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1865. április 14. Nagypéntek

Washington

A lövés ébresztette fel.
Mennydörgésként visszhangzott a fülében, pedig a nézők nevetése 

köze  pette alig hallatszott. Tom felugrott. Még mindig félálomban próbált 
eligazodni, hol van és mi történhetett. Kabátjának megszokott szappan- 
és szivarfüst-illatába most egy harmadik, ijesztő szag is keveredett, 
miközben Tom a Ford Színház ruhatárosát félrelökve felfelé rohant a 
hatalmas csillár alatt.

Lőpor szaga.
Tom futtában rántotta elő a coltját.
Hol a pokolban lehet Parker? Miért tűnik el állandóan az a hájas csirke-

fogó? Megint a szomszédos Star Saloon pultjánál ül és whiskyt iszogat az 
elnök kocsisával?

A nézők már nem nevettek. A vidám hangok helyett nők ijedt sikolyai 
hatoltak el Tom füléhez, aztán tompa zuhanás zaja, végül egy dörgő férfi-
hang:

– Sic semper tyrannis! A Dél megbosszultatott!
Tom rohanó léptei kalapácsütésként csattogtak a lépcsőt borító, réz-

karikákkal odaerősített vörös szőnyegen. Amikor az emeletre érve jobbra 
fordult a vörösarany tapétás, keskeny folyosón és a pislákoló gázlámpák 
között az elnök páholya felé futott, a szíve szinte kiugrott a helyéből.

Elaludt, a pokolba is!
Sorra nyíltak a páholyok ajtajai, frakkos férfiak és muszlinruhát viselő 

hölgyek néztek ki riadt arccal, aztán húzódtak vissza még riadtabban, 
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amikor Tom a fegyverrel a kezében elviharzott mellettük, vadul hessegetve 
el az útból a bámészkodókat.

– Félre az útból, félre! Hívjanak orvost, gyorsan! – üvöltötte futás közben.
Az elnök páholyának ajtaja nyitva állt. Egy katonai egyenruhát viselő 

férfi térdelt a szőnyegen.
Tomot megcsapta a vér szaga. Vér mindenütt.
Az elnök vére.
Tom elfurakodott Rathbone őrnagy, egy alacsony, szélesvállú tiszt mellett. 

Mrs. Lincoln kezét az arca elé szorítva reszketett és sikoltozott valamit, de 
Tom nem tudta kivenni a szavait. Mellette Clara Harris állt, az őrnagy 
menyasszonya, és átkarolva próbálta nyugtatgatni.

Tom térdre rogyott. Rathbone őrnagy is letérdelt és feltámasztotta az 
elnök fejét.

A meglőtt elnök fejét.
Abraham Lincoln tarkóján ezüstdollár méretű, tépett szélű lyuk táton-

gott. Az elnök már alig volt magánál, a szeme kifordult, sovány, gyakran 
sápadt arcából a maradék szín is eltűnt. A sebből vér csorgott az elnök 
fekete haján át a hófehér inggallér alá. Lincoln nehezen lélegzett.

Tom érezte, hogyan támad fel benne a tehetetlen, ólomsúlyú harag. 
Valaki meglőtte az elnököt. Ő, Tom pedig aludt.

Az őrnagyra pillantott.
– Ki volt az? Hol van a tettes?
Csak most vette észre, hogy az őrnagy is megsebesült. Karján felszakadt 

a sötétkék egyenruha ujja, s a szövetet vér áztatta át. Rathbone homlokán 
is vérzett egy vágott seb.

Az őrnagy felnyögött.
– Booth. A színész. A színpadon át menekült el. Ez volt nála, meg egy 

kés. – Rathbone pillantása a szőnyegre siklott, ahol az elnök teste mellett 
egy Derringer hevert. Pontos célzáshoz kevéssé alkalmas, de kis távolságról 
biztonsággal halált hozó, szörnyű fegyver.

Tom fel akart állni, de egy kéz megragadta a karját.
Az elnök. Lincoln nyugtalanul ugráló szeme megpróbált Tomra össz-

pontosítani.
– Sawyer? Maga az?
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– Igen, uram. – Tom megpróbált erőt vinni a hangjába, de az úgy 
remegett, hogy még a súlyosan sebesült ember is észrevette.

Lincoln megszorította Tom karját.
– Nem menekülhet el…
– Nem fog, uram. Nem hagyjuk.
– Thomas… Maradjon meg jó embernek, Thomas… Maradjon igaz 

ember…
– Igen, uram.
Tom nyelt egyet. Az elnök szorítása ellazult, a nagy ember szeme lecsu-

kódott.
– Orvost! – üvöltött fel Tom kétségbeesetten. – A pokolba is, hozzanak 

már egy orvost!
Felállt, kihajolt a páholy korlátján a nézőtér fölé, pillantása rémülten 

felfelé leső nézők tekintetével találkozott. Talán csak akad egy orvos a 
tömegben, aki egy kellemes estét remélt „Az amerikai unokaöcs” mai 
előadásától.

Nem akadt. Vagy legalábbis nem jelentkezett.
A színpadon egy idősebb színésznő meredt bénultan az elnöki páholy 

felé. Tom a bársonyfüggöny résén át megpillantotta a színpad mögötti 
utcára nyíló ajtót.

Nyitva volt, olyan tágra nyitva, hogy még az utca is látszott mögötte. 
A gázlámpák fénye sápadt sárgára festette a Ford Színház mögött húzódó, 
piszkos kis sikátort. 

Tom átvetette magát a korláton és leugrott a színpadra.
Nem menekülhet el…
Nem fog, uram. Nem hagyjuk.
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1865. július 10. 

Reggel a Mississippi folyón

– Jól van, uram?
Tom a hófehér hajókorlátnak támaszkodva bámult le a barna ködként 

hömpölygő, iszapos víztömegre. A folyó partján, ahol felnőtt, a Mississippit 
a piszkos elszíneződése miatt csak „Big Muddy”-ként emlegették.

Tom felpillantott a Missouri államhoz tartozó parton emelkedő meredek 
sziklákra. A folyó másik partján már Illinois erdős vidéke húzódott. A fák 
kimosott gyökérzetében teknősbékák sütkéreztek a napon.

– Minden rendben, uram? – kérdezte újra az Excelsior kormányosa 
vizslató pillantást vetve Tomra keret nélküli szemüvege fölött. A kövér 
ember hasán megfeszült a mellény, arcába ápolatlan ősz tincsek lógtak.

Tom bólintott.
– Minden rendben. Csak fáradt vagyok egy kicsit. Rövid volt az éjszaka.
A kormányos elvigyorodott.
– Rövidek azok a keokuki éjszakák, nem igaz? A hölgyek a szalonokban 

nem sok pihenőt hagynak az embernek.
Tom csak egy halvány mosollyal felelt.
A kormányos közelebb jött.
– Tudom, miről beszélek, uram. A bátyám, Orion is Keokukban lakik. 

Látta az Arany Lúd fogadóban azt a ferdeszeműt, aki egy negyed dollárért 
egy egész tál levestésztát felszív az orrán át? Látta, ugye?

Mekegve nevetett, mint egy kecske.
Amikor észrevette, hogy Tom alig figyel rá, követte utasa pillantását a 

part felé, és bizalmasan lehalkította a hangját.
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– Azt a pokoli masinát nézi?
Tom értetlenül pillantott rá, mire a férfi a füstoszlop felé mutatott, 

amely a parti fák mögül szállt az ég felé.
– A vasút – magyarázta. – Megöl bennünket, hajósokat. Gyorsabb, 

mint mi, manapság meg mindenki annyira siet, de annyira… Pedig ha 
engem kérdez, szegényes egy módja az utazásnak a vonat.

Tom bólintott, mire a kormányos barátságosan megveregette a vállát.
– Megyek, vár a munka. Ezek miatt az átkozott sekélyes részek miatt 

mindig résen kell lennünk. Még beletelik egy jó órába, mire St. 
Petersburgbe érünk. Igazi kis porfészek Keokukhoz képest. Dőljön le, 
aludjon addig egy kicsit! Majd az öreg hölgy hangjára elég lesz felkelnie 
– mutatott a híd fölé akasztott nagy kolompra.

Valahonnan messziről sült krumpli szagát sodorta Tom orrába a szél. 
Hallotta a nevetést a szalonból, ahol egy feketére festett arcú énekes a 
Jumping Jim Crow sajátos változatát adta elő. Pocsék szám volt.

Tom megrázkódott. A szemhéja nehéz volt, mint az ólom. Az ujjai alig 
mozdultak.

Dőljön le, aludjon egy kicsit.
Halkan felnyögött. Már nem is emlékezett, mikor aludta ki magát 

utoljára. Talán még Washingtonban, a Ford Színházban. Azon a ret te-
netes emlékű Nagypénteken…

Aludt persze azóta is, előbb-utóbb elnyomta egy-két órára a fáradtság, 
de az éjjelek többségét éberen forgolódva töltötte átizzadt lepedőjén.

We never sleep – Mi sosem alszunk.
Ez volt Pinkerton mottója. Ez a mondat, és alatta a figyelő szem képe 

díszítette a jelvényt, amelyet Tom egykori munkaadója, Amerika leghí-
resebb nyomozója választott magának. 

We never sleep.
Tom aludt, amikor a szörnyűség megtörtént. Igaz, akkor már nem volt 

Allan Pinkerton ügynökségének alkalmazottja, de Lincoln kívánságára 
Pinkerton kegyvesztetté válása után is az elnök mellett maradt. Lincoln 
személyi testőrsége közben szinte teljesen kicserélődött, Pinkerton egykori 
csapatából egyedül Tom maradt meg. Mert az elnök így akarta, és mert 
Tom maga is maradni akart. 
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Csodálta az elnököt. Nem a karizmája miatt, mert az nemigen volt 
neki, ismerték el még azok is, akik egyébként tisztelték. Lincoln általában 
mereven, kényszeredetten viselkedett, megjelenése pedig magas, sovány 
termetével, zsíros bőrével és duzzadt könnyzacskóival ugyancsak nem 
volt vonzónak mondható. Aki azonban közelebbről is megismerkedett 
vele, a bölcsességével, az igaz ügy iránti szenvedélyes elkötelezettségével 
és a becsületével, előbb-utóbb kivétel nélkül behódolt neki. Tom számára, 
aki apa nélkül nőtt fel, csodálatos példaképet jelentett a Kentuckyban 
szegény körülmények között született Lincoln és az ő kemény munkája, 
amellyel végül az Egyesült Államok elnökévé emelkedett. Aztán John 
Wilkes Booth és egy Derringer Philadelphia véget vetett az életének.

Nem menekülhet el…
Nem fog, uram. Nem hagyjuk.
A gyilkos nem is úszta meg. Követte az elnököt a halálba.
Tom sokáig azt hitte, Booth halála megváltja majd az álmatlanságtól, 

de csalódnia kellett. Még az utolsó déli csapatok kapitulációja sem hozta 
meg a nyugalmát, ahogyan Booth négy összeesküvő társának kivégzése 
sem. Éjszakánként éberen feküdt az ágyában még napokkal azután is, 
hogy Mary Surratt, Lewis Powell, David Herold és George Atzerodt élete 
véget ért a McNair erőd udvarán.

Sid távirata éppen a legjobbkor érkezett és megadta Tomnak a lehető-
séget, hogy maga mögött hagyhassa Washingtont, pedig sokan kérlelték, 
hogy maradjon. Andrew Johnson alelnök, aki még azon az április tizen-
ötödiki estén letette az esküt, mint az Egyesült Államok új elnöke, valamint 
a Metropolitan Police is szerette volna, ha Tom Johnson mellett is folytatja 
a munkát. Egyik nagyvonalú ajánlatot kapta a másik után anélkül, hogy 
bárki is hibáztatta volna Lincoln haláláért.

Még nem.
Tom azonban gyanította, nem telik el hosszú idő, és már meg is 

feledkeznek róla, hogy ő nem volt szolgálatban azon a végzetes éjszakán, 
hanem a saját elhatározásából, önként maradt ott a színházban. John F. 
Parker, a Metropolitan Police kövér nyomozója három teljes óra késéssel 
érkezett meg, hogy leváltsa. Parker iszákos volt és megbízhatatlan, ezúttal 
is láthatóan ittas volt, mivel pedig a késése következtében Tom úgyis 
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lemaradt az aznap esti randevújáról, úgy döntött, ott marad a színházban 
és az előadás végeztével segít biztosítani az elnök hazaútját. Nem becsülte 
sokra Parkert, de azt azért még ő sem gondolta volna róla, hogy a lusta 
fickó képes lesz néhány perc után otthagyni az elnöki páholyt és egyenesen 
átvonulni a szomszédos Star Saloonba folytatni az ivást.

Senki nem gondolta volna.
Mégis megtörtént, Tom pedig biztos volt benne, hogy előbb-utóbb 

megszólalnak majd azok a hangok is, amelyek őt hibáztatják az elnök 
halá láért. Egyszerűen azért, mert ő ott volt a színházban. És mert Parkert, 
akinek vele ellentétben a kötelessége lett volna ott lenni, nem hibáztatják. 
Mert ő viszont nem volt ott. Mert az emberek így gondolkodnak 
Washingtonban. És talán a világ többi részén is, tette hozzá gondolatban 
Tom.

Beletúrt hosszú zakója zsebébe és egy zsebkés, egy zsinegdarabka, 
néhány pénzérme és egy Szent Kristófot ábrázoló medál mellett meg-
találta és előhúzta féltestvére táviratát.

keet heet mulva noesueloek STOP oeruelneek ha eljoenneel STOP szeretettel sidney
Tom a sors kezét látta a nyolc nappal ezelőtt megkapott táviratban. 

Eljött az idő, hogy szedje a sátorfáját, búcsút mondjon Washingtonnak és 
látogatást tegyen St. Petersburgben. Polly néni, aki Sidet és őt felnevelte, 
valószínűleg alig ismer majd rá, amilyen sovány és napcserzette arcú lett. 

A háború előtt látta utoljára a családját. Közel tíz éve már.
Polly néni biztosan alig bír magával izgalmában a közelgő esküvő miatt, 

és forgószélként pörögve igyekszik, hogy mindent a lehető legtökéle-
tesebben szervezzen meg az ő kis Siddyje számára az ülésrendtől kezdve 
a büfén át egészen a menyasszonyi ruháig. 

Vajon milyen lány lehet olyan ostoba, hogy éppen Sid Sawyerhez 
akarjon feleségül menni? Biztosan valami unalmas, beképzelt tyúk, gon-
dol ta Tom.

Összeráncolta a homlokát és visszatömködte a zsebébe a táviratot. 
Soha nem tartotta valami sokra a testvérét. Miközben Tom a barátjával, 
Huck Finnel úszni és horgászni járt az iskola helyett, Sid minden áldott 
nap ott ült jámboran a padban Mr. Dobbins óráin és minden szorgalmi 
feladatra elsőként jelentkezett. Amikor esténként Tom jelentős késéssel, 
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piszkosan és szakadt nadrágban hazaért, Sid rendszerint már alapos kéz-
mosás után, megfésülködve ült a vacsoraasztalnál, nem mulasztva el 
kimerítően árulkodni Tom aznapi viselt dolgairól.

Tom most mégis örült, hogy viszontlátja Sidet. És persze Huckot is, 
feltéve, hogy még mindig St. Petersburgben él. Remélte, hogy igen. Mint 
ahogyan azt is remélte, hogy St. Petersburg végre megajándékozza a 
pihentető, nyugodt álommal, amelyben Lincoln halála óta nem volt része.

Bement a szűk kis kabinba és gyorsan összecsomagolta a holmiját. 
A keskeny ágy ugyanolyan érintetlenül állt, mint amikor Tom felszállt a 
hajóra.

Kiöblítette a száját whiskey-vel és szódabikarbónával, aztán futó pillan-
tást vetett a mosdótál fölé akasztott tükörbe. Még mindig nem tudta 
megszokni borotvált arcának látványát. Három napja még a legfelső ing-
gomb jáig ért a szakálla.

Ujjaival beletúrt hosszú, hullámos sötét hajába, amelyben a halántékánál 
ősz szálak csillantak meg. Nem csoda mindazok után, amiken keresztül-
ment.

Garret farmja. A lövések. Booth.
Maradjon meg jó embernek, Thomas. Maradjon igaz ember.
Hallotta a többi utas hangját és a lépteiket felfelé a kabinoktól a fedél-

zetre. A kolomp is megszólalt.
Anélkül, hogy még egyszer körülnézett volna a kabinban, megragadta 

a bőröndjét és csatlakozott a többiekhez a fedélzeten. A gőzös éppen egy 
fatörzseket szállító uszályt előzött meg, a napbarnított arcú hajósok vidá-
man integettek.

Tom először a Jackson-szigetet ismerte fel, ahol gyermekkorában 
néhány napig rejtőzködött Huck Finnel és Joe Harperrel, miután 
elszöktek otthonról, aztán felbukkant St. Petersburg is a parti fák mögött. 
A kikötőtől távolabb a régi mészárszék romos teteje látszott, aztán feltűnt 
a templomtorony és a vasárnapi iskola teteje is. 

Tomnak egy pillanatra bánat suhant át a lelkén.
A város mögött emelkedett a Cardiff-hegy, a tetején már fel is bukkant 

özvegy Douglasné fehér, oszlopos villája a szömörcebokrok között.
Egy kicsit hasonlít a Fehér Házra…
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Gyorsan elhessegette magától a gondolatot, inkább visszafordult a hajó 
két magas kéménye felé, amelyekből sűrű, fekete füst bodorodott az ég 
felé. Olcsó látványosság volt, de a hajósok előszeretettel eljátszották 
minden kikötés előtt: néhány hasáb pitch-fenyőt dobtak a tűzre, amitől a 
kémények nemsokára hatalmas, fekete füstfelhőket kezdtek köpködni. 

A kapitány, egy termetes ősz hajós a csillagos lobogó alatt állt, hüvelyk-
ujját egyenruhája ujjába akasztotta és olyan tekintettel szemlélte a felső 
fedél  zeten összegyűlt utasokat, mint egy kadétfelvonulást szemléző tenger -
nagy.

– Két csomó! – hallatszott a kormányos rikkantása, aztán sziszegve 
szökött ki a gőz a szelepekből, a kapitány felemelte a kezét, a hajócsavarok 
visszafelé kezdtek forogni, és a víz felhabzott a hajótest körül. Előkészítették 
a széles rámpát, amely mellett már készenlétben állt egy fiatal matróz, 
kezében vastag kötéllel.

A mólónál kereskedők, hordárok és utasok várták a gőzös érkezését. 
Egy fekete hordár tölcsért formált a kezéből a szája elé és hangosan elkiál-
totta magát:

– Gőzös érkezik!
A kötél kirepült a mólóra, és a hajó mozgása lassan nyugodt ringatózássá 

szelídült. 
Tom partra szállt. Az a kevés utas, aki vele együtt elhagyta a hajót, 

kirán duló volt, vásárolni jött, vagy egyszerűen csak inni akart egyet 
valamelyik kocsmában, de hosszabb időt láthatóan senki nem szándékozott 
St. Petersburgben tölteni.

Senki, Tomon kívül.
Egy percre megállt a mólón és kezével árnyékot formált a szeme elé a 

tűző napon.
A főutca kihaltnak tűnt, az utak és a járdák néptelenek voltak, csak egy 

foltos kutya ült az út közepén a mancsát nyalogatva. A béristálló falán 
golyó ütötte lyukak látszottak, a levegőben halszag és az új, közvetlenül a 
móló mellé épült cserzőüzem savanyú bűze terjengett.

Hirtelen egy kéz nehezedett a vállára.
– Tom? Thomas Sawyer?
Tom megfordult és egy széles, fekete arcba nézett, amelyben hófehér 
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fogak villogtak elő a szürke szakállal keretezett ajkak közül. A nagydarab 
férfi a másik kezében egy káráló tyúkokkal megtömött, rácsos ketrecet 
tartott, amelyet most lassan leengedett maga mellé a földre, zsebéből 
pedig piszkos zsebkendőt húzott elő és megtörölgette vele a homlokát. 
A nyakában bőrszíjon egy rézpenny lógott.

Tom tétovázott egy pillanatig, de aztán felismerte régi barátja vonásait.
– Jim? Te vagy az?
– Isten az égben! Tom Sawyer! Már azt hittem, téged is megöltek 

valahol azok az átkozott lázadók!
Jim bizonytalanul felemelte a karját, mintha át akarná ölelni Tomot, de 

nem tudná, megteheti-e, hiába ismerték egymást gyerekkoruk óta. Hiszen 
Tom elegáns öltönyt viselő fehér úriember volt, Jim pedig Mrs. Watson egy-
kori házi rabszolgája, mielőtt úrnője a végrendeletében fel nem szabadította. 

Jim végül kissé kényszeredetten a kezét nyújtotta. Tom megragadta, 
aztán elkapta régi barátja vállát és nevetve magához húzta egy ölelésre. 
Jim prüszkölt és nevetett, de amikor Tom elengedte, a szemében könnyek 
csillogtak.

– Nem gondoltam volna, hogy valaha is viszontlátlak még, Tom. Nézz 
csak oda, micsoda finom úriember lett belőled ott Washingtonban! Azt 
beszélik, még Lincoln elnök mellett is dolgoztál… Szégyen, ami történt 
szegénnyel. Átkozott lázadók!

Tom megrázta a fejét.
– Nem vagyok én finom úriember, Jim. Nem voltam és nem is leszek az 

soha. Családi ügyben jöttem. Táviratot kaptam Siddytől és gondoltam, 
körülnézek St. Petersburgben egy kicsit.

Jim elszomorodó tekintettel bólintott.
– Miss Polly miatt, hm?
– Gondolom, ráfér egy kis támogatás – mosolygott Tom. – Biztosan 

félőrültként szaladgál már napok óta Sid esküvője miatt.
Jim zavartan pislogott, aztán megnyalta a szája szélét.
– Master Sid esküvője miatt? Tom, Miss Polly nem szaladgál már 

semmi miatt… Nem tud már szegény… – Jim nagyot nyelt és lehalkította 
a hangját. – Miss Polly meghalt, Tom. Azt hittem, ezért küldött neked 
Master Sid táviratot. Három napja történt.
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Tom érezte, ahogy az arcába szökik a vére. Szédülés fogta el, a lába 
meg rogyott, kénytelen volt leülni Jim tyúkketrecének a tetejére, amit a 
madarak felháborodott kotkodácsolással fogadtak.

– Halott?
– Éppen most temetik szegényt. Én is elmentem volna, de valakinek a 

gőzöst is ki kell rakodnia. A fél város ott van. Ha sietsz, talán még odaérsz 
a vége előtt.

h g

A magas termetű, bőröndöt cipelő idegen azonnal magára vonta a 
tekin teteket. Ki az, aki bőrönddel érkezik egy temetésre? 

Homokszín felöltője is elütött az urak fekete öltönyeitől és a hölgyek 
fekete harangszoknyáitól és selyem főkötőitől. A gyászolók kíváncsian 
fordul tak felé, aztán suttogva hajoltak össze a mellettük állókkal.

Tom alig érzékelte a suttogásokat és fejcsóválásokat. Szinte önkívületben 
sietett végig a városon, fel a dombra, ahol a temető feküdt mohás, széltől 
meggörbült kerítéssel körülvéve. A kis területen félig földbe süppedt sírok 
sorakoztak a szilfák árnyékában. Az időrágta fejfákon kifakult betűk 
hirdet ték alig olvashatóan az alattuk nyugvók nevét. Egyetlen síron sem 
volt virág, és St. Petersburgben arra is csak keveseknek futotta, hogy 
alacsony kis kerítéssel vegyék körbe elhalt szeretteik sírját.

Tomról csorgott a veríték a forróságban. Az arcát csapkodva igyekezett 
elkergetni az egyre gyűlő szúnyogokat.

Jimnek igaza volt: a fél város összegyűlt a temetőben.
Tom megállt az utolsó sorban és némán hallgatta a teljesen megőszült, 

meggörnyedt, agg Sprague lelkész vontatott énekét. Éppen időben 
érkezett, hogy még lássa, amint leeresztik a koporsót a sírba. Hat erős 
férfi engedte le kötelekkel a durva tölgyfadeszkákból ácsolt fekete koporsót. 
Sid volt az egyik.

Tom végigmérte a távolból. Féltestvére nagyon meghízott, mióta utol jára 
látták egymást, rövid szőke hajának és puha arcvonásainak köszön  hetően 


