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A múlt birodalma – amint azt már oly sokan mondták – olyan, 
akár egy idegen ország, ahol mindent másként csinálnak az 

emberek. Ez talán igaz is – sőt, nyilvánvalóan igaz, ha az erköl-
csökre és a szokásokra, a nők társadalmi szerepére, az arisztok-
rácia uralmára és a mindennapi élet milliónyi más alkotóelemé-
re gondolunk. Akadnak azonban hasonlóságok is. A becsvágy, 
az irigység, a harag, a kapzsiság, a kedvesség, az önzetlenség és 
mindenekfelett a szeretet mindig is éppolyan erős ösztönző erőt 
jelentettek, mint manapság. Ez a történet olyan emberekről szól, 
akik két évszázaddal ezelőtt éltek, ám a vágyaik, a fájdalmaik és 
a szívükben dúló szenvedélyek szinte semmiben sem különböz-
nek azoktól a drámáktól, amelyeket mi is eljátszunk a magunk 
módján, a magunk idejében…

A város egyáltalán nem úgy festett, mintha a háború küszöbén 
állna, és még kevésbé emlékeztetett egy olyan ország fővárosá-
ra, amelyet alig három hónapja szakítottak el az egyik királyság-
tól, hogy aztán egy másik kebelezze be. Brüsszel 1815 júniusában 
olyan benyomást keltett, mintha valami fényes ünnepség zajla-
na a városban: a piacokat nyüzsgő, tarka elárusítóbódék töltöt-
ték meg, a széles sugárutakon élénk színűre festett, nyitott hintók 
gördültek végig, amelyek kihagyhatatlan társasági eseményekre 
repítették az előkelő hölgyeket és leányaikat. Senki sem sejtette, 
hogy Napóleon serege már közeledik, és bármely pillanatban tá-
bort üthet a város határában.
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Mindez azonban igen kevéssé foglalkoztatta Sophia Trenchar-
dot, aki tizennyolc esztendejét meghazudtoló határozottsággal 
vágott át az utcai forgatagon. Ahogy jó neveltetésben részesült, 
ifjú hölgyhöz illik, főként, ha egy külföldi országban jár, Jane Croft  
nevű komornája kísérte, aki négy évvel volt idősebb az úrnőjé-
nél. Bár igazság szerint, ha valamelyikük védelmezte a másikat 
a gyalogosok lökdösődésétől, az inkább a láthatóan mindenre el-
szánt Sophia volt. Szőke hajával és kék szemével csinos volt, sőt 
feltűnően csinos, amolyan klasszikus angol módon. Határozot-
tan összeszorított, éles metszésű ajka világossá tette, hogy olyan 
leányzó, akinek nincs szüksége a mamája engedélyére, ha egy 
kis kalandra vágyik. 

– Siess már, vagy a papa elmegy ebédelni, és akkor hiába tettük 
meg az utat! – sürgette a komornáját. Életének abban a szakaszá-
ban járt, amelyen mindenkinek át kell esnie: amikor a gyermek-
kor már véget ért, és az érettség csalóka látszata lép a helyébe, 
amit még nem gátol semmiféle tapasztalat, és az ember úgy érzi, 
hogy a világon bármi lehetséges, míg aztán rá nem köszönt a va-
lódi felnőttkor, amely rácáfol erre a tévhitre.

– Szedem a lábam, ahogy bírom, kisasszony, de ennél gyorsab-
ban nem megy – mormolta Jane. Mintegy a szavai igazolásakép-
pen egy, a dolgára siető huszár majdnem fellökte, ráadásul meg 
sem állt, hogy megnézze, nem esett-e baja. – Mintha a csatatéren 
lennénk – zsörtölődött Jane. Ő nem volt olyan feltűnő szépség, 
mint ifjú úrnője, de az arca rózsás volt, és eleven, bár inkább fa-
lusi dűlőutakra illett volna, mintsem a városi utcákra.

A maga módján ő is meglehetősen tűzrőlpattant volt, és az úr-
nője ezt kedvelte is benne. 

– Ne legyél már olyan mulya! – förmedt rá a komornára. Sophia 
már majdnem a céljánál járt. A főutcáról befordultak egy udvar-
ba, ahol egykor talán marhavásárokat tarthattak, de most a had-
sereg foglalta le. Úgy tűnt, élelmiszerraktárt rendeztek be itt. Ha-
talmas szekerekről ládákat, zsákokat és rekeszeket rakodtak le, és 
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a környező raktárakba cipelték őket. Jöttek-mentek a tisztek min-
den ezredből, tanácskoztak, néha vitatkoztak, csapatostul járkál-
tak. Természetesen okozott némi kavarodást, amikor betoppant 
közéjük egy szépséges, ifjú hölgy és a komornája. A beszélgetés 
egy pillanatra megakadt, és majdnem teljesen elhallgatott. – Ké-
rem, ne zavartassák magukat – mondta Sophia, és higgadtan kör-
benézett. – Az apámhoz jöttem, Mr. Trenchardhoz. 

Egy fiatalember előbbre lépett. – Ismeri a járást, Miss Tren-
chard?

– Igen, köszönöm. – Sophia a főépület egy fontosabbnak tűnő 
bejárata felé indult, nyomában a reszkető Jane-nel, aztán felsie-
tett a lépcsőn az első emeletre. Itt újabb tiszteket pillantott meg, 
akik bebocsátásra várakoztak, de Sophia nem volt hajlandó be-
állni a sorba, hanem berontott az ajtón. – Te maradj itt! – szólt hát-
ra a komornájának. Jane úgy tett, ahogy parancsolták, és élvezte 
a tisztek rászegeződő, érdeklődő pillantásait.

Sophia egy tágas helyiségbe lépett, amelyben egy elegáns ma-
hagóni íróasztal állt, és még néhány hozzá illő stílusú bútorda-
rab, de a szoba láthatóan inkább hivatalos, mint társasági célokat 
szolgált: munkahelynek szánták, nem szórakozásra. Az egyik sa-
rokban egy negyvenes évei elején járó, testes férfi épp szigorú 
arccal beszélgetett egy elegáns egyenruhát viselő tiszttel. 

– Ki az ördög merészel megzavarni? – csattant fel a férfi, és 
megpördült, de amint megpillantotta a lányát, egy csapásra meg-
változott a hangulata, és gyengéd mosoly jelent meg dühös, ki-
vörösödött arcán. – Nos? – kérdezte, de Sophia jelentőségteljesen 
a tisztre nézett. Az apja biccentett. – Cooper százados, ha meg-
bocsát…

– Igen, hogyne, Trenchard.
– Trenchard?
– Akarom mondani, Mr. Trenchard. De ma estére mindenképp 

szükségünk lesz a lisztre. A parancsnokom a lelkemre kötötte, 
hogy vissza se menjek nélküle.
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– Én pedig a szavamat adom, hogy minden tőlem telhetőt elkö-
vetek, százados. – A tiszt láthatóan bosszús volt, de nem tehetett 
mást, belenyugodott a válaszba. Ennél többet úgysem tud kicsi-
karni. Egy kurta bólintással távozott, az apa pedig kettesben ma-
radt a lányával. – Megszerezted? – Trenchardból csak úgy sütött 
az izgatottság. Volt valami magával ragadó a lelkesedésében: ez a 
kövérkés, kopaszodó üzletember hirtelen olyan izgatott lett, mint 
egy gyermek karácsony előtt.

Sophia nagyon lassan kinyitotta a kis retiküljét, az utolsó csep-
pig kiélvezve a pillanatot, és óvatosan kihúzott belőle néhány kis 
fehér kártyát. 

– Három van – mondta diadalittasan. – Egy neked, egy a ma-
mának, egy pedig nekem. 

Trenchard szinte kitépte a lány kezéből a meghívókat. Ha egy 
hónapja sínylődik étlen-szomjan, akkor sem kaphatott volna mo-
hóbban az étel után. A meghívó egyszerű és elegáns betűkkel 
íródott:

Richmond hercegnéje
meghívja

Miss Sophia Trenchardot

a Rue de la Blanchisserie 23. szám alatti otthonában,
1815. június 15-én, csütörtökön

rendezendô báljára
Kocsik érkezése: 3 óra  •  Tánc kezdete: 10 óra

A férfi a kártyára meredt. – Felteszem, Lord Bellasis is ott fog 
vacsorázni.

– Richmond hercegnéje a nagynénje. 
– Igen, persze.
– Nem is lesz vacsora, legalábbis nem komoly. Arra a család mel-

lett csak néhány vendég hivatalos, akik náluk szálltak meg.
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– Mindig azt mondják, hogy nem lesz vacsora, aztán többnyi-
re mégis adnak.

– Nem számítottál rá, hogy meghívnak?
Trenchard álmodozott róla, de nem számított rá. – Nem, és 

módfelett elégedett vagyok.
– Edmund azt mondja, valamikor éjfél után lesz a vacsora.
– Ne emlegesd Edmundként mások előtt. – Trenchard ismét fel-

vidult, az átmeneti kis csalódottságot elsöpörte a rájuk váró nagy 
esemény felett érzett öröme. – Most vissza kell menned az anyád-
hoz. Minden percre szüksége lesz a készülődéshez.

Sophia még túl fiatal volt, és túlságosan eltöltötte a ki nem ér-
demelt önbizalom, hogy igazán tudatában legyen, milyen hatal-
mas dolgot sikerült elérnie. Egyébként is praktikusabb volt az 
ilyesmiben, mint álmodozó apja. – Már túl késő, hogy új ruhát 
csináltasson.

– De ahhoz még nem késő, hogy összekapja magát.
– Nem akar majd elmenni.
– El fog jönni, muszáj neki.
Sophia az ajtó felé indult, de hirtelen eszébe villant valami. 
– Mikor mondjuk el neki? – kérdezte az apjára nézve. A férfi 

nem tudott válaszolni a kérdésre. Az arany óraláncával játsza-
dozott. Különösnek tűnt ez a pillanat. Minden pontosan ugyan-
olyan volt, mint egy másodperccel korábban, valahogy még-
is megváltozott a hangulata és a szubsztanciája. Minden külső 
megfigyelő számára világos lett volna, hogy hirtelen sokkal ko-
molyabb téma került szóba, mint az, hogy milyen estélyi ruhát 
viseljenek a hercegné bálján.

– Egyelőre még nem – válaszolt Trenchard határozottan. – 
Előbb mindent el kell rendezni. Majd ő megmondja, hogyan csi-
náljuk. Most menj szépen, és küldd be azt a féleszű idiótát, aki-
vel az előbb beszéltem. – Sophia engedelmeskedett, és kisurrant 
a szobából.         James Trenchard a lánya távozása után is furcsán 
szórakozott maradt. Odalent az utcán kiabálás harsant. Odasé-
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tált az ablakhoz, és kinézett: egy tiszt és egy kereskedő kapott 
össze valamin.

Aztán nyílt az ajtó, és ismét belépett Cooper százados. Tren-
chard biccentett neki. Ideje visszatérni az üzletre. 

Sophiának igaza lett, az anyja tényleg nem akart elmenni a bál-
ba. – Csak azért hívtak meg minket, mert a vendégek közül va-
laki lemondta.

– Na és mit számít ez?
– Olyan ostobaság az egész – csóválta meg a fejét Mrs. Tren-

chard. – Nem ismerünk majd egy árva lelket sem.
– A papának lesznek ott ismerősei.
Anne Trenchardot időnként nagyon bosszantották a gyer-

mekei. Oly keveset tudnak az életről, mégis olyan leereszke-
dőek! Kiskoruk óta elkényeztették őket, az apjuk mindent meg-
adott nekik, és mindketten magától értetődőnek vették, hogy jól 
megy a soruk. Eszükbe sem jutott, hogy ezért hálásnak kellene 
lenniük. Mit sem tudtak arról a hosszú, nehéz útról, amelyet 
szüleiknek kellett bejárniuk, hogy elérjék a jelenlegi pozícióju-
kat – az anyjuk azonban jól emlékezett a rögös út minden apró 
lépésére. 

– Az apád ismerni fog néhány tisztet, akik a munkahelyén fel 
szokták keresni, hogy rendeléseket adjanak le nála. Igencsak 
meglepődnek majd, hogy egy bálteremben találják magukat a 
kereskedővel, akinél a kenyeret meg a sört szerzik be.

– Remélem, Lord Bellasis előtt nem fogsz így beszélni.
Mrs. Trenchard arca kissé megenyhült. 
– Jaj, drágám… – Megfogta a lánya kezét. – Ne építs légvárakat! 
Sophia elkapta a kezét. – Hát persze, te képtelen vagy elhinni, 

hogy tisztességesek is lehetnek a szándékai.
– Épp ellenkezőleg, biztos vagyok benne, hogy Lord Bellasis 

tisztességes ember. És kétségkívül nagyon kellemes a modora.
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– Hát akkor?
– De ő egy gróf legidősebb fia, kicsim, és egy ilyen társadalmi 

pozíció rengeteg kötelezettséggel jár. Nem választhat magának 
feleséget csak a szívét követve. Nem haragszom rád: mindket-
ten szépek vagytok, és fiatalok, kacérkodtatok egy kicsit, amivel 
nem ártottatok senkinek. Ez idáig legalábbis. – Az utolsó szava-
kat olyan nyomatékkal ejtette ki, ami nyilvánvalóvá tette, merre 
tart a mondandója. – De ennek véget kell vetni, Sophia, mielőtt 
megindulnának az ártalmas pletykák, mert azt a végén te fogod 
megszenvedni, nem ő.

– És szerinted az nem jelent semmit, hogy meghívót szerzett 
nekünk a nagynénje báljára? 

– Azt jelenti, hogy te egy bájos lány vagy, és szeretne a kedved-
ben járni. Londonban ezt nem tudta volna elintézni, de itt, Brüsz-
szelben mindennek más színezetet ad a háború, és nem érvénye-
sek a bevett szabályok.

Sophiát minden eddiginél jobban felingerelte ez a megjegyzés. 
– Azt akarod mondani, hogy a bevett társadalmi szabályok 

szerint mi nem vagyunk elfogadható társaság a hercegné bará-
tainak?

Mrs. Trenchard a maga módján éppolyan erős egyéniség volt, 
mint a lánya. – Igen, pontosan ezt akarom mondani, és nagyon 
jól tudod, hogy így is van.

– A papa nem értene egyet veled. 
– Az apád sikeresen megtett egy hosszú utat, a legtöbb ember 

nem is sejti, milyen hosszút, és nem látja a természetes akadályo-
kat, amelyek meggátolják, hogy még feljebb emelkedjen. Elégedj 
meg azzal, akik vagyunk. Az apád nagyon jól boldogul a világ-
ban. Ez olyasmi, amire büszke lehetsz.

Nyílt az ajtó, és belépett Mrs. Trenchard komornája, a kezében 
egy estélyi ruhával. – Túl korán jöttem, asszonyom? 

– Nem, nem, Ellis, jöjjön csak be. Mi már úgyis végeztünk, nem 
igaz?
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– Ha te mondod, mama. – Sophia távozott, de felszegett álla 
egyáltalán nem arról árulkodott, hogy vereséget szenvedett 
volna. 

Ellis tüntető némasággal látott neki a feladatának, amiből vakí-
tóan világos volt, hogy fúrja az oldalát a kíváncsiság, hogy min 
veszhetett össze anya és lánya. Anne Trenchard bizonytalanság-
ban hagyta pár percig, megvárta, amíg Ellis kikapcsolja a délutá-
ni ruha hátulján a kapcsokat. Lecsúsztatta a válláról a kelmét, és 
csak azután szólalt meg: – Meghívót kaptunk Richmond herceg-
néjének tizenötödikei báljára. 

– Csak nem? – Mary Ellis általában nagyon jól tudta leplezni az 
érzelmeit, de ez a döbbenetes hír váratlanul érte. Azért gyorsan 
összeszedte magát. – Akkor el kell döntenünk, milyen ruhát vi-
seljen, asszonyom. Kell majd egy kis idő, hogy előkészítsem, ha 
azt akarjuk, hogy megfelelő legyen az öltözéke.

– Mit szólna a sötétkék selyemhez? Nem hordtam túl sokat eb-
ben a szezonban. Talán kereshetne egy kis fekete csipkét a nya-
kára és az ujjakra, hogy egy kicsit felfrissítsük. – Anne Trenchard 
gyakorlatias asszony volt, de azért nem teljesen mentes a hiúság-
tól. Még mindig jó alakkal büszkélkedhetett, és szép metszésű 
profiljával meg gesztenyebarna hajával egyértelműen csinosnak 
lehetett mondani. Csak épp nem hagyta, hogy ez túlságosan is a 
fejébe szálljon, és emiatt bolondot csináljon magából.

Ellis letérdelt, és odatartotta a szalmasárga tafota estélyi ruhát, 
hogy az úrnője beleléphessen. – És az ékszerek, asszonyom?

– Erre nem is gondoltam… Nyilván azt kell viselnem, amim 
van. – Anne megfordult, hogy a komorna összefogja a ruha há-
tulját az aranyozott tűkkel. Nagyon keményen beszélt Sophiával, 
de nem bánta meg. Az a lány egy álomvilágban él, akárcsak az 
apja, és az álmodozás nagy bajba sodorhatja az embert, ha nem 
elég elővigyázatos. Anne szinte akarata ellenére elmosolyodott. 
Azt mondta, hogy         James hosszú utat tett meg – néha az volt az 
érzése, Sophia sem érti, valójában mekkorát.
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– Feltételezem, Lord Bellasis szerezte a meghívókat – nézett fel 
Ellis az asszonyára. Épp előtte guggolt, hogy segítsen átvenni a 
papucsát.

Ahogy kiejtette a száján, rögtön látta, hogy a kérdéssel fel-
bosszantotta Mrs. Trenchardot. Miért is faggatózna egy ko-
morna arról, miként kerülhettek fel egy ilyen olümposzi ven-
déglistára? Vagy bármilyen vendéglistára, ha már erről van 
szó. Anne válaszra sem méltatta a kérdést, de magában eltű-
nődött, milyen furcsa is az életük itt, Brüsszelben, és mennyi-
re megváltoztak a dolgok, amióta a nagy Wellington hercegé-
nek szeme először megakadt         Jamesen. Igaz, hogy bármekkora 
is volt az élelmiszerhiány, bármennyire ádáz harcok is dúltak, 
amelyek során teljesen kifosztották a vidéket,         Jamesnek akkor 
is sikerült valahonnan árut előteremtenie. A herceg Varázsló-
nak nevezte el, és valóban az is volt, vagy annak tűnt. A sikere 
azonban csak felszította amúgy is túlzott ambícióit, hogy be-
jusson az előkelő társaság megközelíthetetlen legfelsőbb kö-
reibe, és az erre irányuló törekvései csak egyre túlzóbbak let-
tek.         James Trenchard egy piaci árus fia volt, akihez Anne apja 
nem akarta hozzáadni a lányát – és most a világ legtermésze-
tesebb dolgának tartotta, hogy egy hercegné báljának a ven-
dégei legyenek. Anne nevetségesnek bélyegezte volna a férje 
ambícióit, csak éppen rejtélyes módon mindig minden törek-
vése célba is ért.

Anne egy tanító lányaként sokkal jobb neveltetésben része-
sült, mint a férje, és amikor megismerkedtek, társadalmilag szin-
te szédítő magasságokban állt hozzá képest. De tisztában volt 
vele, hogy a férje mostanra már jócskán lehagyta őt. Sőt, már-
már azon kezdett tűnődni, meddig tudja még követni a hihetet-
len tempójú emelkedésben, és ha a gyerekeik felnőnek, nem kel-
lene-e inkább visszavonulnia egy egyszerű kis vidéki házba, és 
hagyni, hogy a férje egyedül küzdjön tovább a hegycsúcs meg-
hódításával. Ellis természetesen tisztában volt vele, hogy az úr-

Belgravia-beliv-6.indd   17 2017.08.08.   16:06:11



18

nője hallgatása azt jelzi, hogy nem volt helyénvaló a megjegyzése. 
Épp fontolgatta, hogy valami kis hízelgéssel kiengeszteli, de aztán 
úgy döntött, jobb, ha hallgat és megvárja, amíg magától elvonul a 
vihar. 

Nyílt az ajtó, és         James dugta be a fejét. – Sophia elmondta, 
ugye? Sikerült neki!

Anne a komornájára pillantott. – Köszönöm, Ellis. Visszajönne 
egy kicsit később?

A komorna visszavonult.         James nem tudott elfojtani egy kis 
mosolyt. – Engem folyton leszidsz, amiért magasabbra török a 
pozíciómnál, te meg olyan hangon küldöd el a komornádat, ami-
ről a hercegné jut az eszembe.

– Nagyon remélem, hogy nem így van – válaszolt Anne inge-
rülten.

– Miért, mi kifogásod van a hercegné ellen? 
– Nincs vele semmi bajom, abból az egyszerű okból kifolyólag, 

hogy nem is ismerem, ahogy te sem. – Anne szerette volna vissza- 
rántani a férjét a realitás talajára, és rávenni, hogy felejtse el ezt 
az abszurd és veszélyes ostobaságot. – És éppen ezért nem kel-
lene ráerőltetnünk magunkat arra a szegény nőre, és elfoglalni a 
helyet a bálján olyanok elől, akik valóban az ismerőseik, és akik-
nek több jogcímük lenne a meghívásra.

        James azonban túlságosan izgatott volt, semmi sem vehette el a 
jókedvét. – Ezt te sem gondolod komolyan!

– De igen, tudom azonban, hogy hiába beszélek, úgysem hall-
gatsz rám.

Ebben igaza is volt. Nem is remélhette, hogy sikerül lehűtenie a 
férje lelkesedését. – Mekkora lehetőség ez számunkra, Anne! Tu-
dod, hogy a herceg is ott lesz? Sőt, két herceg is. A parancsnokom 
és a hercegné férje.

– Igen, gondolom.
– Nem beszélve a királyi hercegekről! –         James elhallgatott. 

Szinte szétrobbant a feszültségtől. –         James Trenchard, aki a Co-
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vent Garden-i piac egyik elárusítóbódéjában kezdte, most talán 
egy hercegnővel táncolhat!

– Nehogy fel merészeld kérni bármelyiküket táncolni! Csak kí-
nos helyzetbe hoznál mindkettőnket.

– Majd meglátjuk.
– Komolyan mondom! Az is épp elég baj, hogy Sophiát bátorí-

tod.
        James összevonta a szemöldökét. – Tudom, te nem hiszel ben-

ne, de annak a fiatalembernek őszinték a szándékai, ebben biz-
tos vagyok.

Anne türelmetlenül megrázta a fejét. – Ugyan már, hogy lehet-
nél biztos benne? Lord Bellasis talán úgy gondolja, hogy őszin-
te, de ő túlságosan is magasan van Sophia számára. És nem is a 
maga ura. Semmi jó nem sülhet ki ebből.

Az utcáról hangos zaj hallatszott fel. Anne az ablakhoz lépett, 
hogy megnézze, mi történt. A hálószoba ablakai egy széles, for-
galmas utcára néztek. Odalent skarlátvörös egyenruhát viselő 
katonák masíroztak el, a nap fénye megcsillant az aranyszínű 
paszományokon. Milyen furcsa, gondolta Anne, amikor körülöttük 
minden a közelgő csatáról szól, mi egy bálról vitatkozunk… 

– Én nem így gondolom. –         James nem volt hajlandó könnyen 
feladni az álmait. 

Anne elfordult az ablaktól. A férje olyan arcot vágott, mint egy 
durcás négyéves gyerek. – Nos, én viszont így gondolom. És ha 
Sophiának valami baja esik e miatt az ostobaság miatt, akkor sze-
mélyesen téged foglak felelőssé tenni érte.

– Jól van.
– Ami pedig azt illeti, hogy megzsaroltad azt a szegény fia-

talembert, hogy kunyeráljon meghívókat a nagynénjétől, ez el-
mondhatatlanul megalázó.

        James megelégelte a zsörtölődést. – Ezt most nem fogod tönk-
retenni, nem engedem!

– Nem kell tönkretennem, magától fog kudarcba fulladni.
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Ezzel véget is ért a beszélgetés.         James elviharzott, hogy átöl-
tözzön a vacsorához, Anne pedig csöngetett Ellisnek, hogy visz-
szajöhet.

Az asszony mérges volt magára. Nem szeretett veszekedni, és 
volt valami az egész epizódban, ami elbizonytalanította. Szeret-
te az életét. Immár gazdagok és sikeresek voltak, nagy népsze-
rűségnek örvendtek a londoni kereskedőtársaságban, de         James 
ragaszkodott hozzá, hogy mindent tönkretegyen az állandó 
nagyravágyásával. Anne-re a feleségeként az várt, hogy belök-
dössék mindenféle szalonokba, ahol nem kedvelik, és nem tart-
ják sokra őket. Kénytelen lesz olyan férfiakkal és nőkkel társalog-
ni, akik titokban – vagy nem is olyan leplezetlenül – megvetik 
őket. Pedig ha          James hagyná, élhetnének kényelemben és általá-
nos köztiszteletnek örvendve. De hiába gondolta így, tudta, hogy 
úgysem képes megállítani a férjét. Senki sem lenne képes erre. 
Ilyen a természete.

Annyi mindent írtak Richmond hercegnéjének a báljáról az 
évek folyamán, hogy szinte már olyan nagyszabású és pompá-
zatos eseményként él az emberek képzeletében, mint egy kö-
zépkori királynő koronázási ünnepsége. Tárgyául szolgált szá-
mos művészeti alkotásnak, és minden ábrázolás fényűzőbbre 
sikeredett, mint a megelőző. Henry O’Neil 1868-ban készült 
festménye egy hatalmas, zsúfolt báltermet ábrázol, amelyet 
óriási márványoszlopok szegélyeznek, a több száz bánatosan 
zokogó vendég pedig olyan fényesen fest, mint a Drury Lane-i 
színház tánckara. Mint a történelem annyi más legendás pilla-
nata esetében, a valóság itt is nagyon eltérő volt attól, ami a köz-
tudatban él. 

A hercegi pár egyrészt azért költözött Brüsszelbe, hogy néhány 
évnyi külföldi tartózkodással csökkenteni próbálják a megélhe-
tési költségeiket, másrészt azért, hogy kimutassák szolidaritásu-
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kat nagyra becsült barátjuk, Wellington hercege iránt, aki ide he-
lyezte a főhadiszállását. Richmond régebben maga is katona volt, 
és most azzal a feladattal akarták megbízni, hogy szervezze meg 
Brüsszel védelmét, ha megtörténne a legrosszabb, és az ellenség 
a városra támadna. El is fogadta a megbízást. Tudta, hogy a mun-
ka nagyrészt adminisztratív jellegű lesz, de valakinek ezt is el 
kell végeznie, és nagy megelégedésére szolgált, hogy részese le-
het a háborús erőfeszítéseknek, és nem csak kívülállóként kell 
szemlélnie a történéseket. Nagyon jól tudta, hogy ilyen emberből 
épp elég van a városban.

Brüsszelben kevés volt a palota, és a legtöbbet már bérbe adták, 
úgyhogy a hercegnek és a hercegnének végül egy olyan házra 
esett a választása, ahol korábban egy felkapott kocsikészítő-mes-
ter élt. A Rue de Blanchisserie-n állt a ház; a név szó szerint azt 
jelenti, hogy „a mosodák utcája”, ezért aztán Wellington tréfásan 
Mosóháznak nevezte el Richmondék új lakhelyét. A hercegné-
nek sokkal kevésbé tetszett a tréfa, mint a férjének. A kocsiké-
szítő-mester egykori bemutatóterme egy tágas, csűrszerű helyi-
ség volt, ahová a bejárati ajtótól balra nyíló kis dolgozószobán 
keresztül lehetett bejutni. A megrendelők egykor itt beszélhet-
ték meg a kocsi kárpitozását és az egyéb extra felszereléseket  
– de Richmond hercegének harmadik lánya, Lady Georgiana 
Lennox az emlékirataiban már „előcsarnokként” emlegette a kis 
irodát. A tágas helyiségben, ahol a kocsikat állították ki, rácsok-
ra felfuttatott rózsákkal dekorálták a falakat, és úgy ítélték meg, 
hogy ez alkalmas lehet majd bálok rendezésére is.

Richmond hercegnéje az egész családját magával vitte a kon-
tinensre, és különösen a lányok vágytak valami szórakozásra, 
ezért aztán úgy döntöttek, adnak egy bált. Aztán június elején 
Napóleon, aki pár hónappal korábban szökött meg Elba szigeté-
ről, elhagyta Párizst, és a szövetségesek ellen vonult. A hercegné 
megkérdezte Wellingtont, jól teszi-e, ha folytatja a bál szervezé-
sét, de a herceg megnyugtatta, hogy folytassa csak. Sőt, kifeje-

Belgravia-beliv-6.indd   21 2017.08.08.   16:06:11



22

zett kívánsága volt, hogy rendezzék meg a bált, és ezzel is de-
monstrálják az angol hidegvért, és megmutassák mindenkinek, 
hogy még a hölgyeket sem aggasztja a gondolat, hogy a fran-
cia császár seregei a város felé közelednek, és nem hajlandóak 
emiatt lemondani a szórakozásról. Ezt mondani persze könnyű 
volt…

– Remélem, nem követünk el hibát – jegyezte meg a hercegné az 
utóbbi egy órában immár vagy huszadszor, miközben fürkésző 
pillantással méregette magát a tükörben. Elnyerte a tetszését, 
amit látott: egy középkorú, csinos nő, krémszínű selyemruhában, 
aki után még mindig megfordulnak a férfiak. Gyémánt éksze-
rei pompásak voltak, bár a barátai pletykáltak arról, vajon nem 
utánzatokkal pótolták-e az eredetieket, a gazdaságosabb élet je-
gyében.

– Már túl késő ezen töprengeni. – Richmond hercege félig-med-
dig szórakoztatónak találta a helyzetet, amelybe belekeveredett. 
Brüsszelt arra szánták, hogy elmeneküljenek a világ elől, de nagy 
meglepetésükre a világ utánuk jött. És most a felesége olyan bált 
ad, amelynek a vendéglistája még Londonban is kivételesnek 
számítana, és mindezt úgy, hogy közben a város már a francia 
ágyúk dörgésére készül. – Nagyon jó volt a vacsora. Nem fér több 
belém, nem bírok majd a bál utáni vacsorán is enni.

– Dehogynem.
– Úgy hallom, egy kocsi érkezett. Le kellene mennünk a föld-

szintre. – A herceg barátságos ember volt, melegszívű és gyen-
géd apa, akit imádtak a gyermekei, és elég erős egyéniség ah-
hoz, hogy magára vállalja Gordon hírhedt hercegnéjének az 
egyik lányát, akinek különc viselkedéséről éveken át pletykált 
egész Skócia. Tudatában volt, hogy akkoriban sokan úgy vélték, 
választhatott volna könnyebben kezelhető feleséget is, aki mel-
lett egyszerűbb élete lehetett volna, de mindent egybevéve nem 
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bánta meg a döntését. A felesége extravagáns nő volt, ezt nem vi-
tathatta, de jó természetű, kellemes külsejű és okos. Örült, hogy 
őt választotta.

A kis szalonban – amelyet Georgiana előcsarnoknak nevezett, 
és amelyen át beléphettek a bálterembe – még csak néhány ven-
dég lézengett. A virágosok remek munkát végeztek, halvány ró-
zsaszínű rózsákból és fehér liliomokból kötött csokrokkal dí-
szítettek fel mindent. A porzószálakat kimetszették, nehogy a 
virágpor beszennyezze a hölgyek ruháját, és különféle zöld hát-
terek előtt rendezték el a virágokat. Mindez olyan pompát köl-
csönzött a kocsikészítő egykori otthonának, amely nappal nem 
volt jellemző rá, és a számtalan gyertyával megrakott csillárok 
mindent lágyan aranyló fénybe borítottak. 

A hercegné Edmund nevű unokaöccse, vagyis Bellasis vicomte, 
épp Georgianával beszélgetett. Együtt odasétáltak a lány szülei-
hez. – Kik ezek az emberek, akiket Edmund meghívatott veletek? 
Mi miért nem ismerjük őket?

– A ma este után már ismerni fogjátok őket – szólt közbe Lord 
Bellasis.

– Nem vagy valami közlékeny – rótta meg Georgiana. 
A hercegnének volt egy gyanúja, és már meglehetősen meg-

bánta, hogy olyan nagylelkűen osztogatta a meghívókat. 
– Remélem, az édesanyád nem fog haragudni rám – mondta 

Edmundnak. Gondolkodás nélkül adta oda az unokaöccsének  
a meghívókat, de miután jobban belegondolt, már sejtette, hogy a 
húga nagyon is haragudni fog. 

Ebben a pillanatban, mintegy végszóra, felharsant a kama-
rás hangja: – Mr. és Mrs.         James Trenchard és Miss Sophia Tren-
chard! 

A herceg az ajtó felé pillantott. 
– Csak nem meghívtad a Varázslót? – A felesége értetlen arcot 

vágott. – Ő Wellington ellátmányért felelős embere. Mégis mit 
keres itt?
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A hercegné szigorúan az unokaöccséhez fordult. – Wellington 
herceg beszállítója? Egy kereskedőt hívtam meg a bálomra?

Lord Bellasis nem hagyta magát. – Drága nénikém, Wellington 
egyik leglojálisabb és leghatékonyabb támogatóját hívtad meg, 
aki segíti győzelemre vinni a harcunkat. Úgy gondolom, min-
den, a hazájához lojális brit hazafi büszke lehet, ha fogadhatja 
Mr. Trenchardot a házában. 

– Becsaptál engem, Edmund. És nem szeretem, ha bolondot csi-
nálnak belőlem. – A fiatalember azonban már odébb lépett, hogy 
az újonnan érkezett vendégeket üdvözölje. A hercegné a férjére 
meredt. 

– Ne nézz így rám, kedvesem! Nem én hívtam meg őket, ha-
nem te. És el kell ismerned, hogy az ifjú hölgy igazán csinos.

Ez legalább igaz volt. Sophia soha életében nem volt még 
szebb. 

Nem maradt idejük több szót váltani, Trenchardék már oda is 
léptek hozzájuk.

– Igazán kedves volt öntől, hercegné, hogy meghívott minket – 
szólalt meg Anne. 

– Szóra sem érdemes, Mrs. Trenchard. Úgy hallom, nagyon 
kedvesek voltak az unokaöcsémhez. 

– Mindig nagy örömünkre szolgál, ha láthatjuk Lord Bellasist. –  
Anne jól választott ruhát: az alakja pompásan érvényesült a sö-
tétkék selyemben, és Ellis talált egy kis finom csipkét, amellyel az 
ujjakat és a nyakkivágást szegélyezte. Gyémánt ékszerei nem kel-
tek volna versenyre a teremben láthatókkal, de azért tökéletesen 
elfogadhatóak voltak.

A hercegné is érezte, hogy kezd kissé megenyhülni. 
– Nem könnyű a fiatalembereknek távol az otthonuktól – je-

gyezte meg aránylag szívélyesen. 
        Jamest bizonytalanság gyötörte, hogy nem kellett volna-e ke-

gyelmes asszonynak szólítani a hercegnét. Bár úgy tűnt, senki 
sem talált kivetnivalót abban, amit a felesége mondott, azért nem 
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volt egészen biztos a dolgában. Már épp nyitotta a száját, amikor 
a háta mögött felharsant egy hang: 

– Kit látnak szemeim, a Varázsló! – Richmond hercege barát-
ságosan rámosolygott. Ha meg is lepte, hogy ott találja a keres-
kedőt a szalonjában, nem mutatta ki. – Emlékszik, hogy terveket 
kovácsoltunk arra az esetre, ha a tartalékosokat is fegyverbe szó-
lítják? 

– Igen, nagyon jól emlékszem… a terveire. Herceg. – Külön 
ejtette ki az utolsó szót, mintha semmi köze sem lenne a mon-
dat többi részéhez.         Jamesnek olyan érzése támadt, mintha hirte-
len belepottyantott volna egy kavicsot a mozdulatlan tavacská-
ba. A hullámok néhány kínos pillanatra körbeölelték, de aztán 
megnyugtatta egy szelíd mosoly meg egy biccentés Anne-től, és 
úgy tűnt, senki más nem találta zavarónak a helyzetet, ami nagy 
megkönnyebbülést jelentett számára.

– Megengedik, hogy bemutassam a leányomat, Sophiát? – vette 
át a szót Anne. Sophia pukedlizett a hercegnének, aki úgy mérte 
végig tetőtől talpig, mintha egy darab szarvascombot vásárolna 
a hentesnél vacsorára – amit ő persze sohasem tett volna. Látta, 
hogy a lányka valóban csinos és kecses a maga módján, de elég 
volt egy pillantást vetnie az apjára, és az azonnal emlékeztette, 
hogy ez a kapcsolat szóba sem jöhet. Rettegett tőle, mi lesz, ha a 
húga értesül erről az estéről, és azzal fogja vádolni, hogy bátorí-
totta őket. De hát Edmund csak nem gondolja komolyan, hogy 
bármi köze lehet ehhez a lányhoz? Mindig is okos fiú volt, és so-
hasem okozott semmi gondot. 

– Miss Trenchard, enyém lehet a megtiszteltetés, hogy bekísér-
hetem a bálterembe? – Edmund igyekezett hűvös modort magá-
ra ölteni, de a nagynénjét nem tudta becsapni. Túlságosan is ta-
pasztalt volt a világ dolgaiban, nem tévesztette meg a megjátszott 
közöny. Sőt, összeszorult a szíve, amikor meglátta, hogy a lány 
az unokaöccsébe karol, és együtt távoznak, halkan sugdolózva, 
mintha máris összetartoznának. 
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– Thomas Harris őrnagy! – Egy meglehetősen jóképű fiatal-
ember érkezett, és könnyed meghajlással üdvözölte a házigaz-
dákat. 

– Harris! Nem is számítottam rá, hogy itt látlak! – kiáltott neki 
oda Edmund. 

– Nekem is kijár egy kis szórakozás – felelte a fiatal tiszt. Rá-
mosolygott Sophiára, aki elnevette magát, mintha nagyon is kel-
lemesen érezné magát ebben a társaságban. Aztán Edmunddal 
továbbsétáltak a bálterem felé, az aggódó nagynéni tekintetétől 
kísérve. Nagyon szép párt alkottak, ezt el kellett ismernie: Sophia 
szőke szépsége csak még jobban kiemelte Edmund sötét fürtjeit 
és egy szobrász vésőjére méltó vonásait, a kemény ajkán játszó 
mosolyt és erőteljes, hasított állát. A hercegné elkapta a férje pil-
lantását. Mindketten tudták, hogy a helyzet már majdnem kicsú-
szott az irányításuk alól – sőt, meglehet, hogy ez már be is követ-
kezett. 

– Mr.         James és Lady Frances Wedderburn-Webster! – jelentette 
be a kamarás, és a herceg odalépett, hogy fogadja az újabb ven-
dégeket.

– Lady Frances, milyen elragadóan fest! – Észrevette, hogy a fe-
lesége megint aggodalmas pillantást vet az ifjú párra. Nyilván-
való, hogy ők immár semmit sem tehetnek ebben az ügyben. De 
a herceg látta, hogy a felesége arca gondterhelt, ezért odahajolt 
hozzá, és odasúgta neki: – Később majd beszélek a fiúval. Be fog-
ja látni, hogy igazunk van. Mindig is hallgatott ránk. 

A hercegné bólintott. Igen, ezt kell tenniük. Majd később meg-
oldják, ha a bálnak vége, és a lány már elment. Az ajtónál kisebb 
kavarodás támadt, és ismét felcsendült a kamarás szépen zengő 
hangja: 

– Őfensége az orániai herceg! – Egy megnyerő külsejű fiatal-
ember lépett oda a házigazdákhoz. A hercegné olyan egyenesen 
tartotta a hátát, mintha nyársat nyelt volna, és hivatalos udvari 
pukedlivel köszöntötte.
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Már majdnem éjfél volt, amikor Wellington hercege megérke-
zett, de nem kerített ennek túl nagy feneket.         James Trenchard 
nagy elragadtatására szolgált, hogy amikor a herceg körbenézett 
a bálteremben, és meglátta őt, odament hozzá. – Mi szél hozta ide 
a Varázslót?

– A kegyelmes hercegné meghívott bennünket.
– Valóban? Ez nagyszerű! És eddig élvezetesnek bizonyult az 

este? 
        James bólintott. – Ó, igen, kegyelmes uram! De nagyon sokat 

beszélnek arról, hogy Bonaparte serege egyre közelebb ér.
– Csak nem? Teringettét! Ha nem tévedek, ez az elbűvölő hölgy 

Mrs. Trenchard. – Wellington mindig nagyon higgadt volt, sem-
mi sem zökkentette ki a nyugalmából. 

Még Anne is megszeppent egy kicsit, amikor a herceghez kel-
lett szólnia. – Nagyon jó tudni, hogy ilyen nyugodt, kegyelmes 
uram.

– Ez a dolgom. – A herceg halkan felnevetett, aztán a közelben 
ácsorgó tiszthez fordult. – Ponsonby, ismeri a Varázslót?

– Hogyne, hercegem. Sok időt töltök Mr. Trenchard irodá-
ja előtt, hogy bejuthassak hozzá, és elé tárhassam az embereim 
ügyét – jegyezte meg a tiszt, de mosoly kísérte a szavait. 

– Mrs. Trenchard, engedje meg, hogy bemutassam Sir William 
Ponsonbyt. Ponsonby, a hölgy a Varázsló felesége. 

A tiszt kissé meghajolt. – Remélem, önnel kedvesebben bánik a 
férje, mint ahogy velem szokott.

Anne is elmosolyodott, de mielőtt még válaszolhatott volna, 
odalépett hozzájuk Richmondék lánya, Georgiana Lennox. – Az 
egész teremben futótűzként terjednek a pletykák.

Wellington bölcsen bólintott. – Igen, hallottam.
– De igaz, amit suttognak? – Georgiana Lennox csinos lány 

volt. Tiszta, nyílt arcára kiült az aggodalom, ami csak kiemelte 
kérdésének őszinteségét, és kézzelfoghatóvá tette a fenyegetést, 
amely ott lebegett mindnyájuk feje fölött. 
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A herceg arca most először majdnem komor lett, ahogy viszo-
nozta a lány rászegeződő tekintetét. – Attól tartok, igen, Lady 
Georgiana. Úgy tűnik, holnap csatába indulunk.

– Ez szörnyű! – A lány elfordult, és a táncparketten elsuhanó 
párokat nézte. A legtöbb fiatalember díszegyenruhát viselt, vi-
dáman csevegett és nevetgélt a partnerével. Vajon hányan fogják 
túlélni a közelgő ütközetet?

– Milyen súlyos teher nehezedik az ön vállára... – jegyezte meg 
Anne Trenchard, aki szintén a fiatalembereket figyelte. Felsóhaj-
tott. – Sokan közülük oda fognak veszni az elkövetkező napok-
ban, és ha meg akarjuk nyerni a háborút, ön ezt nem tudja meg-
akadályozni. Nem irigylem.

Wellingtont kellemesen meglepte a megjegyzés a beszállítója 
feleségétől, akinek a létezéséről a mai estéig nem is tudott. Nem 
mindenki értette meg, hogy hadvezérnek lenni nem csak a dicső-
ségről szól. – Köszönöm, hogy gondolt erre, asszonyom.

Ebben a pillanatban skót dudák hangja szakította őket félbe, és 
a táncosok elmenekültek a parkettről, hogy átadják helyüket a 92. 
brit gyalogezred, a Gordon Highlanders tagjainak. Ez a kis elő-
adás a hercegné ötlete volt, kikönyörögte a produkciót a parancs-
noktól, arra hivatkozva, hogy az ő ereiben is Gordon-vér csörge-
dezik. Mivel annak idején, még húsz évvel ezelőtt az ő édesapja 
állíttatta fel az ezredet, a parancsnok nem tagadhatta meg a ké-
rést. A krónikák nem jegyezték fel, mit is gondolt valójában ar-
ról, hogy kénytelen abból a célból kölcsönadni az embereit, hogy 
egy bálon lépjenek fel, egy olyan csata előestéjén, amely eldönt-
heti egész Európa sorsát. Mindenesetre az előadás szívmelenge-
tő volt a jelen lévő skótok számára, és angol szomszédaiknak is 
szórakoztató – a más nemzetekhez tartozók azonban igencsak 
meglepődtek rajta. Anne Trenchard látta, hogy az orániai herceg 
csodálkozva pillant a szárnysegédjére, aztán szorosan lehunyta 
a szemét a skót dudák fülsértő zaját hallva. Amikor azonban el-
kezdődött a vidám skót tánc, a szenvedélye és a lendülete hama-
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rosan magával ragadta a kétkedőket, és az egész társaságot fel-
villanyozta. Még az értetlenkedő német hercegek is éljenezni és 
tapsolni kezdtek.

Anne a férjéhez fordult: – Olyan szörnyű belegondolni, hogy 
még ebben a hónapban szembe kell nézniük az ellenséggel.

– Ebben a hónapban? –         James keserűen felkacagott. – Való-
színűbb, hogy még ezen a héten.

Ekkor hirtelen kitárult az ajtó, és berontott a bálterembe egy 
fiatal tiszt, aki arra sem vette a fáradságot, hogy lekaparja a sarat 
a csizmájáról. Gyorsan megkereste a vendégseregben a parancs-
nokát, az orániai herceget. Meghajolt, és átnyújtott egy boríté-
kot, amivel azonnal felhívta magára az egész társaság figyelmét.  
A herceg bólintott, majd felállt, és odasétált Wellingtonhoz. Át-
adta neki a borítékot, de a férfi csak olvasatlanul a mellénye zse-
bébe csúsztatta, miközben a kamarás bejelentette, hogy a vacsora 
tálalva van.

Anne elmosolyodott, annak ellenére, hogy rossz előérzet gyö-
törte. – Csak csodálni lehet a herceg önuralmát. Lehet, hogy a se-
rege halálos ítélete, amit kapott, de ő az aggodalom legcsekélyebb 
tanújelét sem mutatja.

        James bólintott. 
– Nem könnyű kizökkenteni a nyugalmából, annyi szent. – 

Látta, hogy a felesége arca elfelhősödik. Az étkező felé tóduló 
tömegben Sophia még mindig Bellasis vicomte oldalán volt.

Anne-nek nehezére esett elfojtani a türelmetlenségét. – Mondd 
meg a lányodnak, hogy velünk üljön a vacsoránál, vagy legalább 
bárki mással, csak ne vele.

        James megrázta a fejét. – Mondd meg neki te! Én nem fogom. 
Anne bólintott, és odasétált a fiatalokhoz. – Nem szabad enged-

nie, Lord Bellasis, hogy Sophia teljesen kisajátítsa. Sok barátja van 
itt, akik nagyon örülnének, ha hallhatnák, mi újság önnel.

A fiatalember elmosolyodott. – Ne aggódjon, Mrs. Trenchard. 
Pontosan ott vagyok, ahol lenni szeretnék.
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Anne összecsukott legyezőjét a bal tenyerébe fogta, és kissé ha-
tározottabb hangon folytatta: – Ez mind nagyon szép, mylord, de 
Sophia jó hírére is gondolnunk kell, és ön ezt kockáztatja azzal, 
ha túlságosan kitünteti a figyelmével.

Kár is lett volna abban reménykedni, hogy Sophia szó nélkül 
fogja tűrni mindezt. – Mama, ne aggodalmaskodj annyit! Örül-
nék, ha bíznál abban, hogy megvan a magamhoz való eszem. 

– Bárcsak bízhatnék! – Anne kezdte elveszíteni a türelmét os-
toba, szerelmes és nagyratörő lánya miatt. De megérezte, hogy 
néhányan már őket nézik, és inkább visszavonult, nem akarta, 
hogy lássák, a lányával vitatkozik. 

Bár tudta, hogy a férje ennek nem örül, egy csendes asztalt vá-
lasztott, a terem szélén. Néhány tiszt és a feleségük társaságá-
ban foglaltak helyet, és onnan figyelték az előkelőbb vendégeket, 
akik a terem közepén ültek. Wellington Lady Georgiana Lennox 
és egy lélegzetelállítóan szép nő között helyezkedett el, aki mé-
lyen kivágott, ezüsthímzéssel díszített, sötétkék estélyi ruhát vi-
selt, és természetesen szikrázó gyémánt ékszereket. A nő vidá-
man nevetgélt, kivillantva vakítóan fehér fogait, aztán a szeme 
sarkából a hercegre pillantott sűrű, sötét szempillái alól. Nyil-
vánvaló volt, hogy Lady Georgiana meglehetősen fárasztónak ta-
lálja, hogy ezzel a nővel kell versenyeznie. 

– Ki az a nő a herceg jobbján? – kérdezte Anne a férjétől. 
– Lady Frances Wedderburn-Webster.
– Persze, épp utánunk érkezett. Úgy látom, nagyon bízik ben-

ne, hogy sikerül felkeltenie a herceg érdeklődését.
– Meg is van rá minden oka. –         James a feleségére kacsintott. 

Anne még kíváncsibban szemlélte a szépséget. Nem először ezen 
az estén eltűnődött, hogy a háború fenyegetése és a halál közel-
sége mennyire felfokozza az életben rejlő lehetőségeket. Sok pár 
a teremben a jó hírét tette kockára, sőt a jövendő boldogságukat, 
hogy pillanatnyi kielégülést találjanak, mielőtt elszakítja őket 
egymástól a háború hívó szava.
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Az ajtóban kavarodás támadt. Anne odanézett. Ismét visszatért 
a futár, akit az előbb is látott, még mindig sáros lovaglócsizmá-
ban, és megint az orániai herceghez sietett. Egy percig beszélget-
tek, aztán a herceg felállt, és odament Wellingtonhoz. Lehajolt, 
és a fülébe súgott valamit. Addigra már az egész vendégsereg 
rájuk figyelt, és a beszélgetés zsongása kezdett elcsendesedni a 
teremben. Wellington felállt. Váltott pár szót Richmond herce-
gével, és elindultak kifelé, de aztán a herceg megtorpant. Tren- 
chardék nagy meglepetésére hátrapillantott, és az asztaluk felé 
indult, az ott ülők nagy izgalmára.

– Hé, Varázsló! Velünk tudna jönni?
        James azon nyomban felpattant, félbehagyva a vacsoráját. 

Mindkét herceg szálfatermetű volt, és ő úgy festett mellettük, 
mint egy kövérkés udvari bolond két király társaságában – való-
jában az is volt, Anne ezt kénytelen volt bevallani magának.

Az asztalnál vele szemben ülő férfi nem is tudta leplezni, meny-
nyire csodálja. – Úgy látom, a férje élvezi a herceg bizalmát, asz-
szonyom.

– Igen, úgy tűnik. – Anne kivételesen tényleg nagyon büszke 
volt a férjére, kellemes érzés töltötte el.

Amikor benyitottak az öltözőszobába, egy ijedt inas felnézett. 
Épp egy hálóinget terített az ágyra, és hirtelen a hadsereg főpa-
rancsnokával találta szembe magát. 

– Magunkra hagyna minket egy percre? – kérdezte Welling-
ton. Az inas szinte levegő után kapkodva menekült ki a szobá-
ból. – Van egy jó térképe a környékről? – fordult Wellington Rich-
mond hercegéhez. 

Richmond válaszul motyogott valamit, aztán leemelt egy vas-
kos kötetet egy polcról, és felnyitotta a Brüsszelt meg a környé-
két ábrázoló oldalnál. Wellingtonból kezdett feltörni a düh, amit 
a bálteremben még sikerült magába fojtania. 

– Az istenit, Napóleon átvert! Az orániai herceg kapott egy má-
sodik üzenetet, Rebecque bárótól. Bonaparte ráfordult a Brüsszel 
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felé vezető útra, és egyre közelebb ér. – A térkép fölé hajolt. – Ki-
adtam a parancsot, hogy a seregünket vonják össze Quatre Bras-
nál, de ott nem fogjuk tudni megállítani. 

– Talán sikerülhet. Még van pár óra pirkadatig. – De Richmond 
maga sem hitt jobban a saját szavaiban, mint Wellington.

– Ha nem sikerül, itt kell megütköznünk vele.
        James a nyakát nyújtogatva a térkép fölé hajolt. A herceg egy 

Waterloo nevű falucskára bökött a hüvelykujjával. Furcsán való-
szerűtlennek tűnt, hogy alig egy perce még nyugodtan eszegette 
a vacsoráját egy eldugott sarokban, most pedig itt áll Richmond 
hercegének öltözőszobájában, vele és a brit sereg főparancsno-
kával, olyan események sodrában, amelyek mindnyájuk életét 
megváltoztatják.

Wellington odafordult hozzá, most először, amióta távoztak 
a bálteremből: – Szükségem lesz a segítségére, Varázsló. Mi le-
szünk ott előbb Quatre Bras-nál, aztán szinte biztosan… – El-
hallgatott, és még egyszer megnézte a nevet a térképen. – Wa-
terloonál is. Elég fura név ahhoz, hogy halhatatlanná váljon, és 
bekerüljön a történelemkönyvekbe.

– Ha valaki halhatatlanná teheti, az ön, kegyelmes uram. – 
         James aránylag egyszerű értékeket vallott, és ezek közé az is be-
letartozott, hogy egy kis hízelgés sohasem árthat.

– De rendelkezik elegendő információval? – Wellington hiva-
tásos katona volt, nem csetlő-botló amatőr, és         James ezt nagyon 
csodálta benne.

– Igen, ne aggódjon! Amiatt nem fogunk kudarcot vallani, 
hogy nem elégségesek a készletek.

Wellington         Jamesre nézett, és alig észrevehető mosoly bujkált a 
szája sarkában. – Maga okos ember, Trenchard. Jól ki kell aknáz-
nia a képességeit, miután a háború véget ér. Azt hiszem, nagyon 
messzire eljuthat.

– Nagyon kedves, kegyelmes uram.
– De nem szabad engednie, hogy elvonják a figyelmét a csip-
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csup társasági ügyek. Maga okosabb ennél, vagy legalábbis oko-
sabbnak kellene lennie. Sokkal többet ér, mint azok a páváskodó 
ficsúrok a bálteremben, ezt ne feledje! – Wellington felkapta a fe-
jét, mintha egy hangot hallana, amely figyelmezteti, hogy ütött 
az óra. – De elég ebből! Most fel kell készülnünk. 

Amikor visszatértek a terembe, a társaság már felbolydult. 
Egyértelmű volt, hogy mindenkihez eljutott a hír. Az este kez-
detekor még oly illatos és elegáns, virágokkal feldíszített ter-
met most a búcsúzkodás szívszaggató jelenetei töltötték meg. Az 
anyák és a fiatal lányok nem is leplezték a könnyeiket, nyíltan zo-
kogtak, fiaikba és fivéreikbe, férjükbe és kedvesükbe kapaszkod-
va, és már nem is próbálták magukra erőltetni a nyugalom lát-
szatát.         James nagy meglepetésére a zenekar még mindig játszott, 
és ami még megdöbbentőbb volt, néhány pár tovább táncolt, bár 
nehéz volt megérteni, hogyan képesek erre, amikor így háborog 
körülöttük a szomorúság tengere.

Anne lépett oda hozzá, mielőtt megkereshette volna a tömeg-
ben. 

– Indulnunk kellene – mondta. – Most azonnal a raktárba kell 
mennem. Beültetlek téged és Sophiát a kocsiba, aztán én gyalog 
megyek.

Anne bólintott. – Ez lesz a végső ütközet? 
– Ki tudja? Azt hiszem. Annyi éve mondogatjuk magunknak 

minden csatánál, hogy ez volt az utolsó… de azt hiszem, most 
tényleg így lesz. Hol van Sophia?

A teremben találtak rá, Lord Bellasis karjában zokogott. Anne 
hálás volt a nagy felfordulásért és a káoszért, ami elleplezte ezt 
az ostoba indiszkréciót. Bellasis Sophia fülébe súgott valamit, az-
tán átadta a lányt az anyjának. – Vigyázzon rá!

– Ahogy szoktam – felelte Anne kissé bosszúsan. De a férfit 
lefoglalta az elválás miatti szomorúság, nem vette észre az éles 
hangnemet. Vetett még egy pillantást szíve hölgyére, aztán el-
sietett a tiszttársaival.         James odavitte a vállkendőiket, és a kijárat 
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felé sodródtak a tömegben. A hercegnét sehol sem látták. Anne 
fel is adta a keresését, és úgy döntött, másnap reggel majd ír neki 
egy köszönőlevélkét, bár feltételezte, hogy egy ilyen pillanatban 
kevéssé foglalkoztatják az udvariassági szabályok. 

Végre kijutottak az előcsarnokba, majd egy nyitott ajtón 
át kiléptek az utcára. Itt is nagy volt a tolongás, de nem any-
nyira, mint odabent a házban. Néhány tiszt már lóháton ült. 
Anne megpillantotta Bellasist a nagy kavarodásban. A szolgá-
ja már odavitte neki a lovát, és tartotta a szárat, amíg a gazdá-
ja felszállt. Az asszony egy pillanatig figyelte a jelenetet. Bella-
sis mintha keresett volna valakit a tekintetével a tömegben, de 
ha Sophia volt az, nem találta. Anne meghallotta, hogy valaki 
meglepetten felkiált a háta mögött. A lánya épp a katonák egy 
csoportját nézte. 

– Mi az? – Az asszony nem ismerte egyik katonát sem. Sophia 
nem válaszolt, csak a fejét rázta. Nehéz volt megmondani, hogy 
szomorúság vagy rémület van az arcára írva. – Tudtad, hogy el 
kell mennie… – Anne átkarolta a lánya vállát. 

– Nem erről van szó. – Sophia nem tudta levenni a tekintetét a 
csoport egyik tagjáról. A katonák elindultak. A lány megborzon-
gott, és felzokogott, olyan kétségbeesetten, mintha a lelke legmé-
lyéből szakadt volna ki a sírás.

– Drágám, uralkodj magadon! – Anne körbenézett, hogy 
akadt-e szemtanúja a kínos pillanatnak. A lánya képtelen volt 
leplezni az érzéseit, és nem hallgatott senkire. Egész testében 
reszketett és izzadt, könnyek patakzottak végig az arcán. Anne 
a kezébe vette az irányítást. – Gyere gyorsan! Vissza kell men-
nünk, mielőtt feltűnést keltesz.

A férjével együtt elcipelték a reszkető lányt a várakozó kocsik 
hosszú sora mellett, amíg megtalálták a sajátjukat, és besegítették 
Sophiát.         James elsietett. Ezután még egy órába is beletelt, mire a 
kocsijuk kiszabadult a sorból, és el tudott indulni. Anne és So-
phia végre hazafelé vehették az útjukat.
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Sophia másnap el sem hagyta a szobáját, de ez nem is számított 
sokat, senkinek sem tűnt fel a hiánya, mert egész Brüsszel tű-
kön ülve várta a fejleményeket. Vajon a várost is le fogja rohanni 
az ellenség? Veszélyben van minden fiatal nő? A város polgárai 
nem tudták, mitévők legyenek. Reménykedjenek a győzelemben, 
és ássák el az értékeiket, hogy megóvják a visszatérő katonáktól? 
Vagy úgyis mindenképp vereséget fognak szenvedni, és mene-
küljenek? Anne a nap nagy részében ezen vívódott, és imádko-
zott.         James még nem tért haza. Az emberei vittek neki a raktárba 
egy váltás ruhát meg egy kosár ennivalót. Anne elmosolyodott 
magában – butaság elemózsiát küldeni a hadsereg fő beszállító-
jának.

Kezdtek szállingózni a hírek a Quatre Bras-i összecsapásról. 
Brunswick hercege meghalt, szíven lőtték. Anne felidézte magá-
ban a sötét hajú, csibészesen jóképű férfit, akit előző este még ke-
ringőzni látott a hercegnével. Sok ilyen gyászhírt kapnak még, 
mielőtt az egésznek vége lesz. Körbenézett a bérelt villa szalonjá-
ban. Nagyon szép volt minden: az ő ízlésének kissé túl fényűző-
nek tűntek a sötét bútorok, a hófehér moaré selyemfüggönyök, a 
rojtokkal díszített karnisok, de         James nem így találta. Anne fogta 
a hímzését, aztán megint letette. Hogy is tudna most varrogatni, 
amikor alig néhány kilométernyire innen emberek az életükért 
küzdenek, olyan férfiak, akiket ő is ismer? Egy könyvvel is pró-
bálkozott, de ezt is letette. Meg sem próbált úgy tenni, mintha 
képes lenne egy kitalált mesére összpontosítani, amikor egy vé-
resen valóságos történet zajlik olyan közel, hogy hallani az ágyú-
dörrenéseket. A fia, Oliver lépett be a szobába, és lehuppant egy 
székre. 

– Te miért nem vagy az iskolában?
– Hazaküldtek minket. – Anne bólintott. Hát persze. A tanárok 

is nyilván a menekülést tervezgetik. – Jött valami hír apától?
– Nem, de ő nincs veszélyben.
– Sophia miért maradt ágyban?
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– Nem érzi jól magát.
– Lord Bellasis miatt?
Anne a fiúra nézett. Honnan tudnak ilyeneket a gyerekek? Még 

csak tizenhat éves, soha nem járt a társaság közelében sem. 
– Jaj, nem, dehogy! – felelte az asszony, de a fiú csak elmoso-

lyodott. 

Anne csak kedd reggel látta viszont a férjét. Már felkelt és felöl-
tözött, és épp a szobájában reggelizett, amikor         James benyitott. 
Olyan sáros és poros volt, mintha maga is megjárta volna a csa-
tamezőt. Anne üdvözlés helyett csak ennyit mondott: – Hála is-
tennek… 

– Sikerült. Napóleon megfutamodott. De sokan odavesztek, 
nem mindenki úszta meg ép bőrrel. 

– Gondolom. Szerencsétlenek…
– Brunswick hercege meghalt.
– Igen, hallottam.
– Lord Hay, Sir William Ponsonby…
– Jaj, istenem! – Anne a kedves mosolyú férfira gondolt, aki úgy 

tréfálkozott vele a férje szigorú modorán. – Ez nagyon szomorú. 
Úgy hallom, sokan abban a díszegyenruhában estek el, amit még 
a bálban viseltek.

– Ez így igaz.
– Imádkoznunk kell értük. Úgy érzem, az, hogy mi is ott vol-

tunk azon az estén, valamiképpen összeköt szegényekkel...
– Igen, így van. De van még egy áldozat, akivel nem is olyan 

képzeletbeli a kapcsolatunk. – Anne kérdőn nézett a férjére. – 
Bellasis vicomte is meghalt.

– Jaj, ne! – Anne a szája elé kapta a kezét. – Biztosak benne? –  
Görcsbe rándult a gyomra. De vajon miért? Nehéz lett volna meg-
mondani. A lelke mélyén úgy gondolta, hogy Sophiának igaza le-
hetett, amikor bízott a fiatalember szándékaiban, és most odavan 
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a nagy esélye? Nem, tudta, hogy ez csak vágyálom volt, de akkor 
is szörnyen érintette a dolog.

– Tegnap kimentem a csatamezőre. Borzalmas látvány volt.
– Miért mentél oda?
– Az üzlet miatt. Miért teszek bármit is? – felelte         James, de rög-

tön megbánta az éles hangot. – Hallottam, hogy Bellasis rajta van 
az elesettek listáján, és megkértem, hogy hadd nézhessem meg a 
holttestét. Ő volt az, biztos vagyok benne. Sophia hogy van?

– A bál óta csak árnyéka önmagának. Nyilván épp attól a hírtől 
retteg, amit most közölnünk kell vele. – Anne felsóhajtott. – Azt 
hiszem, el kell mondanunk neki, mielőtt mástól tudja meg. 

– Majd én elmondom. –         James általában nem szívesen vállalko-
zott ilyesféle feladatokra. 

– Szerintem nekem kellene, mégiscsak én vagyok az anyja. 
– Nem, majd én. Te majd később beszélhetsz vele. Hol van 

most?
– A kertben.
Miután         James kiment, Anne a beszélgetésükön tűnődött. Tehát 

itt ér véget Sophia buta kis kalandja: szerencsére nem botrányba 
fulladt, csak könnyekbe. A lánynak nagyratörő álmai voltak, és 
        James bátorította is ebben, de most minden füstbe ment. Soha-
sem fogják megtudni, Sophia jól gondolta-e, és Bellasisnak tény-
leg tisztességesek voltak a szándékai, vagy inkább Anne-nek volt 
igaza, és a lány csak egy elbűvölő játék baba volt számára, akivel 
elszórakozott, amíg Brüsszelben állomásozott. Anne letelepedett 
az ablakülésre. Az odalent elterülő kertet a Németalföldön még 
mindig közkedvelt, bár Angliában már divatjamúlt formális stí-
lusban alakították ki. Sophia egy padon üldögélt, egy kavicsos 
ösvényen, mellette egy csukott könyv hevert. Az apja kilépett a 
házból, és odament hozzá.         James leült a lánya mellé, és megfog-
ta a kezét. Anne eltűnődött, vajon hogyan fogja megfogalmazni 
a mondandóját. Úgy tűnt, nem kapkodja el a dolgot, egy darabig 
halkan és kedvesen beszélt, aztán Sophia hirtelen összerándult, 
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mintha pofon vágták volna.         James átölelte, a lány pedig zokogás-
ban tört ki. Anne örült, hogy a férje legalább ilyenkor, ha ilyen 
szörnyű hírt közöl, kedves is tud lenni. 

Anne később sokat töprengett azon, hogyan lehetett akkoriban 
ennyire bizonyos abban, hogy ezzel véget ért Sophia története. 
De hát nála jobban senki sem tudta, hogy ha utólag visszatekin-
tünk az eseményekre, az olyan, mintha egy prizmán keresztül 
szemlélnénk a világot, amelynek a fénytörése mindent megvál-
toztat. Felállt. Ideje, hogy ő is lemenjen, és megvigasztalja a lá-
nyát, akinek fel kellett ébrednie egy gyönyörű álomból a kegyet-
len valóságra.
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