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Prológus

1985. augusztus 29.

Legendák keringtek a régi pajtáról. A kilencéves Sally Ferman már 
mindegyiket hallotta, és mindegyiktől kirázta a hideg. Az apja el-
mesélte, hogy a farm eredetileg egy fiatal német bevándorlóé, egy 
bizonyos Hans Schneideré volt. Ő épített a telekre egy kis kunyhót, 
és feleségül vett egy francia lányt, Rebeccát. Három fiuk született, 
és lassacskán, az évek során Hans a gyerekeivel együtt felépítette 
a pajtát; szarvasmarhát és bárányt nevelt; valamint dohányt és ku-
koricát termesztett.

Aztán 1763-ban, egy hóviharos estén, delavár indiánok egy 
csoportja támadta meg a telepet. A lövésre kész Hansot az ablak-
nál állva érte a halálos találat. A feleségét kirángatták a kunyhóból, 
és megskalpolták. A három felfegyverzett fiú, akik készek voltak a 
halálukig küzdeni, elevenen bennégett a házban, amikor az indiá-
nok rájuk gyújtották az épületet. Úgy tartja a szóbeszéd, hogy éj-
szakánként még mindig lehet hallani Rebecca sikolyát, miközben 
letépik a koponyájáról a bőrt.

Sally nem tudta, hogy igaz-e a történet. Ő soha nem hallott 
semmi egyebet a galambok búgásán és a disznók visító hangján 
kívül. Egyet tudott biztosan, hogy a régi pajta, kőlábazatával és 
sötét ablakaival, a legfélelmetesebb hely volt, amelyet valaha is 
látott.

A pajta szomszédságában álló házukból teljesen átlagos épü-
letnek tűnt: a falán megkopott a vörös festék, a trapézlemez tető 
pedig rozsdásodott. Közelebbről megvizsgálva azonban az épület 
omladozott, és kísértetek lakták. Vállmagasságú fű és gaz nőtt a 
málladozó lábazat tövében. Az előző nyáron Lolával, a legjobb ba-
rátjával átlopakodott a szomszédos telekre. Már majdnem rábe-
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szélték magukat arra, hogy bemenjenek a pajtába is, amikor elő-
bukkant az az amish férfi, és el kellett bújniuk a bozótban. Félel-
metes volt, ugyanakkor izgalmas is. Pedig a férfi csak annyit csinált, 
hogy kinézett a hátsó ajtón. A két lány, a pillanatnyi rettegés elle-
nére, nevetgélve ment hazafelé. Eltartott egy kis ideig, mire Sally 
otthon ki tudta magyarázni az anyukája előtt a hajába ragadt bo-
gáncsot.

Az emlék elszomorította. Lolával annyit szórakoztak. Múlt kará-
csonykor költöztek el a lány apukájának hülye melója miatt. Sally-
nek rettenetesen hiányzott a barátnője. Az utóbbi időben Fayrene 
Ehrlichkel lógott együtt, aki nemrégiben költözött Painters Millbe 
Columbusból. Fayrene csinos volt és népszerű (az anyukája hagyta, 
hogy rúzsozza a száját és borotválja a lábát), és már tagja volt a 
softballcsapatnak, ráadásul még a lánykórusnak is, Sallyt ezzel 
szemben soha nem válogatták be egyikbe sem, és nem azért, mert 
egyáltalán nem is próbálkozott. Mindenki úgy gondolta, hogy Fay-
rene volt a legjobb dolog, ami Painters Millben történt a középisko-
lai baseballpálya megépítése óta. Sally szerint viszont Fayrene egy 
kivagyi pletykafészek. Sőt ő tudta egyedül, hogy Fayrene nem is 
annyira okos, mert már vagy kétszer lemásolta a házi feladatát.

Azonban Lola távozása óta Fayrene volt az egyetlen barátja. 
Az igazat megvallva, Sallynek villantania kellett, hogy megmutas-
sa, bátorsága egy ötödikes lányhoz méltó. Az édesanyja mindig 
arra kérte, hogy hagyja békén a szomszédban lakó amish családot; 
nem szívesen fogadják a pajtájukban flangáló angol gyerekeket. 
Sallynek viszont épp erre volt szüksége, hogy bebizonyítsa, meny-
nyivel bátrabb, és vagy kétszer olyan érdekes lány, mint Fayrene 
Ehrlich. Mindössze egy menő sztori kellett, amivel henceghet a 
menzán, meg talán valamilyen szuvenír, amellyel tényleg be tudja 
bizonyítani a tettét.

— Semmiség — suttogta maga elé, miközben elindult a forrás 
melletti töltésen. Valahol az elméje legmélyén az ötlött fel benne, 
hogy vajon mit szólna Fayrene, ha Sally Rebecca Schneider skalp-
jával térne vissza. Akkor aztán elakadna a szava.

Körülnézett, hogy tiszta-e a levegő, aztán végigsietett a pajtá-
hoz vezető földúton. Az épület egy lejtőre épült, a homlokzat a 
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dombtetőre, a ház hátsó fala pedig a legelőre nézett. A lakószint 
alatt kaptak helyet az istállók, a ház mellé pedig disznóólakat épí-
tettek. Az ólba egy hatalmas tolóajtón lehetett bejutni, amelyen 
az amishok tolattak be a szekereikkel, hogy lepakolják a szénát. 
Sally azonban nem mehetett arra, mert akkor észrevették volna a 
házból. Mivel más oldalról nyíló ajtó nem volt, az istállón keresztül 
kellett bejutnia.

Miközben fél szemmel azt figyelte, hogy jön-e valaki, hogy 
hall-e valami neszt, óvatosan beoldalazott. Érezte a disznók szagát, 
azt az orrfacsaró ammóniabűzt, amely miatt a szülei annyit pa-
naszkodtak, amikor a házuk felé fújta a szél. Sally a lábazatnak 
feszítette a hátát, majd kikukucskált a sarkon. Az istállónak dön-
gölt padlója volt, a hátsó falnál pedig vastag sávban gyűlt össze az 
ürülék. A sarokban mormoták fúrtak maguknak alagutat. Ezektől 
az állatoktól mindig végigfutott a hátán a hideg, különösen a na-
gyobbaktól. Az édesanyja szerint olyanok voltak, mint valami ha-
talmas patkányok.

Nem hagyott időt magának arra, hogy megfutamodjon, ha-
nem besietett az ajtón, és felnézett. A pajta kétszintes volt, vagyis 
három, ha az ember hozzászámolta az istállót is. Csak egy módon 
lehetett feljutni az emeletre: a földszinti bokszok mennyezetébe 
vágott szénalehányók ajtaján keresztül. Csak félre kellett húznia az 
egyik nyílásfedelet, hogy fel tudjon mászni.

Még egyszer körülnézett, aztán bevágódott az első bokszba, 
és miközben szemmel tartotta a mormotákat, elindult a beálló há-
tulja felé. Az alacsony mennyezetről úgy csüngtek alá a pókhálók, 
mint valami piszkos vattacukor. Kint, az ólban, a malacok visítottak 
és mocorogtak, hasított patáik úgy kopogtak a betonon, mint a 
cipősarkak. Sally elért a legközelebbi szénalehányóig. Gyorsan 
megnézte, nincs-e rajta pók, majd két kézzel kinyitotta a nehéz fa 
tolóajtót. Por, sár és széna hullott az arcába meg a vállára, de sike-
rült teljesen kinyitnia az ajtót. Lábujjhegyre állt, és bedugta a fejét 
a nyíláson.

A pajta rettenetesen bűzlött. A beszűrődő fény épphogy elég 
volt ahhoz, hogy kivegye az előtte elterülő szénakupacot, a magá-
nyos lucernabálát és a falnak támasztva néhány zsáknyi őrölt ku-
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koricát. Sally átfurakodott a nyíláson, és felegyenesedett, leporolta 
a farmerjét, és körbenézett. A disznóólra néző ajtó tőle jobbra volt, 
a pajta bejáratául szolgáló hatalmas tolóajtó pedig balra. Egy pony-
va nélküli bricska parkolt a pajtában. Távolabb, az ablakon át a 
házat lehetett látni. Nem tudta elhinni, hogy egyedül merészke-
dett el eddig. Most már csak valami bizonyítékot kellene szereznie 
arról, hogy itt járt, aztán el is húzhatná a csíkot.

Az edzőcipőjében nesztelenül haladt a deszkapadlón, amint a 
legelőre és a disznóólakhoz vezető ajtó felé sietett. Miközben el-
haladt az egyik gerendán függő lószerszám előtt, megcsapta az 
orrát a lovak izzadságának és a nyers bőrnek a szaga. Megkerült 
egy lótrágyával és szalmával megrakott talicskát, kinyitotta az aj-
tót, és kikukucskált. Lelátott a tó algászöld vizéig, azon túl pedig a 
patakig. Négy méterrel alatta malacok tucatjai, Hampshire serté-
sek és nagy vörösök fekete foltokkal, tolongtak az acélcsövekből 
készült kerítések közé zsúfolva. Némelyikük apró gombszemével 
könyörgően pillantott fel a lányra, és ő körülnézett, nincs-e a kö-
zelben széna vagy kukorica, amit bedobhatna nekik.

— Biztosan éhesek vagytok — suttogta.
Egy marék lucernát próbált kiszedni a bálából, amikor a háta 

mögül hangokat hallott. A hatalmas tolóajtó szétnyílt, mire ő el-
akadt lélegzettel a szénalehányóhoz rohant, és úgy ült le, hogy a 
lába lelógott a nyíláson. Éppen akkor ugrott le, amikor beléptek az 
ajtón. Sally a talpára érkezett. Sietősen lábujjhegyre állt, még egy-
szer körülnézett a nyíláson keresztül, megragadta a fogantyút, és 
visszahajtotta az ajtót a helyére.

Azonban nem csukta be teljesen. A csapóajtót a fején pihen-
tetve körülnézett a résnyi lyukon. Nem látott sokat, csak lábakat, 
férfimunkabakancsokat és nadrágok szárát.

— Sis alles eigericht* — mondta az egyik férfi.
Sally szíve hevesen dobogott az izgalom és a félelem elegyé-

től. Megrogyasztotta a térdét, de a csapóajtót nyitva tartotta, 
amennyire csak merte. Ha arrafelé pillantottak volna, lehet, hogy 

* Minden rendben van. (pennsylvaniai német)
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észrevették volna. Sally azonban nem tartott ettől, mert a férfiak 
nagy hangon beszélgettek. Vagy vitatkoztak.

Már majdnem teljesen becsukta a csapóajtót, és elindult haza-
felé, amikor valaki elkezdett kiabálni. Nem beszélte a pennsylva-
niai németet, és nem látta a férfiak arcát sem, de egyikre sem volt 
szüksége ahhoz, hogy felismerje a dühöt a hangjukban. Az édes-
anyja mindig azt mondogatta, hogy az amishok vallásos és kedves 
népek, és soha nem vesznek részt semmilyen erőszakos cseleke-
detben. A mostani párbeszéd azonban egyáltalán nem volt ked-
ves. Alig hitt a szemének, amikor az egyikük fellökte a másikat.

Sally alig tudta visszafojtani a sikolyát, amikor a férfiak hirte-
len néhány lépésre kerültek a rejtekétől, bakancsok döngtek a 
padlón, felverték a port. Hallotta a csattanó hangot, amikor valaki-
nek az ökle a másik testét éri. Aztán dühös kiáltás következett, 
majd folytatódott a dulakodás, ahogy a férfiak egymással hada-
koztak, miközben az ajtó felé hátráltak. Az egyik cipőtalp felemel-
kedett a padlóról, miközben az ajtónál álló alakok hátratántorod-
tak. Aztán az egyik férfi lezuhant. A teste megcsavarodott esés 
közben, a tekintete mintha épp a lányéval találkozott volna. Sally 
látta a férfi arcát, a szétvetett karokat, a néma sikolyra nyílt szájat. 
Aztán eltűnt a szeme elől.

Sally felnyüszített, amikor a férfi teste a kerítésnek csapódott, 
majd a betonon landolt. A szája elé kapta a kezét, és olyan gyor-
san lehúzta a fejét, hogy elvesztette az egyensúlyát. A csapóajtó 
becsukódott felette.

A fenekére esett a poros padlón. Nem tudta elhinni, amit az 
imént látott.

— Te jóisten! — suttogta. — Te jóisten! Te jóisten!
Vajon meghalt a férfi?
A feje felett a férfiak elhallgattak. Vajon észrevették őt?
A lány az istálló elejéhez rohant, és a disznóól felé lesett. Az 

acélkerítés és a disznók között észrevette a betonon fekvő férfit. 
Még mozgott, felemelte a fejét, a tekintete nem volt teljesen tisz-
ta, de próbált körülnézni. Sally megkönnyebbült, mert eddig biz-
tosra vette, hogy a férfi nem élte túl a zuhanást.

Azonban megkönnyebbülése nem sokáig tartott. A sertések vi-
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sítottak és fel-alá futkostak. A nagyobb állatok körbevették a férfit. 
Az egyikük visítva rontott neki, és öklelte fel az idegen testet az or-
rával. A férfi kiáltott valamit, és az öklével nagyot csapott az állatra.

— Segítsenek neki — suttogta Sally, közben a mennyezetet fi-
gyelte, ahonnan a többi férfi biztosan észrevenné. Miért nem segí-
tenek neki?

Sallynek kavarogni kezdett a gyomra. Egy nagy fehér kan fel-
üvöltött, a férfi felé iramodott, és az agyarával támadt rá. A férfi 
borzalmas hangot hallatott. Sally látta a szakadást az ingujján, a 
vér rettentő vörösét. A lány vacogni kezdett.

Becsukta a szemét.
— Segítsenek neki — nyöszörögte. — Kérem!
A disznók hangja megváltozott. Sally kinyitotta a szemét. Az 

állatok izgatottan tülekedtek, közelebb húzódtak, majd hátráltak. 
Elhűlve figyelte, ahogy az egyik koca beleharap a férfi vállába, és 
hevesen megrázza a testét, mint ahogy egy kutya megráz egy 
mókust. A férfi kiszabadult a szorításából, és megpróbált félregu-
rulni, de ekkor egy másik disznó is belekapott a karjába. Sally el-
takarta a kezével az arcát, de ez nem állta útját az ezt követő si-
kolynak.

— Te jóisten! Te jóisten! — Fojtogatta a sírás, amikor kiszaladt 
a pajtából. Ha most a másik két férfi idenézne, biztosan észreven-
nék, de nem érdekelte. Nem lassított. Nem nézett hátra. Amikor 
odaért a kerítéshez, átbújt a drótok között, az egyik vége kiszakí-
totta a blúzát, és elvágta a karját. Nem érzett fájdalmat. Aztán már 
az ösvényen szaladt, az edzőcipője tompán puffant a földúton. 
A karja lüktetett. A lába fájt a futástól. A rettegés hajtotta.

A saját sikoltozása kísérte egész úton hazafelé.

1985. augusztus 30.

Húsz perccel korábban ért oda a fedett hídhoz. Senkinek sem szólt 
arról, hová készül, és olyan ideges volt, hogy majdnem kibújt a bő-
réből. Izgatottnak és boldognak érezte magát, hogy ezt a helyet 
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választották a találkozóra. A Tuscarawas híd különleges volt szá-
mukra. A nyár folyamán vagy tucatszor találkoztak itt. A híd az a 
hely volt, ahol elcsattantak az első csókok, ahol a szerelmesek el-
suttogták az ígéreteiket, nevettek, és a jövőről álmodoztak. Ha pe-
dig egyedül érkezett ide az ember, csak leült, és gondolkozott.

A délután olyan csendes volt, hogy hallotta a pirosvállú csirö-
géket fáról fára repdesni a mély vizű tó partján, és a méheket is a 
patak mentén, ahogy az aranyvessző virágai körül döngicséltek 
a feje felett. Megemelte a hátizsákját, és behúzódott a fedett híd 
árnyékába, ahol valamivel hűvösebb volt a levegő. A legszebb ru-
háját viselte ma, valamint azt a fekete kappot, amelyet csak az 
igehirdetésekre vett fel kéthetente vasárnaponként. Felhajtotta a 
szoknyája alját, és leült az ablak alá, amely a kanyargó patakra 
nézett. Minden olyan békésnek tűnt. Azt kívánta, bárcsak a szívé-
ben is ilyen béke uralkodna, de nem ez volt a helyzet.

Még soha nem érzett ennyi ellentmondásos érzést, mint az 
elmúlt héten. Alig tudta elrejteni a boldogságát, amikor arra gon-
dolt, hogy új életet kezd majd vele. Az viszont szomorúsággal töl-
tötte el, hogy maga mögött kell hagynia a családját. Hogy fog neki 
hiányozni mamm, datt meg a gyerekek! Hogy fog túlélni akár egy 
napot is a szülei szeretete és bölcsessége nélkül? Hogy hajthatja 
álomra a fejét az öccse és a húgai puszija és ölelése nélkül? Vajon 
tudják, mennyire szereti őket? Vajon mindig emlékezni fognak rá?

A másik válaszút persze az lenne, hogy a szeretett férfi nélkül, 
a nélkül a férfi nélkül, akihez hozzá kíván menni, élje le az életét, 
de ez a lehetőség szóba sem került. Még az sem zavarta, hogy a 
férfi Mennischt, azaz mennonita, ráadásul az új rendből való. Jó em-
ber volt, kedves és szorgalmas. Ami pedig még ennél is fontosabb, 
hogy szerette őt. A felesége szeretett volna lenni. Mit számított, 
hogy egy leheletnyit másképp szerette Istent, vagy hogy az ő hit-
rendszere valamivel többet engedett meg a modern kor kényel-
méből, és hogy vezethetett autót?

A szüleinek számított. Próbálta elmagyarázni nekik, hogy jó 
férj lenne belőle, hogy keményen dolgozna, és eltartaná őt is és a 
gyerekeiket is. De a szülei Swartzentruberek voltak, a legkonzerva-
tívabb amish csoport tagjai. A szülei demutigok voltak, alázatosak, 
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egyszerűek, és tartották magukat az ősatyák szigorú tradícióihoz. 
Ablaktalan kocsikat vezettek, amelyek acélabroncsos fakerekeken 
futottak. Nemcsak hogy elutasították az elektromosságot, de az 
otthonukban még vízvezeték és linóleumpadló sem volt. A mamm-
ja főkötőt viselt, a ruhája pedig majdnem a bokájáig ért. A dattja 
pedig soha nem nyírta a szakállát.

A szülei úgy hitték, hogy ezek az értékek majd helyet biztosí-
tanak nekik a mennyben. Ő viszont azt tudta, hogy ezek a meg-
rendíthetetlen értékek azt is jelentik, hogy soha nem hallgatnák 
meg őt. Soha nem értenék meg. És soha, de soha nem fogadnák el. 
Végül nem is hagytak neki más választást, mint hogy döntenie 
kelljen. A családja — és az amish mivolta — vagy a jövő egy olyan 
férfival, akit jobban szeretett a saját életénél is.

Legutóbb két napja találkoztak ugyanezen a helyen. Elnevette 
magát, amikor a szerelme térdre ereszkedett, és megkérte a ke-
zét. Amikor egy amish lányt eljegyeznek, nem adnak neki gyűrűt, 
így úgy érezte magát, mint egy királylány, amikor azt mondta neki 
a férfi, hogy félretetetett egyet — igazi gyémánt egy egyszerű 
aranyfoglalatban —, amelyet majd akkor vesz át, amikor megkapja 
a fizetését. Az öröme csak akkor csappant meg egy kissé, amikor 
megemlítette, hogy a szülei soha nem adják rájuk az áldásukat. 
Még csak tizenhét éves volt, de már megkeresztelték. Azonnal vo-
natkozna rá a bann, a kiközösítés. Senki nem szólna hozzá. Senki 
nem ebédelne vele. Ami pedig a legrosszabb, megtiltanák neki, 
hogy találkozzon a húgaival és az öccsével. Mennyire belesajdult a 
szíve csak a gondolatba is!

Előző este, miután mindenki elment aludni, ő elővette a táská-
ját, és összepakolt. Alsónemű. Zokni. Egy váltás ruha. Egy rúd a 
mamm által főzött lúgos szappanból. Egy példány a Mártírok tük-
réből. Ugyan alig tudta eltenni a majdnem ezerkétszáz oldalas kö-
tetet, de ez volt az egyetlen dolog, amely nélkül nem bírt volna ki 
egy napot sem. Bármennyire is nehéz volt a szíve, ez a régi kötet, 
amely azokról az anabaptistákról ír, akik az életüket adták a hitü-
kért, egyszerre rémisztette meg és lelkesítette, hogy még jobban 
szeresse Istent. Az elkövetkező napokban pedig erejének és hité-
nek legapróbb morzsájára is szüksége lesz.
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Ma reggel, miután a dattja elment, belopózott az öccse és a 
húgai szobájába egy búcsúcsókért, a könnyeitől éppoly nedves 
lett a többiek arca, mint az övé.

— Szeretlek benneteket, kicsikéim — suttogta. — Legyetek jók! 
— Abban bízott, hogy a szülei majd néhány hét vagy hónap múlva 
rájönnek, hogy mennyire hiányzik nekik, és visszafogadják. Ő maga 
is belátta azonban, hogy nem így lesz, és ettől még keservesebben 
sírni kezdett, mert legbelül tudta, hogy többé nem láthatja őket.

Két óra alatt ért ki a fedett hídhoz. Kiverte a verejték minden 
egyes alkalommal, amikor egy kocsi vagy egy bricska elhaladt 
mellette. Rettegett attól, hogy valaki olyannal találkozik, akit is-
mer, és aki beárulja a szüleinél. Persze most már ez sem számítana 
igazán. Hamarosan úgyis rájönnek. Még akkor sem gondolná meg 
magát, ha megpróbálnák megállítani. Semmi sem állíthatja már 
meg. Semmi.

Kilépett a cipőjéből, és oda sétált, ahova bevésték a nevük 
kezdőbetűjét a fába. Nem volt valami felnőttes dolog, de a látvány 
ismét sírásra fakasztotta. Miután hónapokig bujkálniuk kellett, at-
tól tartva, hogy bármikor lelepleződhet a titkuk, most végre együtt 
lehetnek, mint férj és feleség. Mert össze fognak házasodni. Lesz 
egy otthonuk. Gyerekeik. A szíve megtelt szerelemmel, és nem 
először kérdezte meg Istent arról, hogy ha valami ennyire jó és 
tiszta, az miként lehet ennyire rossz.

Eltelve az érzelmektől ült vissza a csomagja mellé. A férfi ké-
sett, mint mindig, pedig alig várta, hogy végre láthassa őt. Maga 
elé tudta képzelni az arcát. Olyan jóképű volt, a tekintetéből pedig 
kedvesség áradt. Meg az a mosoly, amit csak neki tartogatott. Bár-
melyik pillanatban ideérhet a rozoga járgányával, a könyökét kiló-
gatva az ablakon, a rádió üvölt, a hajába belekap a szél. Csak meg 
kell várnia őt. Úgy gondolta, hogy akár az örökkévalóságig is várna 
rá, ha arra lenne szükség.

— Siess, szerelmem! — suttogta. — Siess!


