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1.
1811 kellemes áprilisi délutánján, amikor a virginiai nap visszahúzódó erőtlen sugarai már nem

ragyogták be a Montgomery-ház vöröslő téglafalát, a természet csendjét egy tizennégy esztendős
leány darabos zongorajátéka törte meg.

A tiszta leütéseket félrecsúszott hangok követték. A szalon ablaka mellett elhelyezkedő óriási
hangszer  mögött  görnyedő  gyermek,  nyelvét  kidugva  igyekezett  odafigyelni  akadozó  játékára,
miközben  a  friss,  meleg  tavaszi  szellő  meglebbentette  hosszú  vörös  haját.  Elizabeth  ujjai
meg-megszaladtak a billentyűkön, előidézve ezzel a mögötte álló zongoratanárnő, Mrs. Nightingale
éles rikoltozásait.

– Figyeljen oda, Miss Montgomery! – vágott közbe a tanárnő dühösen. – Az anyja mérges lesz, ha
látja, egy hónap alatt egyetlen új darabot sem tanult meg!

–  Én  igazán  megteszek  mindent,  Mrs.  Nightingale,  de  ma valahogy  nem sikerül  hibátlanul
játszanom.

– Ma?! – ripakodott rá a nyúlánk asszony. – Meg tegnap… és tegnapelőtt, meg a múlt héten –
tajtékzott. – Szégyen, hogy tizennégy évesen nem tud eljátszani egy darabot sem! Azt hiszem, ideje
lesz változtatnom a tanítási módszereimen. Kezdem azzal, hogy elbeszélgetek Mrs. Montgomeryvel
arról, egyáltalán érdemes-e önnel foglalkoznom. Én ilyen tanítványokra nem érek rá! – jelentette ki
határozottan, majd nagy, hegyes orrát felcsapva dacosan hátat fordított a megszeppent leánynak, és
a szalon közepén lévő mohazöld színű díványra igyekezett leülni hosszú szoknyájában.

– Kérem, Mrs. Nightingale, megígérem, hogy odafigyelek, csak ne szóljon az édesanyámnak. El
tudom játszani a dalt, és ígérem, nem fogok többet hibázni.

Elizabeth gyorsan visszafordult  a  zongorához és  újra  nekiveselkedett.  Homlokán az  izgalom
cseppjei jelentek meg, amit vörös frufruja eltitkolt a sápadt asszony elől. Erősen koncentrált. Nem
szerette volna anyját újra magára haragítani.

Végül az utolsó hangot is megfelelő helyen leütve kifújta a visszatartott levegőt.  Nyugalmat
erőltetett  magára,  és  szánakozóan  Mrs.  Nightingale-re  nézett,  aki  közönyös  arccal  fakóbarna
szoknyáját igazgatta. Nem nézett a lányra.

– Ezentúl többet fogok gyakorolni. Megígérem.

A tanárnő szája széle önelégült mosolyra görbült. Tudta, fenyegetése sikerrel járt.

– Látja, Miss Montgomery, tud ön, ha akar. – Érdes hangja visszhangzott Elizabeth fülében. – Kap
még egy esélyt, de ha nem szedi össze magát, akkor panaszt teszek a szüleinél.

A lány, mintha a halál torkából szabadult volna, megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy ez
alkalommal megmenekült anyja haragjától.

– Köszönöm, Mrs. Nightingale. Ígérem, nem fogok csalódást okozni.

– Azt majd meglátjuk. Holnap folytatjuk – jelentette ki, majd sarkon fordult, és a hall felé indult,
ahol egy fekete szolga várta, hogy kikísérje.

Amint az asszony elhagyta a szobát, Elizabeth felsóhajtott. Homlokáról letörölte a verejtéket,



majd gondosan megigazította lelapult frufruját.  „Többet kell  gyakorolnom” győzködte magát,  és
visszafordult a zongorához. Törékeny ujjait a billentyűkre helyezte, de nem tudta rászánni magát a
gyakorlásra.

Első  pillanattól  kezdve  utált  a  hangszeren  játszani  és  minden  egyes  adandó  alkalommal
megpróbált  kibújni  kötelessége  alól… mindhiába.  Édesanyja,  Kathleen  ragaszkodott  hozzá.  Két
leánygyermekét, Elizabethet és Izabelt zongorázni és énekelni taníttatta, mivel szentül meg volt
győződve arról, hogy „a zene egyenlő a kifinomultsággal és a bájjal, ezért minden úri hölgynek
tudnia kell legalább zongorán játszania és mellette csengő hangon énekelnie”. Elizabeth hamiskás
hangjával azonban hamar meggyőzte anyját az éneklés mellőzéséről, és mindent elkövetett annak
érdekében  is,  hogy  ne  kelljen  zongoráznia,  de  Kathleen  hajthatatlannak  bizonyult  és  Izabellel
példálózva próbálta Elizabethet gyakorlásra bírni.

Izabel,  Elizabeth  két  évvel  fiatalabb  húga  gyönyörű,  bársonyos  hangjával,  megragadó
zongorajátékával mindenkit elbűvölt, és az ültetvényen megrendezett bálokon csakhamar ő került a
társaság  középpontjába.  Tehetségéhez  páratlan  szépség  társult.  Hosszú,  aranyszőke  fürtök,
tökéletes arcvonások, csöndes, kifinomult viselkedés jellemezte. Olyan gyermek volt, aki mindenkit
elvarázsolt  angyali  bájával,  kivéve egyvalakit:  Elizabeth pontosan tudta,  milyen húga valójában.
Önzőnek és akaratosnak tartotta, olyannak, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy a társaság
középpontjába kerüljön és édesanyja kitüntetett figyelemmel legyen iránta. Ezt pedig nem volt nehéz
húgának elérnie. Neveletlen nővére nem számított komoly riválisnak, így Izabel minden erőfeszítés
nélkül Kathleen kedvenc gyermekévé válhatott, háttérbe szorítva ezzel Elizabethet, aki bár nem
nézte jó szemmel húga viselkedését, de mivel tudta, anyja sosem lesz elégedett vele és sosem fogja
úgy szeretni őt, mint Izabelt, beletörődött sorsába, és apja felé fordult.

Elizabeth nem számított különösen szép gyermeknek. Vörös haja, pisze orra, világoskék szeme,
átlagos arca és magassága nem keltett feltűnést. Kíváncsi és nyughatatlan volt. És eme két, csöppet
sem úrihölgyet jellemző tulajdonságához, nagyfokú türelmetlenség társult. Ő nem az a fajta leány
volt,  aki  órákig csöndesen egyhelyben tudott  ülni  kézimunkájával.  Míg más ifjú hölgy örömmel
hímezgetett, vagy varrogatott, addig számára ez büntetés volt, és mivel kézügyességgel nem áldotta
meg a sors, a zongorán kívül már csak a kézimunkát utálta jobban. Egyetlen elfoglaltság azonban
mégis akadt számára, amely lekötötte és egyhelyben tartotta: az olvasás. Elizabeth falta a könyveket,
és a sok könnyed, romantikus regénynek köszönhetően sokkal fontosabbnak tartotta az érzelmet az
érdeknél.

Az olvasás mellett másik nagy szenvedélye a lovaglás volt. Tízéves korában ült először lóháton és
apja legnagyobb örömére és anyja tiltakozása ellenére, néhány hónapnyi tanulás után, férfiakat
megszégyenítően lovagolt. Fiús viselkedése miatt azonban gyakran kivívta Kathleen haragját, aki
nem győzte mondogatni leányának: „egy úrihölgy ne lovagoljon lóháton! Hímezzen, varrjon, értsen a
zenéhez, és mindezen túl tudja, mikor kell csöndben maradnia!”.

Kathleen eleinte megpróbálta leányát leszoktatni az effajta illetlen viselkedésről, azonban amikor
Elizabeth bebizonyította, hogy énekelni nem tud, zongorázni nem szeret, és képtelen virágszirmot
hímezni a kendőre anélkül, hogy el ne szakítsa a cérnát, vagy meg ne szúrja magát több helyen,
anyja  feladta,  és  minden  erejével  Izabel  nevelésére  koncentrált.  Kisebbik  leányát  kivételes
tehetségnek tartotta, és meg volt győződve róla, hogy szépsége és arisztokratikus viselkedése miatt
néhány esztendő múlva nem lesz gond a megfelelő és gazdag férj kiválasztásával. Úgy érezte, hogy
Izabel lesz az, aki megmenti a családot a fenyegető szegénységtől.

Az egykoron gazdag Montgomery család mára anyagi nehézségekkel küszködött, amit Kathleen
nem tudott elfogadni. Jamest okolta mindenért, és úgy érezte, férje képtelen újra felvirágoztatni az
indigó-ültetvényt.  Évről  évre  kevesebbet  járt  bálokba,  és  még  kevesebb  táncmulatságot



szervezhetett,  ami  mélységesen  felháborította.  Imádta  a  bálokat,  az  estélyek  ragyogását,
eleganciáját,  a nemesi elit  társaságát.  Hozzászokott a fényűzéshez és a nagy társasági élethez.
Sikeres  richmondi  ügyvéd  egyetlen  leányaként  egészen  fiatalon,  tizenhat  évesen  bevezették  a
társasági életbe. Szépségével és fiatalságával vonzotta az úriemberek társaságát, de udvarlásukat
nem  viszonozta,  és  számtalan  szívet  tört  össze.  Felelőtlen,  kihívó  viselkedésével  feldühítette
konzervatív gondolkodású apját, aki végül úgy döntött, itt az ideje, hogy Kathleen megkomolyodjon
és tisztelettudó, visszafogott feleséggé váljon.

1792-ben  George  Washington  újraválasztásának  tiszteletére  szervezett  táncmulatságon  a
meghívottak  között  volt  a  nagy  ültetvényes,  Charles  Montgomery  harminc  éves  fia,  James
Montgomery is,  akit  annyira  lenyűgözött  Kathleen szépsége,  hogy másnap felkereste  édesapját
richmondi otthonában, és feleségül kérte az akkor tizenkilenc esztendős ifjú hölgyet. Az eljegyzést
Kathleen nem akarta elfogadni,  és heves tiltakozásba kezdett.  Túl fiatalnak és szenvedélyesnek
tartotta magát, hogy egy ültetvényen öregedjen meg. Apja azonban hajthatatlan volt, és fél évre rá a
pár  egybekelt.  Az  esküvő  után  Kathleen  megérkezett  a  Petersburgtől  tizenöt  mérföldre  fekvő
Montgomery ültetvényre. A nyüzsgő, élettel teli Richmond városa után új otthonát unalmasnak és
egyhangúnak  találta.  Nem  akarta  ifjú  éveit  magányosan  eltölteni  a  poros  birtokon,  így  hát
belevetette  magát  a  helyi  társadalmi  életbe.  Bálokat  szervezett,  megismerkedett  a  petersburgi
vagyonos ültetvényesekkel és feleségeikkel, teadélutánokat tartott, és már-már kezdte jól érezni
magát, amikor a család anyagi helyzete hirtelen megváltozott, és Kathleen azon kapta magát, hogy a
számára oly fontosnak tartott elfoglaltságairól sorra le kell mondania. Nem értette, hogy egy gazdag,
virágzó ültetvény egyik napról a másikra, hogyan mehet tönkre.

A  birtok  egykoron  Virginia  tehetős  indigó-ültetvényei  közé  tartozott.  James  apja,  Charles
Montgomery – aki tizenhét évesen egy bőrönddel érkezett Nagy-Britanniából – kitartó munkájának
és jó üzleti érzékének köszönhetően két évtized alatt egy virágzó indigó-ültetvény tulajdonosa lett. A
650 acre területű birtokot azonban a függetlenségi háború viharos évei megtépázták. A háború alatt
az indigót nem lehetett eladni, ráadásul a szállítmány nem is mindig jutott el az európai piacra.
Előfordult  olyan év,  amikor kéthajónyi  szállítmányt támadtak meg és koboztak el  a britek,  ami
tovább súlyosbította a helyzetet. A háborút követően az állami bank nyújtotta olcsó hitel mentette
meg a családot, és segített a talpráállásban, azonban a problémák miatt lelkileg összetört Charles
belefáradt a hosszan tartó küzdelembe. Egészsége megromlott,  és az egykoron vidám, életerős,
családszerető férfiből, rövid idő alatt egy megtört, elkeseredett öregember lett. Az igazi tragédia
azonban csak ezután következett be. Szeretett felesége, Amelia 1784-ben tüdőbajban meghalt, és rá
egy évre mellé temette leányát is. Az 1785-ös válság újra eladósította a családot. Charles eladta
rabszolgái háromnegyedét, hogy megmentse az ültetvényt, de végül a legyöngült, megkeseredett
férfi szíve feladta a küzdelmet, és egy évre rá, 1786-ban követte elvesztett gyermekét és feleségét.
Charles  halálával  James  örökölte  a  birtokot,  és  vele  együtt  a  hatalmas  adósságot.  Látva  apja
szenvedését, James megfogadta, hogy talpra állítja az ültetvényt bármibe kerüljön is. Keményen
dolgozott, és rövid időn belül visszafizette a tartozást, és újra megszilárdította a Montgomery nevet.
Ekkor vette feleségül a démoni tekintetű Kathleent, aki kettő halva született gyermek után végül
három gyönyörű gyermekkel ajándékozta meg férjét: egy kisfiúval, akit Henrynek neveztek el és két
leánnyal,  Elizabethtel és Izabellel.  Az ültetvény szépen jövedelmezett,  és minden rendben ment
egészen 1807-ig.

A britek továbbra sem hagytak fel az amerikai kereskedelmi hajók elkobzásával és az amerikai
tengerészek erőszakos besorolásával a brit flottába, így végül 1807-ben, miután a Leopard nevű brit
csatahajó tüzet nyitott a Chesapeake amerikai kereskedelmi hajóra, az Egyesült Államok közbeszólt
és reménykedve, hogy intézkedésével nehéz helyzetbe hozza az amerikai árucikkeket importáló brit
kormányt, kihirdette az embargó-törvényt. A törvény megtiltotta az amerikai hajóknak az Európában
való kikötést, és mivel James az indigó jelentős részét Európában adta el, az embargó miatt a több év



alatt kiépített felvevő piacait egy csapásra elvesztette. Ráadásul 1808 szokatlanul meleg, száraz év
volt.  A legyengült,  szomjas növények leveleit  ismeretlen betegség támadta meg rövid idő alatt
elpusztítva az összeset. Nem könnyítette meg a helyzetet felesége költekező életformája sem. James
elkeseredetten próbált megoldást találni, de minden igyekezete ellenére csak a birtok, egy jól ismert,
befolyásos név és néhány családi ékszer maradt.

Kathleen, amikor megtudta a család anyagi helyzetét, felháborodását kifejezve két napig ki sem
mozdult szobájából. Rettegett a szegénységtől, a nincstelenségtől, és minden erejével azon volt,
hogy fenntartsa a látszatot. Attól félt, ha kiderül, hogy már nem gazdagok, elfordulnak tőlük és
kiközösítik a családot, kikerülve ezzel a társadalmi elit köreiből. Elkeseredve kereste a megoldást,
amelyet végül meg is talált kisebbik leánya személyében. Úgy gondolta, Izabel lesz az, aki egy
gondosan kiválasztott  férjjel  megmenti  őket  a  végső összeomlástól.  Azonban tervének egyetlen
akadálya volt, mégpedig Elizabeth. Minthogy ő volt az idősebb leány, az illem úgy kívánta meg, hogy
elsőként  ő  menjen  férjhez,  de  átlagos  külseje,  és  kezelhetetlen,  fiús  viselkedése  miatt  nem
számíthatott fényes jövőre. Kathleen ezért neheztelt leányára és ezt többször tudtára is adta. És, bár
Elizabeth vágyott anyja szeretetére, ennek ellenére nem bírta rászánni magát a kézimunkázás és a
zene megkedvelésére. Amikor csak tehette, fivérével és az ültetvény felügyelőjének fiával, William
Tuckerrel töltötte szabad idejét. Nem telt el úgy nap, hogy ne találkoztak volna, és ne játszottak
volna együtt az udvaron. Az évek során a három fiatal között szoros barátság alakult ki, ami töretlen
maradt egészen 1811 áprilisáig.

 

Elizabeth hosszasan pihentette ujjait a zongora billentyűin. Tudta, hogy gyakorolnia kell, de a
kimerítő  óra  után  már  nem  maradt  sem  kedve,  sem  ereje  a  zenéléshez.  „Gyakorolnom  kell.
Gyakorolnom kell”, mondogatta magában, de a szíve az ellenkezőjéről győzte meg. „Majd inkább
holnap.  Igen,  holnaptól  kezdve  többet  zongorázom”,  határozta  el  magában.  Kezét  elemelte  a
billentyűkről és kottáihoz nyúlt, hogy összeszedje, amikor kiabálást hallott az udvar felől. Kilesett, és
a fa árnyékában megpillantotta a tizennyolc esztendős William Tuckert. Elizabeth örömében rögtön
megfeledkezett  a  nehéz  és  fáradságos  zongoraóráról.  Kottáit  hátrahagyva  sietett  az  ablakhoz.
Kihajolt és ekkor észrevette William takarásában bátyját is.

– William, Henry! Mit csináltok itt? – kérdezte mosolyogva, miközben az aznapi kötelező teendői
jártak a fejében.

– Kimegyünk Henryvel a Feneketlen tóhoz. Szeretném, ha te is velünk tartanál. Fontos lenne
számomra. Mondanom kell valamit – mondta William és választ remélvén a lány arcát fürkészte.

– Nem is tudom. Éppen gyakorolni szerettem volna… és egyébként is későre jár az idő – kérette
magát Elizabeth, de tudta, esze ágában sincs azon az utálatos hangszeren játszani, és alig várta,
hogy Williammel lehessen.

– Jaj, húgocskám, ne kéresd magad, hiszen nem is szeretsz zongorázni! – kiáltott fel Henry.

A már-már betegesen vékony és törékeny testalkatú ifjúnak, mint a család egyetlen fiú gyermeke
és az ültetvény örököse, szülei nagy karriert álmodtak meg. Azonban a nyílt, őszinte tekintetű Henry
tizenhét esztendős kora ellenére csöppet sem gondolta úgy, hogy neki apja mellett kellene lennie és
tanulnia az ültetvény irányításainak fortélyait. Nem érdekelte a gazdaság, sem a politika. Hanyagolta
a  tanulást.  Az  iskolát,  amennyire  lehetett  kerülte.  Számára  egyetlen  fontos  dolog  létezett:  a
szórakozás.  Komolytalan volt,  mégis mélybarna, mosolygós szemeivel,  kisfiús arcával,  megnyerő
modorával mindenkit lenyűgözött és számtalan ifjú hölgy szívét birtokolta, legnagyobb örömére.



– Csönd! Nehogy anyánk meghallja! – förmedt rá Elizabeth, és gyorsan végiggondolta, milyen
következményekkel járna, ha most elmenne a barátaival. Mivel azonban ott volt bátyja is, úgy vélte,
a legtöbb, ami történhet, az a szobafogság, meg a kötelező zongoragyakorlás. Gyorsan döntött. –
Várjatok, megyek!

A hatalmas szalon bejáratához érve Elizabeth megállt. Gondosan szétnézett, hogy lát-e valakit a
hallban, majd lassan kiosont. Már az ajtót nyitotta, amikor hátulról egy mély búgó hang megállította.

– Hova megy, kisasszony?

A lány szíve heves dobogásba kezdett.  „Észrevettek” gondolta.  Lassan megfordult,  de amint
észrevette a hang tulajdonosát, megnyugodott. Marie Terese volt. A hatvanadik életévéhez közeledő
gömbölyded, fekete asszony az étkezőszoba ajtajában állt csípőre tett kézzel. Fekete színű, egyszerű
ruhát viselt kövérkés derekán, széles köténnyel. Ezüstös, gyapjas haját megfakult, fehér fejkendő
takarta. Vastag száját összeszorította. Homlokát összeráncolta.

– Marie Terese, te vagy az? Megijesztettél – jegyezte meg Elizabeth suttogva.

A leány angyali hangjára az idős asszony mérge gyorsan elszállt. Ráncai elhalványultak.

– Hova lopódzik a kisasszony ilyen késő délután?

– Sehova! – vágta rá Elizabeth, de tudta, válasza nem lesz elegendő, ezért csöndesen hozzátette. –
Williammel és Henryvel kimegyünk a tóhoz. Tudom, hogy mindjárt lemegy a nap, ezért ígérem, nem
maradunk sokáig – és gyermeki báját bevetve, szelíden a fekete asszonyra mosolygott. Az idős dajka
nem tudott haragudni rá és kedvesen így szólt:

– Rendben, aranyom, de sötétedés előtt érjen haza, különben a szülei haragudni fognak önre, és
ugyanez vonatkozik Henry úrfira is.

Elizabeth tudomásul vette Marie Terese szavait, és már kint is volt az udvaron.

– Végre! Miért van az, hogy minden lányra olyan sokat kell várni? – jegyezte meg Henry gúnyosan.

A  három  fiatal  elindult  a  kedvenc  játszóhelyükre,  a  Feneketlen  tóhoz,  mely  a
Montgomery-ültetvény északi határán elterülő erdő közepén helyezkedett el, és nevét onnan kapta,
hogy a fák nyújtotta árnyék miatt vize oly sötét volt, mintha egy feneketlen katlan lenne.

Az ösvényen haladva Elizabeth nem bírt úrrá lenni kíváncsiságán és Williamhez fordult.

– Mi az a fontos hír, ami nem várhatott holnapig?

– Várj, amíg megérkezünk. Ott majd elmondom – mondta a fiú szelíd hangon, és lesütött szemmel
tovább folytatta útját.

–  Nagyon  titkolózol!  –  jegyezte  meg  Henry,  de  abban  a  pillanatban  megbotlott  egy  kiálló
kődarabban.

– Nem titkolózom, csupán nem út közben szeretném elmondani – válaszolta William csöndesen és
közben Elizabethre pillantott.

William Tucker,  az  ültetvény  felügyelőjének,  Paul  Tuckernek  egyetlen  gyermeke  vékony  és
nyúlánk fiú volt. Kissé elálló füleit barna, kusza, hullámos haja takarta. Szelíd tekintete elárulta
barátságos  és  békés  természetét.  Becsületes  és  szorgalmas  volt,  amire  James  Montgomery  is



felfigyelt. James tisztelte a fiút elszántságáért és akaraterejéért, ezért nem ellenezte Henryvel való
barátságát. Sőt, úgy érezte jó hatással lesz léha fiára.

A három fiatal hamar megérkezett a tóhoz. Elizabeth és Henry egy kidőlt farönkre ültek, William
pedig eléjük állt. Nehezen szólalt meg. Hajába túrt. Kereste a szavakat. A fiú zavartságát Elizabeth
észrevette és egy ismeretlen rossz érzés fogta el.

– Miért jöttünk ide ilyen későn? – kérdezte bátortalan hangon.

– Azért… mert… Tudjátok, hogy mindig is katona szerettem volna lenni – kezdett hozzá bátortalan
hangon. – Tegnap híreket kaptam. Toborzást tartanak az Egyesült Államok hadseregénél, és… –
ekkor hirtelen elhallgatott.  Nehezére esett folytatni.  Nem szeretett búcsúzkodni,  és tudta, most
mégis meg kell tennie.

– És…. mi? – kérdezte Elizabeth félve. – … Mit szeretnél mondani?

William szomorúan ránézett, és rövid hallgatás után kimondta, amit oly sokáig próbált magában
megfogalmazni:

– Washingtonba megyek, és csatlakozom a hadsereghez – mondta, és barátai döbbent tekintete
elől elbújva, lesütötte mélybarna szemeit.

– Azt akarod mondani, hogy elmész?! – kiáltotta Henry felháborodva, és hófehér arca elvörösödött.

– Igen… Holnap reggel indulok – felelte William szomorúan.

Elizabeth elkeseredve figyelte  a  fiút.  Nem akarta  felfogni  szavait.  William szótlanul  állt,  és
bánatosan a lányra nézett, aztán Henryre.

– Te… elmész?! – törte meg a csendet Henry indulatosan. Arca megfeszült. Felpattant, mint akit
mélységesen  megbántottak,  és  elindult  a  ház  felé.  Három  lépés  után  azonban  megtorpant,
visszafordult és dühösen felkiáltott. – Nem vagy a barátom többé! Cserbenhagytál! – és visszarohant
a házba.

– Henry, várj! – kiáltott utána William, de nem tudott többet mondani, mert a törékeny ifjút már a
fák sűrűje takarta. – Én… nem akartalak megbántani, és nem hagylak cserben benneteket – fordult
vissza Elizabethhez.

– Washingtonba? – törte meg a csendet Elizabeth bátortalan hangja, amire William igenlően
bólintott, és lerogyott Elizabeth mellé a farönkre. – Az… biztosan nagyon messze van.

– Igen… messze van – mondta suttogva.

– Meddig maradsz távol?

– Nem tudom… de ez nem azt jelenti,  hogy nem találkozunk többet – jegyezte meg William
anélkül,  hogy  egyszer  is  Elizabethre  nézett  volna.  Ez  volt  számára  a  legnehezebb.  Elbúcsúzni
Elizabethtől. Az ő drága Elizabethétől. A kezdetektől fogva szerette őt. Azonban tudta, a társadalmi
osztálybeli különbségek elválasztják őt a lánytól, és csak úgy van esélye egyszer feleségül kérni
Elizabethet, ha rangot és vagyont szerez.

–  Tudod jól,  hogy nélküled nem lesz ugyanaz – törte meg a csöndet Elizabeth,  és suttogva
hozzátette – Ne menj el!



Williamnek ez a mondat olyan volt, mintha tőrt döftek volna a szívébe. Zavarában beletúrt dús
barna  hajába,  majd  a  lányra  nézett.  Szíve  összeszorult,  amint  látta  a  bájos  orcán  végigkúszó
könnycseppeket.

– Ne menj el! – ismételte meg Elizabeth hangosabban és határozottan. – Kérlek, maradj! Mi lesz
velem nélküled?

Ezzel a mondattal Elizabeth elárulta magát és William rájött, hogy az érzéssel, amely oly régóta
gyötri  őt,  nincsen  egyedül.  Ráébredt,  hogy  az  a  lány,  akibe  fiatal  kora  ellenére  szerelmes,
viszontszereti őt. Elérkezettnek látta az időt, hogy feltárja előtte féltett titkát. Zsebébe nyúlt, és
kivett egy vékony ezüst gyűrűt, melynek közepén egy apró zöld smaragd kő ragyogott.

– Ez a gyűrű édesanyámé volt. A halála napján adta nekem. Azt mondta, annak a lánynak adjam
oda, akit tiszta szívemből szeretek… én ezt a gyűrűt neked szeretném odaadni. Nem túl nagy, de…

– Gyönyörű – vágott közbe Elizabeth, és mosolyt erőltetett arcára. – A legszebb, amit életemben
láttam. Vigyázok rá, amíg vissza nem térsz.

– Azt szeretném, hogy viseld, nem azt, hogy vigyázz rá. Neked szeretném adni – jegyezte meg
William, és a gyűrűt a lány ujjára húzta.

Ekkor Elizabeth megértette. Rájött, miért fáj neki annyira William távozása, hogy amit érez iránta,
az nem pusztán barátság. Szereti őt. Szereti, és azzal, hogy William elmegy, nem egy barátot, hanem
a szerelmét veszíti el.

– Örömmel viselem a gyűrűt. Sohasem fogom levenni.

A gyűrű bár nagy volt rá, Elizabeth nem foglalkozott vele és szelíden Williamre mosolygott, majd
levette nyakláncát.

– Én is szeretnék adni valamit, hogy sose felejts el.

Egy arany láncot helyezett William nyakába, amelyen egy kis arany kereszt díszelgett. – Ez a
nyaklánc fog rád vigyázni – mondta gyengéden, és megpuszilta a fiú arcát, aki ettől elpirult, és
zavarában beletúrt a hajába.

– Szeretlek, Elizabeth – mondta mosolyogva. – Szeretlek, és ígérem, hogy visszajövök érted, mint
kapitány… nem, mint ezredes… vagy tábornok és feleségül kérlek.

Elizabeth felnevetett, és könnyes szemmel nézte az izgatott fiú pajkos mosolyát.

– Várni fogok rád. Ha kell, életem végéig várni fogok rád, William Tucker.



2.
Kellemes emlékek rohamozták meg Williamet, amint fakószürke, foltos csődörével otthona felé

baktatott.  A  hosszú út  fáradalmait  a  lombos tölgyfák nyújtotta  árnyék enyhítette.  Nem sietett,
kímélte a fáradt jószágot. Tekintetét az őt körülvevő tájra szegezte, és mélyen magába szívta Virginia
hűs, kora nyári levegőjét. A poros földes úton haladva, régi ismerősként tárult elé a végtelennek tűnő
dohányültetvények  látványa.  Monoton,  mélybarna  földjeit  sok-sok  apró  zöld  gyöngyszemként
felbukkanó dohánypalánták színesítették be, melyek megmelengették a férfivá érett William szívét.
Örült, hogy nem sokára viszont láthatja apját, és felidézte magában az öregember szakállas, ráncos
arcát, amint a kis faház kandallója előtt mélyen elmerengve üldögél, és pipázik.

– Nem sokára otthon leszek – mondta társaság hiányában ballagó lovának, és megjelent előtte a
kunyhó, ahol gyermekkora gondtalan éveit töltötte. Majd felidézte a Montgomery-birtok hatalmas,
György-korabeli stílusban épült, elegáns házát, melynek udvarán oly sokat játszott Henryvel. Látta
maga  előtt,  amint  barátja  sértődötten  rohan  vissza  a  házba.  Fejében,  még  annyi  év  után  is
visszhangzottak Henry szavai, „Nem vagy a barátom többé! Cserbenhagytál!” Nem tudta, barátja
haragszik-e még rá, de bízott benne, hogy az idő enyhített dühén és remélte, ha újra találkoznak,
megoszthatja vele hét év fájdalmát és dicsőségét.

Lova  nyerítése  magához  térítette  a  gondolataiba  mélyedő  Williamet.  Szétnézett,  de  az  utat
körülölelő  táj  hallgatag állandósága hamar visszakergette  gondolataiba.  Emlékei  között  kutatva
hirtelen megdobbant a szíve. Elizabeth. Az ő drága Elizabethe, és megjelent előtte a leány csintalan,
hosszú, vörös hajával,  angyali  mosolyával.  Arcán még mindig érezte Elizabeth gyengéd csókját,
amellyel a tóparton ajándékozta meg őt. Rágondolva, kellemes melegség árasztotta el szívét. Kezét a
mellkasára tette, és ingjén keresztül a tőle kapott medálra helyezte ujjait. „Vajon vár rám… szeret
még… egyáltalán, emlékszik még rám?” Számtalan kérdés cikázott a fejében. Hét év nagyon sok idő.
Szinte gyermek volt, mikor elváltak, és most egy huszonegy esztendős igazi felnőtt nő.

Ekkor  megpillantotta  a  távolban a  hatalmas cédrusfák szegélyezte  utat,  amely  egyenesen a
Montgomery-ültetvény házához vezetett. Csettintett a lovának. A fáradt csődör, gazdája utasítására
szaporábban szedte lábait.  A birtokra érve, kilépve a cédrusok árnyékának oltalma alól egy kis
ösvényre terelte jószágát. Szíve egyre hevesebben vert, amint közeledett a kunyhóhoz. Már látszott a
kis deszkaház kőberakású kéménye. Fáradságáról megfeledkezve, vágtatott a kunyhóig.

Az  ösvény végén megbúvó házikó  nem volt  nagy.  Berendezése  egyszerű és  szegényes  volt.
Egyetlen szobájában egy hatalmas kandalló terpeszkedett,  amely a hideg téli  napokon kellemes
meleggel töltötte meg a kis házat. William apja gyakran üldögélt előtte, pipázgatott és elmélkedett. A
kandalló mellett elhelyezkedő kisebb asztalka és felette tányérokkal, fém lábosokkal megrakott polc
jelezte a konyhát. A kandalló másik végében egy ágy állt. A szoba kopárságát a közepén elhelyezett
asztal törte meg. Az abrosz, a függöny és a virágok hiánya, a sarkokban megbújó pókhálók, asszonyi
kéz hiányáról tanúskodtak.

Paul egyedül élt.  Szeretett felesége huszonöt évvel ezelőtt,  William születésekor meghalt,  és
azóta nem nősült újra. Fiát egyedül nevelte fel.

William a kunyhóhoz érve leszállt lováról, és gyorsan a közeli fához kötötte. Megigazította barna
zakóját, elegáns fekete csokorba kötött nyakkendőjét, majd izgatottságát visszafojtva, elindult az ajtó
felé. Kopogtatni akart, de abban a pillanatban, az ajtó nyikorogva kitárult, és Paul jelent meg az
ajtóban. Homlokát erősen ráncolta. Láthatóan nem örült az érkező idegennek, de amint felismerte a
jól öltözött ifjút, megfeszített arca ellágyult, és könnyek árasztották el.



– Fiam! – mondta elcsukló hangon és örömében a huszonöt éves fia nyakába vetette magát.
Erősen magához szorította. – Azt hittem, sosem látlak viszont.

Eresztett szorításából, és William vállán hagyva kezét alaposan szemügyre vette.

– Hadd nézzelek! Nagyon sokat változtál ám! Jól nézel ki, bár mintha egy kicsit sovány lennél.
Adnak rendesen enni a katonaságnál? – újra átölelte fiát és bevezette a házba.

A hét  év  alatt  William jóvágású,  magas férfi  lett.  Sötétbarna,  hullámos haja,  vastag,  barna
szemöldöke,  arcának határozott  vonásai  férfiassá  tették.  Mindezek mellett  azonban megmaradt
tekintetének pajkossága, és ez a kettő párosítása vonzóvá és jóképűvé tette. Hangja kellemes mély
lágysággal szólt. Megjelenése magabiztosságot tükrözött.

Paul leültette fiát az asztalhoz, majd a pislákoló tűzre néhány fatuskót helyezett és teavizet tett
fel. William körbenézett. A házban semmi sem változott. A szegényesen berendezett szoba éppen úgy
nézett ki, mint hét évvel ezelőtt, amikor elment.

– Mesélj, fiam, mi történt veled? Végleg visszajöttél? – törte meg a csendet Paul.

–  Sajnos nem maradhatok sokáig.  Tíz  nap múlva vissza kell  mennem, de amint  tudok,  újra
hazajövök  –  nyugtatta  apját.  –  Mi  történt  velem?  Nagyon  sok  minden.  Volt  részem örömben,
tragédiában. Harcoltam a britek és az indiánok ellen – mondta, majd hirtelen elhallgatott és maga
elé meredt, mintha újra átélné a csaták szörnyűségeit. Apja elérzékenyült fia fájdalma láttán, és
együttérzően megveregette a hátát, ami erőt adott Williamnek, és tovább folytatta. – Képzeld apám,
kapitány lettem! – és büszkén megfeszítette mellkasát.

– Ennek örülök, fiam – mondta Paul és mosolyt erőltetett arcára. Örült a hírnek, hiszen egyetlen
gyermeke boldog volt, de ugyanakkor féltette is. Nem akarta őt is elveszíteni. – Vigyázz magadra!
Nem szeretném, hogy bajod essen.

– Ne aggódj, apám, tudok magamra vigyázni. Sokat tanultam, és még többet tapasztaltam –
mondta. és közelebb hajolt apjához, majd bizalmasabb hangon tovább folytatta. – Nagyon jó érzés
látni, hogy a többiek bíznak bennem, felnéznek rám. Jó katona vagyok, apám. Nem lesz semmi bajom.

– Tudom, tudom, fiam. – mondta, majd felkelt és a kannához ballagott, hogy a forró vízbe néhány
tea levelet dobjon.

A hirtelen támadt csöndet William szakította félbe.

– Mesélj, apám. Mi történt a távollétem alatt a birtokon?

– Itt nem történt sok minden – válaszolt, és közben két fém bögrét tett az asztalra. Kitöltötte a
teát, majd visszaült és tovább folytatta. – Az idő kedvezett az idei termésnek. Szépen növekszik az
indigó, bár a környéken már mindenki átállt a dohánytermesztésre. Jobban jövedelmez. Sokszor
említettem Mr. Montgomerynek, hogy indigó helyett dohány termesztésével kellene foglalkozni, de
az uraság hajthatatlan. Minden egyes alkalommal elmondja, a Montgomery-család mindig indigó
termesztésével foglalkozott. Így volt ez a múltban, így van a jelenben, és így lesz ez a jövőben is.
Nem tudom, miért ragaszkodik hozzá ennyire? Talán reménykedik, hogy majd az államokban is nagy
kelettje lesz az indigónak, és akkor nem kell majd Európába szállítania.

William  türelmesen  hallgatta  apját,  de  szíve  mélyén  nem  az  ültetvény  gazdasági  helyzete
érdekelte,  hanem a  földbirtokos  idősebbik  lánya.  „Elizabeth  vajon,  hogyan nézhet  ki?  Biztosan
nagyon szép kisasszony lett. Lehet, hogy nem is fog megismerni… mi van, ha megváltozott, és már



nem az a kedves,  őszinte lány,  akivel  oly jó  volt  együtt  lenni” töprengett,  és annyira elmerült
gondolataiban, hogy apja szavai elmosódtak.

–…Ennek örülök apám. – tette hozzá, hogy megtörje Paul monoton beszámolóját. – És… hogy van
a Montgomery-család?

– Ó, a Montgomery-család! – kiáltott fel Paul. – Mrs. Montgomery még mindig gyönyörű. Mr.
Montgomery egyre gondterheltebb. Sokat dolgozik, és még többet aggódik. Nem lesz ennek jó vége,
én mondom. A Montgomery-gyerekek felnőttek. Hm, a kis Henry úrfi. Ej, de jóképű ifjúvá serdült.
Úgy szédíti a lányokat! Csak ne lenne olyan csenevész. Képzeld fiam, őt is besorozták a háború
idején, de amikor meglátták beteges alkatát, nem sok reményt fűztek hozzá, hogy valamikor is igazi
katona lesz belőle. Nem való neki a háború, én mondom. Időnként meglátogat, kérdezget felőled. Az
úrfi  minden  egyes  alkalommal  elmondja,  nagyon  sajnálja,  amit  akkor  mondott  neked,  és  nem
gondolta komolyan. Fiam, nem tudom, mit mondott, de biztos vagyok benne, hogy megbánta.

– Hm – mosolygott William. Jól esett hallani, hogy Henry már nem haragszik rá. Azonban apja
még mindig nem elégítette ki kíváncsiságát. Türelmesen megvárta, míg egyet kortyol teájából, majd
rákérdezett. – És a család többi tagja? Ők jól vannak?

– Milyen többiek? Jaj,  tényleg, a Montgomery kisasszonyok. Mr. Montgomery büszke lehet a
leányaira. Egyik szebb, mint a másik. Izabel kisasszony nagyon előkelő, elbűvölő teremtés lett, bár
mindig is nagyon szép volt. Igazi úrihölgy. Elizabeth kisasszony pedig lassan több időt tölt a lovakkal,
mint bármi mással.

– Azt hogy érted, hogy… – azonban William a következő kérdését már nem tudta feltenni, mert
heves kopogtatás zavarta meg a beszélgetést.

– Ej, vajon ki lehet az? – kérdezte Paul. Hörpintett még egy utolsót, majd ajtót nyitott.

– Jó napot,  Mr. Tucker. Hallottam, hogy William hazajött.  Ez igaz? – hallatszott egy hadaró
férfihang.

William fülének ismerősnek tűnt a jellegzetes hadarás. Felállt, és az ajtóhoz ment.

–  Henry?  –  kérdezte  és  az  ajtó  takarásából  előlépett.  Henry,  amikor  észrevette  Williamet
örömében a nyakába borult.

– William! Úgy örülök neked! Hát igaz… Hazajöttél barátom? Ugye nem haragszol rám... hét év,…
el sem hiszem, hogy itt vagy – hadarta végig egy levegővételre.

– Nem haragszom – mondta William mosolyogva, majd amikor kiszabadult öleléséből, jobban
szemügyre vette barátját. Henry nem sokat változott. Ugyanaz a szelíd tekintetű, vékony, törékeny
alkat maradt. Barna, vállig érő egyenes haját, fekete vékony selyem szalaggal kötötte össze. Kisfiús
arcát keskeny kis bajusz és szakáll mögé rejtette.

– William… mi történt veled? Azt hittem, sosem térsz vissza. Ugye, nem kell már visszamenned.
Mondd, hogy itthon maradsz.

– Nem. Sajnos, nem maradhatok. Csak egy rövid időre kaptam szabadságot. Olyan rég nem
jártam itthon. Nagyon hiányzott az otthonom, de tíz nap múlva vissza kell mennem.

– Ezt sajnálattal hallom. Pedig azt hittem, hogy leszereltél, és végleg visszajöttél.



– Nem. Nekem már a hadsereg az otthonom. Szükség van rám, főleg most, ebben a feszült
helyzetben. A spanyolok bármikor támadhatnak, és sok gondunk van a cherokeekkal is.

– Ezt nem jó hallani. Nem értem, miért kell nekünk mindenkivel harcolni? Miért nem annak
örülünk, amink van? Egyébként is, kinek kell Florida? Mert nekem nem! Csak egy nagy mocsár, sok
cherokee indiánnal. Ha pedig nem elég a politikusoknak, amink van, akkor harcoljanak ők! Miért
azokat küldik ki a csatamezőkre, akiknek semmi köze hozzá – jelentette ki Henry felháborodottan.
Nem  szerette  a  háborút.  Mélységesen  elítélte  az  erőszakot,  mégis  a  saját  bőrén  kellett
megtapasztalnia, milyen kegyetlen és értelmetlen tud lenni a harc. Méghozzá nem is oly régen. Négy
év elteltével is frissen élt benne a csata minden fájdalmas perce és nem felejtette el azt a rettenetes
napot, amikor a kezében fogta a behívóját.

Az 1810-es évek elején az északi amerikai államok a Nagy-Britannia fennhatósága alá tartozó
kanadai  területeket  követelték,  a  déli  államok  pedig  a  brit  szövetséges  spanyol  gyarmat,
Spanyol-Florida  területeire  vágytak.  Mindezek  mellett  egyre  több  amerikai  adott  hangot
felháborodásának, hogy a kanadaiak és a spanyolok ellenük lázítják az indiánokat. Az elharapódzó
háborús közhangulat egyre erőteljesebbé vált a kongresszuson belül is, és 1812. június 18-án James
Madison elnök hadat üzent Nagy-Britanniának. A hír hamar végigsöpört az államokon, és Henry
érezte, ha elhúzódnak a harcok, őt is be fogják sorozni. Aggódva figyelte az eseményeket, de az
amerikai hadsereg sorozatos kudarcai miatt, egyre kevésbé reménykedhetett a gyors sikerben. És
végül utolsó reménye is szertefoszlott, amikor 1814-ben Napóleon vereséget szenvedett Európában,
és  száműzetése  lehetővé  tette  Nagy-Britannia  számára,  hogy  minden  erejével  az  Egyesült
Államokban folyó harcokra koncentráljon. Henry tudta, nem menekülhet, háborúba kell  mennie.
Viszolygott az erőszaktól, a vér látványától. Még vadászni sem járt, pedig apja számtalanszor hívta. A
fegyverrel  nem  bánt  jól,  a  kardot  pedig  még  rosszabbul  forgatta.  Végül  1814  kora  tavaszán
bekövetkezett, amitől a legjobban tartott. Kézhez kapta a behívóját. Kétségbeesetten kereste a kiutat,
de hamar belátta, nincs más választása. Ha megszökne, szégyent hozna a családjára, és apja örökre
kitagadná. Richmondba kellett  mennie,  ahonnan pár hónapos silány kiképzés után Baltimore-ba
vezényelték át, Sterrett ezredébe, a gyalogosok közé.

A hónapok oly lassan, unalmasan és eseménytelenül teltek, hogy Henry reménye újra feltámadt,
talán megússza a háborút egyetlen harc nélkül.  Azonban 1814. augusztus elején megérkezett a
parancs:  Sterrett  csapatának,  Stansbury  irányítása  alatt  a  Washington  városa  közelében  fekvő
Bladensburgbe kell mennie. Hosszú és fáradságos menetelés következett, mígnem augusztus 21-én
megérkeztek a városba. Stansbury serege a várostól keletre, a biztonságos Lowndes domb tetején
vert tábort, hogy figyelemmel tartsa a Washingtonba vezető utat. Henry a hosszú menetelés után
kimerült és fáradt volt. Lábait nem érezte. A nehéz hátizsák miatt válla sajgott. A forróság pedig még
elviselhetetlenebbé tette az utat. Elege volt. Haza vágyott. A hosszú út alatt nem kötött barátságot.
Nem akart ismerkedni. Legtöbbször félrevonultan olvasott, vagy leveleket írogatott.

Augusztus 23-án hajnalban Stansbury parancsot kapott. Tábort kellett bontani, és az utasítás
miatt feladni kényszerült biztonságos helyét. Több mint kétezer katonával átkelt a Bladensburgi
hídon, és háromszázötven yardra a hídtól, egy mezőn felvette a sereg az új pozícióját. Henry nem
értette, miért kellett otthagyni a biztonságos dombtetőt egy sebezhető nyílt mezőért. Másnap dél
környékén érkezett a hír,  a brit  sereg Ross tábornok irányításával megérkezett Baldensburgbe.
Stansbury csatasorba állította seregét a mezőn, és felkészülve várta az ellenséget. Henry idegesen,
kapkodva szedte össze holmiját és állt  a helyére.  Kardját szorosan markolta.  Tenyere izzadt.  A
forróság elviselhetetlen volt.  A nap szinte égette testére tapadt ruháját.  Szíve majd kiugrott  a
helyéről. Nagyokat nyelt, de szája kirepedezett, torka száraz volt. Kalapja, mintha fojtogatná. Nem
látott semmit. Előtte, mögötte, mellette, mindenhol katona vette körül. Ekkor maga mellé nézett és
látta, hogy a mellette lévő fiú csendesen imádkozik. Talán neki is ezt kellene tennie, de izgalma oly



erős volt, hogy egyetlen sor sem jutott az eszébe. Nem lehet. Nem, nem lehet, hogy ő itt van. Haza
akart menni. Haza, az ültetvényre. Oly fiatal még, nem halhat meg itt. Annyi mindent nem próbált
még ki az életben. Érezte, félelme egyre inkább úrrá lesz rajta. Újra végignézett a soron, szemével
Sterrettet fürkészte, és közben az járt a fejében, mit kell tennie, ha parancsot adnak a támadásra.
Merre menjen, merre támadjon, merre szaladjon? Nem lát semmit az előtte állóktól. Ekkor a csöndet
hirtelen egy elviselhetetlen mély dörrenés törte meg. Mintha az ég szakadt volna le. Hangja oly erős
és hangos volt, hogy a katonák összerezzentek. A lovak felnyerítettek, de még mindig senki sem
mozdult. Henry az előtte álló katonák válla között próbált kinézni, vajon mi történik elől… de nem
látott  semmit.  Ekkor puskagolyók pattogó zaja  következett.  „Biztos most  támadunk.  Igen,  ezek
biztosan a mi  lövészeink lehetnek”,  gondolta idegesen.  Gyorsan oldalra nézett,  a  parancsnokot
kereste, de nem látta. Nem látott semmit, csak a saját katonatársait. Vajon mi történik elől? A
hangok egyre erősödtek, a puskagolyók süvítő hangját katonák kiáltásai követték, és az eget a
puskapor  sötét  felhője  terítette  be…  majd  hirtelen  csönd  lett.  A  jajgatások  alább  hagytak,  a
puskagolyók éles hangja megszűnt. Mi történt? Miért lett csönd? Henry úgy érezte mentem megőrül,
életében először könnycseppek gördültek le poros, izzadt arcán. Szája eltorzult, a levegőt zihálva
vette. Szíve kalapált.  A csönd mindennél rosszabb volt.  Miért nem hall  semmit? Ekkor hirtelen
Sterrett  erőteljes  hangjára  lett  figyelmes.  Szavai  visszhangoztak a  fülében.  TÁMADÁS!  Szólt  a
parancs. Az amerikaiak egyszerre kiáltottak fel és indultak meg. Henry kardját szorosan magához
szorította, egy pillanatra becsukta szemét, mély levegőt vett, majd megindult előre a tömeggel. Nem
látott semmit csak az előtte lévő katonatársait. Magában csak egyre hajtogatta: „túl fogom élni. Túl
fogom élni…” Rohant előre, sodorta a tömeg. Ekkor a tömeg felszakadozott és elé tárult az ellenség
ezer meg ezer vörös egyenruhás katonája. Hirtelen megtorpant. „Istenem, ezt nem fogom túlélni”,
de  a  többiek  tovább  sodorták.  Nincs  kiút!  Harcolnia  kell!  Kardok  csaptak  össze,  puskagolyók
suhantak el mellette, katonák kiáltottak fel fájdalmukban. Már majdnem elérte az ellenséget, amikor
megint azt az ismeretlen, mély dörrenést hallotta, amelyet fényes villanás követett. A körülötte lévők
mind megtorpantak, és az eget kémlelték. Nem tudták, mi lehet, mintha a pokol kapuja nyílt volna
meg. Hangja minden ágyúszónál hangosabb és szörnyűbb volt. Egy pillanattal később újabb dörrenés
következett. Henry a hangra akaratlanul is felnézett az égre és látta, amint egy nagy fénysugár a
közelében csapódik be. A becsapódás ereje rongybabaként szakította szét a körülötte lévő katonákat.
Henry megdermedve nézte haldokló társait. Kibírhatatlan volt az érzés, hogy nem tud rajtuk segíteni.
Érezte, hogy rá is ez vár. Szörnyű kínok közt fog meghalni, és ismeretlenül, egy tömegsírban fogja
végezni a csatamező szélén. Pár lépést tett előre, amikor combjába éles fájdalom hasított. Felkiáltott.
Tovább akart menni, de nem bírt. Összerogyott. Ekkor látta meg maga előtt a féltérdre ereszkedett
vörös egyenruhást, amint füstölgő puskáját készül újratölteni. Eljött a vég. Egy értelmetlen csata
kellős közepén kell meghalnia. Szemét lehunyta és az otthonára gondolt. Látta, ahogyan családja a
ház előtt áll és integetnek neki, hívják őt, majd egyenként eltűnnek, és a ház a sötétségbe vész.

Néhány nappal  később Henry egy sátorban találta  magát.  Szemét lassan kinyitva,  erőtlenül
föltápászkodott,  és  szétnézett.  Mindenhol  sebesült  és  haldokló  katonák  hevertek.  A  szag
elviselhetetlen volt. A látvány megrémisztette, ugyanakkor megkönnyebbült, ezek szerint életben
van. Visszaroskadt a tábori ágyra, és alig hallhatóan elmondott egy imát. Ekkor egy fiatal ápolónő
közeledett  felé.  Alig  lehetett  tizenhat  esztendős.  Gesztenyebarna haja háló alá  volt  rejtve.  Elől
egyetlen tincs a szemébe lógott, ami láthatóan zavarta a lányt, de mit sem törődve vele, folytatta
munkáját. Vizet hordott a katonáknak, és sebet kötözött. Látszott rajta, hogy több napja talpon van.
Fáradt és piszkos volt. Ruhájának apró mintázatát vérfoltok takarták el. Ahogy közeledett Henry felé,
elmosolyodott. A fiú még sosem látott ilyen szépet, mintha egy angyal jelent volna meg előtte.

– Maradjon nyugton! – csengett Henry fülében a lány kellemes, simogató hangja. – Rendbe fog
jönni és akkor hazamehet. Találat érte a lábát. Sok vért vesztett, ettől érzi magát gyengének. Kér
inni? Biztosan nagyon szomjas. – Lehajolt, és a mellette lévő vödörből vizet merített egy fém bögre
segítségével. – Igya meg, ez jót fog tenni. – Henry nem szólt semmit, csak engedelmesen követte a



lány utasításait. – Tudja, hogy nagy szerencséje volt? Doktor Galloway megmentette a lábát, pedig
csúnyán elfertőződött. Szerencsére a puskagolyót sikerült eltávolítani. – Henry ekkor lepillantott, és
megkönnyebbülten  vette  tudomásul,  hogy  mindkét  lába  meg  van.  Szótlanul,  mint  egy  mohó
kisgyermek, itta tovább a vizet. – Kér még? – kérdezte a leány kellemes hangján, amire Henry
igenlően bólintott. Az ápoló újra töltötte a fém bögrét, és nyugodtan végignézte, ahogyan a sebesült
megissza.

–  Köszönöm. Ez életmentő volt  –  jegyezte meg Henry erőtlen hangon,  és viszonozta a lány
mosolyát. – Hol vagyok?

– Egy katonai táborban. Nem messze Bladensburgtől.

– Bladensburg! A csata…. a britek…– eszmélt rá Henry.

– Nyugodjon meg.

– Mi történt? Mi lett a várossal?

– Elvesztettük Bladensburgot, és így most egész Washington lángokban áll… – mondta a lány
elcsukló hangon. Nyugalmat erőltetett magára. Nem akart sírni és gyengének mutatni magát, inkább
kedvesen mosolyogva tovább folytatta. – Itt biztonságban van. Rendbe fog jönni és nem sokára
hazamehet. – Henry fülét megcsapta a haza szó. Remény költözött a szívébe. Elfelejtheti ezt a sok
szörnyűséget, és hazamehet végre az ültetvényre.

Ekkor a sátor végében egy sebesült katona jajdult fel, amire a fiatal lány felkapta a fejét.

– Most mennem kell. Maga csak pihenjen tovább, és ne keljen fel – jegyezte meg szelíden, de a
választ már nem várta meg. Elsietett. Henry utána kiáltott.

– Kisasszony, elárulná kegyed a becses nevét?

– Emma… Emma Frelinghuysen – mondta, és búcsúzóul rámosolygott a fáradt, piszkos fiúra.

–  Emma Frelinghuysen.  Gyönyörű név –  ismételgette Henry magában,  végül  visszarogyott  a
párnára és elaludt.

Állapota gyorsan javult,  és  néhány napra rá helyszűke miatt,  Galloway doktor hazaengedte.
Henry örömmel hagyta ott a borzalmas sátrat, de még mielőtt végleg hátrahagyta volna a tábort, el
akart  köszönni  Emmától.  Amint  kilépett  a  sátorból  iszonyatos  látvány tárult  elé.  Ahova nézett,
mindenhol katonák hevertek. Koszosak, rongyosak és véresek voltak. Sebeiket legyek lepték. A bűz
elviselhetetlen volt. Az izzadság és a rothadó hús szagának keveréke lengte be a tábort. Orvosok és
ápolók rohangáltak fel-alá a sebesültek között. A sátrak mellett katonák szedték össze a holtesteket
és  halmozták  szekérre.  A  sátrakból  kétségbeesett  kiáltások  szűrődtek  ki.  Henry  egy  pillanatig
egyhelyben  állt,  a  látvány  sokkolta.  Végül  összeszedte  minden  erejét,  és  elindult.  Botjára
támaszkodva,  bicegve  haladt  előre,  gondosan  figyelve  minden  egyes  lépésére,  nehogy  valakire
rálépjen. A hányinger kerülgette. Minél hamarabb ki akart jutni erről a borzalmas helyről. Egyre
gyorsabban szedte lábát, már látta az erdőt. Mindjárt kint lesz, elhagyja ezt a szörnyű helyet, és
végre visszamehet Virginiába. Ekkor hirtelen megpillantotta Emmát. A törékeny lány éppen egy
katona karján tátongó hatalmas sebet tisztogatott. Henry egy rövid ideig csak nézte, gyönyörködött
benne, majd lassan odabicegett hozzá.

– Emma! – A lány felnézett, de munkáját nem hagyta abba. Gondosan megtisztította a sebet, majd
bekötözte. Amikor úgy érezte, alapos munkát végzett, Henryhez lépett.



– Nagyon örülök, hogy rendbejött. Látom, doktor Galloway hazaengedte.

– Igen. Jól vagyok, úgyhogy épp itt az ideje másoknak átadnom a helyem. Ahogy látom, van elég
jelentkező rá – viccelődött, de amikor látta Emma ezt nem találja mulatságosnak, témát váltott. –
Csak azért jöttem, hogy megköszönjem, amit értem tett.

– Mindig öröm, ha egy honfitársam meggyógyul és a saját lábán hagyja el ezt a helyet. Örülök, ha
tudtam segíteni – mondta mosolyogva, és már indult volna tovább, amikor Henry utána bicegett.

– Emma, ha vége lesz a háborúnak, megengedi, hogy felkeressem? – A lányt meglepte a kérdés.
Megtorpant és egy rövid ideig habozott. Nem tudta, mi lenne a helyes válasz.

– Talán – mondta végül szelíden, és kedvesen Henryre mosolygott. – Isten áldja. – Elköszönt.
Felvette a vizesvödröt, és eltűnt a katonák között.

Henry egy ideig nézte a lányt, majd lassan elindult hazafelé.

Már mélyen az erdőben járt, amikor ráeszmélt, Emma nem árulta el, hol lakik, ő pedig elfelejtett
rákérdezni. Dühös volt magára, de már messze járt ahhoz, hogy visszaforduljon.

Hosszú volt az út Petersburgig, de mégse oly fáradságos és kilátástalan, mint Bladensburgig.

Henryben a háború mély nyomott hagyott. Sosem tudta kiheverni. Éjszakánként felriadt, álmában
számtalanszor megjelent a tábor, ahol véres testek hevertek mindenhol. Nem bírta elfelejteni. A harc
minden egyes perce még négy év után is elevenen élt benne, és haraggal töltötte el, ha rágondolt. És
most itt áll előtte rég nem látott barátja, akinek a háború, a katonaság az élete, aki nem akar
leszerelni és hazajönni. Érthetetlen volt ez számára.

– William, barátom, áruld el nekem, miért nem jössz haza, telepedsz le, és alapítasz családot?

–  Ez  a  tervem Henry.  Szerinted  egy  hivatásos  katonának  nem lehet  családja,  asszonya  és
gyermekei? – kérdezte William mosolyogva.

– Hát… nem is tudom. Nem szeretem ezt az egész katonásdis és háborús dolgot. Nem látom
értelmét… de hagyjuk. Ne beszéljünk erről. Oly rég találkoztunk. El kell jönnöd hozzánk. Apám és a
többiek is nagyon fognak örülni neked.

William örömmel elfogadta a meghívást, és már alig várta a találkozást a számára oly kedves
Montgomery-családdal.



3.
Kathleen kényelmesen elhelyezkedve üldögélt  a szalonban és apró virágokat hímezett  régen

használt kendőjére, miközben Izabel zongorajátékát hallgatta. Miután úgy érezte elegendő virág
minta díszíti  már a kendőt, gyermeteg kíváncsisággal vette ki a ráma szorításából, és alaposan
átnézte. Az eredménnyel azonban nem volt teljes mértékig elégedett, így hát visszahelyezve a kendőt
a  ráma könyörtelen szorításába,  újabb virágok és  levelek  hímzésébe kezdett,  amikor  munkáját
lódobogás hangja szakította félbe. A patkók sűrű kopogása több ló érkezéséről árulkodott. Kathleen
félbehagyva  munkáját  felpattant,  és  az  ablakhoz  sietett.  Kíváncsian  figyelte  az  utat,  de  a  fák
takarásától nem látott senkit… majd hirtelen feltűnt az első lovas és röviddel utána megjelent a
másik  is.  Hátrébb  lépett  és  a  függöny  takarásából  figyelte  tovább  az  érkezőket.  Erőteljesen
hunyorított, amitől a szeme körüli apró ráncok vonalai erőteljessé váltak, és koráról árulkodtak. Az
elől haladóban hamar felismerte fiát, de a másik lovas… ismerős volt valahonnan, de nem tudta
magában felidézni honnan. Kathleen arca kipirult, izgatottsága fokozódott, ahogyan nézte a lóról
leszálló és a ház felé tartó jó vágású, magas idegent. Ösztönösen a hajához kapott, hogy a kontyából
kiszabaduló, az évek során megfakult, szőke tincseket megigazítsa. Gyorsan végig nézett magán,
végigsimította kezét a ruháján, majd kihúzott, kecses testtartással lánya mellé lépett, és látszólag
figyelni kezdte Izabel hibátlan játékát.

Egy pillanattal később Henry sietett be a szalonba, és az ajtóban megtorpanva felkiáltott:

– Anyám, Izabel! Nem fogjátok elhinni, kivel találkoztam?

– Fiam, nem illik így ránk rontani! – szakította félbe Kathleen hűvösen, miközben alig várta, hogy
Henry bemutassa a váratlan vendéget. – Kérlek, meséld el, kivel találkoztál?

– William barátom hazalátogatott… megkértem, hogy látogasson el hozzánk – és amint Henry
elhallgatott, William lépett be a szobába.

Kathleen tágra nyílt szemekkel figyelte, amint William udvariasan meghajol, és köszönti őket.

–  William? William Tucker?  Paul  Tucker  fia?  –  kérdezte  Kathleen  meglepődve,  majd  széles
mosollyal az arcán nyájasan üdvözölte. – William Tucker, amikor utoljára láttam, még kisfiú volt,
most pedig kész fiatalember. Isten hozta nálunk! – mondta, és közelebb lépett a férfihoz, hogy
jobban szemügyre vegye.  –  Emlékszik a  lányomra,  Izabelre? –  kérdezte,  és  közben leánya felé
mutatott.

Izabel ekkor zavartan felállt a zongora mellől, és anyja mellé lépett. Szépsége azonnal elbűvölte a
férfit.

– Izabel! Nagyon örülök, hogy újra látlak – mondta William nyugalmat erőltetve hangjára. Ekkor
Kathleen magához ragadta a szót, és hellyel, majd teával kínálta a vendéget, és miután William
elfogadta a teát, Kathleen hosszas magyarázásba kezdett az általuk használt ital minőségét illetően.
Szavai  azonban  elmosódtak  William fülében.  Szeme  sarkából  figyelte  Izabelt,  akinek  szépsége
lenyűgözte őt. A tizenkilenc esztendős leány aranyszőke haja, égszínkék, enyhén mandulavágású
szemei, feszes, hófehér bőre, telt ajkai, törékeny alakja megbabonázták a férfit, aki már-már annyira
elmerült Izabel szépségében, hogy meg sem hallotta Kathleen hozzá intézett kérdését.

–  Mr.  Tucker.  meséljen magáról!  Mivel  tölti  mostanság az idejét? –  ismételte meg kérdését
Kathleen.



– William a hadsereg kötelékébe állt anyám. Kapitány lett – vágott közbe Henry lelkesen.

– Kapitány? – kérdezte Kathleen meglepődve.

–  Igen,  asszonyom  –  felelte  William  magabiztos  nyugodtsággal,  és  közben  Izabelre  nézett.
Tekintetük egy pillanatra találkozott, de ekkor a lány zavarában elnézett. Kipirult arca, és a szája
szélén megjelenő apró mosoly azonban érzéseiről árulkodtak.

– Dicséretes! Mindig örömmel tölt el, ha egy derék ifjú a haza szolgálatába szegődik – jegyezte
meg Kathleen nyájasan, de következő kérdését már nem tudta feltenni, mert a szobába James lépett
be. Amint felismerte a váratlan vendéget, odament hozzá és széles mosollyal az arcán megveregette
a hátát, kifejezve ezzel örömét, hogy viszont láthatja Williamet. James, kíváncsiságát nem leplezte, és
alaposan kifaggatta a kapitányt, majd kérte, hogy maradjon vacsorára is, amit Williamen kívül, már
csak Izabel fogadott nagyobb örömmel.

A vacsora alatt az úriemberek tovább folytatták a komoly politikai témák megvitatását, és annyira
belemerültek a társalgásba, hogy észre sem vették, hogy besötétedett.

– Szégyen… az egész szégyen – rázta a fejét James ingerülten. Szeretett politizálni és vitákba
bocsátkozni,  bár  heves  természetének  köszönhetően  hamar  elvesztette  türelmét  és  olyankor
felhergelve magát kezdett dühösen kiabálni. – Én mondom, ha nem olyan parancsnokok lettek volna
a hadsereg élén, mint Winder, akkor már tizenkettőben levertük volna a királyi hadsereget és nem
húzódott volna úgy el a háború. Már az elejétől fogva olyanokra lett volna szükség, mint Jackson
tábornok. Ő érti a dolgát.

–  Igen  –  helyeselt  William.  –  Kiváló  parancsnok.  New  Orleans  mellett…  Jackson  tábornok
irányítása alatt volt szerencsém megismerkedni vele. Nagyon sokat tanultam tőle. Megtiszteltetés
volt a seregében harcolni.

– Bizony… bizony. A jó Öreg Hickory, ahogy szokták emlegetni. Ha ő nem lett volna, tizennégyben
elvesztettük volna a háborút – jelentette ki James.

– Hickory? – kérdezte Kathleen szerény érdeklődéssel.

– Bizony, kedvesem. Állítólag még a háború alatt ragadt rá ez a név. Ugyanis amikor parancsba
kapta, hogy oszlassa fel a seregét, ő nem tette meg. Kiállt a katonái mellett, és bár betegen, de
hazavezette seregét Tennessee államba. Innen kapta a Hickory nevet. „kemény, mint a hickory-fa”.
Helyesen tudom kapitány? – kérdezte Williamtől, hogy megerősítést nyerjen jól értesültsége, amelyet
oly büszkén fejtett ki feleségének.

– Igen, Mr. Montgomery. Kiválóan értesült, uram.

– Mesélte Henry, hogy ő is megjárta a háborút? – dicsekedett James.

– Apám, ezt talán ne firtassuk – szólt közbe Henry reménykedve, hogy témát váltanak.

–  Dehogynem… igenis  mondd  csak  el!  Fiam,  légy  rá  büszke!  Még  meg  is  sebesült.  Golyó
szaggatta fel a lábát. Majdnem az életébe került.

– Apám, ne túlozz! Nem volt az olyan vészes – jegyezte meg Henry szerényen.

– Hol harcoltál? – kérdezte William.



– Bladensburgben harcolt Henry – vágott közbe James fellelkesülve. – Winder parancsnoksága
alatt. Nem is értem miért őt nevezték ki parancsnoknak. Azok után, hogy bebizonyította Stoney
Creeknél az alkalmatlanságát.

– Miért, mi történt Stoney Creeknél? – kérdezte Izabel halkan, és kihasználva az alkalmat egy
rövid pillantást vetett Williamre, tőle várva a választ, de apja megelőzte és hosszas kifejtésbe kezdett.

– Vesztettünk Stoney Creeknél. Éppen úgy, mint rá egy évvel Bladensburgben. Ezeket a katonai
döntéseket nem igazán tudom mire vélni. Bár ahogy hallottam, azt beszélték akkoriban, hogy John
Armstrong nem igazán kedvelte Winder tábornokot, ezért csak megkésve kapta meg a megfelelő
támogatást.

– Akkor Mr. Winder miért nem kért segítséget mástól? – kérdezte Kathleen naiv érdeklődéssel.

–  Azért,  drágám,  –  folytatta  James  teljes  átéléssel  –  mert  nem lehetett  csak  úgy  kikerülni
Armstrong hadügyminiszter urat.

– Értem – válaszolta halkan, és nőies bájával próbálta enyhíteni tudatlanságát.

– Bladensburgnél természetesen nemcsak ez volt a probléma – vette át a szót William. – A királyi
hadsereg  túl  erőben  volt.  Ráadásul  a  brit  Cockburn  tüzérsége  verhetetlennek  bizonyult.  Azt
hallottam, hogy egy új fejlesztésű congreve-rakétát is bevetett a csatában.

– Akkor az volt, az az elviselhetetlen hang – vágott közbe Henry hevesen. – Az a dörrenés, mintha
az ég szakadt volna rám, és az a rettenetes pusztítás, amit művelt. Szörnyű volt – felelte. Mintha újra
átélné a harcot.  Arcvonásai megfeszültek. Nem akart emlékezni,  ezért kihasználva a pillanatnyi
csöndet, hozzátette. – Hagyjuk! Ne beszéljünk a háborúról! Úgyis tudjátok, mi a véleményem az
egészről.

– Fiam, ezt hallani sem akarom! – kiáltott fel James hevesen. – Ilyet egy igazi úriember nem mond!
Légy rá büszke, hogy harcolhattál a hazádért. Én is mentem volna, de nem volt rám szükségük. Túl
öreg vagyok, mondták. Én erre azt válaszoltam, lehet, hogy öreg vagyok, de még mindig jól tudok
célozni. Fiatalon én is megjártam a háborút és büszkeséggel töltött el az a tudat, hogy harcolhattam
a hazámért.  Emlékszem, amikor 1780-ban a függetlenségi  háborúban,  a  britek ellen harcoltam
King’s Mountainnél. Micsoda csata volt! Már akkor is kiváló lövész voltam, ezért a legjobbakhoz,
Greene tüzérségébe soroztak be. Több száz brit katonát lőttem le. Jaj, azok a régi, szép idők! Akkor
még a férfiak önként vonultak be harcolni, nem úgy, mint most. Mivé lenne az ország, ha mindenki
úgy gondolkozna, mint Henry…

– Ez akkor sem változtat a véleményemen! – háborodott fel Henry.

– Ne is figyelj rá, William. Túl jó dolga van. Hol szolgálsz?

– Mobile-öbölnél,  de bármikor átvezényelhetnek Floridába, Jackson tábornok seregéhez. Igen
feszült a helyzet. A spanyolok nem igazán nézik jó szemmel, hogy megszálltuk a gyarmatukat. Bár az
indiánokat tavaly a tábornok legyőzte és békét kötött velük, mégsem oldotta meg a problémát. Máig
elég sok gondot okoznak nekünk, főleg a cherokeek. Még mindig hallani indián támadásokról…

– Ez borzasztó! – jegyezte meg Kathleen együttérzően.

– Igaz a hír, hogy az Egyesült Államok kész megvenni Floridát? – kérdezte James szemöldökét
feltolva. A kérdés felkeltette Kathleen érdeklődését, és kíváncsian William felé fordult.



– Ilyen gazdag az ország, hogy csak úgy meg tud venni egy gyarmatot? – kérdezte meglepődve.

– Kathleen drágám, nem először fordulna már elő ilyen helyzet. Gondolj csak vissza… végül is,
Louisiana-t is megvettük a franciáktól, ráadásul elég borsos áron. Ha emlékeim nem csalnak, James
Monroe tizenötmillió dollárt fizetett érte.

– Tizenötmillió dollárt?! – a hatalmas összeg hallatán tágra nyílt Kathleen szeme. – Az rengeteg
pénz! – és gondolatai már messze jártak. Annyi pénzből… ugyan, annak a töredékéből újra gazdag
lehetne  a  család… Megoldódna  minden  problémájuk.  Európából  hozathatna  magának  ruhákat,
kalapokat, kesztyűket, ékszereket… mindent, amit csak akarna. Mindenki őt irigyelné. Milyen jó
lenne! – játszadozott el a gondolattal.

– Nem tudom, hogy a spanyolok készek lesznek-e eladni nekünk a területet… Nem tudom. –
töprengett el James.

– Ez a politikusok dolga. Az én feladatom, hogy megvédjem a hazámat – jelentette ki William, és
Izabelre pillantott.

Izabel  mosolyogva  lesütötte  szemeit.  Egész  vacsora  alatt  azon  gondolkodott,  hogyan  tudna
kettesben maradni Williammel. És a hosszúra nyúlt beszélgetés alatt gondosan ki is találta ennek
módját.

Az étkezés után Izabel a verandán várta a kapitányt. De hogy ne tűnjön előre eltervezettnek, az
egyik oszlophoz dőlt, és elmerengve nézte a Holdat. Nézte… csak nézte és nézte. Már bosszantóan
sokáig nézte… de William még mindig nem volt sehol. Izabel már-már úgy érezte nem bír tovább
várni rá. Fázott és unatkozott. Indulni akart vissza, amikor William mély, bársonyos hangjára lett
figyelmes.

– Izabel? Nem tudtam, hogy idekint vagy. Azt hittem, elköszöntél és visszavonultál a szobádba –
mondta William, amint kilépett az ajtón.

– Esténként gyakran kijövök, és nézem a Holdat… a csillagokat. Gyönyörű látvány. Nem bírok
betelni velük. Ha tehetném, az egész éjszakát idekint tölteném, és csak nézném az eget.

– Jobb lenne, ha bemennél. Csípős ma az éjszaka. Nem szeretném, ha megfáznál – felelte William,
és közelebb lépett Izabelhez.

– Te aggódsz értem? Ez kedves tőled, de ne aggódj a kendő melegen tart. Egyébként sem fázom –
mondta mosolyogva, de gyorsan elfordult, nehogy a hidegtől reszkető száját a kapitány észrevegye.

William a lány mellé lépett.

– A vacsora alatt nem túl sokat tudtál enni. A papa nem hagyott nyugton. De hiszen ismered,
milyen. Ha politikáról van szó, nem ismer határokat – mondta Izabel mosolyogva.

– Nem – nevette el magát William, és zavarában a hajába túrt. – Nagyon jól éreztem magam… Jó
újra itthon.

– Igen – vágta rá Izabel és mélyen a férfi barna szemeibe nézett. – Jó újra itthon látni téged,
William Tucker kapitány.


