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Első fejezet

Metsző hideg volt. A levegő szinte vibrált a várakozástól.
Délután négy óra felé mintha megállt volna a világ. Minden
megdermedt, madár se rebbent, a másodperc törtrészéig
mélységes, néma csend támadt. A férfiak, asszonyok, gye-
rekek mintha maguk is a jeges földhöz fagytak volna.

A jelenlévőknek persze fel sem tűnt saját villanásnyi
mozdulatlanságuk. Ha valami kifürkészhetetlen okból még-
is felfigyelnek erre a csendre, ha mintegy üvegnegatív-
ra fotografálva elraktározzák elméjükben, a később emlék-
ként előhívott kép láttán rájöhettek volna: ez a pillanat volt
a kezdet. Az óra tovább ketyegett, majd elütötte a négyet.
Az élőkép megmozdult. Késik a vonat.

Bár egyelőre még nem havazott, a levegőben érezhető
volt a készülő hóvihar szaga. A földet borító hótakarót már
letaposták. A tarló a szemhatáron észrevétlenül veszett be-
le a fekete égboltba. Hegyes búzaszárak meredeztek ki a
hó alól. Varjak csipegették a semmit. A fekete folyó megder-
medt olajra hasonlított.

Végül is ki mondta, hogy a pokol csak forró lehet,
gondolta egyszerű öltözetében Ralph Truitt a jéggé fa-
gyott világvégi városka jéggé fagyott vasútállomásán.
Talán inkább éppen ilyen. Minden perccel egyre sötétebb.
A csontig hatoló hideg szinte lenyúzza az ember bőrét.

A sokaság közepén ácsorgó férfi határtalanul magányos
volt. Úgy érezte, életének tágas, jéggé dermedt színterén,
ahol az üres kezek és szívek mind tőle várnak segítséget,
valahogy mindenkinek megvan a maga helye. Mindenkinek,
csak neki nem. Az ő osztályrésze a semmi. Nem akadt egyet-
len hely sem ebben a bénult, keserű világban, ahol megpi-
henhetett volna.

Ralph Truitt ezüst zsebórájára pillantott. A vonat valóban
késik. Tudták ezt a körülötte állók is, akik némán bámulták
a férfit. Pedig úgy számított, ma pontos lesz a vonat. Percre
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pontos, mondogatta. Úgy rendelkezett erről a pontosságról,
ahogyan mások a sztékjüket süttetik ki saját szájuk íze sze-
rint. Most meg áll itt, mint valami bolond, és mindenki őt
bámulja. Semmi kétség, bolondot csinált magából. Még ez
az apróság sem sikerült neki. Reményének utolsó szikrája
is semmivé lesz.

Truitt megszokta, hogy minden az ő akaratának engedel-
meskedjék. Feleségének és gyermekeinek húsz évvel aze-
lőtti elvesztésekor reményei és nagyratörő tervei is szét-
foszlottak. E kezdeti megrázkódtatás kérlelhetetlenné tet-
te, mivel egyedül így tudott védekezni a lelkét szorongató
rettegés ellen. Be is vált. A város népe tisztelte, sőt félte is
ezt a kérlelhetetlenséget. Most meg tessék, hát nem késik
a vonat?

A városiak fel-alá sétálgatva bámészkodtak a peronon,
mint akik nem is a késlekedő vonatra várakozó Ralph Tru-
itt miatt jöttek ki ide. Még tréfálkoztak is egymás között.
Nevettek. Halkan beszéltek, tiszteletben tartva Ralph Tru-
itt kudarcát. A vonat késik. Hóvihar közeleg. Érezni a leve-
gőben. Ahogy minden tavasszal elérkezik az a nap, amikor
a városka asszonyai már a meleg beköszönte előtt mintegy
titkos jelre hirtelen mind felöltik nyári ruháikat, megvan az
ideje a tél korai próbálkozásainak is. 1907-ben az első zi-
mankós nap október 17-re esett. Délután négy óra volt, és
már majdnem teljesen sötét.

A bámészkodók egyszerre tartották szemmel a közeledő
vihart és Ralphot. Várakozva kémlelték, össze-összenéztek,
valahányszor a férfi ezüst zsebórájára pillantott. Késik a vo-
nat.

Megérdemli, gondolták néhányan, nagyrészt férfiak.
Mások, főleg az asszonyok engedékenyebbnek bizonyultak.
Talán most, gondolták, talán most, ennyi év után.

Ralph tudta, hogy róla folyik a szó, és abban sem ké-
telkedett, hogy a városiak azonnal hangot adnak szemé-
lyéhez fűződő vegyes érzelmeiknek, amint ő kényszerű
udvariassággal, kalapját megbillentve odébb lép. Kiolvas-
hatta a szemükből. Életének minden napján kísértette ez a
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kissé meghunyászkodó fecsegés, a múltjának közismert tör-
ténetei fölött óhatatlanul felharsanó kacaj. Nagyritkán egy-
egy kedves szó is elhangzott, hiszen még így is volt Ralph-
ban valami könyörületre méltó.

Tudta, nem szabad megadnia magát. Nem görnyedhet
össze a fagyban, nem toporoghat, a tenyerét sem lehelget-
heti. Nincs más megoldás, mint belenyugodni a hidegbe,
elfogadni, hogy megérkezett, és jó darabig marad is. Bele
kell sétálni, mint a langyos tavaszi szellőbe. Eggyé kell válni
vele, hogy egy-egy küzdelmes nap után ne görcsösen sajgó
vállal és pirosan égő tenyérrel feküdjön le az ember.

Vannak elkerülhető dolgok, gondolta Ralph. A hideg
azonban oly sok minden mással együtt nem az.
A nehézségek elől nem lehet kitérni, azok egyszerűen csak
megtörténnek az emberrel. Veszteség. Csalódás. Végzetes
csapások.

Ralph rendíthetetlenül, mellét kidüllesztve dacolt a hi-
deggel. A pletykának fittyet hányva figyelte a távolba ve-
sző vonatsíneket. Maga is meglepődött, amiért nem szűnik
meg azt remélni, hogy derék embernek néz majd ki, aki
se nem túl öreg, se nem túl eszelős, és nem is túl könyör-
telen. Remélte, hogy erre a hóvihart megelőző egyetlen
órára háborgó lelke és reménytelen magánya valahogyan
láthatatlanná válik.

Jó ember akart lenni, és nem is volt rossznak mondható.
Első csalódása óta megtanult nem akarni. Most azonban ré-
mülten és bosszúsan kapta magát az újból feltörő akaráson.

Mielőtt elindult volna a pályaudvarra, otthon öltözködés
közben véletlenül megpillantotta saját tükörképét. Ijesz-
tő látvány volt. Borzalmas, mit művelt arcával a gőg és a
bánat. Az évtizedes gyűlölet, düh és lelkifurdalás.

Indulás előtt ingnyaka begombolásával és nyakkendőkö-
téssel foglalta le a kezét, ahogyan reggelente is. A kínosan
precíz emberek feszült figyelmével igazgatta öltözékét. Ám
amíg a tükörben nem szembesült saját görcsös reményé-
vel, őrült vállalkozásának egyetlen pontján sem jutott eszé-
be, hogy amikor majd végre eljön a pillanat, ő gyenge lesz
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szembenézni vele. A pókhálós tükörben látható beesett arc
azonban óhatatlanul kétségeket ébresztett benne. Nem fog-
ja kibírni az újjászületés gyötrelmeit. Annyi évig volt halott,
annyi évig viselte a gyűlöletes szégyent! De nem adta fel,
ha minden egészséges ösztöne ezt sugallta is. Nem adta fel
a reggeli ébredéseket, az étkezést, az utat a városba, nem
adta fel apja üzletét, és bármennyire próbált is kibújni aló-
la, végül azt a felelősséget sem rázta le, amit a város lakói
jelentettek számára. Azt hitte, arcáról egyetlen kifejezés ol-
vasható le csupán: minden a legnagyobb rendben. Nincs
semmi baj.

Ezen a reggelen azonban a pókhálós tükörben
nyilvánvaló lett számára, hogy mindössze önmagát sikerült
becsapnia. Valójában végtelenül fontos neki ez az egész.

A városka lakói és gyerekeik néha megbetegedtek.
A házastársak vagy szerették egymást, vagy nem. Ralphot
szüntelenül kísértette a ruhák alatt rejtőző érzékiség, a
mások teste. A mások gyönyöre. Az érintések. A gyerekek
időnként meghaltak, sőt előfordult, hogy a diftéria, a tí-
fusz vagy az influenza egyetlen hónap leforgása alatt egész
családokat vitt el. A házastársak a hidegtől eszüket veszt-
ve, egyik napról a másikra felgyújtották saját házukat, vagy
tulajdon rokonaikat, gyermekeiket lőtték agyon. Mindenki
szeme láttára letépték magukról a ruhát, az utcára vizeltek,
összerondították a templomot, vonaglottak, mint akiket kí-
gyók marnak. Egészséges jószágot pusztítottak el, leéget-
ték saját pajtáikat. Az újság hetente adott hírt ilyesmikről.
Minden napra jutott egy-egy tragédia, amikor a hétköznapi
élet szabályai megmagyarázhatatlan módon kudarcot val-
lottak.

Az emberek néha benzinbe áztatott ruhájukban
túlságosan közel merészkedtek a tűzhöz, és felgyullad-
tak. Mérget ittak vagy egymást mérgezték meg. Leányokat
nemzettek tulajdon leányaiknak. Ép elmével aludtak el, reg-
gelre elment az eszük. Megszöktek. Felakasztották magu-
kat. Előfordult az ilyesmi.
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Ralph pedig azt hitte, arca, sőt egész teste mindeközben
kifürkészhetetlen marad, és igaz részvétet tanúsít az em-
berek bánata, visszás helyzete és nehézségei iránt. Estén-
ként próbálta elhessegetni magától ezeket a gondolatokat,
ma reggel azonban kénytelen volt szembesülni igyekvése
hiábavalóságával.

Bőre hamuszürke volt. Elvékonyodott haja ritkásabbnak
tűnt, mint amilyenre emlékezett. Száját és szemzugait le-
felé görbítette az örökös bánat és leereszkedés. Feje kissé
hátrabillent a folyamatos igyekezettől, amivel a hozzá túl
közel merészkedőket vagy a túl hangosakat próbálta szem-
mel tartani. Jól láthatóak voltak e rettenetes ridegségből fa-
kadó vonások. Mindenki észre is vette őket. Ralph Truittnak
semmit nem sikerült elkendőznie. Mekkora bolond volt!

Annak idején jószerivel minden utcasarkon szerelmes
lett. Elég volt egy-egy bájos kalapszalag, könnyed lépés, su-
hogó ruhaalj, szeplős arc elől legyet elhessentő kesztyűs ke-
zecske, hogy szíve vadul zakatoljon. Zakatoljon az örömtől.
Az őszinte, állati vágyaktól. Még fájt is ez a rettentő szere-
lem. Mostanra azonban kiábrándult, és a tükörbe pillantva
némi irigységgel gondolt ifjabb, szenvedélyes önmagára.

Emlékezett arra a pillanatra, amikor először látott mez-
telen női kart. Emlékezett, milyen volt, amikor egy nő
először engedte le a haját az ő kedvéért, emlékezett a
lélegzetelállítóan sűrű, szappan- és levendulaillatú zuha-
tagra. Pontosan vissza tudta idézni a szobát. Emlékezett el-
ső csókjára is. Hogy rajongott mindezért! Annak idején ne-
ki állt a világ. Egész akkori életét csillapíthatatlan testének
rabjaként élte.

A reménytelenség csak addig elviselhető, amíg az ember
el nem veszíti a reményt. Az ötvennégy éves Ralph Truitt-
ban lappangó betegségként tört felszínre a kétségbeesés.
Nem emlékezett pontosan, mikor hagyta el szívét végleg a
remény.

A város lakói tiszteletteljes biccentések közepette ira-
modtak odébb az útjából.
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– Jó estét, Mr. Truitt! – Majd nem állhatták meg, hogy
hozzá ne tegyék: – Késik a vonat, nemde, Mr. Truitt?

Legszívesebben megütötte vagy elkergette volna őket.
Hiszen mindenki tud mindenről. Truitt telegrafált, pénzt
küldött, vonatjegyet vett. Nyíltan zajlott minden.

A városiak csecsemőkora óta ismerték Ralph Truittot.
Sokan, sőt legtöbben neki dolgoztak a vasöntödében, a fa-
kitermelésen és a bányákban, tőle vettek, neki adtak el, az
ő hasznát és a neki befolyó bérleti díjakat jegyezték fel a
pénztárkönyvekbe. Aki nem neki dolgozott, általában nem
is jutott többre a zord éghajlat alatt élő lusták keserves ten-
gődésénél.

Ralph Truitt jól tudta, hogy errefelé is akadnak lusták.
Néhányan rosszul bántak a feleségükkel és a gyerekeik-
kel, vagy elhagyták jelentéktelen, de megbízható férjüket.
A telek túl hosszúak és kemények voltak ahhoz, hogy bárki
is nehézség nélkül kihúzza őket.

Volt, akinek a tél rémálom-számba ment. Éhen haltak
a kegyetlen hidegben. Rozoga erdei viskókba száműzték
magukat. Végül általában meztelenül és nyáladzva tűrték,
hogy megtalálóik a mendotai elmegyógyintézetbe szállítsák
őket, ahol aztán jeges priznicekkel és elektrosokkal igye-
keztek visszaadni a józan eszüket és nyugalmukat. Előfor-
dult az ilyesmi.

Mindennek ellenére valahogy mégis mindig kevesebben
forgácsolódtak le, mint ahányan kitartottak. Többen marad-
tak, mint ahányan elszöktek. Az ottmaradók, épelméjűek
és eszelősök egyaránt előbb-utóbb Ralph Truittnak kezd-
tek dolgozni. Ralph Truittnak, aki maga is rémületes
magányban vészelte át a hideget.

– Jön a hó – mondták a városiak.
– Hogy besötétedett! – tették még hozzá. – Pedig csak

négy óra.
– Jó estét, Ralph, jó estét, Mr. Truitt. Nagy idő készül.

A naptár is aszongya.
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Ilyesmi apróságokkal ütötték el az időt, próbálván utat
találni Ralphhoz. Minden apró beszélgetésfoszlányt előre ki
lehetett módolni, kimondás előtt sokáig lehetett fontolgat-
ni, Truitt távozása után pedig fel lehetett idézni:

„Láttam ma Mr. Truittot”, mondják majd asszonyaiknak
a férfiak, akik ennél kevesebb tisztelettel gondolni se mer-
nek erre a névre. „Szívélyes volt, kérdezett rólad és a gye-
rekekről is. Mindnek tudta a nevét.”

Gyűlölték, rászorultak, felmentették. A férfiakból szinte
ömlött a panasz: „Micsoda egy hitvány zsugori, micsoda
szarrágó, pökhendi alak!”

„Tudod, hogy neki se volt könnyű” mondták ilyenkor az
asszonyok.

Hogyne tudták volna. Tudta azt mindenki.
Magányos éjszakáin Ralph Truitt a sötétben fekve ép-

pen ezeket az embereket próbálta elképzelni. Az ő életük-
kel álmodott.

Az asszonyaik felé forduló férfiakon robbanásszerűen
lesz úrrá a vágy. Ralph maga előtt látta ezt az életet, ezeket
az egyszerű muszlin hálóingek szította gerjedelmeket. Ti-
zenegy gyerek, néhol tizenhárom: kilenc a temetőben, négy
otthon, vagy hét halott és hat élő.

Ralph Truitt szemében az éjszaka eseményeit, szüle-
tést és halált egyetlen őrületes csipkehálóvá fonta össze
az érzéki önkívület. A nappal ruhába erőltetett testek vég-
re egymáshoz simulnak a sötétben. Truitt elképzelte, mi-
ként igyekeznek a férfiak a meleg dunna alá negyedórányi
fiatalságért és szerelemért, miként fekszenek össze herva-
tag asszonyaikkal, akik arra a néhány percre maguk is csen-
gő kacajú, csillogó hajú, világszép ifjú lányokká változnak
vissza. A sötétben fekvő Ralph Truitt esze csak ezen a gyö-
nyörön járt.

A legtöbb éjjel kibírható volt. De akadt olyan is, amelyik
nem. A férfi olyankor szinte fuldokolt a maga köré képzelt
gyönyörben, fojtogatták a viszonzott vágyak, a tapintható
gyengédségek, amik a sötétben még olyan emberek közt is
megesnek, akik napvilágnál látni sem bírják egymást.
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Ahány ház, annyiféle élet, gondolta Truitt elragadtat-
va. Ahány ágy, annyi egymásnak feszülő test. A városban
sétálva naponta szemügyre vette az arcokon az éjjeli
könyöradományok nyomát, és igyekezett elhitetni magával,
hogy egyedül őneki nincsen szüksége efféle alamizsnára.

Truitt ott volt minden esküvőn és temetésen. Ítélkezett a
vitás ügyekben, végighallgatta a panaszáradatokat. Egye-
seket felfogadott, másokat kirúgott, de egy pillanatra sem
tévesztette szem elől a néma sötétségben a másnapi felke-
léshez erőt adó vigasz után tapogatózó alakokat.

A férfi szerette volna nem látni az arcot, ami aznap reg-
gel a tükörből visszanézett rá. Nagyon is élő volt ez az
éhség, ez a sóvár magány. Márpedig az emberek nem va-
kok. A hosszú évek alatt ugyanúgy megrémülhettek ettől a
látványtól, mint aznap reggel ő maga.

Zsebében lapult a levél az ismeretlen, bájtalan nő fény-
képével, akit úgy rendelt magának Chicagóból, ahogyan a
csizmát szokás. Ez a fénykép volt Ralph Truitt jövőjének
záloga. Semmi más nem számított. Ehhez képest még a kés-
lekedő vonatra vele együtt várakozó szájtáti tömeg előtt ér-
zett szégyene is eltörpült, hiszen a szívét tette fel erre a jö-
vőre, még mielőtt bármi biztosat tudott volna róla, és mert a
kíváncsi tekintetek kereszttüzében amúgy sem tudott volna
másfelé nézni vagy figyelni, mint abba az irányba, amerre
szíve régóta megmagyarázhatatlanul húzta.

Előbb-utóbb úgyis befut a vonat, új időszámítást hoz-
va magával. Most már késő visszafordulni. Az egész múlt
egyetlen láncolattá alakul majd, amelynek kizárólagos ér-
telme és végpontja ez a kétségbeesett reményből fakadó
próbálkozás lesz.

Az ötvennégy éves Truitt irtózott saját arcának
látványától. Ám a következő néhány perc még ezt is eltöröl-
heti. Mindenesetre megengedte magának ezt a reményt.
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Hiszen mindenki a legegyszerűbbre vágyik, gondolta. Le-
gyen bármink, nyugodjék is akárhány gyermekünk a te-
metőben, mindannyian a szeretet egyszerűségére vágyunk.
Talán neki sem túlzás arra áhítoznia, hogy a többi ember-
hez hasonlóan vágyhasson valamire.

Húsz kerek évig nem volt, aki jó éjt kívánjon neki, miután
esténként eloltotta a lámpát. Senki sem köszöntötte, amikor
reggelenként kinyitotta a szemét. Húsz éve nem csókolta
meg olyan nő, akinek a nevét tudta volna. Ám még most, a
lassan nekieredő havazásban is élesen emlékezett a mega-
dó, puha ajkak édes telhetetlenségére.

A városiak le sem vették róla a szemüket. Nem mint-
ha ennek többé jelentősége lett volna. Majd elmesélhetik
a gyerekeiknek és a szomszédoknak, hogy ott voltak. Ott
voltunk. Láttuk leszállni a vonatról, márpedig ez az életben
csak háromszor történt meg. Ott voltunk. Láttuk, amint Tru-
itt először megpillantja.

A férfi a levelet szorongatta. Fel tudta volna mondani.

Egyszerű, tisztességes nő vagyok. Édesapámmal
való utazásaim során láttam már egyet-mást a
világból. Misszionáriusként éppen eleget tapasztaltam
ahhoz, hogy ne legyenek többé illúzióim. Láttam gaz-
dagokat, szegényeket, és rájöttem, egy hajszálnyit
sem különböznek egymástól, hiszen a gazdagok éppen
úgy éheznek, mint a szegények. Éhezik az Istent.

Elképzelhetetlen, halálos kórokat láttam. Láttam,
mit tett a világ a világgal, és nem akarok többé a
világban élni. Tudom, hogy nem segíthetek, és Isten se
segíthet.

Nem most jöttem az internátusból. Fél életemet
apám lányaként töltve föladtam a reményt, hogy va-
laha valakinek az asszonya lehessek. Jól tudom, ma-
ga nem szerelmet ígér, de nem is szerelmet keresek,
hanem otthont, így elég nekem, amit magától kap-
hatok, hiszen többre nem is vágyom. És ezzel nem
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a maga ajánlatát akarom lekicsinyelni. Ellenkezőleg.
Úgy gondolom, ennél több jóságra és kedvességre
nem is számíthatnék. Összehasonlíthatatlanul több ez,
mint amit a világban tapasztaltam, egyszóval, ha úgy
kívánja, jövök.

Ebben a levélben érkezett a fotográfia is. A férfi
hüvelykujjával kitapintotta a kép elrongyolódott szélét,
majd kalapot emelt a szeme sarkából észrevett újabb
kíváncsiskodónak, aki szintén az ő szokatlanul egyszerű,
ám előkelő fekete öltönyét, csizmáját és prémgalléros
kabátját méregette. Ralph Truitt hüvelykujja végigsimított
a nő arcán. Maga előtt látta a sem nem csinos, sem nem
csúnyácska vonásokat. A hatalmas, tiszta szem nyíltan né-
zett a fotográfus lencséjébe. Az egyszerű, textilgalléros
ruhát viselő nő nagyon házasodni akarhat, ha egy nálánál
húsz évvel idősebb idegenhez is képes férjez menni.

Truitt nem küldött magáról fotográfiát, a nő nem is kérte.
Fénykép helyett vasúti jegy érkezett a nő szállására, az ir-
datlan, szennyes Chicago egyik keresztény vendégházába.
Most pedig a zord éghajlatú kisvárosban, az 1907-es wis-
consini tél kezdetén ott várakozik a gazdag ember. Ralph
Truitt várta, hogy a vonat meghozza neki Catherine Landet.

Vár már egy ideje. Igazán várhat még egy kicsit.
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