1. FEJEZET

A koldus és a királyfi születése

Sok-sok évvel

ezelőtt fiúcsecsemő

született

London városában. Tom Cantynek hívták. Acsaládja igen szegény volt, és nem engedhette meg
magának egy gyermek felnevelését. Ugyanezen a
napon, London egy másik részén egy igen gazdag
családban is fiúgyermek született, amely azonban
nagyon várta őt. Tudor Edwardnak hívták, az apja pedig Anglia királya volt.
Ami azt illeti, egész Anglia várta már ezt a
gyermeket. Az emberek éljenzésben törtek ki az
utcákon, amikor megszületett. Idegenek ölelték
át egymást, és örömkönnyeket sírtak. Zenéltek
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és táncoltak, mulatoztak és felvonulásokat rendeztek. Mindenki - de különösen Henrik király
- fiút akart. Jóllehet volt már két nővére, most
Edward lett a trónörökös. Egy napon ő lesz majd
a király.
Edward, Wales hercege nem vett tudomást a
nagy hűhóról. Selyembe burkolva aludt meleg
ágyában. Semmi gondja sem volt. A király és a
királyné, az udvari urak és hölgyek, valamint a
fontos államférfiak is mind őrá vigyáztak.
A fiatal Tom Cantynek nem volt része hasonlóan nyugodt pihenésben. Rongyokba bugyolálták, és nem volt tüzelő a kályhában. Az édesanyja azon aggódott, hogy miként keresi majd meg
azt a pénzt, amibe ennek az új gyermeknek a
táplálása kerül. Nagyon szerette Tomot, és boldog volt, hogy megszületett, de attól félt, hogy
nehéz élete lesz a szegény apróságnak. Még a
többi gyermekének is alig tudott enni adni.
Megcsókolta a kis Tom homlokát, és szép álmokat kívánt neki.
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Múltak az évek. Edwardot gazdagság és pompa vette körül, míg Tom igen keveset mondhatott magáénak. Mindazonáltal mindketten
segítőkész

erős,

és okos fiúkká növekedtek.

Tom Canty és a családja a London Bridge közelében lakott, az Offal Court

nevű

utcában. A

házuk régi volt, és szinte roskadozott. Tom a harmadik emeleten lakott a szüleivel, a nagyanyjával
és ikernővéreivel, Nannel és Bettel. Mindannyian
egyetlen szobában éltek. Nagyanyja a szemközti
sarkot foglalta el. Tom és a

nővérei

szabadabban

megválaszthatták a hálóhelyüket. A padlónak azt
a darabját szemelték ki alvóhelyül, amelyiket csak
akarták.
Nan és Bet tizenöt évesek voltak: gondos, jólelkű

lányok, épp olyanok, mint az anyjuk. Mr.

Canty és a nagyanyjuk azonban már nem voltak
olyan kedvesek. Az apa tolvaj volt, a nagyanyjuk
pedig koldulással kereste a kenyerét. Mr. Canty
a

gyermekeiből

is tolvajt akart nevelni, de Nan,

Bet és Tom nem voltak hajlandók lopni. Ezért
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hát koldulniuk kellett. Ha nem hoztak haza elég
pénzt, Mr. Canty nagyon mérges lett. Dühösebb
pillanataiban ordítozott is velük - különösen
Tommal.
A:z apja gyakran küldte Tomot lefeküdni vacsora nélkül.
- Ha nem hozol pénzt a házhoz, nem kapsz
enni! - jelentette ki Mr. Canty. Ezeken az éjszakákon az édesanyja ételt csempészett be
Tomnak: apró darabkákat és morzsákat, melyeket a sajátjából tett félre számára. A Canty családba mindenki éhes volt. Soha nem jutott elég
eledel mindannyiójuknak.
A sok nehézség ellenére a kis Tom elégedett
volt az életével, amely éppen olyan volt, mint a
többi barátjáé. Nem is tudott róla, hogy létezik
másfajta élet is.
Egy szép napon egy

idős

pap, név szerint

Andrew atya költözött a házba. Már nem volt saját parókiája, ezért a szegények között élt.
Gyakran szakított

időt

arra, hogy írni és olvasni
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tanítsa a Canty-gyerekeket. Mr. Canty azonban
időt

úgy gondolta, minél több
vekkel, annál kevesebb

idő

töltenek a köny-

jut koldulásra, ezért a

gyerekeknek titokban kellett tanulniuk. Tom
igen

érdeklődő

diáknak bizonyult. Nagyon sze-

rette a könyveket és az olvasást. Az öreg pap még
néhány latin szót is megtanított neki.
Tom egyre több

időt

töltött az „iskolában". A

pap lovagokról és óriásokról,

tündérekről,

elva-

rázsolt palotákról, királyokról és hercegekről mesélt. Tom feje hamarosan megtelt ezekkel a történetekkel. Éjjelente éberen feküdt, és hagyta,
hogy elragadja a képzelete. Megpróbált megfeledkezni a szalmazsákról, amely a fekhelyéül
szolgált, és az üres hasáról is. Inkább azon

tűnő

dött, hogy milyen lehet az élet a palota falain belül.

Idővel

Tomban nagyon

erős

vágy alakult ki,

hogy egyszer lásson egy valódi királyfit.
Ahogy egyre többet olvasott a királyok és a királyfik

fényűző életéről,

szúrt neki, hogy az

ő

egy

idő

után szemet

ruhái milyen rongyosak.
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Arra is rájött, hogy nem mindenki megy minden
este éhesen az ágyba. Vannak olyan emberek,
akiknek nem kell az utcákon koldulniuk ételmaradékért. Továbbra is játszott a barátaival, és vidáman teltek a napjai, de valami megváltozott.
Régebben szeretett a Temze folyó iszapjában és
vizében játszani, most azonban azzal töltötte az
idejét, hogy mosakodjon és tisztán tartsa magát.
Lassan kezdett megváltozni. Szeretett volna
azokra az emberekre hasonlítani, akik Andrew
atya történeteiben szerepeltek.
A barátai körében Tom királyi udvart szervezett, és önmagát tette meg királyfinak. Mindenkinek megmondta, hogy miképp viselkedjenek és hogy mit csináljanak. A barátainak
tetszett a játék, így hát vele tartottak. Senkinek
nem tűnt fel, hogy Tom számára ez több, mint
játék. Arra a napra gyakorolt, amikor egyszer
majd valóban bekerül a királyi udvarba.
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E vidám pillanatok mellett Tom a napja legnagyobb részét azzal töltötte, hogy rongyaiba öltözve az utcákon kéregetett. Még most is minden este azzal a tudattal tért haza, hogy az apja
és a nagyanyja rajta fogják kitölteni a mérgüket.
Most is meg kellett várnia, hogy az édesanyja titokban ételt hozzon neki

késő

este. Mindez csak

tovább növelte benne a vágyat, hogy lásson egy
igazi királyfit.
Egy januári napon Tom szomorúan, mezítláb
rótta az utcákat. Hideg

eső

esett, Tomnak pedig

sem kabátja, sem esernyője nem volt. Kifőzdék
kirakatában bámulta a szendvicseket, a leveseket
és a pudingokat. Kétségbeesetten vágyott egy
ilyen szendvicsre. Hát nem volna csodálatos, ha
beülhetne az egyik kifőzdébe, és ehetne egy finom, meleg ebédet? Szegény Tom nagyon bánatos volt aznap. Este hazament - ázottan és fázva
-, egyenesen az ágyába. Egész éjjel palotákról,
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királyfikról és

bőséges

álmodta, hogy

ő

vacsorákról álmodott. Azt

a királyfi, és minden az övé.

Amikor reggel felébredt, és meglátta maga körül
a szegénységet és a mocskot, még mélyebb bánatba süllyedt. Visszafeküdt szalmazsákjára, és
keserves sírásra fakadt.
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Két világ ütközik

Lm felkelt a szalmazsákról, éhesen és kábán.
Egy szó nélkül ment el hazulról, és elindult az utcán. Egészen elveszett a gondolataiban. Jóval később

vette csak észre, milyen messzire elkószált.

Azelőtt

még soha nem járt ilyen messze az ottho-

nától. De azért nem állt meg, csak ment tovább.
Kisétált a városkapun, a városon kívüli tájra.
A városfal mentén haladt. A távolban megpillantott egy hatalmas palotát: a Westminster-palota
volt az, ahol Henrik király lakott. Itt élt Edward

11

KOLDUS ÉS KIRALYFI

királyfi is. Tom azon

tűnődött,

vajon megpil-

lanthatja-e az igazi királyfit.
A palota kapujának mindkét oldalán

őrök

áll-

tak, tökéletesen mozdulatlanul és egyenesen.
Más

járókelők

is csoportokba

verődtek,

azt re-

mélve, hogy egy pillanatra megpillanthatják a
királyi családot. Tom figyelte, ahogy kinyílik a
kapu, és több szépséges hintó gördül ki a palotaudvarról. Bizonyos volt benne, hogy a hintókban elegáns és

előkelő

emberek ülnek.

Lassan közeledett a kapukhoz. Nagyon is tudatában volt annak, hogy rongyokat visel, és
hogy maszatos az arca. Tudta, hogy kirí a tömegből,

de túlságosan is fúrta az oldalát a kíván-

csiság. Képzelhetitek, hogy majd' kiugrott a szíve a

helyéből,

amikor észrevett egy kicsiny

csoportot a palotakapun belül. A csoport közepén egy fiatal fiú állt szaténba és selyembe öltözve, oldalán ékköves karddal. Tom azonnal tudta,
hogy ez a királyfi. Végre a hús-vér Edward királyfit látja!
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Tom szeme tágra nyílt az izgalomtól. Most
még

közelebbről

akarta látni. Már nem is észlel-

te maga körül a többi embert: az őrök és a bámészkodók

eltűntek.

Anélkül, hogy észrevette

volna, nekinyomta az arcát a kapu rácsainak.
Olyan sovány volt, hogy szinte keresztülcsuszszant közöttük.
Hirtelen egy erős kéz ragadta meg a karját.
- Hátra, koldus! - kiáltott rá az őr. - Tanulj
jó modort!
A tömeg nevetett, és Tomra mutogatott.
- Igaza van! - helyeseltek. - Maradj távol,
koldus!
- Hagyjátok békén! - parancsolta egy hang
odabentről.

- Hogy merészeled megsérteni

apám alattvalóját?
A királyfi sietett a kapu felé, hogy segítségére
legyen Tomnak. Szinte szétvetette a düh.
- Nyissátok ki a kaput, és eresszétek be! Nem
fogom tétlenül nézni, hogy bárkivel is ilyen durván bánjanak!
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A tömeg abbahagyta a nevetést és a mutogatást. Az emberek levették a kalapjukat, és meghajoltak a királyfi

előtt.

- Sokáig éljen a walesi herceg! - kiáltották.
Az

őrök

kinyitották a kaput, hogy Tom be-

léphessen. Nézték, ahogy a Szegénység hercege
elhalad mellettük a rongyaiban, hogy üdvözölje
a drága holmikba öltözött

Bőség

hercegét.

Edward Tomra pillantott.
- Fáradtnak és éhesnek látszol - mondta. Sajnálom, hogy az

őrségem

olyan durván bánt

veled. Kérlek, gyere velem!
Néhány

őr előrelépett,

amikor Tom megin-

dult Edward nyomában. A herceg elhessentette
őket.

Senki más nem próbálta megakadályozni,

hogy Tom a herceggel tartson.
Edward bevezette Tomot a palotába. A folyosón meghagyta a szolgáinak, hogy hozzanak ebédet a szobájába. Tomnak a szava is elakadt. Apalota még annál is szebb volt, mint ahogy
elképzelte.
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A királyfi szobája bámulatos volt. A kandallóban ropogott a

tűz,

a padlót

szőnyeg

borította,

és nagy, kényelmes székek álltak rajta. A tiszta
üvegablakokon beömlött a napfény.

Mielőtt

még körülpillanthatott volna a szobában, a szolgák már meg is érkeztek az ebéddel.
Tom még soha nem látott ehhez foghatót.
Könyvekben olvasott már lakomákról, de az
nem is hasonlított ehhez, melyet a saját szemével
látott. Volt ott gyümölcs, hideg sült és cipók.
Tom csak bámulta az asztalt, és nem tudta, mit
kellene tennie.
Edward észrevette, hogy Tom kényelmetlenül
érzi magát.
- Kérlek, ülj le. Vegyél csak, amit szeretnél húzott ki egy széket, hogy Tom leülhessen.
A királyfi, miután

ő

is leült az asztalhoz, azt

kérdezte:
- Mi a neved?
-Tom Canty.
- A közelben laksz?
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- Nem - felelte Tom, akinek nehezére esett a
beszéd. Annyira ízlett neki az étel, de mégsem
akart tele szájjal beszélni. - Messze élek innen, az
Offal Courtban.
- Offal Court? - ismételte a herceg. - Még
soha nem hallottam arról a helyről. Szép?
- Hát ... - Tom alaposan átgondolta a választ.
- Nagyon különbözik az ön otthonától, uram.
- Vannak szüleid?
A királyfi nagyon kíváncsi volt erre a különös
fiúra. Még soha senkivel nem találkozott azelőtt,
aki hasonló lett volna hozzá. A ruhái rongyosak
voltak, és nem viselt

cipőt

egy ilyen hideg téli

napon.
- Igen. Van anyám, apám és két nővérem. És
a nagyanyám is velünk él.
A királyfi észrevette, hogy Tom elszomorodik
beszéd közben.
- Jól bánnak veled? - kérdezte a királyfi.
-Az anyám nagyon kedves - felelte Tom. -A
nővéreim,

Nan és Bet szintén.
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Tom elhallgatott. A királyfira pillantott, és
úgy vélte, hogy az lesz a legjobb, ha

őszintén

be-

szél.
- Az apám és a nagyanyám már nem olyan

kedvesek. Amikor mérgesek - ami elég gyakran
előfordul -, kiabálnak velem. És vacsora nélkül

küldenek el lefeküdni.
- Micsoda? - pattant fel a királyfi. A tekintete lángolt. - Úgy érted, hogy éheztetnek?
Tom lehajtotta a fejét.
- Igen, uram - felelte nagyon halkan.
- Ez borzasztó! Nem hagyom, hogy ez így
menjen tovább. Beszélek atyámmal, és azokat a
szörnyű

embereket a börtönbe vettetem!

- Szerintem az ön atyjának fontosabb dolga is
akad - vetette ellen Tom.
- Badarság! - legyintett Edward. - Nem

tűr

hetem azt az igazságtalanságot.
A királyfi a rongyos fiúra pillantott.
- Tudod, atyámnak elég rossz a természete.
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Velem soha nem kiabált, de láttam már, milyen,
amikor mérges másokra. Igencsak

szörnyű

lát-

I

vany.
Tom elmosolyodott. Jólesett neki, hogy van
kettejükben valami közös.
- A családodnak sok szolgája van? - kérdezte
Edward.
- Te jó ég, dehogy! - felelte Tom.
Majdnem elnevette magát, de tudta, hogy az
modortalanság lenne. A királyfi megdöbbent.
- De hát akkor hogyan

vetkőznek

le estén-

ként? És ki segít nekik felöltözni reggel?
- Nos, ezzel egyedül kell megbirkózniuk. De
szerencsére csak egy ruhájuk van, úgyhogy ez
nem okoz gondot.
- Igazat beszélsz?
Edward megint igen meglepettnek tűnt.
- Jaj, de hát csak egy testük van, uram! - felelte Tom.
-

Erről

gondoskodni fogok. A
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hamarosan több ruhájuk lesz, mint

amennyiről

valaha is álmodtak. Azonnal utánajárok.
Edward észrevette Tom meglepett tekintetét.
- Ne aggódj, nem kell megköszönnöd - legyintett ismét. - Meg kell mondanom, Tom, nagyon jól beszélsz. Jársz iskolába?
- Nem - válaszolta Tom-, de az egyik szomszédunk pap. Ö tanított meg írni és olvasni.
Még némi latinra is oktatott. Még nem tudok
sok szót, de tanulok.
- Csak folytasd! - mondta Edward. - Ha gyakorolsz, könnyebben megy majd.
Aztán a királyfi egy percig hallgatott.
- Néha úgy

tűnik,

hogy az egész életemet az

iskolában töltöm. Mindennap hosszú órákon
keresztül okítanak a tanáraim, vagy az államügyekről

tanulok. Arra készítenek fel, hogy egy

napon majd én leszek a király. Nagyon kevés
időm

marad minden másra.

Tomra pillantott.
- És mit csinálsz akkor, amikor nem tanulsz?
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- Nos, apám arra kényszerít, hogy pénzt kolduljak az utcákon. Nagyon dühös lesz, ha nem
hozok haza eleget, ezért emiatt sokat aggódom.
Tom a királyfira mosolygott.
- Különben remek barátaim vannak. Mindig
van mit csinálni: bábszínházat nézünk a téren, és
akadnak színdarabok is. Néha jön egy zenész egy
majommal, és az utcán szórakoztatja az embereket. Futóversenyt is szoktunk rendezni, és botokkal vívunk. Nyaranta a folyóban úszunk mosolyodott el ismét Tom. -Azt hiszem, ezt szeretem a legjobban. A lubickolás mindig jókedvre derít.
Ekkor a királyfi szomorodott el.
- Bárcsak lehetne egy ilyen napom! Egyeden
nap, amikor játszhatok a vízben, és versenyezhetek! Csak egyeden nap, amikor nem kell aggódnom a leckéim meg a királyi kötelességeim miatt!
Ekkor Edward a rongyos Tomra pillantott.
- Bárcsak viselhetném a te ruháidat és élhet-
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ném a te életedet, csak egyetlen napig! Semmi
sem tenne ilyen boldoggá!
Tom döbbenten meredt a királyfira.
- Uram, ha viselhetném a te köntöseidet és
ruháidat csak egyetlenegyszer, soha semmi mást
nem kérnék az életben!
- Akkor legyen úgy! - állt fel a királyfi. Cseréljünk ruhát! Lehet, hogy csak néhány percig tart, de talán az is elég!
Néhány perccel

később

Tom a királyfi szobá-

jában állt, a királyfi ruháit viselve, Edward pedig
vele szemben, egy koldus koszos rongyaiban. A
két fiú egy tükörhöz sétált, hogy szemügyre vegyék magukat. Egymás mellett álltak, és a tükörbe bámultak. Mindkét fiút megdöbbentette
és ámulatba ejtette, amit látott.
- Nézz csak ránk - mondta Edward lassan. Azelőtt

nem vettem észre, hogy mennyire ha-

sonlítunk egymásra. Ugyanolyan magasak va-

22

KÉT VILÁG ÜTKÖZIK

gyunk, ugyanolyan

színű

a hajunk és a szemünk.

Akár ikrek is lehetnénk!
- Én is észrevettem, felség - mondta Tom. Nem hiszem, hogy bárki meg tudna minket különböztetni.
A két fiú tovább bámulta egymást.
- Várj csak! - mondta Edward. - Nem valami
seb ez itt a karodon? Itt ragadott meg a palotaőr?
- Igen, uram - felelte Tom. - De ne aggódj
emiatt. Az

őr

csak a ...

- Badarság! - legyintett a herceg. - Majd én
teszek róla! Várj itt rám. Azonnal visszajövök!
Edward felkapott néhány fontos tárgyat az asztaláról, és gyorsan elzárta

őket.

Azután kiszaladt

az ajtón, a palotaudvarra. Ám sajnos megfeledkezett róla, hogy még mindig Tom rongyait viseli.
Egyenesen a kapuhoz rohant, és így kiáltott:
- Nyissátok ki a kaput! Beszélnem kell veletek!
Az

őr,

aki olyan durván bánt Tommal, kinyi-
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totta a kapuszárnyakat. Majd amikor Edward
éppen szóra nyitotta volna a száját, kilökte a fiút
az útra.
- El innen, koldus!
A tömeg megint nevetett és ujjal mutogatott.
- Várj! - kiáltotta Edward. - Hogy merészelsz
így bánni velem? Anglia hercege vagyok!
De erre mindenki csak még hangosabban nevetett. Mind fejet hajtottak Edward

előtt.

- Ó, bocsásson meg, felséged!
Valaki meglökte Edwardot, aki elesett.
- Hogy merészelsz megérinteni engem?
Edward dühös volt, és összezavarodott. Miért
nevet rajta mindenki? Még soha életében nem
bántak így vele.
- Na, gyerünk! - mondta az

őr.

- Engedjetek

utat Anglia hercegének.
A tömeg szétvált, az őr pedig továbblökdöste
Edwardot az úton.
- Mozogj már, koldus! És meg ne lássalak
még egyszer a palota közelében!
24
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Szegény Edward tovább tiltakozott, de senki
sem hitt neki. Az emberek csak kinevették és tovább taszigálták. Rövid

idő

után azonban a

cső

cselék belefáradt a játékba. Már nem találták
mulatságosnak, hogy ez a koldus azt állítja magáról, hogy
dultak

és

ő

a királyfi. Néhányan sarkon for-

hazamentek.

Mások

kiabáltak

Edwarddal, és taszigálták.
Végül Edward rájött, hogy nincs sok értelme
vitatkozni. Csapdába esett az otthonán kívül, és
nincs semmi reménye, hogy visszajusson. Csak
sétált az úton - azt sem tudta, merre megy-, és
abban reménykedett, hogy valaki majd a segítségére lesz.
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Edward megtalálja az Offal Courtot

Edwardnak nem volt

ismerős a környék. Azt

tudta, hogy Londonban van, de ezt a részét még
soha sem látta. Megállított egy rendőrt, hogy tájékozódjon a helyzetéről, de az csibésznek nevezte, és arrébb taszította. Szegény Edward teljesen
egyedül maradt. Régebben álmodozott arról,
hogy egyedül lehessen, de most, hogy teljesült a
kívánsága, meg volt rémülve.
Ekkor eleredt az eső. A szegény, otthontalan
herceg tovább rótta az utcákat. Hirtelen egy fér-

fi ragadta meg a gallérját.
- Ilyen

későn

is az utcán kószálsz? - rivallt rá.
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- És még egy pennyt sem hoztál haza nekem
vagy az anyádnak!
Edward kiszabadította magát, és szembefordult a férfival.
- Te vagy az apja? Te vagy John Canty?
A férfi furcsán nézett Edwardra.
- Hála az égnek,
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hogy megtaláltál. Most mindent helyrehozhatunk.
-Az apja? - kérdezett vissza Canty. - Mit
zagyválsz itt össze? Én a te apád vagyok.
- Kérlek, ne késlekedjünk tovább. Megsebesültem, fáradt vagyok és fázom. Vigyél azonnal
atyámhoz, a királyhoz.
Canty kuncogni kezdett.
- Na, végül megtörtént! Megbolondultál. A mi
Tomunk

megőrült ...

- nevetett Canty.

Élvezetét lelte mások szenvedésében.
- Elég ebből! - mondta. Ismét megragadta a
királyfi grabancát és végigvonszolta az utcán.
Most egy másik férfi lépett oda hozzájuk.
Edward nem tudta kivenni a vonásait a sötét utcán. Csak annyit látott, hogy hosszú köntöst visel.
- Hagyd békén a fiút - mondta. - Fájdalmat
okozol neki.
- Ne te mondd meg nekem, hogyan bánok a
fiammal! - felelte dühösen Canty. Megsértették
28

EDWARD MEGTALÁLJA AZ ÜFFAL COURTOT

a büszkeségét. Nem szerette, ha ellentmondanak
neki.
- Hiszen csak egy kisfiú ... - mondta a férfi.
- Törődj a saját dolgoddal! - sziszegte Canty,
és meglökte a férfit, aki nagy huppanással ért földet az utca kövezetén.
Canty megragadta a királyfit, és durván végiglökdöste az utcán. Edward ellenállt, és segítségért kiáltozott, egészen Cantyék lakásáig.
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Tom kalandjai Edward távollétében

Anikor egyedül maradt a királyfi szobájában,
Tom igen jól elszórakozott magában. Hosszú
ideig bámulta magát a tükörben.

Először

jobbra,

majd balra fordult, azután odébbsétált a királyfi
járását utánozva. Hátranézett a válla fölött, hogy
láthassa magát a tükörben. Majd azt játszotta,
hogy a szoba tele van hercegekkel és bárókkal, és
ő

igen fontos

ügyekről

folytat velük eszmecserét.

Amikor a képzeletbeli hercegek bókoltak

előtte,

megparancsolta nekik, hogy keljenek fel, és legyintett. Tom megpróbálta a

lehető legélethűb

ben utánozni a herceg legyintését.
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Végül aztán ráébredt, hogy a királyfi már igen
hosszú ideje kiment. Tom beleunt abba, hogy a
kezébe fogja és szemügyre vegye a szobában található holmikat. Kezdte igen kényelmetlenül
érezni magát. Mi lesz, ha valaki bejön, és

őt

a ki-

rályfi ruháiban találja? Vajon mi lehet a büntetése annak, ha valaki a királyfit utánozza?
Tom lábujjhegyen az ajtóhoz óvakodott, és
csendesen kinyitotta. Kikukucskált a folyosóra.
Hat szolga pattant fel odakint, akik székeken üldögéltek.
- Mit tehetünk önért, Uram? - kérdezte az
egyikük.
Tom gyorsan visszalépett a szobába, és becsapta az ajtót. „Csúfolódnak velem - gondolta
magában. - Most biztosan szaladnak, és hívják
az

őröket."

Fel-alá járkált a szobában.
Ekkor kinyílt az ajtó, és az egyik szolga bejelentette:
- Lady Jane Grey!
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Egy csodálatos ruhába öltözött kislány szökkent be a szobába. Tom felé suhant, de félúton
megtorpant, amikor meglátta Tom arckifejezését.
- Uram - kérdezte Lady Jane -, jól érzed magad?
Tomnak nehezére esett megszólalni. Kereste a
szavakat.
- Kérlek, segíts nekem! Én nem vagyok úr.
Nem vagyok királyfi. A nevem Tom Canty, és
véletlenül kerültem ide. A királyfi és én ruhát
cseréltünk. Csak néhány percre akartuk, de ő elment valahová. Már régen vissza kellett volna
térnie.
Ekkorra Tom már Lady Jane előtt térdelt.
Összekulcsolt kézzel könyörgött, hogy higgyen
neki.
Lady Jane felkiáltott:
- Mylord, te letérdelsz? Ez nem helyénvaló!
Ezzel sarkon fordult, és kiszaladt a szobából.
Tom kétségbeesett. Sírva rogyott a padlóra.
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- Nincs több remény. Most már biztosan a
tömlöcbe kerülök!
Ezalatt a palotában mindenkin kezdett úrrá
lenni a vakrémület. Gyorsan elterjedt a hír, hogy
a királyfi

megőrült.

Azt képzeli, hogy

ő

valaki

más, és nem ismeri meg Lady Jane-t. Hogy lehet, hogy nem ismeri meg azt a leányt, akit élete
minden napján látott? Akinek az apja a király
közeli barátja, és akivel sok időt töltöttek együtt.
A király már egy ideje betegeskedett, és a szobájában pihent. Amikor hozzá is elért a szóbeszéd
a királyfi

őrültségéről,

elküldetett a fiáért.

Szegény Tomot kivezették a királyfi szobájából. Több hosszú folyosón sétált végig orvosok,
szolgák és udvaroncok kíséretében. Rémület fogta el. Fogalma sem volt, hogy most mi következik. A király bizonyosan felismeri, hogy nem

ő

az igazi királyfi.
Tom hamarosan egy meleg és

gyönyörű

szo-

bában találta magát. Egy hatalmas, kövér, szakállas férfi feküdt egy díványon a kandalló
33
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A vonásai szigorúak voltak. Jó néhányan féltek
tőle,

a hangja azonban lágyan szólt, amikor a

fiúhoz beszélt.
- Hogy érzed magad, fiam? -

kérdezte

Henrik király. - Jól megijesztetted Lady Jane-t.
- T-te vagy a király? - dadogta Tom. - Akkor
nekem végem van - csóválta meg a fejét szomorúan.
- Jaj, Edward! - sóhajtotta a király. - Fiam!
Reméltem hogy a hír nem igaz, de most látom,
hogy komoly a baj. Gyere közelebb, fiam.
Henrik gyengéden a két tenyere közé vette a
fiú arcát.
- Hát nem ismered meg atyádat? - nézett közelről

a szemébe. - Megszakad a szívem, ha nem

ismersz meg!
- Gondolom, te vagy a királyom - felelte
Tom.
A király érezte, hogy a fiú reszket.
- Kérlek, ne félj

tőlem.

tani téged.
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- K-kérlek, uram, higgy nekem. Én nem
Edward herceg vagyok. Az én nevem Tom
Canty, és koldus vagyok az Offal Courtból.
Véletlen, hogy idekerültem. Nem tudom, hol lehet Edward herceg - mondta, és sírva fakadt. Nem akarok börtönbe menni! Kérlek, csak haza
szeretnék menni a családomhoz és a barátaimhoz!
- Börtönbe? - kérdezte Henrik király. Szegény, drága fiam! Hát persze, hogy nem mégy
börtönbe. Hogy is juthat eszedbe ilyesmi? Miért
akarnálak megbüntetni? Szabad vagy, oda mégy
és azt csinálsz, amit akarsz!
-Akkor hát elmehetek? - kérdezte Tom nagyon izgatottan.
- Akkor mégy, amikor csak akarsz. Bár szeretném, ha néhány percig még maradnál - felelte
Henrik király.

Közelről

nézett Tom arcába. -

Hová szeretnél menni?
- Természetesen haza. A családom és a barátaim az Offal Courtban már biztosan keresnek.
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Tom nagyon izgatott lett, hogy a megpróbáltatásai hamarosan véget érnek.
A király lehorgasztotta a fejét.
- A fiam

megőrült

- mondta. - Az ég legyen

irgalmas hozzánk, de Anglia trónörököse megháborodott. Nem tudja, hogy kicsoda.
A király a szobában

összegyűlt

orvosokra és

udvaroncokra pillantott. Azok láthatólag mind
nagyon aggódtak.
- Már most megmondom nektek, hogy akár
épeszű,

akár bolond, a fiam egy napon Anglia ki-

rálya lesz!
A király főtanácsadója lépett előre. Lord Hertfordnak hívták. Segített a királynak a munkájában, és szinte mindig Henrik mellett volt.
- A király akarata törvény- mondta, majd fejet hajtott a király és Tom

előtt.

A király újra felsóhajtott.
- Most pihennem kell - tette párnáira a fejét.
- Edward, fiam, most menj Hertford bátyáddal.
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Gyere vissza

később,

amikor már kipihentem

magam.
Lord Hertford elvezette Tomot, aki ismét végigment a folyosókon, és visszatért a királyfi szobájába. Olyan régóta álmodozott arról, hogy milyen lehet az élet a palotában, hogy milyen lehet
egy királyfi élete - de ez az álom hirtelen rémálommá vált.
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Tom megtanulja a palota szabályait

Aznap délután Lord Hertford emberek egy
csoportját vezette a királyfi szobájába. Egy székre mutatott, és jelezte Tomnak, hogy üljön le.
Tom úgy is tett, de furcsán érezte magát. Tudta,
hogy nem

illendő

dolog ülni, amikor a maga-

sabb rangúak állnak. Megkérte hát

őket,

hogy

foglaljanak helyet. Azok meghajoltak, de állva
maradtak.
Tom ismét kérni akarta, de Lord Hertford a
fülébe súgta:
- Felség, ne

erőltesd!

Nem helyénvaló leülni-

ük a te jelenlétedben!
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Majd így folytatta:
- Bocsáss meg, felség, de beszélnünk kell veled egy percre.
Megállt Tom

előtt.

- Bizonyára tudod, milyen fontos Anglia
népének, hogy hihessenek a királyukban.
Tom lassan bólintott.
-Abban is biztos vagyok, hogy megérted:
atyád betegsége sokakat aggodalommal tölt el.
Lord Hertford megvárta, amíg Tom ismét bólint.
- Atyád megparancsolta, hogy ne okozz több
gondot. Megkér, hogy ne említsd többé ezt a
Tom Canty nevű fiút, se pedig az Offal Courtot.
Tom bólintott. Tudta, hogy nincs mit mondania. Csapdába ejtették a királyfi ruhái.
Figyelte, ahogy Lord Hertford és az urak az
ügyeket intézik. Tom hallgatott, és

beleegyezően

bólintott, amikor a lord intett neki. Azután Lord
Hertford kivételével mindenki távozott, majd
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Elizabeth

hercegnő

és Lady Jane lépett be.

Mindketten vidámak voltak.
Lord Hertford lehajolt, és Tom fülébe súgta:
- Kérlek, tartsd észben atyád kívánságát,
Edward herceg. Nem akarunk senkit sem megijeszteni, igaz?
Tom ismét bólintott, és halkan felelte:
- Igaz.
Ezután figyelmét Elizabethre és Lady Jane-re
fordította. A két leány élénk és érdekes volt.
Jelenlétük segített Tomnak elterelni a figyelmét a
gondjairól, ám így sem volt

könnyű

leányok olyan témákról és olyan
széltek, akiket nem ismert, és

dolga. A

emberekről
időnként

be-

olyan

nyelvekre váltottak, amelyeket nem értett.
Elizabeth észrevette, hogy küszködik. Mindent
megtett, hogy segítsen a fiúnak, amikor zavarba
esett. Még a kezét is megfogta, amikor elkeseredett. Tom tudta, hogy bármi is történjék vele,
amíg fogoly lesz a palotában, mindig hálás lesz
érte, hogy találkozott Elizabeth-tel és Jane-nel.
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Miután a leányok távoztak, Tom ráébredt, hogy
milyen fáradt. Hosszú napja volt. Megkérdezte
Lord Hertfordot és a többieket, hogy nem maradhatna-e egyedül egy kis időre.
- Természetesen - mondta Lord Hertford. Te parancsolsz, mi pedig engedelmeskedünk.
Mindenki kiment, a szolgák kivételével. Tom
arra várt, hátha

ők

is távoznak.

- Köszönöm a segítséget - mondta nekik -,
de azt hiszem, most szundítanék egyet.
- Természetesen, uram - felelte egyikük.
Megfogta Tom köntösét, és elkezdte kigombolIll.

Tom rájött, hogy azért vannak ott, hogy segítsenek neki levetkőzni. Eszébe jutott Edward
herceg meglepetése, amikor kiderült, hogy a

nő

véreinek nem segít senki levetkőzni és felöltözni.
Úgy döntött, hogy nem vitatkozik. Ehelyett
mély sóhajjal elfogadta a segítségüket.
A szundítás után Tomnak újra ki kellett állnia
ugyanazokat a megpróbáltatásokat - csak most
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fordítva. Ezúttal nem levetkőztették az alváshoz,
hanem újra felöltöztették a vacsorához, drága és
nehéz ruhákba. Azután az egyik szolga egy nagy
terembe vezette, melyben egyeden hosszú asztal
állt. Leült egy nagy, kényelmes karosszékbe az
asztal egyik végén.
Bár Tom egyedül étkezett, nem volt egyedül a
szobában. Szolgák és felszolgálók hada vette körül. Tom különösnek találta, hogy bár ezúttal
eleget ehetett, mégis nehezére esett élveznie a va,

csorat.
A szalvétájára pillantott, mely vékony és finom kelméből készült. Színes hímzés futott körbe a szegélyén, igen szépnek találta.
- Kérlek, vidd el ezt - mondta az inasnak. Nem szeretném összepiszkolni.
Az inas egyeden szó nélkül elvitte a szalvétát.
Miközben evett, a szolgák mindvégig figyelték Tomot. Nehéz volt nekik ilyen állapotban
látniuk a hercegüket. Rossz villát használt, amikor a salátáját ette, szürcsölt a poharából, és pisz42
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kálta a zöldségeket. Tom

azelőtt

még soha nem

látott fehérrépát, sem pedig azt a saláta

nevű

zöld levelet. A szolgák rémülten nézték, amikor
Tom letette a villáját, és a vacsorája maradékát
kézzel ette meg.
Az étkezés kellős közepén Tom újabb problémával került szembe. Nagyon viszketett az orra,
és nem tudta, mitévő legyen. Ö maga vakarja-e
meg? Ha nem volt szabad egyedül öltözködnie,
vajon szabad-e egyedül megvakarnia az orrát?
- Bocsássatok meg - szólt Tom -, megmondaná valaki, hogy meg szabad-e vakarnom az orromat?
Minden szolga hitetlenkedve meredt rá. Senki
sem tudta, mit csináljon, ezért hát hallgattak.
Végül Tom feladta, és ő maga vakarta meg az orrát.
A vacsora végeztével Tom felállt. A zsebeit teletömködte dióval -

későbbre,

ha esetleg meg-

éhezne -, és elindult vissza, a szobájába.
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- Köszönöm a vacsorát.

Jó

éjszakát! - intett

oda mindenkinek, és elhagyta az

ebédlőt.

A szolgák nézték, ahogy Tom távozik.
Remélték, hogy a királyfi betegsége nem tart sokáig.
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A királyi pecsét

Henrik király hirtelen felriadt bóbiskolásából. Tudta, hogy nem sok ideje van hátra, és
gondoskodni akart róla, hogy minden
mentesen haladjon tovább, ha
bé. Anglia királyának

ő

zökkenő

már nincs töb-

rettentő felelősség

nyomja

a vállát. Mi lesz, ha Edwardnak gondjai támadnak? Lehetséges, hogy a fiú túlságosan feszült?
Talán ezért beszél olyan különös dolgokat?
Henrik király Lord Hertfordot szólította. Ö
volt a király egyik legbizalmasabb barátja. Az
uralkodónak szinte minden ügyét ismerte.
Valóban, azon kevesek közé tartozott, akik tud46
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ták, milyen régóta beteg a király. Azt is tudta,
hogy Edward herceg átvette a király munkájának
egy részét.
- Be kell fejeznünk a munkánkat - kezdte
Henrik király. - Szükség lesz a királyi pecsétre,
hogy rányomjuk ezekre az új törvényekre.
Henriknek nehezére esett

levegőt

venni.

Nagyon lassan beszélt, hogy kímélje az erejét.
- Néhány napja kölcsönadtam a pecsétet
Edward hercegnek. Kérlek, hozd el

tőle.

- Úgy lesz, felség - felelte Hertford, és egyenesen Edward szobája felé indult.
Amikor odaért, Tomot a latinleckéje fölé görnyedve találta. Úgy tűnt, igen szorgalmasan tanul. Hertford azon töprengett, vajon a királyfi
bomlott elméje nem teszi-e még nehezebbé számára a tanulást.
- Uram, atyád küldött hozzád - kezdte
Hertford, és mélyen meghajolt. - Azt kérte, vigyem el neki a királyi pecsétet.
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Tom zavartan nézett fel a

könyvéből.

Mi a

szösz lehet az a királyi pecsét?
- Bocsáss meg, Lord Hertford, de nem értem.
- A királyi pecsétet - próbálkozott újra Hertford. - Atyád adta kölcsön neked a múlt héten.
Szükségünk van rá, hogy egy fontos ügyet befejezhessünk.
Tom körülpillantott a szobában. Vajon felismerné egyáltalán a pecsétet, ha meglátná?
- Le tudnád írni nekem, hogyan néz ki? kérte csendesen. Szegény Tom tudta, hogy csalódást okoz Hertfordnak, de megtett minden tőle
telhetőt.

- Van egy nyele, és egy aranykorong az alján.
Tom megrázta a fejét.
- Sajnálom. Nem láttam ilyesmit.
Egy pillanatra elgondolkodott.
- Talán az igazi királyfi már visszavitte
mondta, de ekkor észrevette Hertford arckifeje-
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zését. - Úgy értem, lehet, hogy még a múlt héten visszavittem.
Hertford azzal töltötte az elkövetkező néhány
percet, hogy megpróbálta

meggyőzni

Tomot ar-

ról, hogy a királyi pecsétnek - bármi légyen is az
- valahol a szobában kell lennie. Tom azonban
csak mosolygott és a vállát vonogatta.
„Nos - gondolta Hertford visszafelé menet a
király szobájába-, lehet, hogy a királyfi megbolondult, de legalább még mindig udvarias."
Amikor Hertford elmondta Henrik királynak, hogy a királyi pecsét elveszett, a király mélyet sóhajtott.
- Remélem, a fiam gyorsan visszanyeri az
egészségét. Nem szerencsés, ha a trónörökös bolond, hát még ha a király az!
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Edward első éjszakája a palotán kívül

Ezalatt folytatódott Edward palotán kívüli
élete. Míg Tom azt tanulta, hogyan viselkedjen
úgy, mint egy királyfi, Edward megtanulta, hogy
milyen nehéz szegénynek lenni. Nem szokott
hozzá, hogy az emberek ügyet se vessenek rá.
Rendszerint ugrottak minden szavára. Azt azonban nem tudta elérni, hogy Canty odafigyeljen rá.
John Canty bevonszolta a tiltakozó királyfit a
család lakószobájába. Edward küzdött és kiabált,
de Canty szorosan tartotta.
- Elegem volt belőled is meg a feleselésből is!
- szidta. - Holnap hajnalban indulsz az utcára
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koldulni! És maradj is ott. Nincs idő játszani
meg a barátaiddal cimborálni!
- Hagyd békén a fiút! - kiáltotta Mrs. Canty.
Canty ámulva nézett a feleségére.
- Hogy mersz velem így beszélni? A saját otthonomban azt csinálok, amit akarok! - mondta,
bár a fiút elengedte, és elküldte lefeküdni.
Edward körülnézett a szobában. Egyetlen
gyertya fénye világította meg, és szinte teljes volt
a sötétség. A sarokban egy öregasszony ült. Két
leány üldögélt a közelben, és szánakozva néztek
rá. Mosolyogni próbáltak, de látszott rajtuk,
hogy nyugtalanok.
- Tudjátok meg - fordult a királyfi Cantyhez
-, hogy ez a bánásmód nem marad büntetlenül.
Edward vagyok, a walesi herceg. Megfizetsz a
tetteidért, amint visszatérek a palotába.
A szobában mindenki Edwardra meredt. Az
öregasszony a sarokban elnevette magát.

-A fiúnak nincs ki mind a négy kereke! - vihogott a székében hintázva.
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Mrs. Canty együttérzéssel tekintett a fiúra.
- Jaj, drága fiam! Beteg vagy? - kérdezte, és
Edward homlokához nyúlt, hogy nincs-e láza.
Sírva fakadt, míg az arcát simogatta. - Szegény,
drága Tom!
- Sajnálom - mondta lágyan Edward. - Az én
nevem nem Tom, hanem Edward. Edward herceg.
Azonnal észrevette, hogy Mrs. Canty nagyon
kedves asszony. Nem akarta még jobban megijeszteni.
- A fiad jól van. Kérlek, ne aggódj. Most apalotában tartózkodik. Ruhát cseréltünk és ...
- Hát nem vagyunk mi szerencsések? - szakította félbe Canty. - Az Offal Courtban nem
mindenkihez látogat el a herceg - kacsintott az
öregasszonyra, aki tovább nevetett.
- Gyerünk, Nan! Bet! Ne ücsörögjetek a herceg előtt! Nem tudjátok, hogy az bárdolatlanság?

52

EDWARD ELSÖ ÉJSZAKÁJA A PALOTÁN KÍVÜL

- vágta

csípőre

a kezét Canty. - Nem akarjuk,

hogy a herceg rosszat gondoljon rólunk!
Amikor a lányok nem mozdultak, méregbe
gurult.
- Hallottátok! - ordította. - Térdre a hercegetek

előtt!

- Apám! - mondta Nan. - Tom nagyon elfáradt. Hagynunk kellene aludni.
- Reggelre biztosan jobban lesz - tette hozzá
Bet.
- És még egy napi keresete úszik el! - kárálta
az öregasszony.
Edward felpattant.
- Elég ebből! Én a király fia vagyok!
Canty Edwardra pillantott. Az arca vöröslött
a dühtől.
Mrs. Canty a karjába vette a fiút.
- Kérlek - mondta lágyan -, hagyd, hadd
aludja végig az éjszakát. Reggelre minden rendbe jön.
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Canty a feleségére nézett.
- Jól van - mondta. - Most hagyjuk ennyiben. De csak azért, mert fáradt vagyok.
Mrs. Canty bólintott. Megsimogatta Edward
haját.
- Gyere, fiam. Feküdj le, és próbálj aludni.
Mrs. Canty elsimította a pokrócot a szalmazsákon, és betakargatta Edwardot. Megpróbált
olyan kényelmes fekhelyet készíteni neki, amilyet csak tudott. Egy kenyérdarabkát vett ki a
zsebéből,

amit a számára tett félre.

- Köszönöm, Mrs. Canty! - suttogta Edward.
- Soha nem felejtem el a kedvességét.
Amikor már mindenki mélyen aludt, Mrs.
Canty felkelt, és megállt Edward mellett.
Néhány percig nézte, ahogy alszik. Lehetetlennek
tűnt,

hogy ez ne az

ő

fia volna. Mégis, volt azon-

ban valami, amiről úgy érezte, hogy nincs rendjén. Talán a fiú hanglejtése, vagy talán ahogy a fejét tartotta. Vagy talán az a karmozdulata, amikor
valami nem tetszett neki. Mintha csak félrehes54
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sentette volna a nemkívánatos személyeket vagy
gondolatokat.
Úgy ismerte Tom mozdulatait és szokásait,
mint a sajátjait. Amikor mély álomból ébresztették, kezét tenyérrel kifelé az arca elé emelte. Már
ezerszer tett így, és a mozdulat mindig ugyanaz
volt.
Mrs. Canty a fiú mellé térdelt. Kivett egy tollat a matracából, és megcsiklandozta vele a fiú
orrát. A királyfinak tágra nyílt a szeme, és egy
kissé felemelkedett, de a kezét nem emelte az arca elé. Csak behunyta a szemét, és ismét mély
álomba merült: a másik oldalára fordult, és magára húzta a takarót.
Mrs. Canty nem tudta, sírjon-e vagy nevessen. Örült a felismerésnek, hogy ez a fiú nem az
ő

fia, mert ez azt jelentette, hogy Tom nem őrült

meg - mégis, nagyon aggódott. Biztonságban
van-e Tom? Vajon valóban a palotában tartózkodik? A király biztosan észreveszi, hogy valami
nincs rendjén. Vagy talán
55
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Hogyan is lenne lehetséges, hogy ez nem az
fia? Egyik lehetőség sem

tűnt

ő

túlzottan értelmes-

nek.
Mrs. Canty visszafeküdt az ágyába. „Biztosan
csak álmodom - gondolta. - Reggel minden
rendben lesz."
Másnap reggel azonban semmi sem volt rendben. Az aprócska szobában mindenki hangos kiabálásra ébredt. Hirtelen hangosan kopogtak az
ajtón.

- Ki az? - kérdezte Canty az ágyából. - Mit
akarsz?
- Jobb lesz, ha továbbállsz, Canty - mondta
egy férfihang. - Nagy bajban vagy. Az, akit tegnap este megütöttél, az öreg pap volt, Andrew
atya. Túl

erőset

rendőrség

ide tart.

vágtál rá, kórházba vitték. A

Canty felugrott. Nem maradt vesztegetni való

idő.

- Felkelni, mindenki! Ebben a percben indulunk!
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Edward riadtan és zavartan ült fel. Mi ez a
zaj? Beletelt néhány percbe, amíg eszébe jutott,
hol van - hogy ez bizony nem a palota. Ismét elszorult a szíve.
Mielőtt

észbe kapott volna, már a Canty csa-

láddal száguldott lefelé a lépcsőn. Az utcán izgatott tömeg. Utcafesztivált rendeztek! Versenyek
folytak, zenészek muzsikáltak és máglyák lobogtak a folyóparton. És vízre bocsátották a királyi
bárkát! Éppen úgy, ahogy azt Tom leírta a királyfinak. Sajnos Edwardnak nem volt ideje rá,
hogy élvezze a látványt.
Canty megragadta a kezét, hogy átvonszolja a
tömegen. Mrs. Canty, Nan, Bet és az öregasszony
követték. Az izgatott tömeg az útjukba állt, taszigálta őket. Canty elvesztette az egyensúlyát,
majdnem elesett, és mindkét kezére szüksége
volt, hogy talpon maradjon. Amint elengedte
Edward kezét, a fiú besiklott a sokadalomba, és
eltűnt.

Kisvártatva megszabadult álapjától, és

csak rohant lefelé a folyóparton.
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Sokáig éljen Anglia királya!

A királyi bárka a Temze hullámain siklott, Tom
pedig fent ült egy trónuson. A trónus a bárka legmagasabb pontján állt, és innen Tomnak csodálatos kilátása nyílt az ünnepségre. Még soha nem
látta a vízről a fesztivált. Egészen meglepte, hogy
milyen szép.
Tom Elizabethre és Jane-re pillantott, akik
egymással beszélgettek. Észre sem vették a parton
csillogó fényeket, és nem hallották az énekeseket.
Tom rájött, hogy már számtalanszor élvezhették
az ünnepség látványát, ezért nem volt olyan különleges számukra.
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A bárka kikötött, és Tomot, Elizabethet és
Jane-t kisegítették a partra. Ahogy egy hatalmas
palota felé sétáltak, a tömeg kettévált, és utat engedett a királyi hármasnak. Trombitaszó harsant,
amikor beléptek a kapun. Mindenki mélyen
meghajolt. Tomot és a leányokat az őrök csapata
egy emelvényhez vezette, amelyen székek álltak.
Amint a három gyermek leült, a többiek is helyet foglaltak.
A nagyteremben csak néhány percig honolt
csend. Azután megkezdődött az ünnepség. Tom
az emelvényen elhelyezett karosszékből élvezte a
csodálatos látványt. Az emberek táncra perdültek, mindenfelé színek kavarogtak, és Tom egy
pillanatra minden gondjáról megfeledkezett.
Elfelejtette, hogy csapdába esett, mint Anglia
trónörököse, hogy senki sem hisz neki, és hogy
egészen biztosan börtönbe kerül, ha valaki rájön
az igazságra. Boldogan merült el az ünnepség
látványában és hangzavarában.
Milyen különös, hogy amíg Tom élvezte a
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fesztivál örömeit, Anglia igazi trónörököse a palotán kívül állt, és kétségbeesetten próbált bejutni! Edward mindent megtett, hogy meggyőzze
az őröket, hogy ő a valódi királyfi, de ők a fülük
botját sem mozdították. A tömeg persze nevetésben tört ki körülötte. Edward azon

tűnődött,

va-

jon képes lesz-e valaha is hozzászokni az efféle
nevetéshez. Az elmúlt két nap során már túlságosan gyakran volt része benne, és egyáltalán
nem volt a kedvére.
- Hinnetek kell nekem! - mondta. - Én vagyok az igazi walesi herceg! Odabent egy szélhámos ül!
- Menj odébb, fiú! - szólt rá egy asszony, aki
vetni akart egy pillantást befelé.
- Ne is

törődj

velük! - mondta egy férfi. -

Akár te vagy az igazi herceg, akár nem, semmi
joguk, hogy így bánjanak veled!
Edward felnézett, és egy magas, sovány férfit
pillantott meg maga mellett. Bár a ruhái jobb
napokat is láttak már, jól öltözött volt. A kabát-
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ját több helyen is megfoltozták, és a gombjai
nem illettek össze, de kedves arca volt. Edwardra
mosolygott.
- A nevem Miles Hendon - mondta, és kezet
nyújtott Edwardnak.
A fiú nem fogadta el a felkínált kezet, csak
biccentett.
- Az én nevem Edward.

- Magától értetődik. Örvendek a találkozásnak, Edward herceg - felelte Miles, és meghajolt
Edward

előtt.

- Engedd meg, hogy szóljak egy

szót az érdekedben ennél az

őrnél.

Amikor a tömeg meghallotta, hogy Miles a
védelmébe veszi a fiút, csak még hangosabban
nevetett.
- No nézd csak! Még egy álruhás herceg!
- Talán segítenünk kellene nekik- vélte valaki más.
- Hát persze - felelte az első. - Bizonyára elkél nekik egy kis segítség - hogy a tóba ugorjanak!
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Mindenki röhögésben tört ki. Edward hirtelen egy kezet érzett a karján. Valaki kihúzta a tömegből.

Edward felkiáltott, Miles pedig

előrán

totta a kardját.

Az Edwardot vonszoló férfi hirtelen elengedte a fiú karját. Hátralépett Miles és a királyfi

elől.

- Hagyd békén! - tanácsolta Miles. - Semmi
közöd hozzá.
A tömegből

mások

már nem
hátráltak
meg olyan
készségesen.
Miles irányába
nyomultak, és
úgy

tűnt,

hogy nem

tartanak a kardjától.
Hirtelen trombitaszó harsant.
- Utat a király hírnöké62
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nek! - kiáltott a trombitás, és egy férfi jelent meg
a palota kapuja mellett. Mindenki odafordult, és
nézte, ahogy a férfi belép a palotába. Miles megragadta a

lehetőséget,

hogy Edwardot biztonsá-

gos távolságba vigye. Ez sajnos azzal járt, hogy
nem hallhatták a hírnök szavait - pedig ezek a
szavak bizony nagyon is érdekelték volna a fiút.
A palota nagytermében az ünneplő sokaság
megtorpant, és a közeledő hírnököt figyelte. Szegény Tom! Ö tökéletesen beérte azzal, hogy üldögélt és a táncosokat nézte. Igen különös nap
volt ez, ő mégis remekül érezte magát. Amikor
végre felriadt az álmodozásból, észrevette, hogy a
teremben mindenki

őt

figyeli. Mind az engedé-

lyére vártak, hogy a hírnök szólhasson.
A trombita még egyszer felharsant, a hírnök
pedig megköszörülte a torkát.
- Meghalt a király!
A terem elnémult. Mindenki - legfőképpen
Tom - döbbent csendben bámult.
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- Meghalt a király! - jelentette be újra a hírnök.
A teremben mindenki lehajtotta a fejét, és
csendesen imádkozott. Azután Tom felé fordultak. Poharaikat, kezüket a magasba emelték.
- Éljen a király! - kiáltották.
Szegény Tomnak fogalma sem volt,

mitévő

le-

gyen. Egy baráti arcot keresett a teremben, valakit, aki megmondja neki, hogy mit csináljon, de
mindenki arra várt, hogy ő tegye meg a következő

lépést.
Mindenki a

leendő

királyt éljenezte.

Tom Hertfordhoz hajolt, és a fülébe súgta:
- Igaz, hogy hamarosan királlyá koronáznak?
- kérdezte.
- Igaz, felség - válaszolta Hertford. - Néhány
rövid hét múlva egész Anglia királyának neveznek majd. Addig te és én áttekintjük a részleteket. Segítségedre leszek, hogy könnyen beleta-
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nulj az új szerepedbe. Mire eljön a megkoronázásod ideje, mindent tudni fogsz, amit csak egy
királynak tudnia kell.
Tom nyomorultul érezte magát. Még hogy
Anglia

leendő

királya! Most aztán mihez kezd-

jen?
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Edward és Miles megtudnak
egymásról egyet s mást

Edwardnak kellett volna Lord Hertforddal beszélni. Öt kellett volna a tömegnek megéljenezni. Ö ehelyett London utcáin menekült, és biztonságos helyet keresett magának.
Miles kis utcákon és sikátorokon át vezette
Edwardot a kertek alatt. Szorosan fogta a herceg
karját. Egyre több ember özönlött ki az utcákra.
Miles nem értette, mire föl ez a nagy izgalom.
Meglepődött,

hogy az utcai ünnepségre ennyien

összegyűltek.

Mire elérték a London Bridge-et,

az utcákat megtöltötte a nép.
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Edward atyja halálának
zéséből

híréről

a tömeg éljen-

és kiabálásából értesült. Ezt hallotta:

„Meghalt a király! Éljen a király! Éljen Edward
ki r ál y.!"
Könnyek

gyűltek

a fiú szemébe. Az az ember,

aki gyakran igen gonoszul viselkedett másokkal,
hozzá mindig gyengéd volt. A tudat, hogy atyja
halott, és még csak el sem búcsúzhatott

tőle,

na-

gyon felzaklatta.
- Most én vagyok a király - mondta Edward
halkan. Az

ünneplő

sokaságra tekintett maga

körül. - Most már Edward király vagyok. Hát
nem különös, hogy senki sem lát engem?
Miles és Edward felsétáltak a hídra. Olyan sokan tolongtak rajta, hogy csak igen lassan tudtak
előrehaladni.

A híd mindig is igen forgalmas

hely volt. Két oldalán üzletek, fogadók, hentesboltok és pékségek sorakoztak. Valójában egy kicsiny városhoz hasonlított. Miles az itteni fogadók egyikében szállt meg. Edwarddal épp át
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akarták lépni a küszöböt, amikor John Canty
hátulról hirtelen megragadta a fiút.
Canty egész nap a fiát kereste. Már sokszor átment a hídon, és minden ismerőst megállított,
hogy nem látták-e. Végül észrevette Miles oldalán.
- Hát azt hitted, kereket oldhatsz? - sziszegte
dühösen. - Majd adok én neked! Olyat, amit sokáig nem felejtesz el!
A karjánál fogva húzni kezdte Edwardot, és
ismét ki akarta vonszolni az utcára.
Ekkor Miles odalépett kettejük közé.
- Mi közöd ehhez a fiúhoz? - kérdezte.
Miért fenyegeted?
- És neked mi közöd hozzá? - szűkült össze
Canty szeme. - Ö a fiam, és azt teszek vele, amit
akarok.
- Hazudik! - kiáltotta Edward. - Ö nem az
apám. Az én apám a király. Azazhogy atyám volt
a király.
Edward egy pillanatra elszomorodott, de
gyorsan összeszedte magát.
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- Ez itt egy kegyetlen és szívtelen ember!
- Ne dühíts fel, fiam! - mondta Canty. - Ne
tedd próbára a türelmemet.
- Nem megyek vele! - tiltakozott Edward.
- Nos, ez eldönti a kérdést - jelentette ki
Miles. - A fiú velem marad.
Keresztbe fonta a karját, és jól megvetette a
lábát.
- Ezt majd meglátjuk - nyúlt Canty a fiú
I

utan.
- Hallgass ide - mondta igen lassan Miles. Ez a fiú mostantól az én védelmem alatt áll.
Senki sem árthat neki. Senki sem kényszerítheti,
hogy olyasmit tegyen, amit nem akar. A saját
testi épséged érdekében azt tanácsolom, hagyd
békén.
Miles a kardja markolatára tette a kezét, és
Canty szeme közé nézett.
Canty erre morgott valamit a bajsza alatt, és
eloldalgott.
- Most már minden rendben lesz - ígérte
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Miles, és a kezét a fiú vállára tette. - Legalábbis
alszunk egy jót éjszaka.
Edward követte Milest felfelé, három

lépcső

soron át a szobájáig. Késő éjszaka volt már, Edward fáradt volt és éhes.
- Jó uram, kérlek, tudasd velem, ha a szolgák
behozták a vacsorát - mondta, majd lefeküdt az
ágyra. - Nagyon éhes vagyok, attól tartok. Azt
hiszem, egy vagy két napja semmit sem ettem.
Mielőtt

Miles felelhetett volna, Edward mély

álomba merült.
Miles elmosolyodott. „Lehet, hogy ez a fiú
csak képzeli, hogy

ő

a walesi herceg, minden-

esetre annyi bizonyos, hogy tudja, miként kell
királyi fenségként viselkedni. Most foglalta el az
ágyamat, és még csak meg sem kérdezett." Miles
körülpillantott a szobában, hogy keressen még
egy takarót, de nem talált. Levette a zubbonyát,
és betakarta vele Edwardot.
„Szegény fiú - gondolta. - Beteg és zavaro-
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dott, és nincs a világon egyetlen barátja sem."
Miles nézte az alvó fiút. Olyan gyámoltalannak
tűnt!

A saját családjára gondolt, akiket már évek

óta nem látott. Azon tűnődött, vajon apja él-e
még. Fivérei, Arthur és Hugh bizonyára sokat
változtak az alatt a hét év alatt, amióta utoljára
beszélt velük. Talán haza kellene vinnie a fiút az
otthonába. Az apja tárt karokkal fogadná a kis
beteget. Arthur fivére is kedvesen viselkedne.
Hugh azonban már nagyobb gondot okozna, hiszen

azelőtt

nem volt jó

természetű,

ám Miles

azt remélte, hogy az évek alatt megváltozott.
Miles Edwardra pillantott, és így szólt:
-A barátja leszek. Végül is már a védelmező
je vagyok. Mostantól a fivéreként viselkedem.
Ha bárki ártani akarna neki, annak

előbb

velem

kell ujjat húznia.
Ekkor egy szolgáló érkezett a vacsorával. Az
asztalra tette, és kifelé menet jól becsapta az ajtót. A királyfi felriadt a zajra, gyorsan felült, és
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látszott, hogy hirtelen nem ismeri fel a környezetét. Majd szomorúan így szólt:

- Ó, jaj, azt hittem, hogy talán csak álom az
egész. Ez már a második reggel, hogy csalódottan ébredek.
- Valójában nincs még reggel, uram - felelte
Miles. Ha a fiú azt hiszi, hogy

ő

a walesi herceg,

akkor akként fogja kezelni. - Még csak az éjszaka közepén járunk.
Edward észrevette, hogy Miles a zubbonyával
takarta be.
- Te nagyon kedves vagy hozzám - nyújtotta
a zubbonyt Miles felé. - Kérlek, vedd vissza.
Már nincs rá szükségem.
Miles elvette a kabátot Edward
volt az

első

kezéből.

barátságos mondat a fiú

Ez

részéről,

Miles kíváncsi volt rá, hogy meddig tart az ud. ,
vanassaga.
Edward felállt, a sarokban álló mosdóállványhoz lépett, és várt.
- Van itt némi

jóízű
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Miles. - Talán nem olyan, mint amihez a palotában szoktál, de meleg és bőséges. Harapjunk
valamit, azután térjünk nyugovóra. Reggelre kipihenjük magunkat, és készen állunk. Korán kell
indulnunk, ha vissza akarsz jutni a palotába.
Edward meglepetten és kissé türelmetlenül
pillantott Milesra.
- Valami baj van? - tudakolta Miles.
- Szeretnék megmosakodni - felelte Edward.

- Ó, természetesen. Ahogy tetszik. Nem kell
engedélyt kérned.
A fiú csak állt mozdulatlanul. Megköszörülte
a torkát, és toppantott.
- Bocsáss meg, nem értelek - mondta Miles.
- Van még valami más is?
- Kérlek, tölts vizet a tálba - mondta mereven Edward. A hangja igen fensőbbségesen csengett. - És kérlek, ne szaporítsd a szót.
Miles még azelőtt észbe kapott, hogy kitört
volna belőle a nevetés. Udvariasan biccentett, azután úgy tett, ahogy Edward kérte.
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Türelmesen várt, amíg a királyfi végzett a mosakodással.
„A fiúnak aztán van bőr a képén - gondolta
magában. - Valóban azt hiszi, hogy ő Edward
herceg. Biztosan baja esne, ha magára hagynám.
Végtére is kétszer kellett megvédenem egyetlen
éjszaka alatt."
Milest parancsszó zökkentette ki a gondolataiból:
- A

törülközőt!

Bár Edward könnyedén elérhette volna, Miles
átnyújtotta neki a
mellől.

törülközőt

a mosdóállvány

Azután ő maga is megmosakodott, amíg

Edward leült az asztalhoz enni.
Amikor Miles végzett a mosakodással, az asztalhoz lépett, kihúzott egy széket, és arra készült,
hogy leüljön.
-Állj! - szólt rá Edward. - Hogy merészelsz
leülni a jövendő király jelenlétében?
Miles úgy döntött, hogy csak egyetlen módon
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oldhatja fel ezt a helyzetet: ha a fiú kedvére tesz.
Semmi értelme ellenkezni vele. Világos, hogy
megzavarodott az elméje. „ Ha még több gondot
okozok - nevetett magában -, még a végén a
Tower börtönébe zárat." Miles tehát úgy tett,
ahogy a leendő király parancsolta, és a rendelkezésére állt, amíg az étkezett.
Amikor Edward befejezte,

hátradőlt

a széké-

ben. Jólesett végre a szilárd eledel. Sokkal oldottabban érezte magát.
- Miles, ugye? Ez a neved?
- Igen, uram. Miles Hendon.
- Ülj le, Miles - intett Edward, jelezvén, hová üljön. - Mesélj magadról, amíg emésztem a
vacsorámat.
Miles helyet foglalt. Edward ismét intett - ezúttal az étel felé, hogy Miles értésére adja, most
már ehet valamit. Miles megint visszafojtott egy
mosolyt.
-

Kentből

származom. Atyám Sir Richard

Hendon a Hendon Hallból.
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- Ó, akkor tehát nemes vagy - állapította
meg Edward.
Miles bólintott.
- A családom
kedves,
az

ő

meglehetősen

nagylelkű

jómódú. Atyám

ember. Mindenki szereti, aki

birtokán lakik. Anyám meghalt, még kis-

gyermekkoromban. Két fivérem van. Arthur, aki
az

idősebbik,

atyámra hasonlít,

őszintén

kedves

és nagylelkű. Öcsém, Hugh azonban más.
Legalábbis amikor utoljára láttam, még más
volt. Csak remélhetem, hogy az évek során megváltozott, hiszen akkor még csak tizenkilenc éves
volt.
Lady Edith ugyancsak nálunk lakott. Még
csak tizenhat éves volt, amikor utoljára láttam.
Edith szép, bájos és eszes leány. Az édesapja gróf
volt, aki meghalt, amikor Edith még kisgyermek
volt. Atyám lett a gyámja. Edith nagy vagyon
örökösnője.

Szerettem Edithet, és

ő

is engem.

Sajnos Arthur bátyámmal jegyezték el, így szólt a
két család közötti megállapodás. Sem Arthurnak,
77

KOLDUS ÉS KIRALYFI

sem Edithnek nem volt választása. Csakis a családok iránti engedelmesség miatt nem tiltakoztak.
Arthur egy másik lányba volt szerelmes. Ö
mindig derűlátó volt, és úgy gondolta, majd csak
rendbe jönnek a dolgok. Csupán türelmesnek
kell lennünk. Hugh is azt állította, hogy szereti
Edithet, ám valójában csak a vagyonára pályázott. Hugh fivérem igen

meggyőző

tudott lenni,

különösen apámmal szemben. Sir Richard minden szavát elhitte. Bár senki más nem bízott meg
Hugh-ban, apám ártalmatlannak tartotta

őt.

Hogy rövidre fogjam, Hugh valótlanságokat
állított rólam apámnak. Azt mondta neki, hogy
gazságokra készülök, hogy csak bajt és szégyent
hozok a családunkra. Arthur fivérem nem volt
egészséges. Betegesnek született, és mindig azon
aggódtunk, hogy nem lesz hosszú élete. Azt hiszem, Hugh úgy látta jónak, ha engem eltávolít
az útból. Én lettem volna a soron következő az
öröklésben, ideértve Edith kezét is. Hugh tudta,
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hogy neki semmi követelése nem lehet atyánk
vagy Edith vagyonával kapcsolatban, ha én is a
közelben vagyok. Meggyőzte apánkat, hogy arra
készülök, hogy elraboljam Lady Edithet, és megszerezzem a vagyonát. Atyám azt tette, amit minden tiszteletreméltó férfi tett volna, amikor effajta

„igazságokkal"

szembesítik.

Elűzött

az

otthonunkból. Katonai szolgálatra küldtek - három évet töltöttem a hadseregben.
Nehéz három esztendő volt, sok csatában vettem részt. Sokat tapasztaltam. A büntetésem
igazságtalan volt, de megpróbáltam a legjobbat
kihozni belőle. Azután fogságba estem. Az utóbbi hét évet idegen fogságban töltöttem. Nagy sokára végül sikerült megszöknöm, és visszatértem
Angliába. Ezalatt semmi hírt nem kaptam a családomról. Nem tudom, hogy atyám és Arthur
élnek-e még, vagy hogy Hugh öcsém megváltozott-e.
Csak néhány napja érkeztem angol földre.
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Éppen atyám háza felé tartottam, amikor rád találtam - fejezte be Miles.
- Szégyenletesen bántak veled! - kiáltotta
Edward. - Ha visszatérek a trónra, kárpótollak
ezért a

szörnyű

igazságtalanságért. A szavamat

adom!
- Köszönöm, uram! - felelte Miles. - Igen
nagylelkű

vagy.

- Semmiség - legyintett Edward. - És most
én mondom el neked, miként öltöttem én Anglia királya - rongyokat, és hogyan kerültem
ki London utcáira.
Mialatt Edward beszélt, Miles nagyon megszánta a fiút. „Teljesen megzavarodott az elméje
- gondolta. - Elvesztette minden kapcsolatát a
valósággal. Jobban kell vigyáznom rá, mint
ahogy

először

gyanítottam."

Amikor Edward befejezte a történetét, Miles
ámulva csóválta meg a fejét.
- Valóban rettenetes történet, uram - mondta.
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- Ma este megmentettél. Nem fogom elfelejteni. Mondd el, mi a legfőbb kívánságod. Ha királlyá koronáznak, teljesül a szíved óhaja.
Miles néhány pillanatig elgondolkodott.
Először egyszerűen

csak annyit szeretett volna

mondani, hogy megtiszteltetés a herceg szolgálatára lenni. Azután felötlött benne, hogy mivel
nem

valószínű,

hogy élvezheti is a jutalmát, kér-

heti akár a Holdat is.
Térdre esett Edward előtt.
- Egyetlen dolgot kérek, felség: azt, hogy nekem - és minden ivadékomnak - részünk lehessen abban a kiváltságban, hogy ülhessünk a király jelenlétében.
- Kérésedet teljesítem. A neved pedig ezután
legyen Sir Miles Hendon lovag.
Edward hirtelen ráébredt, hogy mennyire fáradt.
- Most pedig vedd le rólam ezeket a rongyo-
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kat - mutatott a ruháira. - Itt az ideje, hogy lefeküdjünk. Hosszú nap áll mögöttünk.
Edward becsusszant az ágyba, és alváshoz készülődött.

- Te aludj az ajtó

előtt,

Miles. Arra az esetre,

ha betolakodók törnének ránk.
Milesnak még a válaszadásra sem maradt lehetősége, mielőtt

Edward ismét mély álomba

merült. „Valóban királynak kellett volna születnie - gondolta. - Igen
I

repet.

meggyőzően

játssza a sze-

))

Miles elnyújtózott a küszöbön. „Nos, aludtam már rosszabb helyeken is az elmúlt hét évben" - gondolta.

*
Amikor Miles felébredt, már dél volt. Sokkal későbbre

járt az

idő,

mint ameddig aludni akart.

Most aztán majd igyekezniük kell. Felállt, és éppen ki akart lépni az ajtón, amikor Edward felneszelt, és megkérdezte, hogy mit csinál.
- Van egy kis dolgom, felség - felelte Miles. 82
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Hamarosan visszajövök. Kérlek, ne zavartasd
magad.
Még mielőtt Miles kilépett volna az ajtón,
Edward már ismét mély álomba merült.
Fél órával később tért vissza egy öltözet használt ruhával Edward számára, valamint némi
reggelivel. Leült az asztalhoz, hogy néhány kisebb javítást elvégezzen a ruhadarabokon, mert
az egyik szegély leszakadt, és egy gombot újra fel
kellett

erősíteni.

Munka közben az ágy felé pil-

lantott. Most vette csak észre - döbbenten és
nagy rémületére -, hogy Edward eltűnt!
Miles lerohant a földszintre, egyenesen ahhoz
a szolgálóhoz, aki éjjel felhozta a vacsorájukat, és
így kiáltott:
- Hol van a fiú?
A szolgálót megijesztette Miles dühe. Alig tudott megszólalni.
- Egy másik fiú érkezett az ajtóhoz, miután
elmentél, uram - dadogta. - Azt mondta, hogy
azt üzented, a fiú menjen utánad a hídhoz. Ezért
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hát a szobádba mentem, és felébresztettem.
Haragudott, hogy ilyen korán felébresztettem,
de azért felöltözött és lejött.
- Edward elment ezzel a másik fiúval?
- Igen - felelte az inas. - Együtt indultak el a
híd felé.
- Ez minden, amire emlékszel? Vagy van még
valami, ami segíthet megtalálnom?
Miles abban reménykedett, hogy a fiú nem
akart ártani Edwardnak.
- Történt egy furcsa dolog - mondta halkan
az inas. - Néztem, ahogy távolodnak, és egy fél
háztömbnyi távolságra innen egy koszos ruhájú
ember lépett ki egy kapualjból, majd csatlakozott hozzájuk. Megragadta fiatal barátod karját,
és a híd felé vonszolta. Gondoltam, hogy aggódni fogsz miatta.
-Te bolond! - kiáltott rá Miles. - Most hogyan fogom megtalálni?
Ezzel kirohant a fogadó ajtaján, ki, az utcának
arra a részére, ahol az inas utoljára látta
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l': '1 - gon d o 1ta. - Leh et,
Edward ot. „ Szegeny nu.
I

hogy halálos veszélyben forog. Biztosan az a fér-

fi volt, aki az apjának hazudja magát. Hogyan is
bocsáthatnék meg magamnak? Jobban kellett
volna vigyáznom rá. Szegény fiú beteg. Ki tudja,
miféle baj érheti! Azért ment el, mert azt hitte,
hogy én küldtem érte. Bízott bennem, és lehet,
hogy mostanra elveszett!"
Miles rohant, ahogy csak a lába bírta. Meg
kell találnia Edwardot, még
rencsétlenség éri.
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valami sze-

10. FEJEZET

Edward ismét csapdában

Miles az utcákat rótta Edwardot keresve. Végigsietett a hídon, egyik végétől a másikig, megmegállítva a járókelőket, hogy nem látták-e John
Cantyt vagy a fiút. Néhány háztömbnyi távolságra még követni tudta a nyomukat, de azután
elvesztette

őket.

Senki sem találkozott velük, és

senki sem tudta, hol lehetnek.
Miles egész nap folytatta a kutatást, egészen
késő

éjszakáig. Fáradt volt, éhes, és elvesztette a

nyomot. Végül úgy határozott, a legjobban teszi,
ha megvacsorázik és alszik egy jót. Reggel majd
újrakezdi.
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Miles feküdt az ágyban, és törte a fejét. Tudta,
hogy Edward megpróbál majd megszökni az
embertől,

aki azt állítja, hogy az apja. „De vajon

mi lesz a következő lépése? Visszatér Londonba?
Nem. Csak azt kockáztatná, hogy újra elkapják,
ha visszatérne erre a környékre. Van-e valaki,
akire a fiú támaszkodhat? Nincs." Miles tudta,
hogy

ő

Edward egyetlen

védelmezője.

Edward

nemigen tehet mást, mint hogy megkeresi az
egyetlen barátját. Mivel az ki volt zárva, hogy
visszatérjen Londonba, Edward egyetlen

lehető

sége az volt, hogy a Hendon Hall felé veszi az útját. Miles korábban elmondta Edwardnak, hogy
hazafelé tart. Reggel útra kel a Hendon Hall felé! Bizonyos volt benne, hogy útközben rábukkan Edwardra - vagy a fiatal

„leendő

király" ta-

lálja meg Milest az otthonában.
Balszerencséjére John Canty még mindig a
fogságában tartotta Edwardot. A férfi azonban
már nem volt egyedül: a társaságában volt egy
fiatal barátja, Hugo. Ez a fiú ugyancsak tolvaj87
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ként dolgozott. Edward megrémült és méregbe
gurult, amikor meglátta a rettenetes embert.
Megalázónak és

sértőnek

találta, hogy így von-

szolják végig az utcán. John Canty eléggé rossz
bőrben

volt. A karja fel volt kötve, és fekete mo-

noklit viselt a szeme körül. Enyhén sántított is.
Az egészséges kezével szorította Edwardot, és
csak húzta maga után.
Edward végül megállt, és nem volt hajlandó
továbbmenni. Milesnak kellene érte jönnie, nem
pedig fordítva.
- Ma este eddig megyek - mondta Edward. Elegem van!
- A barátodnak szüksége van rád. A csinos kabátos barátodnak- mondta Canty gúnyos hangon. - Megsebesült, és most látni akar.
- Megsebesült? - riadt meg Edward. - Miért
nem mondtad korábban? Ki tenne ilyet vele?
A hármas tovább gyalogolt. Kiléptek a városkapun, s az erdő felé vették az útjukat. Végül megérkeztek egy régi pajtához egy tanyaépület mel88
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lett. John Canty, Hugo és Edward beléptek.
Edward körülpillantott.
- Hol van? - kérdezte.
John Canty válaszképpen gonosz nevetést
hallatott.
- Na, most már bizonyos, hogy a fiam vagy.
Elég bolond voltál, hogy követtél az

erdőbe.

Ennél jobban ismerhetnél.
- Te nem vagy az apám - felelte Edward. Fogalmam sincs, mire vagy képes. Kérlek, légy
olyan jó, és vigyél vissza a fogadóba.
- Szó sem lehet róla, fiam - felelte Canty. A város nem biztonságos számomra. Tudod, körözést adtak ki ellenem.
A kezét kiszabadította a kötésből, és intett vele Edwardnak.
- Álcázom magam. Az ember soha nem tudhatja, hol leselkedik rá az ellenség.
Edward hátrálni kezdett, de Canty ismét
megragadta.
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- Mondd csak, fiam, hol van az anyád? Hol
vannak a

nővéreid?

Edward egyenesen a szemébe nézett.
- Elég

ezekből

a

rejtvényekből.

Az anyám

meghalt. A nővéreim a palotában vannak.
Hugo Edward felé lépett, mintha taszítani
akarna egyet a kisebb fiún, de Canty megállította.
- Hagyd békén, Hugo. Nincs értelme az időn
ket vesztegetni erre a gyerekre.
Miközben Canty és Hugo fojtott hangon tárgyaltak

valamiről,

Edward a pajta egyik sötét

sarkába húzódott. Fekhelyet készített magának a
szénában, és lefeküdt. Ügyet sem vetett a halk
mormolásra. Atyja járt az eszében. Ha nem ér
vissza

időben

a palotába, lekési atyja temetését.

Eszébe jutottak azok a gyengéd pillanatok, melyeket együtt töltöttek a királlyal. Bár jó néhányszor távol volt, Henrik jó apának bizonyult.
Edward nem vethette a szemére, hogy sok

időt

töltöttek külön. Nehéz dolog Anglia királyának
lenni, az embernek sok idejét felemészti.
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Kis idő múlva Edward szemhéja elnehezült.
Nehezére esett ébernek maradni. Már épp elnyomta volna az álom, amikor élesebb hangokat
hallott a pajta túlsó végéből. John Canty és
Hugo egy tűzrakás körül ültek, más férfiak és
nők

társaságában. Mind nevettek és hangosan

beszélgettek. Edward nem érezte biztonságban
magát. Nem

tűntek

rendes embereknek.

Hamarosan rájött, hogy ezek az emberek John
Canty régi cimborái. Hallgatta a történeteiket,
melyek rablásokról és cselszövésekről szóltak.
Megemlítettek olyan barátokat, akik meghaltak,
börtönbe kerültek vagy valami ennél is rosszabb
történt velük. Azt is megtudta, hogy néhányan a
csoportból nem választották a tolvajmesterséget.
Egyszerűen

nem volt hová fordulniuk, amikor

elvesztették a gazdaságukat. A királyt vádolták,
és azt állították, hogy Henrik vette el a földjeiket, de nem adott nekik munkát. Akkor megpróbáltak kéregetni az utcákon, de letartóztatták
őket.

Henrik király uralkodása alatt tilos volt
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koldulni. Családjuk volt, melyet etetni kellett,
így hát rablásra adták a fejüket. Edward azon
nődött,

tű

vajon igazak-e ezek a történetek. Vajon

valóban ilyen rettenetes dolgot művelt az apja?
Ekkor a „kapitány'' - legalábbis mindenki így
szólította - felállt, és felhajtotta az inge hátát.
- Látjátok ezeket a sebeket? - kérdezte. A

börtönőröktől

kaptam

őket,

amikor panasz-

kodni mertem. Azt mondtam, hogy a koldulás
nem

bűn,

ezért hát megkorbácsoltak. Ha most

börtönbe kerülök, azért lesz, mert tolvaj vagyok.
Ha ugyanaz a büntetésem, miért ne lopnék?
- A törvények hamarosan megváltoznak! - kiáltott át a pajtán Edward, és a csoporthoz sétált.
Mind csodálkozva bámultak rá. Hugón és az apján kívül senki sem tudott róla, hogy ott van.
- A törvények a mai naptól fogva megváltoznak!
- Hát ez meg ki a csuda? - kérdezte a „kapitány" Cantytól.
Canty zavarában megrázta a fejét.
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- Ö a fiam. Ne is figyeljetek rá. Megbom lott
az elméje. Azt hiszi, hogy ő a király.
- Én vagyok a király! - mondta Edward, és
Can ty felé sietett. - Hamaros an nem fogtok kételkedni bennem. Nemcsak hogy rosszul bánsz a
családoddal, még tolvaj is vagy. Ez nem marad
büntetlenül.
- Elárulsz engem, fiú? - sziszegte Canty.
- Bíróság elé állítalak - közölte hidegen
Edward. Nem félt ettől az embertől.
- Ejnye, ejnye - szólalt meg a „kapitány" -,
ha tetszik, hívd magad királynak vagy koldusnak, ha akarod. Itt senki sem bánja egyiket sem.
A besúgókat azonban nem szeretjük. Nem szeretjük, ha valaki jártatja a száját.
Edward nem felelt. Ez az ember bizony megijesztette. Rájött, hogy a „kapitány" veszélyes.
- Most pedig, fivéreim és nővéreim - szólt a
a többiekhez -, háromszoros hurrá
Anglia leendő királyának! Nem mindenn ap üdvözölhetünk a körünkbe n királyi felséget.
„Főnök"
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- Éljen soká Edward, Anglia királya! - kiáltották mind. Mindenki éljenzett, kivéve John
Cantyt, aki mérges ábrázattal ült tovább.
- Köszönöm nektek! - mondta Edward.
Erre a feleletre mindenkiből harsogva kitört a
nevetés. Halványan még Canty is elmosolyodott.
- Jobb nevet érdemel, mint az az unalmas
Edward - mondta egy asszony. - Bárkit hívhatnak Edwardnak.
- Mit szólnál a Fufuhoz? - javasolta valaki
más.
- Tökéletes! - egyezett bele az asszony. - Első
Fufu!
Erre mindenki újra éljenezni kezdett.
- Korona is kell neki - kiáltott az asszony,
majd felkapott egy tálat, és lefordítva a fiú fejére
tette. Valaki palástként egy takarót terített
Edward vállára.
- Trónusra vele! - süvítette az asszony, mire
felkapták, és egy hordóra ültették.
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A pajtában mindenki megéljenezte és körültáncolta Edwardot. Térdre borultak
megcsókolták a lábát, mire
ni

őket.

ő

előtte,

és

megpróbálta ellök-

Rájuk kiáltott, hogy hagyják abba, de

hasztalanul. Nem tudta túlharsogni a nevetésüket, meg aztán senkit nem is érdekelt a mondanivalója.
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Edward belekóstol a tolvajok életébe

A tolvajok hajnalban elhagyták a pajtát.
Edward az út szélén álldogált, miközben a többiek betörtek egy tanyára. Senki sem volt otthon,
így hát elvették, amit akartak. Továbbhaladtak az
országúton, míg rá nem bukkantak egy másik
üres birtokra, ahol ugyanígy tettek.
Kora délután egy városba értek. A kapitány
meghagyta Hugónak, hogy vigye Edwardot ajtótól ajtóig, miközben a csapat többi tagja szétszéledt. Néhányan élelem után néztek, mások lopni indultak.
- Mit csinálsz? - kérdezte Edward.
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- Koldulni megyünk, mi ketten - felelte
Hugo. Edward

előtt

gyalogolt: fárasztotta ez a

fiú meg a fura modora.
- Tessék? - torpant meg Edward. - Te tégy,
ahogy akarsz, de én nem fogok koldulni.
Hugo ügyet sem vetett Edwardra. Már meg is
találta az első célpontját. A földre rogyott, nyögni és ordítani kezdett. Edward összezavarodott.
Mit

művel

ez a fiú?

Felnézett, és meglátta, hogy egy férfi tart feléjük. Megállt, amikor megpillantotta Hugót a földön.
- Jóságos ég, fiatalember! Mi lelt?
- Jaj, uram - nyögte Hugo -, az öcsémmel
hazafelé tartottunk, amikor rám tört a betegség ...
- Tehetek értetek valamit? - kérdezte a férfi,
és letérdelt Hugo mellé.
- Adna egyetlen pennyt ennivalóra? Egy morzsányi étel is jót tenne, érzem.
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- Egy pennyt? - kérdezte a férfi. - Nem
egyet, de hármat is adok!
Ezzel

elővett

a

zsebéből

három pennyt, és

Hugó kezébe nyomta.
- Fogd, és vegyél magadnak kenyeret. Most
pedig gyere, fiam - fordult Edwardhoz -, és segíts bevinni a bátyádat a házatokba!
- Ez nem a bátyám - fonta össze karját Edward.
- Hogyhogy nem a bátyád?
- Koldus és tolvaj - mondta Edward.
- Mind a ketten tolvajok vagytok! - kapott
észbe a férfi, és talpra állt. -

Rendőrség!

Hívja

valaki a rendőrséget! Ez a két gyerek megpróbált
becsapni! Az egyikük betegséget színlelt, hogy a
másik addig kirabolhasson. Segítség!
Hugo felugrott és elszaladt. Néhány másodperc múlva már el is

tűnt

a sarkon. Edward ki-

használta a pillanatot, amíg felügyelet nélkül
volt. Megfordult, és elrohant az

ellenkező

irány-

ba. Tudta, hogy a rendőrség sem hinne neki.
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Edward kiszaladt a városból, és futott végig az
országúton. Addig rohant, amíg csak bírt.
Szerencsére egy tanyaépületre bukkant nem
messze a várostól. Először be akart kopogni, de
túl fáradt volt hozzá. Nem akarta megkockáztatni, hogy ismét kinevessék vagy csúfot űzzenek
belőle.

Belefáradt, hogy mindenkinek elmondja

az igazat, hiszen a végén úgysem hisz neki senki.
Csak Miles állt az oldalán, ám arról fogalma sem
volt, hogy

őt

miként találhatná meg.

Edward az istálló felé tartott. Körülnézett,
hogy megbizonyosodjon róla: nincs ott senki.
Tökéletes nyugalom honolt mindenhol. Edward
belépett, és talált is egy helyet, ahol lefekhetett.
Jó meleg volt.
Amikor éppen elnyomta volna az álom, hirtelen megérezte, hogy van valami a közelében, egy
nagy és különös szagú valami. Meg sem mert
moccanni, nehogy észrevegye. Óvatosan kinyújtotta a kezét, de túlságosan meg volt rémülve,
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ezért gyorsan visszahúzta. Azután újra megpróbálta, majd megint újra. Végül sikerült olyan
messzire elnyújtóznia, hogy megérintett egy kötelet. Megfordult, hogy szemügyre vegye, és ekkor észrevette, hogy nem is kötél az - hanem egy
borjú farka.
Edward megkönnyebbült, hogy a különös teremtmény csak egy kisborjú. Annak is megörült,
hogy nincs egyedül. Olyan magányos volt, és
olyan távol voltak a barátai! Jó érzés volt, hogy
társasága akadt. Edward szorosan odabújt az állathoz, és a nyakát cirógatva álomba merült.
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Az osztozás ideje

Amikor másnap reggel Edward kinyitotta a
szemét, észrevette, hogy két gyermek bámulja.
Egy kisfiú és egy kislány figyelte némán. Edward
visszabámult rájuk.

- Ki vagy te? - kérdezte a kislány.
- Én vagyok a leendő király - felelte Edward.

-A király? - kérdezte a fiú. - Minek a királya?
-Anglia királya.

A két gyerek ámulva nézett össze.
- Vajon ... vajon igazat beszél? - suttogta a
kislány.
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- Hát. .. - szólalt meg a fiú töprengve. - Még
soha nem láttam a királyt, úgyhogy nem jelenthetem ki, hogy

ő

nem az. Ha tényleg te vagy a

király - tette hozzá -, akkor hiszünk neked.
- Tényleg én vagyok - mosolygott Edward.
Végre valaki hitt neki!
- Akkor hát gyere be! - mondta a kislány. Édesanyánk éppen reggelit készít. Csatlakozz
hozzánk!
Edward követte a gyerekeket a házba. Az édesanyjuk melegen fogadta. Észrevette, milyen állapotban vannak Edward ruhái, és észrevette a
piszkot is az arcán. A gyerekek elmondták, hogy
ő

Anglia

leendő

királya. Az asszony nézte, ahogy

leül az asztalhoz és megeszik egy tál zabkását.
Annyi bizonyos, hogy illendően és udvariasan viselkedett. Megsajnálta a szegény fiút.
- Örülünk, hogy a körünkben üdvözölhetjük, felség. Megtiszteltetés, hogy helyet foglal
asztalunknál - mondta.
Edward befejezte a reggelijét. Jóllakottan dőlt
103

KOLDUS ÉS KIRÁLYFI

hátra a székében. Az asszony és a gyerekek arra
készülődtek,

hogy kimenjenek dolgozni. Kifelé

menet az asszony megkérte Edwardot, hogy mosogassa el a reggeli edényt.
„Micsoda? - gondolta Edward. - Anglia királya tányérokat mosogasson?" Már épp tiltakozni
akart, amikor azonban még egyszer elgondolkodott. „A kedvességét kedvességgel kell viszonoznom. Ez a legkevesebb, amit megtehetek."
Ám nem végzett valami alapos munkát.
Meglepte, hogy milyen nehéz elmosni a fakanalakat és a fatányérokat. Nagyon sokáig tartott.
Messze nem végzett tökéletes munkát, de
Edward igen büszke volt magára. Megtanult valami egészen újat.
Edward továbbra is segített az özvegyasszonynak, egész délelőtt. Almát hámozott - elég ügyetlenül -, és felsöpörte a padlót - ugyanolyan
ügyetlenül. Éppen dél előtt az asszony kiküldte a
fiával együtt az istállóba, hogy segítsen megetetni
a teheneket. Edward engedelmeskedett.
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Követte a kisfiú utasításait, és takarmányt tett
a jászolba az állatoknak. Nem volt hozzászokva az
efféle nehéz munkához. A fiú észrevette, hogy
Edward nehezen boldogul a nehéz gabonászsák-

kal.
- Hozzak neked egy pohár vizet? - kérdezte.
- Nagyon szomjasnak látszol.
- Igen, kérlek. Nagyon kedves vagy.
A fiú beszaladt a házba, Edward pedig folytatta a munkát.
Ekkor hirtelen

ismerős

hangot hallott a háta

mögül, és elejtette a zsákot.
- Feladtad a hercegi méltóságot? - kérdezte
John Canty.
Edward lassan megfordult. Canty csípőre tett
kézzel állt az ajtóban, és gonoszul vigyorgott
Edwardra.
A fiú arra gondolt, hogy futásnak ered, de
csapdában volt. Tudta, hogy semmi reménye a
menekülésre. Eközben Hugo közeledett az istállóajtó felé.

Meglepődött,
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Edwardot, mert John Cantyval együtt menedéket keresvén botlottak be az istállóba. Egyáltalán
nem számítottak rá, hogy Edwardot ott lelik.
Canty egyetlen szó nélkül megragadta a királyfi
karját, Hugo pedig a szájára tapasztotta a kezét.
Olyan gyorsan és halkan történt mindez, hogy
odabent a házban senki nem hallott egyetlen
hangot sem.
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Ismét a tolvajok között

"""
Igy hát Fufu király ismét a tolvajok csapatával
tartott. John Canty folyton piszkálta a fiút, amikor csak a kapitány hátat fordított. Hugo állandóan a lábára lépett, oldalba lökte, és úgy tett,
mintha véletlenül történt volna. Még elgáncsolni is megpróbálta.
Edward nem volt hajlandó viszonozni Hugo
piszkálódásait, nem akart lesüllyedni Hugo
szintjére. Ugyanígy nem volt hajlandó részt venni a csapat törvénytelenségeiben: nem mentvelük lopni, és nem ment az utcára kéregetni. Csak
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gyalogolt velük, és várta az alkalmat, hogy megszökhessen.
Hugo közben saját tervet kovácsolt. Rájött,
hogy az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljon Edwardtól, ha őrizetbe veteti. Ha Edward
megszökne, Canty megkeresné. Ha azonban börtönbe kerül, tovább folytathatnák az útjukat nélküle. Hugónak elege volt abból, hogy mindenki
csak erre a fiúra figyel. Már kezdett úgy tekinteni John Cantyra, mint a saját apjára, és nem
akart versenytársat magának.
Hugo felajánlotta, hogy elviszi magával
Edwardot a legközelebbi faluba, hogy szerezzenek egy kis pénzt. Igen körültekintően választotta ki az áldozatukat. Tudta, hogy csak egyetlen
esélye nyílik. Észrevett egy asszonyt, aki egy teli
kosár élelmet cipelt. Hugo igen gyorsan mozgott.
Elragadta a kosarat az asszonytól, és elfutott.
Edward el sem merte hinni, hogy ekkora szerencséje van. Egyedül maradt! Éppen megfordult, hogy elinaljon az ellenkező irányba, amikor
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Hugo megint felbukkant, és a kosarat Edward
kezébe nyomta.

Mielőtt

a királyfi észbe kapha-

tott volna, Hugo elkiáltotta magát: „Állítsák
meg! Tolvaj!" Majd

elrejtőzött

egy ház sarka mö-

gött, hogy a távolból figyelhesse az eseményeket.
Edward ledobta a kosarat. Az asszony odasietett, és felkapta a kosárnyi élelmet. Többen is érkeztek vele együtt, akik megragadták a fiút.
- Eresszetek! - kiáltott Edward. - Semmi roszszat nem tettem!
Egyre csak

nőtt

a tömeg Edward körül, és az

emberek gyűrűje egyre szorosabbra zárult körülötte. A fiú már éppen fel akarta adni, amikor ismerős

hangot hallott:

- Táguljatok a fiútól!
Edward látta, ahogy egy hosszú kard kettéválasztja a tömeget. Az emberek oldalra léptek, és
Miles sétált oda Anglia

leendő

királyához.

- Miles lovag! - szólt Edward. - Már azon
nődtem,

mikor ér ide.

Miles lehajolt, és a fiú fülébe súgta:
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- Óvatosnak kell lennünk, uram. Még így is
sokkal többen vannak, mint mi.
Elmosolyodott. Már elfelejtette, hogy ezentúl
őt

Miles lovagnak hívják. A fiú emlékezete az

őrültsége

működik,

dacára igen jól

és ez igen

mély benyomást tett Milesra.
Ekkor egy

rendőr

Mielőtt lehetősége

lépett oda hozzájuk.

lett volna megszólalni, Miles

megelőzte:

- Hála az égnek, hogy megérkezett. Kérem,
mutassa az utat, és mi követjük.
Miles Edward vállára tette a kezét, és arra intette, hogy maradjon csöndben. A

leendő

király

engedelmeskedett.
Miközben a

rendőr

nyomában lépkedtek,

Miles és Edward fojtott hangon beszélgettek.
- A törvényeket a király hozza, igaz? - kérdezte Miles.
Edward bólintott.
- Hogyan is lehetne egyszerre engedelmes-
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kednünk nekik, és szembeszállnunk velük?
Hinnünk kell benne, hogy ezek a törvények
megvédik az ártatlanokat, és megbüntetik a

bű

nösöket.
Edward remélte, hogy Milesnak igaza van.
Sajnos túl sok mindent látott ahhoz az elmúlt
napokban, hogy kételkedni kezdjen.
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Edward a bíróság elé állt, és belépett a terembe a kosaras asszony is. A bíró megkérte az aszszonyt, hogy mutassa meg a kosár tartalmát. Egy
sütéshez előkészített kövér malac volt benne.
- Mit gondolsz, mennyit ér ez a malac? - kérdezte a bíró.
- Három shilling nyolc pennyt, uram - felelte az asszony.
A bíró körülnézett a zsúfolt tárgyalóteremben. Megkérte az őröket, hogy küldjenek ki
mindenkit, kivéve Milest, Edwardot és az aszszonyt.
- Asszonyom! - kezdte a bíró. - Kérem, tekintse át a helyzetet. Ez a fiú minden

valószínű

ség szerint éhes volt és fáradt, amikor ellopta a
kosarát. Ha nincs mit ennünk, az bizony különös dolgokra késztet minket. Tisztában van azzal, hogy aki olyasmit lop, ami többet ér két shilling négy pennynél, az dologházba kerül?
Edward lélegzet után kapkodott. Fogalma
sem volt róla, hogy ilyesmi lehetséges! Tudta,
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hogy a lopás komoly dolog, de vajon megtörténhet olyasmi, hogy

ő

dologházba kerüljön?

- Ó, egek, nem! - kiáltott az asszony. - Mit
tettem? Ez a fiú nem kerülhet dologházba miattam. Most mit tegyek?
- Azt tanácsolom, hogy csökkentse a malac
értékét - felelte nyugodtan a bíró.
-Akkor legyen a malac értéke nyolc penny mondta az asszony.
Miles olyan izgatott volt, hogy mindenki
előtt

átölelte Edwardot. A fiú zavarba jött, de

nem szólt semmit.
Az asszony felkapta a kosarát, és sebesen elhagyta a tárgyalótermet. Az egyik őr kitárta előt
te az ajtót, majd követte. Miles kíváncsi volt,
hogy miért ment ki az
ő

is követte

őr

az asszony után, ezért

őket.

- Ez aztán a szép, kövér malac! - szólította
meg az

őr

az asszonyt. - Megveszem

nyolc pennyd.
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- Nyolc penny? - nevetett az asszony. - Ne
nevettess! Ez a malac jóval többet ér annál!

- Ó, de hát te eskü alatt vallottad, hogy a malac nyolc pennyt ér. Talán hazudtál?- mosolygott
őr.

az

Nagyon okosnak képzelte magát. Mivel

úgy látszott, hogy nem kerülhet ki győztesen ebből

a helyzetből, az asszony odaadta a malacot az

őrnek,

aki elvette és elrejtette egy titkos helyre,

mielőtt

visszatért volna a tárgyalóterembe.

Miles épp időben érkezett vissza ahhoz, hogy
hallja: Edwardot rövid börtönbüntetésre ítélték.
A fiú szörnyen dühös volt. Épp lármázni és hangoskodni készült, amikor Miles ismét a vállára
tette a kezét.
- Arra kérlek, hogy még egy kicsit légy türelemmel, uram. Megígérem, hogy semennyi

időt

nem kell börtönben töltened.
Edward úgy döntött, hogy bízik Milesban, és
elhallgatott. Mi más választása is lehetett volna?
Miles és Edward egy köztéren át gyalogoltak
az őr nyomában. A nap ereszkedni kezdett az ég114
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bolton, és a

levegő csípőssé

vált. Az emberek az

otthonaik felé igyekeztek, hogy átmelegedjenek.
Miles megkopogtatta az őr vállát.
- Beszélni szeretnék veled egy percet - mondta Miles.
- Erre nincs idő - felelte az őr. -A fiút várják
a börtönben.
- Egyszer mondom csak el, és remélem, hogy
megérted - hajolt közel Miles az

őr

füléhez. -

Engedd a fiút elszökni!
- Hogyan? Na, ne légy nevetséges!
- Minden szót hallottam, amit annak az aszszonynak mondtál. Azt akarod, hogy jelentsem a
bírónak? - suttogta Miles. - Annyi bizonyos,
hogy elveszted az állásodat, ha a bíró megtudja,
hogy becsaptad azt a becsületes asszonyt. - Miles
szünetet tartott. - Vagy esetleg a bíró úgy dönt,
hogy te érdemelsz börtönbüntetést.
Az

őr

hitetlenkedve meredt Milesra. Egy szót

sem tudott kinyögni.
- Rendben - mondta Miles. - Én most visz115
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szasietek a bíróságra, hogy váltsak néhány szót a
bíróval.
Sarkon fordult, de az

őr

karon ragadta.

- Ne, várj! A bíró nem lesz elnéző velem. Mélyet sóhajtott. - Hát legyen. Úgy tűnik, nincs
más választásom. De csak gyorsan!
Még nagyobbat sóhajtott, és hátat fordított
nekik.
- Tízig számolok - mondta. - Ha még itt
vagytok, amikor visszafordulok,

mindkettőtöket

börtönbe viszlek.

Az

őr

még nyolcig sem ért a számolásban,

amikor Miles és Edward már árkon-bokron túl
jártak.
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Hendon Hall

A

út Hendon Hallba több napig tartott ló-

háton. Miles végül így szólt:
- Nézd, uram!
Egy

dombtetőn

álló nagy házra mutatott.

- Íme az otthonom, Hendon Hall!
Edward észrevette, hogy Milesnak könnyek
gyűlnek

a szemébe.

- Vajon emlékszik-e még rám valaki? -

tűnő

dött Miles. - Vajon ugyanazok a szolgák várnak-e?
Biztosan nem, ostobaságokat beszélek - csóválta
meg a fejét. - Atyám, fivéreim és Lady Edith bi-

117

KOLDUS ÉS KIRÁLYFI

zonyára kiugranak majd a

bőrükből

örömük-

ben, hogy viszondátnak.
Edwardra pillantott.
- És nagyon fognak örülni, hogy megismerhetnek téged.
Miles leszállt a lováról. Odament a házhoz, és
szinte berontott az ajtón. Edward szorosan a
nyomában maradt.
Odabent a ház szürkének és komornak

tűnt.

A szobákban hideg volt, annak ellenére, hogy a
kandallókban
pett az

első

tűz

lobogott. Miles fürgén belé-

szobába. A tűznél egy férfi ült, háttal

az ajtónak.
- Hugh! - kiáltott Miles. - Milyen jó újra látni téged! Kelj fel, és öleld meg a bátyádat!
Hugh felpattant. Amikor meglátta Milest,
hátrahőkölt.
tűnt,

Az

első

pillanatban meglepettnek

de hamarosan visszanyerte a lélekjelenlétét.

Közelről

is szemügyre vette a bátyját.

- Attól tartok, idegen, hogy neked megzava-
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rodott az elméd. Én nem vagyok a fivéred- ráncolta a homlokát Hugh. Azonnal felismerte a
bátyját, de nem akarta, hogy
- Bocsáss meg - lépett

ő

előre

észrevegye ezt.
Miles -, nem te

vagy Hugh Hendon?
- De igen, én vagyok. Ami azonban téged illet, kétségeim vannak.
- Én vagyok Miles! Tudom, hogy sokáig voltam távol, de azért olyan sokat nem változhattam!
- Mit merészelsz? - húzta ki magát Hugh. A bátyám hét évvel

ezelőtt

meghalt. Távozz in-

nen azonnal, vagy elvitedek, mint csalót!
Miles tiltakozni próbált, de Hugh felemelte a
kezét.
- Levelet kaptunk, amelyben az állt, hogy
Miles bátyám csatában vesztette életét. Sok esztendővel ezelőtt

meggyászoltuk.

- Vezess atyámhoz - mondta Miles emelt
hangon.
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Vajon miért nem hisz neki az öccse?
-Atyánk azonnal felismer majd.
- Hiába hívnánk a holtat - felelte Hugh

hű-

vosen.
- Hát atyánk meghalt? - temette arcát a tenyerébe Miles. - Szegény, drága atyánk. „
Ismét Hugh-ra pillantott.
- És Lady Edith? Ö jól van? Még mindig Hendon Hallban él?
- Természetesen.
- És Arthur bátyánk? Ö él-e még?
- Nem - válaszolta Hugh. - Bátyám hat éve,
hogy meghalt már.
- Akkor küldd be a szolgákat! Ök tudni fogják, ki vagyok. Valakit, aki ifjúkoromban is itt
szolgált.
- Sajnos szinte mind elment már - mondta
Hugh. - De behívok néhányat, hátha bizonyítják majd igazadat.
Hugh kiment a szobából. Miles fel-alá járkált.
- Nem értek semmit - mondta. - Oly sok év120
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nyi fogság után ... a szökés ... a viszontagságok a
hazaúton - és most senki sem ismer meg! Olyan,
mint egy rossz álom!
Edwardhoz fordult.
- Kérlek, legalább te higgy nekem, felség. Ez
az otthonom. Ez pedig az öcsém volt, Hugh. Az
én nevem Miles Hendon.
- Nem kételkedem benned - felelte Edward
egyszerűen. - Te sem kételkedtél bennem. Én is

megadom neked ugyanezt a tiszteletet.
Miles szemét ismét elfutották a könnyek.
- Köszönöm, felség. Teljes szívemből köszönöm.
Hirtelen nyílt az ajtó. Egy szépséges hölgy lépett be, a nyomában Hugh-val. Lassan, lehorgasztott fejjel közeledett, tekintetét a padlóra
szegezte. Rettenetesen szomorúnak

tűnt.

- Edith, drágám! - szólította meg Miles.
Edward észrevette, hogy Lady Edith megremegett Miles hangjára, és elpirult.
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Hugh felemelte a kezét, és közéjük lépett.
Edithhez fordult.
- Nézd meg ezt az embert. Ismered?
Eltelt néhány pillanat, mire Edith feltekintett.
- Nem ismerem - felelte gyorsan, és a szemét
ismét a padló felé fordította. A

következő

perc-

ben a könnyeit visszafojtva kiszaladt a szobából.
Miles egy székre roskadt, és arcát a kezébe temetve felnyögött.
Ekkor szolgák léptek be,

akiktől

Hugh meg-

kérdezte, hogy felismerik-e Milest. Mind csak
némán rázták a fejüket.
- Tessék - mondta Hugh. - Valami tévedés
van a dologban. A szolgák nem ismernek rád. És
a feleségem sem ...
- A feleséged? - nézett fel Miles. A következő
szempillantásban a falhoz nyomta Hugh-t.
- Most már tudom, mit tettél. Te magad írtad
azt a levelet! Mindenkit
ról, és a helyemre

meggyőztél

férkőztél.

122

a halálom-

Mi másért ment vol-
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na feleségül hozzád Edith? A vagyonomra áhítoztál, ezért hát elhitetted velük a halálomat.
Elvetted a szerelmemet!
Hugh a szolgák után kiáltott segítségért.
- De uram - mondta az egyik-, fegyvere van!
- Hát mind gyávák vagytok? - üvöltötte
Hugh.
- Csak tegyék, ami nekik tetszik - mondta
Miles. - Csupán egyvalamit akarok mondani.
Én, Miles Hendon vagyok Hendon Hall ura, és
nem megyek el innen. Ne kételkedjetek a szavamban!
Hugh megint intett a szolgáknak, akik elrántották Milest uruk közeléből. Hugh gonoszul rávigyorgott, majd kiviharzott a szobából.

15. FEJEZET

Miles, a csaló

Edward és Miles a Hendon Hall

első szobájá-

ban ültek, és a következő lépésükön töprengtek.
Azaz hogy Miles töprengett a következő lépésen,
Edward azon

tűnődött,

hogy miért nem kutat

utána senki.
- Mostanra már bizonyára észrevették, hogy
egy szélhámos él a palotában - szólalt meg. Miért nem jön értem senki?
Ekkor halkan kopogtak az ajtón, és Edith lépett a szobába. Miles felugrott, hogy üdvözölje,
de Edith feltartotta a kezét. Miles megtorpant.
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Az asszony még mindig gyönyörű volt, ám na-

gyon bánatos.
- Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek mondta halkan, és többször is a háta mögé pillantott. - A férjem ennek a vidéknek az ura.
Minden és mindenki fölött hatalma van. - Szünetet tartott. - És mindig az történik, amit ő
akar.
Miles ügyet sem vetett a figyelmeztetésre.
- Hát nem
ismersz meg,
Edith? Nem
látod, én
vagyok az,
Miles!
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Edith nyelt egyet, és mélyet sóhajtott. Nem
tudott Miles szemébe nézni.
- Még egyszer figyelmeztetlek. Menekülj!
Most azonnal!
- Többé nem hagyom el az otthonomat - jelentette ki határozottan Miles.
- Hát nem érted? - pirult ki Edith arca, ahogy
a levegőt kapkodta. - Ez többé már nem a te otthonod. A férjem egy zsarnok. Itt nem vagy biztonságban - mondta, és ismét hátrapillantott. Egyikünk sincs itt biztonságban.
-Arra kérsz, hogy távozzam, miután mindezt
elmondtad nekem? Attól félsz, hogy ártani fog
neked? - lépett közelebb Miles, de Edith egy intéssel ismét megállította.
- Kérlek, vedd ezt a pénzt. Ezzel segítelek az
utadon - nyújtott felé egy erszényt.
- Egyetlen szívességet tegyél meg nekem kérte Miles. - Nézz egyenesen a szemembe, csak
egyszer. Nézz a szemembe, és úgy mondd, hogy
nem ismersz.
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Ebben a pillanatban kivágódott az ajtó.
Szolgák rontottak be rajta, és megragadták a két
látogatót. Rettenetes küzdelem után Milest legyőzte

a

túlerő.

Edwarddal együtt elhurcolták és

börtönbe vetették.
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A börtönben

A

börtöncella tömött volt, és rettenetesen

mocskos. Férfiak és

nők

zsúfolódtak össze vegye-

sen a kicsiny helyiségben. Voltak, akiket a falhoz
bilincseltek, másokat a priccsekhez láncoltak.
Senkinek sem jutott túl sok mozgástér.
Amikor megérkeztek, Mileson úrrá lett a düh
és a szomorúság. Nem tudott világosan gondolkodni. Csakis öccse

bűnei

jártak az eszében, és

semmi másra nem tudott összpontosítani. Egy
idő

múltán

azonban

kezdett

lehiggadni.

Megpróbált rájönni, hogy vajon Edith felismerte-e, de nem lelt rá az asszony viselkedésének a
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magyarázatára. Milyen kellemetlen meglepetés és
mekkora csalódás lett a

hazatérésből!

Eltelt néhány nap, miközben Miles és Edward
a cellában sorvadoztak, szenvedve a piszoktól és
a szegényes táplálkozástól. Edward már nem
hangoztatta, hogy ő a király. Így is elég nehéz
volt a helyzetük, hogy Milest mindenki csalónak
nevezte.
Miles
ben. Az
zenek

meglehetős
őrök

belőle.

hírnévre tett szert a börtön-

gyakran benéztek, hogy gúnyt
Alkalmanként

különböző

űz

embe-

reket citáltak be, akik emlékezhettek rá, de senki
sem vallotta be, hogy ismeri. Azután egy napon
egy öregembert hoztak. Ö is fogoly volt - az
egyik öreg szolga a Hendon Hallból. Az őrök
Milesra mutattak, és megkérdezték:
- Felismered a régi gazdádat?
Az öreg Milesra pillantott, és megrázta a fejét.

- Fogalmam sincs, miről beszéltek. Még soha
nem láttam ezt az embert.
Az őrök megint csak nevettek, és az öregem129
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bert otthagyták Milesszal. Amikor az őrök hallótávolon kívül kerültek, az öreg ezt suttogta:
- Hála az égnek! - és elmosolyodott. - Végre
visszatért a gazdám. A hosszú évek alatt végig azt
hittük, hogy meghaltál.
- George! Tényleg te vagy az? Mit csinálsz itt?
- Ugyanazt, amit te, uram. Az öcséd sokunkat bezáratott ide. Ha nem lennénk olyan mocskosak, többünket is felismernéd.
Miles végighallgatta a családja történetét.
Ahogy Hugh elmondta, Arthur hat éve halt meg.
Arthur halála és Miles

eltűnése

annyira megvisel-

te Sir Richardot, hogy megbetegedett. Sir
Richard azt szerette volna, hogy Hugh és Edith
élete biztonságos mederben folyjon tovább, ezért
úgy határozott, hogy házasodjanak össze. Edith
azonban haladékot kért, mert biztos volt benne,
hogy Miles hazatér, vagy üzenni fog. Sir Richard
beleegyezett. Azután egy napon levél érkezett,
melyben az állt, hogy Miles elesett egy csatában.
Sir Richard úgy gondolta, nincs értelme tovább
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várni, ezért Hugh és Edith egybekeltek. Nem
sokkal ezután a környéken szárnyra kelt a hír,
hogy Edith rábukkant több vázlatára is annak a
levélnek, mely Miles halálhírét közli, mégpedig a
férje kezeírásával. A válásban azonban nem reménykedhetett. Nem volt másik családja, és nem
volt megélhetése. Ha elmenne, Hugh megkaparintaná a vagyonát, és Edithnek semmije sem
maradna. Amikor Sir Richard meghalt, Hugh a
családi vagyonra is rátette a kezét. Nem volt népszerű

ember, és sokan féltek

ta, hogy

egykettőre

tőle.

Mindenki tud-

börtönbe juttathat bárkit, és

senki sem mert szembeszállni vele.
- Ez egy

szörnyű

történet, George - mondta

Miles. - Bármit megtennék, hogy megváltoztassam.
- Fura

idők

járnak mindenkire - felelte erre

George. - Olyan híreket is hallottam, hogy a leendő fiatal király megőrült. Úgy hallottam, távol

tartják a köznéptől.
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Edward hirtelen felcsattant.
- A

leendő

király nem

őrült

meg! Min-

denkivel jót tennél, ha a saját dolgoddal

törőd

nél!

Az

idős

szolga vállat vont, és ismét a gondola-

taiba merült.
- A régi királyt egy-két nap múlva temetik mondta George. - Az új királyt pedig néhány
nappal ezután koronázzák meg. Bárcsak részt vehetnék az ünnepségen! Annyi mindent elmulaszt
az ember a börtönben!
Edward megrökönyödve meredt maga elé. Az
a kis parasztfiú még mindig a palotában van?
Első

ízben döbbent rá, hogy valaki mást is meg-

koronázhatnak helyette.
Amikor letelt a börtönbüntetésük, Miles és
Edward ismét útra keltek. Miles búnak eresztette a fejét. Tudta, hogy haza nem mehet, mert
Hugh azon nyomban megint tömlöcbe csukatná
szélhámosságért. Minden reménye elveszett.
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Mindenki, akit szeretett, elveszett. Azon

tűnő

dött, a harci kedve vajon megmaradt-e még.
Edward azonban új

erőre

kapott. Igen elszán-

tan rótta az országutat. Amikor Miles rápillantott, egy pillanatra megfeledkezett a gondjairól.
Azon kapta magát, hogy egészen felderült.
- Nem is kérdeztem, uram, hová tartunk?
- Természetesen Londonba.
Amikor néhány nappal később a két vándor
elérte a várost, rájöttek, hogy éppen

időben

ér-

keztek. Henrik királyt már eltemették, és Tom
megkoronázására készültek a következő napon.
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A koronázás napja

Tomnak szomorúan teltek a napjai a palotában. A királyság még mindig Henrik királyt gyászolta, Elizabeth és Jane bánata pedig átragadt
Tomra is. Ennek ellenére megtanulta örömét lelni a leendő király életében. Olvashatott, amikor
csak akart. Megparancsolhatta Elizabethnek
vagy Jane-nek, hogy látogassák meg, amikor
csak akarta. Annyit ehetett, amennyit csak kívánt. Még a felöltözés és a levetkőzés szertartásában is élvezetet lelt. Tetszettek neki a drága ruhák, ezért rendelt még néhányat. Azt különösen
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szerette, amikor felhangzott a kiáltás: „Utat a királynak!", ahányszor csak belépett egy szobába.
Vajon eszébe jutott-e Tom Cantynek valaha
az igazi királyfi? Az a fiú, aki most is odakint a
világban kóborol valahol? Az első néhány napban gyötörte a bűntudat és az nyugtalanság. Ez
az érzés azonban hamarosan elhalványult, mint
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ahogy az édesanyja és a

nővérei

iránt érzett ag-

godalom is. Amikor rájuk gondolt - koszos rongyaikra és borzas hajukra -, megborzongott.
Végül azután szinte már eszébe sem jutottak.
A koronázás reggelén Tom zeneszóra ébredt.
Ez a zene csakis neki szólt. Ezen a napon fogják
királlyá koronázni. Az egész ország örvendezett.
Tom is nagyon boldog volt.
Amikor megérkezett a templomhoz,

előreve

zették. Szeme megpihent a köréje gyűlt sokaságon. Mind boldogok voltak, és izgatottak.
Ujjongtak és Edward királyt éltették. Tom keble
csak úgy dagadt a büszkeségtől. Úgy érezte, a világon nincs annál fontosabb dolog, mint Anglia
királyának lenni.
Ekkor Tom hirtelen megpillantotta az édesanyját. Megrökönyödött. Tenyerével kifordítva
az arca elé kapta a kezét, hogy eltakarja a szemét.
Erre a mozdulatra jól emlékezett az édesanyja.
Azonnal tudta, hogy ez az ő fia!
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Előrefurakodott

a sokaságban, és megfogta a

karját. Sírva fakadt.
- Jaj, gyermekem! - zokogta. - Hála az égnek, hogy semmi bajod! Minden éjjel és minden
nap imádkoztam érted! - nézett fel rá, és arcát
betöltötte az öröm.
Tom már éppen ki akarta mondani: „Nem ismerlek", amikor egy őr elrángatta az asszonyt
mellőle.

A földre taszította és megszidta. Amikor

Tom látta elesni az anyját, majd' megszakadt a
szíve. Minden büszkesége elenyészett. Hetek óta
először Tom

nem akart király lenni.

A tömeg tovább éljenezte Edward királyt, de

ő

ezt már nem hallotta. Ismét úgy érezte, hogy csapdába esett. A fejében a saját hangja visszhangzott.
„Nem ismerlek" - hallotta újra meg újra.
Lord Hertford észrevette, hogy Tom lesüti a
szemét, és hogy arcán elömlik a szomorúság.
- Felség - súgta -, az emberek észreveszik,
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hogy boldogtalan vagy. A mai nap nem alkalmas
erre. Örülnöd kell, hogy ők is örülhessenek!
Tom Hertfordra pillantott. Attól félt, hogy
mindjárt elsírja magát.

- Az az asszony - felelt csendesen - az anyám.
Lord Hertfordnak elakadt a lélegzete. A király
ismét megőrült! Pedig már mind azt hitték, hogy
gyógyulófélben van. Biztosan a mai nap izgalma
teszi. ,,A közelünkben kell tartanunk- gondolta
Hertford -, hátha bolondságokat beszélne."
Hertford a trónhoz vezette Edwardot. A trón
egy különleges emelvényen állt, hogy a templomi
sokaságból mindenki láthassa. Tom igen lassan
foglalt helyet. Körülpillantott. A tömeg némán
várta, hogy a koronát a fejére helyezzék. Tom
csak a saját lélegzetét hallotta. Igen hangos volt.
Canterbury érseke a kezébe fogta a királyi koronát, és odalépett Tomhoz. A fiú feje fölé tartotta, és elmondott egy rövid imádságot. Abban
a pillanatban, amikor az érsek le akarta ereszteni
a koronát, egy hang csattant fel:
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- Megtiltom, hogy az angol koronát annak a
csalónak a fejére tedd! Én vagyok a király!
Egy csapat

őr

azonnal Edward köré

gyűlt.

Ki

akarták vonszolni a templomból, amikor egy
másik hang ütötte meg a fülüket:
-Állj! - kiáltott Tom. - Eresszétek el! Ö a király!
A sokaság morajlani és mozgolódni kezdett.
Mi az ördög folyik itt? Még egyikük sem látott
ehhez hasonlót.
Hertford az oltár elé lépett.
- Ne aggódjatok! - kiáltotta. - Öfelségén ismét elhatalmasodott a betegség. Ne figyeljetek
rá!
Ezzel Edwardra mutatott, akit még mindig
körülfogtak az

őrök.

- Azonnal vigyétek innen ezt a koldust!
- Ne érjetek hozzá! - szólt Tom. - Parancsolom, hogy eresszétek el!
Az

őrök

erre elengedték Edwardot.

- Én mondom nektek, ő Anglia igazi királya!
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Edward az emelvényhez sétált, és felment a
lépcsőn.

Tom odaszaladt hozzá, és megölelte.

- Olyan boldog vagyok, hogy visszatértél! mondta, és maga is

meglepődött,

mennyire

megkönnyebbült, hogy a játék véget ért.
A templomban mindenki lélegzet után kapkodott, amikor meglátták egymás mellett a két
fiút. Olyanok voltak, mint két tojás. Lehetséges
volna, hogy Anglia királya koldusként élt? És lehetséges, hogy kis híján egy koldust koronáztak
Anglia királyává?
- Zavarban vagyok - jelentette ki Lord
Hertford. - Nem tudom biztosan,

mitévő

legyek.

- Kérdezz! - felelte Edward. - Kérdezz bármit
az udvarral kapcsolatban!
Így hát Hertford és még néhány úr kérdéseket
tett fel Edwardnak, melyekre

ő

kivétel nélkül he-

lyesen felelt. Tom nagyon izgatott volt. Úgy tűnt,
hamarosan hazamehet.
Végül Hertford így szólt:
- Igen

meggyőző,

beismerem. Ezekre a kérdé-
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sekre azonban fiatal királyunk is meg tud felelni.
Mindez még nem bizonyíték arra, hogy a koldus
a király.
Ekkor a Lordprotektor lépett

előre.

- Van egy kérdésem - mondta. - Ha te vagy
az igazi király, tudni fogod a választ. Hol van a
királyi pecsét? Már több napja nyoma veszett.
Edwardnak elakadt a szava. Nem emlékezett
rá, hol látta utoljára a királyi pecsétet.
Amikor Tom észrevette a zavarát, segíteni próbált neki.
- Kérlek, felség, gondolkodj. Biztosan eszedbe fog jutni. Mit csináltál az utolsó napodon a
palotában?
Edward Tomra pillantott. Nagyra értékelte
ennek a fiúnak a segítségét. Talán nem is olyan
rossz, mint gondolta.
- Nos, Lord Hertforddal dolgoztunk a szobámban. Akkor használtuk a királyi pecsétet! jelentette ki elégedetten. - Az írást az asztalomon hagytam, és kimentem az udvarra testgya141
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korlást végezni. Ekkor láttalak meg téged a kapunál - biccentett Tom felé.
- Visszamentünk a szobámba, hogy harapjunk valamit. Azután ruhát cseréltünk. Kirohanőrökkel. ..

tam, hogy beszéljek az

Edward egy pillanatig habozott.
- Várjatok! - kiáltotta. - Most már emlékszem!

Mielőtt

elhagytam a szobát, elrejtettem az

írást és a királyi pecsétet.
Edward meghagyta a Lordprotektornak, hogy
nézzen bele a titkos fiókba az asztala hátsó részében. Ott megtalálja a pecsétet.
A templomban mindenki néma csendben
várt, amíg a Lordprotektor és az

őrök

átkutatták

az asztalt. Tom és Edward tágra nyílt szemmel
bámulták egymást. Egyikük sem tudta elhinni,
hogy ennek a különös

időszaknak

vége szakad.

Magukban mindketten azért imádkoztak, hogy
kerüljön

elő

a királyi pecsét.
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Ekkor a Lordprotektor a királyi pecsétet a magasba tartva berohant a templomba. Mindenki
ujjongásban tört ki.
- Sokáig éljen az igazi király! Sokáig éljen az
igazi Edward király!
Tom hátralépett a tróntól. Levette a palástját,
és Edward felé nyújtotta.
A Lordprotektor Tomra mutatott.
- Örök! Vigyétek a börtönbe ezt a csalót!
- Nem! - mondta határozottan Edward.
Ha

ő

nem lett volna, nem kapom vissza a koro-

námat. Senki ne merészeljen kezet emelni rá! Ö
egy igaz barát.
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A történet boldog véget ér

.Aníg odabent a templomban ilyen izgalmas
események történtek, szegény Miles odakint rekedt. Már kora reggel szem

elől

vesztette

Edwardot a tömegben. Úgy döntött, vár, amíg
eloszlik a sokaság, hátha úgy könnyebben rátalál.
Tudta, hogy a fiú valahol a közelben lesz.
Már

késő

délutánra járt, amikor megpillan-

totta a királyt. Nem hitt a szemének! A kis koldus volt az! Lehetséges volna? Miles szemügyre
vette a király mellett álló csoportot, melyben egy
másik fiút vett észre. De várjunk csak, lehet,

145

KOLDUS ÉS KIRÁLYFI

hogy ez a fiú a kis koldus? Szinte teljesen egyformák voltak.
Miles kábán lépkedett feléjük, és nem hallotta, hogy az

őrök

rászóltak. Túlságosan lefoglalta

ez az új rejtély. Csak akkor torpant meg, amikor
az egyik

őr

elállta az útját.

- Hátra! - kiáltott az

őrszem.

Edward király meghallotta, és odapillantott.
- Engedjétek ide hozzám - mondta. - Miles
lovagnak minden joga megvan rá, hogy itt legyen.
- F-felség ... - dadogta Miles. - Hát meglelted
a koronádat.
- Igen - mosolyodott el Edward. - Hála neked és a bátorságodnak.
- Bocsáss meg, uram, azt hiszem, még mindig
nem találok szavakat.
- Ez

érthető

- felelte Edward. - Most, hogy

hazatértem, és értesültem arról, milyen nehézségekbe ütközött Tom, amikor megpróbálta meggyőzni

az embereket az igazságról, már látom,
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milyen hihetetlennek

tűnt

az én történetem is.

Már vártam rád. Ajándékot tartogatok a számodra.
Edward a közelben álldogálókra nézett.
- Sir Hugh! - rendelkezett. - Lépj ide hozzám!
Miles öccse, Hugh sebesen odalépett a király
elé, majd térdre rogyott.
- Igenis, felség!
- Sir Hugh, szeretném, ha alaposan szemügyre
vennéd ezt az embert. Felismered?
Hugh megfordult, és a lélegzete is elakadt,
amikor meglátta Milest.
- Én ... nem, uram. Ez az ember csaló! Esküszöm!
- Tudok

minden

bűnödről

-

mondta

Edward. - Tudok róla, hogy elloptad a bátyád
jogos tulajdonát. Örök! Vigyétek ezt az embert a
börtönbe!
Hugh fájdalmasan felkiáltott, amikor elvonszolták.
Nem sokkal ezután lezajlott még egy boldog
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találkozás, amikor Tom az édesanyja karjába vetette magát. Olyan sok mesélnivalója van!
Például el kell mondania a jó hírt, hogy a király
új otthont adományozott nekik Kapnak tiszta
ruhákat is, és becsületes munkát. Mrs. Canty,
Nan és Bet kacagtak a boldogságtól.
- Mindig tudtam, hogy nagy dolgokra teremtett az Isten! - mondta Mrs. Canty.
- Nagyon kedves Edward királytól, hogy segít
rajtunk - tette hozzá Bet.
- Igen, nagyon

bőkezű!

- örvendezett Nan.

Tom a családjára mosolygott.
- Így igaz - mondta. - Nincs még egy olyan
kedves és

bőkezű

király, mint a mi jó Edwar-

dunk!
Ezzel el is érkeztünk mesénk végéhez. Hugh
nem töltött nagyon sok

időt

a börtönben, mert

Miles és Edith nem akarták, hogy túl sokat szenvedjen. Amikor kiengedték, úgy döntött, hogy
elhagyja Angliát, és útnak indul Amerika felé.
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Edith elvált

tőle,

és összeházasodtak Milesszal,

röviddel azután, hogy Hugh távozott.
Cantyék boldogan és elégedetten éltek új házukban. Nagyanyjukat egy éjjel álmában érte a
halál, John Cantynek pedig soha többé színét
sem látták. Életük békésen és kényelmesen folyt,
míg meg nem haltak.
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Vitaindító kérdések

Találkoztál már olyan gyerekkel, aki folyton azt
kérdezi: „Miért?" A tanáraid szoktak kérdéseket
feltenni a házi feladattal kapcsolatban? A szüleid
megkérdezik a vacsoraasztalnál, hogyan telt a napod? Mindenhol kérdésekkel találkozunk, amelyekre választ várnak. De lehet, hogy van olyan
kérdés is, amire nem létezik helyes válasz.

Az itt

következő

kérdések arra a regényre vo-

natkoznak, amelyet épp most fejeztél be. De ez
itt nem röpdolgozat! A kérdések célja az, hogy
segítsenek különböző
történet

szereplőire,

nézőpontokból

tekinteni a

helyszíneire és eseményeire.
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Ezekre a kérdésekre nem léteznek kizárólagosan
helyes válaszok. Viszont lehet, hogy egészen új
megvilágításba helyezik majd számodra a történetet.
Gondolkodj el alaposan minden kérdésen, és
meglátod, hogy ezáltal új dolgokat fedezhetsz fel
ebben a klasszikus történetben.
1. A palota felé

vezető

úton Tom ráeszmél,

hogy még soha nem járt ilyen távol az otthonától. Mit gondolsz, milyen érzés lehet ez?
Te mikor voltál a legmesszebb otthonról?
2. Ki a Szegénység hercege, és ki a Bőség herce-

ge? Ismersz olyasvalakit, aki hasonlít a fiúkhoz? Te melyikükhöz hasonlítasz jobban?
3. Amikor Edward és Tom egymás

bőrébe

búj-

nak, kiderül, hogy nem ilyesmire számítottak. Mit gondolsz, melyik fiúnak volt nehezebb alkalmazkodnia az új életéhez? Veled
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előfordult

már valaha, hogy másvalaki életét

szeretted volna élni?
4. Amikor összetévesztik Edwarddal, Tom álmodozni kezd arról, hogy mit tenne, ha valóban ő lenne a király. Miért hagyja abba az
álmodozást? Te mit tennél, ha király vagy királynő

lennél?

5. A két fiú igen különbözőképpen gondolkodik az iskoláról. Tom szeret tanulni, Edward
viszont tehernek érzi az óráit. Neked milyen
érzéseid vannak az iskolával kapcsolatban?
Mi a kedvenc tárgyad?
6. Miért dönt úgy Miles, hogy segít Edwardnak? Te segítettél már egy idegenen?
Mit csináltál?
7. Tom azt mondja, hogy szörnyen magányosnak érzi magát, pedig soha nincs egyedül.
Mit gondolsz, mit ért ezalatt? Te éreztél már
ehhez hasonlót?
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8. Amikor Edward megtudja, hogy király lett,
így szól: „Most már Edward király vagyok.
Hát nem különös, hogy senki sem lát engem?" Mire gondolhat? Te éreztél már úgy,
hogy láthatatlan vagy?
9. Mit gondolsz, miért kész Edward segíteni az
özvegyasszonynak a házimunkában? Neked
vannak otthon feladataid?
10. Amikor Miles hazatér, öccse így szól: „Attól
tartok, idegen, hogy neked megzavarodott
az elméd. Én nem vagyok a fivéred." Mit
gondolsz, hogyan érez ezek után Miles?
Neked vannak testvéreid? Jól kijössz velük?
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Dr. Arthur Pober

Az

első benyomások mindig fontosak.

Ha új emberekkel találkozunk, új helyen járunk, vagy egy addig ismeretlen könyvet veszünk a kezünkbe, az

első

benyomás mindig so-

kat számít. Szép és maradandó emlékké válhat,
de el is veheti a kedvünket az újabb találkozástól.
Emlékszik még

első

találkozására a klassziku-

sokkal?
Emlékszik még, amikor egy vizsgára készülve
megpróbálta átverekedni magát egy szövegen?
Vagy az a fajta gyerek volt, aki a paplan alá bújva, zseblámpa fényénél olvasott, és vállvetve harcolt Robin Hooddal Mariann megmentéséért?
Vagy az olvasással kapcsolatban leginkább arra
emlékszik, mennyi idejét emésztette fel egy
hosszabb regény, mondjuk A kincses sziget végig154
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olvasása? Vagy talán hamar barátságot kötött Jim
Hawkinsszal?
Még egy rátermett ifjú olvasó számára is nehézséget okozhat átverekedni magát a hosszadalmas, bonyolult

nyelvezetű

fejezeteken, és emiatt

gyakran elveszíti a történet fonalát, vagy érdeklődését

a szereplők iránt. Egy klasszikus regény

rövidített, újraszerkesztett változatának olvasása
a gyerekek számára megfelelő, kíméletes bevezetés lehet a szépirodalomba, hiszen úgy ismerkedhetnek meg a történettel és a

szereplőkkel,

hogy

közben nem szegi kedvüket a nehézkes szókincs
és a szövevényes történet.
Egy klasszikus regény rövidített változatának
elolvasása után az ifjú olvasót a függetlenség érzése és elégedettség töltheti el, hiszen befejezett
egy „felnőtt" könyvet. És ha egy gyereket magával ragad és inspirál egy klasszikus történet, akkor készen áll arra, hogy alaposabban is megismeqe a történet témáit,

szereplőit,

történelmi

hátterét és részleteit. Ahogy a gyerek olvasási
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készsége fejlődik, természetes módon támad fel
benne az igény, hogy megismerje a történet eredeti, teljes terjedelmű változatát.
Ha ezeket a történeteket hozzáférhetővé teszszük az ifjú olvasók számára, felbecsülhetetlen
értékű

eszközt adunk a kezükbe, amely segít ér-

telmezni a családban és a társadalomban elfoglalt
helyüket. A Klasszikusok könnyedén sorozat
könyveinek záró fejezete ezért tartalmaz a szereplők

és a történet hatását és jelenkori érvé-

nyességét
galmas

feszegető

viták

kérdéseket is. E kérdések iz-

kiindulópontjai

lehetnek

a

gyerekek és szüleik, illetve tanáraik között. Ezek
során múltbeli témákat, értékeket és elveket vizsgálunk meg mai

szemszögből,

személyessé és iz-

galmassá téve ezáltal a klasszikus irodalmi

mű

vek elemzését.
Tanítsuk hát meg a gyerekeket a klasszikus
művek

élvezetére, és vezessük be

őket

abba a

képzeletbeli világba, amely egy életen át valóság
marad számukra!
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Dr. Arthur Po ber

Dr.

Arthur Pober több mint húsz éven át fog-

lalkozott korai fejlesztéssel és tehetséggondozással. Dolgozott a világ egyik legrégebbi tehetséggondozó iskolája, a Hunter College Elementary
School igazgatójaként, majd éveken át állt a
több mint huszonötezer gyereket oktató New
York-i Magnet Schools for the Gifted and
Talented tehetséggondozó intézmény élén.
Pober szaktekintélynek számít a média és a
gyermekvédelem területén. Jelenleg az Egyesült
Államokat

képviseli

az

Európai

Média

Intézetben (EIM) és az Európai Önszabályozó
Reklámszervezetben (EASA).
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Koldus és királyfi

T

udor Edward és Tom Canty külsőre egyformák, de igen
különböző

életet élnek. Edward Anglia trónjának váro-

mányosa, Tom apja azonban koldus és tolvaj. Amikor a két fiú
egy napon véletlenül találkozik, úgy döntenek, hogy ruhát cserélnek, és kipróbálják. hogyan él a másik. .. Ez a merész hőstet
tekben bővelkedő, izgalmas és megrendítő történet arra készteti az olvasókat, hogy képesek legyenek más szemszögből
szemlélni az őket körülvevő világot.

A Klasszikusok könnyedén sorozat lehetővé teszi az ifjú olvasók
számára, hogy már gyerekkorukban megtapasztalják az időtlen
történetek varázsát. A könnyebb érthetőség kedvéért lerövidített és nagy gonddal átírt klasszikus regényekben ugyanazokat
a fordulatokat és izgalmakat élhetik át, amelyek az eredeti történeteket közkedveltté tették.
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