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I. Az örökség
Szóval igen. Egész érdekes, mert…

A napok telnek, múlnak, sőt repülnek. Az apám levele hatással volt valamennyiünkre, s
be kell vallanom egészen átértékeltem a múltat, a jelent, a jövőt, meg úgy az egész életet.

Mert Jacob Thomson –ra sok mindent tudnék mondani. Azt is, hogy igaza volt. Ő a hibás
anyám haláláért,  de nem teljesen. Hisz mindig vannak olyanok, akik romba döntik más
boldogságát, mert féltékenyek a ,,más” életre…

Ám Jacob Thomson nem úgy tekintek – soha nem is fogok úgy tekinteni-, mint anyám és a
boldogságom gyilkosára, hanem úgy tekintek rá, mint az apámra, aki távolról figyelt…

Ha Apám nem teszi, amit; ha Anyám nem teszi, amit; akkor most talán nem lennék itt…
és talán soha nem is találkoztam volna senkivel, aki most része az életemnek…

S talán most ebben a percben érzem, hogy élek. S akkor is, mikor Sarah -t látom és egy-
egy elgyengült pillanatomban óvatosan magamhoz ölelem… de rögtön rájövök, hogy nem
szabad, mire Ő megkérdezi:

,,- Mi a baj?

- Semmi…- Ő értetlenül néz rám, és várja a valós választ, amit soha nem mondok el; mire
Én elmosolyodom, és lassan elindulok.”

A  láda  elkerült  hozzám.  Itt  van  a  házban,  de  nem  volt  erőm  odamenni,  kinyitni,
szertenézni benne. Hogy mihez kell erő? Mert lehet, hogy valami olyasmit találok, olvasok,
látok, ami miatt újra elmegyek, s én megígértem, hogy nem megyek. Az ígéret számomra
szent és sérthetetlen. Így a végső óráig - vagy addig, míg nem látom jobbnak- soha meg nem
szegem. Erre tanítottak. Így neveltek.

De mégis meddig kísértem a sorsom? Meg kell néznem, hogy tudjam, mi miért történik
velem, ám mégis, nem lenne jobb, ha…

- Nyisd ki a ládát!- mondtam ki hangosan. Mégis meddig jutottam?! Magamban beszélek!
Te jó ég! Teljesen bediliztem…

Odamentem a ládához, s odahúztam a nappali közepére, hogy legyen helyem pakolnom a
dolgokat. Meg vallanom, hogy nem egy könnyű darab (ajándékokhoz képest). Persze simán
elbírom, és ez hencegés, csak meglepődtem a súlyán. Leemeltem apám levelét és rátettem a
székre. Kivettem egy zsebórát. Hát ez, hogy kerül ide? Biztos vagyok benne, hogy 1932- ben
ezt az órát keresték, és ezért kivittek el oda… Mindegy. Elmúlt. Nem fog újra megtörténni.
De hát azt az órát mi átadtuk, akkor hogyan került vissza hozzám?! Egyébként szép darab.
Olyan régi kinyitható. A belsejében egy szó van belegravírozva,,Timeless”. Picit ironikus: Az
idő időtlen és örök. Végül is egy magamfajta számára az. Egy apró papírdarab esett ki
belőle.  Csak  annyi  állt  rajta  ,,  ’22”.  Felálltam  és  elővettem  egy  jegyzetfüzetet,  majd
beleírtam zsebóra: ’22. Nem tudom miért, ám beleírtam. Nem értem mi az a ’22, de majd



biztos rájövök. Megfogtam az órát, s leraktam a szőnyegre.

Az egész kipakolásdi a földön zajlott, hisz ott több a hely.(Gondolom.) Minden egyes
tárgyon volt egy papírdarab 1-98-ig.

A ládában voltak fényképek. Apámról, anyámról, ami sokat segített elképzelni a múltat,
az ő életüket. Meglepetésemre volt benne egy fényképalbum is, még hozzá rólam. A fotók
alá az volt írva,: 1 hetes, 1 hónapos, 2 hónapos… egészen 17 éves koromig.

Nem nagyon változtam az óta. A magasságom kb. ugyanakkora, mint 81 éve. Talán az
öltözködésem… Na, az sokat változott. Nem járok öltönyben, se cilinderben. Ezek csak akkor
veszem fel, ha valami tényleg nagyon fontos eseményre vagyok hivatalos. Utoljára 1975- ben
volt rajtam ilyen viselet, mármint öltöny. Régen volt az már több évtizede.

Különös volt látni magamat. Egyáltalán hogyan kerültek apámhoz ezek a fotók?!

A ládában volt egy medál is. Kép nem volt belerakva, s a másik oldalán csak pár sor állt:
,,Ajándék annak, aki értelmet ad a létemnek. Köszönöm a mindent.” .Szép sorok. Egy papír
is volt benne a számát felírtam, s leraktam a földre a többi tárgy közé.

A láda lassan kiürült. Voltak benne fényképek, ékszerek, egy kulcs, régi dísztárgyak,
levelek az apámnak címezve, kitűntetések, és még sok minden… A láda legalján több idős,
poros, kopott könyv volt. Ez volt rájuk írva:  ,,Emléközön Jacob Thomson”.Vagyis
ez annyit jelent, hogy apám naplója állt a kezemben.

Különös érzés fogott el. Vajon jogom van e beleolvasni e lapok közé? Miért adta ezt oda
nekem az apám? Az örökségem részét képezné ez is?! Vajon a könyvek tartalmazzák a
választ az életemben történő különös események sorozatára?

Mégsem olvashatom el, hisz nem az enyém, vagyis de, de…

Kinyitottam a könyvet (bár nem szívesen), ám mielőtt beleolvastam volna körbenéztem. A
föld tele volt mindenféle dolgokkal, melyek a ládában voltak.

Talán ezen lapok között találom meg a tárgyak mögött rejtőző jelentős pillanatokat és azt
is, hogy miért fontosak.

Az első könyv az első oldalán ez állt:

,, Emléközön Jacob Thomson

Magyarázatok, emlékek kézikönyve.

Segítség az életed megértéséhez.

Hogy ne kövesd el  azokat  a  hibákat,  melyek én
követtem…



Fiam,,
Tehát nekem címezte. Nos, most már csak rajtam áll, hogy mire jutok vele.

A tárgyak csak gyűltek körülöttem, s az egész szoba olyan lett, mint egy kirakodó vásár.

Ez a sok dolog és eme napló segíthet megérteni a történeteket, amelyekre még nem
kaptam választ…

,,A nevem Jacob Thomson, és ha te most e sorokat olvasod akkor vagy már meghaltam
vagy elérkezett az idő, hogy megtudj dolgokat.

Amit a levélben írtam korántsem fedi a dolgokat az csak a ,, jéghegy csúcsa” és lényeg
nagyon-nagyon tömören.

1889. október 09.

Eddigi vámpírlétem alatt nem találtam még hozzám hasonlót, ki úgy vélekedett volna a
dolgokról, mint jómagam. Egy ember van a világon, ki ismer engemet és megbízom benne ő
:  Matthias von Dersein.  Matthias sajnos velem hasonló teremtmény. Ő gyűlöli,  én meg
megvetem a lényem egy részét s lassan az egészet…

1889.október 11.

Ma épp egy angol kisvárosban vagyunk. S azt hiszem Cambridge a neve. Bevallom, egész
szép hely. S bár sok szóbeszéd járja a magunk fajtáról eme nép nem hisz benne, éppen ezért
kitűnő hely ez számunkra.

1889. október 15.

Pontosítanom kell múltkori mondandómat. Az itt élő népek számos lényben hisznek , ám
bennünket nem sorolnak az éjjeli ragadozok közé. Sejtésem szerint a városnak tudomása
van a létünkről,de még önmaga előtt is mélyen elrejtve őrzi az igazat. Kinek szándékában
állt elmondani a felismerését azt a város nevében és érdekében börtönbe olykor zárkába
vagy kivégzésre ítélték.

1889. október 17.

A csendőrség nyomoz. A polgárok már nem fogadják el a vadállat támadási híreket vagy
a háborúban elhunyt elesettek dicsőséges históriáját. Mivel a környéken már évek óta béke
honol a háborúra nem tudnák ráfogni a dolgokat. Matthias menni akar, Én személy szerint
maradni, de a többiek eme dolgot ellehetetlenítik számomra. Mert hogy vannak többiek, kik
semmibe  veszik  eme  város  kispolgárait,  s  az  éjszakába  nyúlóan  meglátogatják  leendő
áldozataikat. Nem tetszik nekem ez a dolog… Késztetést érzek, hogy megakadályozzam.

1889. október 21.

A végítélet: Indulunk. A csendőrség ma éjszaka elfogta egy közeli barátunkat. Fegyverek
fegyverével szállt szembe ellenünk, mely a vérfarkas vérbe vagy vérfarkas méregbe áztatott
puskagolyó,  vagyis  fagolyó.  Thomas  elesett.  Nikolas-t  elfogták.  Katharine  megsebezve



bujdos valahol. Matthias nem engedte, hogy utána menjek és kövessem őt. Nem érdemli
meg eme kínhalált. Segítenem kell neki és meg is teszem. Megvárom, míg Matthias álomra
hunyja szemét , s az éj leple alatt majd megkeresem Katharine –t és segítek neki. Csak van
valami ellenszer. Muszáj lennie!

1889. október 22.

Megtaláltam Katharine  –t  ,  de  már  késő  volt  a  méreg szerteszét  áradt  a  testében.
Menekültünk. Az éjszaka közepén a város sötét dermesztő utcáin át. Ő rám támaszkodott s
úgy próbáltunk elmenekülni. Majd pár óra elteltével Ő feladta és örökre lehunyta a szemét.
Az erdő szélén voltunk, s Ő egy fatörzsnek dőlt. Utolsó szavait azóta őrzöm. Nehézkesen
halkan csak ennyit mondott,, Ne add fel…Jacob… soha…” majd lassan elfordította a fejét a
szeme lecsukódott, ám még mielőtt meghalt volna egy könnycsepp csordult ki az egyik
szeméből. Nem bírtam tovább. Felüvöltöttem. Nem bírtam elfogadni a fájdalmat...

1889. október 24.

Matthias talált rám. Nem mozdultam el a holttest mellől.  S még akkor sem, amikor
Matthias könyörögve szólogatott. Nem voltam magamnál. Nehézségen árán, de örök búcsút
vettem Katharine  –tól,  kinek megadtuk a  végtisztelet  és  eltemettük.  Majd  elhagytuk a
várost.”

1889. október 29.

Visszatértem a sírhoz, hogy lássam valóban vége az…

Már éppen tovább akartam olvasni, amikor…



II. A séta
Valaki  csengetett.  Kinéztem az ablakon.  Kíváncsi  voltam ki  az,  bár  elrendeződtek a

dolgok senki nem tudja, hogy itt vagyok, mármint ebben a házban. Érdekes.

Hogy ki állt az ajtó előtt? Na, vajon kicsoda? Sarah. Természetesen.

- Hahó? Otthon vagy?- kérdezte. Na, most több választásom van. 1. kimegyek, elmondom,
hogy itt vagyok. 2. Elmondja miért jött és azután megyek ki. 3. nem megyek ki, majd máskor
mondom el neki.

A terv,  viszont meghiúsult,  mivel véletlenül neki mentem a kisszekrénynek, ahogy a
tárgyak között próbáltam egyensúlyozni. Így egy nagy csörömpöléssel tudtára adtam, hogy
otthon vagyok.

- Nos, még mindig nem beszélsz?- kérdezte. Nem feleltem. – Gondolkoztam és utána
jártam pár dolognak…- mondta. Na, vajon rájött,  hogy én vagyok? Hallgattam. Kíváncsi
voltam, mire céloz. – Szóval Rhydian nem ismer semmiféle Olivert, illetve egyet, akit én is.
És a Nosmoth elég különös vezetéknév, nem gondolod?- a hangjából tudtam, hogy mosolyog.
Rájött, hogy én vagyok. Mit mondhatnék, vág az esze.

Csak azért, hogy ne legyen ennyire biztos magában lapot vettem elő, és azt írtam:

-,,Ki nyíljon az ajtó?”
- Jó lenne tudni, hogy kivel beszélek….

-,, Nem tudod, ki vagyok?”
- Hát van egy pár tippem…

-  ,, Kíváncsian hallgatom…”
- Nos, Oliver J. B. Nosmoth. A J. szerintem Jacob. A B. szerintem Benjámin. Tehát Oliver

Jacob Benjámin, vagyis Benjámin Jacob Oliver, azaz tudom, ki van ott! –mondta, mire én
kinyitottam ajtót. Most már megszólaltam:

- Eléggé sok időbe telt,  mire rájöttél.  De egyébként simán lehetnék Oliver Jonathan
Benedetto Nosmoth is. Máskor ne bízd el magam, mert lehet, hogy nem én leszek az ajtó
mögött. – ezt csak azért mondtam, mert egy folytában mosolygott. Jó, én mosolyogtam, de…
Mindegy. Örült, hogy győzött.

- Honnan jött a Nosmoth? Arra nem jöttem rá…

- Biztos? Pedig annyira szembetűnő. Thomson. Nosmoth. Megfordítottam. 3 hétbe telt
mire rájöttél.

- Szép hely. Mióta élsz itt?



- Február 21.

- Miért mondtad, hogy menjek el?- kérdezte, miközben leült a kerti padhoz.

- Azt hittem, hogy nem akarsz látni és jobb lett volna, ha nem találkozunk. - mondtam
őszintén. Ő bólintott.

- Szóval, ha te voltál ott bent, akkor te írtad a leveleket is, ugye?

- Igen. Miért?

- Az összest te írtad?- kérdezte. Nem értetettem, mire céloz.

- Természetesen, miért?

- Akkor nem értem…

- Bevallom én sem, hogy mit akarsz mondani.

-  Mi az oka,  hogy itt  vagy?-  kérdezte hirtelen,  mélyen a szemembe nézve.  Én meg
képtelen voltam kimondani a valós okát.

- Nem tudom…

- De, hogy is nem tudod, csak nem akarod elmondani.

- Talált.


