 
De furcsa! Hogyhogy nincs kedvük megvizsgálni mikroszkóppal 
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ezeket a maradványokat? Bár bizonyos, hogy ezt már többen megtet- 

ték fajunkból. Miért vizsgálgatnánk azoknak a csontját és fogát, akik 

megsültek a pokolban, mikor elég lemetszeni a kezünkről egy sápadt 

bőrdarabot, azt tenni rá a tárgylemezre, miközben a kéz ugyanolyan 

csodásan meggyógyul mint én most?  
Elnyújtottam a víziót. Láttam a félhomályos alagsort. Láttam az 

alacsony gerendákat a fejük fölött. Minden erőmet beleöntöttem ki- 

vetített látásomba, és láttam Santino puha, zavarodott arcát. Ez volt 

az, aki tönkretette az egyetlen ifjúságot, ami nekem jutott? Láttam  
régi Mesteremet; majdhogynem vágyakozva nézte a lángokat. 

– Végeztünk – mondta Marius halk, parancsoló hangján, hibát- 

lan olasz nyelven. – Nem jut eszembe semmi, amit még megtehet- 
nénk. 

– Verjük szét a Vatikánt, és lopjuk vissza a kendőt – indítvá- 

nyozta Santino. – Mi joguk van egy ilyen dologra?  
Marius meghökkent, aztán udvariasan, fegyelmezetten mosoly- 

gott. 

– Miért? – kérdezte. – Mi nekünk a kendő, barátom? Gondolod, 
hogy magához térítené? Már megbocsáss, Santino, de te olyan fiatal 

vagy. 

Magához térítené, magához kell téríteni. Ennek Lestatnak kell 

lennie. Nem jelenthet mást. Növeltem a kockázatot. Megszondáztam 
Santino agyát, hogy mit tud, és iszonyodva hőköltem vissza az ered- 

ménytől. 

Lestat, az én Lestatom – mert hiszen sose volt az övék, ugye? –, 
az én Lestatom őrjöng és tombol, amióta véget ért a siralmas saga, és 

most börtönben tartja fajtánk legöregebbje, kilátásba helyezve, hogy 

ha nem hagy fel a zavarkeltéssel, vagyis kockáztatja a titoktartást,  

ősanyánk el fogja pusztítani, amit csak ő hajthat végre, és senki sem 

emelhet szót az elítélt érdekében. 

Nem, ez nem történhet meg! Vergődtem és vonaglottam. Lökés- 

hullámokban gyűrűzött, vörös, lila, narancsszín tüzeket lobbantott 
bennem a fájdalom. Zuhanásom óta nem láttam ilyen színeket. Visz- 
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szatérőben volt az eszem, de minek? Még hogy megölni Lestatot! 

Lestat börtönben van, ahogyan én voltam valamikor, sok száz évvel 
ezelőtt, Róma alatt, Santino katakombáiban. Ó, Istenem, ez rosszabb 

mint a nap tüze, ez rosszabb mint látni, hogy az a szemét fivér behúz 

az őszibarack arcocskájú Sybelle-nek, és a lány leborul a zongora- 

székről, ez gyilkos harag, amit érzek.  

Ám a kisebb baj már megtörtént. 

– Jöjj, ki kell jutnunk innen! – mondta Santino. – Valami baj 

van, érzek valamit, amit nem tudok megmagyarázni. Mintha itt lenne 
a közelünkben valaki, holott nincs is a közelünkben; mintha valaki, 

aki olyan hatalmas mint én, mérföldekről meghallotta volna a lépé- 

semet. 
Marius nyájasan, kíváncsian, riadalom nélkül nézett rá. 

– New York a mienk ma éjszaka – mondta egyszerűen. Majd 

enyhe félelemmel még egyszer belenézett a kazán szájába. – Ha csak  
az éltében oly szívós szellem egy darabja nem tapadt hozzá a bár- 

sonyhoz és a csipkéhez, amit életében viselt. 

Behunytam a szememet. Ó, Istenem, engedd, hogy az elmémet is 
becsukhassam! Hadd csukjam be jó szorosan! 

Mesterem tovább beszélt, áttörte tudatom kis kagylóját ott, ahol 

meglágyítottam. 

– De én sose hittem ezekben a dolgokban – mondta. – Bizonyos 
mértékben olyanok vagyunk mint az eukarisztia, nem gondolod? Ad- 

dig maradunk egy titokzatos Isten teste és vére, amíg ragaszkodunk a 

választott formához. Mit jelent néhány rőt hajszál, és a megperzselt,  
rongyos csipke? Ő elment. 

– Nem értelek – vallotta be Santino. – De ha azt képzeled, hogy 

én sose szerettem, akkor nagyon-nagyon tévedsz. 
– Úgy hát menjünk – mondta Marius. – Munkánkat elvégeztük. 

Minden nyomot eltöröltünk. De ígérd meg ókatolikus lelkedre, hogy 

nem fogod keresni a kendőt. Egymillió szempár tekintett rá, Santino, 

és semmi sem változott. A világ az világ, és percenként halnak meg 
gyerekek az ég alatt, éhesen és magányosan. 
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Nem kockáztathattam többet. 

Elfordultam, keresőfényként kutattam az éjszakában a halandók 
után, akik észrevehetik Őket, amikor életbe vágó munkájuk végezté- 

vel elhagyják az épületet, ám távozásuk ahhoz túl titkos és túl fürge 

volt. 
Éreztem, hogy elmentek. Éreztem lélegzésüknek, érverésüknek 

hirtelen hiányát, és tudtam, hogy elvitte őket a szél. 

Kivártam egy órát, majd megengedtem magamnak, hogy pillan- 

tásom visszatérjen azokba a régi szobákba, ahol Marius és Santino 

barangolt. 

Csend volt a szegény, lóvá tett technikusok között. A közvilágí- 

tás arany izzását megint kioltotta a puha, fehér köd, és alig észreve- 

hetően szállingózni kezdett a hó. 

Megérintette arcomat. Megérintette kinyújtott kezemet. Olvadó, 

pici varázspelyhei megérintették egész testemet. 
– Most pedig jön a hajnal – suttogtam, mintha valamilyen őran- 

gyal ölelne magához –, és még itt, a gyűrött kis bádogeresz alatt is 

megtalál a réseken át, és a fájdalom még mélyebb bugyraiba viszi le 

a lelkemet. 

Tiltakozó hang kiáltott. Egy hang könyörgött, hogy ne legyen 

így. A hang természetesen az enyém, gondoltam. Ugyan miért ne ál- 

tatnám magamat? Őrült vagyok, ha azt képzelem, hogy átvészelhe- 

tem az égést, amit elszenvedtem, és önként elviselhetem még egy- 

szer. 

Csakhogy nem az én hangom volt, hanem Benjaminé, az imád- 

kozó Benjaminé. Kilőttem testetlen látásomat. A szobában térdelt, 

ahol Sybelle úgy aludt a gyűrött, puha ágyban, mint egy nedvdús, 

érett őszibarack. 
– Ó, angyal, dibbuk, segíts minket! Dibbuk, egyszer már eljöttél. 

Gyere el megint! Ez ciki, hogy nem jössz! 

Hány óra van még napkeltéig, kisember? – súgtam apró 

tengerikagylófülébe, mintha nem tudnám.  
– Dibbuk! – kiáltotta. – Ez te vagy, te szólsz hozzám! Sybelle, 
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ébredj fel, Sybelle! 

Gondolkozz, mielőtt felkelted. Ez rémséges megbízatás. Nem az a 
sugárzó lény vagyok, akit láttál, mikor kiszívtam ellenségetek vérét,  

és örültem szépségének és a te örömödnek. Ha le akarod róni tarto- 

zásodat, egy szörnyeteget kell elhoznod, akinek látása sérteni fogja 
ártatlan szemedet. De nyugodj meg, kisember, a tietek leszek örökre, 

ha megteszed nekem ezt a szívességet, ha eljössz hozzám, ha segítesz,  

mert akaratom ingadozik, és egyedül vagyok, magamtól nem gyógy- 

ulhatok meg, és éveim most nem számítanak, és félek. 
Feltápászkodott. Odaállt az ablakhoz, amelyből egy pillanatra lá- 

tott halandó szemével, de amelyből bizonyosan nem vehetett észre, 

mert jóval mélyebben feküdtem az elegáns lakásnál, amelyet meg- 
osztott angyalommal. Kihúzta apró vállát, és most, hogy nagy komo- 

lyan összevonta fekete szemöldökét, szakasztott bizánci falfestmény 

volt, egy nálam kisebb angyalka. 
– Csak mondjad, dibbuk, és jövök! – közölte, és ökölbe szorítot- 

ta erős kis jobbját. – Hol vagy, dibbuk? Mi az, amitől félsz, amit nem 

győzhetünk le közösen? Sybelle, ébresztő, Sybelle! Isteni dibbukunk 
visszajött, és szüksége van ránk! 
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JÖTTEK ÉRTEM. A lerobbant ház a szomszédjuk volt. 

Benjamin ismerte. Némi sietős, telepatikus suttogással arra kértem, 

hogy hozzon kalapácsot, egy koktéljégtörőt, és nagy, puha pokróco- 

kat, amelyekbe bebugyolálhatnak. 

Tudtam, hogy semmi súlyom sincs. Elfordítottam fájó karomat, 

és tovább tördeltem átlátszó burkomat. Kitapogattam karomszerű ke- 
zemmel, hogy kinőtt a hajam, olyan vörösbarna és hosszú, mint szo- 

kott. A fénybe tartottam egy tincset, ám aztán kezem nem állhatta to- 

vább a perzselő kínt, és elejtette a fürtöt. Nem bírtam összezárni vagy 

mozgatni aszott, meggörbült ujjaimat. 

Meg kell igéznem őket, legalább arra az időre, míg idejönnek. 

Nem láthatják azt, aki vagyok, ezt a szikkadt, fekete szörnyet. Nincs 
halandó, aki elbírná ezt a látványt, mindegy, mit mondok. Valaho- 

gyan álcáznom kell magamat. 

De mivel nem volt tükröm, miből tudhattam volna, hogy festek, 

vagy pontosan mit kell tennem? Álmodnom kellett, álmodnom a régi 
velencei napokról, amikor jól láthattam szépségemet a szabó tükré- 

ben, és ezt a látomást kell az agyukba vetítenem, még akkor is, ha el- 

használja minden erőmet; igen, ezt kell tennem, és még bizonyos 
utasításokat is kell adnom nekik. 

Mozdulatlanul feküdtem, bámultam a pici, puha pelyheket, ame- 

lyek annyira különböztek a korábbi szörnyű hóviharoktól. Nem mer- 
tem követni útjukat. 

Üveg csörömpölt. A mélyben ajtó csapódott. Hallottam rohanó, 
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egyenetlen lépéseiket a vaslépcsőkön, a fordulókban. 

Szívem erősen vert, minden apró rándulása a fájdalmat szivaty- 
tyúzta belém, mintha a vérem perzselne. 

Kivágódott a tetőre vezető vasajtó. Hallottam, ahogy rohannak 

felém. A felhőkarcolók álomszerű fényénél láttam apró alakjukat, a 

tündérlányét és a talán tizenkét éves gyerekét, ahogy futnak hozzám. 

Sybelle! Ó, de borzasztó, kabát nélkül jött fel a tetőre! Haja lo- 

bogott. Bár Benjamin se volt jobb a vékony vászon dzsellabájában. 

Nagy bársonytakarót hoztak, látomást kellett bocsánatom rájuk. 
Legyek a fiú, aki voltam, a legfinomabb zöld atlaszban, rengeteg 

divatos csipkével, harisnyában, fűzős cipőben. Legyen a hajam tiszta  

és csillogó. 
Lassan kinyitottam a szememet, és ide-oda jártattam tekintete- 

met sápadt, elragadtatott kis arcukon. Úgy álltak a hóesésben, mint  

az éjszaka két vándora. 
– Jaj, dibbuk, úgy izgultunk érted! – ujjongta izgatottan 

Benjamin. – És akkor tessék, gyönyörű vagy! 

– Nem, Benjamin, nem az vagyok, akit látsz – mondtam. – 
Gyorsan törjétek fel a jeget, és tegyétek rám a takarót. 

Sybelle két kézre kapta a kalapácsot, lesújtott a jégre, és nyom- 

ban összetörte az olvadó, felső réteget. Benjamin gépiesen aprította a 

törővel, szúrt jobbra és balra, hogy csak úgy röpködtek a szilánkok. 
A szél belekapott Sybelle hajába, és a szemébe fújta. Szempillái- 

ra hópelyhek tapadtak. 

Kitartottam a képet, a magatehetetlen, rózsaszín kezű, atlaszru- 
hás gyermekét, aki nem tud segíteni nekik. 

– Ne sírj, dibbuk! – vigasztalt Benjamin, és két kézzel megraga- 

dott egy hatalmas, lapos jégtáblát. – Kiszedünk onnan, ne sírj, te 
most már a mienk vagy! Megfogtunk! 

Félredobta a fűrészes szélű, csillogó jeget, és ekkor mintha ő 

dermedt volna meg. Rám bámult, szája tökéletes Ő betűvé kerekedett 

a megdöbbenéstől. 
– Dibbuk, neked változik a színed! – kiáltotta. Kinyújtotta a ke- 
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zét, hogy megérintse káprázatarcomat. 

– Ne csináld, Benji – szólt rá Sybelle. 
Először hallottam a hangját, és most már a bátor nyugalmat is 

láttam fehér arcán. Szeme könnyezett a széltől, de ő nem tántorodott 

meg. Szedegetni kezdte a hajamból a jeget. 
Szörnyű hideg futott végig rajtam, kioltotta a hőséget. Megindul- 

tak tőle a könnyeim. Vajon vért sírok?  

– Ne nézzetek rám – mondtam. – Benji, Sybelle, forduljatok el! 

Csak adjátok ide a takarót. 
A szófogadatlan Sybelle hunyorogva nézett tovább. Fél kézzel 

vékony pamut hálóingét fogta össze a torkán. A másik keze mozdu- 

latlanul lebegett fölöttem. 
– Mi történt veled, amióta nálunk jártál? – kérdezte a leggyön- 

gédebb hangon. – Ki tette ezt veled? 

Nagyot nyeltem, és visszahívtam a látomást. Nyomtam ki min- 
den pórusomból, mintha egész testemmel lélegeznék. 

– Ne, ne csináld többet – kért Sybelle. – Csak legyengít, és bor- 

zasztóan szenvedsz. 
– Meg tudok gyógyulni, édesem – mondtam. – Ígérem, hogy 

meg tudok. Nem leszek mindig ilyen, hamarosan más leszek. Csak 

vigyetek le erről a tetőről. Vigyetek be erről a hidegről, olyan helyre, 

ahol a nap nem férhet hozzám még egyszer. A nap tette velem.  
Egyedül a nap. Vigyetek, kérlek. Nem bírok járni. Nem tudok mász- 

ni. Éjszakai lény vagyok. Rejtsetek el a sötétségben. 

– Elég, ne beszélj többet! – kiáltotta Benji. 
Kinyitottam a szememet, és láttam, hogy hatalmas kék hullám  

ereszkedik rám, mintha a nyári ég jött volna le, hogy a takaróm le- 

gyen. Éreztem a bársony puhaságát, és égett bőröm még ettől is fájt,  
de ezt már el lehetett viselni, mert az ő segítő kezük fogott, és ezért,  

az érintésükért, a szeretetükért elviseltem volna mindent. 

Éreztem, hogy felemelnek. Tudtam, hogy könnyű vagyok, mégis 

milyen borzasztó volt ilyen magatehetetlenül tűrni, hogy bebugyolál- 
janak. 
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– Nem vagyok túl nehéz? – kérdeztem. Fejem hátracsuklott. 

Megint láttam a havat. Azt képzeltem, hogy ha élesítek a pillantáso- 

mon, láthatom a csillagokat a magasban, ahogy türelmesen várakoz- 

nak egy apró bolygó fölött. 

– Ne félj! – súgta Sybelle. Ajka közel volt a takaróhoz. Vérük 

szaga olyan sűrű és édes volt mint a méz. 

Fölemeltek, és végigfutottak velem a tetőn. Megszabadultam a 

fájó hótól és jégtől. Nem szabad a vérükre gondolnom. Nem szabad 

hagynom, hogy az történjék, amit ez a falánk test akar. Ez elképzel- 
hetetlen. 

Lementünk a vaslépcsőn, talpuk alatt pengtek a fokok, testem 

rázkódott és lüktetett a kíntól. Láttam a mennyezetet, megrohant vé- 
rük összekeveredett szaga. Behunytam a szememet, ökölbe szorítot- 

tam a kezemet. Hallottam a szikkadt bőr recsegését. A tenyerembe 

vájtam a körmömet. 
– Erősen fogunk, nem engedünk el! – súgta a fülembe Sybelle. – 

Már nem vagyunk messze. Jaj, Istenem hát hogy nézel ki, mit művelt  

veled a nap! 
– Ne nézd! – szólt rá mérgesen Benji. – Csak siess! Azt hiszed,  

egy ilyen hatalmas dibbuk nem tudja, hogy mire gondolsz? Légy 

okos, és siess. 

Megérkeztek a földszintre, a törött ablakhoz. Éreztem, ahogy 
Sybelle a tarkóm alá és a térdhajlatomba csúsztatja a kezét, majd föl- 

emel, és hallottam Benji hangját, amelyet már nem vertek vissza a fa- 

lak: 
– Ez az, most add ide nekem, elbírom! – Milyen haragos és izga- 

tott volt a hangja, ám Sybelle átlépett velem az ablakon, ezt éreztem.  

Dibbukeszem kimerült, nem érzékeltem semmit, csak fájdalmat, vért  

és fájdalmat, aztán azt, hogy futnak velem egy hosszú, sötét sikátor- 

ban, ahonnan nem láthatom a mennyeket. 

De milyen kellemes volt a ringató mozgás, égett lábamnak him- 

bálózása, Sybelle megnyugtató ujjainak puha érintése a takarón át. 
Csodálatos volt! Már nem éreztem a fájdalmat. A takaró az arcomba 
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Siettek a csikorgó havon. Benji egyszer felkiáltott, mert megcsú- 
szott, de Sybelle elkapta. A fiú zihált. 

Micsoda munka lehet ez nekik ebben a hidegben. Fedél alá kell 

kerülniük minél előbb. 
Beléptünk a szállodába, ahol laktak. Ahogy kinyitották az ajtót, 

megcsapott a szagos, meleg levegő. A hall visszaverte Sybelle apró 

cipőjének kopogását és Benji szandáljának sietős csoszogását. 

Bezsúfolódtunk a liftbe, és akkor hirtelen rám tört a fájdalom, 

mert a térdemet feljebb emelték, a fejem hátracsuklott: a szó szoros 

értelmében kétrét hajtottak. Visszafojtottam a sikoltást. Nem érdekes,  

ha fáj. A régi motorok és a fáradt olaj szagát árasztó felvonó ránga- 
tózva, zötyögve elindult felfelé. 

– Itthon vagyunk, dibbuk – súgta Benji. Lehelete forrón legyezte 

az arcomat. – Most már biztonságban vagyunk. Rabságba ejtettünk 
téged, és most már a mienk vagy. 

Zárak zörgése, lépések a deszkapadlón, tömjén és gyertyák, erős 

női parfüm, zsíros bútorviasz, régi, repedezett olajfestmények, letag- 
lózóan mézédes liliomok szaga. 

Testemet gyengéden letették a pihés derékaljra. A takarót meg- 

lazították, hogy belesüllyedhessek a selyembe és a bársonyba. A pár- 

nák valósággal elolvadtak alattam.  
Ugyanaz a rendetlen ágy volt, amelyben lelkem szemével meg- 

lestem az aranyhajú Sybelle-t. Itt aludt fehér hálóingében, és most 

lemond róla egy ilyen borzalom kedvéért. 
– Ne húzd le rólam a takarót! – mondtam. Tudtam, hogy kis ba- 

rátom ezt akarja tenni. 

Ám a rettenthetetlen Benji gyengéden lehúzta. Nyúlkáltam egyik 
gyógyulófélben levő kezemmel, hogy elkapjam, visszahúzzam, de 

ugyanúgy képtelen voltam rá, mint arra, hogy behajlítsam égett ujja- 

imat. 

Álltak az ágy mellett, és néztek. A fény örvénylett körülöttük, 
meleggel keveredve, a két törékeny alak körül, 
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Örvénylő meleg és fény vette körül a két vékony alakot, a so- 

vány, tejfehér lányt, akinek porcelánbőréről eltűntek a zúzódások, és 

az arab kisfiút, a beduin fiút, mert most már láttam, hogy valójában 

az. Rettegés nélkül figyelték azt, ami az irtózat lehetett az emberi 

szemeknek. 
– Hogy fénylesz – jegyezte meg Benji. – Nagyon fáj?  

– Miben segíthetünk? – kérdezte Sybelle olyan halkan, mintha 

még a hangja is megsebezhetne. Kezével eltakarta a száját. Dús, vi- 

lágos, egyenes szálú hajának elszabadult tincsei mozogtak a fényben, 

karja kék volt a kinti hidegtől, és egyfolytában didergett. Szegény 

madárhúsú lény, milyen légies! Gyűrött hálóingét keskeny csipke 

szegélyezte, a vékony, fehér pamutba virágokat hímeztek. Egy szűz 

hálóinge. Tekintete könnyes volt a szánalomtól. 

– Ismerd meg a lelkemet, angyalom – mondtam. – Én gonosz 

vagyok. Isten nem akart befogadni. És a Sátán sem. Felmentem a  
napba, hogy megkaphassák a lelkemet. Szeretetből tettem, nem azért, 

mert féltem a pokoltól vagy a gyehennától. Ám nekem ez a föld a 

tisztítótüzem és börtönöm. Nem tudom, hogy korábban miként kerül- 
tem hozzátok. Nem tudom, minő hatalomtól kaptam azokat a kurta 

másodperceket, hogy itt állhassak a szobádban, és megvédhessetek a 

haláltól, amely már rád vetette árnyékát. 

– Jaj, dehogy – suttogta riadtan. Szeme felcsillant a szoba szűrt 
fényében. – Sose ölt volna meg. 

– De bizony megölt volna! – vágtam rá, és Benjamin velem 

együtt mondta ki ugyanazokat a szavakat. 
– Részeg volt, és nem törődött vele, hogy mit csinál! – kiáltotta 

Benji azonnali haraggal. – És nagy, otromba és komisz keze volt, és 

nem érdekelte, mekkorát üt vele, és mikor utoljára megütött, két órá- 
ig feküdtél ugyanebben az ágyban, de úgy, hogy meg se mozdultál! 

Gondolod, hogy egy dibbuk a nagy semmiért öli meg a bátyádat?  

– Azt hiszem, a fiúnak igaza van, szép leányom – mondtam.  

Olyan nehéz volt beszélni. Minden szóhoz meg kellett emelnem a 
mellkasomat. Váratlanul egy tükröt akartam bolond kétségbeesésem- 
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ben. Hánykolódtam és forgolódtam, aztán megmerevedtem a kíntól. 

Ők ketten pánikba estek. 
– Ne mozogj, dibbuk, ne mozogj! – könyörgött Benji. – Sybelle, 

a selymet! Hozd a selyemkendőket, hozd ide őket, bugyoláljuk be 

velük. 
– Nem! – suttogtam. – Csak terítsétek rám a takarót! Ha látnotok  

kell az arcomat, azt hagyjátok szabadon, de a többit takarjátok el! 

Vagy... 

– Vagy mit, dibbuk? Mondjad! 
– Emeljetek föl, hogy láthassam, milyen vagyok. Vigyetek egy 

állótükörhöz. 

Értetlenül hallgattak. Sybelle hosszú szőke haja lelógott a lány 
nagy mellére. Benji az ajkát harapdálta. 

A szobában örvénylettek a színek. A falakat kék selyemmel kár- 

pitozták, körülöttem aranyrojtos, gazdagon díszített párnák halmo- 
zódtak, a csillár rezgő kristályprizmái szivárvánnyá bontották fel a 

fényt. Hallani véltem az összekoccanó csillárkristályok muzsikáját. 

Gyenge, megbomlott elmémnek úgy tűnt, hogy még sose láttam ilyen 
ragyogást, hogy az évszázadok alatt elfelejtettem, milyen ékes és fé- 

nyes a világ. 

Behunytam a szememet, és magammal vittem a sötétségbe a 

szoba képét. Belélegeztem a liliom tiszta illatát, hogy ne érezzem a 
vérszagot. 

– Megengednétek, hogy lássam azokat a virágokat? – suttogtam. 

El van szenesedve vajon az ajkam? Láthatják-e a szemfogamat? 
Megsárgult-e a tűztől? Lebegtem a selymeken. Lebegtem, és úgy 

éreztem, most már alhatok, nyugodtan alhatok. A liliomok közel vol- 

tak. Ismét kinyújtottam a kezemet. Éreztem a szirmokat, és megered- 
tek a könnyeim. Tiszta vért sírok vajon? Reménykedtem, hogy nem,  

de azért hallottam, hogy Benjinek elakad a lélegzete, és Sybelle hal- 

kan csitítja. 

– Tizenhét körül jártam, amikor megtörtént velem – mondtam. – 
Sok száz évvel ezelőtt. Túl fiatal voltam hozzá. Jó lelkű Mesterem  
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volt, nem hitte el, hogy gonoszak vagyunk. Úgy gondolta, eléldegél- 

hetünk a rosszakon. Ha nem haldokoltam volna, nem történik meg 

ennyire korán. Azt szerette volna, ha tanulok, ha felkészülök. 

Kinyitottam a szememet. Megigéztem őket! Ismét látták a fiút,  

aki voltam! Pedig nem is szándékosan csináltam.  
– Ó, de szép vagy! – mondta Benji. – De klassz vagy, dibbuk! 

– Kisember – sóhajtottam, mert éreztem, ahogy szétporlik a tö- 

rékeny illúzió –, mostantól szólíts a nevemen. És az nem dibbuk. 

Szerintem a palesztinai zsidóktól szedted föl. 
Kacagott, és nem ijedt meg, amikor visszasüllyedtem förtelmes 

mivoltomba.  

– Hát akkor mondjad a nevedet – követelte. 
Mondtam. 

– Armand – ízlelgette Sybelle. – Mondjad, mit tehetünk? Ha  

nem kell selyemkendő, akkor bekenünk. Áloéval! Igen, az áloé meg- 
gyógyítja az égést. 

Nevettem, de csak röviden és halkan, hogy nagyon jóindulatú 

legyen. 
– Gyermek, az én áloém a vér. Egy rossz emberre van szüksé- 

gem, olyanra, aki megérdemli a halált. De hogy találhatnék ilyet?  

– Miért, mit csinál ez a vér? – kérdezte Benji. Leült mellém, és 

úgy hajolt fölém, mintha a legkülönlegesebb látvány volnék. – Tu- 
dod, Armand, hogy olyan fekete vagy mint a szurok, vagy mint akit 

fekete bőrből csináltak? Olyan vagy mint azok, akiket az európai lá- 

pokból halásznak ki, és mindenük úgy bele van zsugorítva egy fé- 
nyes tokba. Anatómiát lehetne tanulni abból, amilyenek az izmaid! 

– Hagyd már abba, Benji! – mondta Sybelle rosszallóan és nyug- 

talanul. – Most azon kell gondolkoznunk, hogy szerezzünk egy rossz  
embert. 

– Nem színezel? – Benji feltekintett a lányra, aki az ágy túlsó ol- 

dalán állt, imádságosan összekulcsolt kezekkel. – Sybelle, az semmi. 

Megszabadulni tőle, az a nehéz. – Rám nézett. – Tudod, mit csinál- 
tunk a bátyjával?  
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Sybelle befogta a fülét, és megrázta a fejét. Hányszor tettem 

ugyanezt én is, amikor úgy rémlett, elpusztít a szavak és a képek árja. 

– Te olyan fényes vagy, Armand – mondta Benji. – Tudok kerí- 

teni rossz embert, az semmi. Akarsz egy rossz embert? Készítsünk  

tervet. – Fölém hajolt, mintha az agyamba akarna belenézni. Rádöb- 
bentem, hogy a szemfogaimat nézi. 

– Benji – mondtam –, ne gyere közelebb. Sybelle, vidd innen. 

– De hát mi rosszat tettem?  

– Semmit – mondta a lány. – Éhes – folytatta halkabban. 
– Emeljétek fel még egyszer a takarót, jó? – kértem. – Emeljétek 

fel, nézzetek meg, engedjétek meg, hogy a szemetekbe nézzek, az le- 

gyen a tükröm. Tudni akarom, mennyire rossz. 
– Hmm, Armand – mondta Benji. – Szerintem te gyagya vagy. 

Sybelle lehajolt, óvatosan visszahajtotta takarót, és teljes hosz- 

szában feltárja testemet. 
Beléptem az elméjébe. 

Rosszabb volt mint képzeltem.  

Igazat mondott Benji, pont olyan voltam, mint egy lápból kihalá- 
szott hulla, de még annál is hátborzongatóbb, mert nekem vörösbar- 

na, sűrű sörényem volt, kidülledő, hatalmas, ragyogó barna szemem, 

és vakítóan fehér, szabályos fogazatom, amelyről lefonnyadtak az aj- 

kak. Arcom aszott, fekete bőrén sűrű vércsíkok húzódtak: a könnye- 
im nyoma. 

Félrekaptam a fejemet, belenyomtam a pehelypárnába. Éreztem,  

hogy ismét elfed a takaró. 
– Ha én ki is bírnám, miattatok nem maradhat így – mondtam. – 

Nem akarom, hogy ezt lássátok, mert minél tovább éltek együtt vele, 

annál nagyobb a valószínűsége, hogy képesek lesztek együtt élni 
mindennel. Nem, ez nem folytatódhat így. 

– Kérj akármit – mondta Sybelle. Mellém guggolt. – Hűsít a ke- 

zem, ha így ráteszem a homlokodra? Jólesik, ha megsimogatom a ha- 

jadat? 
Ránéztem a szemem sarkából. 
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Hosszú, vékony nyaka hozzátartozott didergő és vékonypénzű 

szépségéhez. A melle nagy volt és feszes. Mögötte, a szoba kedves, 

meleg izzásában megláttam a zongorát. Arra gondoltam, ahogy ezek 

a hosszú, gyengéd ujjak a billentyűket simogatják. Hallottam a fe- 

jemben az Appassionata lüktetését. 
Valami sercent, roppant, aztán a drága dohány finom illatát érez- 

tem.  

Benji, szájában fekete cigarettájával, fel-alá járkált a lány mö- 

gött. 
– Van egy tervem – közölte a cigaretta mellől. – Lemegyek az 

utcára, semmi idő alatt felszedek egy rossz, gonosz hapsit. Azt mon- 

dom majd neki, hogy fent vagyok itt az egyik szállodai lakosztályban 
egy részeg bolonddal, itt van ez a rengeteg kokain, amit el kellene 

adni, de nem tudom, mit csináljak, és segítségre lenne szükségem. 

Kacagni kezdtem, pedig fájt. 
A kis beduin vállat vont, és fölemelte tenyérrel kifelé fordított 

kezét. A fekete cigaretta füstje varázsfelhőként bodorodott körülötte. 

– Mit szólsz hozzá? Figyelj, működni fog. Nézd, én jó emberis- 
merő vagyok. Sybelle, menj az útból, hadd hozzam fel ezt a rossz 

embert, ezt a nyavalyás szemétládát a csapdába, és hadd döntsem be- 

le az ágyba. Elgáncsolom, így ni, és akkor arcra esik, így ni, egyene- 

sen a karjaidba, Armand. Mit szólsz hozzá?  
– És ha félresikerül? – kérdeztem. 

– Akkor az én gyönyörű Sybelle-em fejbe csapja a kalapácsával. 

– Jobb ötletem van nekem – mondtam –, habár Isten tudja, amit  
kitaláltál, az is páratlanul briliáns. Természetesen majd azt mondod 

neki, hogy a kokain a takaró alatt van, pici plasztiktasakokban, de ha 

nem kapja be a horgot, és nem jön ide, hogy maga lássa, akkor gyö- 
nyörű Sybelle-ünk egyszerűen lerántja rólam a takarót, és mikor a 

rossz ember meglátja, mi van igazából az ágyban, annyira meghülyül 

a rémülettől, hogy nem tud ártani senkinek! 

– Ez az! – kiáltotta Sybelle és tapsolt. Fénylő, halvány szeme ke- 
rekre nyílt. 
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– Tökéletes – helyeselt Benji. 

– De jól figyelj, egy vasat se vigyél magaddal az utcára. Bár len- 
ne egy icipicink a gonosz fehér porból, amivel becsalogathatjuk a 

vadat a verembe! 

– De hiszen van! – mondta Sybelle. – Épp annyi van, egy icipici, 

amit a bátyám zsebéből vettünk ki. – Töprengve nézett rám, de nem 

engem látott: a tervet futtatta szelíd, alázatos agyának tekervényei- 

ben. – Kiszedtünk mindent, hogy ha majd meglelik, semmit se talál- 

janak nála. New Yorkban olyan sokan vannak, akiket csak így ott- 
hagynak. Hát persze borzasztó munka volt elvonszolni. 

– Persze, hogy van gonosz, fehér porunk! – Benji a saját vállára 

csapott, majd elrohant a szemem elől, de rögtön vissza is tért egy ap- 
ró, lapos cigarettatárcával. 

– Tartsd ide, hadd szagoljam meg, mi van benne – mondtam. 

Láttam, hogy egyik sem tudja bizonyosan. 
Benji felpattintotta a keskeny ezüsttárcát. Volt benne egy akku- 

rátusan összehajtogatott, kis plasztiktasak, abban pedig a fehér por, 

aminek pontosan olyan szaga volt mint amit elvártam. Nem kellett 
beledugnom a nyelvemet, amely a cukrot is ugyanolyan idegennek 

érezte volna. 

– Nagyon helyes. Most öblítsd le a felét a lefolyóba, hogy csak 

egy kicsi maradjon, és hagyd itt az ezüst cigarettatárcát, nehogy va- 
lami bolonddal akadj össze, aki képes lesz megölni érte. 

Sybelle összerázkódott félelmében. 

– Benji, én veled megyek. 
– Az a legnagyobb oktalanság lenne – figyelmeztettem. – Benji 

gyorsabban el tud iszkolni mindenki elől, ha nem vagy mellette. 

– De milyen igazad van – helyeselt Benji. Még egyet slukkolt a 
cigarettájából, aztán elnyomta az ágy mellett levő, nagy, üveg hamu- 

tálban, ahol már tucatnyi, rövid, görbe csikk fehérlett. – Hányszor 

mondom neki is, ha éjszaka kimegyek cigarettáért! Na és hallgat 

rám?  
Feleletet nem várva kirobogott. Hallottam, ahogy megengedi a 
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csapot, és lemossa a fele kokaint a csatornába. Tekintetem végig- 

pásztázta a szobát, nagy ívben kikerülve a vértől duzzadó, szelíd őr- 

angyalt. 

– Vannak született jó emberek – mondtam –, akik ösztönösen 

akarnak segíteni másokon. Te is ilyen vagy, Sybelle. Amíg élsz, nem 

lesz pihenésem. Melletted fogok állni, oltalmazni foglak, hogy meg- 

adhassam a tartozásomat. 

Mosolygott. Meghökkentem. 

Szépen formált, halvány ajka olyan üde és jóízű mosolyra nyílt a  
sovány arcban, mintha sose lett volna része elhanyagolásban és szen- 

vedésben. 

– Az őrangyalom leszel, Armand? – kérdezte. 
– Örökre. 

– Megyek! – jelentette Benji. Sercegve-pattogva újabb cigarettá- 

ra gyújtott. Olyan lehet a tüdeje, mint egy szenes zsák. – Kimegyek 
az éjszakába! De mi van, ha ez a görény beteg lesz, vagy koszos, 

vagy... 

– Nekem az semmi. A vér az vér. Csak hozd ide. És ne próbál- 
kozz semmiféle elgáncsolással! Várd meg, amíg ideáll az ágyhoz. 

Amikor nyúlna, hogy felhajtsa a takarót, te, Sybelle, visszarántod, te 

pedig, Benji, teljes erődből meglököd, hogy beleverje a sípcsontját az 

ágy szélébe, és ide zuhanjon, a karjaim közé. Akkor már nem mene- 
külhet. 

Benji az ajtóhoz indult. 

– Várj! – súgtam. Mire nem visz rá a mohóság? Felnéztem a  
szótlanul mosolygó lányra, majd a pöfögő kis mozdonyra a fekete ci- 

garettájával, aki egy szál dzsellabában megy neki a dühös téli éjsza- 

kának. 
– Nem, ezt meg kell tenni! – mondta nagy szemekkel Sybelle. – 

Benji majd egy nagyon rossz embert választ, ugye, Benji? Egy go- 

nosz embert, aki ki akar rabolni, és meg akar ölni! 

– Tudom, hova kell menni – mondta Benji, és ferde szájjal mo- 
solygott. – Ti csak jól játsszatok a szerepeteket, ha visszajövök! Ta- 
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kard be, Sybelle! Ne nézd az órát! Ne izgulj értem!  

Kiment, becsapta az ajtót. A nehéz zár nyelve magától a helyére 
ugrott. 

Hát jönni fog. Vér. Sűrű, piros vér. Jönni fog. Jönni fog, forró 

lesz és finom, egy emberre való adag, és jönni fog! Másodperceken 

belül itt lesz! 

Behunytam a szememet, majd kinyitottam, hogy ismét alakot 

öltsön előtte a szoba, az ablakokon a dús ráncokba szedett, földet 

seprő, égszínkék függöny, a szőnyeg, a vonagló százlevelű rózsák  
oválisa, és ő, ez a cingár lány, aki engem bámul, és olyan édes egy- 

szerűséggel mosolyog, mintha számára semmit sem jelentenének az  

éjszaka bűnei.  
Mellém térdelt, veszélyesen közel, és újból megérintette hajamat  

gyöngéd kezével. Puha melle, amelyet nem szorított melltartóba,  

megérintette a karomat. Úgy olvastam az elméjében mint a tenyeré- 
ből, sorra hajtottam vissza a tudat rétegeit, kerestem azt a sötét, ka- 

nyargós utat a Jordán völgyében, a hajtűkanyarokat, a szülőket, akik  

túl gyorsan robognak a vaksötétben, és az arab sofőröket, akik még 
náluk is gyorsabban hajtanak, így az idegek csatája lesz a fényszórók  

minden találkozása. 

– Halat enni a Genezáreti-tóból – mondta, elfordítva a tekintetét. 

– Azt akartam. Az én ötletem volt, hogy odamenjünk. Még egy na- 
punk volt a Szentföldön, azt mondták, hosszú az út Jeruzsálemtől 

Názáretig, mire azt feleltem: „De hisz Ő a vízen járt.” Nekem mindig 

ez volt a legkülönösebb mese. Ismered?  
– Ismerem – válaszoltam.  

– Hogy járt a vízen, mintha elfelejtette volna, hogy ott vannak az 

apostolok, vagy valaki megláthatja, ők pedig a csónakban azt mond- 
ják: „Uram!”, és akkor összerázkódik. Milyen különös csoda, mint- 

ha... véletlen lenne az egész. Én akartam odamenni. Én akartam 

olyan halat enni, amit egyenesen a tóból fognak ki, ugyanabból a 

vízből, amelyben Péter és a többiek halásztak. Az én művem volt. Ó, 
nem mondom, hogy én vagyok a bűnös, amiért meghaltak. Csak az  
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én művem volt. Már készülődtünk hazafelé a nagy estémre, a 

Carnegie Hallban, amiről élőben készítettek volna lemezt. Nem ez 

lett volna az első lemezem. Sokkal jobban sikerült mint várták. De  

azon az estén... azon az estén, amely sohasem következett be, az 

Appassionatát játszottam volna. Nekem csak ez volt a lényeg. Szere- 
tem a többi szonátát is, a Mondscheint, a Pathétique-t, de nekem az  

igazi... az Appassionata. Apám és anyám olyan büszkék voltak. De a 

bátyám volt az, aki mindig harcolt, aki szerzett nekem időt, helyet, jó  

zongorát, megfelelő tanárokat. Ő volt az, aki felnyitotta a szemüket,  
de neki komolyan nem volt saját élete, és mindnyájan láttuk, mi lesz 

ebből. Este az asztalnál is arról beszélgettünk, hogy saját életre lenne 

szüksége, ez nem jó, hogy nekem dolgozik, de ő azt felelte, hogy el 
sem tudom képzelni, mekkora szükségem lesz rá az elkövetkező 

években. Ő majd megszervezi a lemezfelvételeket, az előadásokat, a 

repertoárt, a fellépti díjakat. Az ügynökökben nem lehet megbízni. 
Azt mondta, nekem fogalmam sincs róla, milyen magasra fogok 

emelkedni. 

Elhallgatott, félrehajtotta a fejét. Nagyon komolyan, de ugyan- 
olyan egyszerűen nézett. 

– Jól értsd meg, nem én döntöttem így – mondta. – Én csak nem 

akartam mást csinálni. Meghaltak. Én csak nem akartam kimenni a 

házból. Én csak nem akartam felvenni a telefont. Én csak nem akar- 
tam mást játszani. Én csak nem akartam odafigyelni arra, amit a bá- 

tyám mondott. Én csak nem akartam tervezni. Én csak nem akartam 

enni. Én csak nem akartam átöltözni. Én csak zongoráztam az  
Appassionatát. 

– Megértem – feleltem halkan. 

– Magunkkal hozta Benjit, hogy gondoskodjon rólam. Sose ér- 
tettem. Azt gondolom, megvásárolta Benjit, készpénzzel, tudod? 

– Tudom.  

– Azt hiszem, ez történt. Azt mondta, hogy nem hagyhat őrizet- 

lenül, még a David királyban sem, így hívták a szállodát... 
– Igen. 
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– ... mert azt mondta, kiállnék az ablakba ruhátlanul, vagy nem  

engedném be a szobalányt, vagy éjnek évadján zongoráznék, és ak- 
kor nem tudna aludni. Így hát beszerezte Benjit. Szeretem Benjit. 

– Tudom.  

– Azt mindig megteszem, amit Benji mond. Sose merte megütni 
Benjit. Csak a vége felé kezdett igazán bántani. Addig csak pofozott, 

tudod, meg rúgott. Vagy a hajamat tépte. Belemarkolt a hajamba, 

összefogta az egészet, és a padlóra lökött. Gyakran megcsinálta. De 

Benjit nem merte megütni. Tudta, hogy ha megüti Benjit, akkor visí- 
tok, és nem hagyom abba. Habár időnként, amikor Benji megpróbál- 

ta megfékezni... De ebben nem vagyok biztos, mert olyankor annyira 

szédültem, és úgy fájt a fejem.  
– Megértem – mondtam. Hát persze, hogy Benjit is verte a báty- 

ja. 

Sybelle csendesen tűnődött. Tágra nyitott szeme könnyek nélkül 
ragyogott. 

– Mi hasonlítunk, te meg én – suttogta, és nézett. Keze közel 

volt az arcomhoz. A mutatóujja puha, felső részével nagyon könnye- 
dén megérintette az arcomat. 

– Hasonlítunk? – kérdeztem. – Mi a manóban, szerinted?  

– Szörnyetegek vagyunk – mondta. – Gyerekek. 

Mosolyogtam. Ő nem mosolygott. Révedezni látszott. 
– Úgy örültem, mikor jöttél! – mondta. – Tudtam, hogy most 

meghalt. Tudtam, mikor megálltál a zongora végénél, és rám néztél. 

Tudtam, mikor ott álltál, és hallgattál. Olyan boldog voltam, hogy 
van valaki, aki meg tudja ölni! 

– Tedd meg ezt nekem – mondtam. 

– Mit? – kérdezte. – Bármit megteszek, Armand. 
– Menj a zongorához. Játszd el nekem. Játszd el az 

Appassionatát. 

– De a terv! – mondta csodálkozó, vékony hangon. – Jön a go- 

nosz ember. 
– Azt bízd Benjire és rám. Meg se fordulj, ide se nézz. Csak 
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játszd az Appassionatát. 

– Kérlek szépen, ne – mondta nagyon szelíden. 
– De miért nem? – kérdeztem. – Miért akarsz magadnak ilyen 

nagy megpróbáltatást?  

– Te ezt nem érted! – Hatalmasra nyitotta a szemét. – Látni aka- 

rom!  
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ÉPP AKKOR JÖTT MEG BENJI, hallottam a mélyből a hang- 

ját, amit Sybelle alig érzékelhetett. Rögtön elmúlt minden fájdal- 

mam.  

– Hát mert erről lenne szó – karattyolta a fiú. – Ott az egész a 

holttest alatt, de nem akarjuk megemelni a holtat, de mivel te zsaru  

vagy, mivel te a kábítószeres ügyosztálynál vagy, ezért mondták,  
hogy te tudod, mit kell ilyenkor csinálni... 

Nevetni kezdtem. Benji igazán büszke lehet magára! Visszafor- 

dultam Sybelle-hez, aki csendes határozottsággal, elgondolkozó, 
mélységes értelemmel nézett. 

– Takard be az arcomat – parancsoltam – és menj innen, de jó 

távolra! Benji igazi akasztófa címerét hoz nekünk! 
Sybelle életre kelt. Már éreztem az áldozat vérének szagát, pedig 

még csak a lifttel jött fölfelé, és fojtott hangú óvatossággal beszélt a 

fiúhoz. 

– És ez csak úgy megtörtént ebben a lakosztályban, és tényleg 
nincs itt senki más, csak te meg a lány?  

Ó, ezt a szépséget! Hallottam a hangjában a gyilkost! 

– Már elmeséltem mindent – felelte Benji a legtermészetesebb 
hangocskáján. – Te csak segíts, mert nem tudom kihívni a rendőrsé- 

get! – Suttogás. – Ez rendes szálloda! Honnan tudtam volna, hogy 

pont itt fog meghalni a hapsi? Mi nem használjuk ezt az anyagot, 
vidd el az anyagot, csak vigyed innen a halottat is. De azt hadd 

mondjam meg... 
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A lift kinyílt az emeletünkön. 

– ... hogy ez a hulla eléggé gajra van menve, úgyhogy nehogy 
elkezdjél bőgni, mikor meglátod. 

– Bőg az anyád – morogta az áldozat az orra alatt. A szőnyeg 

surrogott sietős lépéseiktől. 
Benji a kulcsaival matatott, mímelte, hogy ki van borulva. 

– Sybelle! – riasztott minket. – Sybelle, nyisd ki! 

– Ki ne nyisd! – mondtam fojtottan. 

– Dehogy nyitom – felelte bársonyos hangon. A nagy zár elfor- 

dult. 

– Szóval ez az hapsi idejön, és meghal nektek ezzel az egész 

anyaggal. 
– Hát nem egészen – mondta Benji –, viszont alkut kötöttünk, és 

elvárom, hogy tartsd be. 

– Idefigyelj, te kis csatornatöltelék, én nem kötöttem veled 

semmiféle alkut. 

– Oké, akkor talán mégis kihívom a rendes rendőrséget. Ismerlek  

téged. A kocsmában mindenki ismer téged, hogy ki vagy, mert örök- 
ké ott vagy. Akkor mit csinálsz, nagymenő? Megölsz?  

Becsukódott mögöttük az ajtó. Az ember vérének szaga 

elárasztotta a lakást. El volt ázva a brandytől, és a kokain is mérgezte  

az ereit, de az nem számít az én tisztító szomjamnak. Alig bírtam fé- 
kezni magamat. Tagjaim megfeszültek és hajlani próbáltak a takaró 

alatt. 

– Ezt a szépséget! – mondta az ember. Nyilván most látta meg 
Sybelle-t, aki nem válaszolt. 

– Ne törődj vele, te csak ezt nézd, ami itt van, a takaró alatt.  

Sybelle, gyere ide hozzám! Gyere már ide, Sybelle! 
– Ott? Azt akarod mondani, hogy a hulla ott van, és a hulla alatt 

van a kokain?  

– Hányszor mondjam még? – kérdezte Benji, bizonyára a szo- 

kott vállvonogatás kíséretében. – Figyelj, én csak azt szeretném tud- 
ni, melyik részét nem érted? Nem akarod ezt a kokaint? Akkor el- 
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passzolom. Nagyon népszerű leszek a kedvenc kocsmádban. Gyere,  

Sybelle, ez az ember azt mondja, hogy segíteni fog, aztán nem akar 
segíteni, csak duma, duma, tipikus állami seggfej! 

– Kit nevezel te seggfejnek, kölyök? – kérdezte az ember mímelt 

nyájassággal. A brandy szaga erősödött. – Ilyen kis Mambóhoz ké- 
pest jó nagy szókincsed van. Mennyi idős vagy, kölyök? Hogy a fe- 

nébe jutottál be ebbe az országba? Folyton ebben a hálóingben 

mászkálsz?  

– Hát persze, szólítsál csak Arábiai Lawrence-nak! – felelte 
Benji. – Gyere már ide, Sybelle! 

Nem akartam, hogy jöjjön. Azt akartam, hogy a lehető legtávo- 

labb legyen ettől a dologtól. A lány nem mozdult, aminek nagyon 
örültem.  

– Nekem tetszik a ruhám – karattyolt Benji. Édes cigarettafüst 

pöffent. – Hogy kéne öltöznöm, mint az itteni srácoknak, farmerba?  
Még mit nem. Az én népem akkor is így öltözött, amikor Mohamed 

lakott a sivatagban. 

– Azóta se haladtatok – mondta az ember mély, torokhangú ne- 
vetéssel. Ruganyos, fürge lépésekkel közeledett az ágyhoz. Vérének 

szaga olyan tömény volt, hogy szinte éreztem, amint égett testem pó- 

rusai megnyílnak neki. 

Erőm parányi töredékével telepatikus képet alkottam róla Benji 
és Sybelle szemén át: magas, barna szemű ember, sárgásfehér bőr, 

sovány arc, barna haj, homlokban már kikopott, olasz öltönyét kézzel 

varrták fényes, fekete selyemből, drága lenvászon ingében gyémánt 
kézelőgombok villogtak. Ideges volt, ujjai egyfolytában mozogtak, 

alig bírt nyugton maradni, agyában táncot járt a részeg humor, a ci- 

nizmus és az eszelős kíváncsiság. A tekintete dévaj és kapzsi. De 
mindenen átütött a kíméletlenség, és a drogokkal szított téboly. Úgy 

büszkélkedett a gyilkosságaival mint fejedelmi öltönyével, és ragyo- 

gó, barna cipőjével. 

Sybelle közelebb jött az ágyhoz. Tiszta húsának friss, édes illata 
elkeveredett a férfi nehezebb, zsírosabb szagával. De nekem főleg a 
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vére ízlett. Összefutott tőle cserepes szájamban a nyál. Alig bírtam 

megállni, hogy ne sóhajtsak a takaró alatt. Éreztem, hogy a tagjaim 
mindjárt ledobják magukról a fájó bénulást. 

A csibész felmérte a helyet, jobbra és balra nézett, át a nyitott aj- 

tókon, más hangokra fülelt, azon töprengett, nem kellene-e átkutatnia 
ezt a cifra, túlzsúfolt, zegzugos szállodai lakosztályt, mielőtt másba  

kezdene. Ujjai táncoltak. A gondolat felvillanásában láttam, hogy 

felszippantotta a Benjitől kapott kokaint, és azonnal akar még. 

– Hú, de csinosak vagyunk! – mondta Sybelle-nek. 
– Akarja, hogy felemeljem a takarót? – kérdezte a lány. 

Éreztem a fekete bokacsizmába dugott kis pisztolyt, és a karja 

alá csatolt bőrtokban a másik, nagyon modern és divatos revolvert, 
amelynek egészen másfajta fémszaga volt. Éreztem rajta a pénzt is, a  

piszkos papírpénz félreismerhetetlen, áporodott szagát. 

– Mi van, haver, beijedtél? – kérdezte Benji. – Akarod, hogy fel- 
hajtsam a takarót? Csak szólj. Hidd el, nagyon meg fogsz lepődni! 

– Nincs itt semmiféle hulla – vigyorgott megvetően a férfit. – 

Nem ülünk le inkább egy kis beszélgetésre? Ez nem is a ti lakosztá- 
lyotok, he? Gyerekeim, szerintem nektek szükségetek van egy kis 

szülői eligazításra. 

– A hulla össze van égve – mondta Benji. – Nehogy elhányd 

magad! 
– Égve? – kérdezte az ember. 

Sybelle hosszú keze visszarántotta a takarót. Bőrömön végigsik- 

lott a hideg. Felbámultam az emberre, aki visszahőkölt, és a torkán 
akadt a mordulás. 

– Az Isten szerelmére! 

Testem úgy pattant fel a habzó vérkút vonzásától, mint egy för- 
telmes báb, ha megrántják a zsinórt. Nekicsapódtam, égett körmei- 

met a nyakába mélyesztettem, másik karommal gyötrelmes ölelésbe 

szorítottam, nyelvem fölnyalta a körmeim nyomán kiserkent vért. Ki- 

tátottam a szájamat, nem törődve az arcomat égető fájdalommal, és 
belevágtam a szemfogaimat. 
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Most már megvolt. 

Nem használt sem az ereje, se a széles válla, se a sebzett húso- 
mat markolászó, hatalmas keze. Most már megvolt. Azt hittem, el- 

ájulok az első sűrű korty után. Ám a testem nem engedte. A testem 

úgy tapadt rá, mintha falánk, csápos lény volnék. 
Eszelős gondolatai rögtön magukkal ragadtak a New York-i ké- 

pek hivalkodó örvényébe, ahol nemtörődöm kegyetlenség, nevetsé- 

ges horror, droggal fűtött, eszeveszett energia és gyászos hahota for- 

tyogott. Magamba engedtem a képeket. Nem adhattam meg neki a 

gyors halált. Szükségem volt minden csepp vérre, ahhoz pedig az 

kell, hogy a szív szivattyúzzon, és ne álljon meg. 

Nem emlékszem, mikor kóstoltam ilyen erős, ilyen édes, ilyen 

sós vért. Az emlékezet nem tudja tárolni az ehhez fogható gyönyörű- 

séget, azt a kéjt, amikor egy tüzesen meghitt ölelés egyszerre oltja a  

szomjat, veri el az éhet, oldja fel a magányt, amikor magam is elbor- 
zadtam volna hörgő lélegzésemtől, ha egyáltalán törődtem volna  

ilyesmivel. 

Szörnyű csámcsogással lakomáztam. Ujjaim, gyúrták tömör iz- 
mait, orromat belenyomtam ápolt, szappanszagú bőrébe. 

– Hmmm, imádlak, a világért nem bántanálak, ugye, te is érzed, 

milyen édes? – súgtam neki hörpölés közben. – Jaj, de édes, különb a 

legfinomabb konyaknál, nyamm... 
Váratlanul elengedte magát a sokktól és a hitetlenségtől, megad- 

ta magát a delíriumnak, amelyet minden szavammal fűtöttem. Bele- 

téptem a nyakába, kiszélesítettem a sebet az artérián, amelyből most 
már dőlt a vér. 

Kéjes borzongás futott végig a hátamon, a karjaimon, a faromon, 

a lábamon. Kín és gyönyör egyesült, amikor a forró, élő vér belesaj- 
tolta magát égett húsom mikroszálacskáiba, felduzzasztottá az izmo- 

kat a megpörkölt bőr alatt, lesüllyedt a csontvelőbe. Még, még többre  

van szükségem. 

– Maradj életben, ne akarj meghalni, maradj életben! – gügyög- 
tem, és belefúrtam ujjaimat a hajába. Most már ujjakat éreztem a ke- 
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zemen, és nem a szárnyasgyík karmait. Ó, milyen forró volt a kezem, 

ismét fellobbant a tűz, az égett megperzselt tagjaimban, ám ezúttal el 

kell jönnie a halálnak, mert nem bírom ezt tovább, már elértem egy 

csúcsot, már túl vagyok rajta. Szájam újra és újra megtelt, és már 

nem fájt a nyelés. 
– Ó, igen, maradj életben, olyan erős vagy, olyan csodálatosan 

erős... – suttogtam. – Hmmm, ne, ne menj el... még ne, nincs itt az 

ideje. 

Megbicsaklott a térde. Lassan lesüllyedt a szőnyegre, és én kö- 
vettem. Gyengéden leengedtem az ágy mellé, ahol úgy hevertünk el, 

mint az összegabalyodott szerelmesek. Még mindig volt benne vér, 

rengeteg vér, sokkal több mint amennyit egészségesen ki bírtam vol- 
na inni, több mint amennyit valaha kívántam. 

Még akkor se nyakaltam ekkorákat, amikor, mohó, zöldfülű fió- 

ka koromban két-három áldozatot is szedtem egy éjszaka. Már a sö- 
tét, ízes üledéknél tartottam, magukat a véredényeket szippantottam 

magamba édes rögökben, amelyek elolvadtak a nyelvemen. 

– Jaj, de csodálatos vagy, igen, igen! 
Ám a szíve nem bírta tovább: verése haldoklásig lassult. Beleha- 

raptam az arcbőrébe, és letéptem a homlokáról, majd lefetyelni kezd- 

tem a koponyát behálózó, vérző erek indáiból. Rengeteg vér volt itt, 

rengeteg vért rejtenek az arc szövetei! Fehérre szívtam a rostokat, az- 
tán kiköpködtem Őket. Úgy hullottak a szőnyegre mint a szappanpe- 

hely. 

A szívet és az agyat akartam. Láttam, hogyan kebelezték be az 
ősök. Tudtam, hogy kell csinálni. Láttam egyszer, amikor a római  

Pandora egyenesen belenyúlt a mellkasba. 

Ugyanazt csináltam. Megmerevítettem az ujjaimat, hogy olyan 
legyen mint egy gyilkos ásó – kezem elképesztő módon visszanyerte 

a formáját, csak a színe volt sötétbarna –, és belevágtam ezt az ásót,  

áttörve a lenvásznat és a recsegő-ropogó szegycsontot, majd addig 

kotorásztam a puha zsigerekben, míg meg nem találtam a szívet. 
Megragadtam, úgy, ahogy Pandorától láttam, és ittam belőle. Ó, 
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mennyi vér volt benne! Csodálatos! Szárazra szívtam, aztán eldob- 

tam.  
Mozdulatlanul feküdtem mellette, jobbomat a tarkóján nyugtat- 

va, fejemet a mellére hajtva, és nehezen ziháltam. Ereimben táncolt a 

vér. Kezem-lábam reszketett. Olyan görcsös rángások futottak végig  
rajtam, hogy ugrált a szemem előtt a fehér hulla. A szoba hol kivilá- 

gosodott, hol elsötétedett. 

– Ó, édes testvér! – suttogtam. – Édes, drága testvér! – A hátam- 

ra henteredtem. A vér zúgott az ereimben, mozgott a fejbőrömön, bi- 
zsergette az arcomat és a tenyeremet. Ó, de jó, de jó, de finom! 

– Rossz fiú volt, mi? – kérdezte Benji valahol messze, az élők 

világában. Valahol egy másik tartományban, ahol zongorázni szokás, 
és a kisfiúk táncolnak, ott álltak, mint két kiszínezett papírkivágás, és 

néztek nagy szemekkel, az elegáns fekete cigarettájából pöfékelő, si- 

vatagi kis csibész, aki cuppogott és a szemöldökét rángatta, és a len- 
ge lány, aki nem rendült meg, talán nem is érzett semmit. 

Felültem, aztán felálltam. Csak egyszer kellett megragadnom az  

ágy szélét. Meztelenül álltam, és néztem Sybelle-t. 
Mélyszürke fény töltötte meg a szemét, és mosolygott. 

– Ó, csodálatos! – suttogta. 

– Csodálatos? – kérdeztem. Felemeltem a kezemet, és hátrasimí- 

tottam a hajamat az arcomból. – Vezess a tükörhöz. Siess, mert 
szomjazom. Már megint szomjazom.  

Nem csalás, nem ámítás: csakugyan elkezdődött! Bambán bá- 

multam magamat a tükörben. Annyi tönkrement példányt láttam már, 
de mind a maga módján ment tönkre. Én, ismeretlen alkímiai okok- 

ból, sötétbarna lettem, tökéletes csokoládéfigura, amelynek tejopál 

szemében rőtbarna pupillák égtek. Mellbimbóimból fekete mazsola  
lett. Az arcom szánalmasan nyúzott volt, a bordáimat meg lehetett 

számlálni a fényes bőröm alatt, és az erek, az erek, amelyekben sis- 

tergett a tettvágy, kötélként dagadtak ki a karomon és a lábikrámon. 

A hajam természetesen sose volt még ilyen selymes, ilyen sűrű, ilyen 
fiatalos. 
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Kinyitottam a szájamat. Szenvedtem a szomjúságtól. A feléb- 

resztett hús dalolva vagy átkozódva kért inni. Összelappadt, elnémí- 

tott sejtek ezrei követelték a vért. 

– Többre van szükségem. Még többre. Ne gyertek a közelembe! 

– Elsiettem a szökdécselő Benji mellett. 
– Mit akarsz, mit segítsek? Szerzek még egyet. 

– Nem, én szerzem meg magamnak. – Rávetettem magamat az 

áldozatra, kioldottam a selyem nyakkendőjét. Gyorsan kigomboltam 

az ingét. 
Benji ugrott, csatolni kezdte az övet. Sybelle a cipőt húzta le.  

– A pisztoly, vigyázzatok a pisztollyal! – szóltam riadtan. – 

Menj arrébb, Sybelle! 
– Látom a pisztolyt – mondta rosszallóan. Olyan gondosan tette 

félre, mintha frissen kifogott hal lenne, amely mindjárt kiugrik a ke- 

zéből. Lehámozta az áldozat zokniját. – Armand, ez a ruha túl nagy 
rád – jegyezte meg. 

– Benji, van cipőd? – kérdeztem. – Kicsi a lábam.  

Felálltam, belebújtam az ingbe, és olyan gyorsan begomboltam,  
hogy nem győztek bámulni. 

– Ne engem bámulj, hozd a cipőt! – szóltam rá. Belebújtam a  

nadrágba, felrántottam a cipzárt, majd a fürge ujjú Sybelle segítségé- 

vel becsatoltam az övet. Olyan szorosra húztam, ahogy csak tudtam. 
Ez is megteszi. 

Sybelle elém guggolt, virágos ruhája a szépség hatalmas tányér- 

jaként terült köréje. Felhajtotta barna lábamon a nadrágot. 
Úgy dugtam ki a kezemet az ing ujjából, hogy hozzá se nyúltam  

az elegáns kézelőgombokhoz. 

Benji a padlóra dobta a fekete lakkcipőt. Elegáns Bally moka- 
szin volt, amelyet sose viselt még az isteni kis csibész. Sybelle az  

egyik zoknit húzta a lábamra, Benji a másikat. 

Mire felvettem a kabátot, elmúlt ereimből az édes bizsergés, 

megint harsogni kezdett bennem a kín, úgy, mintha tűzzel férceltek 
volna össze, és az öltögető boszorkány tűje rángatná a fonalat. 
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– Egy törülközőt, édeseim, valami ócska vacakot. Nem, ne te- 

gyétek, ebben a korban ne is gondoljatok rá. 
Gyűlölettel néztem a szürke hullát. Bambán bámult a mennye- 

zetre, orrában az apró szőrszálak nagyon feketének látszottak bor- 

zalmasan vértelen bőre mellett, fakó szájából elősárgállott a foga.  
Mellszőrzete összecsapzott a halálverejtéktől, és a hosszú, tátogó 

nyílás mellett hevert az a pép, ami a szív volt valaha. Ez az a gonosz 

bizonyíték, amelyet el kell tüntetni az általános elvi alapokon álló vi- 

lág elől. 
Fogtam a szív romjait, visszanyomtam a mellüregbe. Ráköptem  

a sebre, és szétdörgöltem a nyálamat. Benjinek elakadt a lélegzete. 

– Odanézz, Sybelle, begyógyul! – kiáltotta. 
– Csak félig-meddig – mondtam. – Túl hideg, túl üres. – Körül- 

néztem. Ott hevert a tárcája, az iratai, egy bőrtáska, rengeteg zöld 

bankjegy, divatos ezüstcsíptetővel összefogva. Mindent összeszed- 
tem, a pénzt az egyik zsebembe dugtam, a többit a másikba. Mije 

volt még? Cigaretta, egy gyilkos rugós kés, és a pisztolyok, ó, igen, a 

pisztolyok. 
Ezeket a kabátom zsebébe tettem. 

Visszafojtottam a hányingeremet, lehajoltam érte és felkaptam 

ezt a rémes, petyhüdt, fehér húsdarabot, amelyen egy szál siralmas 

selyem alsónadrág és a divatos arany karóra maradt. Csakugyan visz- 
szatérőben volt a régi erőm. Az áldozat nehéz volt, mégis a vállamra 

tudtam kanyarítani. 

– Mit csinálsz, hová mész? – kiáltotta Sybelle. – Armand, nem 
hagyhatsz itt minket! 

– Vissza fog jönni! – mondta Benji. – Hé, add ide azt az órát, ne 

dobd el az óráját! 
– Pszt, Benji! – suttogta Sybelle. – A legdrágább órákat vásárol- 

tam neked! Hozzá ne nyúlj ahhoz az emberhez! Armand, miben se- 

gíthetünk? – Odajött hozzám. – Nézd! – mutatott a hulla karjára, 

amely a jobb könyököm mellett himbálózott. – Manikűrözött a kör- 
me! Döbbenetes! 
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– Na ja, mindig nagyon adott magára – mondta Benji. – Tudod, 

hogy ez az óra ötezer dollárt ér?  
– Csitt legyen arról az óráról! – mondta Sybelle. – Nem kell ne- 

künk a holmija. – Ismét rám nézett. – Armand, te még most is válto- 

zol! Teltebb lett az arcod.  
– Igen, és fáj – mondtam. – Várjatok rám. Készítsetek elő egy 

elsötétített szobát. Visszajövök, amint ettem. Ennem kell, hogy be- 

gyógyuljanak a sebeim. Hagyjátok nyitva az ajtót. 

– Megnézem, nem jár-e kint valaki – mondta a kötelességtudó 
Benji, és futott az ajtóhoz. 

Kimentem a folyosóra. Semmiség volt vinni a hullát, amely 

időnként hozzám ért ide-oda lengő fehér karjával. 
Micsoda látvány lehettem ezekben a bő ruhákban! Mint egy köl- 

tői lelkületű, bolond iskolás fiú, aki leraboltra az ócskásokat a leg- 

jobb árukért, és most elindult divatos új cipőjében, hogy felkutassa a 
rockzenekarokat. 

– Senki sincs itt, kis barátom – mondtam. – Hajnali három óra 

van, a hotel alszik. És ha nem tévedek, az ott a folyosó végén a tűz- 
lépcső ajtaja? A tűzlépcsőn sem tartózkodik senki. 

– Ó, okos Armand, te ámulatba ejtesz engem! – mondta Benji, és 

hunyorogva nézett rám apró, fekete szemével. Hangtalanul ugrált a 

folyosó szőnyegén. – Add nekem az órát! – súgta. 
– Nem – mondtam. – Sybelle-nek igaza van. Ő gazdag, én is 

gazdag vagyok, te is az vagy. Ne koldulj. 

– Armand, várunk rád! – mondta Sybelle az ajtóban. – Benji, 
azonnal gyere be! 

– Figyeled, hogy felébredt? Hogy beszél? „Benji, gyere be!” – 

azt mondja. – Hé, szivi, nincs neked véletlenül valamilyen dolgod 
most, például a zongorázás?  

Sybelle-ből akaratlanul kipukkadt a nevetés. Mosolyogtam. De  

furcsa pár voltak! Nem hittek a saját szemüknek. De hát ez jellemző 

erre a századra. Vajon mikor kezdenek látni, és mikor tör ki belőlük 
a sikoltozás? 
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– Isten veletek, édes szerelmeim! – mondtam. – Várjatok rám!  

– Armand, gyere vissza! – Sybelle szeme tele volt könnyekkel. – 
Ígérd meg! 

Teljesen elhűltem.  

– Sybelle – mondtam. – Mi is az, amit a nők olyan gyakran 

akarnak hallani, és olyan sokáig várnak, hogy hallhassák? Szeretlek. 

Otthagytam  őket, lenyargaltam a lépcsőn, a hullát átdobtam a  

másik vállamra, ha már túlságosan nyomott. Hullámokban hömpöly- 

gött bennem a fájdalom. A kinti hideg olyan volt mintha forró vízzel  
öntöttek volna le. 

– Enni! – suttogtam. Hát a hullával mit kezdjek? Ahhoz túl pu- 

cér, hogy így vigyem az Ötödik sugárúton. 
Lehúztam a karóráját, mert ez volt az egyetlen, aminek az alap- 

ján azonosítani lehetett, és a büdös maradvány közelségétől öklen- 

dezve nagyon gyorsan végigvonszoltam a kezénél fogva a sikátoron,  
aztán keresztül egy mellékutcán, majd egy újabb járdán. 

Futottam a jeges széllel szemben, nem álltam meg, hogy meg- 

vizsgáljam a nedves sötétségben lappangó néhány alakot, vagy meg- 
nézzem magamnak az egyetlen autót a vizesen fénylő aszfalton. 

Néhány másodperc alatt megtettem két saroknyi távolságot. Ta- 

láltam egy megfelelő sikátort, amelyet magas kapu zárt el az éjszaka 

koldusaitól. Gyorsan felmásztam a rácson, és behajítottam a hullát a 
sikátor végébe. Lezuhant az olvadó hóba. Megszabadultam tőle. 

Most vérhez kellett jutnom. Nem volt idő a régi játékra, hogy a 

halni vágyókat csalogassam magamhoz, azokat, akik őszintén vágy- 
tak ölelésemet, akik máris szerelmesek voltak a halál ismeretlen or- 

szágába. 

Ide-oda kellett botorkálnom és bukdácsolnom, selyemöltönyben, 
felgyűrt nadrággal, arcomba hulló, hosszú hajammal, játszva a sze- 

gény, kábult kölyköt, aki megérett a késre, a pisztolyra, az ökölre. 

Nem tartott sokáig. 

Az első egy részeg tekergő volt, aki mindenfélét kérdezett, mie- 
lőtt előrántotta a kését, hogy belém nyomja. A falhoz löktem, és fel- 
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A második egy nekikeseredett, közönséges suhanc volt, tele 
gennyedző tályogokkal, aki már kétszer ölt a heroinért, mert ugyan- 

olyan rettenetes nagy szüksége volt rá, mint nekem az ő kárhozott 

vérére. 
Most lassabban ittam.  

Testem legvastagabb, legcsúnyább sebhelyei nagyon ellenállók 

voltak: viszkettek, lüktettek, és csak lassan múltak el. Ám a szomjú- 

ság, a szomjúság nem akart csillapodni. Zsigereim kortyogtak, mint- 
ha önmagukat falnák fel. A szemem lüktetett a fájdalomtól. 

Ám a kongó zajokkal idegesítő, nedves, hideg város egyre ra- 

gyogóbb lett a szememben. Több saroknyi messzeségből is hallottam 
a hangokat, és hallottam a felhőkarcolókból a kis elektronikus készü- 

lékeket. Láttam a felszakadozó fellegeken túl az igaz csillagok meg- 

számlálhatatlan sokaságát. 
Majdnem önmagam voltam ismét. 

De ki jön most hozzám, gondoltam, ebben a hajnal előtti sivár,  

kietlen órában, amikor olvad a hó a melegebb levegőtől, kialudt 
majdnem minden neonfény, és az ázott újságpapír úgy lobog mint a 

levél egy kopasz és megfagyott erdőben?  

Fogtam az értékes tárgyakat, első áldozatom holmiját, és egyen- 

ként bedobtam őket a szemétgyűjtő konténerekbe. 
Még egy utolsó gyilkost, kérlek, sors, ezt add meg nekem, amíg 

még van idő! És valóban jött is a bolond, egy autóból szállt ki, míg 

mögötte a vezető üresjáratba tette a motort. 
– Mi tartott ilyen rohadt sokáig? – kérdezte a vezető. 

– Semmi – mondtam, és elejtettem a barátját. Behajoltam az au- 

tóba, hogy megnézzem. Ugyanolyan gonosz és buta volt mint a társa.  
Feltartotta a kezét, de elkésett. Rálöktem a bőrülésre, és most már ki- 

zárólag élvezetből ittam, eszeveszett, édes élvezetből. 

Lassan ballagtam az éjszakában. Karomat kitártam, és az eget 

néztem. 
A fénylő utcán elszórt fehér rácsokból fehéren párolgott a fűtés  
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gőze. A palaszürke járdák mellett fantasztikusan modern, rikító mű- 

alkotásokká állt össze a színes plasztikzsákokba tömött szemét. 
Élénkzöld tollvonásnyi tűleveleket hordozó, kicsi, gyengéd fák 

vékony törzse hajladozott a jajgató szélben. A gránittal burkolt épü- 

letek magas, tiszta ajtajából a gazdagság sugárzott. Vitrinek mutogat- 
tak sziporkázó gyémántokat, fényes prémeket, divatos kabátokat és 

estélyi ruhákat arc nélküli, ónszürke kirakatbabákon. 

A fénytelen, hangtalan székesegyházban fiatornyok és csúcsívek 

gyűjtötték magukra a zúzmarát. Tiszta volt a kövezet ott, ahol azon a 
reggelen álltam, amikor elkapott a nap. 

Most is odamentem és behunytam a szememet. Talán a csodára, 

a hitre, a bátorságra és a dicsőséges várakozásra akartam emlékezni. 
Ehelyett az Appassionata hangjait hallottam a sötétségben, tisz- 

tán és fényesen. Robajlott, hullámzott, nyargalt a mennydörgő mu- 

zsika. Engem hívott haza, és én követtem a hívását. 
A szálloda előcsarnokában hatot ütött az óra. Néhány perc múlva 

úgy fog megtörni a téli sötétség mint a jég, amely a börtönében tar- 

tott. A hosszú, politúros recepciós pult üresen tátongott a szűrt fény- 

ben. 

Egy aranyrámás, rokokó fali tükörben láthattam magamat sápad- 

tan, viaszosan, makulátlanul. Ó, micsoda tréfát űzött velem a nap és a 

jég, az egyiknek a dühét behűtötte a másik könyörtelen marka. 
Egyetlen sebhely se maradt ott, ahol a bőr ráégett az izomra. Ott vol- 

tam, épen, tömören, helyreállítva, ragyogóan tiszta, fehér körmökkel, 

fényes barna szememet göndörödő pillák övezték, és az ismerős ko- 
misz angyal mocskos, rendetlen ruhái lógtak rajtam. 

Még sose voltam ennyire hálás, hogy a saját ifjú arcomat, szőrte- 

len államat, puha, gyengéd kezemet láthatom. De ebben a pillanatban  
szárnyakért is hálát adtam volna a régi isteneknek. 

A magasban folytatódott a fenséges muzsika, amely tragédiáról, 

kéjről és rettenthetetlen szellemről mesélt. Úgy szerettem! Ki tudja  

így eljátszani ezt a szonátát mint Sybelle, mindig új és üde variáci- 
ókkal? Akár a madarak, amelyek ugyanazt a motívumot variálgatják 
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Körülnéztem. Elegáns, drága épület volt a hotel: régi lambéria,  
néhány mély fotel. A falon apró, sötétre festett kis rekeszekben sora- 

koztak a kulcsok. 

Hatalmas virágcsokor, a nívós New York-i szállodák örök már- 
kajelzése pompázott a hall közepén egy kerek asztal fekete márvány- 

lapján. Odaosontam a csokorhoz, letéptem egy mélyvörös torkú, 

nagy liliomot, amelynek pöndörödő szirmain sárgába ment át a ró- 

zsaszín, aztán csendesen felsuhantam a lépcsőn a gyermekeimhez. 
Sybelle nem hagyta abba a zongorázást, amikor Benji beenge- 

dett. 

– Hát te tényleg jól nézel ki, angyal! – állapította meg a kisfiú. 
Sybelle tovább zongorázott, a szonáta ritmusára bólogatva. 

Benji végigvezetett az elegáns, stukkós szobákon. Az enyém túl- 

ságosan is fényűző volt, megkopott aranyszálak hálózták be a tapétá- 
kat és a párnákat. Nekem csak teljes sötétségre volt szükségem. 

– Ez a legrosszabb, amink van – mondta Benji, és vállat vont. 

Átöltözött tiszta fehér köntösbe, amelyen vékony kék csík húzódott. 
Arábiában gyakran láttam ilyet. Fehér zoknit viselt barna szan- 

dállal, a szokott török cigarettájából pöfékelt, és felhunyorgott rám a  

füstön keresztül. 

– Visszahoztad az órát, ugye? – kérdezte gunyoros derűvel. 
– Azt nem – mondtam. A zsebembe nyúltam. – Viszont meg- 

kaphatod a pénzt. Mondd csak, mivel kicsi elméd lakat számomra, és 

nincs hozzá kulcsom, látta-e valaki, hogy felhoztad ide azt a jelvényt 
viselő, pisztollyal hadonászó gonosz embert?  

– Rendszeresen találkoztam vele – mondta, és fáradtan legyin- 

tett. – Külön jöttünk el a kocsmából. Így két legyet ütöttem egy csa- 
pásra. Nagyon okos vagyok. 

– Hogyhogy? – kérdeztem, és kicsi kezébe nyomtam a liliomot. 

– Sybelle bátyja tőle vásárolt. Az a zsaru volt az egyetlen, aki 

hiányolta. – Kurtán fölnevetett. A bal füle mögé tűzte a liliomot. – 
Ügyes, mi? Most aztán senki se kérdezi, hol van. 
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– Ó, bizony, két legyet egy csapásra! Igazad van! – mondtam. – 

Habár bizonyosra veszem, hogy több minden rejlik ebben. 
– De most már segíteni fogsz nekünk, ugye?  

– Azt fogok. Mint már mondtam, nagyon gazdag vagyok. Majd 

én rendbe hozok mindent. Megvan hozzá a képességem. Volt egy 

nagy játéktermem egy távoli városban, aztán egy szigetem, ahol  

mindenféle divatos butikok meg hasonlók voltak. Többszörös király 

vagyok a szörnyetegek között. Soha, de soha nem kell többé félnetek 

semmitől. 
– Most tényleg nagyon szép gömbölyű vagy! – állapította meg 

Benji. Felvonta a szemöldökét, aztán kacsintott. Slukkolt egyet aro- 

más kis cigarettájából, majd odakínálta nekem. A bal kezével a lili- 
omot fogta. 

– Nem lehet. Csak vért iszom – magyaráztam. – Szabályszerű 

vámpír vagyok, ahogy a nagy könyvben meg van írva. Sűrű sötétség- 
re van szükségem, amikor süt a nap, és ez nagyon hamar be fog kö- 

vetkezni. Nem szabad megérintenetek ezt az ajtót. 

– Haha! – nevetgélt Benji vásott derűvel. – Megmondtam én  

Sybelle-nek! – A szemét forgatta, és a nappali irányába sandított. – 

Megmondtam én, hogy haladéktalanul lopnunk kellene egy koporsót, 

de ő azt felelte, nem, ezt majd elintézed te. 

– Igaza volt Sybelle-nek. A szoba is megteszi, habár szeretem a 
koporsót. 

– És belőlünk is tudsz vámpírt csinálni? 

– Soha! Ki van zárva! Tiszta szívűek vagytok, pezseg bennetek 
az élet, és nekem nincsen ilyen hatalmam. Ilyet nem csinálunk. Nem 

lehet. 

A fiú ismét vállat vont. 
– Akkor téged ki csinált?  

– Egy fekete tojásból keltem ki – mondtam. – Abból szoktunk. 

Benji megvetően horkantott. 

– Ejnye, láttad a többit! – mondtam. – Miért nem hiszed el a leg- 
jobb részét? 
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Benji csak mosolygott, pöfékelt, és roppant hamiskásan nézett rám. 

A zongora mennydörgő dallamzuhatagokat fakasztott, a gyors 
hangok rögtön el is enyésztek, ahogy megszülettek, akárcsak a tél 

utolsó, gyenge hópelyhei, amelyek eltűnnek, mielőtt elérnék a járdát. 

– Megcsókolhatom Sybelle-t, mielőtt elalszom? 
Benji félrehajtotta a fejét, és vállat vont. 

– Ha nem tetszik neki, akkor sem fogja annyi időre abbahagyni a 

zongorázást, amíg kimondja, hogy nem. 

Visszatértem a szalonba. Milyen áttekinthető volt a szoba, gran- 

diózus francia tájképeivel, ahol arany fellegek vitorláztak a kobalt 

égen, a posztamenseken álló kínai vázákkal, a keskeny, magas, ódon 

ablakok bronz függönyrúdjairól aláhulló, rengeteg bársonnyal! Egy- 

szerre láttam az egészet, beleértve az ágyat is, amelyben feküdtem. 

Azóta kicserélték a pehelypaplanokat, és ókori arcok néztek rám a 

hímzett párnákról. 
Ő pedig, a szoliter a foglalatban, az alján és a kézelőjén régi ír 

csipkével szegélyezett, hosszú, fehér flanelköntösben ült a politúros  

hangversenyzongoránál, verte tévedhetetlenül ügyes ujjaival a billen- 
tyűket, és a haja úgy izzott, akár az arany. 

Megcsókoltam parfümös tincseit, vékony nyakát. Játszott to- 

vább, de hátrahajtotta a fejét annyi időre, hogy lássam felcsillanó 

szemét és lányos mosolyát. 
Átöleltem a nyakát, és ő nekem támasztotta gyöngéd súlyát. Kar- 

jaimat keresztbe téve megragadtam a derekát. Éreztem, ahogy mozog 

a válla szoros ölelésemben, miközben ujjai cikáznak a billentyűkön. 
Halkan, csukott szájjal zümmögtem a dallamot, és ő velem 

zümmögött. 

– Appassionata! – súgtam a fülébe. Sírtam. Nem akartam megje- 
lölni a vérrel. Ahhoz túl tiszta, túl szép volt. Elfordultam.  

Előrehajolt, ujjai a viharos finálét döngették. Váratlanul csend 

lett, olyan kristálytiszta csend, amilyen a zene volt. Megfordult, át- 

ölelt, magához szorított, és kimondta a szavakat, amelyeket hosszú 
halhatatlan életemben egyszer sem hallottam halandótól: 
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– Szeretlek, Armand! 
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KELL-E MONDANOM, hogy tökéletes társak?  

Egyiket sem érdekelték a gyilkosságok, amit sehogy sem értet- 
tem. Más dolgok érdekelték őket, például a világbéke, a hajléktalan  

szegények, akiknek el kell szenvedniük a télvégi New York hidegét, 

hogy mennyit kell fizetniük a betegeknek a gyógyszerekért, és hogy 

de borzasztó, hogy Izrael és Palesztina örökké hadakozik. De nagy 
ívben fütyültek a rémségekre, amelyeket a saját szemükkel láttak. 

Fütyültek rá, hogy minden éjszaka ölök a vérért, hogy abból élek, 

hogy olyan teremtmény vagyok, aki természete folytán az ember  
pusztulására tör. 

Nagy ívben fütyültek a halott fivérre (akit, mellesleg, Foxnak 

hívtak, bár gyönyörű gyermekem családi nevét inkább nem említem). 
Sőt ha ez az írás valaha is a nyilvánosság elé kerül, meg kell vál- 

toztatnod a Sybelle-t és a Benjamint is. 

Ez egyelőre nem az én gondom. Nem érdekel, mi lesz a sorsa 

ezeknek az oldalaknak, kivéve, hogy mint már említettem, főleg a 
lánykának szólnak, és ha címet kellene adnom neki, akkor, azt hi- 

szem, az lenne, hogy Szimfónia Sybelle-nek. 

Félre ne érts, Benjit semmivel sem szeretem kevésbé. Csak arról 
van szó, hogy ő nem ébreszti fel bennem az oltalmazásnak azt a min- 

dent elsöprő vágyát. Tudom, hogy Benjinek fordulatos és kalandos 

élete lesz, akármi történjék velem vagy Sybelle-lel, és bármerre for- 
duljon a világ. Szívós és rugalmas beduin. Igazi gyermeke a sátrak- 

nak és a szél fújta homoknak, akkor is, ha az ő otthona egy siralmas  
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salakbeton putri volt Jeruzsálem peremén, ahol arra palizta be a turis- 

tákat, hogy fölvert árakon fényképezkedjenek vele és egy mocskos, 

vicsorgó teve társaságában. 

Fox szabályszerűen elrabolta egy hosszú lejáratú, csalárd bérleti 

szerződéssel takarózva, amelyért ötezer dollárt fizetett Benji apjának. 
Hamis útlevél is tartozott az alkuhoz. Kétségtelenül Benji volt a törzs 

lángelméje. Maga se tudta, akar-e hazamenni. New York utcáin meg- 

tanult lopni, cigarettázni, és káromkodni, ebben a sorrendben. Noha 

égre-földre esküdözött, hogy nem tud olvasni, kiderült, hogy tud, és 
falni kezdte a könyveket, mihelyt elárasztottam velük. 

Angolul, héberül és arabul olvasott, amióta az eszét tudta, ezen a 

három nyelven olvasta a hazai sajtót.  
Szeretett gondoskodni Sybelle-ről. Ügyelt rá, hogy a lány akkor  

is egyék, igyék tejet, fürödjön és vegyen tisztát, ha Sybelle épp olyan 

hangulatban volt, hogy nem érdekelték ilyen elcsépelt dolgok. Benji 
büszke volt rá, hogy mindent meg tud szerezni, amire Sybelle-nek 

szüksége van. 

Ő képviselte Sybelle-t a hotelben. Ő osztogatott borravalót a 
szobalányoknak, bájcsevegett a recepciónál, adta elő az emeletes ha- 

zugságokat Foxról, aki világjáró híres fotóssá szellemült át Benji 

végtelen történetében, ő tárgyalt a hangolóval, akit hetente hívattak, 

mert a zongora az ablaknál állt, kiszolgáltatva napnak és hidegnek, 
de azért is, mert Sybelle olyan dühvel döngette, ami elnyerte volna a 

nagy Beethoven tetszését. Ő tárgyalt telefonon a bankkal, ahol min- 

denki azt hitte, hogy ő Sybelle bátyja, David, ejtsd: Dah-vúúd, hogy 
mint kicsi Benji felvehesse a pénzt. 

Néhány éjszakai beszélgetés meggyőzött róla, hogy ugyanolyan 

magas szintű képzést adhatok neki, amilyet Marius nekem: ha pedig 
kitaníttattam, válogathat az egyetemek és foglalkozások között, vagy 

lehet szellemi szabadfoglalkozású amatőr. Egy hét se telt még el, és  

máris bentlakásos iskolákról álmodoztam, ahonnan aranygombos kék 

blézert viselő, keleti parti diadalmas amerikai konkvisztádorként lép- 
het elő. 
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Annyira szeretem Benjit, hogy ízekre szaggatnám, aki a haja 

szálát meggörbítené. 
Ám engem és Sybelle-t olyan rokonszenv fűz össze, amelyet 

némely halandók és halhatatlanok egész életükben nem élvezhetnek. 

Mert ismerem Sybelle-t. Ismerem. Ismertem, amikor először hallot- 

tam zongorázni, és ismerem most, és nem lennék itt veled, ha őt most 

nem Marius oltalmazná. Nem kérhet tőlem olyat, amit meg ne adnék. 

Iszonyúan fogok szenvedni, ha Sybelle-ért egyszer elkerülhetet- 

lenül eljön a halál. De el kell viselnem. Nincs választásom. Nem az a 
teremtmény vagyok, aki akkor voltam, midőn megláttam Veronika 

kendőjét, majd kiléptem a napra. 

Valaki más vagyok, aki halálosan beleszeretett Sybelle-be meg 
Benjaminba, és ezen nem változtathatok. 

Természetesen tudatában vagyok, hogy nekem jót tesz ez a sze- 

relem; halhatatlan létem során még sohasem voltam ilyen boldog. 
Erőm hatalmasan megnőtt azóta, hogy ők a társaim. A helyzet túlsá- 

gosan tökéletes ahhoz, hogy ne a véletlen szerencse művének tekint- 

sem.  
Sybelle nem eszelős. Szó sincs ilyesmiről. Azt hiszem, tökélete- 

sen értem őt. Sybelle-nek egyetlen mániája van, és ez a zongorázás. 

Amióta először érintett a keze klaviatúrát, azóta nem kell neki más. 

A „karrier”, amit a büszke szülők és az égő nagyravágyástól hajtott 

Fox tervezett el neki, sose érdekelte túlságosan. 

Ha szegény lett volna, akinek küzdenie kell a megélhetésért,  

nélkülözhetetlennek tartotta volna az elismerést, mert az imádott 
zongora segítségével menekülhetett volna el a sivár hétköznapok ta- 

posómalmából. De ő sose volt szegény, és a lelke mélyén hidegen 

hagyja, hogy mások hallgatják-e a muzsikálását. 
Neki csak az kellett, hogy hallhassa a saját zongorázását, és még 

a tudatra volt szüksége, hogy nem zavar vele másokat. 

Az ódon hotelben, ahol naponként cserélődtek a szállóvendégek, 

mert csak kevesen voltak olyan gazdagok mint Sybelle családja, 
hogy évekig itt lakhassanak, akár egyfolytában zongorázhatott, mert 
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nem zavart vele senkit. 

Szülei halálával azt a két embert veszítette el, akik lépésről lé- 
pésre ismerték a fejlődését. A tragédia után egyszerűen nem érdekel- 

te, miféle karriert tervez neki a bátyja. 

Nos, mindezt megértettem, úgyszólván az első pillanattól fogva. 

Megértettem, miért gyakorolja örökösen a Nro. 23-as szonátát, és azt 

hiszem, ha te hallottad volna, te is megértenéd. Majd meg kell hall- 

gatnod. 

Azt ne gondold, hogy Sybelle-t megriasztaná, ha összegyűlne 
egy csomó ember, akik őt akarják hallani. Cseppet se zavarná, ha le- 

mezt készítenének róla. Ha másoknak tetszik a játéka, és ezt meg is 

mondják neki, Sybelle boldog. Csak nála ez olyan egyszerű. „Ó, hát 
te is szereted? – gondolja. – Ugye, gyönyörű?” Nekem is ezt üzente  

szemével és mosolyával, mikor először közelítettem hozzá. 

Azt hiszem, mielőtt folytatnám – mert még sok mondanivalóm 
van a gyermekeimről –, ki kellene térnem erre a kérdésre: miként kö- 

zeledtem Sybelle-hez? Hogyan kerültem a lakosztályába azon a vég- 

zetes reggelen, amikor a székesegyház előtt álló Dora kiáltva hirdette 
a tömegnek Veronika csodáját, én pedig, akinek ereiben kigyulladt a 

vér, gyakorlatilag rakétaként száguldottam az ég felé?  

Nem tudom. Vannak rá fárasztó magyarázataim, amelyek úgy 

hangzanak, mint az Ezotértudományi Társaság tagjainak írásai, vagy 
az X-akták tévésorozat forgatókönyvei Mulder és Scully használatá- 

ra. Vagy mint egy titkos akta a Talamasca nevű okkult nyomozóiroda 

archívumából. 
Én így látom. Nekem rendkívüli adottságom van az igézésre. Ki 

tudom vetíteni a képemet, közel és távol képes vagyok befolyásolni  

az anyagot. Ezen a reggelen, amikor a fellegekbe tartottam, ezt a ké- 
pességemet kellett használnom valamiképpen. Lehet, hogy az észve- 

szejtő fájdalom robbantotta ki belőlem egy zilált pillanatomban, ami- 

kor fogalmam sem volt, mi történik velem. Talán ez volt az utolsó 

hisztérikus kísérlet a halál vagy a rettenetes halálközeli állapot eluta- 
sítására. 
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Tehát mikor összeégve lezuhantam a tetőre, olyan kétségbeeset- 

ten próbáltam menekülni az irtóztató szenvedéstől, hogy kivetítettem 
képemet és erőmet Sybelle lakosztályába annyi időre, amíg megöl- 

hettem a bátyját. A szellemek kétségtelenül gyakorolhatnak akkora 

nyomást az anyagra, hogy megváltoztathassák. Lehet, hogy pontosan 
ezt tettem: kivetítettem magamat szellem alakban, nyomást gyakorol- 

tam a Fox nevű anyagra, és megöltem. 

Bár igazából nem hiszek benne. Mindjárt elmondom, miért. Elő- 

ször is, habár Sybelle és Benji minden pártatlanságuk és intelligenci- 
ájuk ellenére sem szakértői a halálnak és a kórbonctani vizsgálatok- 

nak, mindketten azt állítják, hogy Fox holttestében egy csepp vér 

sem volt, amikor megszabadultak tőle. Nyakán jól látszottak a szúrt 
sebek. Összefoglalva, a mai napig meg vannak győződve róla, hogy 

én jártam náluk, anyagi valóságomban, és kiszívtam Fox vérét. 

Erre pedig, legalábbis tudomásom szerint, egy kivetített kép nem 
képes. Nem, az nem lehet, hogy kiürítsen egy egész vérkeringést, az- 

tán feloszlassa magát, és visszatérjen az elme csírafoltjába, ahonnan 

jött. Képtelenség! 
Sybelle és Benji persze tévedhet is. Mit tudnak ők a vérről és a 

holtakról? Bár igaz, állításuk szerint majdnem két napig tartogatták a 

lakosztályban a halott Foxot, várva, hogy visszatérjen a dibbuk vagy 

az angyal, akinek segítségében bizonyosak voltak. Ennyi idő alatt a 

vér összegyűlik a tetem legmélyebb pontjain. Ez okvetlenül feltűnt 

volna a gyerekeknek, márpedig nem tapasztaltak ilyesmit. 

Ó, úgy hasogat tőle az agyam! Nem tudom én, hogy kerültem a  
lakásukba, vagy miért, nem tudom, hogy történt! Annyit tudok, mint  

már mondtam, hogy az egész élmény – minden, amit láttam és érez- 

tem a kijevi újjászületett katedrálisban – ugyanolyan valószerű volt,  
mint amit átéltem Sybelle lakosztályában. 

Van még egy apróság, ami aprósága ellenére is döntő fontossá- 

gú. Miután megöltem Foxot, Benji látta égő testemet, amint aláhullik  

az égből. Ugyanolyan tisztán látott engem, mint ahogy én láttam őt 
az ablakban. Fennáll egy iszonyú lehetőség. Aminek a lényege ez. A 
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halálba mentem azon a reggelen. Elkerülhetetlen volt a halál. A mér- 

hetetlen akaraterő vitt fel az égbe, és a mérhetetlen szeretet Isten  
iránt, amiben most, hogy e történetet diktálom, nem kételkedem töb- 

bé. 

Ám a sorsdöntő pillanatban talán cserbenhagyott a bátorságom. 
Cserbenhagyott a testem. És mikor menedéket kerestem a nap elől, 

hogy valamilyen módon mégis elkerüljem a vértanúságot, belezuhan- 

tam Sybelle-nek és bátyjának a bajába, és megérezve, hogy a lánynak 

szüksége van rám, elgurultam az eresz menedékébe, ahol a hó és a 
jég gyorsan eltakart. Ha megmaradunk ennél az értelmezésnél, láto- 

gatásom Sybelle-nél csak múló káprázat volt, hatalmas erejű 

énkivetítés, ennek a furcsa és érzékeny lánynak a kívánságára, akit a 
bátyja agyon akart verni. 

Ami Foxot illeti, nem fér kétség hozzá, hogy én öltem meg, de a 

félelembe halt bele, talán szívelégtelenség következtében. Megölte 
káprázatkezem nyomása a torkán, a telekinézis vagy a szuggerálás 

hatalma. 

De mint már mondtam, ezt nem hiszem. 
Ott voltam a kijevi katedrálisban. Feltörtem a két hüvelykuj- 

jammal a tojást. Láttam, hogyan repül el a szabad madár. 

Tudom, hogy anyám állt mellettem, és tudom, hogy apám borí- 

totta föl a kelyhet. Azért tudom, mert azt is tudom, hogy nincs olyan 
részem, amely képes lenne ilyet elképzelni. Azért is tudom, mert a 

színek, amelyeket láttam, és a zene, amelyet hallottam, nem a koráb- 

bi élményeim anyagából építkeztek. 
Arról, amit elmeséltem, nem voltak előző álmaim. Amikor Vla- 

gyimir városában miséztem, a látomás olyan elemekből épült fel,  

amelyek hiányoznak az emlékezetemből. 
Nem akarok többet beszélni erről. Túlságosan fájdalmas és fé- 

lelmetes, amikor így próbálkozom az elemzéssel. Nem én akartam,  

nem volt hatalmam fölötte. Csak úgy megtörtént. 

Ha tehetném, elfelejteném az egészet. Olyan kivételesen boldog 
vagyok Benjivel és Sybelle-lel, hogy mindent el akarok felejteni, 
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amíg ők élnek. Csak nekik akarok létezni, mint azóta az éjszaka óta,  

amelyet elmeséltem. 
Mint láthatod, nem siettem el, hogy idejöjjek. Miután visszatér- 

tem a veszedelmes élőhalottak közé, nagyon könnyű volt kihüve- 

lyeznem más vámpírok portyázó elméjéből, hogy Lestat biztonság- 
ban van itteni börtönében, sőt neked diktálja kalandjait a Megteste- 

sült Istennel, és Memnochhal, a Sátánnal. 

Nagyon könnyű volt kihüvelyeznem, anélkül, hogy elárultam 

volna magamat, hogy egy egész vámpírvilág gyászolta elmúlásomat. 
Sose hittem volna, hogy ennyit búsuljanak, és ennyi könnyet ontsa- 

nak értem!  

Mivel tehát nem kellett aggódnom Lestat miatt – hüledezve, bár 
megkönnyebbülten vettem tudomásul a titokzatos tényt, hogy ello- 

pott szemét visszajuttatták hozzá –, nyugodtan élvezhettem Sybelle 

és Benji társaságát. Ezt is tettem. 
Oldalamon Benjivel és Sybelle-lel úgy tértem vissza a világba, 

mint azóta se, amióta Daniel Molloy, első és utolsó fiókám elhagyott. 

Basáskodó szerelmem Daniel iránt sohasem volt teljesen becsületes. 
Túlságosan belekeveredett a gyűlölet, amelyet nagy általánosságban 

a világ iránt éreztem, meg az, hogy nem értettem a modern kor elké- 

pesztő vívmányait. Ez akkor kezdődött bennem, amikor a tizennyol- 

cadik század utolsó éveiben felmerültem Párizs katakombáiból. 
Danielnek nem kellett a világ. Louis du Pointe de Lac groteszk 

kísértethistóriái hemzsegtek az agyában, amikor eljött hozzám, és 

Sötét Vérünkért esengett. Elhalmoztam minden fényűzéssel, de csak  

megcsömörlött tőle. Végül elfordult a gazdagságtól, amelyet én kí- 

náltam neki, és világgá ment. Lerongyolódva, eszelősen barangolt az 

utcákon, és annyira kizárta magából a világot, hogy majdnem bele- 
halt, én pedig, akit legyengített és kínpadra vont a szépsége, aki nem 

a lehetséges vámpírra, de az egykori emberre vágytam, csak azért 

hoztam át magunkhoz a Sötét Fortéllyal, mert meghalt volna külön- 

ben. 
De nem lettem a Mariusa. Pontosan az történt, amit vártam: szí- 
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ve mélyéből meggyűlölt, amiért beavattam az élőhalottak közé, ami- 

ért egyetlen éjszakán tettem halhatatlanná és gyilkossá. 
Halandóként nem igazán volt fogalma az árról, amelyet fizet- 

nünk kell azért, akik vagyunk, és nem akarta megtanulni az igazsá- 

got. Lázas álmokba és gyűlölködő bolyongásba menekült előle. 
Tehát az következett be, amitől féltem. Társat akartam, de csak  

egy kegyencet kaptam, aki szörnyetegnek tartott. 

A mi kapcsolatunkban sose volt ártatlanság, számunkra nem lé- 

tezett tavasz. Sose volt rá lehetőségünk, bármilyen szépek voltak a 
szürkületi kertek, amelyekben bolyongtunk. Lelkünk nem volt har- 

móniában, vágyaink keresztezték egymást, kölcsönös sértődöttsé- 

günk túl sok tápot kapott ahhoz, hogy kígyófogvetés legyen belőle. 
Ez most más.  

Két hónapot töltöttem Benjivel és Sybelle-lel New Yorkban. 

Olyan életem volt, amilyet Velencében, Marius mellett ismertem  
utoljára. 

Sybelle, mint már említettem, gazdag, de olyan unalmas, gara- 

soskodó módon. A jövedelméből arra telik, hogy kifizesse a méreg- 
drága szállodai lakosztályt, a naponkénti szobaszervizt, ami után  

csak egy kevés marad szép ruhára, hangversenyjegyre és egy-egy vá- 

sárlásra. 

Én viszont dúsgazdag vagyok. Az volt tehát az első dolgom,  
hogy nagy boldogan elhalmoztam Sybelle-t és Benjit mindazzal, amit 

valaha Daniel Molloy megkapott tőlem, csak itt sokkal több lett a lát- 

szatja. Ők imádták. 
Sybelle-nek, ha éppen nem zongorázott, semmi kifogása sem 

volt az ellen, hogy moziba, hangversenyre és operába járjon Benjivel 

és velem. Szerette a balettet, és szerette a legjobb éttermekbe vinni 
Benjit, ahol a gyerek valóságos szenzációszámba ment a pincérek  

között, ahogy éles kis hangján lelkesen ropogtatta a francia és olasz 

fogások neveit és fajborokat rendelt, amelyeket a pincérek szemreb- 

benés nélkül betöltötték neki, dacolva az összes jóakaratú törvénnyel, 
amelyek tiltják, hogy kiskorúaknak ilyen erős szeszeket szolgáljanak 
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Persze én is szerettem ezt. Gyönyörűségemre időnként Sybelle- 
nek is kedve szottyant engem öltöztetni, kabátokat, ingeket, ilyesmi- 

ket választott nekem, bársonnyal bevont tálcákról szemelgetett hozzá 

ékköves gyűrűket, kézelőgombokat, nyakláncokat, rubinköves pará- 

nyi kereszteket, tömör arany pénzcsíptetőket, és mindent. 

Annak idején én játszottam az adakozó fejedelmet Daniel 

Molloyval. Most Sybelle játssza velem a maga álmodozó módján, 

rám hagyva a fizetés fárasztó részleteit. 
Én viszont imádom piperézni Benjit, akit rábírtam, hogy viselje 

legalább napi egy-két órában a nyugati cicomát, amit vásárolok neki. 

Szédületes trió vagyunk mi hárman, ha a Lutéce-ben vagy a 

Sparks-ban vacsorázunk (persze én nem vacsorázom) – Benji maku- 

látlan kis dzsellabában, vagy méretre szabott, keskeny kihajtójú öl- 

tönyben, fehér, legombolt gallérú inggel, vékony nyakkendővel; én a 

tökéletesen elfogadható, antik bársonyban, nyakamon régi csipkével, 

Sybelle pedig valamelyik szép ruhájában, amelyekkel tömve van a 

szekrénye. Még anyja és Fox vásárolta őket annak idején, ezek a ru- 

hák rásimulnak nagy mellére és vékony derekára, ám onnan varázs- 

haranggá bővülnek, és olyan rövidek, hogy megmutatják lábikrája 

ívét, amely istenien domborodik, ha tűsarkú cipőbe bújtatja sötét ha- 

risnyás lábát. Benji rövidre nyírott fürtjei bizánci glóriába foglalják 
titkolózó, sötét arcocskáját, Sybelle kibontja hullámzó sörényét, én  

pedig titkos hiúságomnak adózva ismét a hosszú, zabolátlan, rene- 

szánsz tincsekben viselhetem a hajamat. 
Benjinél a tanítás a legnagyobb örömöm. Azonnal tartalmas be- 

szélgetéseket kezdtünk a történelemről és a világról, lehasaltunk a 

lakosztály szőnyegére, térképeket böngésztünk, megvitattuk Kelet és 
Nyugat fejlődését, az emberi történelem elkerülhetetlen hatását az  

éghajlatra, a kultúrára és a földrajzra. Benji végigkarattyolja a tévé- 

híradókat, az utónevén szólít minden műsorvezetőt, az öklével csap- 

kodja a tenyerét, úgy haragszik a politikai vezetőkre, és hangos jaj- 
veszékeléssel siratja a híres hercegnők és humanisták halálát. Benji 
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többé-kevésbé egyszerre tud híradót nézni, folyamatosan beszélni, 

pattogatott kukoricát enni, cigarettázni, és időnként – sohasem falsul 

– beleénekelni Sybelle zongoraszavába. 

Ha netán úgy bámulom az esőt mint aki szellemet lát, Benji az,  

aki megütögeti a karomat, és azt rikoltja: 
– Ma mit csinálunk, Armand? Három klassz film is van ma este, 

és én pipás vagyok, én mondom neked, nagyon pipás vagyok, mert 

ha elmegyünk valamelyikre, kihagyjuk Pavarottit a Metben, és abba 

beledöglök! 
Sokszor ketten öltöztetjük Sybelle-t, aki úgy néz ránk, mint aki 

nem tudja, mit csinálunk. Ha fürdik, mindig beülünk hozzá beszél- 

getni, mert különben elalszik, vagy csak órákig ücsörög a kádban, és 
facsarja a szivacsból a vizet a gyönyörű mellére. 

Előfordul, hogy csak annyit mond egy este: „Benji, kösd meg a  

cipőfűződet”, vagy: „Armand, Benji ellopta az evőeszközt. Szólj rá,  

hogy tegye vissza”, vagy váratlanul fölrezzenve: „De meleg van itt,  

ugye?” 

Senkinek se meséltem el az életem történetét úgy, ahogy most  
neked, ám a Benjivel folytatott beszélgetésekben mindegyre azon 

kaptam magamat, hogy olyan dolgokat mondok, amelyeket annak 

idején Marius mondott nekem – az emberi természetről, a jog törté- 

netéről, a festészetről, sőt még a zenéről is. 
Leginkább ennek az utóbbi két hónapnak a beszélgetései ébresz- 

tettek rá, hogy megváltoztam. 

Eltávozott belőlem valamilyen sötét, fojtogató rémület. Már nem 
háborús panorámának látom a történelmet, mint valaha képzeltem;  

gyakran eszembe jutnak Marius emelkedett és gyönyörű, derűlátó  

jóslatai – hogy a világ folyamatosan javul, hogy akármennyi nyomo- 
rúságot látunk magunk körül, már nem divat háborúzni, és a háború 

hamarosan ugyanúgy eltűnik a harmadik világ arénáiból, mint a  

Nyugatéból, és nemsokára csakugyan enni adunk az éhezőknek, fe- 

delet a hajléktalanoknak, és gondoskodunk azokról, akiknek szeretet- 
re van szükségük. 
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Sybelle-nél nem tanulás és beszélgetés a szerelem lényege, ha- 

nem a meghittség. Az se érdekel, ha egy szót se szól. Nem lépek be  
az elméjébe. Nem szeretné, ha bárki is ezt tenné vele. 

Amilyen feltétel nélkül elfogad engem és természetemet, én 

ugyanolyan feltétel nélkül elfogadom őt és appasionatás rögeszméjét. 
Óráról órára, éjszakáról éjszakára hallgatom a zongorázását, és 

mindannyiszor meghallom benne az intenzitás és a kifejezés parányi 

változásait. Fokozatosan én lettem az egyetlen hallgatója, akiről 

Sybelle tudomást vesz. 
Fokozatosan részévé lettem Sybelle muzsikájának. Itt vagyok 

vele és az Appassionata frázisaival és tételeivel. Itt vagyok, és én va- 

gyok az egyetlen, aki sose kért Sybelle-től semmit, csak azt, hogy te- 
gye azt, amit akar, és amit olyan tökéletesen tud. 

Ennyit kell tennie értem Sybelle-nek – és ő ennyit akar. 

Ha gazdagságra és a férfiak figyelmére vágyna, megnyitom neki 
az utat. Ha, egyedül akar lenni, nem lát és nem hall engem. Ha akar 

valamit, megszerzem neki. 

Ha pedig megszeret egy halandó férfit vagy egy halandó nőt, azt 
fogom tenni, amit akar. Meg tudok élni az árnyékban. Annyira bál- 

ványozom, hogy örökké meg tudok lenni a homályban, mert ha 

Sybelle közelében lehetek, az már nem homály. 

Sybelle gyakran velem jön, ha vadászom. Sybelle szereti nézni, 
ha eszem és ölök. Azt hiszem, egyetlen halandónak sem engedtem 

meg ezt. 

Megpróbál segíteni a maradványok eltüntetésében vagy a bizo- 
nyítékok összezavarásában, de mivel én nagyon erős, gyors és tehet- 

séges vagyok az ilyesmiben, Sybelle többnyire csak szemtanú. 

Próbálom elkerülni, hogy Benjit is magammal vigyem az ilyen  
kalandokra, mert olyan vad, gyerekes izgalomba jön tőle, ami nem 

tesz jót neki. Sybelle-re nem hat. 

Mesélhetnék még dolgokat – hogy miként komponáltuk meg 

Fox eltűnésének részleteit, miként utaltam át hatalmas összegeket 
Sybelle nevére, miként létesítettem alapítványi vagyont Benjinek, 
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miként vásároltam meg Sybelle-nek egy tetemes részt a szállodából, 

amelynek óriási apartmanjában lakik, több remek zongorát, ame- 

lyekkel boldog, miként alakítottam ki magamnak, biztos távolban a 

lakosztálytól egy búvóhelyet, és benne egy megtalálhatatlan, feltör- 

hetetlen és elpusztíthatatlan koporsót, amelyet időnként felkeresek, 

habár egyre jobban megszokom az alvást a tőlük kapott kis szobában, 

ahol szorosan záródó bársonyfüggönyök takarják a világítóudvarra 

nyíló, egyetlen ablakot. 

De ezt egye meg a fene. 
Tudod, amit tudni akarsz. 

Már csak az van hátra, hogy feltegyük a pontot az i betűre, az az 

este, amikor idejöttem, és oldalamon öcsémmel és húgommal belép- 

tem a vámpírok barlangjába, hogy végre megnézzem Lestatot. 
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KICSIT TÚLSÁGOSAN EGYSZERŰ, nem? Mármint az átme- 

net a székesegyház tornácán álló hitbuzgó gyermekből a boldog 
szörnyetegbe, aki úgy dönt New Yorkban, egy tavaszi éjszakán, hogy 

ideje leutazni délre, és meglátogatni a régi barátját. 

Te tudod, miért jöttem ide. 

Hadd kezdjem az elején azt az estét. A kápolnában voltatok. 
Te leplezetlen rokonszenvvel üdvözöltél, annyira örültél, hogy 

ép és egészséges vagyok. Louis majdnem könnyezett. 

A többieket, azokat az összebújó, szakadt fiatalokat, két fiú volt, 
azt hiszem, és egy lány, azokat nem ismertem, és ma sem tudok róluk 

semmit, csak azt, hogy később elsompolyogtak. 

Elszörnyedve láttam, hogy Lestat védtelenül hever a padlón. 
Anyja, Gabrielle, a túlsó sarokból bámulta, olyan hidegen, ahogy 

mindent és mindenkit néz, mintha sose ismert volna emberi érzést. 

Elszörnyedve láttam a fiatal csavargókat, és rögtön meg akartam  

oltalmazni tőlük Benjit és Sybelle-t. Attól nem féltettem őket, hogy 
meglátják klasszikusainkat, a legendákat, a harcosokat – téged, a 

kedves Louis-t, akár még Gabrielle-t is, és semmi esetre se féltettem 

őket Pandorától és Mariustól, akik ugyancsak ott voltak. 
De azt már nem akartam, hogy a gyermekeim ilyen szemét népet 

lássanak, amelynek a mi vérünk jutott. Mint a hasonló pillanatokban, 

most is azon kezdtem törni a fejemet, dölyfösen és talán hívságosan, 
hogy egyáltalán miként születhettek meg ezek a korcs, elfuserált, 

gyatra vámpírok? Ki csinálta őket, mikor és miért?  
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Ilyenkor felébred bennem a sötétség régi, ádáz gyermeke, a pári- 

zsi bokorgazda a temető alatt, aki teljhatalommal döntött róla, mikor  
és hogyan adható a Sötét Vér, főleg pedig kinek. Utáltam ezeket a 

szájtátókat, mert úgy bámulták Lestatot, mint egy karneváli látvá- 

nyosságot. 
Ezt pedig nem akartam tűrni. Váratlanul dühbe gurultam. Ölni  

szerettem volna. 

De most már törvények tiltják köreinkben az ilyen hirtelenke- 

dést. Különben is, ki vagyok én, hogy itt szítsak lázadást, a te fedeled  
alatt? Akkor még nem tudtam, hogy itt laksz, de bizonyosra vettem,  

hogy te vagy az őrzője a ház urának, és te engedélyezted a belépést 

ezeknek a jasszoknak, meg még annak a három-négy jövevénynek, 
akik később érkeztek, és nem átallták körbeállni Lestatot, habár ész- 

revettem, hogy egy se merészkedik túl közel. 

Persze mindenki borzasztóan kíváncsi volt Benjire és Sybelle-re. 
Halkan figyelmeztettem őket, hogy maradjanak mellettem, és ne  

csellengjenek el. Sybelle nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy 

itt van a közelben egy zongora, és az egész más hangzást adna a szo- 
nátájának. Benji úgy vonult fel-alá, mint egy apró szamuráj, és sorra 

szemügyre vette a szörnyetegeket, miközben a szeme akkorára nyílt, 

mint két levesestányér, bár a száját dölyfösen és komoran összeszorí- 

totta. 
Gyönyörűnek találtam a kápolnát, de hogy is ne találtam volna 

annak? A falai tiszta fehérek, a mennyezet boltíve sekély, mint a leg- 

régibb templomokban. A végében van egy mélyedés a régi oltár he- 
lyén, amely hangűrként szolgál, tehát egyetlen lépés is végigvissz- 

hangzik a házon. 

A színes üvegablakok gyönyörűen ragyogtak az utcai világítás- 
tól. Figurális ábrázolások nélkül is szépek voltak élénk piros, kék, 

sárga színeikkel, és egyszerű, kígyózó mintájukkal. Tetszettek a fe- 

kete betűkkel fölírt nevek, rég eltávozott halandók nevei, akiknek az 

emlékére ezeket az ablakokat készítették. Tetszettek az ódon gipsz- 
szobrok, amelyeket magam segítettem elszállítani a New York-i la- 
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kásból, és elszállítani délre. 

Akkor nem nagyon néztem meg őket. Úgy elsáncoltam magamat  
az üvegszemüktől, mintha baziliszkuszok volnának. De most már 

megnéztem őket. 

Ott volt a szelíd, szenvedő Szent Rita, fekete apácaköntösében, 
fehér fátylával, homlokán a félelmetes sebhellyel, amely olyannak 

rémlett mint egy harmadik szem. Ott volt a kedves, mosolygó 

Lisieux-i Teréz, Jézus Kis Virága, a Megváltó keresztjével és egy 

csokor rózsával. 
Ott volt az égnek emelt szemű, fából faragott, gyönyörűen kifes- 

tett Ávilai Szent Teréz, a misztikus, és az Egyház Doktorának kijáró 

lúdtollat tartotta a kezében. 
Ott volt Szent Lajos, a francia király, az uralkodói koronával, 

természetesen Szent Ferenc, alázatos barna darócban, a megszelídí- 

tett állatok között, és még néhányan, akiknek a nevét szégyenszemre  

nem tudom.  

Úgy álltak ott ezek az elszórt szobrok, mint egy régi és megszen- 

telt történelem őrei. De még náluk is meghökkentőbbnek találtam a 
falon a képeket, amelyek Krisztus golgotái útjának állomásait, a stá- 

ciókat ábrázolták. Valaki a megfelelő sorrendben helyezte el őket, ta- 

lán még a mi érkezésünk előtt. 

Olajjal festették őket rézlemezre, reneszánsz stílusban. Persze 
utánzatok voltak, de szerettem őket, és nem találtam semmi kivetni 

valót az utánzásban. 

Rögtön felbukkant bennem a félelem, amely a mélyben lappan- 
gott a New York-i boldog hetekben. Nem, nem is félelem volt, ha- 

nem rettegés. 

Uram! – suttogtam. Megfordultam és ránéztem Lestat feje fölött 
a Megfeszített arcára. 

Gyötrelmes pillanat volt. Azt hiszem, Veronika kendője terült rá 

arra, amit a faragott fában láttam. Tudom, hogy ez történt. Megint 

New Yorkban voltam, és Dora a magasba emelte a kendőt. 
Láttam gyönyörű, sötét szemét, amely része volt a kendőnek, 
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mégsem itták fel magukba a szálak, szemöldökének sötét villámát, 

állhatatos, békés tekintetét, a tövisekről harmatozó vért. Láttam félig 

nyitott száját, mintha rengeteg mindent akarna elmondani. 

Riadtan vettem észre, hogy az oltár távoli lépcsője mellől 

Gabrielle engem néz jeges szürke szemével. Bezártam elmémet, és  
lenyeltem a kulcsot. Szó sem lehet róla, hogy hozzáférjen a gondola- 

taimhoz. Borzolódó ellenséges indulat töltött el mindenki iránt, aki a 

kápolnában tartózkodott. 

Akkor odajött Louis. Olyan boldog volt, hogy nem pusztultam 
el. Louis mondani akart valamit. Tudta, hogy aggódom, és nyugtala- 

nít a többiek jelenléte. A szokott aszketikus arculatát hozta: gyönyö- 

rűen szabott, de hihetetlenül poros, fáradt, fekete ruhát viselt, és 
olyan vékonyra kopott inget, hogy inkább a villik pókhálójának tűnt, 

mint igazi csipkének és vászonnak. 

– Beengedtük őket, mert ha nem engedtük volna, akkor úgy kö- 
röznének itt, mint a sakálok és a farkasok, és nem lennének hajlan- 

dók elmenni, így viszont bejönnek, megnézik, aztán elmennek. Tu- 

dod, hogy mit akarnak. 
Bólintottam. Nem volt bátorságom bevallani, hogy ugyanazt 

akarom. Igazából egyetlen pillanatig sem szűntem meg ezen töpren- 

geni, akármi történt is régi életemnek amaz utolsó éjszakája óta,  

amikor utoljára beszéltem Lestattal.  
A vérét akartam. Inni akartam belőle. Higgadtan tudtára adtam 

Louis-nak. 

– Elpusztítana – súgta. Váratlanul elpirult a rémülettől. Kérdően  
nézett a szelíd, hallgatag Sybelle-re, aki szorosan fogta a kezemet, és 

a lelkesedéstől ragyogó szemű Benjaminra. – Armand, nem kockáz- 

tathatod meg. Az egyik túl közel ment hozzá. Összezúzta. Automati- 
kus mozdulattal, nem tudatosan. De olyan a karja, akár az élő kő, és a 

kreatúra darabokra hullott a padlón. Ne menj a közelébe, ne próbáld 

meg! 

– És az öregek? Ők sose próbálták meg?  
Ekkor megszólalt Pandora, aki végig minket figyelt az árnyék- 
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ból. El is felejtettem, milyen gyönyörű a maga szordínós és nagyon 

egyszerű módján. 
Hátrafésült, hosszú, dús, barna haja beárnyékolta karcsú nyakát. 

Szép és csillogó volt, mert finom, sötét olajat dörgölt az arcába, hogy 

emberibbnek tűnjék. A szeme vakmerően ragyogott. Fesztelenül 

megérintett, annyira örült, hogy életben lát. 

– Tudod, kicsoda Lestat – mondta kérlelő hangon. – Armand, ő 

az erők kohója, és senki se tudja, mire lehet képes. 

– De hát te sose gondoltál erre, Pandora? Egyszer se fordult meg 

a fejedben, hogy igyál a véréből, és keresd ivás közben Krisztus ké- 

pét? És ha benne van a cáfolhatatlan bizonyíték, hogy az Isten vérét 

itta?  
– Ugyan, Armand – mondta. – Krisztus sose volt az én istenem. 

Ilyen egyszerűen mondta, ilyen megrendítően, ilyen véglegesen. 

Sóhajtott, de csak azért, mert aggódott értem, aztán elmosolyodott. 
– Én nem ismerném fel a te Krisztusodat, ha Lestatban lenne – 

mondta gyengéden. 

– Nem érted! – mondtam. – Valami történt, valami történt vele, 
amikor elment ezzel a Memnoch nevű szellemmel, és Veronika ken- 

dőjével tért vissza. Láttam! Láttam benne... az erőt. 

– A káprázatot láttad – mondta Louis kedvesen. 

– Nem, a hatalmat láttam! – feleltem, ám egy pillanatra én is ké- 
telkedtem magamban. A végtelenségbe nyúltak előttem és mögöttem  

a történelem sötét folyosói, én pedig egyetlen szál gyertyával keres- 

tem az ikonokat, amelyeket festettem. És ez olyan szánalmas volt, 
olyan elcsépelt, olyan reménytelen, hogy összetörte a lelkemet. 

Észbe kaptam, hogy megijesztem Sybelle-t és Benjit. Mereven 

rám szögezték a szemüket. Még sose láttak olyannak, amilyen most  

voltam.  

Átkaroltam, magamhoz húztam őket. Vadásztam, mielőtt idejöt- 

tem, hogy erős legyek, és tudtam, hogy a bőröm kellemesen langyos. 

Megcsókoltam Sybelle halvány rózsaszín száját, aztán megcsókoltam 
Benji fejét. 
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– Armand, te cikizel engem, de komolyan! – mondta Benji. – 

Sose mondtad, hogy hiszel ebben a kendőben. 
– Hát te, kisember? – kérdeztem fojtottan, mert nem akartam,  

hogy a többiek megbámuljanak. – Te sose mentél be a székesegy- 

házba, és nem nézted meg, amikor kiállították? 
– Igen, és csak azt tudom mondani, amit ez a klassz hölgy mon- 

dott. – Természetesen vállat vont. – Sose volt az én istenem.  

– Nézd, hogy ólálkodnak! – mondta halkan Louis. Girhes volt, 

és didergett egy kicsit. Nem lakott jól, hogy itt őrködhessen. – Ki  
kellene dobnom őket, Pandora! – mondta olyan hangon, amely a leg- 

félősebb lelket sem ijesztette volna meg. 

– Hadd lássák, amiért jöttek – felelte Pandora halkan és hidegen. 
– Lehet, hogy nem sokáig örülhetnek neki. Megnehezítik az életün- 

ket, gyalázatot hoznak ránk, és sose tesznek semmit, se élőért, se ha- 

lottért. 
Ez már szép fenyegetés. Őszintén reméltem, hogy Pandora elta- 

karítja többségüket, bár tisztában voltam vele, hogy vannak olyan 

millenáris gyermekek, akik ugyanezt gondolják a magamfajtákról. 
Ráadásul micsoda arcátlanság, hogy engedélyt nem kérve idehozom  

a gyermekeimet, hadd lássák a padlón heverő barátomat. 

– Ők biztonságban vannak nálunk – mondta Pandora, aki nyil- 

vánvalóan beleolvasott rémüldöző agyamba. – Észrevetted, hogy 
öreg és fiatal mennyire örül neked? – kérdezte, belefogva apró kéz- 

mozdulatába az egész kápolnát. – Vannak, akik nem akarnak kilépni 

az árnyékból, de ismernek téged. Nem örültek volna, ha nem lennél. 
– Nem, senki sem akart ilyet! – csatlakozott Louis érzelmesen. – 

Ez olyan mint egy álom, hogy visszajöttél! Hallottunk célozgatást, 

vad szóbeszédeket, hogy láttak New Yorkban, és olyan szép és erős 
vagy, mint voltál. De nekem látnom kellett, hogy higgyek. 

Hálásan bólogattam a szíves szavakra, de közben a kendőre 

gondoltam. Ismét felpillantottam a megfeszített Krisztusra, aztán a 

szendergő Lestatra néztem. 
Ekkor jött be Marius. Reszketett. 
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– Nem égett meg! Ép! – suttogta. – Fiam! 

Azt a vacak, ócska, slampos, szürke köpenyét viselte, de én ak- 
kor észre se vettem. Átölelt, amitől a lányomnak és a fiamnak egy 

lépést kellett hátrálnia. De nem mentek messze. Azt hiszem, meg- 

nyugtatta őket, mikor látták, hogy én is átölelem Mariust, és össze- 

csókolom az arcát meg a száját, úgy, ahogy sok-sok éve szoktuk. 

Nagyszerű volt, sugárzott belőle a szeretet. 

– Ha mindenáron meg akarod próbálni, én majd vigyázok ezekre 

a halandókra – mondta. Ezt mind az agyamból olvasta ki. Tudta, 

hogy meg kell tennem. – Mit mondhatnék, amivel visszatartalak? – 

kérdezte. 

Csak a fejemet ráztam. A türelmetlenségtől nem voltam képes 

ennél többre. A gondjaira bíztam Benjit és Sybelle-t. 

Odamentem Lestathoz, és eléje álltam, vagyis a bal oldalára, 

mert  ő a jobbomon hevert. Letérdeltem a márványra. Meglepően hi- 

deg volt, azt hiszem, elfelejtettem, hogy New Orleansban nyirkos a 

levegő, és alattomos a hideg. 

Kezemre támaszkodva térdeltem a padlón, és néztem Lestatot.  
Békés volt és mozdulatlan, két kék szeme egyformán tiszta, mintha  

sose tépték volna ki az egyiket. Átnézett rajtam, ahogy mondani szo- 

kás, és az agy, amelyből ez a szempár nézett, olyan üresnek rémlett, 

akár egy halott báb. 
Kócos és poros volt a haja, és ez feldühített. Még csak meg se 

fésülte az a hideg, utálatos anyja! Ám ekkor Gabrielle azt sziszegte 

villanásnyi jeges indulattal: 
– Senkinek sem engedi, Armand, hogy hozzányúljon. – A ká- 

polna felerősítette távoli, mély hangját. – Ha megpróbálod, hamaro- 

san megtudod magad is. 
Ránéztem. A falnak támaszkodott, hanyagul átfogta felhúzott 

térdét. Szokott vastag és a vad kalandokban rojtosra nyűtt, koszos 

khaki szerelését viselte: szűk nadrágot, szafárikabátot, amelyről töb- 

bé-kevésbé híres volt. Szőke haja, amely ugyanolyan arany fényű 
volt mint a fiáé, egy varkocsban csüngött a hátára. 
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Hirtelen haraggal felállt, és felém indult. Egyszerű  bőrcsizmája  

élesen és tiszteletlenül kopogott a padlón. 
– Miből gondolod, hogy a szellemek, akiket látott, istenek vol- 

tak? Miből gondolod, hogy ezeknek a velünk játszadozó gőgös lé- 

nyeknek a hóbortjai többet jelentenek rossz vicceknél, mi pedig, úgy 
a nobilisak, mint az alantasak, különbek vagyunk a vadállatoknál? – 

Pár lábnyira állt a fiától. Keresztbe fonta karjait. – Megkísértett va- 

lamit vagy valakit. Az az entitás nem tudott ellenállni neki. No és mi  

a lényege a dolognak? Mondd csak el. Neked tudnod kell. 
– Nem tudom – feleltem halkan. – Nem hagynál békén?  

– Ó, tudod te. Nohát akkor hadd mondjam el én, mi a lényeg. 

Egy Dora nevű fiatal nő, egy, ahogy mondják, lelki vezető, aki arról 
prédikált, mennyi jó származik abból, ha segítünk a rászorultaknak és 

az elesetteknek, kisodródott a pályájáról! Ez a lényege a dolognak. 

Ezt az egész, a felebaráti szereteten alapuló és a hallani tudók számá- 
ra áthangszerelt tanítást eltörölte egy véres isten véres arca. 

Könnyek szöktek a szemembe. Gyűlöltem, amiért ilyen tisztán  

látja, de nem tudtam válaszolni neki, és nem foghattam be a száját. 
Felemelkedtem.  

– Rohantak vissza a katedrálisokba – mondta megvetően Lestat 

anyja –, az egész nyáj. Vissza egy ásatag, nevetséges és tökéletesen 

haszontalan teológiához, amit, úgy tűnik, te tökéletesen elfelejtettél. 
– Nagyon jól tudom – feleltem halkan. – Megszomorítasz en- 

gem. Mi rosszat tettem én neked? Csak letérdeltem Lestat mellé. 

– Ó, többet is akartál te, és sértenek a könnyeid – válaszolta. 
Mögöttem valaki mondott valamit Gabrielle-nek. Talán Pandora, bár 

ebben nem voltam biztos. Egy elenyésző villanásban láttam mind- 

azokat, akiknek jó szórakozás a nyomorúságom, de nem érdekelt. 
– Mit vársz, Armand? – kérdezte Gabrielle ravaszul és könyörte- 

lenül. Keskeny, ovális arca nagyon hasonlított a fiáéhoz, ugyanakkor 

nagyon különbözött tőle. Lestat sose mondott ennyire búcsút az ér- 

zelmeknek, sose volt ilyen elvont a dühöngéseiben mint most az any- 
ja. – Gondolod, hogy azt fogod látni, amit ő, vagy hogy még mindig 
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benne van Krisztus vére, és ízlelgetheted? Felmondjam neked a kate- 

kizmust?  
– Nem szükséges, Gabrielle – feleltem alázatosan. Nem láttam a 

könnyeimtől. 

– A kenyér és a bor a Test és a Vér, Armand, amíg megmarad- 

nak ebben az alakban, de mihelyt nincs többé kenyér és bor, nincs 

Test és Vér. Te pedig azt képzeled Krisztus véréről, hogy a fiamban 

is megtartotta valamilyen módon a varázserejét, holott Lestat szívé- 

nek motorja úgy használja el a halandók vérét, mintha nem lenne 

több a levegőnél, amelyet beszív. 

Nem válaszoltam, csak annyit gondoltam: Nem kenyér és bor 

volt; az Ő vére, az Ő megszentelt vére volt, azt nyújtotta oda a Fáj- 

dalmak Útján ennek a lénynek, aki itt fekszik. 

Nagyot nyeltem, hogy ne törjön ki belőlem a gyász és a düh. 

Szerettem volna hátranézni az én szegény Sybelle-emre és Benjimre, 

mert a szagukról éreztem, hogy még mindig a szobában vannak. Mi- 

ért nem viszi el őket Marius? Ugyan miért? Mert Marius is látni 

akarja, hogy mit akarok tenni. 
– Azt ne mondd, hogy hit kérdése! – mondta Gabrielle gúnyo- 

san. Lenézően elhúzta a száját, és megrázta a fejét. – Idejössz, mint 

Hitetlen Tamás, hogy egyenesen a sebbe vájd a véres agyaradat! 

– Ó, hagyd abba, kérlek, könyörgök! – suttogtam, és megadóan 
felemeltem a fejemet. – Hadd próbáljam meg, ő pedig hadd bántson; 

akkor te is meg leszel elégedve, és elfordulhatsz. 

Nem volt ennek semmi mögöttes értelme. Nem éreztem benne  
indulatot, csak alázatot és mérhetetlen bánatot. 

De neki fájt. Először láttam szomorúnak az arcát. Szemében 

könnyek vöröslöttek, és összeszorította a száját. 
– Szegény Armand, szegény, eltévedt gyermek – mondta. – Na- 

gyon sajnállak. Úgy örültem, hogy túlélted a napot. 

– Akkor ez azt jelenti, Gabrielle – feleltem –, hogy én is megbo- 

csáthatom neked azokat a kegyetlen dolgokat, amiket mondtál. 
Töprengve felvonta a szemöldökét, lassan, néma egyetértéssel 
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bólintott, és fölemelte tenyérrel kifelé fordított kezét, aztán szó nél- 

kül elfoglalta régi helyét az oltár lépcsőjén, az áldoztató rácsnak vet- 

ve a hátát. Felhúzta a térdét, mint azelőtt, és nézett. Arcát elrejtette az 

árnyék. 

Vártam. Gabrielle hallgatott, nem mozdult. Azok, akik a kápol- 

nában tartózkodtak, meg se pisszentek. Hallottam Sybelle szívének 

egyenletes verését és Benji izgatott pihegését, de ők méterekre voltak 

tőlem.  

Lenéztem Lestatra. Ugyanolyan volt. Haja félig eltakarta a bal 

szemét. Jobb karját kinyújtotta, ujjai enyhén begörbültek. Meg se 

rezzent, nem lélegzett. Még pórusai sem sóhajtottak. 

Újból letérdeltem mellé. Kinyújtottam a karomat, és minden hő- 

kölés vagy tétovázás nélkül kisimítottam az arcából a haját. 

Éreztem a megrendülést a kápolnában. Hallottam a többiek sóha- 

jait, elakadó lélegzetét. Lestat meg se moccant. 
Lassan, gyengéden simogattam a haját. Néma megdöbbenéssel 

láttam, hogy egy könnyem lehullik az arcára. 

Vörös volt, de vizenyős, és átlátszó. Átgurult a járomcsonton, és 
eltűnt. 

Közelebb húzódtam, és oldalra fordultam, hogy szemközt legyek 

vele. Kiegyenesítettem a lábamat, elnyúltam Lestat mellett, és a kar- 

jára hajtottam az arcomat. 
Ismét hallottam a megdöbbent sóhajokat. Igyekeztem teljesen 

tisztán tartani a szívemet, eltávolítani belőle minden büszkeséget, 

hogy ne legyen benne más, csakis szeretet. 
Ennek a szeretetnek nem voltak árnyalatai vagy körvonalai. Ta- 

lán csak azokat szerettem így, akiket megöltem, vagy akin segítet- 

tem, vagy aki mellett elmentem az utcán, vagy akit ismertem, és  
ugyanolyan sokra értékeltem mint Lestatot. 

Noha bánatának terhét nem tudtam elképzelni, ez a fogalom ki- 

tágult a gondolataimban, és magába olvasztotta mindnyájunk tragé- 

diáját, azokét, akik ölnek, hogy élhessenek, a tilalmas gyilkosságból 
híznak. Arra vagyunk kárhoztatva, hogy ezt tudjuk, és azt is tudnunk 
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kell, hogy mindazok, akik minket táplálnak, lassan elsorvadnak, és 

egyszer nem lesznek többé. Bánat. A mi bánatunk sokkal nagyobb a  
bűntudatunknál, olyan nagy, hogy el sem fér a kerek világon, és 

mindig készen áll rá, hogy számot adjon vétkeinkért. 

Felkönyököltem, és jobb kezem ujjait gyengéden végighúztam 
az arcán. Lassan rászorítottam a szájamat kifehéredett, selymes bőré- 

re, belélegeztem félreismerhetetlen, régi ízét és szagát, valami édeset,  

meghatározhatatlant és nagyon egyénit, ami testi adottságaiból és a 

később kapott adományokból keveredett, majd átszúrtam hegyes fo- 
gammal a bőrét, hogy megkóstolhassam a vérét. 

A kápolna megszűnt, nem hallottam a megbotránkozott felhör- 

düléseket, sem az elismerő kiáltásokat. Nem hallottam semmit, mégis 
tudtam, mi van körülöttem. Tudtam, hogy most a fizikai hely a káp- 

rázat, mert ami a valóság, azt Lestat vérében találom.  

Sűrű volt, akár a méz, sötét és erős ízű, igazi angyaloknak való 
szirup. 

Hangosan nyögtem ivás közben. Perzselő forrósága egyáltalán  

nem emlékeztetett emberi vérre. Hatalmas szívének minden lassú  
dobbanása újabb kis adagot fecskendezett belém, újra és újra meg- 

töltve a szájamat. Torkom magától nyeldekelt. Lestat szívverése  

hangosabb lett, egyre hangosabb. Szemem előtt vörösen derengett a 

világ, és e vörösség mögött nagy porfelhő örvénylett. 
Siralmas, gyászos lárma jött a semmiből, amely csípős homok- 

kal marta a szememet. Sivatagi helyen voltam, szenny, halál és verej- 

ték áporodott, ősrégi, közönséges helyén. A lárma a kiáltásokból állt 
össze, amelyek visszaverődtek a mocskos falakról. A hangok egymás  

lábára tapostak, volt benne gúnyolódás, röhögés, iszonyodó jajveszé- 

kelés, ám a felháborodás és a rémület legfájóbb, legrettenetesebb ki- 
áltásain is át-átcsapott az ordenáré, ocsmány, otromba pletyka pisz- 

kos tajtékja. 

Izzadó testek között vergődtem, a ferde napsugár égette kinyúj- 

tott karomat. Értettem, mit karattyolnak körülöttem, az ősi nyelv hu- 
hogott és jajgatott a fülemben, miközben megpróbáltam közelebb to- 
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lakodni a beszippantással fenyegető, dágványos, ronda, fülledt tipró- 

dás okához. 
Azt hittem, a lelket szorítják ki belőlem a kérges bőrű, rongyos 

férfiak és a durva háziszőttes fátylat viselő asszonyok. Könyökkel 

döföltek, és rátapostak a lábamra. Nem láttam, mi van előttem. Fül- 
siketítő volt a kiáltozás és a gonosz, rotyogó röhögés. Előre löktem  

karjaimat, és akkor mintegy parancsszóra váratlanul szétvált a tömeg, 

és megláttam magát a hajmeresztő szenzációt. 

Ott állt rongyos és véres köntösében ugyanaz az alak, akinek ar- 
cát láttam Veronika kendőjén. Karját vastag láncokkal kötözték hoz- 

zá a feszület keresztgerendájához. Meggörnyedt a súly alatt, haja zú- 

zott, feltépett arcába hullott. A vér, amit a töviskoszorú fakasztott,  

belefolyt rettenthetetlen pillantású szemébe. 

Elcsodálkozott, sőt mintha meghökkent volna. Úgy szögezte rám 

nagy szemét, mintha nem venné körül a sokaság, mintha nem most  
csattant volna a hátán a korbács; aztán lehajtotta a fejét. Valamit bá- 

mult vérző, felsebzett szemhéja alól, gubancos hajának csapzott 

pászmái közül. 
– Uram! – kiáltottam. 

Utána kellett kapnom, mert a saját kezemet, a saját apró, fehér 

kezemet láttam. Láttam, miként vergődnek, hogy megérinthessék az 

Ő arcát. 
– Uram! – kiáltottam ismét. 

Ő pedig mozdulatlanul nézett vissza rám. Keze ernyedten lógott 

a vasláncból, szájából csöpögött a vér. 
Iszonyú, félelmetes ököl sújtott le rám. Előrezuhantam. Arca 

megtöltötte látóteremet. Ott volt a szemem előtt mindennek a mérté- 

ke: az ő szennyes, feltépett bőre, nyirkos, összetapadt pillái, sötét pu- 
pillájú, ragyogó, nagy szeme. 

Mind közelebb jött. Vére belefolyt sűrű szemöldökébe, lecsöpö- 

gött sovány arcára. Megnyitotta a száját, hang jött ki rajta, először 

sóhajtásnak hangzott, aztán tompa suhogás lett belőle. A suhogás 
erősödött, az arc még nagyobb lett, elveszítette körvonalait, az ör- 

 

 

438 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

vénylő színek summája lett belőle. A suhogás fülsiketítő robajjá erő- 

södött. 
Rémülten felkiáltottam. Visszalöktek, de még így is láttam isme- 

rős alakját, ősi arcát a töviskoronával. Az arc egyre hatalmasabb lett,  

elmosódott, és mintha megint lecsapott volna rám, hogy megfojtson 
óriási, megsemmisítő súlyával. 

Sikoltottam. Tehetetlen voltam, súlytalan voltam, nem kaptam 

levegőt. 

Úgy sikoltottam mint még egyszer se nyomorúságomnak évei- 
ben, olyan hangosan sikoltottam, hogy túlharsogtam a fülemet meg- 

töltő robajt, ám nem szabadulhattam a látomástól. A hatalmas, kér- 

lelhetetlen tömeg, ami az Ő arca volt, rám nehezedett, hogy agyon- 
nyomjon. 

– Ó, Uram! – sikoltottam égő tüdőm minden erejével. A szél zú- 

gott fülemben. 
Valami tarkón csapott, olyan erővel, hogy betörte a koponyámat. 

Hallottam a reccsenést. Éreztem a freccsenő vér nedvességét. 

Kinyitottam a szememet. A kápolna túlsó végében voltam. Lá- 
bamat szétvetettem, karom ernyedten lógott, fejem lángolt, mert be- 

lecsaptam a meszelt falba. 

Lestat meg se moccant. Tudtam, hogy nem ő volt. 

Senkinek sem kellett megmondania. Nem ő volt, aki eltaszított. 
Arcra fordultam, a fejem alá tettem a karomat. Tudtam, hogy lá- 

bak közelednek, hogy Louis a közelben van, még Gabrielle is oda- 

jött, azt is tudtam, hogy Marius most viszi el Benjamint és Sybelle-t. 
Csak Benji éles kis halandó hangja hallatszott a vibráló csend- 

ben: 

– De hát mi történt vele? Mi történt? A szőke nem ütötte meg. 
Láttam, hogy nem történt ilyen, nem... 

Elrejtettem könnyekben ázó arcomat, reszkető kézzel fogtam a 

fejemet. Keserű mosolyomat nem látták, de hallották a zokogásomat. 

Sokáig sírtam. A fejbőröm gyógyulni kezdett. A felbuggyanó, 
bizsergető, gonosz vér munkálkodni kezdett. Úgy összeforrasztotta a 
 

 

439 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

húst, mint egy kis lézersugár a pokolból. 

Valaki adott egy zsebkendőt. Louis gyenge illatát hordozta, bár 
ebben nem voltam biztos. Sokáig, talán egy óráig is eltartott, mire 

megmarkoltam, és letöröltem a bőrömről a vért. 

Újabb órába telt, újabb csendes órába, amely alatt a vámpírok 

tiszteletteljesen elsomfordáltak, hogy megforduljak, feltápászkodjak, 

és a falnak dőljek. Már nem fájt a fejem, a seb összeforrt, hamarosan 

az alvadt vér is le fog peregni róla. 

Sokáig és szótlanul bámultam Lestatot. 
Magányos voltam, fáztam és fájtam. Semmit sem hallottam a kö- 

rülöttem zsongó hangokból. Nem érzékeltem a mozgást. 

Lelkem titkos szentélyében újra és nagyon lassan, nagyon ponto- 
san átvettem, amit láttam, amit hallottam – mindazt, amit neked le- 

diktáltam itt.  

Végül felálltam, visszatértem Lestathoz, és letekintettem rá. 
Gabrielle mondott valamit. Valami durva és komisz dolgot. Tu- 

lajdonképpen nem hallottam, csak a zengését hallottam, mintha régi- 

es franciasága olyan nyelv lenne, amelyet nem ismerek. 
Letérdeltem, és megcsókoltam Lestat haját. 

Nem mozdult. Nem változott. Egy cseppet sem féltem, hogy ezt 

tenné, és nem is reménykedtem benne. Még egyszer megcsókoltam 

az arcát, aztán felálltam, megtörültem a kezemet a zsebkendőben, 

amely még mindig nálam volt, aztán kimentem. 

Azt hiszem, sokáig álltam bambán, aztán valami eszembe jutott,  

valami, amit Dora mondott réges-régen egy gyermekről, aki itt halt 
meg a padláson, egy kicsi kísértetről, és ócska ruhákról. 

Ebbe kapaszkodtam. Vonszolni kezdtem magamat a lépcső irá- 

nyába. 
Ott találkoztam veled, valamivel később. Most már tudod, mit 

láttam és mit nem.  

Ezzel az én szimfóniám is véget ért. Hadd írjam rá a nevemet. 

Ha elkészülsz a másolással, adok egy példányt Sybelle-nek. Esetleg 
Benjinek is. A többivel azt csinálsz, amit akarsz. 
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EZ NEM EPILÓGUS. Ez az utolsó fejezete egy mesének, ami 

hitem szerint befejeződött. A tulajdon kezemmel írtam. Rövid lesz, 

mert kiadtam magamból a drámát, és a legnagyobb óvatossággal kell 

nyúlnom a történet puszta csontjaihoz. 

Egyszer még talán eljönnek hozzám a megfelelő szavak, hogy 

árnyalják a történtek elbeszélését, de most a feljegyzésre szorítko- 

zom.  

Nem hagytam el a zárdát, miután rákanyarítottam a nevemet az 

írásra, amelyet a hűséges David olyan szépen letisztázott. Késő volt. 
Az egész éjszaka eltelt a beszéddel. Most vissza kellett vonul- 

nom Lestat hajdani börtönének egyik téglafalú, titkos szobájába, 

amelyet David mutatott. Elterültem a földön a vaksötétben. Soha éle- 

temben nem voltam még ilyen fáradt és ilyen izgatott, mint most at- 

tól, amit elmondtam Davidnek, ám ahogy felkelt a nap, azonnal el- 

aludtam. 

Szürkületkor ébredtem. Megigazgattam ruháimat, és visszatér- 

tem a kápolnába. Letérdeltem, és fenntartás nélküli szeretettel adtam 

Lestatnak egy csókot, úgy, mint tegnap este. Nem vettem tudomást 

senkiről, azt se tudtam, ki van ott. 
Szaván fogtam Mariust, és eljöttem a zárdából a kora esti,  

ibolyalila fényben. Tekintetem bizalommal bolyongott a virágokon, 

és hegyeztem a fülemet, hogy Sybelle szonátájának hangjai vezesse- 
nek el a megfelelő házhoz. 

Alig néhány másodperc múlva már hallottam is a távoli, fürge 
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futamokat az Allegro assaiból, ami az első tétele Sybelle kedvenc da- 

lának. 
Szokatlan, pengő pontossággal játszott. Ez olyan erőteljes,  

rubinpiros tekintélyt adott az epedő kadenciának, amit azonnal meg- 

szerettem.  
Hát nem ijesztettem halálra a kislányomat. Él és virul, sőt talán 

bele is szeretett New Orleans álmos, nyirkos bájába, ami oly sokun- 

kat megigézett. 

Repültem hozzá. Épp csak hogy összeborzolta a hajamat a szél,  
mire megérkeztem a hatalmas, kétemeletes vöröstégla házhoz 

Metairie vidékies elővárosába. Tulajdonképpen nagyon közel van 

New Orleanshoz, mégis azt a benyomást kelti, hogy fantasztikusan 
messze esik tőle. 

Az óriás tölgyek, amelyeket Marius említett, valóban ott álltak a 

modern amerikai udvarház körül. Az összes, ragyogóan tiszta üvegű 
francia-ablakot megnyitották a korai szellőnek. 

A fű hosszú és puha volt a cipőm alatt. Minden ablakból a 

Mariusnak oly drága fény patakzott, meg az Appassionata, amely 
most tért át páratlan kecsességgel a második tételre. Andante con 

moto. Szelídnek ígérkezik, de hamarosan ugyanabba az önkívületbe 

korbácsolja magát mint a szonáta többi része. 

Megálltam, hogy hallgassam a zenét. Még sose hallottam ilyen 
átlátszónak és csillogónak; valósággal villogtak a gyönyörűen tagolt 

hangok. Merő szórakozásból megpróbáltam kielemezni, mi külön- 

bözteti meg ezt az előadást a régiektől. Mindegyik más volt, varázs- 
latos és mérhetetlenül megindító, ám ez túl volt azon, amit virtuozi- 

tásnak lehet nevezni, és ebben csekély szerepet játszott a hatalmas 

hangversenyzongora. 
Egy percre átcsapott rajtam a keserűség, annak a marcangoló 

emléke, amit tegnap láttam, miután ittam Lestat véréből. Megenged- 

tem magamnak, hogy ismét átéljem, ahogy ártatlanul szoktuk mon- 

dani, majd a kellemes meglepetéstől szó szerint elpirulva állapítottam  
meg, hogy senkinek sem kell beszélnem róla, mert mindent lediktál- 
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tam Davidnek, és ha megkapom tőle a példányaimat, annak adhatok 

belőlük, akinek akarok, aki egyáltalán tudni akarja, hogy mit láttam.  
Ami engem illet, én nem próbálnám megfejteni. Nem bírnám. 

Túl erős volt bennem az érzés, hogy az, akit láttam a Golgotára veze- 

tő úton – akár valóság volt, akár az én bűntudatos lelkem koholta –, 

nem akarta, hogy lássam, és iszonytatóan eltaszított. Olyan teljes volt 

a visszautasítás érzése, hogy nem is tudom, miként írhattam le 

Davidnek. 

Ki kellett vernem a fejemből. Száműztem magamból az élmény 
összes visszhangját, és visszahullottam Sybelle muzsikájába. Álltam 

a tölgyek alatt, a szüntelenül susogó folyami szellő csitított, hűsített,  

és elhitette velem, hogy a világ még a magamfajtának is lehet az el- 
pusztíthatatlan szépség teljessége. 

A harmadik tétel megérkezett a briliáns csúcsra. Azt hittem, 

megszakad a szívem. 
Csak az utolsó taktusok után értettem meg valamit, amit kezdet- 

től tudnom kellett volna. 

Ezt a zenét nem Sybelle játszotta. Az lehetetlen. Az ő előadásai- 
nak minden árnyalatát ismertem. Ismertem kifejezésének módjait, a 

hangszín minőségét, amelyet érintése előcsalt a zongorából. Noha ér- 

telmezése hihetetlenül spontán volt, kiismertem a muzsikáját, úgy, 

ahogy ismerjük egymás írását, vagy egy festő stílusát. Ez nem 
Sybelle volt. 

Akkor kezdett derengeni az igazság. Sybelle volt, de Sybelle már  

nem Sybelle. 
Egy pillanatig nem tudtam elhinni. A szívem megállt. 

Aztán besiettem a házba, dühös, kitartó lépésekkel, amelyeket 

semmi sem állíthatott volna meg, csak az igazság, amelyet látni jöt- 
tem.  

Láthattam is, a saját szememmel. Együtt voltak egy pompás szo- 

bában. Láttam Pandora gyönyörű, nyúlánk alakját, övvel átfogott, 

hosszú, barna selyemkhitónban, Mariust könnyű bársonyszmoking- 
ban, selyemnadrágban, és a gyermekeimet, szépséges gyermekeimet, 
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a fehér köntösű Benjit, aki mezítláb járta vad táncát a szobában, és  

úgy nyúlkált, mint aki a levegőt akarja megmarkolni, és Sybelle-t, is- 
teni Sybelle-emet, hátára omló, kibontott hajával, aki a karját szaba- 

don hagyó, sötét rózsaszín selyemestélyiben ült a zongoránál, és 

most kezdte elölről az első tételt. 
Vámpírok voltak az utolsó szálig. 

Összeszorítottam a fogamat, és a szájamra tapasztottam a keze- 

met, nehogy üvöltésem megrengesse a világot. A tenyeremmel foj- 

tottam el az üvöltésemet. 
Egyetlen dacos szótagot kiáltoztam, nem, nem, nem, újra és újra. 

Semmi mást nem mondhattam, nem sikolthattam, nem tehettem. 

Olyan erősen összeszorítottam a fogamat, hogy belefájdult az 
állkapcsom. Kezem madárszárnyként reszketett, amitől nem tudtam  

elég szorosan befogni a szájamat. Olyan sűrűn patakzottak a könnye- 

im mint mikor megcsókoltam Lestatot.  
Nem, nem, nem, nem!  

Hirtelen kitártam karjaimat, ökölbe szorítottam a kezemet, és el- 

szabadult volna, tajtékos áradatként tört volna ki belőlem az üvöltés,  
ám Marius hatalmas erővel megragadott, magához rántott, és a mel- 

léhez szorította a fejemet. 

Vergődve próbáltam szabadulni. Teljes erőmből rugdostam, az 

öklömmel csépeltem.  
– Hogy tehetted ezt? – üvöltöttem. 

Keze lerázhatatlan satuba fogta a fejemet, ajka elhalmozott csó- 

kokkal, amelyeket utáltam, gyűlöltem, és reménytelen kapálózással 
küzdöttem ellenük. 

– Hogy tehetted? Hogy merészelted? Hogy tehettél ilyet?  

Végre sikerült annyira eltávolodnom tőle, hogy ököllel verhes- 
sem az arcát. 

De mit értem el vele? Milyen gyenge és értelmetlen volt az én  

öklözésem az ő erejéhez képest. Milyen tehetetlen, oktalan és jelen- 

téktelen volt minden mozdulatom. Ő csak állt, kimondhatatlanul 
szomorú arccal, és elviselt mindent. A szeme könnytelen volt, ám  
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– Hogy tehetted ezt, hogy tehetted? – Nem bírtam abbahagyni. 
Ám ekkor Sybelle felpattant a zongorától, és kitárt karokkal fu- 

tott hozzám. Benji, aki eddig csak figyelt, ugyancsak nekiiramodott. 

Bezártak gyengéd karjaik börtönébe.  
– Ó, Armand, ne haragudj, ne, ne légy szomorú! – kiáltotta 

Sybelle lágyan. – Ó, fenséges Armand-om, ne szomorkodj, ne tégy 

ilyet! Ne zsémbelj! Most már veled maradunk örökre! 

– Armand, veled vagyunk! Marius elvarázsolt! – rikoltotta Benji. 

– Nem ám fekete tojásból kelünk ki, te dibbuk! Ilyet még csak mon- 

dani is! Armand, most már sose fogunk meghalni, sose leszünk bete- 

gek, sose fog fájni semmink, és soha többé nem kell félnünk semmi- 

től! – Víg szökdécseléssel megtett egy újabb kört. El volt ragadtatva 

magától, és nem győzött örvendezni új lendületén, amellyel ilyen 

magasakat és szépeket lehet ugrani. – Armand, mi olyan boldogok 
vagyunk! 

– Igen, kérlek! – kiáltotta Sybelle a legmélyebb, legbársonyo- 

sabb hangján. – Annyira szeretlek, Armand! Olyan nagyon szeretlek! 
Meg kellett tennünk, Muszáj volt. Meg kellett tennünk, hogy veled 

lehessünk mindörökké! 

Ujjaim tétován lebegtek fölötte, vigasztalni akarták, ám amikor a 

nyakamba fúrta a fejét, és szorosan átkarolta a mellkasomat, nem bír- 
tam megérinteni, nem bírtam átölelni, nem bírtam megnyugtatni. 

– Armand, szeretlek, Armand, imádlak, csak érted élek, és most 

már örökre veled leszek! – mondta. 
Bólintottam, de nem bírtam beszélni. Sybelle lecsókolta a köny- 

nyeimet. Gyorsan, kétségbeesetten csókolgatta őket. 

– Hagyd abba, hagyd abba a sírást, ne sírj! – suttogta fojtottam. – 
Armand, szeretünk téged! 

– Armand, mi olyan boldogok vagyunk! – kiáltotta Benji. – Ide- 

nézz, Armand, nézzed! Most már táncolhatunk együtt Sybelle mu- 

zsikájára! Mindent csinálhatunk együtt! Armand, már vadásztunk is! 
– Hozzám rohant, behajlította a térdét, mintha egy ugrással akarna  
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nyomatékot adni a lelkesedésének. Aztán sóhajtott, és újra kitárta 

karjait. – Ó, szegény Armand, mekkorát tévedsz! Te annyira tele 

vagy rossz álmokkal! Armand, hát nem látod?  

– Szeretlek – súgtam vékony hangon Sybelle fülébe. Elsuttogtam 

újra és újra, aztán megtört az ellenállásom. Gyengéden magamhoz  
szorítottam, és lázas ujjakkal simogattam selymes fehér bőrét, hajá- 

nak csillogó finomságát. 

– Ne remegj – súgtam. – Szeretlek téged. Szeretlek. – A bal ke- 

zemmel Benjit öleltem át. – Te pedig, csibész, ha eljön az ideje, majd 
szépen elmesélsz mindent. De most hadd öleljelek át. Hadd öleljelek 

benneteket. 

Reszkettem. Én voltam az, aki reszketett. Ismét körülzártak  
gyengédségükkel, igyekeztek melegíteni. 

Végül megsimogattam őket, csókkal búcsúztam tőlük, aztán ki- 

fejtettem magamat a karjaikból, és kimerülten belerogytam egy régi, 
nagy bársonyfotelba. 

Fejem, lüktetett, és megint eleredtek a könnyeim, de a kedvükért 

visszafojtottam a sírást. Nem volt választásom.  
Sybelle visszatért a zongorához, rácsapott a billentyűkre, és elöl- 

ről kezdte a szonátát. Ezúttal énekelte is a hangokat gyönyörű, 

egyszótagú, szoprán zümmögéssel. Benji újból táncra perdült, for- 

gott, keringett, és a szonáta ütemére toppantott meztelen lábával. 
Előrehajoltam, és a halántékomat szorítottam. Szerettem volna, 

ha a hajam elrejtene mindenkitől, de minden sűrűsége ellenére sem 

volt elég hosszú. 
Marius a vállamra tette a kezét. Megmerevedtem, ám egy szót se 

bírtam szólni, mert attól féltem, ismét sírva fakadok, és átkozódom, 

ahogy a torkomon kifér. Inkább hallgattam.  
– Nem várom, hogy megérted – mondta fojtottan. Kiegyenesed- 

tem. Mellettem ült a szék karfáján, és letekintett rám. Előzékeny ar- 

cot vágtam, még mosolyogtam is, és a hangom olyan bársonyos volt 

hogy senki se hallhatott volna ki belőle mást, mint szeretetet.  
– Hogy tehetted? Miért tetted? Ennyire gyűlölsz? Ne hazudj ne- 
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kem! Ne mondj ostobaságokat, amelyekről tudod, hogy úgyse hi- 

szem el őket soha! Ne hazudj, Pandora érdekében, vagy az övékében. 

Gondoskodni fogok róluk, és szeretem őket, amíg világ a világ, de ne 

hazudj! Bosszúból tetted, ugye, Mester? Gyűlöletből tetted?  

– Hogy tehettem volna? – kérdezte ugyanazon a hangon, a tiszta 

szeretet hangján. Mintha maga a szeretet szólt volna hozzám abból az 

őszinte, kérlelő arcból. – Ha volt valami, amit szeretetből tettem, ak- 

kor ez volt az! Szeretetből tettem, és érted tettem, jóvátételként min- 

den rosszért, ami rád méretett, a magányért, amit elszenvedtél, a 

szörnyűségekért, amelyekkel a világ megkínozott, akkor, amikor túl 

fiatal és túl tapasztalatlan voltál, hogy tudd, miként harcolj ellene, és 

túlságosan összetörtél ahhoz, hogy teljes szívvel tudjál küzdeni. Ér- 
ted tettem.  

– Ó, hazudsz! – mondtam. – Ha a nyelveddel nem hazudsz, ha- 

zudsz a szíveddel! Bosszúból tetted! Magad árultad el magadat. 
Bosszúból tetted, mert nem az a sárgacsőrű lettem, akinek akartál! 

Nem az az okos lázadó lettem, aki képes lett volna kiállni Santino és 

szörnyeteg bandája ellen, és évszázadokkal később megint csak ször- 

nyű csalódást okoztam neked, mert kimentem a napra, miután meg- 

láttam Veronika kendőjét. Ezért tetted. Bosszúból tetted, és keserű- 

ségből, és csalódásból, és az a legrettenetesebb, hogy még csak nem 

is tudod! Nem tudtad elviselni, hogy szívem szárnyra kelt, amikor  
megláttam az Ő arcát a kendőn! Nem tudtad elviselni, hogy az a gye- 

rek, akit a velencei bordélyból hoztál el, és a véreddel etettél, az a 

gyerek, akit a saját kezeddel és a saját könyveidből tanítottál, Hozzá 
kiáltott, amikor meglátta arcát a kendőn! 

– Nem, te annyira távol vagy az igazságtól, hogy megszakad a 

szívem! – A fejét rázta. Könnytelen, fehér arca olyan kifejező képe 
volt a bánatnak, mintha ő maga festette volna, saját kezével. – Azért 

tettem, mert úgy szeretnek, ahogyan sohasem szeretett még téged 

senki. Szabadok, jószívűek, és nem borzadnak attól, aki vagy. Azért 

tettem, mert ugyanabban a kohóban kovácsolták őket, mint engem:  

szeretik az értelmet, szívósak és erősek. Azért tettem, mert a lányt 
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nem győzte le a téboly, a fiút nem győzte le a szegénység és a tudat- 

lanság. Azért tettem, mert a te választottaid és tökéletesek; tudtam, 

hogy te nem tennéd meg, ők pedig meggyűlölnének érte, úgy gyűlöl- 

nének, ahogy te gyűlöltél valamikor engem azért, mert halogattam az 

ajándékot, és mielőtt jobb belátásra térhetnél, elvenné tőled  őket az 

elidegenedés és a halál. – Most már a tieid. Semmi sem választhat el 

benneteket. Az én ősi és erős vérem töltötte csordultig őket olyan ha- 

talommal, hogy méltó társaid lehetnek, s nem lelkednek sápadt ár- 

nyéka, ami Louis volt. – Benneteket nem választ el a mester és a fió- 
ka korlátja. Ugyanúgy ismerheted szívüknek titkait, mint ahogy ők 

ismerik majd a tiedet. 

El akartam hinni. 
Annyira el akartam hinni, hogy felálltam, otthagytam Mariust. A 

leggyengédebben mosolyogtam az én Benjaminomra, éteri csókot le- 

heltem kifelé menet Sybelle-re, majd visszavonultam a kertbe, és 
megálltam két hatalmas tölgyfa alatt.  

A tölgyek félelmetes gyökerei kidudorodtak a földből, hantokat 

építve kemény, sötét, megrepedezett fából. Lábamat rátettem a szik- 
lakemény gyökérre, fejemet a közelebbi tölgynek támasztottam. 

A lehajtó ágak fátylat szőttek körém, és eltakartak, ha már a ha- 

jam mögé nem bújhattam. Békében és biztonságban éreztem maga- 

mat az árnyékban. Csend volt a szívemben, de a szívem megtört, el- 
mém összeomlott, és csak be kellett néznem a nyitott ajtón a fénybe, 

amely dicsőséges nimbuszt szőtt két fehér vámpírangyalom köré, 

hogy ismét kitörjön belőlem a sírás.  
Marius sokáig állt egy távoli ajtóban. Nem nézett rám. Mikor 

Pandorára néztem, láttam, ahogy összegömbölyödik egy másik nagy, 

öreg bársonyfotelban, mintha valami szörnyű fájdalom – bár lehet, 
hogy csak az összecsapásunk – ellen védekezne. 

Végül Marius kiegyenesedett és felém indult. Azt hiszem, meg 

kellett feszítenie az akaratát, hogy ezt tehesse. Váratlanul egy kicsit  

haragosnak, sőt, gőgösnek látszott. 
Fütyültem rá. 
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Elém állt, de nem szólt. Mintha azért jött volna ide, hogy elvisel- 

je, amit mondani akarok.  
– Miért nem hagytad, hogy éljék az életüket? – kérdeztem. – 

Hogy éppen te! Akármiként ítéltél meg engem és hóbortjaimat, miért  

nem hagytad meg nekik, amit a természettől kaptak? Miért avatkoz- 
tál közbe? 

Nem válaszolt, de nem is akartam hallani. Lágyabbra fogtam a  

hangokat, hogy ne nyugtalanítsam, és folytattam: 

– A legsötétebb időkben – mondtam – mindig a te szavaidba ka- 
paszkodtam. Ó, nem a századokra értem, amikor egy eltorzított hit és  

beteges téveszmék rabja voltam. Jóval később, amikor Lestat előcsalt 

a pincéből, és elolvastam, amit Lestat írt rólad, aztán magam is hal- 
lottam híredet. Mester, te tetted lehetővé, hogy olyan módon lássak 

egy keveset a csodák tündöklő világából, ami szülőföldemen elkép- 

zelhetetlen lett volna. 
Nem bírtam fékezni magamat. Szünetet tartottam, hogy lélegze- 

tet vegyek, és hallgassam Sybelle muzsikáját, és mikor hallottam, 

milyen bájos, milyen panaszos, milyen kifejező, és milyen újfajta ti- 
tok rejlik benne, majdnem elsírtam magamat megint. De nem szabad. 

Még nagyon sokat kellett mondanom, vagy legalábbis ezt gondoltam.  

– Mester, te mondtad, hogy olyan világban élünk, ahonnan las- 

san kihalnak a babona és az erőszak régi vallásai. Te mondtad, hogy 
olyan világban élünk, ahol nincs szükségszerű helye a gonosznak. 

Emlékezz, Mester, te mondtad Lestatnak, hogy nincs hit vagy tör- 

vény, amely igazolhatná létezésünket, mert az emberek már tudják, 
mi az igazi rossz, és az igazi rossz az éhség, a nélkülözés, a tudatlan- 

ság, a háború és a hideg. Te mondtad ezeket a dolgokat, Mester, sok- 

kal elegánsabban és teljesebben, mint én valaha is elmondhatnám, de  
ezen a racionális alapon vitatkoztál fajtánk söpredékével, a természe- 

tes és emberi világ szentsége és dicsősége mellett érvelve. Te voltál 

az emberi lélek bajnoka, te mondtad, hogy mélyebb érzésű és fogé- 

konyabb lett, hogy az emberek már nem a háború romantikájáért él- 
nek, de ismerik az előkelőbb dolgokat is, amelyek valaha a gazdagok 
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kiváltságai voltak, de ma már mindenki megkaphatja őket. Te mond- 

tad, hogy a véres vallás sötét évszázadai után ismét eljött az ész, az 

erkölcs és az igazi részvét új felvilágosodása, amely már nemcsak 

fényt, de melegséget is ad az embernek. 

– Hagyd abba, Armand, ne mondj többet! – szólt rám. Szelíd 

volt, de nagyon szigorú. – Emlékszem ezekre a szavakra. Mindenre 

emlékszem, de már nem hiszek ezekben a dolgokban. 

Meghökkentem. Meghökkentett a tagadásnak ez az ijesztő egy- 

szerűsége. Fel sem tudtam fogni. De eléggé ismertem ahhoz, hogy 
tudjam, komolyan mondott minden szót. Áthatóan meredt rám. 

– Valaha hittem ebben. De látod, azzal ellentétben, amit ma- 

gamnak mondtam, ez a hit nem az értelmen és az emberiség tanul- 
mányozásán alapult. Sose volt ez az alapja. És mikor erre rádöbben- 

tem, és megláttam igaz valójában a vak, reménytelen, irracionális  

előítéletet, akkor az egész összeomlott. 
– Armand, azért mondtam ezeket a dolgokat, mert ragaszkod- 

nom kellett hozzá, hogy igazak. Önmaguk krédója volt, a racionalis- 

ták, az ateisták, a logikusak hitvallása, a kifinomult római szenátor  
krédója, akinek be kell hunynia a szemét a világ émelyítő tényei 

előtt, mert megőrülne, ha bevallaná magának, hogy látja fivérei és 

nővérei hitványságát. 

Lélegzetet vett és folytatta, hátat fordítva a fényes szobának, 
mintha védeni akarná szavainak hevétől a fiókákat. Én is ezt tettem 

volna. 

– Ismerem a történelmet, úgy olvasom mint mások a bibliát, és 
addig nem nyugszom, amíg ki nem ások minden írott és megismerhe- 

tő szöveget, és meg nem fejtek minden kulturális kódot, legyen bár a 

földben vagy a kőben, papiruszon vagy agyagtáblán. 
– De a derűlátással tévedtem. Tudatlan voltam, ugyanolyan tu- 

datlan, amilyennek másokat mondtam. Nem voltam hajlandó meglát- 

ni a szörnyűségeket, amelyek ebben a században, ebben a racionális 

században lettek a legszörnyűségesebbek. 
– Tekints vissza, gyermek, ha akarsz, és ha vitatni akarod ezt a 
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tételt. Tekints vissza az arany Kijevre, amelyet te már csak a dalok- 

ban ismertél, miután a mongolok felgyújtották székesegyházait, ba- 

romként mészárolták le lakosságát, és a Kijevi Russzal kétszáz évig  

művelték ugyanezt. Nézd Európa krónikáit, és lásd a háborúkat min- 

denütt, a Szentföldön, Franciaország és Németország erdeiben, Ang- 
lia, igen, az áldott Anglia termékeny földjén, és Ázsia minden zugá- 

ban! 

– Ó, miért áltattam magamat olyan sokáig? Nem láttam az orosz 

sztyeppékét, a felperzselt városokat? Hiszen egész Európa Dzsingisz 
kán igája alá kerülhetett volna! Gondolj a nagy angol székesegyhá- 

zakra, amelyeket leromboltatott a pökhendi Henrik király! 

– Gondolj a maják könyveire, amelyeket a spanyol papok vetet- 
tek a tűzbe! Inkák, aztékok, olmékok – egész népek, amelyeket el- 

nyelt a feledés. 

– Iszonyat, borzalom, mindig is az volt. Nem színlelhetek to- 
vább. Amikor látom, hogy milliókat gázosítanak el egy osztrák őrült 

parancsára, amikor látom, hogy egész afrikai törzseket mészárolnak 

le, és folyókat torlaszolnak el a felpüffedt hullák, amikor látom, hogy 
országokat tizedel meg az éhezés a habzsoló bőség korában, akkor 

nem hihetek többé ezekben a közhelyekben. 

– Nem tudom, melyik volt az a konkrét esemény, amely össze- 

roppantotta önáltatásomat. Nem tudom, melyik szörnyűség tépte le 
hazugságaim álarcát. Azok a milliók Ukrajnában, akik éhen vesztek a 

diktatúra börtönében, vagy az ezrek, akik meghaltak a sztyeppe nuk- 

leáris méreggel teleokádott ege alatt, és ugyanaz a hatalom hagyta 
védtelenül, amely korábban kiéheztette őket? A nemes Nepál kolos- 

torai, az elmélkedés és a kegyelem fellegvárai? Megértek több ezer 

évet, öregebbek voltak még nálam és filozófiámnál is, és elpusztította  
őket egy kapzsi horda, amely könyörtelen háborút indított a sáfrány- 

sárga ruhás szerzetesek ellen, a felbecsülhetetlen értékű könyvek el- 

len, amelyeket tűzre vetettek, és az ősi harangok ellen, amelyeket be- 

olvasztottak, hogy ne szólíthassák imára többé a szelídeket? Mindez 
az utóbbi két évtizedben történt, miközben a nyugati nemzetek a  
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diszkóban táncoltak, szeszt nyakaltak, siránkoztak, hogy micsoda ret- 

tentő szomorú sorsa van a dalai lámának, azután másik csatornára 
kapcsoltak a televízióban. 

– Nem tudom, mi volt az. Talán mind a milliók – kínaiak, japá- 

nok, kambodzsaiak, zsidók, ukránok, lengyelek, oroszok, kurdok, ó, 
istenem, ennek a litániának nincsen vége! Nincs hitem. Nincs derűlá- 

tásom. Nincsen szilárd álláspontom se az értelemben, se az erkölcs- 

ben. Nem tudlak hibáztatni, amiért kiálltál a székesegyház lépcsőjére, 

és tárt karokkal kiáltottál mindenható és tökéletes istenedhez.  
– Semmit sem tudok, mert túl sokat tudok, de közelről sem értek  

meg olyan sokat, és nem is fogok. Ám mindenkinél inkább te tanítot- 

tál meg arra, hogy a szeretet olyan nélkülözhetetlen mint virágnak és  

fának az eső, éhes gyereknek az étel, és nekünk, éhező-szomjazó ra- 

gadozóknak és hullarablóknak a vér. Szükségünk van a szeretetre, 

mert talán semmi sem feledtetheti el és bocsáthatja meg úgy mindezt  

a barbárságot, mint a szeretet. 

– Így hát kiemeltem gyermekeidet döbbenetes és ígéretes mo- 

dern világukból, ahol beteg milliók sínylődnek. Kiemeltem őket, 
megadtam nekik az egyetlent, amit adhatok, és érted tettem. Adtam 

nekik időt, meglehet, arra, hogy találjanak egy választ, amelyet ezek 

a ma élő halandók talán sose találnak meg. 

– Ez volt az oka. Tudtam, hogy sírni fogsz, tudtam, hogy szen- 
vedni fogsz, de azt is tudtam, hogy magadhoz fogadod és szereted 

őket, és tudtam, hogy rettenetesen szükséged van rájuk. Hát itt van- 

nak... csatlakoztak a kígyóhoz, az oroszlánhoz, a farkashoz, ezerszer 
különbek korunk halandó szörnyetegeinél, és nyugodtan lakomáz- 

hatnak a gonoszok világán, amelyre bőségesen ráfér a nyesegetés. 

Csend lett. 
Inkább gondolkoztam, mint hogy fejest ugorjak a szavakba. 

Sybelle abbahagyta a zongorázást. Tudtam, hogy aggódik miat- 

tam, és szüksége van rám. Éreztem vámpírlelkének erős lökését. Be 

kell mennem hozzá minél előbb. 
De előbb rászántam az időt, hogy mondjak még néhány szót: 
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– Bíznod kellett volna bennük, Mester, adnod kellett volna nekik 

egy esélyt! Akármit gondolsz a világról, időt kellett volna hagynod 
nekik, hogy élhessenek benne. Az ő világuk, az ő koruk volt. 

Úgy csóválta a fejét, mint aki csalódott bennem. Kissé fáradtnak 

látszott, mint aki már réges-régen, jóval az én feltűnésem előtt tisz- 
tázta magában ezeket a dolgokat. 

– Armand, te örökre a gyermekem vagy – mondta méltósággal. – 

Ami bennem isteni és varázslatos, az mind oda van kötve az emberi- 

hez. Mindig is oda volt. 
– Hagynod kellett volna, hogy eljöjjön az órájuk! Akármennyire 

szeretem őket, ez nem indok a halálos ítéletükre, vagy hogy bevezes- 

sék őket furcsa és megmagyarázhatatlan világunkba! Lehet, hogy 
szerinted nem vagyunk rosszabbak az embereknél, de azért gondol- 

koznod kellett volna! Békén kellett volna hagynod őket! 

Ebből elég. 
Különben is megjelent David a munkánk egyik példányával, de 

nem ez hozta ide. Lassan közeledett, előre jelezve érkezését, nyilván  

azért, hogy legyen módunk elhallgatni. Azt is tettük. 
Feléje fordultam. Nem bírtam magamba fojtani a kérdést: 

– Te tudtad, hogy ez fog történni? Tudtad, mikor megtörtént? 

– Nem, nem tudtam – felelte komolyan. 

– Köszönöm – mondtam. 
– Szükségük van rád a kicsinyeidnek – mondta David. – Marius 

lehet az alkotó, de ők csak a tieid. 

– Tudom – mondtam. – Megyek. Megteszem, ami a kötelessé- 
gem.  

Marius megérintette a vállamat, és én rádöbbentem, hogy való- 

ban mindjárt elveszíti az önuralmát. 
Remegő, és érzéstől fényes hangon kezdett beszélni. Gyűlölte a  

benne dúló vihart, és szíven találta a szomorúságom. Tudtam, de 

semmi örömem nem volt benne. 

– Most gyűlölsz, és talán igazad van. Tudtam, hogy sírni fogsz, 
de valahol mélyen rosszul ítéltelek meg. Valamit nem tudtam rólad. 
 

 

453 



 

 

 

 

Talán sose tudtam. 
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– És mi az, Mester? – kérdeztem marólúgosan. 
– Te önzetlenül szeretted őket – súgta. – Minden furcsa hibájuk, 

vadságuk, rosszaságuk sem szennyezte be őket a szemedben. Talán 

több tisztelet volt a szeretetedben mint abban... ahogyan én szerette- 
lek téged. 

Bólogattam. Nem voltam biztos benne, hogy igaza van. Azt még 

sose próbáltuk ki, hogy nekem mennyire van szükségem rájuk, de ezt 

nem akartam megmondani Mariusnak. 
– Armand – mondta –, azt tudod, hogy itt addig maradtok, 

ameddig akartok?  

– Akkor jó, mert maradhatok – mondtam. – Nekik tetszik, én 
pedig fáradt vagyok. Úgyhogy nagyon köszönöm a meghívást. 

– Még valami – folytatta. – És ezt tiszta szívemből mondom. 

– Mi az, Mester? – kérdeztem.  
David ott maradt mellettünk, és ennek örültem, mert a jelenléte 

visszatartotta a könnyeimet. 

– Őszintén bevallom, nem ismerem a választ, ezért kérdezem tő- 
led alázatosan – mondta Marius. – Mikor ránéztél Veronika kendőjé- 

re, mit láttál igazából? Ó, nem úgy értem, hogy Krisztus volt-e, vagy 

Isten, vagy valamilyen csoda, hanem úgy, hogy ott volt a véráztatta 

arca egy olyan religió alapítójának, amely több háborúban és kegyet- 
lenségben vétkes mint bármelyik vallás, amely valaha létezett a föl- 

dön. Kérlek, ne haragudj rám, csak magyarázd meg. Mit láttál? Csak 

egy fenséges emlékeztetőt az ikonokra, amelyeket valaha festettél?  
Vagy valóban olyasvalamit, amit nem a vér itatott át, hanem a szere- 

tet? Mondd el. Őszintén érdekelne, hogy vér volt-e vagy szeretet. 

– Régi és egyszerű kérdést tettél fel – mondtam –, de fogalmad 
sincs róla, hogy én hol állok. Ismered az evangéliumokat, és nem ér- 

ted, hogyan lehet az én Uram, ha egyszer a világ olyan, amilyennek 

leírod. Nem érted, miként hihettem el mindent, mert te nem hiszel 

benne. Így van?  
Bólintott. 
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– Valóban nem értem, mert ismerlek téged, és tudom, hogy a hit 

olyasvalami, ami hiányzik belőled. 
Megdöbbentem, de azonnal tudtam, hogy igaza van. Aztán el- 

mosolyodtam, mert váratlan, tragikus, repeső boldogság töltött el. 

– Értem már, mire gondolsz – mondtam. – És válaszolok neked. 

Láttam Krisztust. Egyfajta véres fényt. Egy személyt, egy embert, 

egy lelket, amelyről éreztem, hogy ismerem. És ő nem volt a Min- 

denható Atyaúristen, és nem volt mennynek és földnek teremtője. És 

nem volt Megváltója a bűnöknek, amelyek születésem előtt beírattak  
a lelkembe. Nem volt a Szentháromság második tagja, és nem volt a  

Hegyi Beszéd teológusa. Nekem egyike sem volt. Másoknak talán 

lehet, de nekem nem. 
– De akkor ki volt, Armand? – kérdezte David. – Elmondtad 

csodáktól és szenvedéstől sűrű történetedet, mégsem tudom. Mi volt 

a koncepciója ennek az Uramnak, amikor kimondtad a szót?  
– Uram – ismételtem. – Nem azt jelenti, amit gondolsz. Túlságo- 

san bensőségesen, túlságos melegséggel mondom. Olyan mint egy 

titkos, megszentelt név. Uram. – Egy pillanatra elhallgattam, aztán 
azzal folytattam: 

– Ő az Úr, igen, de csak azért, mert valami sokkal megközelíthe- 

tőbbet, sokkal jelentőségteljesebbet szimbolizál mint ami egy fejede- 

lem vagy egy király vagy egy arisztokrata valaha is lehet. 
Ismét tétováztam. Az igazi szavakat akartam megtalálni, ha már  

ők ilyen őszinték voltak hozzám. 

– Ő volt... a testvérem – mondtam. – Igen, az volt, a testvérem,  

minden testvérek jelképe, és ezért volt ő az Úr, és ezért van, hogy az 

Ő lényege a szeretet. Ti lenézitek ezt. Gyanakodtok arra, amit mon- 

dok. De nem fogjátok fel annak a bonyolultságát, ami Ő volt. Köny- 
nyű megérezni, de talán nem olyan könnyű igazán látni. Ember volt,  

mint én. És talán sokunknak, milliószor millióknak sem volt más so- 

ha. Mindnyájan valakiknek a lányai és fiai vagyunk, és Ő is a fia volt 

valakiknek. Emberi volt, akár isten volt, akár nem, szenvedett, és ezt 
olyan dolgokért tette, amelyeket jónak és tisztának tartott. És ez azt 
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jelenti, hogy az Ő vére az enyém is lehetett. Annak kellett lennie. És 

talán ebben rejlik a nagyszerűsége a hozzám hasonló gondolkodók  
számára. Azt mondtad, hogy nincs hitem. Valóban nincs. Nem hiszek 

a szavakban, a legendákban, a hierarchiákban, amelyeket hozzánk 

hasonló lények találtak ki. Ő nem hozott létre hierarchiát, nem iga- 
zán. Ő a lényeg volt. Egyszerű okok miatt láttam meg nagyszerűség- 

ét. Húsból-vérből való volt! És lehet belőle olyan kenyér és bor, 

amely jóllakatja az egész világot. Nem értitek. Nem érthetitek. Túl 

sok hazugságot ismertek Róla. Én előbb láttam, mielőtt sokat hallot- 
tam volna Róla. Akkor láttam, amikor ránéztem a házunkban az iko- 

nokra, és mikor megfestettem, jóval előbb, semhogy megismertem az 

összes nevét. Nem tudom kiverni a fejemből. Sose tudtam. Sose fo- 
gom.  

Nem volt több mondanivalóm.  

Nagyon meglepődtek, de nem éreztem bennük különösebb tisz- 
teletet. Talán rossz felől fogták meg a dolgot. Nem tudhattam, de  

nem is érdekelt, mit éreznek. Tulajdonképpen nem is volt ez jó, sem  

az, hogy kérdeztek, sem az, hogy olyan keményen igyekeztem el- 
mondani nekik az én igazságomat. Láttam a régi ikont, amelyet 

anyám kihozott a hóban. Megtestesülés. Az ő filozófiájukkal nem le- 

het megmagyarázni ezt. Talán saját életem szörnyűségei okozták, 

hogy akármit tettem, akárhol jártam, én mindig megértettem. Meg- 
testesülés. Egyfajta véres világosság. 

Most már azt szerettem volna, ha békén hagynának. 

Sybelle várt, és ez jóval fontosabb. Bementem, hogy magamhoz  
öleljem.  

Órák hosszat beszélgettünk, Sybelle, Benji és én, aztán csatlako- 

zott hozzánk Pandora is, aki nagyon zaklatott volt, de a világért nem  
mutatta, hanem vígan és fesztelenül csevegett velünk. Bejött Marius 

és David is. 

Körben ültünk a füvön, a csillagok alatt. A fiatalok kedvéért a 

legbátrabb arcomat öltöttem fel. Beszélgettünk gyönyörű dolgokról, 
helyekről, ahova elvándorolunk, csodákról, amelyeket Marius és 
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Pandora látott, és időnként barátságosan vitatkoztunk közhelyekről. 

Körülbelül két órával hajnal előtt felbomlott a kör. Sybelle be- 
vette magát a kert mélyébe, és nagy figyelemmel nézegette egyik vi- 

rágot a másik után. Benji rájött, hogy természetfölötti sebességgel 

tud olvasni, és rávetette magát a valóban impozáns könyvtárra. 
David leült Marius asztalához, hogy kijavítsa a nekem készített 

példányban a sietség miatt elkövetett gépelési hibákat, és feloldja a 

rövidítéseket. 

Marius és én egymás mellett ültünk egy tölgy alatt. A vállunk 

összeért. Nem beszéltünk. Figyeltük a világot, és talán az éjszaka 

ugyanazon dalait hallgattuk. 

Szerettem volna, ha Sybelle zongorázna. Amióta ismertem, sose 

bírta sokáig a zene nélkül. Borzasztóan szerettem volna újra hallani a 

szonátát. 

Elsőnek Marius figyelt föl a szokatlan hangra. Megmerevedett, 

aztán elernyedt, és visszadőlt mellém. 

– Mi volt az? – kérdeztem. 

– Csak egy kis nesz. Nem tudtam... nem tudtam értelmezni – 

mondta. Nekem támasztotta a vállát, úgy mint az előbb. 

David szinte ugyanabban a pillanatban felnézett a munkájából. 

Aztán megjelent Pandora; lassan, de óvatosan közeledett az egyik ki- 

világított ajtóhoz. 
Most én is hallottam. Sybelle ugyancsak, mert ő is a kert kapuja 

felé nézett. Még Benji is méltóztatott tudomást venni róla. Mondat 

közben eldobta a könyvét, roppant zord képpel az ajtóhoz jött, hogy 

felmérje az új helyzetet, és kézbe vegye a dolgokat. 

Először azt hittem, a szemem csalt meg, de aztán felismertem az 

alakot, amely merev, ügyetlen karral nyitotta, majd halkan becsukta 

maga mögött a kaput. 

Bicegve közelített, bár az is lehet, hogy csak elszokott a gyalog- 

lás egyszerű mozdulataitól. Belépett a fénybe, amely a lábunk előtt 

hullott a fűre. 
Elhűltem. Senki se ismerte szándékait. Senki se mozdult. 
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Lestat volt, ugyanolyan rongyosan, porosan, ahogy a kápolna 

padlóján feküdt. Elméjéből nem jöttek gondolatok, nézése bizonyta- 

lan, fáradt és álmélkodó volt. Megállt előttünk, és bámult. Amikor 

felálltam, illetve feltápászkodtam, hogy átöleljem, hozzám lépett, és  

valamit súgott a fülembe. 
Hangja rekedt volt és gyenge, mert rég nem használta. Nagyon 

halkan beszélt, alig éreztem a bőrömön a leheletét. 

– Sybelle – mondta. 

– Igen, Lestat! Mi az? Mi van vele? Mondjad! – Olyan erősen és 
szeretettel fogtam a kezét, ahogy csak tudtam. 

– Sybelle – ismételte. – Mit gondolsz, ha te kérnéd, eljátszana 

nekem a szonátát? Az Appassionatát! 
Hátraléptem, és belenéztem réveteg kék szemébe. 

– Ó, persze! – feleltem, majdnem pihegve az izgalomtól, a túl- 

csorduló érzelemtől. – Egészen biztos, Lestat, hogy eljátszana! 
Sybelle! 

Ő már meg is fordult. Álmélkodva nézte Lestatot, ahogy lassan 

keresztülvág a pázsiton, és bemegy a házba. Pandora is visszament a 
kedvéért. Tiszteletteljes csöndben figyeltük, ahogy Lestat leül a zon- 

gora mellé, hátát a hangszer jobb első lábához támasztja, felhúzza a 

térdét, és fejét fáradtan ráhajtja keresztbe tett karjára. Behunyta a 

szemét. 
– Játszanál neki, Sybelle? – kérdeztem. – Még egyszer az 

Appassionatát, ha úgy akarod. 

És ő természetesen úgy akarta. 
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ANNE RICE 
VILÁGÁNAK 

KRONOLÓGIÁJA 

A Hold Előtti Idő. Maharet és Mekare ősei idáig tudják visszave- 

zetni a Nagy Család boszorkányainak eredetét. [A kárhozottak ki- 

rálynője] 
 

??? 

A Hold Eljövetele. Ősi legendák szerint a Hold ekkor érkezik meg 

Föld körüli pályájára árvizektől, földrengésektől és viharoktól kí- 
sérve. [A kárhozottak királynője, Táltos] 

 

i.e. 4000 előtt 

Maharet és Mekare (a Nagy Család boszorkányikrei) születése a 
Kármel-hegyen. [A kárhozottak királynője] 

 

kb. i.e. 4000 

Az egyiptomi Akasa királyné és Enkil király lemészároltatja a 
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Kármel-hegy népét, az ikreket pedig erővel Egyiptomba hozatja, 

hogy megismerje boszorkánytudományukat. Az ikrek nem hajlan- 
dóak megosztani tudásukat. Akasa megerőszakoltatja  őket Enkil 

sáfárjával, Haimannal, majd hazaengedi őket. Megszületik 

Maharet és Haiman gyermeke, Miriam. Akasát és Enkilt meggyil- 

kolják ellenségeik. Amel, egy kísértet, aki valaha ember volt, és 

ismét anyagi testre vágyik, beleköltözik a haldokló Akasába és 

halhatatlan vámpírt csinál belőle. Akasa vámpírt csinál Enkilből. 

Akasa az ikrek segítségét kéri. Az ikrek nem hajlandóak segíteni. 
Akasa halálra ítéli őket. A kivégzés előtt Akasa vámpírt csinál 

Haimanból. Haiman vámpírt csinál Maharetből és Mekaréből, és 

megszökteti őket. A szökevények sok halandóból vámpírt csinál- 
nak, hogy azok felvegyék Akasával és Enkillel a harcot. Végül el- 

fogják Maharetet és Mekaret, és egy-egy kőkoporsóba zárva kelet- 

re és nyugatra viszik őket. Később kiszabadulnak, de nem találják 
meg egymást. A Dél-Amerikába vetődött Mekare barlangfestmé- 

nyeket készít, megörökítve az „Ikrek Legendáját”. [A Kárhozottak  

királynője] 
 

kb. i.e. 3980 

Maharet visszatér a Kármel-hegyre, és elmondja Miriamnak vám- 

pírrá válásának történetét. Lánya leszármazottait az egész világon  

nyomon követve Maharet a Nagy Család krónikása és gondnoka 
lesz. [A kárhozottak királynője] 

 

kb. i.e. 3780 

Maharet lejegyzi a Nagy Család első kétszáz évének leszármazot- 
tait, és saját őseinek neveit vissza a Hold Előtti Időig. [A kárhozot- 

tak királynője] 
 

??? 

A vámpírok a véristenek, termékenységistenek, ligetistenek szere- 
 

 

460 



ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 
 

 

pét játszva elterjednek mindenfelé. Néha háborúznak is egymás- 

sal. Akasát és Enkilt hosszú időn át rabságban tartják, szipolyoz- 

zák a vérüket. [Lestat, a vámpír] 
 

kb. i.e. 3000 

Akasa és Enkil egyre kevesebbet mozog, és végül szótlan mozdu- 

latlanságba dermed. [Lestat, a vámpír] 
 

kb. i.e. 2030 

Ashlar születése a táltosok szigetén. [Táltos] 
 

kb. i.e. 2000 

A táltosok szigetének pusztulása. A táltosok áttelepülnek a Brit- 

szigetekre. A legnagyobb csoport Ashlar vezetése alatt az évszá- 

zadok során jelentős társadalmi evolúción megy keresztül: koráb- 
bi, szinte gyermeki életük helyébe magasabban civilizált vadászó- 

gyűjtögető kultúra lép, mely később a Brit-szigeteken uralkodóvá 

válik. [Táltos] 
 

i.e. 1279-1213 

II. Ramszesz uralkodása. Ramszesz egy hettita papnőtől kap egy 

elixírt, mely halhatatlanná teszi. [A múmia] 
 

i.e. 1213 

Ramszesz fia, a közel 60 éves Meneptah halhatatlanná akar válni.  

Megpróbálja kizsarolni apjától a halhatatlansága titkát, de Ram- 

szesz nem ad neki az elixírből. Ramszesz megrendezi saját halálát,  
Meneptahra hagyja Egyiptom trónját, és elindul bejárni a világot. 

[A múmia] 
 

i.e. 1187-1156 

III. Ramszesz uralkodása. II. Ramszesz, a halhatatlan sikertelenül  
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próbál véget vetni saját életének, majd elmegy III. Ramszesz ud- 

varába, és a fáraó tanácsadója lesz. III. Ramszesz halálát követően 

számos fáraó tanácsadója. [A múmia] 
 

kb. i.e. 1030 

Erik születése. 
 

kb. i.e. 1000 

Maharet vámpírt csinál Erikből. 
 

kb. i.e. 700-400 

Európából kelta népcsoportok települnek át a Brit-szigetekre, és  
irtani kezdik a táltosokat. A táltosok a Skót-felföldre szorulnak 

vissza. Ashlar népe letelepszik Donnelaith völgyében. Kb. száz év  

alatt a táltosok majdnem teljesen eltűnnek a Brit-szigetekről. A  

táltosok és az emberek itt-ott kereszteződnek egymással, létrehoz- 

va a vad táltosokat és a kis népet. A táltos gének belekeverednek 

némelyik emberi vérvonalba, főleg a boszorkányképességekkel 
rendelkező családokéba. Ashlar donnelaith-i klánja a túlélés érde- 

kében magára ölti a piktek álcáját. [Táltos] 
 

kb. i.e. 560 

Azriel születése Babilonban egy zsidó család sarjaként. [A Cson- 

tok Szolgálója] 
 

kb. i.e. 550 

Ramszesz, a halhatatlan a föld alá vonul aludni. Meghagyja a pa- 
poknak, hogy ha bármelyik egyiptomi uralkodó a tanácsát akarja, 

ébresszék fel. [A múmia] 
 

i.e. 539 

Babiloni papok megölik Azrielt, hogy szelleméből új istent csinál- 
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janak, aki szentesíti Kürosz hatalomátvételét Babilonban. Néhány  

pap megfőzi Azriel csontjait aranyban, és ezzel kísértetét a cson- 
tokhoz köti: Azriel a Csontok Szolgája lesz, akivel a csontok tu- 

lajdonosa rendelkezhet. [A Csontok Szolgálója] 
 

i.e. 56 

VII. Kleopátra felébreszti Ramszeszt. [A múmia] 
 

i.e. 51-30 

VII. Kleopátra uralkodása. Ramszesz Kleopátra tanácsadója lesz.  

[A múmia] 
 

i.e. 40 

Kleopátra Marcus Antonius felesége lesz. 
 

i.e. 30 

Marcus Antonius öngyilkosságot követ el. Kleopátra kéri Ram- 

szeszt, hogy mentse meg Marcust, de Ramszesz nem ad neki az 

elixírból. Marcus Antonius meghal. Kleopátra öngyilkos lesz. 
Ramszesz a kriptájába megy, és időtlen álomra tér. [A múmia] 

 

kb. i.e. 30 

Marius születése. [Pandora] 
 

i.e. 15 

Lydia (később Pandora) születése. [Pandora] 
 

i.e. 11 

Flavius születése. [Pandora] 
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Lydia első találkozása Mariusszal. [Pandora] 
 

i.sz. 4 

Az Akasát és Enkilt őrző vámpír, a Vén kiviszi őket a napra. A 

vámpírok világszerte megégnek, és rengetegen elpusztulnak. Egy 
kelta druida, Mael elrabolja Mariust, hogy népe ligetistent csinál- 

jon belőle megégett istenük helyett. A megégett, gyenge vámpír- 

ligetisten vámpírt csinál Mariusból. Akasa hívását hallva Marius  

elhagyja Mael népét, megkeresi Akasát és Enkilt, és a gondozó- 
jukká válik. Egyiptomból Antiokheiába viszi őket. Maelből vám- 

pír lesz. [Lestat, a vámpír] 
 

??? 

Marius azt tervezi, hogy véget vet a vámpírok céltalan létezésének 

azzal, hogy elpusztítja Akasát és Enkilt. [Pandora] 
 

19 

Lydia a nevét Pandorára változtatja. Akasa úgy intézi, hogy 

Marius kénytelen legyen szerelméből, Pandorából vámpírt csinál- 

ni, és ezzel biztosítja, hogy Marius ne pusztítsa el a vámpírokat. 
[Pandora] 

 

29 

Pandora vámpírt csinál Flaviusból. [Pandora] 
 

??? 

A kereszténység térhódításával a vámpíristeneket világszerte go- 

nosznak kiáltják ki, és azok lassan kihalnak. Helyüket átveszik a 

babonás, vallásos vámpírok, a Sötétség Gyermekei, akik a Sátán 
szolgáinak tartják magukat. A vámpírok világszerte elfelejtik fa- 

juk eredetét. [Lestat, a vámpír] 
 

464 



 

 

 

 

222 

ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 

Marius elhagyja Pandorát, Rómába költözik. Akasát és Enkilt el- 
rejti egy Róma melletti szentélyben. [Pandora] 

 

566 

Ashlar átveszi Szt. Columbától a keresztény hitet. [Lasher] 
 

567 

A kereszténység kezdete Donnelaith-ben. Ashlar megpróbálja fel- 

vetetni népével – az egyetlen megmaradt táltos közösséggel – a 

kereszténységet. A táltosok egy része nem tér át a keresztény hit- 

re. Harc robban ki, mely során a donnelaithi táltosokkal eddig 

együtt élő emberek rájönnek Ashlar népének különbözőségére, és 

gyakorlatilag kiirtják őket. Ashlar túléli a pusztítást. Templomot 

épít Donnelaith-ben, majd elhagyja a települést. Később – az al- 

kalmanként boszorkányok és a kis nép kereszteződéséből születő 

táltosok kapcsán – elterjed Szent Ashlar újjászületésének legendá- 
ja. [Táltos] 

 

758 

Tudósok egy csoportja létrehoz egy szervezetet a boszorkányok, 
szellemek, vámpírok és egyéb „természetfeletti” jelenségek meg- 

figyelésére. Az alapításnál Ashlar is jelen van. A szervezet egyik 

célja egy táltos férfi és nő párosítása. [A kárhozottak királynője, 

Táltos] 
 

985 

Azim tanyát ver a Himalája egyik templomában. A szentélybe ér- 

kező zarándokok vérét issza a következő ezer éven keresztül. [A 
kárhozottak királynője] 
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11. század 

VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 

A természetfeletti jelenségeket vizsgáló rend felveszi a Talamasca 
nevet. [Boszorkányok órája] 

 

1119 

A templomos lovagok rendjének megalapítása. 
 

1205-1266 

Szent Ashlar templomát felújítják, és katedrálissá bővítik.  

[Lasher] 
 

1228 

Ashlar ellátogat Donnelaithbe, ahol megismeri Szent Ashlar időn- 

kénti újjászületésének legendáját. [Táltos] 
 

kb. 1250 

Ursulából vámpír lesz. [Vittorio, a vámpír] 
 

1307 

Franciaország királya eretnekséggel vádolja meg a templomos lo- 
vagokat. A rend tagjait Európa-szerte az inkvizíció elé állítják, és 

megégetik. Az üldözött templomosok titokban a Talamascára bíz- 

zák vagyonukat. [Boszorkányok órája] 
 

1314 

Az inkvizíció elítéli, és kivégzi a templomosok nagymesterét, 

Jacques de Molayt. A rend vagyonát a Talamasca örökli. [Boszor- 

kányok órája] 
 

kb. 1350 

A Fekete Halál tombolása alatt Santinóból vámpír lesz. 
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Vittorio di Raniari születése. [Vittorio, a vámpír] 
 

1450 

Ursula vámpírt csinál Vittorióból. [Vittorio, a vámpír] 
 

1480 körül 

Az alkimista Magnus kihantol egy alvó vámpírt, és kiissza belőle 

a halhatatlanságot adó vért. Magnus vámpírrá válik. [Lestat, a 

vámpír] 
 

1480 

Andrej (később Amadeo, majd Armand) születése Kijevben. 

[Armand, a vámpír] 
 

1495 

Andrejt elrabolják rabszolgakereskedők, eladják Mariusnak. 

Marius elnevezi Amadeónak, és tanítani kezdi, hogy majdan hal- 

hatatlan vámpírtársa legyen. [Armand, a vámpír] 
 

1497 

Marius vámpírt csinál Amadeóból. [Armand, a vámpír] 
 

1499 

A Sötétség Gyermekei Santino vezetésével megégetik Mariust, el- 

rabolják Amadeót, Rómába viszik, és áttérítik saját hitükre. Nevét 

Armand-ra változtatják. Marius felépül az égésből. [Armand, a 

vámpír, Blood and Gold] 
 

1500 

Armand a Sötétség Gyermekei párizsi bokrának vezetője lesz. 
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[Armand, a vámpír] 
 

1535. december 

Boleyn Anna és a boszorkány Douglas of Donnelaith gyermeke, 

Lasher születése. Lasher órák alatt felnőtté válik. Apja a néphiede- 

lem szerint időnként újjászülető Ashlarnak hiszi fiát. Lasher ké- 
sőbb Itáliába megy tanulni. [Lasher] 

 

1559. december 

Apja hívására Lasher hazatér Skóciába. [Lasher] 
 

1559. december 24. 

Egy Talamasca-tag táltosként azonosítja Lashert, és elmondja neki 

a táltos faj történetét. John Knox protestánsai lerohanják 

Donnelaitht. Szent Ashlar katedrálisának elpusztításakor Lashert 
is megölik. Lasher kísértete földhöz kötött marad. [Lasher] 

 

1646 

Petyr van Abel születése. [Boszorkányok órája] 
 

1652 

Suzanne Mayfair és Donnelaith earljének lánya, Deborah Mayfair 

születése. [Boszorkányok órája] 
 

1654 

Petyr a Talamascához kerül, majd később a rend tagja lesz. [Bo- 

szorkányok órája] 
 

kb. 1658 

Suzanne Mayfair megidézi Lasher földhöz kötött kísértetét 

Donnelaith-ben. Az idézés révén Lasher erőt nyer, és ismét anyagi 
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test után kezd vágyni. [Boszorkányok órája] 
 

1664 

Suzanne Mayfairt megégetik boszorkányság miatt. Petyr van 

Abel, a Talamasca tudósa magával viszi Deborah Mayfairt az 

amszterdami anyaházba. [Boszorkányok órája] 
 

1664-1667 

A Talamasca intése ellenére Deborah is megidézi Lashert, és a kí- 

sértet segítségével hatalmas vagyont kezd felhalmozni. Elhagyja 

az anyaházat, és nem sokkal később Montcleve-be költözik, ahol 
tovább gyakorolja boszorkánytudását. [Boszorkányok órája] 

 

1667 

Charlotte Mayfair születése Deborah és Petyr rövid szerelmi kap- 

csolatából. [Boszorkányok órája] 
 

1685 

Charlotte Mayfair férjhez megy Antoine Fontenay-hoz. [Boszor- 
kányok órája] 

 

1689. szeptember 

Deborah Mayfairt elítélik boszorkányság miatt. Charlotte Saint- 

Domingue-re menekül. Deborah öngyilkos lesz. Halálakor leég a 

donnelaith-i kastély, az earl meghal a tűzben. Charlotte Saint- 

Domingue-en ültetvénytulajdonos lesz. Boszorkánytudása révén 

manipulálja Lashert, és fokozatosan hatalmas vagyonra tesz szert. 
[Boszorkányok órája] 

 

1689. október 

Petyr van Abel a Talamasca tilalma ellenére lánya után megy, 
hogy figyelmeztesse, ne vegye igénybe Lasher szolgálatait. 
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Charlotte Mayfair teherbe esik az apjától. Petyr halála. [Boszorká- 

nyok órája] 
 

1690 

Charlotte Mayfair és Petyr van Abel ikergyermekei: Peter és  

Jeanne Louise Mayfair születése. [Boszorkányok órája] 
 

1690 után 

A Talamasca folytatja a Mayfair család megfigyelését. A boszor- 

kányság a családban majdnem minden generációban jelen van, fő- 

leg a nőkben. A család egyre gazdagabb és kiterjedtebb. Az egyre 
erősödő Lasher mindig az adott generáció boszorkányát szolgálja, 

és közben igen gyakran családon belüli házasodásra ill. kereszte- 

ződésre veszi rá őket. A beltenyészet révén a boszorkányképessé- 
gek általában erősödnek az egyre újabb generációkban, miközben 

Lasher a család génállományát titokban a saját reinkarnációját le- 

hetővé tevő végső egyed, a tizenharmadik boszorkány megszüle- 
tése felé tereli. [Boszorkányok órája] 

 

1725 

Jeanne Louise és Peter Mayfair gyermeke, Angélique Mayfair 
születése. [Boszorkányok órája] 

 

1730 

Gabrielle születése. [Lestat, a vámpír] 
 

1743 

Charlotte Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1755 

Angélique Mayfair férjhez megy Vincent St. Christophe-hoz. [Bo- 
szorkányok órája] 
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Lestat de Lioncourt születése. [Lestat, a vámpír] 
 

1760 

Nicolas de Lenfent születése. [Lestat, a vámpír] 

Angélique Mayfair és Vincent St. Christophe gyermeke, Marie 
Claudette Mayfair születése. [Boszorkányok órája] 

 

1766 

Louis de Pointe du Lac születése. [Interjú a vámpírral] 
 

1771 

Peter és Jeanne Louise Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

kb.1773 

A Talamasca angliai csoportja beköltözik a londoni anyaház épü- 
letébe. [A kárhozottak királynője] 

 

1779 

Lestat Párizsba megy színészkedni. [Lestat, a vámpír] 
 

1780 eleje, tél 

Magnus vámpírt csinál Lestatból, majd elégeti magát. Lestat vám- 

pírt csinál anyjából, Gabrielle-ből. Párizsban Lestat találkozik 
Armand-nal, és meggyőzi nézeteinek tévességéről. Armand fel- 

gyújtja a Sötétség Gyermekeinek otthonát. Lestat létrehozza a 

Vámpírszínházat. Lestat vámpírt csinál Nicolas de Lenfentből. 

[Lestat, a vámpír] 
 

1780 május 

Armand története alapján Lestat keresni kezdi Mariust, üzeneteket 
 

 

471 



VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 
 

 

hagy neki szerte a világon. [Lestat, a vámpír] 

 

??? 

A Sötétség Gyermekeinek helyét mindenhol fokozatosan az új, vi- 

lági vámpírok veszik át. [Lestat, a vámpír] 
 

1789 

Forradalom Franciaországban. Nicolas de Lenfent elégeti magát.  

Lestat apja New Orleansbe menekül. Marius megkeresi Lestatot, 

elmondja neki a vámpírok történetét, és megmutatja neki Akasát 

és Enkilt. Lestat New Orleansbe megy. Claudia születése. [Interjú 
a vámpírral, Lestat, a vámpír] 

Marie Claudette Mayfair átköltözteti a Mayfair családot Saint- 

Domingue-ről Louisianába, a Riverbendnél létrehozza a La 
Victoire ültetvényt. [Boszorkányok órája] 

 

1791 

Lestat vámpírt csinál Louis de Pointe du Lac-ból. [Interjú a vám- 
pírral] 

 

1794 

Lestat és Louis elhagyja a Pointe du Lac birtokot, és New 
Orleansbe költözik. [Interjú a vámpírral] 

 

1794. szeptember 21. 

Lestat vámpírt csinál Claudiából. [Interjú a vámpírral, A kárho- 

zottak királynője] 
 

1799 

Marie Claudette Mayfair és Henry Marie Landry lánya, 

Marguerite Mayfair születése. [Boszorkányok órája] 
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Marguerite Mayfair férjhez megy Tyrone Clifford McNamarához. 
[Boszorkányok órája] 

 

1825 

Augustin Mayfair születése. [Boszorkányok órája] 
 

1828 

Marguerite Mayfair és Tyrone McNamara fia, Julien Mayfair szü- 

letése. [Boszorkányok órája] 
 

1829 

Tyrone McNamara halála. Marguerite Mayfair férjhez megy 

Arlington Kerrhez. Hat hónappal később Arlington eltűnik. [Bo- 

szorkányok órája] 
 

1830 

Marguerite Mayfair és Arlington Kerr lánya, Katherine Mayfair 

születése. [Boszorkányok órája] 
 

1831 

Marie Claudette Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1836. szeptember 21. 

Claudia egy naplót kap „születésnapjára” Louistól. [A kárhozottak 

királynője] 
 

1843 

Julien Mayfair véletlenül agyonlövi Augustin Mayfairt. Augustin 
fia, Tobias elköltözteti a Mayfair család egy ágát a Fontevrault ül- 

tetvényre. [Boszorkányok órája] 
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Katherine Mayfair férjhez megy Darcy Monahanhoz. Telket vásá- 
rolnak New Orleansben, az Első utcán, és építkezni kezdenek.  

[Boszorkányok órája] 
 

1858 

Katherine Mayfair és Darcy Monahan beköltözik New Orleansbe, 

az Első utcai házba. [Boszorkányok órája] 
 

1860 

Louis és Claudia megpróbálja megölni Lestatot. Lestat nagyon 
meggyengül, de életben marad. Louis és Claudia Európába megy 

az óvilági vámpírok után kutatni. Párizsban megtalálják Armand-t 

és a Vámpírszínházat. Lestat Louis-ék után megy Párizsba. 
Claudia halála. A Vámpírszínház leégése. Armand és Louis el- 

hagyja Párizst. [Interjú a vámpírral] 
 

1862 

Lestat visszatér Európából New Orleansbe. [Lestat, a vámpír] 
 

1871 

Darcy Monahan halála. Katherine Mayfair visszaköltözik a 
Riverbend-re. [Boszorkányok órája] 

 

1872 

Katherine Mayfair és Julien Mayfair lánya, Mary Beth Mayfair 

születése. [Boszorkányok órája] 
 

1875 

Julien Mayfair feleségül veszi Suzette Mayfairt. [Boszorkányok 

órája] 
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Julien Mayfair és Suzette Mayfair fia, Cortland Mayfair születése.  
[Boszorkányok órája] 

 

1882 

Az Amelia utcai Mayfair-ház építése. Később Tobias Mayfair és 
családja ide költözik a Fontevrault ültetvényről. [Lasher] 

 

1885 

Suzette Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1887 

Julien Mayfair és Mary Beth Mayfair Európába utazik. [Lasher] 
 

1888 

Julien Mayfair és Mary Beth Mayfair megveszi a donnelaith-i kas- 
télyromot, és ásatásokba kezd. Belle Mayfair születése. [Boszor- 

kányok órája, Lasher] 
 

1889 

Julien, Mary Beth és Belle Mayfair hazatér Európából. [Boszor- 

kányok órája] 
 

1891 

Marguerite Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1893 

Julie Stratford születése. [A múmia] 
 

1896 

A Mississippi elárasztja a Riverbendet. A Mayfair család fő ága 
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beköltözik a La Victoire ültetvényről az Első utcai házba. [Bo- 

szorkányok órája] 
 

1899. január 15. 

Mary Beth Mayfair feleségül megy Daniel McIntyre-höz. [Bo- 

szorkányok órája] 
 

1899 

Barbara Ann és Cortland Mayfair lánya, Evelyn Mayfair (Ó  

Evelyn) születése. Barbara Ann belehal a szülésbe. [Lasher] 
 

1899. szeptember 1. 

Mary Beth Mayfair és Daniel McIntyre lánya, Carlotta Mayfair 

születése. [Boszorkányok órája] 
 

1900. november 2. 

Mary Beth Mayfair és Daniel McIntyre fia, Lionel Mayfair szüle- 

tése. [Boszorkányok órája] 
 

1901. október 10. 

Julien Mayfair és Mary Beth Mayfair lánya, Stella Louise Mayfair 

születése. [Boszorkányok órája] 
 

??? 

Armand elhagyja Louis-t. Louis San Franciscóba megy. [Interjú a  

vámpírral] 
 

1905. január 2. 

Katherine Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
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Julien Mayfair elviszi magával Evelyn Mayfairt az Amelia utcai 
Mayfair-házból az Első utcaiba. Julien és Evelyn lánya, Laura Lee 

Mayfair születése. [Lasher] 
 

1914 

Lawrance Stratford felfedezi II. Ramszesz, a halhatatlan sírját, és  

benne az alvó Ramszeszt. Henry Stratford megöli Lawrance-t, 

hogy pénzt szerezzen tőle. Ramszesz felébred álmából. Ramszesz 

és Julie Stratford egymásba szeret. Ramszesz felfedezi Kleopátra 
mumifikálódott holttestét egy egyiptomi múzeumban, és az elixír- 

rel feléleszti. Kleopátra megöli Henryt. Ramszesz ad az elixírből 

Elliott Savarellnek és Julie-nek, akik megisszák, és halhatatlanná  
válnak. [A múmia] 

 

1914. nyár közepe 

Julien Mayfair halála. [Lasher] 
 

1915 

Ashlar Amerikába költözik. [Táltos] 
 

1916 

David Talbot születése. [A testtolvaj meséje] 
 

1921 

Aaron Lightner születése. [Boszorkányok órája] 
 

1921. november 

Stella Mayfair és Cortland Mayfair lánya, Antha Marie Mayfair 

születése. [Boszorkányok órája] 
 

 

 

 

477 



 

 

 

 

1923 
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Raglan James születése. [A testtolvaj meséje] 
 

1924 

Stella Mayfair egy fénykép hátulján üzenetet küld a 

Talamascának. [Boszorkányok órája] 
 

1925. május 

Megállapítják, hogy Mary Beth Mayfair rákos. [Boszorkányok 

órája] 
 

1925. szeptember 12 

Mary Beth Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1928 

Stella Mayfair összegyűjt 13 Mayfair-boszorkányt, hogy a prófé- 

cia szerint „áthozzák” Lashert. A próbálkozás sikertelen. Aaron 

Lightnert bemutatja apja a Talamascának telekinetikus képessége  

miatt. A Talamasca megtanítja Aaronnak, hogyan bánjon pszichi- 
kus képességeivel. Aaron ekkortól rendszeres kapcsolatban van a 

Talamascával. [Boszorkányok órája] 
 

1929 

Lestat New Orleansben a föld alá vonul aludni és gyógyulni. 

[Lestat, a vámpír] 

Jonathan Ben Isaac születése. [A Csontok Szolgálója] 
 

1929. június 

A Talamasca engedélyével Stuart Townsend kapcsolatot létesít 

Stella Mayfairrel, majd erőszakos halált hal az Első utcai Mayfair- 

házban. [Boszorkányok órája] 
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Arthur Langtry nyomoz Stuart Townsend eltűnése miatt, találko- 
zik Stuart kísértetével a Mayfair-házban. Stella Mayfair kéri 

Arthurt, hogy segítsen rajta, vigye magával a Talamascához. 

Lionel Mayfair agyonlövi Stellát, majd megőrül, és elmegyógyin- 

tézetbe kerül. [Boszorkányok órája] 
 

1929. november 6. 

Lionel Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1936 

Aaron Lightner beköltözik a Talamasca londoni anyaházába. [Bo- 

szorkányok órája] 
 

1938. április 

Antha Mayfair megszökik otthonról, összeköltözik Sean Laqr-vel 

New Yorkban. [Boszorkányok órája] 
 

1941 

Michael Curry születése. [Boszorkányok órája] 
 

1941. július 1. 

Sean Lacy meghal. Antha Mayfair hazakerül New Orleansbe. 

[Boszorkányok órája] 
 

1941. október 4. 

Antha Mayfair és Sean Lacy lánya, Deirdre Mayfair születése. 

[Boszorkányok órája] 
 

1941. december 10. 

Antha Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
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Aaron Lightner a Talamasca tagja lesz. [Boszorkányok órája] 
 

1944 

Laura Lee Mayfair lánya, Gifford Mayfair születése. [Lasher] 
 

1945 után 

Egy régész megtalálja Mekare barlangfestményeit Peruban. [A 

kárhozottak királynője] 
 

1947 

Roger Flynn születése. [Memnoch, a Sátán] 
 

1950 

Jessica Reeves (a Nagy Család egyik tagja) születése. [A kárho- 

zottak királynője] 
Gretchen születése. [A testtolvaj meséje] 

 

1953 

Daniel Molloy születése. [A kárhozottak királynője] 
 

1958 

Aaron Lightner megkezdi New Orleansben a Mayfairek megfi- 

gyelését. Cortland Mayfair megpróbálja megmérgezni Aaront. 
[Boszorkányok órája] 

 

1959 

Cordand Mayfair megerőszakolja Deirdre Mayfairt. [Boszorká- 

nyok órája] 
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1959. október 
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Cortland Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1959. november 7. 

Megszületik Deirdre Mayfair és Cortland Mayfair lánya, Rowan, 

akit születése után Carlotta Mayfair azonnal elvitet San Francis- 
cóba nevelőszülőkhöz (Ellie Mayfairhez és Graham Franklinhez),  

hogy megszabadítsa a családi átoktól, Lashertől. Rowan úgy nő 

fel, hogy semmit nem tud a Mayfair családról és saját, rendkívül 

erős boszorkányképességeinek hátteréről. [Boszorkányok órája] 
 

1960 

Yuri Stefano születése. [Lasher] 
 

1963 

Laura Lee Mayfair lánya, Alicia Mayfair születése. [Lasher] 
 

1967 

Marklin George születése. Tommy Monohan születése. [Táltos] 
 

1969 

Sybelle születése. [Armand, a vámpír] 

Theodora Flynn születése. [Memnoch, a Sátán] 
Yuri Stefano a Talamascához kerül. A Talamasca Amszterdamban 

kezdi taníttatni. [Lasher] 
 

1970 

Jesse Reeves először találkozik személyesen a Nagy Család gond- 
nokával, Maharettel, de nem tudja meg, hogy ő és társai vámpí- 

rok. [A kárhozottak királynője] 
 

 

 

 

481 



 

 

 

 

1971 

VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 

Mary Jane Mayfair születése. [Táltos] 
 

1973 

Jesse Reeves a Talamascának kezd dolgozni. [A kárhozottak ki- 

rálynője] 
 

1975 

Daniel Molloy riporter interjút készít Louis-val. Az anyagból 

megírja az Interjú a vámpírral c. könyvet. Az interjú után Daniel 

felkeresi Lestat házát, ahol Armand-ba botlik, és társává szegődik. 

[Interjú a vámpírral, A kárhozottak királynője] 

Yuri Stefano befejezi amszterdami tanulmányait, és Oxfordban  

tanul tovább. [Lasher] 
Roger Flynn megöli Theodora anyját, Terryt. [Memnoch, a Sátán] 

 

1976 

Anne Rice írói álnév alatt kiadják az Interjú a vámpírralt. 
 

1976. november 

Alicia Mayfair és Patrick Mayfair lánya, Mona Mayfair születése. 

[Lasher] 
 

1981 

David Talbot, a Talamasca rendfőnöke megbízásából Jesse 

Reeves a vámpírok után kezd kutatni. Lestaték régi New Orleansi  

házában megtalálja Claudia naplóját, mely a Talamasca birtokába ke- 
rül. [A kárhozottak királynője] 

Yuri Stefano befejezi oxfordi tanulmányait. [Lasher] 
 

1982 

Benjamin születése. [Armand, a vámpír] 
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1984 
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Lestat előjön a föld alól. Az Interjú a vámpírral olvasása után ze- 
nélni kezd az Elszabadult Lucifer nevű együttessel. Az együttes 

nevét Lestat, a vámpírra változtatja. [Lestat, a vámpír] 
 

1985 

Lestat a világ elé tárja a vámpírok történetét a Lestat, a vámpír c. 

könyvben Anne Rice álnéven. A Lestat, a vámpír elolvasása során 

Jesse Reeves rádöbben az igazságra Maharettel és a vámpírokkal 

kapcsolatban. Lestat zenéje hatására Akasa megtöri évezredes  
mozdulatlanságát. Enkil vérét kiszívja, majd elhagyja Marius rej- 

tekhelyét. A világ vámpírjainak legtöbbjét (köztük Azimot is) fel- 

gyújtja. Armand vámpírt csinál Daniel Molloyból. A Lestat, a 
vámpír koncertje. Maharet vámpírt csinál Jesse Reevesből. Akasa 

elrabolja Lestatot, vérével nagyon erőssé teszi. Lestattal az olda- 

lán egy jobbára nőkből álló, háborútól mentes világot akar létre- 
hozni a férfiak többségének megölésével. Mekare előkerül, megöli  

Akasát, és hogy Amelnek, a vámpírok létrehozójának továbbra is 

anyagi teste legyen, megeszi Akasa agyát és szívét. Maharet elrejti 
Mekarét. [Lestat, a vámpír, A kárhozottak királynője] 

 

1985 ősz vége – tél 

Lestat hozzákezd A kárhozottak királynője c. könyv megírásához. 
 

1986. január 

Lestat összebarátkozik David Talbottal. Befejezi A kárhozottak ki- 

rálynője írását. [A kárhozottak királynője] 
 

1986 

Yuri Stefano a Talamasca tagja lesz. [Lasher] 
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Erich Stolov a Talamascának kezd dolgozni. [Lasher] 
 

1987. ősz 

Bridget Mary nővér halála. [Boszorkányok órája] 
 

1988. január 

Nancy Mayfair halála. [Boszorkányok órája] 
 

1988 

Kiadják A kárhozottak királynője c. könyvet Anne Rice álnév 

alatt. Graham Franklin halála. Ellie Mayfair halála. [Boszorkányok 

órája] 

Raglan James gyógyíthatatlan rákban szenved. Hogy lelke elke- 

rülje a halált, kiszorítja egy 24 éves fiatalember lelkét annak testé- 

ből, és átköltözik a testbe. [A testtolvaj meséje] 
 

1989 

Stuart Gordon felfedez Indiában egy táltos nőt, Tessát. Titokban 

Angliába viszi, és a Talamasca tudta nélkül elrejti saját lakásán. 

[Táltos] 
 

1989. május 1. 

Michael Curry San Franciscóban a tengerbe fullad. Rowan 

Mayfair kimenti és újraéleszti. [Boszorkányok órája] 
 

1989. augusztus 

Michael Curry és Rowan Mayfair egymásba szeret. Michael New 

Orleans-be utazik, ahol Aaron Lightner megismerteti a Mayfair 

család történetével. Deirdre Mayfair meghal. A halálhírre Rowan 

New Orleansbe megy, és megismeri a család történetét. Carlotta 
Mayfair halála. Aaron felveszi a kapcsolatot Rowannel. Michael 
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és Rowan beköltözik az Első utcai Mayfair-házba. Rowan teherbe 

esik. [Boszorkányok órája] 
 

1989. november 1. 

Michael Curry és Rowan Mayfair összeházasodik. Az esküvő után 

Lasher fokozatosan a hatalmába keríti Rowant, a tizenharmadik 

Mayfair-boszorkányt. [Boszorkányok órája] 
 

1989. december 

David Talbot lemond a Talamasca rendfőnöki posztjáról, helyét 

Anton Marcus veszi át. [Lasher] 
 

1989. december 24. 

Lasher erőszakos vetélést idéz elő Rowan Mayfairben, majd a  

magzatot percek alatt felnőtté változtatva annak testében reinkar- 
nálódik. Rowan és Lasher eltűnik. [Boszorkányok órája] 

Lasher és Rowan Európába, majd Donnelaith-be utazik. [Lasher] 
 

1990. eleje 

Lestat néhány napra testet cserél Raglan James-szel. James elszö- 

kik Lestat testében. David Talbot segítségével Lestat utoléri 

Jamest, visszaszerzi testét. Lestat tudtán kívül James kiszorítja 
Davidét a testéből, és beleköltözik. David lelke kénytelen James  

fiatal testében megtelepedni. James – eljátszva, hogy ő David 

Talbot – megkeresi Lestatot, és kéri, hogy tegye halhatatlan vám- 

pírrá. Lestat rájön, hogy David idős testében valójában James pró- 
bál vámpírrá válni, és megöli a testet és vele együtt James lelkét  

is. [A testtolvaj meséje] 

Mona Mayfair elcsábítja Michael Curryt. Rowan Mayfair titokban  
Lashertől származó vér- és egyéb mintákat küld génanalízisre. 

Lasherről kiderül, hogy nem ember, hanem más intelligens fajba 

tartozik, 92 kromoszómával. A felfedezés nyomán elkezdik feltér- 
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képezni a Mayfair család génállományát is: kiderül, hogy a 

Mayfairek egy része szintén 92 kromoszómával rendelkezik, de 
ebből 46 inaktív. A Talamasca szintén analizálja Lasher és a  

Mayfairek génállományát, és rádöbbennek, hogy Lasher egy tál- 

tos. A felfedezés kapcsán Stuart Gordon és társai (Marklin George 
és Tommy Monohan) a saját szakállukra titokban megpróbálják  

megszerezni Lashert, hogy a Gordonnál rejtegetett Tessával páro- 

sítsák. Anton Marcust megvesztegetik, aki szemet huny a 

Talamasca tudta nélkül zajló terv fölött. Lasher és Rowan az  

USÁ-ba utazik. Több vetélésbe torkolló próbálkozás után 

Lashernek sikerül ismét teherbe ejteni Rowant, aki ezúttal nem 

vetél el. [Lasher] 
 

1990. február 28. 

Lasher teherbe ejti Gifford Mayfairt, aki azonban elvetél, és elvér- 

zik. [Lasher] 
 

1990. március 3. 

Gifford temetése. Lasher további 5 Mayfair-nőt teherbe ejt, hogy 

feltámassza a táltos fajt, de a nők (Edith, Mandy, Alicia, Lindsay 
és Clytee) mind elvetélnek és elvéreznek. [Lasher] 

 

1990. március 3. után 

Rowan Mayfair megszökik Lashertől. Megszületik Lasher és 

Rowan táltos lánya, Emaleth, és rendkívül gyorsan felnőtté válik.  
Aaron Lightner és Beatrice Mayfair összeházasodik. Lasher a 

Mayfair-házba megy, ahol Michael Curry megöli. Rowan megöli 

Emaleth-et. [Lasher] 
Lestat vámpírt csinál a 26 éves testben élő David Talbotból. [A 

testtolvaj meséje] 
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1990. április közepe 

Megkezdődik a Mayfair Gyógyintézet építése. Tovább folyik a 
Mayfair család genetikai analízise. Stuart Gordonék megöletik 

Aaron Lightnert. Aaron társa, Yuri Stefano találkozik Ashlarral.  

Együtt kinyomozzák, ki ölette meg Aaront. Ash megöli Anton 
Marcust. Rowan megöli Stuart Gordont. A rendfőnöki székbe 

Joan Cross kerül. A Talamasca kivégzi Marklin George-ot és 

Tommy Monohant. Tessáról kiderül, hogy már túl öreg, meddő. A 

Talamasca a gondjaiba veszi Tessát. Megszületik Michael Curry 
és Mona Mayfair táltos lánya, Morrigan. Ashlar és Morrigan  

Donnelaith-be megy. [Táltos] 
 

1991 

Lestat megírja A testtolvaj meséje c. könyvet. 
 

1992 

A testtolvaj meséje kiadása Anne Rice álnév alatt. 
 

1994 

Lestat megöli Roger Flynnt. Memnoch, a Sátán megkeresi 

Lestatot, elviszi egy utazásra a mennybe és a pokolba. Lestat se- 
gítségét kéri munkájához. Lestat visszautasítja a segítséget. Lestat 

elmondja David Talbotnak menny- és pokolbéli élményét, mely 

alapján David hozzákezd a Memnoch, a Sátán c. regény megírá- 

sához. Armand megpróbál tűzhalált halni, sikertelenül. Összeba- 
rátkozik Sybelle-lel és Benjaminnal. [Memnoch, a Sátán, Armand, 

a vámpír] 

Gregory Belkin, a Lélek Templomának vezetője azt tervezi, hogy 
a Föld lakosságának nagy részét kiirtja, majd egyháza egy új, jobb 

világot épít fel. Azriel megakadályozza Gregory Belkin apokalip- 

szisét. [A Csontok Szolgálója] 
 

 

 

487 



 

 

 

 

1994. február 28. 

VÁMPÍRKRÓNIKÁK VI. 

David befejezi a Memnoch, a Sátán írását. Lestat mozdulatlanság- 
ba merevedik. [Memnoch, a Sátán] 

 

1994. február 28. után 

Megfilmesítik az Interjú a vámpírralt. Lestat menny- és pokolbeli 

kalandjának hallatán számos idegen, fiatal vámpír jelenik meg 

New Orleansben, Lestat erős vérére szomjazva. Pandora elmondja 

David Talbotnak élete történetét. Armand meglátogatja Lestat 

mozdulatlan testét New Orleansben, iszik a véréből. Armand el- 

meséli történetét Davidnek, aki leírja azt a Armand, a vámpír c.  

könyvben. Marius vámpírt csinál Sybelle-ből és Benjaminból. 

Sybelle zenéje hallatán Lestat megmozdul és visszatér a vámpírok 
közé. [Pandora, Armand, a vámpír] 

 

1994 tél 

Azriel elmondja történetét Jonathan Ben Isaacnek, aki megírja A 
Csentek Szolgálóját. [A Csontok Szolgálója] 

 

1995 tavasza 

Megjelenik a Memnoch a Sátán c. könyv. 
 

1996 

A Csontok Szolgálójának megjelenése. 
 

1997. július 5. 

David Talbot befejezi a Pandora írását. 
 

1998 

A Pandora megjelenése. 

A Armand, a vámpír megjelenése. 
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1999 

ANNE RICE: ARMAND, A VÁMPÍR 

Vittorio megírja történetét, mely Vittorio, a vámpír címmel, Anne 
Rice álnév alatt jelenik meg. 

 

 

Összeállította: Dr. Torkos Attila 

2006. június 23. 
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