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Közelgő karácsony
Manhattan, 2019. december

Manhattan úgy megváltozik minden decemberben, hogy 
Maggie alig ismer rá. Ezúttal is turisták tömegei lepték el a 
 Broadway színházait meg a belvárosi áruházak előtti járdákat, és 
úgy hömpölyögtek, mint egy lusta folyó. Az üzletek és éttermek 
megteltek bevásárlótáskákkal rohangáló emberekkel, a láthatat-
lan hangszórókból karácsonyi zene szólt, és csillogó díszekbe 
öltöztették a szállodák előcsarnokait. A Rockefeller Center ka-
rácsonyfáját színes égők és ezernyi telefonvaku villanása ra-
gyogta be, és olyan forgalmi dugók keletkeztek, hogy gyakran 
érdemesebb volt gyalog közlekedni taxi helyett. A sétának azon-
ban megvoltak a hátrányai. Általában hideg szél süvített az épü-
letek között, ezért meleg alsóruházatot, sálat, kesztyűt és állig 
begombolt kabátot kellett viselni.

Maggie Dawes világéletében szabad és nyughatatlan lélek 
volt. Szerette a New York-i karácsonyokat, bár mindig megálla-
pította, hogy fényképen jobban mutatnak. Mint a legtöbb Man-
hattanben élő ember, ha tehette, ő is elkerülte a belvárost az 
ünnepek alatt. Szívesebben maradt a Chelsea-ben lévő otthona 
környékén, vagy melegebb tájakra utazott. Folyton úton lévő, 
szabadúszó fényképészként inkább New York-i lakcímmel ren-
delkező vándornak érezte magát, mint a város polgárának. Az 
éjjeliszekrényében tartott jegyzetfüzetben százas listát írt össze 
azokról a helyekről, ahová vágyott. Némelyik olyan távoli és 
annyira ismeretlen, hogy az odajutás is komoly előkészületet 
igényelt.
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A listát húsz éve vezette, amióta otthagyta a szabadegyete-
met. Ha valamiért megragadta a fantáziáját egy hely, felírta, és 
kihúzta azt, ahová eljutott. Fényképezőgéppel a nyakában bejárta 
az összes kontinenst, megfordult több mint nyolcvankét ország-
ban, és az Egyesült Államok ötven államából negyvenháromban. 
Több tízezer felvételt készített a botswanai Okavango-delta ál-
latvilágától kezdve a sarki fényig Lappföldön. Fényképezett az 
Inka Ösvényen, a Csontvázparton Namíbiában és Timbuktu 
romjainál. Tizenkét évvel ezelőtt megtanult búvárkodni, és tíz 
napon át dokumentálta a Raja Ampat-szigetek tengervilágát. 
Négy évvel ezelőtt ellátogatott Bhutánba, a híres Paro Taktsang-
ba, vagyis a Tigrisfészekbe, egy hegyoldalba épített buddhista 
kolostorba, ahonnan pazar kilátás nyílik a Himalájára.

Sokan irigyelték a kalandjai miatt, de Maggie megtanulta, 
hogy a kaland szónak nem csak jó értelme van. Úgy érezte, 
most is hasonló kalandban van része, legalábbis így mutatta be 
a helyzetét az Instagram-követőinek és a YouTube-csatornájára 
feliratkozóknak. Ez a kaland azonban a galériája és a Nyugati 
Tizenkilencedik utcában lévő, szűk, kétszobás lakása környékére 
korlátozta a mozgásterét az egzotikus úti célok helyett. E miatt a 
kaland miatt játszott el néha az öngyilkosság gondolatával.

Tudta azonban, hogy nem lenne rá képes. Már a gondolat is 
megrémítette, és ezt nyilvánosan elismerte az egyik YouTube- 
felvételen. Tíz évig csak szakmai videókat készített. Havi két- 
három posztban elmondta, hogyan választja ki a témáit, Photo-
shop-tanácsokat adott, és véleményezte az új fényképezőgépeket 
meg a kiegészítő felszereléseket. A YouTube-videók, az Instag-
ram-posztok, a Facebook-oldala és a honlapján található blog 
nagy népszerűségnek örvendtek a fotóőrültek körében, és jót 
tettek a szakmai hírnevének is.

Három éve azonban, egy hirtelen ötlettől vezérelve, feltett 
a YouTube-csatornájára egy videót, amelyben a nem sokkal ko-
rábban kapott diagnózisról beszélt, és amelynek semmi köze 
sem volt a fényképezéshez.
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Talán nem lett volna szabad közzétennie a felvételt, ame-
lyen összefüggéstelenül, rémülten és a bizonytalanságtól fojto-
gatva arról beszél, hogy IV. stádiumú melanomája van. Az inter-
net kietlen messzeségébe kiáltott, magányos, reményvesztett 
hang azonban felkeltette az emberek figyelmét. Maggie sem ér-
tette, miért, de a videó, az összes addigi közül pont az, először 
csak módjával, majd egyre növekvő számban vonzotta a fel-
használókat, végül hatalmas nézettséget produkált hozzászólá-
sokkal, kérdésekkel és pozitív értékelésekkel olyan emberektől, 
akik addig sohasem hallottak róla és a fotóiról. Mivel úgy érez-
te, kötelessége válaszolnia azoknak, akiket megérintett a helyze-
te, közzétett a diagnózisról egy újabb felvételt, amely még nép-
szerűbb lett. Azóta nagyjából havi rendszerességgel új posztokkal 
jelentkezett, főleg azért, mert úgy érezte, nincs más választása. 
Az elmúlt három év során beszámolt a különböző kezelésekről, 
azok hatásairól, és néha a műtéti hegeket is megmutatta. Beszélt 
a sugárkezelésekből visszamaradt égési sérülésekről, a hányin-
gerről, a hajhullásról, és őszintén eltűnődött az élet értelmén a 
kamera előtt. Szóba került a halálfélelem és a kérdés, létezik-e 
a másvilág. Nehéz témák, de hogy valamelyest gátat szabjon a 
búskomorságának, mindent elkövetett, hogy a lehető legderű-
sebb hangon beszéljen. Ez lehetett a népszerűség egyik oka. Bár 
ki tudja? Csupán az vált bizonyossá, hogy szinte teljesen akarat-
lanul a saját webes valóságshow-ja sztárja lett, amelynek az ele-
jén megcsillant ugyan a gyógyulás reménye, de az idő múlásával 
egyértelművé vált az elkerülhetetlen vég.

Aligha meglepő, hogy a nagy finálé közeledtével a nézettség 
egyre növekedett.

Az első Valóságvideóban, amelyet magában Rákvideónak ne-
vezett, Maggie fanyar mosollyal belenézett a kamerába, és ezt 
mondta:

– Amikor megtudtam, kivert a frász, aztán kezdett hozzám 
nőni.
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Tudta, hogy elég morbid szójáték, de az egész helyzet telje-
sen valószínűtlen volt számára. Miért pont vele történik? Ab-
ban az időben harminchat éves volt, rendszeresen sportolt, és 
viszonylag egészségesen étkezett. A családjában sosem volt rá-
kos megbetegedés. A borongós Seattle-ben nőtt fel, és Manhat-
tanben élt, ami eleve kizárja a sok napsütést. Ráadásul sohasem 
járt szoláriumba. Semmi értelme nem volt az egésznek, de pont 
ez a lényege a ráknak. A rák nem válogat, csak megtámadja a ki-
szemelt szerencsétlen áldozatot. Maggie végül megértette, jobb 
lenne, ha azt kérdezné: Miért ne pont vele történne? Nem tar-
totta magát különleges embernek, és ugyan előfordult az élete 
során, hogy néha érdekesnek, intelligensnek, sőt, olykor csinos-
nak találta magát, de sohasem gondolta magát különlegesnek.

Amikor megkapta a diagnózist, esküdni mert volna rá, hogy 
tökéletesen egészséges. Egy hónappal korábban a Maldív-szige-
tekhez tartozó Vaadhoon járt, ahol fotósorozatot készített a 
Condé Nast számára. A part menti biolumineszcenciát akarta 
megörökíteni, amely természetes módon belülről világítja meg 
az óceán habjait. A kísérteties és egyben lenyűgöző látvány a 
planktonoknak köszönhető, és Maggie még arra is szánt időt, 
hogy saját maga számára is készítsen felvételeket, amelyeket 
idővel a galériában akart értékesíteni.

Az egyik délután, fényképezőgéppel a kezében, egyedül sé-
tált a szállodához közeli, szinte teljesen néptelen tengerparton, 
és alkalmas helyet keresett az esti fotózáshoz. A part egy része, 
esetleg egy előtérben álló szikla, az égbolt és természetesen a 
fodrozódó hullámok képe jelent meg a képzeletében. Már több 
mint egy órája fényképezett különböző látószögből és helyek-
ről, amikor elsétált mellette egy pár, kéz a kézben. Annyira le-
kötötte a munka, hogy szinte észre sem vette őket.

Néhány pillanat múlva, miközben a partot mosó hullámo-
kat nézte a keresőben, megszólalt valaki a háta mögött. Angolul 
beszélt, erős német akcentussal.

– Látom, elfoglalt, bocsásson meg, ha zavarok – kezdte a nő.
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– Tessék – felelte Maggie, miközben leeresztette a kameráját.
– Tudom, nem az én dolgom, de megnézette már orvossal 

a lapockáján lévő sötét foltot?
Maggie összeráncolt homlokkal forgatta a fejét, de hiába, 

nem látta a fürdőruha pántja mellett lévő foltot.
– Nem tudtam, hogy ott van – mondta, zavartan hunyo-

rogva az asszonyra. – Miért érdekli?
– Hadd mutatkozzam be – felelte az ötvenes éveiben járó, 

őszülő, rövid hajú hölgy. – Dr. Sabine Kessel vagyok. Bőrgyó-
gyász, Münchenből. Rendellenesnek tűnik ez a folt.

– Úgy érti, rákom van? – kérdezte Maggie.
– Nem tudom, de az ön helyében haladéktalanul megvizs-

gáltatnám – felelte a nő óvatosan. – Az is lehet, hogy semmiség.
Ám az is lehet, hogy komoly, gondolta Maggie.
Öt éjszakába telt, mire elkészültek a kívánt felvételek, és 

elégedett lett az eredménnyel. A digitális utómunkák során 
akarta tökéletesíteni a fotókat, mert manapság az igazi művészet 
ott tör felszínre. Ennek ellenére tudta, remekül sikerültek a ké-
pek. Anélkül, hogy különösebben aggódott volna, négy nappal 
a hazatérése után időpontot kért dr. Snehal Khatritól, egy Up-
per East Side-i bőrgyógyásztól.

A foltot biopsziának vetették alá 2016 júliusában, majd 
újabb vizsgálatok következtek. MRI- és PET-felvételeket készí-
tettek a Memorial Sloan Kettering Kórházban a hónap végén. 
Miután megjöttek az eredmények, dr. Khatri leültette Maggie-t 
az egyik vizsgálóban, majd halkan és komoran közölte vele, 
hogy IV. stádiumú melanomája van. Még aznap bemutatták dr. 
Leslie Brodigan onkológusnak, aki később a kezelést végezte. 
Az első vizit után Maggie utánanézett a betegségnek az interne-
ten. Bár dr. Brodigan azt mondta, a statisztikák félrevezetők, 
mert szinte minden eset egyedi, Maggie-t elkeserítették az ada-
tok. A IV. stádiumú melanoma túlélési rátája a diagnózist köve-
tő öt év elteltével tizenöt százalék alá csökken.
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Megdöbbenve és kétségbeesetten, másnap elkészítette az 
első Rákvideót.

Mivel először annyira megdöbbent, hogy alig emlékezett 
valamire, a második találkozás alkalmával dr. Brodigan – aki ra-
gyogó kék szemével, szőke hajával maga volt a jó egészség meg-
testesítője – ismét mindent elmagyarázott a betegségről. A IV. 
stádiumú melanoma lényegében azt jelenti, hogy a rák nemcsak 
a távolabbi nyirokcsomókra terjedt át, hanem más szervekre is, 
Maggie esetében a májára és a gyomrára. Az MRI- és a PET-fel-
vételek kimutatták, hogy a rákos daganatok úgy ellepték a teste 
egészséges részeit, mint hangyák az erdei asztalon hagyott ele-
mózsiát.

A lényeg az lett, hogy a következő három és fél év a kezelé-
sek meg a lábadozás nyűgével telt, amely során a szorongás sö-
tét útvesztőiben néha felcsillant a remény. A rákos nyirokcso-
mókat műtétileg eltávolították, akárcsak az áttéteket a májban és 
a gyomorban. Az operációt iszonyú fájdalmakkal járó sugárke-
zelés követte, amely során több helyen elfeketedett a bőre, és 
újabb forradások kerültek a műtéti hegek mellé. Maggie meg-
tudta, többfajta melanoma létezik a IV. stádiumon belül, ame-
lyek más és más kezelést igényelnek. Az ő esetében immunterá-
piát írtak elő, ami két évig eredményesnek látszott, de végül 
mégis csődöt mondott. Ezután, múlt áprilisban megkezdődött a 
hónapokig tartó kemoterápia. Gyűlölte a mellékhatásait, de 
meg volt róla győződve, hogy eredményes lesz. Miért ne lenne 
az, gondolta, hiszen a kezelés minden mást is kiirt a szervezeté-
ben. Manapság alig ismerte meg önmagát a tükörben. Az étel 
ízét majdnem mindig keserűnek vagy sósnak érezte, ezért alig 
evett, és a már amúgy is meggyötört teste újabb tíz kilogram-
mot vesztett. Maggie ovális, barna szeme beesetté és aránytala-
nul naggyá vált kiugró járomcsontja felett, és az arcbőre meg-
feszült a koponyáján. Mindig fázott, ezért vastag pulóvereket 
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viselt, még a túlfűtött lakásban is. Sötétbarna haja teljesen ki-
hullott, majd idővel foltokban elkezdett visszanőni, de világo-
sabb és olyan vékony szálú lett, mint egy csecsemőé, ezért szin-
te mindig fejkendőt vagy kalapot viselt. A nyaka olyan vézna és 
törékeny lett, hogy kénytelen volt sállal eltakarni, nehogy foly-
ton meglássa a tükröződő felületeken.

Valamivel több, mint egy hónappal ezelőtt, november ele-
jén újra CT- és PET-felvételeket készítettek, és decemberben 
ismét találkoznia kellett dr. Brodigannel. A doktornő a szoká-
sosnál tapintatosabbnak tűnt, és a szeme megtelt együttérzéssel. 
Elmondta Maggie-nek, hogy a kezelés több mint három éve 
alatt a kór terjedése ugyan lelassult, de nem állt meg. Amikor 
Maggie megkérdezte, milyen egyéb kezelési lehetőségek létez-
nek, dr. Brodigan finoman arra terelte a szót, hogy fordítsa in-
kább a figyelmét az életminőségre a hátralévő időben.

Így adta Maggie tudtára, hogy a vég elkerülhetetlen.

Több mint kilenc évvel ezelőtt Maggie egy Trinity nevű 
művésszel nyitott közös galériát, ahol a férfi szobrai foglalták el 
a hely nagy részét. Trinity igazi neve Fred Marshburn volt, egy 
kiállításmegnyitón ismerkedtek össze, ami elég szokatlan volt, 
hiszen Maggie ritkán járt ilyen eseményekre. A szobrász már 
akkoriban rendkívül népszerűnek számított, és egy ideje kacér-
kodott a gondolattal, hogy saját galériát nyit. Csak az akadályoz-
ta meg ebben, hogy esze ágában sem volt menedzselni a galé-
riát, sőt, egyetlen percet sem akart ott tölteni. Mivel egyből 
összebarátkoztak, és a fotók semmilyen szempontból sem je-
lentettek konkurenciát a szobroknak, megállapodást kötöttek. 
Szerény fizetés fejében Maggie viszi az üzletet, és kiállíthatja a 
legjobb munkáit. Abban az időben ez presztízskérdésnek szá-
mított, mert elmondhatta, hogy saját galériája van, és természe-
tesen a Trinitytől kapott pénz is jól jött. Az első két évben alig 
vásároltak a fotóiból.
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Mivel Maggie abban az időben elég sokat, legalább száz na-
pot utazott évenként, a galéria mindennapos működtetését egy 
Luanne Sommers nevű asszonyra bízta. Luanne gazdag, elvált 
nő volt, felnőtt gyerekekkel. Csupán annyi szakmai tapasztalat-
tal rendelkezett, mint egy amatőr műgyűjtő, de meg kell hagy-
ni, remek érzékkel vásárolt a környék elegáns és méregdrága 
áruházaiban. Ennek megfelelően csodásan öltözködött, lelkiis-
meretesen végezte a munkáját, kötelességtudó volt, szívesen ta-
nult, és cseppet sem érdekelte, hogy alig keres többet a mini-
málbérnél. Ahogy mondogatta, annyi asszonytartást kap, hogy 
fényűző körülmények között élheti nyugdíjas napjait, és nem 
győzte a sok ebédmeghívást.

Luanne született értékesítő volt. A kezdetek kezdetén Mag-
gie elmagyarázta neki az összes kép technikai hátterét és a felvé-
telekhez köthető valamennyi történetet, amelyek gyakran leg-
alább olyan érdekesek voltak, mint maga a fotó. Trinity alkotásai, 
amelyek különböző anyagokból – mint vászon, fém, műanyag, 
ragasztó, festék – és olyan tárgyakból álltak, amelyeket szemét-
telepekről szedett össze – például szarvasagancsok, befőttes-
üvegek és konzervdobozok –, elég eredetiek voltak, hogy lelkes 
vitát váltsanak ki a nézők között. A művészt imádták a műkriti-
kusok, és borsos áruk ellenére jól mentek a munkái. A galéria 
nem reklámozta magát, és nem fogadott vendégművészeket, 
ezért nem kellett megőrülni a sok teendőtől. Előfordult olyan 
nap, hogy csupán néhány ember tévedt a galériába, és az év utol-
só három hetében nem nyitottak ki. Maggie, Trinity és Luanne 
hármasa remek csapatnak bizonyult, és kiállta az idő próbáját.

Két dolog azonban mindent megváltoztatott. Először is, 
Maggie Rákvideói új embereket vonzottak a galériába. Nem a 
szokásos, kortárs művészetekért és fotográfiáért rajongó embe-
reket, hanem egyszerű turistákat Tennesseeből vagy Ohióból, 
akik az Instagramról vagy a YouTube-ról ismerték Maggie-t, és 
együttéreztek vele. Némelyikük megkedvelte a fényképeit is, de 
a legtöbbjük egyszerűen csak találkozni akart vele, vagy vásárol-
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ni akart egy aláírt fotót emlékül. A telefon folyton csengett, és 
özönlöttek a rendelések az ország különböző pontjairól, ráadá-
sul az interneten keresztül is komoly forgalmat bonyolítottak. 
Maggie és Luanne alig győzte a munkát, és tavaly úgy döntöt-
tek, hogy az ünnepek alatt is nyitva tartják a galériát, mert a 
 tömeg egyre csak özönlött. Maggie ekkor tudta meg, hogy ha-
marosan elkezdődik a kemoterápia, ami hónapokra munkakép-
telenné teszi. Egyértelművé vált, hogy fel kell venniük valakit, 
és ezzel Trinity is teljesen egyetértett. A sors úgy akarta, hogy 
másnap besétált a galériába egy Mark Price nevű fiatalember, 
aki Maggie-t kereste. Maggie alig akarta elhinni, hogy ilyen vé-
letlen előfordulhat.

Mark Price friss diplomás létére úgy nézett ki, mint egy 
középiskolás. Maggie először azt hitte, újabb videórajongóval 
találkozik, de csak félig lett igaza. Mark nem tagadta, hogy az 
internetről ismeri a fotókat, külön méltatta a videókat is, és vé-
gül átnyújtotta az önéletrajzát. Elmondta, állást keres, és nagyon 
szeretne elhelyezkedni a művészetek világában. Hozzátette, a 
művészet és a fotográfia segítségével olyan új gondolatokat is 
kommunikálni lehet, amelyek szavakkal nem kifejezhetők.

Annak ellenére, hogy Maggie-nek voltak fenntartásai egy 
rajongó alkalmazásával kapcsolatban, még aznap leült Markkal. 
Az interjú során kiderült, hogy a fiatalember alaposan felké-
szült. Részletesen ismerte Trinity munkásságát, külön kitért 
egy-egy alkotásra, amelyeket a Modern Művészeti Múzeum-
ban, illetve a New School Egyetemen állítottak ki, és párhuza-
mot vont a szobrai és Robert Rauschenberg kései munkái kö-
zött, mindezt értelmesen és nem túllihegve a témát. Ezek után 
nem volt meglepő, hogy Maggie alkotásait is alaposan és közel-
ről ismerte. A hibátlan válaszok ellenére Maggie kissé vonako-
dott, és nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy csak egy 
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újabb olyan emberrel hozta össze a sors, aki közelről akarja vé-
gignézni a haláltusáját.

Bár tudta, hogy hamarosan kénytelenek lesznek alkalmazni 
valakit, az interjú végén Maggie mégis azt mondta, jelenleg 
nincs szükség új munkaerőre, amire Mark udvariasan csak any-
nyit kérdezett, ennek ellenére átnyújthatná-e az önéletrajzát. 
Visszagondolva, ezzel a mondattal vette le a lábáról: „Ennek el-
lenére engedje meg, hogy átnyújtsam az önéletrajzomat.”

Kissé régiesen és arisztokratikusan fogalmazott, és Maggie 
nem tudta elfojtani a mosolyát, amikor Mark átnyújtotta a do-
kumentumot.

A hét folyamán Maggie posztolt pár hirdetést a szakmai 
honlapokra, és felhívta néhány más galériában dolgozó ismerő-
sét. Ezután folyamatosan özönlöttek az érdeklődések meg az 
önéletrajzok a postafiókjába, és Luanne hat jelentkezőt megin-
terjúvolt. Eközben Maggie vagy hányt, vagy hányingertől szen-
vedett otthon, mert abban az időben kapta meg az első infúziós 
kezelését. Csupán egy jelentkező bizonyult alkalmasnak máso-
dik interjúra, de amikor végül a hölgy nem jött el a megbeszélt 
időpontra, kihúzták a nevét a listáról. Luanne aggódva látogatta 
meg Maggie-t, hogy tájékoztassa. Maggie napok óta nem tette 
ki a lábát a lakásból, a kanapén feküdt, és a Luanne-től kapott 
gyümölcs- és fagylaltturmixot kortyolgatta, az egyetlen dolgot, 
amit magába tudott préselni.

– Nem hiszem, hogy nem találunk senkit – mondta Mag-
gie a fejét csóválva.

– Nincs tapasztalatuk, és fogalmuk sincs a művészetről – 
méltatlankodott Luanne.

Neked sem volt, tehette volna hozzá Maggie, de nem szólt, 
mert tudta, az asszony barátként és alkalmazottként is dereka-
san megállja a helyét, igazi kincs. Meleg szívével és rendíthetet-
len nyugalmával már régóta többnek számított egyszerű alkal-
mazottnál.
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– Megbízom a véleményedben. Elölről kell kezdenünk – 
mondta Maggie erőtlenül.

– Biztos, hogy nincs más a jelentkezők között, akit érdemes 
meginterjúvolni? – kérdezte az asszony csüggedten. Váratlanul 
Maggie eszébe jutott Mark Price, és az udvarias mondat, amely-
lyel azt kérdezte, átnyújthatná-e az önéletrajzát. – Min moso-
lyogsz?

– Nem mosolygok – felelte Maggie.
– Dehogynem. Már ismerlek. Mi jutott eszedbe?
Hogy időt nyerjen, Maggie ismét belekortyolt a turmixba, 

majd végül kibökte:
– Egy fiatalember járt a galériában, mielőtt meghirdettük az 

állást. Még most sem tudom hová tenni. Azt hiszem, az önélet-
rajza most is ott van az asztalomon – mondta, és megvonta a 
vállát. – Az sem biztos, hogy érdekli még az állás – tette hozzá, 
mintha ezzel akarná lezárni az ügyet.

Miután Luanne megtudta, hogy került Mark a galériába, el-
húzta a száját. Már nagyon jól ismerte a betévedő emberek mo-
tivációját, és tudta, akik Maggie videói miatt jönnek, gyakran bi-
zalmi viszonyban képzelik magukat vele, olyan embernek tartják, 
akitől megértésre és együttérzésre számíthatnak. Sokszor elme-
sélik a történetüket, a kiállt szenvedéseket és a szeretteik elvesz-
tését. Annak ellenére, hogy Maggie szívesen meghallgatta őket, 
néha túl nagy tehernek bizonyult számára a bátorításuk, mert 
magában is alig tartotta a lelket. Luanne mindent megtett, hogy 
a rámenősebbeket távol tartsa.

– Megnézem az önéletrajzát, és beszélek vele – ajánlotta 
Luanne. – Azután meglátjuk, mit tegyünk.

A következő héten az asszony felhívta Markot. A beszélge-
tést két hivatalos interjú követte, amelyek közül az egyiken Tri-
nity is részt vett. Luanne áradozott a fiatalemberről, de Maggie 
még így is ragaszkodott hozzá, hogy újra beszéljen Markkal. 
Négy napba tellett, mire elég erőt gyűjtött, hogy ismét bemen-
jen a galériába. Mark Price öltönyt viselt, időben érkezett, és 
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kezében egy vékony mappával lépett az irodába. Maggie-t a 
hányinger kerülgette, miközben ismét átnézte az önéletrajzot, 
megjegyezve, hogy Mark az Indiana állambeli Elkhartból szár-
mazik, és látva, hogy mikor diplomázott a Northwestern Egye-
temen, gyors fejszámolást végzett.

– Ezek szerint huszonkét éves – mondta.
– Igen.
A fiú gondosan elválasztott hajával, kék szemével és baba-

arcával úgy nézett ki, mint aki most indul az érettségi bankettre.
– Látom, hittudományt hallgatott – folytatta Maggie.
– Igen.
– Miért pont hittudományt?
– Apám lelkipásztor. Azt tervezem, hogy én is e téren szer-

zek mesterfokú végzettséget, és a nyomdokaiba lépek – felelte 
Mark. Ez cseppet sem lepte meg Maggie-t.

– Miért érdekli a művészet, ha egyházi pályára készül? – 
kérdezte.

Mark összeérintette az ujjai hegyét, és látszott, hogy alapo-
san megfontolja a választ.

– Mindig úgy éreztem, hogy a művészet és a hit közös tő-
ről fakad. Mindkettő eszközként szolgál az ember számára, 
hogy megismerhesse a saját érzelmeinek mélységét, és hogy 
megtalálja a választ, mit jelent számára a művészet. Az ön és 
Trinity művei mindig elgondolkodtatnak, és ami a legfonto-
sabb, olyan érzéseket keltenek bennem, amelyek során ámulat-
ba esem. A hit számomra ugyanezt jelenti.

Jó válasz volt, Maggie-nek mégis olyan érzése támadt, 
mintha Mark titkolna valamit. Elhessegette magától a gondola-
tot, és szokványos kérdésekkel folytatta az interjút, az eddig 
végzett munkáival, a fotóművészettel és a kortárs szobrászattal 
kapcsolatban, majd végül hátradőlt a székben.

– Miért gondolja, hogy megfelel az elvárásainknak? – kér-
dezte.

Markot nem ejtette zavarba a sok kérdés.
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– Először is, úgy érzem, jól együtt tudnék dolgozni Ms. 
Sommersszel. Az interjúnk után megengedte, hogy elidőzzem 
a galériában, és további kutatás után leírtam néhány gondolatot 
a kiállított alkotásokról – mondta, és átnyújtotta az irattartót. 
– Ms. Sommersnek is adtam egy másolatot.

Maggie átlapozta a mappát. Az egyik oldalon megállt, bele-
olvasott abba a részbe, amelyben egy Dzsibutiban, 2011-ben ké-
szült fényképéről ír. Abban az időben évtizedek óta nem tapasz-
talt aszály sújtotta az országot. A kép előterében egy tevecsontváz 
feküdt, a háttérben csodálatosan színes ruhákba öltözött három 
család látható, amelynek tagjai vidáman és mosolyogva menetel-
nek egy kiszáradt folyómederben. Viharfelhők gyülekeznek az 
égbolton, amelyet narancsszínűre és vörösre fest a lenyugvó nap. 
Mindez éles kontrasztot alkot a napszítta csontvázzal és a csapa-
dék hiányától kiszáradt, töredezett földdel.

Mark észrevételei meglepő technikai jártasságról és érett 
gondolkodásról tanúskodtak. Maggie pontosan arra törekedett, 
hogy megjelenítse a reménytelenség ellenére felragyogó való-
színűtlen jókedvet és az ember jelentéktelenségét a természet 
kiszámíthatatlan erőivel szemben. Mark remekül megérezte a 
szándékot.

Maggie becsukta a mappát, mert nem volt értelme tovább 
olvasni.

– Úgy látom, jól felkészült, és a korához képest meglepően 
érett a látásmódja, de nem ezzel van gondom. Szeretném tudni 
az igazi okot, amiért jelentkezett.

– Úgy vélem, nagyon különlegesek a képei – felelte Mark 
összeráncolt homlokkal. – Akárcsak Trinity szobrai.

– Ez minden? – kérdezte Maggie.
– Hogy érti?
– Őszinte leszek – mondta Maggie, és felsóhajtott. Túl fá-

radt és beteg volt, és túl kevés ideje volt hátra, hogy ne legyen 
őszinte. – Már azelőtt leadta az önéletrajzát, hogy meghirdettük 
az állást, és beismerte, hogy kedveli a videóimat. Ez aggodalom-
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mal tölt el, mert néhányan, akik látták a betegségemről szóló 
felvételeket, abba az illúzióba ringatják magukat, hogy közel áll-
nak hozzám. Nem szeretnék ilyen alkalmazottat – tette hozzá 
határozottan. – Az a vágya, hogy összebarátkozunk, és mély, 
bensőséges beszélgetéseket folytatunk? Erre nincs esély, mert 
nem szándékozom sok időt a galériában tölteni.

– Megértem önt – felelte Mark udvariasan és nyugodtan. 
– Az ön helyében én is így éreznék. Biztosíthatom róla, az 
egyetlen szándékom az, hogy kiváló munkatárs legyek.

Maggie nem döntött azonnal. Aludt rá még egyet, és más-
nap megbeszélte az ügyet Luanne-nel és Trinityvel, akik Mag-
gie további kételyei ellenére bizalmat szavaztak a fiúnak. Mark 
május elején munkába állt.

Maggie nem bánta meg a döntést. A nyár folyamán elvég-
zett kemoterápia teljesen kiütötte, ezért egy héten csupán né-
hány órát töltött a galériában. Amikor néha találkoztak, Mark 
maga volt a megtestesült professzionalizmus. Vidáman köszön-
tötte Maggie-t, sokat mosolygott, és mindig Ms. Dawesnak 
szólította. Sohasem késett a munkából, sohasem jelentett bete-
get, nem zavarta az irodában, csak akkor kopogtatott be halkan, 
ha egy komoly gyűjtő vagy vásárló kifejezetten ragaszkodott a 
jelenlétéhez. Mark nagyon komolyan vette az interjún elhang-
zottakat, ezért sohasem hozta szóba az újabb posztokat, és nem 
tett fel személyes kérdéseket. Alkalomadtán reményének adott 
hangot, hogy Maggie jól érzi magát, és ennyi pont belefért, 
mert Mark nem tolakodott, és teljesen a nőre bízta, mennyit 
oszt meg az állapotáról.

Továbbá, és ez a legfontosabb, Mark remekül végezte a 
munkáját. A vásárlókkal udvarias volt, és levette őket a lábukról, 
a videórajongókat udvariasan, de határozottan távol tartotta, és 
remekül értett az értékesítéshez, valószínűleg azért, mert alap-
vetően nem volt tolakodó típus. Általában a második vagy har-
madik csengésre felvette a telefont, és gondosan becsomagolta 
az interneten rendelt, postázandó alkotásokat. Hogy mindennel 
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végezzen, rendszerint egy-két órával zárás utánig dolgozott. 
Luanne annyira megszerette, hogy nyugodt szívvel bízta rá a 
galériát, amikor a lányával és az unokáival decemberben eluta-
zott Mauira egy hónapra. Ezt majdnem minden évben megtet-
te, amióta a galériában dolgozott.

Maggie rádöbbent, hogy mindez cseppet sem érte váratla-
nul. Az már sokkal inkább meglepte, hogy a Markkal szembeni 
korábbi fenntartásai az utóbbi hónapokban átadták a helyüket 
az egyre erősödő bizalomnak.


