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A rohanó tömegben egy karcsú leány tört utat magának. Lement a 

földalattihoz vezető lépcsőn, és megváltotta a jegyét. Gyors léptekkel 

végigsietett a peronon, majd valahol közép tájt megállt. Néhány 

másodpercet kellett csak várakoznia, s már meg is érkezett a szerelvény, 

amely most is zsúfolt volt, mint mindig. 

De úgy látszik, szerencséje volt: egy fiatalember fel- állt, és átadta a helyét a 

finom vonású, karcsú hölgynek. A leány udvariasan megköszönte és leült. 

A következő megállónál leszállt, s a közelben vásárolt néhány apróságot. 

Kis csomagokkal megrakodva, gyalogosan folytatta útját, míg végül 

megérkezett a Frigyes császárról elnevezett múzeumba. 

Alig telt bele negyedóra, s már ott ült a Rembrandt- festmény előtt. A kép 

mellé, egy festőállványra más odakészítette a múzeum gondnoka a lány által 

festett, félkész másolatot. Az ifjú hölgy, nem véve tudomást a teremben 

nézelődő látogatókról, máris szorgos munkába merült. 

Megrendelésre készített másolatot a festményről. Nagyon örült a 

megbízásnak, hiszen ez idő tájt egyre kevesebbet költöttek az emberek az 

effajta fényűzésre. Amióta belátta, hogy a tehetség önmagában nem elég, 

feladta a reményt, hogy valaha is elismert festő válhat belőle. Másolóként 

azonban fiatal kora ellenére is oly nagyszerű munkát végzett, amivel mindig 

tudott valamicske pénzt keresni, sőt, mostanára már némi fényűzést is 

megengedhetett magának. 

A tehetsége és az eddigi megrendelései mindenekelőtt bizonyos 

függetlenség kivívását tették lehetővé Vivian Bruns számára. Úgy egy évvel 

ezelőtt sikerült bebizonyítania a gyámjának, akinek a házában addig lakott, 

hogy eleget keres, és nincs szüksége tovább a támogatására. Kibérelt egy kis 

kétszobás lakást. Az egyik szoba lett a nappali, illetve hálószoba, a másikat 

pedig műteremnek rendezte be. Jól érezte magát apró birodalmában. Végre 

nem kellett naphosszat Idának, az unokanővérének és Marta nagynénjének a 



fecsegését hallgatnia, ami borzasztóan zavarta a munkában. Mégsem ez volt 

a legfőbb oka annak, hogy elköltözött a rokonaitól. Az asszonyok folytonos 

locsogásánál is sokkal jobban bántotta, hogy a gyámja visszaélt a ha-

talmával. Holstein tanácsos úr ugyanis, Vivian határozott tiltakozása 

ellenére, továbbra is pénzt vett fel olyasvalakitől, akinek ő semmiképp sem 

akart az adósa lenni. 

Hiába könyörgött a gyámjának, hogy mondjon le a pénzről, az nem 

hallgatott rá. Ráadásul Viviannek fogalma sem volt arról, mekkora összeget 

tesz zsebre a gyámapja hónapról hónapra, azt állítva, hogy azt védence 

szállására és étkeztetésére fordítja. 

Nem meglepő hát, hogy megragadta az első adandó alkalmat, hogy elhagyja 

a gyámja házát. 

- Nem szeretnék a terhedre lenni, s azt még kevésbé akarom, hogy miattam, 

kelljen pénzt felvenned. Mostantól magam gondoskodom róla, hogy 

megszűnjenek a pénzküldemények - jelentette ki egy szép napon, amikor 

megérett benne az elhatározás. 

Holstein tanácsos úrnak persze cseppet sem volt ínyére az események 

ilyetén alakulása, hiszen zsíros üzlettől esett el. Vivian csak húszesztendős 

volt, így még egy teljes évig járt volna neki a támogatás, amely szép, kerek 

összegre rúgott. Igyekezett hát a gyámság adta hatalmát kihasználva, 

mindenáron maradásra bírni a leányt, aki még nem érte el a nagykorúságot. 

Vivian azonban most már semmi áron nem volt hajlandó változtatni az 

elhatározásán. 

- Ha nem engedsz utamra, akkor a gyámügyi bírósághoz fordulok az 

ügyemmel - válaszolta hát elszántan. 

A tanácsos úr ezt persze mindenképpen el akarta kerülni, hiszen esetleg fény 

derülhetett volna néhány kínos apróságra. 

Az egész Holstein család, a gyám, Marta nagynéni és Ida kivételes 

egyetértésben hálátlansággal vádolták Viviant, és a szokásosnál is 

barátságtalanabbul viselkedtek vele. De ő nem zavartatta magát, hanem 

kevéske holmijával átköltözött új lakásába. 

Úgy érezte, hogy nyomasztó tehertől szabadult meg. A költözés után rögtön 

levelet írt Reginald Gordonnak. Így hívták az urat, aki az ő nevelésére szánt 

összegeket rendszeresen átutalta Holsteinnek. 

A levél a következőképpen szólt: 

 

 „Sir! Nincs más választásom, mint hogy magam ragadjak tollat, és kérjem 

Önt, hogy a jövőben szüntesse meg a támogatás folyósítását. Gyámom, 

akinek már régóta könyörgök, hogy ne vegyen fel pénzt Öntől, nem 

hajlandó eleget tenni a kérésemnek. Váltig állítja, hogy el kell fogadnia a 

támogatást, különben nem képes fizetni a szállásomat és az étkeztetésemet. 

Továbbra is kénytelen lettem volna elviselni ezt a kínos helyzetet, ha 

időközben nem sikerült volna szert tennem rendszeres jövedelemre, amely 

fedezi a költségeimet, sőt még arra is lehetőségem nyílt, hogy egy kis lakást 

béreljek magamnak. Ezért arra kérem Önt, hogy haladéktalanul állítsa le a 



kifizetéseket, és tudassa velem, mekkora összeget juttatott ez idáig a 

gyámomnak. Addig nem lesz nyugtom, amíg, az utolsó fillérig vissza nem 

fizetem Önnek a pénzt. Kapcsolatunk jellegétől függetlenül nem fogadhatok 

el ajándékot egy olyan férfitól, aki akkor hagyta magára az édesanyámat, 

amikor annak a legnagyobb szüksége lett volna a segítségre. Nem lesz addig 

egy nyugodt percem, amíg le nem róttam az akaratom ellenére rám 

kényszerített adósságot. Újfent kérem Önt, közölje velem a szóban forgó 

összeg nagyságát, én pedig a jövedelmemhez mérten az adósság teljes 

törlesztéséig utalni fogom  

Önnek a részleteket. A legjobb az lenne, ha megnevezné a bankot, ahová 

küldhetem. 

Vivian Bruns " 

Vivian nem kapott választ a levelére, márpedig az bizonyára eljutott 

Reginald Gordon úrhoz, különben visszaküldték volna a feladónak, hiszen 

gondosan feltüntette a nevét a borítékon. Ő azonban továbbra is re-

ménykedett, hogy egy napon megérkezik majd a válasz, amely 

megszabadítja a nyomasztó adósságtól. 

Nem sejtette, hogy időközben a nevelője is levelet írt Reginald Gordonnak, 

amelyben Viviant makacs, rátarti teremtésnek tüntette fel, aki hálátlanul 

fittyet hány Gordon úr jóságára, csakúgy, családja önzetlenségére. 

A leány továbbra is szorgalmasan dolgozott, örült a beérkezett 

megrendeléseknek, és takarékosan bánt a kiadásokkal. Mostanra sikerült 

félretennie egy kisebb összeget, amit azonnal el akart küldeni Reginald Gor-

donnak, mihelyt értesül az adósság nagyságáról. Beletörődött a gondolatba, 

hogy a törlesztés valószínűleg évekig el fog tartani. Ha sejtette volna, hogy a 

szóban forgó összeg valójában milyen óriásira rúg, kénytelen lett volna 

belátni, hogy soha nem tudja kiegyenlíteni a számlát. 

Vivian éppen egy női alak fehér csipkegallérját festette nagy odaadással, 

amikor a háta mögött két angol úr beszélgetésére lett figyelmes. A lány 

kifogástalanul beszélt angolul, mintha csak az anyanyelve lenne.  

Tudta, minek köszönheti ezt, mint ahogy azt is, miért a Vivian nevet kapta 

az édesanyjától. Reginald Gordonnak szóló levelét is választékos 

angolsággal fogalmazta. Most is minden szót megértett a két férfi társalgá-

sából, amelyet ily módon önkéntelenül kihallgatott. Különösen az egyik úr 

szavai ragadták meg a figyelmét, hiszen őrá vonatkoztak. 

- Ez az ifjú hölgy kitűnő festőnek tűnik. Nézd csak, mily tökéletesen 

utánozza Rembrandtot! - jegyezte meg őszinte elismeréssel a hangjában a 

fiatalember. 

- Ahogy mondod, Percy, nekem is feltűnt már. Be kell vallanom, nem 

nagyon reménykedtem, hogy ebben a múzeumban valami érdekesre 

bukkanhatunk. De lám, mégis akad néhány figyelemre méltó darab, többek 

között ez a Rembrandt-másolat. 

Vivian enyhén elpirult. A férfiak valóban angolok voltak, és nem sejtették, 

hogy a festőnő minden szavukat érti. A leány azon tépelődött, hogy elárulja-

e nekik, hisz úgy érezte, nincs joga kihallgatni őket. 



Ebben a pillanatban megérkezett a múzeumőr. 

- Meddig dolgozik ma, Bruns kisasszony? - kérdezte a lányhoz lépve. - 

Tudja, szeretnék megvacsorázni. Ráérek majd utána is elrakni a kegyed 

holmiját? 

- Persze, Berger úr, menjen csak nyugodtan. Nem kell sietnie. Szeretném 

kihasználni a fényt, amíg még lehet. 

- Jól van, akkor nem is zavarom, Bruns kisasszony. 

Vivian bólintott az őrnek, s ahogy oldalra fordult, a szeme találkozott egy 

szürke szempárral, amely érdeklődőn fürkészte az ő tekintetét. Vivian 

mélyen elpirult a csinos férfiarc láttán. Meg, mert volna rá esküdni, hogy a 

Percy nevű angol urat látja, aki olyan meleg, barátságos hangon dicsérte őt 

az imént. Gyorsan visszafordult a kép felé, s újra belemerült a munkába. 

A határozott vonású, napbarnított arcú fiatalember sajnálta, hogy a leány 

máris elfordította a tekintetét. A kísérőjére pillantott, aki jó tíz évvel lehetett 

idősebb nála. Látta, hogy a társa feszülten figyeli a festőnőt, aki mostanra 

ismét teljesen belefeledkezett a munkájába. 

Kis idő múlva az idősebb úr lopva intett a fiatalembernek, hogy várjon rá, 

majd a múzeumőr után sietett. Az már a szomszédos teremben járt, s épp ki 

akart lépni a folyosóra, amikor meghallotta, hogy szólnak neki. Ahogy 

megfordult, elegánsan öltözött úriember lépett oda hozzá. 

- Az ifjú hölgyet, akivel az imént beszélt, Bruns kisasszonynak hívják, 

ugye? Legalábbis ön így szólította. - tudakolta sietve a látogató, s közben 

egy csillogó ezüsttallért csúsztatott a gondnok kezébe.  

- Igen. Vivian Bruns kisasszony az egyik legjobb másolónk - felelt halkan a 

teremőr. - Ha másolatot szeretne rendelni, akkor a legjobb helyen kopogtat, 

uram. 

Az elegáns úr kissé elpirult, majd megköszörülte a torkát. 

- Igen, valóban lenne egy megbízásom a kisasszony számára - kapaszkodott 

bele a kínálkozó magyarázatba. - Többen is őt ajánlották nekem. 

- Akkor hát beszéljen vele nyugodtan! A kisasszony megszokta már, hogy a 

legtöbb megrendelést itt kapja a múzeumban, a látogatóinktól. 

- Biztosíthatom, hogy nem fog csalódni benne, uram. 

Az angol könnyedén biccentett, majd visszatért a társához. Nem szólt 

semmit, csak intett neki, hogy kövesse. Vivian észrevette, hogy az urak 

távoznak. Nem tudta megállni, hogy utánuk ne pillantson. Szívesen 

elhallgatta volna még egy darabig kellemes hangjukat s a fülének oly kedves 

angol nyelv sajátos zenéjét. Mindenesetre alaposan emlékezetébe véste a 

fiatalember vonásait. 

A két férfi néhány teremmel odébb megállt.  

- Mi ütött beléd? - kérdezte morcosan a fiatalabb. - Nem értem, miért lett 

egyszerre ilyen sietős. A magam részéről szívesen gyönyörködtem volna 

még egy kicsit abban a csinos festőnőben. Kivételes szépség. Gainsborough 

egyik képére emlékeztet, tudod, amelyik ott függ a Londry-kastélyban. 

Az idősebb férfi arca idegesen megrándult. 

- Lady Gwendolin Londry képéről beszélsz? 



- Pontosan. Az ifjú hölgy kísértetiesen hasonlít a néhai Lady Gwendolinra. 

- Hát ezt nem tudom, mivel nem láttam az arcát. De bizonyára így van, ha te 

mondod. Majd később jobban is megnézem magamnak. Most, azt hiszem, 

túlságosan felindult lennék az ilyesmihez. Biztosan megértesz, ha 

elmondom, amit a gondnoktól sikerült megtudnom az imént. Nos, a 

kisasszonyt Vivian Brunsnak hívják. 

Ezúttal Percy is összerezzent. 

- Különös véletlen lenne, ha itt találnánk meg azt, akit keresel. 

- Talán nem is annyira véletlen. Már régóta tudom, hogy Bruns kisasszony 

festmények másolásával keresi a kenyerét. Ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy 

sorra járjuk az összes berlini képtárat. Ám alaposan felkavart, hogy máris 

szerencsével jártunk. El tudod képzelni, mit érzek? 

- Őszintén szólva, nem - mosolyodott el Percy. - De elbűvölőnek találom az 

ifjú hölgyet. Meglepő, mennyire hasonlít Lady Gwendolinra. 

- Látnom kell az arcát, Percy. De hidd el, már nélkül is különös dolog 

történt. Szinte olyan érzésen támadt, mintha szóval, hogy is mondjam, mint-

ha valami mágneses erő vonzana ahhoz a lányhoz. 

- Akkor menjünk vissza hozzá, és nézd meg az arcát! 

- Rendben, csak adj még néhány percet, hogy összeszedhessem magam. - 

Figyelj csak! A gondnok mesélte, hogy Vivian kisasszony az egyik 

legtehetségesebb másoló a múzeumban. 

Ehhez a megállapításhoz igazán nem kellett volna a gondnok. Hiszen saját 

szemünkkel láttuk a kisasszony munkáját. 

- Ez igaz. Ám kitűnő ürügyet szolgáltat arra, hogy Viviant magammal 

vigyem Angliába, a Londry-kastélyba. Másként nem tudom rávenni az 

utazásra. Azzal lógom megbízni, hogy készítsen másolatot a gyűjteményem 

összes darabjáról. Végül is a legjobb angol és francia festők alkotásairól van 

szó. Talán nem tud ellenállni a kísértésnek. 

- Ó, tehát titokban tartod a kilétedet? 

- Azt természetesen elmondom neki, ki vagyok. Azt viszont nem, hogy ki 

voltam, mint ahogy azt sem, hogy mit érzek iránta. Először meg kell 

ismernünk egymást. És erre a legjobb alkalom, ha magammal viszem 

Angliába. Ha Vivian valóban olyan, mint ahogy a leveléből kitűnik, akkor 

megkísérlem örökre magam mellett tartani. Ha tévedek, és nem sikerül 

közel kerülnünk egymáshoz, akkor nyugodt szívvel engedem vissza 

Németországba. A munkáját persze oly bőkezűen megfizetem, hogy soha ne 

kelljen nélkülöznie. Nos, mit szólsz a tervemhez? 

- Kitűnő! Vivian kisasszony tehát nem tudhatja meg, hogy az egykori 

Reginald Gordont most Lord Londrynak hívják. 

- Így van. A feladat cseppet sem könnyű. De ez legyen az én gondom! Most 

azonban menjünk vissza, és beszéljünk Viviannel! Velem, mint idősebb 

úrral, talán könnyebben szóba elegyedik, mint veled. 

- Feltéve, hogy kizárólag üzleti szempontból közelítesz hozzá. Hát jó, 

menjünk, Reginald! 



A két férfi kényelmes léptekkel visszasétált a Rembrandt-terembe. Meg-

megálltak a műalkotások előtt, mintha véleményt cserélnének róluk. 

Valójában mindvégig Vivian Brunsról beszélgettek, aki szemlátomást nem 

vette észre a közeledtüket. 

Nem csoda hát, hogy összerezzent, amikor ismét meghallotta a háta mögött 

az angol urak hangját. Úgy tett, mintha nem venné észre őket, egészen 

addig, amíg az egyikük meg nem szólította németül. 

- Elnézést a zavarásért, kisasszony! A múzeumőrtől hallottam, hogy kegyed 

foglalkozik festménymásolással. 

Vivian letette az ecsetet, megfordult, és Lord Londryra emelte a tekintetét. 

- Igen, jól tájékoztatták. De nyugodtan folytathatja angolul, jól beszélem a 

nyelvet. 

- Szóval, Bruns kisasszony, a teremőrtől tudom a nevét, és örömmel látom, 

milyen nagyszerű másolatot, koszit erről a festményről. Engedje meg, hogy 

bemutatkozzam: Lord Londry vagyok, ez az úr pedig az unokaöcsém, Percy 

- mutatta be a kísérőjét is Reginald, ám a fiú vezetéknevét gondosan 

elhallgatta. 

Percynek ugyanis, ahogy a rokonságban mindenkinek, szintén Gordon volt a 

családneve. Attól tartott, hogy a leány esetleg gyanút fogna, s végül nem 

menne el vele Angliába, amit pedig ő oly nagyon szerette volna. 

Vivian mosolyogva meghajolt. Hamvas arcbőrét halovány pír futotta el, 

amikor a tekintete találkozott Percyével. De gyorsan összeszedte magát, és 

azonnal az üzletre tért. 

- Tehát azt óhajtja, hogy másoljak le önnek egy festményt? - fordult Lord 

Londryhoz. 

- Nemcsak egyet - hajolt meg udvariasan a férfi. - Azt szeretném, ha az 

egész gyűjteményemet lemásolná. 

- Ó, ön tehát nem az itt kiállított képek egyikére gondolt? 

- Nem bizony. Gainsborough, Reynolds és más angol hírességek alkotásairól 

lenne szó. Meg francia feslők képeiről. Esetleg néhány itáliai mester 

munkájáról. 

Vivian szemében szenvedélyes láng lobbant. Hát lehetséges, hogy ilyen 

nagyszerű munkát kínálnak neki? 

- És minderről másolatot óhajt, Mylord? 

- Pontosan. Méghozzá a kegyed által, ha beleegyezik. 

- Nagyon megbízik bennem az úr. 

- Nem alaptalanul. A jelenlegi munkája is megerősíti azt, amit már másoktól 

is hallottam: kegyed az egyik legjobb másoló Németországban. 

- Az emberek szeretnek túlozni. Nem vagyok biztos benne, hogy meg tudok 

felelni az ön elvárásainak. 

- Én biztosra veszem, hogy így lesz, Bruns kisasszony - sietett Percy az 

unokabátyja segítségére. - Ha nem haragszik érte, egy ideje már figyeljük 

kegyedet, és volt szerencsénk meggyőződni a tehetségéről. 

Vivian arcát ismét enyhe pír futotta el. 



- Roppantul hízelgő, hogy ilyen fontos munkát akarnak rám bízni, de előbb 

talán alaposabban meg kellene győződniük a tudásomról. 

- Erre semmi szükség. Értünk annyit a festészethez, hogy abból, amit eddig 

láttunk, helyesen tudjuk megítélni az ön tehetségét. Tehát, elfogadja a 

megbízást? 

A leány arca felderült, mintha napfény ragyogná be. Percy elbűvölőnek 

találta. 

Vivian azonban továbbra is Lord Londryhoz intézte szavait. 

- El sem tudja képzelni, mennyire boldoggá tenne egy ilyen érdekes munka - 

mondta fojtott izgalommal. - Mindig arról álmodtam, hogy egyszer angol, 

francia és olasz mesterek műveit másolhatom. Megkérdezhetem, hol 

találhatók ezek a festmények? 

- Angliában, Kent grófságban. Ott áll Londry Castle, a családom kastélya. 

A másolatokat az egyik kisebb vadászkastélyomban szeretném kiállítani. 

Természetesen a kisasszonynak Angliába kell jönnie. 

Vivian elsápadt. Elsőre fel sem fogta, mit jelent valójában ez a nem 

mindennapi megrendelés. 

- A munka nagyon hosszú ideig fog tartani, Lord Londry - jegyezte meg 

kissé tétován. 

- Igen, tudom. Erre az időre önnek le kell mondania minden egyéb 

munkáról, mondjuk egy évig. Szállást és ellátást a Londry-kastélyban kap. 

Magától értetődik, hogy az útiköltségét oda-vissza megtérítjük. Személyesen 

fogok gondoskodni a kegyed kényelméről. Ha bármi egyéb kívánsága van, a 

házvezetőnőm, egy tiszteletre méltó, idős hölgy majd a szárnyai, alá veszi a 

kisasszonyt, hiszen ön még nagyon fiatal. Nyugodtan érdeklődjön utánam az 

angol nagykövetségen, hogy ne legyenek aggályai. További biztosítékként 

hajlandó vagyok egy bizonyos összeget előlegként letétbe helyezni egy 

német banknál. Ezt majd úgyis részletesen meg kell beszélnünk. Egyelőre 

csupán arról tárgyalunk, hogy kegyed készen áll-e elfogadni a megbízást. 

Vivian görcsösen összekulcsolta a kezét. 

- Oly csábító az ajánlat, hogy roppantul sajnálnám, ha bármi miatt 

meghiúsulna. 

- Csak kegyeden múlik - vágott közbe sietve Percy, hogy ezzel is segítsen a 

nagybátyjának, akinek a vonásai egyre nagyobb feszültségről árulkodtak. 

- Azért nem egészen - nézett végre őrá is csillogó tekintettel a leány. - 

Először is be kell fejeznem ezt a munkát, aztán pedig haladékot kell kérnem 

a további megrendeléseimre. 

- Úgy vélem, ez nem fog gondot okozni. Csak azt nem tudom, mennyi időt 

vesz mindez igénybe. 

- Mit gondol, mikor tudna útnak indulni Angliába? 

Vivian töprengeni kezdett. A festményre nézett, majd higgadtan, de 

határozottan kijelentette: 

- Legalább két hétre van szükségem. 

- Szívesen adok önnek ennyi időt, hogy befejezhesse a munkáját - sóhajtott 

fel megkönnyebbülten Lord Londry. - Az unokaöcsém és én amúgy is úgy 



tervezzük, hogy néhány hetet még Berlinben töltünk, mivel vannak még 

elintézendő üzleti ügyeink. Ha nincs ellene kifogása, meghívjuk kegyedet a 

szállodánkba, hogy teázzék velünk. Lassan besötétedik, úgysem tud ma már 

dolgozni. Ugye, elfogadja a meghívást? 

Vivian némileg zavarba jött. Igaz, hogy megszokta az önállóságot, hiszen 

amióta elhagyta a gyámja házát, csak magára számíthatott, ám bizonyos 

helyzetekben még tétován viselkedett. 

Az urak azonban nagyon megértők voltak. 

- Azért a teaidőt választottam, hogy nyugodtan találkozhassunk a szálloda 

halljában - magyarázta Lord Londry, s biztatóan mosolygott a lányra. 

- Roppant kedves öntől, hogy erre is gondolt - hajtotta meg a fejét hálásan 

Vivian. - Csak rövid ideje járom a magam útját, s attól tartok, még szoknom 

kell az önállóságot. De igaza van, Lord Londry. Miért is ne találkozhatnék 

önökkel minden további nélkül a szálloda halljában fényes nappal? Elárulná, 

kérem, a szálloda nevét? 

- A Hotel Adlonban szálltunk meg. 

Vivian a maga öntudatos, mégis végtelenül bájos módján ismét meghajolt. 

- Melyik időpontot javasolja? - nézett fel aztán a férfira. 

- Öt órát, ha kérhetem. 

- Pontos leszek. 

Az urak szertartásosan elbúcsúztak. Vivian egy ideig ábrándos arccal nézett 

utánuk. Nemcsak a képzeld játéka mindez? Valóban ily mesés megbízás 

várja egy angol nemesi kastélyban, ahol ráadásul újra találkozhat Percyvel, 

Lord Londry jóképű unokaöccsével? Hirtelen elrestellte magát. Mi köze 

ehhez az angol fiatalemberhez? Az üzlet kizárólag Lord Londryhoz köti, 

léhát az unokaöccsével a lehető legkevesebbet fog törődni! Ám Percy 

nagyon megnyerte a tetszését. Vajon nem csupán tünékeny álom mindez? 

Lehet, hogy a két úr csak rossz tréfát űz vele, s miután mindenfélével 

telebeszélték a fejét, örökre eltűnnek? Nyomasztó volt tv a gondolat, de 

Vivian összeszedte magát. Nem! Hiszen mindkét férfi komoly, finom 

úriember benyomását tette rá, s amit mondtak, az nyilván megfelel a 

valóságnak. 

 

 

                                                             2 

 

 

Lord Londry és Percy azonnal visszaindultak a szállodába, miután beszéltek 

Viviannel. Öt óra előtt mindketten lementek a hallba, helyet foglaltak egy 

asztalkánál, és beletemetkeztek az újságjukba. Valójában persze egy 

pillanatra sem tévesztették szem elől a bejáratot. 

A szomszédos teaszalon lassan benépesült, és a zenészek már a 

hangszereiket hangolták. Vivian Bruns pontban öt órakor megérkezett a 

szállodához. Néhány másodpercnyi tétovázás után erőt vett magán, és el-

szántan belépett a csillogó üvegajtón. 



Percy vette észre elsőnek. 

- Már jön is, Reginald! Nem különös, hogy Bruns kisasszony édesanyja 

ismerte az édesanyád nevét, és valamilyen okból ugyanezt a nevet adta a 

leányának? - kérdezte a fiatalember, s kis híján felugrott, hogy a leány elé 

siessen, aki kalimpáló szívvel, ám látszólag higgadtan pillantott körbe. 

- Maradj ülve, Percy! - intette nyugalomra Reginald Londry. - Hitelesebb, 

ha én fogadom a hölgyet. Egyrészt én vagyok az idősebb, másrészt pedig 

tőlem kapja a megbízást. 

A lord felállt, udvariasan a leányhoz lépett, s egy gáláns úriember 

természetes magabiztosságával üdvözölte. Elmondta, mennyire örül, hogy a 

kisasszony megtartotta az ígéretét, és pontosan érkezett. 

Vivian elragadó mosollyal felelte, hogy a pontosság mindig is az erénye 

volt, és szabódás nélkül kézfogásra nyújtotta a kezét. 

Most már Percy is közelebb lépett, és udvariasan meghajolt. Vivian könnyed 

főhajtással viszonozta az Üdvözlést. Az urak elégedetten állapították meg, 

hogy az egyszerű, sötétkék kosztüm és az apró, dísztelen kalap ellenére is 

milyen előkelő, milyen elragadóan bájos. 

Máris a teázóba kísérték a leányt, ahol kényelmesen helyet foglaltak a 

számukra fenntartott asztalnál. Percy vitte a társalgás fonalát, melynek során 

Vivian mindig ügyesen visszakanyarodott jövetele tényleges céljához. Az 

urak észrevették, hogy még véletlenül sem akarja azt a látszatot kelteni, 

mintha csak egy kellemes csevegés kedvéért találkozott volna velük, hanem 

komoly üzleti tárgyalást tervez. 

Így hát megvitatták a részleteket, s amint az ilyenkor szokás, mind Vivian, 

mind pedig Lord Londry megnevezték a feltételeiket. Miután ezen 

túljutottak, a megbízás szakmai kérdéseire terelődött a beszélgetés. 

- Azt hiszem, komoly sikerként könyvelhetem el, hogy kegyed a Londry-

kastély vendége lesz - mosolygott a lányra a lord.  

- Eredetileg azt terveztem, hogy egy férfit bízok meg a képmásolással. Most 

viszont úgy tűnik, hogy egy nagyon tehetséges ifjú hölgy fogja 

vendégszeretetünket élvezni, ami bizonyára jót tesz mindannyiunknak. 

Amióta a feleségem ötesztendei házasság után, három évvel ezelőtt elhunyt, 

némileg híján vagyunk a hölgy társaságnak. Eltekintve persze a 

házvezetőnőtől és a szomszédos birtokon lakó hölgyektől. Ugye megengedi 

a kisasszony, hogy néha majd meglátogassuk munka közben? Vagy 

zavarnánk? 

- A múzeumban már megszoktam a nézelődőket. Egyáltalán nem zavar, ha 

mások is ott vannak körülöttem, amikor dolgozom - mosolygott a leány. - 

Legfeljebb önök fognak unatkozni. 

- Csak megengedi, hogy beszélgessünk kegyeddel munka közben egy kicsit, 

Bruns kisasszony? - nézett rá várakozásteljesen Percy. 

Vivian finoman elpirult, majd a lordra pillantva válaszolt: 

- Hogyne, ha beérik a társaságommal. 

- Mindketten örömmel tanulnánk kegyedtől művészettörténetet. Lord 

Londryra és rám is alaposan ránk férne. 



- Amit tudok, szívesen megosztom önökkel. 

Beszélgettek még erről-arról, majd Percy megkérdezte, nem zavarná-e 

Viviant, ha néhányszor meglátogatnák a múzeumban, hogy lássák, miként 

halad a Rembrandt-másolat. A leány készségesen beleegyezett. 

Egy jó órája beszélgettek már, amikor Vivian elérkezettnek látta az időt a 

búcsúzásra. Megbeszéltek minden lényegeset, így számára nem maradt más 

hátra, mint értesíteni a gyámját. 

Az urak egészen a kijáratig kísérték csinos vendégüket. Lord Londry 

szívesen felajánlotta volna Viviannek a bérelt autóját, de nem tudta, hogy a 

leány elfogadná-e, és nem akarta megkockáztatni a visszautasítást. 

Reginald és Percy ott maradtak a szálloda ajtajában, s hosszan néztek a fiatal 

festőnő távolodó, karcsú alakja után. Aztán szótlanul egymásra pillantottak. 

Nem volt kedvük visszatérni a teaszalonba. Leültek a hallban egy 

asztalkánál, és cigarettára gyújtottak. Szótlanul bámulták a fejük fölött 

gomolygó füstkarikákat, s közben mind a ketten Vivian Brunsra gondoltak. 

Vivian elhatározta, hogy most mindjárt felkeresi a gyámját, így nem kell a 

másnapi munkaidejéből áldozni erre a háládatlan kötelességre. Könnyű, 

ruganyos léptekkel elsétált a megállóba, és felszállt a villamosra. 

Holstein úr lakása Charlottenburg egyik csendes, félreeső mellékutcájában 

volt, ahol az ember könnyen megfeledkezik arról, hogy Berlinben, a 

hatalmas és zajos világvárosban jár. Vivian jól ismerte a környéket, hiszen 

itt élte le majdnem az egész ifjúságát. Ismert minden házat, boltot és 

kirakatot. Bár csak nemrég, költözött el az utcából, úgy érezte, mostanra egy 

világ választja el az egykori idilli környéktől. 

Hamarosan megérkezett a ház elé, amelyben Kari Holstein tanácsos lakása 

volt. Fellépett a kapuhoz vezető két lépcsőfokon, s lenyomta a kilincset. Itt 

még nem volt házmester és kulcsra zárt kapu, melyen egyszerű halandó nem 

nyerhetett bebocsátást. Kezének érintésére nesztelenül kitárult a nehéz 

faajtó. A leány fürge léptekkel végigment a rosszul megvilágított kapualjon. 

Mosoly suhant át az arcán a gondolatra, hogy rövidesen egy angol 

kastélyban fog lakni. 

Az első emeleten meghúzta a csengőzsinórt. Alacsony, fiatal szolgálólány 

nyitott ajtót, s a vendég láttán szélesen elmosolyodott. 

- Nahát! Vivian kisasszony! Isten hozta! 

Vivian barátságosan pillantott a lányra. 

- Jó napot, Meta! Itthon van a háziúr és a családja? 

- Igen, mindhárman idehaza vannak, Vivian kisasszony - bólogatott buzgón 

Meta. Vivian volt az egyetlen, akitől ebben a házban jó szót kapott, s ezt so-

ha nem felejtette el neki. 

Vivian belépett a lakásba. A szolgáló becsukta mögötte az ajtót, majd egy 

másikhoz szaladt, és nem éppen zajtalanul benyitott. 

- Vivian kisasszony van itt! - kiáltotta izgatottan, majd mosolyogva bólintott 

a látogató felé, aki elhaladt mellette, és belépett a szobába. 

Persze most is a megszokott kép tárult elé, amelyet talán már lehunyt 

szemmel is meg tudott volna festeni, ha nem találja végtelenül unalmasnak. 



A Holstein család, mint minden este, most is a nappaliban múlatta az időt. A 

tanácsos úr a divatjamúlt kanapén terpeszkedett, és széthajtogatott újságjába 

mélyedt. Mellette a felesége, Marta nagynéni kucorgott a sarokban. A há-

zaspárral szemben üldögélt egyetlen csemetéjük, Ida kisasszony. 

Mindhárom arc a jövevény felé fordult. 

- Ó, a Vivian kisasszony! És milyen csinosan és előkelően! Úgy látszik, jó 

üzlet a festménymásolás, ha megengedhetsz magadnak ilyen ruhákat - 

jegyezte meg Ida epésen, irigykedve mérve végig a büszke, bájosan nőies 

jelenséget. 

- Minek köszönhetjük a nagy megtiszteltetést? - kérdezte gúnyosan a gyám. 

- A teázásról már lekéstél, sajnos minden elfogyott sietett közölni Marta 

nagynéni alig leplezett kárőrömmel. 

Mint egy rémálom, gondolta Vivian, és hirtelen nem is tudta, hogy sírjon-e 

vagy inkább nevessen a rátörő nyomasztó emlékektől. Végül egyiket sem 

tette. 

- Köszönöm, Marta néni, már teáztam - mondta egyszerűen, s úgy tett, 

mintha nem hallotta volna meg a sertéseket.  

- Leülhetek közétek? Van egy kis megbeszélni valónk. 

A tanácsos lekezelő mozdulattal egy székre mutatott, mintha ritka kegyet 

gyakorolna. A leány levette a kalapját, kesztyűjét és a kabátját, majd helyet 

foglalt.  

- Mit akarsz megbeszélni? - vetette oda a tanácsos leereszkedően. 

Vivian alig bírta megállni, hogy ne nevessen a képébe. Hányszor, de 

hányszor szerette volna már korábban is megtenni! 

- Szeretném bejelenteni, hogy néhány hét múlva Angliába utazom. 

- Angliába? Mi dolgod ott? - vonta fel a gyám meglepetten a szemöldökét. 

- Megbízást kaptam, hogy készítsek másolatot régi mesterek műveiről egy 

angliai kastélyban. 

- Ez csak valami buta tréfa lehet! - mondta a tanácsos, és megrovó 

tekintettel nézett Vivianre.  

- Megtiltom, hogy elutazz! 

- Egyáltalán nem tréfa - felelte higgadtan a leány.  

- Éppen a Hotel Adlonból jövök, ahol megállapodtam Lord Londryval a 

részletekről. 

- Biztosan kacérkodtál vele, azért akarja neked adni a munkát. Annyira azért 

nem jók a festményeid, hogy ilyen komoly megbízást kapjál - kotyogott 

közbe rosszmájúan Ida. 

Vivian szánakozva nézett rá. 

- Szegény Ida, csak sajnálni tudlak - mormogta maga elé, ám Ida 

meghallotta, és az arca pipacs piros lett a méregtől. 

- Akkor szólj, ha kérdeznek! - ripakodott rá a lányára a tanácsos, majd ismét 

Vivianhez fordult:  

- Micsoda bolondos képzelgés ez? Valóban hagytad, hogy egy szélhámos 

elhitesse veled, hogy elvisz Angliába, a kastélyába? Egyáltalán hol van az a 

kastély? Talán a Holdon, mi? 



- Nem, nem a Holdon, bácsikám, hanem Kent grófságban. Londry-kastély a 

neve. Azért jöttem, hogy engedélyt kérjek tőled, mint gyámomtól az angliai 

utazásra. 

- Verd ki a fejedből! Szó sem lehet róla! - csapott a tanácsos dühösen az 

asztalra. - Eszembe sincs a beleegyezésemet adni! Egy szélhámos csaló 

hálójába kerültél, akinek megakadt rajtad a szeme. Úgy akarsz járni, mint 

egykor az édesanyád? Nem és nem! Amíg az én gyámságom alatt vagy, nem 

engedem meg, hogy ilyen felelőtlen kalandba bocsátkozz! 

Vivian elvörösödött az édesanyja nevének említésére. 

- Az édesanyám halott, úgyhogy róla egy szót se többet! - mondta fagyosan. 

- Egyébként kénytelen leszel a beleegyezésedet adni, különben akadályozod 

a szakmai fejlődésemet. 

- Ebben az esetben nem lenne más választásom, mint a gyámügyi 

bírósághoz fordulni. A megnyugtatásodra közlöm veled, hogy roppant 

komoly dologról van szó. Úgy látom, nem bíztok abban, hogy szerény 

képességeim lehetővé teszik egy ily jelenítős megbízás teljesítését. Ám Lord 

Londry nem osztja a véleményeteket. Hatalmas gyűjteménye van, felbecsül 

hetetlen értékű festményekből, amelyekről másolatot kell készítenem a lord 

egyik vadászkastélyába. 

A gyám és leánya gúnyos kacajra fakadtak, és ellenségesen méregették 

Viviant. Marta néni tamáskodva ingatta a fejét. 

- Micsoda sületlenség! 

Ennyire butának azért nem gondoltalak! - kiáltotta Ida csúfondárosan. 

- Valóban azt hiszed, hogy komoly megrendelésről van szó? - folytatta 

Holstein úr megbotránkozva. - Ez esetben csak sajnálni tudlak. A napnál is 

világosabb, hogy szemfényvesztés az egész, semmi egyéb. 

Vivian egy másodpercre lehunyta a szemét. Úgy érezte, képtelen tovább 

elviselni a Holstein családot. Végül eltökélten megszólalt: 

- Nekem nincs szükségem a megbízás komolyságát alátámasztó 

bizonyítékokra. Mivel azonban sejtettem, hogy téged nem lehet ilyen 

könnyen meggyőzni, engedélyt kértem Lord Londrytól, hogy felvilágosítást 

kérhess róla az angol nagykövetségen. A megbízóm egyébkent holnap 

folyószámlát nyit a nevemre a Deutsche Banknál, amelyre előlegként befizet 

egy bizonyos összeget. 

Ezúttal mindhárman úgy bámultak Vivianre, mintha nem hinnének a 

fülüknek. Holstein örökké éber kapzsisága azonnal feltámadt. 

 - Utánajárok a bankban, hogy valóban igaz-e. Amennyiben igaz, az lesz a 

legjobb, ha azonnal teljes körű meghatalmazást adsz nekem, hogy 

átutaltathassam az összeget a saját számlámra. Ez nagyobb biztonságot 

jelent neked. 

- Fogalmam sincs, miféle biztonságot jelentene ez nekem. 

- Hány éves is az a Lord Londry? - kérdezte a számító Marta asszony. 

- Nem tudom pontosan. Úgy gondolom, hogy a negyvenes évei közepén 

járhat. 



- Nos, akkor még elég fiatal ahhoz, hogy ostobaságokat kövessen el. 

Legalább nős? 

- Özvegyember. A felesége szülés közben halt meg, s a kisfiú is, akit világra 

hozott, halva született. Ám a kastélyában lakik egy idős hölgy, a 

házvezetőnő, aki majd felügyel rám. 

Az ifjú Percyt jobbnak látta nem említeni, noha feltételezte, hogy a 

fiatalember is a kastélyban lakik. 

- Ki tudja? Sosem lehet elég óvatos az ember! - nevetett fel rosszmájúan Ida.  

- Én inkább meghalnék, mint hogy a lorddal tartsak. 

Vivian ismét csak egy szánakozó pillantásra méltatta az unokanővérét. 

Szegény Ida! 

- Megtiltom neked, hogy állandóan sajnálkozz rajtam! - fortyant fel Ida. 

- Bocsáss meg, de ez az egyetlen érzés, amit kiváltasz is belőlem. Ne 

váljunk el haragban, Ida, lehet, hogy soha többé nem látjuk egymást! 

Ida közömbösen vállat vont, mire Vivian ismét a gyámhoz fordult. 

- Utánanézel Lord Londrynak, Kari bácsi? 

- Ez a kötelességem! - jelentette ki a tanácsos önérzetesen. 

A leány mesélt még egy-két részletet, majd udvariasan elbúcsúzott, ám 

hangjában nyoma sem volt melegségnek. 

Miután Vivian elment, Marta asszony és a lánya azonnal elkezdték 

pocskondiázni. Mindketten biztosra vették, hogy csakis tisztességtelen úton 

juthatott ekkora szerencséhez. Lehetetlen, mondták, hogy csupán Vivian 

tehetsége késztette volna, arra az előkelő főnemest, hogy meghívja a 

kastélyába. Annyiban igazuk volt, hogy a lord tetteit valóban más szándék 

vezérelte.  

Ez azonban távol állt Holsteinék kicsinyes és rosszindulatú feltételezéseitől. 

Vivian úgy érezte, szinte repül az idő. Amíg a nappali fény engedte, a 

Rembrandt-teremben festett, az alkony leszállta után pedig vásárolgatott. 

Rábeszélte magát még néhány ruhadarabra, mondván, hogy Lord Londry 

nem ok nélkül fizetett ilyen bőkezű előleget. A lord biztosan elvárja, hogy 

kifogástalan megjelenésű legyen a kastély új vendége. Így aztán vett két 

egyszerű, de elegáns estélyi ruhát és még néhány apróságot. Csinos akart 

lenni, hiszen ennyivel tartozott a férfinak, aki ily nagyszerű munkával bízta 

meg. 

Néhány nappal Vivian látogatása után a gyám felkereste a leányt a 

lakásában. Elmondta, hogy a Lord Londryról szerzett, megbízható 

értesülések alapján minden további nélkül elengedi Angliába. Ráadásul az 

előleg is megérkezett a bankba. Holstein továbbra is váltig állította, hogy a 

pénz biztosabb helyen lenne az ő számláján. Mivel azonban Vivian nem 

óhajt neki semminemű meghatalmazást adni, a továbbiakban egyedül kell 

viselnie a felelősséget. Egyébként, tette hozzá ünnepélyes ábrázattal, 

Viviannek soha nem szabad elfelejtenie a kitűnő neveltetést, amelyben a 

Holstein családnál részesült, és ahol Marta nénikéje személyében igazi, 

szerető anyára lelt. A szigorúan erényes Ida pedig élő példája volt annak, 

miként kell viselkednie egy tisztességes leánynak. A tanácsos reményét 



fejezte ki, hogy Vivian nem hoz rá szégyent, miután a jövőben még inkább 

kikerül a védőszárnyai alól. 

Vivian keserű szívvel hallgatta a kenetteljes szavakat. 

Jól tudta, hogy soha nem volt szüksége ilyen példaképekre. Szívesen közölte 

volna a tanácsossal, hogy egyáltalán nem törekszik Holsteinné és a leánya 

példáit követni. Ám kíméletből inkább megtartotta magának a véleményét. 

Végre elkészült a Rembrandt-másolat. A leány leszállította a képet, és 

felvette a tiszteletdíjat. A megrendelő nagyon elégedett volt a munkájával. 

Befejeződtek az utazás előkészületei is. Két megpakolt bőrönd, egy régi és 

egy új, készen állt az útra, éppúgy, mint az apróságokkal teli, lezárt 

kézicsomag. A kis lakást Vivian átadta egy munkatársnőjének, aki nagyon 

megörült neki, és megígérte, hogy mindent a legnagyobb rendben fog 

tartani. 

Végre-valahára ott állt hát útra készen, s türelmetlenül várta az autót, amely 

elviszi a csomagjait. Az izgalomtól torkában dobogó szívvel azt kérdezgette 

magától, vajon nem álmodja-e csupán mindazt, ami történi, s ami még 

történni fog vele. Megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor bekanyarodott a 

ház elé a csomagszállító autó, majd kisvártatva becsöngetett a szállodai inas. 

Az autó, amint azt a lorddal megbeszélték, valóban elszállította a bőröndjeit, 

majd hamarosan begördült a másik kocsi is, hogy őt magát is a pályaudvarra 

vigye. 

Már az autóból megpillantotta a bejárat előtt álldogáló két angol urat, akik 

minden bizonnyal őrá vártak. Így inas volt velük, aki kisegítette Viviant az 

autóból, elvette tőle a kézipoggyászát, hogy utánuk vigye. 

Az urak udvariasan üdvözölték a lányt.  

Örömmel látták, milyen csinosan és előkelőn fest az utazóruhájában. Két 

oldalról közrefogták, átvágtak vele a zsúfolt várótermen, s miután 

végigmentek a peronon, megálltak egy vasúti kocsi előtt. 

A beszállásnál előzékenyen segítettek neki, majd egy előre lefoglalt, első 

osztályú fülkébe kísérték. Vivian először csodálkozva pillantott körbe, de 

aztán Percy biztatására szó nélkül letelepedett az egyik ablak melletti ülésre. 

A fiatalember természetes könnyedséggel felhajtotta a kis asztalt, majd 

olvasnivalót, néhány szál rózsát és édességet helyezett a leány elé. 

Udvariasan megkérdezte, hogy van-e egyéb óhaja. A leány megilletődve 

felsóhajtott, majd a szemben ülő Lord Londryra emelte a tekintetét. 

- Istenem, dehogy! - tiltakozott zavartan. - Hogy kívánhatnék egyebet, mikor 

önök minden jóval elhalmoznak! Tényleg ebben a fülkében fogok utazni? 

Mivel az unokaöcsém és én egyébként is ezt a fülkét foglaltuk le - felelte 

csendes mosollyal a lord, miközben Percy is letelepedett mellé -, felesleges 

lett volna a kisasszony számára egy másik kocsiban helyet keresni. 

Ezt Vivian is belátta. 

Kis idő elteltével a lord átnyújtotta a leánynak a vonatjegyét. 

- Hogy lehet az, hogy a kisasszony német létére angol nevet kapott? - 

tudakolta. 

- Az egyik nagyanyám angol volt, tőle örököltem a nevet. 



- Ó, szóval angol vér csörgedezik az ereiben, Bruns kisasszony - nevetett rá 

Percy. - Ezért beszéli hát ily kitűnően a nyelvünket! Erre bizony születni 

kell. 

A lány arcán árnyék suhant át, és gyorsan más mederbe terelte a 

beszélgetést. Hamarosan ismét a művészetről folyt köztük a szó, persze 

elsősorban most is a festészetről. 

Vivian ettől a témától mindig felélénkült, s az idő gyorsan elrepült. Délben 

ebédhez szólították őket az étkezőkocsiba. Percy kísérte a leányt, vigyázva 

rá, nehogy a vonat rázkódása véletlenül nekilökje a szűk folyosó falának. l 

Lord Londry kissé irigykedve figyelte a fiatalembert. 

- Visszafelé én kísérem a kisasszonyt - súgta oda Pecynek, miközben Vivian 

belépett előttük az étkezőkocsiba. 

- Ahogy akarod. Kérlek, bocsásd meg a tolakodásomat -mondta némileg 

restelkedve Percy. A két férfi némán összenevetett, s ezzel ismét szent volt 

köztük a béke. 

Odabenn letelepedtek az egyik ízlésesen terített asztalhoz.  

Vivian az ablaknál foglalt helyet, vele szemlén a lord, Percyvel az oldalán. 

Az urak örömmel nyugtázták, milyen kifogástalanul viselkedik a lány 

étkezés közben. Egyre jobban megkedvelték a fiatal teremtést, és már előre 

örültek, hogy egy ideig - sőt talán örökre - velük fog lakni a Londry-

kastélyban. 

Az utazás végül mindhármuk számára nagyon kellemesen telt. 

A vonatról azonnal átszálltak a gőzhajóra. Vivian ezúttal is elámult a kabin 

pazar berendezése láttán. Örült a nagyszerű tengeri utazásnak, amelyet 

ragyogó májusi időjárás tett feledhetetlenné. Az angol urak lovagiassága 

elbűvölte. Úgy érezte, élete végéig emlékezni fog erre az utazásra. 

A tengeri út első estéjén Vivian gondolataiba merülve álldogált a korlát 

mellett, és a lágyan fodrozódd hullámokat figyelte. Az urak lementek a 

bárba, hogy kevertessenek maguknak egy italt, és cigarettán gyújtsanak. 

Vivian egy ideig a fedélzeten sétált, majd megállt, s ábrándos arccal a 

korlátnak támaszkodott. 

Nem tudta, ujjongjon-e a lelkét csordultig töltő boldogságtól, vagy inkább 

sírjon a bizonytalan jövőtől való félelmében. Mindenesetre olyan izgatott 

volt, mini talán még soha életében. Hirtelen összerezzent. Érez te, hogy 

valaki közeledik. Amint megfordult, Percyt pillantotta meg maga előtt. 

A fiatalember egy összehajtogatott kendőt tartott a karján. 

- Az unokabátyám és én attól tartottunk, hogy a kisasszony esetleg nincs 

kellőképpen felvértezve a hűvös alkonyat ellen. Felhoztam kegyednek ezt a 

kendőt. Tessék, azt hiszem, jobb lesz, ha magára teríti. A nyíl vízen nem árt 

az óvatosság! 

- Szerfölött kedves önöktől, hogy ennyire aggódnak értem. De egyáltalán 

nem fázom.  

- Higgye el, hogy ez a párás levegő nagyon alattomos! Ez kegyed első 

tengeri útja. Ám legyen bármilyen rövid is, az ember egykettőre összeszed 



egy alapos reumát- mondta Percy, és ellentmondást nem tűrve széthajtogatta 

a kendőt, majd a leány könnyű kabátkájára terítette. 

- Önök rendkívül kedvesek, hálásan köszönöm az előzékenységüket - 

mosolygott Vivian, s a szeme meg-hatottan csillogott. 

- Nem illet minket hála. Természetes, hogy az utazás alatt vigyázunk 

kegyedre, hiszen ránk bízta magát. A nagybátyám vigasztalhatatlan lenne, 

ha a kisasszony megfázna. 

- Lord Londry igazán nemes lelkű férfiú. Egyre inkább a lekötelezettjévé 

válok. 

- Törlesztheti az adósságát, ha egy kicsit segít elűzni borongós hangulatát. 

- Bárcsak tudnám, miképp fogjak hozzá! Nincs egyéb dolga, mint 

vidámsággal és derűs társalgással felvidítani. 

- Ugyan, mit számít az én szerény személyem egy ilyen előkelő férfinak? - 

nézett a fiatalemberre tétován a lány. 

- Felejtse el a rangbéli különbséget, kisasszony! Számoljon arra, hogy a lord 

magányos lélek, aki csak egy kis melegségre és együttérzésre vágyik. 

- Magányos? Hiszen ön mellette van! Mit adhatunk mi egymásnak, férfiak? 

- A magunk fajták nem rendelkeznek olyan kifinomult érzékekkel, minta 

hölgyek, és még sok más egyéb adottsággal Az unokabátyám hosszú éveken 

át visszavonultan élt a kastélyában, amíg a kívánságára hozzá nem 

költöztem. Jómagam szerény körülmények közül szármázom, a lord 

biztosítja számomra nagylelkűen a gondtalan életet. 

- Kivételesen nagyvonalú férfiú - bólintott mélázó arccal Vivian. 

- Remélem, kegyed is rokonszenvesnek találja. 

- Nagyon is. Bízom benne, hogy elégedett lesz a munkámmal. 

- E felől semmi kétségem. De igazi jótétemény lenne számára, ha a 

kisasszony részt venne a kastélybeli életben, és elterelné a figyelmét a 

borongós gondolatokról. Londry úrnak nem volt mindig ilyen könnyű az 

élete, mint most. Egykor ágrólszakadt senki volt, aki átélte a világháború 

összes szörnyűségét és még sok egyéb nyomorúságot, mielőtt főnemesi 

rangot kapott. Azután feleségül vett egy hölgyet, aki nemcsak szép volt, 

hanem okos és jószívű is. Ahogy mondani szokták, egy test, egy lélek voltak 

ők ketten. Öt esztendőt éltek tökéletes egyetértésben. A lord úgy érezte, 

nincs nála boldogabb ember a földön, amikor megtudta, hogy a felesége 

gyermeket vár. Ám az álom beteljesülése helyett ugyanazon a napon 

veszítette el a feleségét és a gyermekét. 

- Mily szomorú a lord élete a gazdagság és magas rang ellenére! 

- Ugye? De az egészben az a legrosszabb, hogy cipelnie kell egy adósság 

súlyát, amelyet hosszú évekkel ezelőtt akaratlanul és mit sem sejtve vett a 

vállára. Szeretne mindent jóvátenni, de az egyetlen ember, akin segíthetne, 

kézzel-lábbal tiltakozik ellene. Kegyed fel tudja ezt fogni? 

- De még mennyire! - bólintott Vivian.  

- De ha a lord törekszik jóvátenni a hibáját, s csak azért nem tudja, mert az a 

másik személy nem engedi, akkor attól neki még tiszta lehet a lelkiismerete 

- tette hozzá együtt érzőn. 



Percy éberen figyelte a leányt. Mintha még mondani akart volna valamit, de 

aztán összeharapta az ajkát. A két fiatal egy ideig szótlanul álldogált, és a 

hold- fényben csillámló víztükröt nézte. 

Ijedten rezzentek össze, amikor Lord Londry mögéjük lépett. 

- Hogy ragyog a hold! Ilyet csak a tengeren lehet látni. 

- Miss. Brunsszal mi is éppen ebben gyönyörködtünk. Nagyon jól tettem, 

hogy a javaslatodra hallgatva elhoztam a kendőt. Meglehetősen hűvös van. 

- De milyen tiszta a levegő! Hogy tetszik az első nigeri utazás, Bruns 

kisasszony? 

- Páratlanul szép a tenger - nézett rá Vivian. 

 - Az ember legszívesebben térdre borulva köszönné meg a Mindenhatónak, 

hogy ilyen gyönyörűt alkotott. 

A férfiak ellágyulva figyelték. A bájos, mégis oly büszke leányarcon mély 

megindultság tükröződött. Londry és Percy érezték, hogy a leány szavai 

nem üres szólamok, hanem a lelke mélyéből fakadnak. 

Egy darabig még beszélgettek, majd a lord javasolta, hogy menjenek le a 

szalonba. Ott még cseveghetnek egy félórácskát, mielőtt nyugovóra térnek. 

Vivian és Percy örömmel beleegyeztek. Aztán még óra múlva is a szalonban 

üldögéltek élénk társalgásba merülve. 

Másnap reggel ismét ragyogó idő köszöntötte őket a tengeren. Kívánni sem 

lehetett volna szebbet. Vivian korán kelt, és felment a fedélzetre. 

Az urak az előző nap megmutatták neki az egész hajót, és készségesen 

megválaszolták az összes kérdését. Londry és Percy tapasztalt tengerjárók 

lévén kitűnően értettek a hajókhoz. Számos utazás volt már mögöttük, sok 

honfitársukhoz hasonlóan többek között már Indiát is megjárták. 

A meleg kabátba burkolózott Vivian éppen a fedélzeten sétált, amikor 

szembetalálkozott a két férfival. 

 

- Jó reggelt, Miss. Bruns! Hát már talpon van? Azt hittük, mi leszünk ez 

elsők, és idefent fogunk kegyedre várni - köszöntötte Percy frissen és 

jókedvűen. 

A leány felkacagott, és üdvözölte a kísérőit. 

- Nem bírtam a kabinomban maradni, amikor láttam, milyen szépen süt a 

nap. Azonnal fel kellett jönnöm. Ne feledjék, nekem ezen a tengeri 

utazáson, illetve majd ha végeztem a munkával, a visszaúton, annyi élményt 

kell gyűjtenem, amiből egész hátralévő életemben merítkezhetek. Nem 

vesztegethetek hát egy percet sem! 

- Még egyáltalán nem biztos, hogy ezen kívül többet nem is fog tengerre 

szállni - mondta Lord Londry, és örömmel figyelte a kivirult leányarcot. 

- Én pedig biztosra veszem, és nem is elégedetlenkedem - nevetett a leány. - 

Ismeri a nézetemet, amely szerint a ritka örömöket mértékkel kell élvezni. 

- Ennek ellenére őszintén be kell vallanom, hogy a magam részéről készen 

állok maradéktalanul kiélvezni egy kiadós reggelit. 

- Ön nem így érez, Bruns kisasszony? - kérdezte Percy nevetve. 



- Azt hiszem, én is derekasan fogok falatozni. Bámulatos, hogy a tengeri 

levegő mennyire meghozza az ember étvágyát. 

- Állítólag vannak emberek, akik pusztán emiatt s/állnak tengerre - jegyezte 

meg a lord. 

- Étvágygerjesztőnek azért ez némileg költséges! 

Együtt sétáltak le az étterembe. Mi tagadás, Vivian alig maradt el az urak 

mögött, jócskán belakmározott. 

Reggeli után újabb sétát tettek a fedélzeten, és az ott folyó játékokat 

figyelték. Az effajta kedvtelés teljesen ismeretlen volt a leány számára. Az 

urak azonban szak- értőknek bizonyultak, és töviről-hegyire kielemezték a 

játékosok teljesítményét. Percy közölte Viviannel, hogy hasonló sportoknak 

a Londry-kastélyban is hódolhat. 

- Ó, lesz ezer más dolgom, Mister Londry - felelte a lány meglepődve. 

Elhiheti, hogy mi sem szoktunk unatkozni. De éppen azért, mivel kegyed 

egész nap a képtárban fog ülni a nehéz festékszagban, feltétlenül szüksége 

lesz kis mozgásra a szabadban - vágott közbe a lord, akinek egyáltalán nem 

volt érdeke, hogy Vivian gyorsan végezzen a munkával. 

- Ez magától értetődik - helyeselt sietve Percy. – A napból néhány órát a 

testedzésre kell szánni. Azt, hiszen az unokabátyám örömmel bocsát a 

kisasszony rendelkezésére egy pompás hátast, hogy kilovagolhasson velünk. 

- Mármint úgy érti, hogy lovagolnom kell? - nézett rá rémülten a lány. 

- Hát persze. A Londry-kastély meglehetősen távol fekszik a szomszédos 

birtokoktól. Autózni meg nem mindig van kedve az embernek. Néha lóháton 

látogatjuk meg a szomszédainkat. 

Vivian elsápadt, és bátortalanul pillantott a lordra. 

- De én egyáltalán nem tudok lovagolni. Nem is való nekem az ilyen 

fényűzés. 

- Akkor majd megtanítom kegyedet - jelentette ki a lord határozottan. Percy 

kissé irigykedve nézett rá, mert ő is szívesen vállalta volna az oktató 

szerepét. De megértette az unokabátyja helyzetét, ezért nagyvonalúan 

támogatta. 

- Ne nézzen ily meglepetten, Bruns kisasszony! El kell sajátítania az angol 

szokásokat, ha huzamosabb ideig marad nálunk. Angliában az összes hölgy 

lovagol. 

- Persze, az előkelő hölgyek! - sóhajtott Vivian. - De hogy jövök én ahhoz? 

- Pedig nincs más választása! - nevetett rá Percy. - Nem is gondolná, 

micsoda mulatság a zöldellő réteken átvágtatni! Vagy talán fél a lovaktól? 

- Nem, nem félek! Nagyszerű lehet, ha valaki tud lovagolni. De kérem, értse 

meg, el sem tudom képzelni magamat a nyeregben. Úgy érezném magam, 

mint egy nagyvilági dáma, miközben csak egy egyszerű, szegény leány 

vagyok. 

- Nem azt mondta, hogy a nagymamája angol volt? Akkor pedig ő is tudott 

lovagolni. 

Vivian elpirult. 



- Fogalmam sincs. Ám odahaza, Németországban csak a nagyon előkelő és 

roppant gazdag hölgyek ülnek nyeregbe. Ezért tűnik számomra olyan 

hihetetlennek ez az egész. 

- Pedig kénytelen lesz megbarátkozni a gondolattal - vonta meg a vállát 

Percy, mintha nem értené a leány szabódását. - Találkozni fog még nálunk 

néhány szokatlannak tűnő dologgal. Anglia nem Németország. 

Vivian hirtelen elnevette magát. 

- Ha majd visszatérek Berlinbe, és ismét ott ülök a kétszobás lakásomban 

vagy a múzeumban, azt fogom hinni, hogy csak álmodtam az egészet! 

- Meglehet, úgy lesz. De most csak azzal törődjék, hogy ne hadakozzon az 

angol szokások ellen. 

- Rendben van. Nem fogok semmi ellen ki fogást emelni, amit Lord Londry 

helyénvalónak tart - mosolygott félszegen a lány. 

- Ilyen jó véleménnyel van rólam? - kérdezte a lord, sugárzó arccal. 

- A lehető legjobbal - felelte Vivian egyszerűen. A hangjából áradó őszinte 

melegség hallatán a férfi legszívesebben kezet csókolt volna neki. 

- Ennek igazán örülök, Miss. Bruns - mondta végül. 

A hajóút befejeztével Vivian és a kísérői vonatra szálltak. Keresztülutaztak a 

dúsan termő kenti dombvidéken, majd megérkeztek a tartomány fővárosába, 

Maidstone-ba. 

A leányt meglepte az ország gazdagsága. Nem képzelte, hogy ennyire 

termékeny a vidék, ugyanakkor ilyen szép és meghitt hangulatú az öreg 

Anglia. 

Maidstone-ban elegáns gépkocsi várta az utazókat. A kormánynál 

egyenruhás sofőr ült, az ajtót inas nyitotta ki előttük. A csomagokért egy 

másik autó jött. Az elsőben csak a lordék és Vivian utazott kis kézi 

poggyászával. 

Gyors tempóban távolodtak a várostól. A lankás dombvidéket átszelő út 

mentén egyre-másra csinos kis udvarházak vonták magukra az utazó 

figyelmét. Az egyik domb tetején büszke, erős épület magasodott. A látvány 

megdobogtatta Vivian szívét. Ez csakis a Londry-kastély lehet! Álmaiban 

legalábbis ilyennek képzelte. 

- Londry-castle - mutatott a lord az építményre. 

Vivian elsápadt izgalmában. Tágra nyílt szemmel itta be az épület szépségét. 

A kastély Tudor-stílusban épült, úgy nagyjából a tizenhatodik század végén, 

esetleg a tizenhetedik elején. Vivian, tökéletes ismerője lévén a különböző 

korstílusoknak, a stílusjegyek alapján könnyedén meghatározta az épület 

korát. A hosszú ablaksorok csúcsívben végződtek. Középütt büszke torony 

tört a magasba. 

Az egész kastély lenyűgöző látványt nyújtott, amihez talán az is hozzájárult, 

hogy egy szabályosan ívelő domb széles fennsíkjára épült. 

Az urak lopva a fiatal festőnő arcát figyelték, amelyen jól kivehetők voltak a 

megindultság jelei. Vivian szeméből oly emelkedett boldogság sugárzott, 

amilyet csak egy kifinomult művész érezhet. 

- Csodálatos! - szakadt fel ajkáról egy halk sóhaj. 



- Tehát tetszik a Londry-kastély, Miss. Bruns? 

- El sem merem hinni, hogy ebben a meseszép épületben fogok lakni. 

Remélem, nem csak álmodom! Talán mindjárt jön is a gonosz varázsló, és 

varázspálcájával szertefoszlatja ezt a gyönyörű ábrándképet. 

A két férfi összemosolygott. 

- Nincs itt semmiféle varázsló. Legfeljebb jó tündérek vannak, akik 

kegyedet a kastélyba kísérik - mondta a lord éppoly megindultan. 

Az autó egy széles útra kanyarodott, amely rövidre nyírt, zöld pázsit 

közepén vezetett felfelé. Kisvártatva megérkeztek a kastély kapuja elé, ahol 

egy elbűvölő ifjú hölgy és egy fekete selyembe öltözött, ezüstös hajú 

asszonyság várta őket. Az ifjú hölgy elegáns, de kissé kopottas lovaglóruhát 

viselt, amely szorosan simult karcsú, már-már fiús alakjára. 

- Isten hozta önöket újra idehaza! - köszöntötte széles mosollyal az 

érkezőket, s közben tetőtől talpig végigmérte Viviant. 

- Gondolhattam volna, Miss. Vane, hogy nem fogja elmulasztani az 

üdvözlésünket, és velünk óhajt teázni - nevetett Percy, s öles léptekkel máris 

a széles lépcső tetején termett, és szívélyesen kezet szorított Miss. Vane-nel. 

Vivian szívébe fájdalom hasított, de látszólag higgadtan köszönte meg a 

lordnak, hogy felkísérte a lépcsőn, és bemutatta Vane kisasszonynak. 

- O, szóval ön akar lemásolni az a sok kép? Micsoda munka! Képzelje csak 

el, Percy, az a sok besavanyodott arc, ami évszázadok óta mindig néz 

egyformán - kiáltott Vane kisasszony tört németséggel, és olyan mókásan 

meregette a szemét, hogy mindnyájan nevetésre fakadtak. Vivian is velük 

kacagott, pedig az ifjú angol hölgy jelenléte igencsak feszélyezte. 

 - Ne ijessze el Bruns kisasszonyt! - emelte fel Percy fenyegetően az ujját. - 

Amúgy is félve meri csak elkezdeni a munkát. 

Vivian úgy érezte, nem maradhat adós a válasszal. 

- Képekkel nem lehet egykönnyen megijeszteni, Lord Londry. Vane 

kisasszony bizonyára csak tréfált - mondta mosolyogva. 

- O, ön nevet nagyon kedvesen! Aki tud nevetni, az a barátom. Ezért a 

barátom Percy is. Ő olyan, hogy a semmin is nevet, ahogy szokás mondani.  

Folytassa nyugodtan angolul, jól beszélem a nyelvet - fordult Vivian Miss 

Vane-hez. 

- Remek. Mindig is gondjaim voltak a némettel. Jól utazott? 

- Pompás utunk volt. 

- M i s s  Bruns! Engedje meg, hogy bemutassam Coper asszonynak - szólt 

közbe Lord Londry. - Ő lesz a kegyed őrangyala, amíg nálunk lakik. 

Vivian udvariasan meghajolt az idős hölgy előtt, akinek tiszteletet 

parancsoló arcán lágy mosoly suhant át. 

- Isten hozta a Londry-kastélyban, Bruns kisasszony! Lord Londry leveléből 

értesültem róla, hogy huzamosabb ideig lesz a vendégünk. Mindent előké-

szítettem a fogadására. 

A leány kezet nyújtott, és a szokásos kedvességével bólintott. Nem hallotta 

meg, hogy Miss Vane eközben halkan odasúgta Percynek: 

- Elbűvölő teremtés. 



Percy fejbólintással nyugtázta, hogy egyezik a véleményük. 

- Csak ne helyeseljen, Percy! Ezt csak én vehetem észre! - Miss Vane 

szemében különös fény gyúlt. 

- Mások is elragadónak találják Bruns kisasszonyt. Én csupán csatlakozom a 

többség véleményéhez. 

- Akkor jó. Egyébként a nagymama szívélyes üdvözletét küldi. A lehető 

legszívélyesebbet! - nevetett rá a lány. 

- Mivel érdemeltem ki ekkora kegyet? 

- A kissé hosszúra nyúlt távollétével. Tudja, a nagymama szemében megnő 

az értéke annak, amit nélkülöznie kell. Azt üzeni, hogy elvárja önt, Lord 

Londryt és az ifjú hölgyet holnap teára. 

- Köszönettel elfogadjuk a meghívást - hajolt meg a lord. - Hoztam Lady 

Seattle-nek néhány apróságot Berlinből. 

- Ezzel bizonyára nagy sikert fog aratni, Mylord. A nagymama olyan, akár 

egy gyermek. Szeret ajándékot kapni. 

- És kegyed, Miss. Vane? - évődött Percy. 

- Engem nem hatnak meg az effajta gyermeteg dolgok. De azért remélem, 

hozott nekem berlini bonbont. 

- Egy egész bőröndnyit. Elég lesz? 

- Pompás! - ütötte össze a kezét tréfásan a lány. 

- És mi lesz a karcsú alakjával? - ugratta a fiatalember. 

- Ha úgy akarom, egy grammot sem hízok - simított végig Miss Vane szinte 

fiúsan keskeny csípőjén. - Majd mindennap egy órával többet lovagolok, 

hogy ledolgozzam a felesleget. De ne feledkezzenek meg a holnapról! 

- Semmiképpen! Most viszont szeretnénk egy kicsit felfrissíteni magunkat. 

Kérem, legyen tíz percig türelemmel, aztán együtt teázunk. 

- Addig legföljebb a friss újságokat lapozgatom - bólintott kegyesen a lány. 

Közben Coper asszony és Vivian beléptek a csarnokba. 

A házvezetőnő felkísérte a vendéget az első emeletre, majd végigsétáltak az 

épületen körbefutó, hosszú folyosón, amelyről számtalan ajtó nyílt mindkét 

oldalon. Viviannek az az érzése támadt, hogy a kastély kész útvesztő. 

Az előttük haladó lakáj végre kinyitott egy nagy, kétszárnyú ajtót, majd 

hátralépett. Coper asszony intett Viviannek, hogy lépjen be. A leány 

elkerekedett szemmel nézett körül a pompás, régi bútorokkal berendezett, 

tágas szobában, amelynek boltíves ablakaiból pazar kilátás nyílott a 

dombvidékre. Ez a helyiség volt a nappali. 

Ebből nyílt a világos színűre festett hálószoba, a túloldalon pedig a 

kényelmes dolgozószoba helyezkedett el. Még egy festőállvány is volt 

odabenn. A hálószoba egy kis budoárral volt szomszédos, ahonn a n  a 

fürdőszobába lehetett jutni. 

Vivian tétován pillantott körbe a lakosztályban. A kétszobás berlini lakása 

bőven belefért volna bármel y i k  helyiségbe. 

- Ez a sok szoba mind az enyém? - fordult a h á z vezetőnőhöz elfogódottan, 

szívére szorított kézzel. 

- Remélem, tetszik - mosolygott az asszony. 



- Meseszép! De nem vagyok hozzászokva ekkora fényűzéshez. Nem kellett 

volna egy egész sor szobát k i n y i t t a t n i  a kedvemért. 

- Ez Lord Londry határozott óhaja volt. Ne aggódj é k  emiatt, Bruns 

kisasszony! Rengeteg hasonló szobán k  áll üresen. Miért is ne szolgálnák az 

ön kényelm é r e ,  amikor ő lordsága azt írta a levelében, hogy a kisasszony 

körülbelül egy évig fog a kastélyban dolgozn i ?  Mindannyiunknak jót fog 

tenni, hogy egy kedves, i f j ú teremtés lesz közöttünk. Legtöbbször nagyon 

csendesen folydogál itt az élet. Ha nincs vendégünk, n é h a  elviselhetetlen 

a csend. Még nekem is, pedig én már öreg vagyok. De ön azért nem lesz 

híján a társas á g n a k .  Miss Vane gyakran megfordul nálunk, hébe- hóha 

pedig Lady Seattle is. Az öreg hölgy néha kemény diónak bizonyul, de ez 

feltehetőleg a kora miatt van. Különösen erős benne az igazságérzet, 

független ü l  attól, hogy valakit megbánt-e ezzel, vagy sem. Ezt n e m  

panaszként mondom, csak figyelmeztetni szeretném a kisasszonyt, nehogy 

megrémüljön tőle. A lady alapjában véve nem rosszindulatú. Nagyon 

szívélyes is tud lenni, ha megkedvel valakit. 

- Köszönöm, hogy igyekszik felkészíteni. Távol vagyok az otthonomtól, és 

még soha nem laktam ilyen előkelő és pazar környezetben. 

- Pedig ha magára nézek, azt kell, mondjam, pont úgy néz ki, mintha ebben 

nőtt volna fel. A képtárban található egy festmény, amelyet valószínűleg 

szintén le kell majd másolnia. Szakasztott olyan, mintha önről készült volna. 

Lady Gwendolin Londryt ábrázolja, aki több mint száz évvel ezelőtt élt. A 

kisasszony feltűnően hasonlít rá. 

- Kíváncsivá tesz. 

- Most magára hagyom, hogy felfrissíthesse magát, és időben elkészüljön a 

teázáshoz - búcsúzott el kisvártatva Coper asszony. 

Vivian egyedül maradt. Egy ideig a pazarul bebútorozott és mesés, keleti 

szőnyegekkel borított nappali közepén álldogált. Ismét olyan érzése támadt, 

hogy csak álmodja az egészet. 

Nemsokára nekilátott a tisztálkodásnak, és rendbe szedte magát. Sietett, 

amennyire csak tudott, mert emlékezett rá, hogy Miss Vane „tíz perc múlva" 

óhajtott teázni. 

Alig tíz perc elteltével kilépett a hosszú, széles folyosóra. Odakint egy lakáj 

állt. Mélyen meghajtotta magát a vendég előtt, majd megindult előtte, hogy 

mutassa az utat. Vivian örült a segítségnek. Talpraesett teremtés lévén 

egyedül is letalált volna, de arról fogalma sem volt, hogy a rengeteg 

helyiség közül melyikben szolgálják fel a teát. 

Miután átvágtak az előcsarnokon, és bekanyarodtak egy mellékfolyosóra, a 

lakáj kinyitott egy ajtót, és tapintatosan félreállva utat engedett a leánynak. 

A tágas szobában, az ablak közelében hatalmas, kerek asztal állt, drága 

csipketerítővel letakarva. Az egyik magas ablakfülkében Miss Vane 

üldögélt, és egy folyóiratot lapozgatott. Vivian láttán azonnal letette az 

újságot, és elébe sietett. 

- Mit szól hozzá, hogy hölgy létére előbb elkészült, m i n t  az urak? - nézett 

rá mosolyogva. 



- Lehet, hogy valami fontos üzleti ügy. 

- Ne gondolja! Itt minden úgy megy, mint a karikacsapás. Még ilyenkor is, 

ha az urak hosszabb időre elutaznak .  Percy kézben tartja a dolgokat. 

Nagyon ráterm e t t  fiú. De ezt nem szabad a tudtára adni, különben 

e lb íz za  magát. Higgye el, a h iú ság  a  fé r f iak  gyenge po nt ja .  

- Eddig úg y  tudtam, hogy hiúsággal inkább a nőket szo kt ák  vádolni - 

mosolyodott el Vivian. 

- Mert ölbe tett kézzel t ű r t ük  -  felelte önérzetesen M i s s  Vane.  

- Ne haragudjon, azért bámulom önt annyira,  me r t  borzasztóan emlékeztet 

valakire. Mintha már t a lá lko z t u nk  volna. 

Ebben a pillanatban megérkeztek az urak, a nyom u k b a n  Coper 

asszonnyal. Miss Vane persze nem mulaszt o t t a  el szemükre vetni a pár 

perces késést. 

E g y lakáj begurította a zsúrkocsit. A társaság helyet fo g la lt ,  majd egy 

másik inas felszolgálta a teát. 

Vivian fesztelen könnyedséggel viselkedett az asztalnál, és oldott 

hangulatban vett részt a társalgásban. A lelke is megkönnyebbült kissé, 

amikor látta, hogy Percy ugyanannyi figyelmet szentel neki, mint Vane 

kisasszonynak. Úgy tűnt, hogy Miss Vane és a fiatalember nagy kedvüket 

lelik egymás ugratásában, ami a kettejük közötti bizalmas kapcsolatra 

engedett következtetni. A viszonyuk azonban inkább barátinak tűnt, 

mintsem valami másnak. 

Viviannek feltűnt, hogy Coper asszony „sir"-nek szólítja Percyt. Azt hitte, 

hogy a fiatalembert, mint a háziúr unokaöccsét, ez a cím illeti meg, s 

elhatározta, hogy ő is ezt a megszólítást fogja használni. 

Az urak berlini élményeiket mesélték Miss Vane-nak, akit Percy időnként 

Rosamond kisasszonynak nevezett. A lányt szemlátomást rendkívüli módon 

érdekelte a beszámoló, mert a szeme percről percre élénkebben csillogott. 

- Hogy tetszik a lakosztálya, Bruns kisasszony? - kérdezte Lord Londry a 

beszélgetés közben Vivianhez fordulva. 

- A varázslat nem akar véget érni, Mylord - felelte hálásan a lány. - Csupán 

egy dolog hibázik... 

- S mi légyen az? 

- Nem illik szerény személyemhez. 

- Én másként látom. Magam választottam ki a kegyedhez legjobban illő 

lakosztályt. Remélhetőleg otthonosan fogja érezni magát. 

 - Néhány nap elteltével bizonyára, addig azonban szoknom kell az új 

környezetet. 

- És hogy tetszik a Londry-kastély? - kapcsolódott be  a beszélgetésbe Percy 

is. 

- Nem is találok rá szavakat. Néha az, az érzésem, mint ha  egy 

katedrálisban járnék. Például a hatalmas elő- csarnokban. Attól tartok, 

könnyen eltévednék a számtala n folyosó között. Kései Tudor-stílusban 

épült, ugye? 



- Hát ezt is tudja? - csodálkozott a fiatalember. Bizo ny,  maga is álmélkodni 

fog, Miss Vane, ha megtapasztalja, mennyi okos gondolat lakozik Bruns 

kisasszo ny elméjében! Az unokabátyám és én nem győzünk t anu ln i ,  

nehogy faragatlannak tűnjünk. Különösen a művészetek terén van behozni 

valónk. 

-  I gazá n  örvendetes, kedves Percy, ho g y végre- va la hár a  maga is 

belátja: néha egy nő többet tudhat, m i n t  a férfiak - kacagott Rosamond 

Vane. 

Percy színpadias mozdulattal a szívéhez kapott. 

- „Szívem szakad a szavak súlya alatt!" - idézett egy német költőt. 

Mindnyájukból kitört a nevetés. Percy és Rosam o n d  csipkelődtek még 

egy keveset, aztán a fiatalember fo lyt a t t a  a Viviannel megkezdett 

társalgást. 

M is s  Vane kisvártatva megszólalt: 

- Egész délután azon töröm a fejemet, kire hasonlít B r u n s  kisasszony. 

Valahol már láttam ezt az arcot. Már a találkozásunk pillanatában feltűnt. 

Talán sikerül felfrissítenem az emlékezetét, Miss Va ne  -  mosolyodott el 

Coper asszony.  

- Nekem is felt ű n t  a hasonlóság, és rögtön tudtam, honnan ered. 

Eml é k s z i k  a képtárban található Gainsborough-festményre, a m e l y  

Lady Gwendolin Londryt ábrázolja? 

Percy és a lord lopva összenéztek. 

- Úgy van! Bruns kisasszony a szép Lady Gwendolinra hasonlít! Önök is 

észrevették, uraim? - kiáltotta izgatottan Rosamond. 

Londry és az unokaöccse igyekeztek elfogulatlanul viselkedni. 

- Nekünk is feltűnt már a hasonlóság - adta a lord az ártatlant. - Bruns 

kisasszonynak angolos vonásai vannak. Valószínűleg azért, mert a 

nagymamája is angol volt. 

- Aha! Szóval innen a hibátlan kiejtése! - örült meg az újabb felfedezésnek 

Rosamond. 

- Nagyon szeretném megnézni azt a festményt - jegyezte meg fesztelenül 

Vivian. 

- Itt az ideje, hogy elbúcsúzzak - szökkent talpra Miss Vane. - Különben a 

nagymama még aggódni kezd. 

Miután Rosamond elköszönt Coper asszonytól és Viviantől, az urak 

kikísérték. Odakint már elővezették a lány lovát. Percy felsegítette a 

nyeregbe a leányt, aki búcsúzóul mosolyogva bólintott feléjük, majd 

megsarkantyúzta a lovát és elvágtatott. 

Az urak egy ideig követték a tekintetükkel. 

- Azt hiszem, félig már megnyertem Vivian szívét, amióta a kastélyba 

érkezett - szólalt meg a lord elgondolkozva. 

- Nekem is úgy tűnik, Reginald. 

- Kérlek, kerüld ezt a megszólítást a jelenlétében! - emelte fel a kezét 

figyelmeztetőleg az unokabátyja. - Vivian jól tudja, hogy Mister Gordonnak 

Reginald a keresztneve. 



 

- Reginald Gordonon kívül sok férfi viseli ezt a nevet. De igazad van: jobb 

az elővigyázatosság! Majd ügyelek rá - ígérte meg Percy, és visszasétáltak a 

házba. 

Az előcsarnokban összetalálkoztak a hölgyekkel. 

- Ha megfelel önnek, Bruns kisasszony, máris megmutatjuk a gyűjteményt - 

ajánlotta a lord Viviannek. - Most legalább még világos van. A bőröndök 

úgyis csak később érkeznek meg, s akkor is nyugodtan ráér kicsomagolni és 

berendezkedni. 

Vivian lelkesen beleegyezett, mert valóban kíváncsi v o l t  a képekre. 

Vivian álmélkodva lépkedett az urak oldalán az értékes festményeket őrző 

termekben. Számos ritkaságot fedezett fel közöttük, s ezt meg is említette a 

házigazdáknak. Kivételes szerencsének tartotta, hogy éppen ő készíthet 

másolatot a ritkaságszámba menő műkincsekről. 

Megnyugvással töltötte el a tudat, hogy képes teljesíteni a rábízott feladatot, 

és ez kiült az arcára is. Az urak is észrevették ezt, és örömmel nyugtázták. 

Megígérték, hogy haladéktalanul áthozatják a munkaeszközeit, sőt, a 

festőállványt is felállíttatják az elé a kép elé, amelyet elsőként óhajt 

lemásolni. Hogy melyikkel kezdi, ráér másnap is eldönteni, miután 

szerencsésen beköltözött és berendezkedett a lakosztályában. 

- Nem ön akarja meghatározni, milyen sorrendben dolgozzak? - fordult a 

lord felé meglepetten. 

- Azt hiszem, szívesebben festene a hangulata szerint. Vagy tévedek? 

- Őszintén szólva nem. 

- Akkor maradjunk ennyiben. Menjünk át az ősök csarnokába, ahogy 

Németországban mondani szokás. A következő két teremben kizárólag a 

Londry családról készített képek találhatók. A képkeretekre rögzített 

táblácskákon olvasható a megörökített személy születésének és halálának, 

valamint a kép elkészültének az éve, továbbá a festő neve. Az első festmény 

1110-ben készült. A képen látható méltóságteljes öregúr a legelső ősünk. 

Évszázadokkal az előtt élt, hogy a kastély elnyerte mai formáját. 

Korábban egy vár állott ezen a dombon, amelynek romjai még néhány évvel 

a kastély megépülése után is megmaradtak. Később aztán lebontották. A 

parkban magasodó romos torony a dicső múlt egyetlen tanúja. Ha idejön az 

ablakhoz, maga is láthatja a lombok között. 

Vivian a lord mellé lépett, és megilletődve nézte a tornyot. 

- Az ódon építményből letűnt évszázadok köszönnek vissza. Mily különös, 

megható érzés! Beleborzongok a gondolatba, hogy a torony nemzedékek 

hosszú sorának volt szemtanúja! Vajon mit éreznek önök, akik a Londryk 

régi, büszke nemzetségéhez tartoznak! 

A férfiak néma áhítattal figyelték a bájos leányarcot.  

- A torony üdvözlete kegyednek is szól - sóhajtott a lord. - Tekintse 

szerencsés előjelnek! Látja, az ódon falakat súroló napsugarak is épp 

kegyedre esnek? Ez bizonyára valami különleges jel - folytatta szokatlanul 

rekedten. 



Vivian szinte rémülten ugrott félre, s a napsugár most a mögötte álló Percyt 

érte.  

- Most a legifjabb Londryt köszönti a nap. Rám csak azért esett a fénye, 

mert elálltam az utat - jegyezte meg szerényen a lány. 

Továbbsétáltak a családi portrék között. A leány egyszer csak halkan 

felsikoltott, és megbabonázva meredt egy gyönyörű nőt ábrázoló 

festményre. Gainsborough csodálatos színeket varázsolt a vászonra. 

Bizonyára őt is elkápráztatta az ifjú hölgy okos, nyílt tekintete s az ajka 

körül játszó titokzatos mosoly. 

- Lady Gwendolin Londry! - suttogta megindultan a leány. 

Percy és a lord a képről Vivianre fordították a tekintetüket. Mindketten 

meglepődtek. Döbbenetes volt a két ifjú szépség hasonlósága - az egykor élt 

gyönyörű asszonyé s az élete virágjában előtte álló leányé! 

Egy ideig szótlanságba burkolóztak. 

Vivian sóhajtása törte meg a csendet. 

- Légy üdvözölve, Lady Gwendolin! Gyönyörű vagy! - suttogta. 

- Éppoly gyönyörű, mint Bruns kisasszony - szaladt ki önkéntelenül Percy 

száján. 

A leány összerezzent. Gyorsan a lordhoz fordult, ráemelte csillogó 

tekintetét, és megkérdezte: 

- Kezdhetem ezzel a képpel a másolást? Oly lenyűgözőnek találom, hogy 

bizton állíthatom, jó munkát fogok végezni. 

- Öné a választás, kisasszony. Holnap áthozatom a festőállványt és a 

munkaeszközeit. Utána kedve szerint munkához láthat. 

Vivian még sokáig nem tudott elszakadni a festménytől. Ugyanakkor Percy 

szemébe, sem mert nézni. Iménti szavaitól elöntötte a forróság. 

„Éppoly gyönyörű, mint Bruns kisasszony" - visszhangzott egyre a fülében, 

s beleremegett a szíve. Ó, bárcsak igaza lenne a fiatalembernek! Bárcsak oly 

szép és elbűvölő lehetne, mint Lady Gwendolin! 

Nem is merte tovább szőni az álmot. Egész életében jelentéktelen teremtés 

volt, és az is marad, míg Percy egy nagy múltú, előkelő család sarja.  

Vivian dacos büszkeséggel megfordult, noha még mindig magán érezte a 

férfi tekintetét. 

Falfehér arccal, de nyugodt, tiszta tekintettel megszólalt: 

- Kérem, haladjunk tovább, Sir, különben nem lesz elég fény ahhoz, hogy 

megnézzük a gyűjtemény többi részét. 

Percy összerezzent. 

- Miért szólít egyszeriben „sir"-nek? - igyekezett tréfás hangot megütni.  

- Kitüntetésnek vagy elmarasztalásnak tekintsem? 

Viviannek arcába szökött a vér. 

- Csak ma tudtam meg, hogy önnek is kijár ez a cím - felelte.  

- Hallottam, hogy Coper asszony is így hívja, feltételezem hát, hogy 

részemről is ez az illendő megszólítás. 

- Ami engem illet, nekem jobban tetszik a Mister Londry - vágott mókás 

fintort Percy.  



- Nem hat olyan mesterkéltnek, mint az általam egyébként sem kedvelt 

„sir". 

Vivian kis híján elnevette magát a fiatalember megnyúlt ábrázata láttán. 

- Most már késő - mondta merészen. - Ennél a megszólításnál maradok. Így 

legalább tudom, hogy nem követek el hibát. 

Végül a lord mentette meg a helyzetet. 

- Így van ez rendjén, Percy - nevetett az öccsére. - Viseld csak büszkén a 

címedet! 

-  Azt  hiszem, hiábavaló is lenne minden tiltakozás, ha Bruns kisasszony 

ilyen makacs.  

- Fogadok, hogy ezek után soha többé nem mulasztja el ezt a megszólítást. 

Továbbmentek. Vivian a legtöbb festményt figyelemre méltónak találta, de 

egyik sem vetekedhetett Lady Gwendolin portréjával. Miután befejezték a 

nézelődést, a leány ismét a lady arcképéhez lépett. A kép már árnyékban 

volt, s ettől talán kevésbé tűnt életszerűnek, mint korábban. De Viviant még 

így is elkápráztatta. 

- Épp az imént fedeztem fel kegyedben egy hibát, Bruns kisasszony - 

évődött vele kedvtelve Percy. 

- Valószínűleg többet is fog még találni. Megkérdezhetem, melyik hibámra 

sikerült fényt derítenie? 

- A hiúságára - vágta rá merészen a fiatalember. - A kisasszony önnön 

szépségében gyönyörködik, ezért vetett még egy pillantást Lady Gwendolin 

arcára. 

- Ám legyen - állt rá a tréfálkozásra jókedvűen Vivian. - Ha mindenképp el 

akarja hitetni velem, hogy hasonlítok a képre, akkor kénytelen vagyok 

szépnek és elragadónak találni. Végül is, bizonyos értelemben a kelvirág és 

a rózsabimbó között is van hasonlóság. Körülbelül annyi, mint amennyi 

köztem és Lady Gwendolin között. 

Percy nem adta be egykönnyen a derekát. 

- Határozottan ellent kell mondanom. A mi Lady Gwendolinunk egyáltalán 

nem emlékeztet kelvirágra! 

Vivian felháborodva nézett a fiatalemberre. Éppen vissza akart vágni, hogy 

pont fordítva gondolta, ám a lord nevetve leintette. 

- Ne húzzon ujjat az unokaöcsémmel, amikor elragadja a hév. 

A „sir" megszólítással úgyis az elevenére tapintott. Most így áll bosszút. 

Vivian megadta magát. Szemrehányóan nézett Percy pajkosan csillogó 

szemébe, és félszegen vállat vont. A fiatalember azonban máris mellette 

termett, és összekulcsolta a kezét, akár egy rimánkodó gyerek. 

- Ne nehezteljen rám, Bruns kisasszony, kérem! Időnként elkél egy kis tréfa, 

különben megsavanyodnánk itt az unalomtól. 

Vivian nem tudott ellenállni az esdeklő pillantásn ak .  

- Nem haragszom, hiszen semmi okom rá - felelte mosolyogva, majd 

ügyesen másra terelte a szót. 

Az urak felkísérték a szobájáig, majd elbúcsúztak. Úg y tervezték, hogy 

kilovagolnak a környékre, amíg V iv ia n  elrendezi a holmijait. 



A lord még udvariasan emlékeztette rá, hogy este fé l  nyolckor, tálalják a 

vacsorát. 

- Az esti viszontlátásra, Miss Bruns! - köszönt el a z t án Percy. 

- A viszontlátásra, Sir! - nevetett rá a lány. 

Vivian mindjárt vacsora után vissza akart vonulni, de az urak nem engedték. 

Kérlelték, hogy menjen át velük a szalonba, s igyon meg velük egy csésze 

feketét. A nemes indiai őrleményből Coper asszony saját kezűleg főzte a 

kávét egy ügyes kis masinával. 

Vivian nem kért az illatosan gőzölgő főzetből. Nem szokott kávézni, s attól 

tartott, hogy esetleg nem tud majd elaludni tőle. Vacsora közben 

hasonlóképpen tartózkodott a könnyű, fehér asztali bortól is. Az urak tudták, 

hogy nem fogyaszt alkoholt, ezért nem is kínálgatták. 

Csevegés közben ismét Vivian munkája került szóba. A leány elárulta, hogy 

legszívesebben a kora reggeli órákban dolgozik. 

Percy megcsóválta a fejét. 

- Higgye el, Sir, alig várom, hogy munkához láthassak - bizonygatta Vivian 

mosolyogva. - És persze nem szeretnék visszaélni Lord Londry 

nagylelkűségével sem. Márpedig ezt tenném, ha túlkésőn látnék dologhoz. 

Hány órát óhajt naponta a vászon előtt tölteni, kisasszony? - érdeklődött 

Londry. 

- Hát, Németországban nyolcórás a munkanap - felelte a lány tétován. 

- De ez nem vonatkozik a művészi alkotómunkára. Szó sem lehet róla, hogy 

napi nyolc órát üljön a képtárban, és fessen! Ha megengedi, elkészítem a 

munkatervét. 

- Lekötelez, Mylord. 

- De ellenkezés nélkül be kell tartania az utasításaimat. 

- Ön a kastély ura. 

- Rendben van. Nincs kifogásom ellene, ha napkeltekor kíván kezdeni. Fél 

héttől kilencig van két és fél órája. Reggeli után egy órán keresztül lovagolni 

tanul. Mihelyt bizton ül a nyeregben, kilovagol velünk egy órácskára. Utána 

egy óra pihenés következik. Aztán tovább dolgozhat az ebédig, amelyet egy 

órakor szolgálnak fel. Így újabb másfél órát dolgozik, összesen tehát négyet. 

Ebéd után nem megy vissza festeni, hanem lepihen. Kettőtől fél ötig újra 

kézbe veheti az ecsetet. Ez öt és fél óra munka naponta. A fennmaradó idő a 

pihenésé. Időnként kirándulni megyünk, néha pedig vendégeket fogadunk. 

Esténként beszélgetünk egy órácskát vacsora után, aminek az 

unokaöcsémmel már előre örülünk. Ne feledje, hogy a szerződésében 

úgymond kötelezte magát arra, hogy művészettörténetet tanít nekünk. 

Remélem, megtartja az ígéretét. 

- Mindig állom a szavam. Soha nem ígérek olyasmit, amit később nem 

tudok teljesíteni. 

- Dicséretes szokás. Nos, mit szól a munkatervemhez? 

- Feltétel nélkül elfogadom. Csak azt nem tudom, hogy be tudok-e így 

fejezni havonta legalább egy képet. 



- Részletkérdés. Legfeljebb kicsit tovább marad nálunk. Nekünk nem 

sürgős, hogy a kisasszony mihamarabb visszatérjen Németországba. 

- Nem szeretnék a terhükre lenni... 

- Hz eszébe se jusson! - csóválta a fejét Londry. - Nos, megegyeztünk? 

Túl csábító az ajánlat, semhogy erőm lenne nemet mondani. 

- Nem is fogadnánk el elutasító választ - jelentette ki eltökélten Percy. 

- Alávetem magam Lord Londry akaratának, Sir - bólintott illedelmesen a 

lány, majd Londry felé fordulva folytatta: - Eszembe jutott egy apróság. 

Nincsen lovaglóruhám, a nélkül pedig nem lehet nyeregbe ülni. 

- Kérem, Coper asszony, mindjárt holnap reggel küldjön egy szolgát Miss 

Bruns méreteivel Maidstone-ba - rendelkezett a lord. - Ismeri a szabóságot, 

ahonnan Vane kisasszony vásárolja a sportruháit. Bizonyára van raktáron 

kész darabjuk. Jól mondom? 

- Igen, uram, minden bizonnyal akad kész lovaglóruhájuk. 

- Akkor kérem, hozasson egyet! 

Vivian, aki titkon azt remélte, hogy esetleg ruha hiányában mégis 

megúszhatja a lovaglást, nagyon megszeppent ettől a váratlan fordulattól. 

 - Nem szeretnék beleszólni, csak kérem, ne felejtse el, hogy nem tudok túl 

sok pénzt rászánni - jegyezte meg tétován. 

A lord gyors pillantást váltott a házvezetőnővel, aki erre nyugodtan így 

felelt: 

- Ne nyugtalankodjék! A környékbeli hölgyek a praktikus lovaglóruhát 

kedvelik. Gondoskodom róla, hogy ön is méltányos áron jusson hozzá. 

- Nagyon köszönöm, asszonyom. Remélem, egyszer majd viszonozhatom a 

kedvességét. 

Amikor később Vivian visszavonult, hogy nyugovóra térjen, a lord 

félrevonta a házvezetőnőt. 

- Természetesen nem kell törődnie az árral, amikor megrendeli Bruns 

kisasszony lovaglóruháját. A kisasszonynak a lehető legalacsonyabb árat 

számítsa fel! A különbözetet írja a számlámra! Kérem, ne kérdezze az okát! 

Mint ahogy azt sem, miért nem szabad Miss Bruns jelenlétében a Reginald 

Gordon nevet kiejteni. Előfordulhat, hogy furcsa dolgokra fogom kérni önt, 

amíg Bruns kisasszony a házunk vendége lesz. Biztosíthatom, hogy egy nap 

mindenre részletes magyarázatot adok. Végül arra kérem, kezelje a 

kisasszonyt családtagként! Megvan rá az okom, hogy ezt kérjem, amit 

egyelőre még nem szeretném felfedni. Higgye el, a legbecsületesebb 

szándék vezet a cselekedeteimben! 

Az asszony figyelmesen hallgatta, majd bólintott. 

- Elég régóta ismerem önt ahhoz, hogy eltekintsek a  magyarázattól. Ígérem, 

hogy számíthat rám. Van ném i  emberismeretem, s úgy vélem, Miss Brunsra 

a gyanú árnyéka sem vetődhet. 

- Köszönöm, Coper asszony. Nagy szívességet tesz nekem, és roppantul 

lekötelez. 

- Ha nem lennék az adósa, elfogadnám a köszönetet. Így azonban nem 

tehetem. 



- Rendben van. Akkor kérem, szerezzen be Bruns kisasszonynak egy olyan 

lovaglóruhát, amilyet Miss Vane szokott viselni. Kétsoros zekét és a hozzá 

való nadrágot. A kisasszony is férfinyeregben fog lovagolni, mert így 

biztonságosabb. Nos, nem akarom tovább feltartani, bizonyára maga is 

elfáradt. 

Coper asszony a maga csendes, méltóságteljes módján jó éjszakát kívánt 

nekik, majd ugyancsak nyugovóra tért. 

Amint az urak kettesben maradtak, cigarettára gyújtottak, és egymás 

tekintetét fürkészték. A lord egy darabig némán eregette a füstkarikákat, 

majd váratlanul megszólalt: 

- Percy, ma délután a képtárban elárultad magad egy pillanatra - mondta 

lassan, jelentőségteljesen ejtve a szavakat. - Nem akarsz beavatni a 

titkodba? 

A fiatalember a feje búbjáig elpirult. 

- Igazad van, egy pillanatra elfeledkeztem magamról - mondta vontatottan. - 

Vivian kisasszony olyan bájos volt, amint Lady Gwendolint csodálta! 

Amilyen szerény, nem is sejti, hogy ezerszer elragadóbb és gyönyörűbb, 

mint a kép. 

- Vagyis? 

- Hát igen, Reginald, rabul ejtette a szívemet. El sem tudom mondani, 

mennyire. Csak ne lennének ezek a kegyetlen törvények! Egyfolytában ezen 

töröm a fejemet, de nem találok megoldást. Ha lemondok Vivian kedvéért 

az örökrészemről, akkor mit ajánlhatnék fel neki? Bizonyára te is 

észrevetted, mennyire nem illik bele abba a szegény környezetbe, amelyben 

felnőtt. Ám hogyan biztosíthatnék számára gondtalan életet, ha megszegem 

az örökösödési törvényt? Jól tudom, hogy továbbra is adnál munkát nekem, 

már csak azért is, hogy Viviannek legyen otthona. De mindnyájan halandók 

vagyunk. Ha rangon alul házasodom, akkor a kastély a halálod után 

visszaszállna a koronára. Szerinted ki szabad tennem Viviant ilyen 

bizonytalan életnek? Te is biztosan nemmel felelnél. 

A lord hosszasan töprengett. 

- Nem, ezt egyikünk sem akarja - törte meg a csendet. - De talán létezik kiút. 

Éppen az örökösödési törvényt készülök áttanulmányozni. Talán hasznát ve-

szem a jogi tanulmányaimnak. Már régen észrevettem a köztetek szövődő 

gyengéd szálakat. 

- Attól tartok, egyelőre egyoldalú a dolog. S igyekszem is mindent megtenni 

annak érdekében, hogy ne dúljam fel feleslegesen Vivian lelki nyugalmát. 

Reginald ismét gondolkodóba esett. 

- Azt hiszem, tévedsz, Percy. 

- Úgy érted...? - kapta fel a fejét a fiú. 

- Igen, úgy. 

- De Vivian olyan visszafogottan viselkedik velem! Különösen az utóbbi 

időben. 

- Mert nem tud nyugodtan és közömbösen a szemedbe nézni. A büszkesége 

nem engedi, hogy kimula s sa  a z  érzelmeit. Még magának sem vallja be. A 



szertartásos „sir" megszólítás mögé menekül. Egy pilla na t r a  sem felejti el, 

milyen áthidalhatatlan társadalmi szakadék tátong köztetek. Keményen 

tartja magát mennyire, szeretem benne ezt a büszkeséget! Te is hasonlóan 

érzel, ugye? 

- Nincs olyan tulajdonsága, amelyet ne szeretnék! 

A lord megragadta Percy kezét. 

- Engedd, hogy először én nyerjem el a bizalmát! 

- Kérlek, maradj egyelőre a háttérben! Ha már tisztáztam Viviannel kettőnk 

viszonyát, akkor számodra is találunk megoldást. 

Újra gondolkozni kezdett, s csak hosszú idő után szólalt meg ismét. 

- Percy, te is értesz a joghoz. Kérlek, segíts átnézni a családi papírokat és az 

örökösödési törvényt. Az idők folyamán számos záradékkal és kiegészítéssel 

látták el. Talán rábukkanunk valamire, ami a segítségünkre lehet. Több szem 

többet lát. Mi lenne, ha esténként lefekvés előtt egy órát erre a kutakodásra 

szánnánk? Hiszen ez mindkettőnk szívügye! Az éjszakai órákban senki nem 

zavar bennünket a könyvtárban. Számíthatok rád? 

- Magától értetődik. 

- Rendben. Most viszont térjünk nyugovóra! Hosszú nap áll mögöttünk. 

Másnap reggel az urak hozzáláttak a szokásos mindennapi teendőikhez. 

Percynek a földeken akadt dolga, a lord pedig átment a kastély egyik 

mellékszárnyában található számvevő irodába, hogy megbeszéljen pár 

dolgot az alkalmazottakkal. 

Utasításokat adott, majd gondosan átnézte a bemutatott iratokat. 

Amelyekben hibát talált, visszaadta, a megfelelőket pedig jóváhagyta. Volt 

néhány különösen fontosnak tűnő dokumentum, ezeket betette az 

irattartójába. Úgy gondolta, majd később a dolgozószobájában tüzetesebben 

is átvizsgálja a kérdéses tételeket. 

Amikor az órája jelezte, hogy már csak néhány perc van hátra a közös 

reggeliig, talpra szökkent, és sietve távozott az irodából. Először a 

dolgozószobájába ment, itt letette az iratokat, majd fiatalos lendülettel el-

indult a képtárba. 

Vivian úgy helyezte el a festőállványt, hogy Lady Gwendolin képe a lehető 

legjobb megvilágítást kapja, így ő háttal ült az ajtónak. Annyira 

belefeledkezett a munkába, hogy nem hallotta meg a belépő lordot. 

Londry csak akkor köszönt, amikor a leány háta mögé ért. Megkérte 

Viviant, hogy ne zavartassa magát. Csak azért jött, hogy megkérdezze, 

nincs-e szüksége valamire, s tetszik-e neki a munka. 

Vivian elmosolyodott, majd folytatta a festést.  

- Csalódni fog, Mylord, ha azt hiszi, hogy már láth a t  valami eredményt. 

Még csak az előkészületeknél tartok. Amint látja, az imént hordtam fel a 

vászonra az i lapot. 

- Mik azok a fekete vonalak a képen? 

- Szénnel vázlatosan megrajzoltam Lady Gwend o l i n  körvonalait. Annyira 

megragadott a festmény, hogy ma éjjel azzal álmodtam. Tulajdonképpen 

nem is a képről, hanem arról, akit ábrázol. 



- Ó, tehát nyugtalanul aludt az első éjszakán a kast é l y b a n ?  

- Egyáltalán nem. De ahogy említettem, Lady Gwend o l i n  még az 

álmaimba is beférkőzött. 

- Szabad kérdeznem, mit álmodott? Azt tartják, hogy az új helyen töltött 

első éjszaka álma valóra vál i k .  

Vivian egy kissé elpirult. 

- Ebből az álomból biztosan nem lesz valóság - nevette el magát. - 

Csodálatos esküvőről álmodtam. A jegyespár vezette a násznépet a kastély 

előcsarnokába, amely úgy volt feldíszítve, mint egy templom. Lady 

Gwendolin volt a menyasszony, a vőlegény pedig Sir Percy. 

- Az unokaöcsém és Lady Gwendolin? - hitetlenkedett a lord, miközben 

feszülten figyelte a leányt. - Ebből valóban nem lesz semmi. Túl nagy 

köztük a korkülönbség! Arról nem is beszélve, hogy a lady már több mint 

száz éve elhunyt. De lehet, hogy mást jelent az álom. Kérem, meséljen 

tovább! - A lord úgy vélte, hogy Vivian nagyon sokat gondolhat Percyre, ha 

a fiú az álmaiban is megjelent. 

A leány ismét felkacagott. 

- A legfurcsább az volt az egész álomban, hogy a lady ugyanazt a r uhá t  

viselte, m i n t  a festményen, s hozzá egy leheletfinom csipkefátyol takarta 

az arcát. Az egész násznép régimódi r u hák ba  öltözött. Láttam köztük 

olyanokat, akik it t  a képtárban va nna k  megörökítve. Ezzel szemben Sir 

Percy fr akk ja  a legújabb divat szerint való volt. Nem különös? - kérdezte 

Vivian, s közben gondosan elhallgatta, hogy á lmá ba n  az volt az érzése, 

mintha ő maga lépkedett vo lna  Lady Gwendolin ruhájában Percy oldalán, 

ak i végtelenül boldognak tűnt. 

Londry azonban megérezte, hogy V iv ia n  átsiklott az álom néhány 

részletén. Ám nem feszegette a kérdést, csak ennyit fűzö t t  hozzá: 

- Érthető az álma, hiszen a tegnap átélt dolgok köszönnek benne vissza. Azt 

szűröm le belőle, hogy a kisasszony érdekesnek találja a Londry-kastélyt, és 

mindent, ami összefügg vele. 

- Ez természetes. Hogy is lehetne másként? Képzelje csak el, milyen 

benyomást tesz rám ez a környeze t !  Még mindig úg y  érzem magam, 

mint  a mesében. 

- Tehát nem találná kellemetlennek, ha örökre it t  kellene maradnia? 

- Annyi festménye azért még önnek sincs, hogy életem végéig ellásson 

munkával - tért ki a válasz elől a lány. 

- Majd újragondolom az időbeosztását! 

Londry ezt tréfának szánta, ám Vivian mégis észrevette a szemében ülő 

csendes szomorúságot. Eszébe jutottak Percy szavai, amelyeket azon a 

holdfényes éjszakán mondott neki a hajón az unokabátyjáról. Istenem, 

milyen jó is lenne, ha valamiképp enyhíthetne a lord bánatán! Szerette volna 

megszabadítani a bű nt udattól. Egy ideig nem szólt egyikük sem, majd 

Vivian nekiállt kikeverni a színeket a palettán. 

- Mily büszke és boldog érzés lehet a Londry- kastély urának lenni! - szólalt 

meg elmélázva. 



- Csak a magány ne gyötörne! - sóhajtott fel Londry vágyakozón. 

- De hiszen it t  van Sir Percy is! 

- Percy egy nap meg fog nősülni, és magamra hagy - mondta a lord, és 

átható pillantást vetett a leányra, aki először elpirult, majd falfehér lett. 

Hosszú percekbe tellett, amíg Vivian újra összeszedte magát, és fel, mert 

tenni egy kérdést, amely már régóta gyötörte. 

- Sir Percy már jegyben jár? 

- Még nem. - A lord észrevette, hogy Vivian kezében megremeg az ecset. 

- Tegnap úgy tűnt nekem, hogy Sir Percy és Miss Vane viszonya több mint 

barátság - jegyezte meg színlelt nyugalommal a lány, ám a legnagyobb 

igyekezet ellenére is aggodalom csendült ki a hangjából. 

- Szóval ez nyomja Vivian lelkét! - gondolta Londry. Eltöprengett, 

miképpen adhatna megnyugtató választ a kérdésre. A hosszú hallgatást a 

leány a neheztelés jelének vélte. Attól félt, hogy esetleg olyasmiről fagga-

tózott, ami csak a családra tartozik. 

- Bocsásson meg, ugye tapintatlan kérdést tettem fel? 

- Egyáltalán nem - tiltakozott mosolyogva a lord. - Úgy érzem, vagyunk már 

olyan jó viszonyban, hogy ilyesmit is nyugodtan megkérdezzen. Éppen azon 

gondolkoztam, elképzelhető-e, hogy Percy egy nap összeköti az életét 

Rosamonddal. Ám határozott nemmel válaszoltam a kérdésre. Túl jól 

ismerik már egymást. Tulajdonképpen Rosamond kisasszony születése óta. 

Gyakran találkoztak Londonban is. Amióta az unokaöcsém a kastélyban 

lakik, és Miss Vane állandóan a nagymamájánál időzik, szinte mindennap 

találkoznak. Jól megértik egymást, őszintén megbeszélhetik a dolgaikat. De 

talán éppen ez a baráti viszony akadályozza meg, hogy a kapcsolatuk valaha 

is szorosabbá váljon. Vane kisasszony egyáltalán nem Percy esete. 

Amennyire én tudom, az unokaöcsém még nem kötelezte el magát - tette 

hozzá végül a lord, s jól látta, hogy Vivian mennyire megkönnyebbül a 

szavai hallatán. 

- Nagyon kedves, hogy ilyen kimerítő választ adott a butácska kérdésemre - 

felelte nyugodtan a leány. - Valóban tapintatlanság volt tőlem. 

Londry úgy vélte, hogy a máskor oly tapintatos és visszafogott Vivian nyílt 

érdeklődése azt bizonyítja, mennyire fontos neki ez a kérdés. 

- Örülök, hogy ennyire érdekli a családunk - igyekezett megnyugtatólag 

másra terelni a szót. - Biztosra veszem, hogy kegyed nem képes 

tapintatlanságot elkövetni. Egyébként ma délután Lady Seattle-nél fogunk 

teázni. A lady, hogy is mondjam... Nos, készüljön fel rá, hogy egy igazi 

csodabogárral fog találkozni! Nem szabad semmin megütköznie, és ne 

mutassa ki, ha esetleg a lady váratlan kérdései vagy megjegyzései meglepik! 

Lady Seattle olykor a büszke várúrnő, máskor meg épp ellenkezőleg, az 

egyszerű nép gyermekének benyomását kelti, de mindig mesterkéletlen és 

egyenes. Ne lepődjék meg tehát, ha a legelképesztőbb kérdésekkel 

ostromolja majd magát! Válaszoljon mindig legjobb belátása szerint, s 

közben gondoljon arra, hogy megismerhet egy csodálatos, idős hölgyet! 



- Ó, már előre örülök a találkozásnak! Tudja, nagyon kedvelem az 

úgynevezett csodabogarakat, akik makacs elszántsággal járják a maguk 

útját. 

- A lady egyébként szerfölött szellemes és művelt asszony, és időnként 

kitűnő társaság. 

- Abban a kastélyban lakik az unokájával, amely mellett idefelé 

elhaladtunk? 

- Pontosan. A kastéllyal kapcsolatban is számítson némi meglepetésre. A 

Seattle család elszegényedett, alig van bevételük. Föld és birtok szinte már 

nem is tartozik a kastélyhoz. Ha a lady az uralkodó kegyéből nem részesülne 

rendszeres juttatásban, bizony rájuk járna a rúd. Most azonban itt a reggeli 

ideje! Kérem, egyelőre fejezze be a munkát! 

Vivian letette az ecsetet és a palettát. Kibújt fehér köpenyéből, gondosan 

összehajtogatta, és a karosszék támlájára tette. Mutatós, moha zöld ruhát 

viselt, fehér gallérral és kézelővel. A ruha nagyon egyszerű szabású volt, 

Vivian mégis elegáns és előkelő látványt nyújtott. 

- Engedje meg, hogy kezet mossak, aztán máris csatlakozom önökhöz. 

- Csak szaporán, mert ha Percy több mint két órát kényszerül lóháton tölteni, 

mindenkit az ellenségének tekint, aki miatt várnia kell a megérdemelt 

reggelire. 

- Isten őrizz, hogy ellenségemmé tegyem Sir Percy t! - kiáltotta távozóban 

Vivian. 

Londry elbűvölten nézett utána, majd elindult az étkező felé. 

Coper asszony éppen utasította az inast, hogy kezdje el felszolgálni a 

reggelit, mert Percy valóban borús ábrázattal méregette az üres asztalt. 

Lord Londry megkopogtatta a vállát. 

- Az én hibám, hogy még egy percet várnod kell, mert feltartottam Bruns 

kisasszonyt. 

- Ó, szóval együtt voltatok? 

- Igen. Egy félóráig figyeltem, hogyan készül a festmény. Közben 

kellemesen elbeszélgettünk. 

- De jó neked! - jegyezte meg halkan Percy, hogy a lordon kívül más ne 

hallhassa. 

- Látod, én nem irigykedem, hogy naponta egy órát vele tölthetsz, amikor 

lovagolni tanítod - nézett rá megrovóan a lord, majd egymásra nevettek. 

Kisvártatva betoppant Vivian. Percy üdvözölte és megkérdezte, hogy aludt 

az első éjjelen. Köszöni, jól, felelte Vivian. 

- Ugye, Percy, amit az ember az új otthonában első éjszaka álmodik, az 

valóra válik? - kérdezte Londry derűsen. 

A fiatalember ebből megértette, hogy a lány valami kellemeset álmodott. 

- Úgy bizony, az első álom beteljesül - bizonygatta hát hevesen. - Szabad 

megtudnom, Miss Bruns, miről szólt az álma? 

Vivian arca lángba borult. 

- Ostobaság csupán, mint a legtöbb álom - felelte mégis egykedvű 

mosollyal, s a fiatalemberben ezek után valóban felébredt a kíváncsiság. 



- Elmesélhetem az álmát? - kérdezte a lord. 

- Hogyne - vonta meg a vállát tettetett közönnyel Vivian. 

- Miss Bruns azt álmodta, hogy feleségül veszed Lady Gwendolint. 

Percy meglehetősen elképedt a gondolatra, de aztán felcsillant a szeme. 

- Soha nem választanék nálam idősebb arát - mondta némi töprengés után. 

Vivian és Londry nevetésre fakadtak. 

- Mi olyan nevetséges ezen? - pillantott hol egyikükre, hol másikukra a fiú. 

- Valószínűleg mindkettőnknek eszébe jutott az álombéli nászmenet, amely 

a kastély templomi díszbe öltöztetett előcsarnokában ért véget. Az összes 

vendég korabeli ruhákban vonult fel, Lady Gwendolin ugyanazt a ruhát 

viselte, mint a képen. Egyedül te feszítettél divatos frakkban! 

Coper asszony is felkacagott az elképedt Percy láttán. Vivian és Londry vele 

nevetett. 

- Boldog vagyok - mondta a fiatalember, miközben sonkát és tükörtojást vett 

a tányérjára -, hogy ilyen mókás álommal örvendeztethettem meg a 

kisasszonyt. Az én álmom viszont nagyon komoly volt. 

- Hadd halljuk! - fordult felé kíváncsian a lord. 

- Soha! Inkább meghalok! Tudod, ezt az álmot csak a jövendőbelimnek 

fogom elmesélni, ha egyáltalán lesz ilyen. Mások úgysem értenék. 

Vivian egyszeriben elsápadt, rózsás ajkáról nyomtalanul eltűnt az iménti 

önfeledt mosoly. Percy megkapta az elégtételt. 

Lady Seattle egy kis szalonban fogadta a vendégeit. Begyújtatott a 

kandallóba, mert maga is fázott kissé, hiszen a nagyrészt lakatlan házban 

állandóan hideg volt. 

Vivian roppant méltóságteljesnek találta az idős hölgyet, amikor a két férfi 

oldalán elébe járult. A lady egy régmúlt időket idéző, magas támlájú széken 

trónolt. Valaha divatos, szürke ruhát s hozzá félhosszú ujjú szőrmebundát 

viselt. Hófehér haját szintén divatjamúlt kontyba rendezte. Fekete szeme 

fiatalosan csillogott. Ültében kézcsókra nyújtotta a kezét előbb az urak, 

majd rövid habozás és némi vizslató pillantások után Vivian felé is. A 

fensőséges jelenségtől elbűvölt leány udvariasan az ajkához emelte a lady 

kezét, aki finom főhajtással jelezte, hogy helyénvalónak és illedelmesnek 

találja Vivian viselkedését. 

- Boldoggá tesz, hogy újra láthatom, Lord Londry, s önnek is nagyon 

örülök, Sir - fordult először a lord, majd pedig Percy felé. - Ám a mai napon 

leginkább az ifjú hölgyvendég érdekel. Kérem, foglaljanak helyet! Azért 

ebben a kis szalonban fogadom önöket, mert kellemesebb itt, mint odaát a 

hűvös fogadóteremben. 

A lord szertartásosan bemutatta Viviant, aki szemlátomást máris jó 

benyomást tett az idős hölgyre. 

- Rosamond mesélte, hogy a fiatalúr jókedve a régi. Örömmel hallom - 

fordult aztán a kastély úrnője fensőséges nyugalommal Percy felé. 

- Ön is tudja, Mylady, nem egykönnyen vesztem el a derűmet - hajolt meg 

Percy mosolyogva. 

- Így van. S már kezdtem is hiányolni. 



- Kimondhatatlan büszkeséggel tölt el, hogy ily nagyra értékeli a 

társaságomat. 

- Már említettem önnek, Percy, hogy nagymama minden ritkaságot nagy 

becsben tart - jegyezte meg Rosamond csipkelődve. 

Lady Seattle az unokája felé fordította barázdált arcát. 

- Kotnyeles vagy, kislányom, de igazad van. Szóval a Londry-kastély 

festményeit fogja lemásolni, Miss Bruns? - kérdezte az új ismerőstől. 

- Lord Londry volt oly kegyes, és megbízott ezzel a munkával. Nagyon 

hálás vagyok érte - felelte Vivian. 

Lady Seattle ismét könnyedén bólintott, majd egy pillanatra szeméhez 

emelte a lornyont. 

- Bocsásson meg, kedvesem, ha időnként a szemüvegemen át fogok önre 

pillantani - szabadkozott kissé restelkedve -, de másként nem tudom kivenni 

a vonásait. Rosamond már mesélt a kegyed szépségéről.  

- Örömmel osztom a véleményét. Rosamond, azt hiszem, eljött a teázás 

ideje! - fordult hirtelen szigorú arccal az unokája felé, s parancsoló 

kézmozdulata jelezte, hogy ideje lenne behívni a lakájt. 

Miss Vane azonnal kiadta az utasítást, mire a szomszédos szobában 

várakozó lakáj begurította a tálaló kocsit, és megterítette az ablak melletti 

teázó asztalkát. 

Lord Londry máris a lady mellett termett, udvariasan a karját nyújtotta neki, 

és felsegítette, majd odakísérte az asztalhoz. Az öreg hölgy jólesően süppedt 

egy öblös karosszékbe. 

A vendégek is helyet foglaltak. Rosamond körbeadta a csészéket, miután az 

inas kitöltötte az illatosan gőzölgő teát. Körbekínált két ezüsttálat is: az 

egyiken apró teasütemény volt, a másikon hideg sülttel rakott szendvicsek 

sorakoztak. 

Percynek köszönhetően hamarosan élénk társalgás folyt a kis asztal körül. 

Viviant meglepték Lady Seattle szellemes és sziporkázó megjegyzései. 

Néha talán kissé nyersebbre is sikerültek a kelleténél, mindenesetre senki 

sem ütközött meg rajtuk. Az öreg hölgy időnként meglehetősen sarkítottan 

fogalmazott, ugyanakkor mindig fején találta a szöget. 

Eddig még senki nem hozta szóba a jókora csomagot, amelyet Percy hozott, 

s már korábban az asztal közepére állított. A lady időnként érdeklődve 

rápillantott, ám egy szóval sem tett róla említést, noha jól tudta, hogy 

ajándékot rejt. 

- Lord Londry hatalmas doboz bonbont hozott nekem Berlinből - 

dicsekedett a maga ajándékával Rosamond a teázás után. - Már felvitettem a 

szobámba. 

- A lord lovagiassága közmondásos - mosolygott a lady Londryra. 

- Bátorkodtam kegyednek is hozni némi csekélységet, Lady Seattle. Szabad 

átadnom? 

A kérdezett nagyon meggyőzően adta a meglepettet. 

- Nocsak? Hát énrám is gondolt, egy ilyen vénasszonyra? 



- A drága barátnémra - helyesbített a lord. - Mivel kegyed az előrehaladott 

kora miatt már nem utazik, úgy gondoltam, érdekelni fogja néhány divatos 

újdonság a német fővárosból. 

- A berlini kirakatok telis-tele vannak remek portékával. Londonban sem 

lehet jobbat találni. 

A lord Percy segítségével kicsomagolta az ajándékokat. 

Valóban számtalan csinos és szemrevaló holmi került elő: egy csodálatos 

krokodilbőr kézitáska, egy finoman metszett kristálypohár, néhány elragadó 

nipp és egyéb csecsebecsék. Oly kedvesnek tűntek, akár a színes 

játékszerek, miközben egytől egyig méregdrága holmi volt valamennyi. Az 

ajándékokat sorban a lady elé rakták. Vivian és Rosamond is segédkeztek, 

óvatosan lehántották a csomagokat borító finom selyempapírt. Az idős 

hölgy boldogan figyelte a szebbnél szebb holmikat. Némelyiket kézbe is 

vette, és a lornyonján keresztül gyönyörködött bennük. 

- Hihetetlen! - szólalt meg végül elragadtatva a felhalmozott ajándékok 

láttán. - Ily csodálatos dolgokat lehet Németországban kapni? Eddig csak 

Párizsban lehetett ilyesmihez hozzájutni. 

- Azt hiszem, Párizs épphogy csak egy hajszállal vezet e tekintetben. 

Nagyon megleptek bennünket a berlini kirakatok. Remélhetőleg tetszenek az 

ajándékok, Lady Seattle. Percy és én sokat törtük rajta a fejünket, mivel 

okozhatnánk önnek igazi örömet. 

 - És mindezt értem tették, egy ilyen öregasszonyért?  Percy, egyre 

rokonszenvesebbnek találom önt. Lord Londrytól már megszoktam az efféle 

nemes gesztusokat, ám önben most fedezek fel első ízben lovagi érékét. 

- Isten a megmondhatója, mily csapás, hogy az unokabátyám mindig egy 

lépéssel előttem, jár - adta a sértődöttet Percy. - Úgy érzem magam mellette, 

mint egy siralmas másodhegedűs. 

- Másodhegedűs létére egészen jól játszik - kuncogott a lady. 

- Ne tévessze meg a látszat! 

- Csak nehogy elbízza magát, Sir! 

A vidám szócsatát követően Miss Vane felajánlotta Viviannek, hogy 

körbevezeti a kastélyban. Percy is csatlakozott hozzájuk, így Londry és 

Lady Seattle kettesben maradtak. 

- Drága lordom, elbűvölő teremtés ez a Miss Bruns. És milyen kitűnően 

beszél angolul! Tulajdonképpen hol talált rá? - tudakolta az idős hölgy. 

- A berlini Frigyes Császár Múzeumban. Percyvel láttuk, amint egy 

Rembrandt-képről készít másolatot. Nagyszerűnek találtuk a munkáját. 

Mivel már régi vágyam, hogy a vadászkastélyomban kitegyek egypár 

másolatot, elhatároztam, hogy megragadom az alkalmat. 

- Még soha nem említette eme szándékát. 

- Lehetséges, hogy csak Percynek beszéltem róla. 

- O, kedves lordom, ön megengedheti, hogy valóra váltsa a vágyait - mondta 

Lady Seattle sóhajtva. - Nekem már egyetlen festményem sincs, amelyet 

érdemes lenne lemásolni. Egyébként örülök, hogy négy szemközt 

beszélgethetünk. Nagyon aggódom Rosamond jövője miatt. Mi lesz, ha a 



halálom után a királyi udvar nem folyósít több járadékot? Az unokámnak 

akkor mindössze évi háromszáz font jövedelme marad, meg a kastély, ami 

csak nyeli a pénzt. Rosamond tulajdonképpen kiadhatná bérbe az épületet, 

hiszen léteznek újgazdagok, akik nem sajnálják a pénzt ilyesmire. De akkor 

hol fog lakni szegénykém? 

- Ha úgy alakul, Miss Vane fenntarthatná a kastély néhány helyiségének a 

használati jogát a bérleti szerződés idejére. Egyébként az unokaöcsémmel 

egyetemben szívesen segítek önöknek tanáccsal és tettel egyaránt. 

- Ebben biztos vagyok, és ez kissé meg is nyugtat. Sir Percy a hevessége 

ellenére megbízható fiatalember. 

- Pontosan. 

- Korábban gyakran megfordult a fejemben, hogy ő és Rosamond milyen 

szép pár lenne. Sir Percy előtt fényes jövő áll, és én biztonságban tudhatnám 

az unokámat. De ebből a pajtáskodó barátságból, ahogy meglátásom szerint 

a két fiatal érintkezik, nem sülhet ki semmi komoly. Túlságosan fesztelenek 

ahhoz, hogy egymásba szeressenek. 

- Ezt én is biztosra veszem - nevette el magát a lord a lady méltatlankodása 

hallatán. - Túlságosan jól ismerik egymást ahhoz, hogy megforduljon a 

fejükben az egybekelés gondolata. Egyébként, köztünk szólva, Percy már 

másnak adta a szívét. 

- Gondoltam, hogy oda az utolsó remény is! - csapott a lady az asztalra. - 

Szóval szerelmes a fiatalúr! Érdekes, mindig azt gondoltam, hogy kizárólag 

bolondságokon jár az esze. És mikor lesz az esküvő? 

- Azért ott még nem tartunk. Úgyszólván akad még néhány áthidalandó 

probléma. 

- Én meg már előre örültem a lakodalomnak. Legalább Rosamond ismét 

társaságban forgott volna. Honnan az ördögből fog férjet találni magának? A 

nőtlen fiatalemberek mind Londonba vagy Indiába mennek. A 

környékünkön Sir Percy kivételével egyetlen ifjú sem akad, aki kérőként 

szóba jöhetne. Isten a tanúm rá, hogy nincsenek túlzott igényeim, és 

Rosamond sem szövöget rózsaszín álmokat. De honnan a csodából kerítsek 

neki udvarlót? 

- Rosamond kisasszony még fiatal. 

- Húszesztendős múlt, maholnap betölti a huszonegyet. Az én időmben 

vénkisasszonynak csúfolták az ilyet. Már az is megfordult a fejemben, hogy 

megkérem az udvari méltóságokat, találjanak Rosamondnak valamiféle 

állást a királyi udvarnál. De képzelje csak el ezt a nagyszájú teremtést abban 

a környezetben! 

- Ön is az udvarnál szolgált, Mylady - jegyezte meg Londry mosolyogva. - 

Azt mesélik, hogy pont a találó megjegyzései miatt örvendett különös 

népszerűségnek. 

- Csak nem hízelegni akar egy élemedett korú hölgynek? Drága lordom, 

roppant körültekintőnek kell annak lennie, akinek fel van vágva a nyelve. 

Az unokám pedig, sajnos, nem az. Azon kívül, ki tudja, meddig lesz még 

királyi udvar, hiszen egész Európában inognak a trónok. 



Meghallották, hogy a többiek közelednek. 

- Mindenesetre felesleges aggódnia - tette még hozzá gyorsan a lord. 

- Amíg kegyed él, Rosamond nem fog nélkülözni. S ön remélhetőleg még 

hosszú évekig kiváló egészségnek örvend. Arra pedig mérget vehet, hogy 

Rosamondot soha nem fogják cserbenhagyni a barátai. 

Az idős hölgy hálásan megszorította Londry kezét. 

Percy visszatért a hölgyekkel. 

- Tudod, kedves bátyám, Miss Bruns sokkal érdekesebbnek találja ezt a 

kastélyt, mint a mienket. 

- Ilyet nem állítottam! - szabadkozott Vivian. 

- De minden helyiségben valami hihetetlenül romantikus, sőt, néhol 

egyenesen festői vonást fedezett fel. 

- Hallgasson, Percy! Csak a sárga irigység beszél magából, mert Bruns 

kisasszony olyan szépségekre mutatott rá, amelyek eddig nekem sem tűntek 

fel! - torkolta le Miss Vane. - De most már tudom, micsoda kincset rejt a 

kastélyunk! Nagymama és én az összes zugot át fogjuk kutatni, hogy 

minden értéket napvilágra hozzunk. 

A fiatalok egy ideig még vitatkoztak, majd mindhárman kacagásra fakadtak, 

s végül ünnepélyesen kibékültek. Az idős hölgy és a lord mosolyogva 

figyelték a jelenetet. Lady Seattle kíváncsian érdeklődött, vajon hol is 

lapulnak azok a kincsek. 

- Holnap körbejárjuk az épületet, és az összeset megmutatom neked - 

mondta Rosamond. - Bízhatsz bennem, elsőrangú történelmi nevezetességet 

csinálok a kastélyodból! A látogatók természetesen csak borsos belépődíj 

ellenében nézhetik meg a páratlan értékeket. 

- Persze nem léphetnek be, csak nemezpapucsban, nehogy összekarcolják a 

csodás parkettánkat, amit ily módon ők fognak a filctalpaikkal tükörsimára 

fényezni. Ez bevett szokás a királyi palotákban is. 

- Kíváncsivá teszel, kislányom. Mennyibe fog kerülni a belépőjegy? - 

kérdezte máris királynői nyugalommal Lady Seattle. 

Rosamond megdörzsölte az orrát, majd így szólt: 

- Egy fontnál kevesebbért senkit sem engedek be. Számoljunk csak! Egy 

nap százan tekinthetik meg a kastélyt, az ugyebár száz font naponta, 

háromezer font havonta, és harminchatezer font évente! Megvan a ho-

zományom! 

- Ezt gyorsan kiszámoltad. Csak egy dolog nem világos előttem - 

kötözködött az idős hölgy tréfásan. 

- Hallgatlak, nagymama. 

- Honnan szerzel naponta száz embert, akik hajlandóak egy fontot fizetni? 

Az egész társaság nevetésben tört ki. Ez után a leghajmeresztőbb javaslatok 

hangzottak el, hogy miképpen lehetne szép szóval, vagy ha úgy nem, hát 

furfanggal naponta száz embert a kastélyba csalogatni. Épkézláb megoldást 

azonban senki nem tudott. 

- Ne félj, nagymama, majd én megtalálom a módját! - bizonygatta mégis 

Rosamond. 



Később, miután Lady Seattle és Rosamond kisasszony elfogadták a lord 

meghívását a vasárnapi villásreggelire, a vendégek elbúcsúztak és 

hazaindultak. 

Viviant teljesen lenyűgözte a lady. Nem kevésbé a kastély és Rosamond, aki 

egyáltalán nem viselkedett fellengzősen, és nem célozgatott a férjhez 

menésre. Vivian azon töprengett, vajon miért érdekli ennyire, hogy 

Rosamond és Percy egybekelnek-e. Jó ideje ugyanis nem hagyta nyugodni 

ez a kérdés. 

Maga is meglepődött rajta, milyen könnyedén illeszkedett be az előkelő 

társaságba. Azon is elcsodálkozott, hogy teljesen egyenrangúként kezelték, 

és úgy bántak vele, mint akármelyik finom hölggyel. 

Hazafelé nem állhatta meg, hogy ne tegyen említést erről a meglátásáról a 

vendéglátóinak. 

- Ennek az, az oka - magyarázta a lord türelmesen -, hogy kegyed pontosan 

úgy viselkedik, ahogy úri társaságban szokás. Egyébként a művelt 

emberekhez úgy viszonyulunk, mint akiket a társadalomban velünk egyenlő 

rang illet meg. Vidéken talán azért sem olyan merevek az úgynevezett 

társadalmi korlátok, mert az előkelő családok ősei között több olyan is akad, 

aki polgári sorban élt, mielőtt megörökölte volna a rangot és a vagyont. 

Miután visszaérkeztek a kastélyba, Vivian szeretett volna dolgozni még egy 

órát. A lord azonban hallani sem akart róla. Percy ismét kilovagolt a 

földekre, Londrynak pedig az egyik alkalmazottal volt megbeszélnivalója. 

- Szóval csak önök dolgozhatnak, én nem. Ez nem járja! - adta a durcásat 

Vivian. - Legalább annyit engedjenek meg, hogy néhány dolgot 

előkészítsek, hogy holnap gördülékenyebben folytathassam a munkát! 

- Valami azt súgja, amúgy sem tarthatnánk kegyedet vissza, mihelyt 

látótávolságon kívül leszünk. Hát jó, akkor inkább engedélyezek egy 

félórányi munkát! - mosolygott Londry. 

Miután elváltak, Vivian elindult a képtárba. Az előkészítő munkálatok során 

sok mindent meg lehet tudni egy festményről. Vivian elvégzett néhány mé-

rést, folytatta a háttér kialakítását, és kiigazított ezt-, azt. 

Vacsoráig volt még idő bőven, így sokat haladt előre. Ám alig ütött az óra 

hetet, amikor megjelent a lord. 

- Már jócskán lejárt a harminc perc, kisasszony! - mondta szemrehányón. 

- Ne legyen ilyen szigorú! Be kell fejeznem ezt a részt, különben holnapra 

beszárad a festék. Még legalább tíz percre van szükségem. 

- Jól van. De elővigyázatosságból itt maradok, és figyelem az órát - 

figyelmeztette mosolyogva a lord, majd a festőállványhoz lépett. - Ilyen 

gyorsan halad? 

- Azt hinné az ember, hogy a háttér megfestése nagy előrelépést jelent. Ám a 

részletek finom kidolgozása jóval több időt vesz igénybe.  

Londry kerített egy széket, és leült a leány mellé. 

- Szívesen nézném, hogyan dolgozik, ha nem zavarok. 

- Egyáltalán nem. Tudja, a Múzeumban már megszoktam a nézelődőket. 



A lord azonban inkább Viviant nézte, mintsem a vásznat. Mint mindig, 

ezúttal is megcsodálta a leány kecses kezét. A fiatal festőnő ebben is Lady 

Gwendolinra hasonlított. 

A férfi egy ideig szótlanul üldögélt, majd mély sóhaj szakadt fel a kebléből. 

Vivian megfordult. Újfent eszébe jutottak Percy szavai. 

- Ne szomorkodjék, Mylord! - mondta együtt érzőn. 

- Sajnos megvan rá az okom. Nem tudom leróni a nyomasztó adósságomat. 

Jó szándékban nincs hiány, de az illető, aki ellen vétkeztem, nem akarja 

megengedni, hogy jóvátegyem a bűnömet. 

Vivian nem tudta, elárulhatja-e a lordnak, hogy ezt már hallotta Percytől. 

Nagyon megindította a férfi szomorú tekintete, és megismételte, amit 

korábban Percynek is mondott. 

- Ha őszintén megbánjuk vétkeinket, akkor azok megbocsátást nyernek. 

Még úgy is, ha ténylegesen nem tehetjük jóvá, amit elkövettünk. 

- Ezt mondja kegyed. De aki ellen én vétkeztem, nem akar feloldozást adni. 

Viviannek eszébe jutott a saját példája, és a támogatás, amelyet nem akar 

elfogadni Mister Gordontól. Halkan felsóhajtott. 

- Talán, talán az illető nem is sejti, hogy ön vezekelni akar. Nyíltan és 

őszintén a tudomására kellene hoznia. Attól meglágyul a neheztelő szív. 

- S ön szerint, akkor kész lesz megbocsátani? 

- Biztosan, uram. Próbálja csak meg! Egyébként nem is akarom elhinni, 

hogy ilyen súlyos teher nyomja az ön vállát. Talán a sors akarata volt, amely 

elől, sajnos, nincs menekvés. 

 - Lehet, hogy igaza van. Talán valóban így volt megírva a sors könyvében. 

Egyszer szívesen meggyónnám kegyednek a vétkemet, és megkérdezném, 

vajon van-e rá bocsánat vagy valóban nincsen. 

Vivian elsápadt a súlyos szavak hallatán.  

- Igazán megható, hogy ki akarja önteni a szívét. De miért épp nekem? 

- Mert kegyed talán mindenkinél pártatlanabbul ítél. Az unokaöcsém, aki 

tud mindenről, feloldozást adott nekem. Csakhogy ő részrehajló. Mondja 

csak, ha lesz hozzá elég bátorságom, hajlandó lenne egy nap meghallgatni a 

gyónásomat? 

Viviant mélyen megindította a férfi esdeklő tekintete. . 

- Természetesen kész vagyok meghallgatni - hadarta zavartan. - Nagy 

megtiszteltetésnek veszem, ha beavat a bizalmába, hiszen ez a legnagyobb 

megbecsülés jele. 

- Köszönöm - sóhajtott fel megkönnyebbülten a lord. - De látom, hogy 

közben felvitte az összes festéket, vagyis mára tényleg vége a munkának. 

Vivian engedelmesen letette az ecsetet és a palettát. Elindult a szobájába, 

hogy rendbe hozza magát. 

Még mindig az iménti párbeszéd körül forogtak a gondolatai. Úgy érezte, rá 

is illenek Londry szavai. Vajon nem kell-e saját magát is szívtelennek 

tartania, hiszen ő is vonakodott megbocsátani egy embertársának. 

Elhatározta, hogy haladéktalanul levelet ír Reginald Gordonnak. 



A következő napokban Vivian sokat haladt előre a munkájával. 

Szerencsésen túlesett az első lovaglóórákon is, és Percy legnagyobb 

örömére tehetséges tanítványnak bizonyult. 

Esténként, miután a napi munkától elfáradva visszavonult a szobájába, az 

urak még egy órára átmentek a könyvtárba. Ilyenkor többnyire a nyitott 

könyvszekrény előtt ültek, és az iratokat bújták. 

Vasárnap reggelire meghívták Lady Seattle-t és az unokáját. Vivian mindig 

örült, ha találkozhatott a hölgyekkel. Rosamond kisasszony a múltkori 

látogatása óta nem járt a Londry-kastélyban. A lova nemrégiben lesántult az 

egyik lábára, s a lány nem akarta erőltetni, mielőtt meg nem gyógyul 

teljesen. Lord Londry megígérte, hogy vasárnap autót küld a vendégekért, 

mivel a ladynek csak egy könnyű homokfutója volt, amivel a nyári 

melegben tudott csak kikocsikázni. 

Vasárnap délelőtt Vivian kinézett az ablakon, és látta, amint az autó elindul. 

Kora reggel, amikor megérkezett az aznapi posta, a lord feltűnő sietséggel 

csúsztatott a mellényzsebébe egy levelet. Reggeli után Percy és Vivian 

kilovagoltak, Londry pedig a dolgozószobájába sietett. Azonnal kinyitotta a 

borítékot, amelyen az ügyvédje pecsétje volt. A boríték egy újabb levelet 

tartalmazott, melyet Reginald Gordon úr nevére címeztek. 

Reszkető kézzel felbontotta, majd olvasni kezdte a levelet, amelyet Vivian 

Bruns írt néhány nappal korábban. Olvasás közben hol kipirult, hol meg 

elsápadt az arca. Amikor a végére ért, izgatottan felugrott, s fel-alá kezdett 

járkálni a szobában. Egy idő után újra átfutotta az írást, majd kezével 

gyengéden végigsimította a gyöngybetűkkel teleírt finom papírt. 

Türelmetlenül várta Vivian és Percy hazatértét. Égett a vágytól, hogy 

megmutassa unokaöccsének a levelet, és kikérje a véleményét. 

Végre meglátta a közeledő fiatalokat. Megvárta, amíg a leány belép a házba, 

majd gyorsan kinyitotta az ablakot, és intett Percynek. 

 - Mi történt, Reginald? - kérdezte a fiatalember a dolgozószobába lépve az 

izgatottan elébe siető lordtól. 

A lord hellyel kínálta, majd felvette a levelet az íróasztalról. 

- Ezt Vivian írta Mister Gordonnak. 

Percy meglepetten nyúlt a papírosért, és feszült várakozással az arcán 

olvasni kezdett. 

 

 

„Tisztelt Gordon úr! 

 

Nem kaptam választ a levelemre, melyben arra kértem, közölje velem az 

összeg nagyságát, amit támogatás címén folyósított a gyámomnak és nekem, 

mert vissza óhajtom fizetni a kérdéses összeget. Lehet, hogy a 

kívánságommal megbántottam vagy megsértettem Önt ,  mert talán így 

akart  törleszteni egy nyomasztó adósságot. Időközben találkoztam egy 

férfival, akit  nagyra becsülök, és láttam, mennyire szenved attól, hogy 

nem tudja jóvátenni a múltban elkövetett bűnét. 



 Elgondolkoztam azon, vajon nem viselkedtem-e magam is túl színtelenül 

Önnel, csak azért ,  hogy a büszkeségem ne szenvedjen csorbát. Kérem, 

higgye el, nincs hőbb vágyam, mint megadni Önnek a lehetőséget, hogy 

megszabaduljon a lelkét nyomasztó tehertől. A büszkeségem azonban 

t ilt ja,  hogy pénzt  fogadjak el Öntől Mindkettőnk érdekében, kérem, 

hogy nevezze meg azt  az összeget, amelyet átutalt a gyámomnak, és 

engedje, meg y,  hogy ugyanilyen értékben jótékony alapítványt hozzak 

létre árva gyermekek számára. 

 Nemrég jól jövedelmező munkát  kaptam, í g y  t a l á n  hamarosan vissza 

tudom fizetni a pénzt, amely - másként nem tudom megfogalmazni - égeti a 

kezemet. Kérem, tudassa velem, egyetért-e a szándékommal, és írja meg a 

tartozásom nagyságát .  Ha ezt megteszi, szívesen felmentem Önt az 

édesanyámmal és a velem szemben fennálló adóssága alól. Tudom, hogy 

az édesanyám ugyanígy cselekedne. A je lenlegi  címem: Londry- 

kastély,  Maidstone.  

Valószínűleg a jövőben már nem hallunk egymásról, ezért kérem, higgye 

el, hogy megbocsátok Önnek,  és minden jót kívánok. 

Vivian B r u n s  

 

 

- Hát nem csodálatos, Reginald? - kérdezte Percy csillogó szemmel. 

A lord meghatottan bólintott. 

- Képzelheted, mennyire megindított a levél. Vivian már nem neheztel rám! 

Nemrég meséltem neki a vétkemről. Nagyon együtt érző volt, és megpróbált 

vigasztalni. 

- Természetesen nem sejtette, hogy miatta szenvedek. De úgy látszik, 

alaposan gondolkozóba esett. Lám, a jó szíve nem engedte, hogy 

megtagadja egy embertársától a feloldozást. A büszkesége azonban továbbra 

sem hagyja, hogy elfogadja az általam küldött támogatást, ezért jótékony 

célokra akarja fordítani. Képzeld csak el, Percy, Vivian azért fog dolgozni 

egy egész éven át, hogy előteremtse ezt a pénzt. Közben nem is sejti, hogy 

olyan magasra rúg ez az összeg, hogy eleve kilátástalan a küzdelme. 

Mindabból, amit Vivian mesélt nekünk a berlini életéről, rájöttem, hogy a 

gyám a támogatásnak alig egynegyedét fordította a leány javára. Neked mi a 

véleményed? 

- Egyetértek veled. 

- Mitévő legyek, Percy? Válaszolnom kell a levélre, ugye? 

- Feltétlenül. 

- De mit írjak? 

- Amit a szíved diktál, anélkül hogy elárulnád, ki vagy. Azt tanácsolom, 

hogy legfeljebb a folyósított támogatás egynegyedét nevezd meg, hiszen 

Vivian abban reménykedik, hogy elő tudja teremteni a pénzt. Hangsúlyozd 

ki, mennyire szenvedtél, amiért nem akarta megengedni, hogy jóvá tedd régi 

vétkedet. És mindenképpen írd meg azt is, mennyire örülsz, hogy hajlandó 

megbocsátani. Egyezz bele a javaslatába, mert megérted, hogy a női 



büszkeség nem tesz lehetővé más megoldást. Fejezd ki a háládat, és kívánj 

minden jót. Sőt, talán ajánld fel, hogy Vivian bármikor számíthat a 

támogatásodra, mert nincs hőbb vágyad, mint szükség esetén segíteni. 

A helyedben én nagyjából ennyit írnék. Szerintem most még túl korai lenne 

elárulni a teljes igazságot, és felfedni a kilétedet. Adj Viviannek időt, hogy 

alaposabban megismerhessen, és közelebb kerülhessen hozzád! Hidd el, 

hamarosan annyira fog ragaszkodni hozzád, hogy szinte magától is minden 

jóra fordul! 

- És mi lesz veled? 

- Ne kérdezd, Reginald! Böngésszük tovább az iratokat, hátha rábukkanunk 

a megoldásra! 

- Ha minden kötél szakad, az uralkodó kegyéért folyamodom, de ez tényleg 

csak a legvégső lépés lehet. Egyelőre vegyük elő a csavaros jogászi 

eszünket, és mérlegeljük gondosan a tényeket és a lehetőségeket! Majdcsak 

kisütünk valamit! 

- Remélem is. 

Vivian a festőállvány előtt ült, és nagy szorgalommal másolta Lady 

Gwendolin arcképét. Nem is sejtette, kinek az otthonában lakik. 

Hamarosan meghallotta, hogy megérkezik az autó a vendégekkel. Nem ment 

le azonnal, mert arra gondolt, jelenlétével esetleg zavarná a régi ismerősök 

bensőséges üdvözlését. 

Csak az étkezéshez szólító gongütésre indult el. A házigazdát és vendégeit 

az étkező melletti szalonban találta. 

Lady Seattle mosolyogva nyújtotta csókra a kezét. Amint kiderült, már 

hiányolta Viviant. 

Rosamond barátságosan kezet szorított vele. 

- Örülök, hogy viszontláthatom. Képzelje, nagymama már alig várja, hogy 

összehasonlítsa kegyedet Lady Gwendolin portréjával. Azon töri a fejét, mi 

lehet az oka a meglepő hasonlatosságnak. Alaposan meg akarja vizsgálni az 

ön családfáját. Különösen az angol nagymama keltette fel a kíváncsiságát - 

magyarázta szemlátomást maga is felélénkülve az izgalmas témától, s 

közben fogalma sem volt róla, miért pirul el hirtelen Vivian. Csak Lord 

Londry és Percy sejtették az okát. 

Elindultak reggelizni. A lord a karját nyújtotta Lady Seattle-nak. Percy 

meghajolt, és belekarolt a két ifjú hölgybe. Közben arról áradozott, milyen 

tehetséges lovasnak bizonyult Bruns kisasszony. Miss Vane megemlítette, 

hogy alkalomadtán szívesen kilovagolna velük, mire Percy kerek perec 

kijelentette, hogy csak akkor lehet róla szó, ha Bruns kisasszony már 

biztosan ül a nyeregben. 

Derűs lakoma vette kezdetét. A társalgás gördülékenyen folyt. Ám furcsa 

módon, mihelyt Lady Seattle Vivian családjáról érdeklődött, Percy vagy a 

lord azonnal másra terelte a szót. Vivian nem tudta, hogy ez szándékos-e, 

mindenesetre hálás volt érte. Mit is mesélhetett volna a családjáról? Hogy 

édesanyja egy kishivatalnok leánya volt, és korán megözvegyült anyja abból 

tartotta fenn magát, hogy diákoknak adott ki szobát? 



És az édesapja? 

Mit mondhatott volna róla az előkelő társaságnak? 

Csak fokozta volna a zavarát, ha Lady Seattle tovább kérdezett volna az 

angol nagymamáról. Vivian mindössze annyit tudott róla, hogy az édesapja 

anyja volt. Hiszen még a német nagymamáját sem ismerte, mert nem sokkal 

a születése után meghalt. Hallani viszont éppen eleget hallott róla. A 

rosszmájú Holsteinné ugyanis minden elképzelhető alkalommal felemlegette 

neki, hogy miután diákokat fogadott be kvártélyra, senki sem állt szóba a 

nagyanyjával. Itt aztán többnyire mindig meg is szakadt a történet, és kínos 

csend állt be a beszélgetésben. 

Vivian első ízben rémült meg attól, hogy a lord egy napon esetleg többet is 

szeretne tudni a szüleiről. 

Egyszeriben nagyon kényelmetlenül érezte magát. Elképzelte, mily 

szörnyülködve hőkölne vissza Rosamond, mily döbbent szemeket 

meresztene Lady Seattle-lük, a lornyonján keresztül, s milyen kínosan 

érintené Lord Londryt és Percyt, ha kiderülne az eltitkolt igazság. 

Az idős hölgy ragaszkodott hozzá, hogy étkezés után nézzék meg Lady 

Gwendolin arcképét. Mindnyájan elindultak a képtárba. A lady az urak 

karjára támaszkodva, egyesével vette a lépcsőfokokat, mert bizony nehezére 

esett már a járás. Egyébként is elszokott a lépcsőmászástól, hiszen odahaza 

kizárólag a földszinti helyiségeket használta. 

A képtárban az idős hölgyet rögtön Lady Gwendolin képéhez vezették. 

Felváltva nézegette a festményt és Viviant. 

- Hihetetlen hasonlóság! - jelentette ki végül határozottan. - A 

legkülönösebb véletlen, amellyel valaha is találkoztam. Büszke lehet a 

hasonlóságra, Miss Bruns. A legenda szerint Lady Gwendolin volt a leg-

szebb és legokosabb hölgy annak idején. Amint látom, 1760-ban készült a 

festmény. Erről jut eszembe, hogy a lady férjét is ugyanebben az évben 

örökítette meg Gainsborough. Annak a festménynek is itt kell valahol 

lennie. Már meg is van. Közvetlenül a lady képe mellett lóg. Szavamra 

mondom, szép pár! Lord Douglas Londry! Micsoda finom, nemes 

arcvonások! Úgy tűnik, mintha Bruns kisasszony némileg rá is hasonlítana. 

Ugyanaz a szürke szempár, amelyet ifjú korunkban Londry-szemeknek 

hívtunk, és amelyről mindenki áradozott. Úgy emlékszem, igazi romantikus 

történet játszódott le Lord Douglas és Lady Gwendolin között, mielőtt 

egybekeltek. Hogy is történt? A mi lordunk nagybátyja, az előző Lord 

Londry mesélte nekem, amikor egyszer meglátogattam. 

- A családi krónikában, így mondta a néhai lord, meg van örökítve az eset. 

De a korom előre haladtával egyre több dolgot felejtek el. Azt hiszem, sokat 

kellene gondolkoznom, hogy felidézzem a történetet. Ha érdeklik önöket a 

részletek, nézzenek utána a családi iratokban! 

Az urak sokatmondó pillantást váltottak. 

- Roppant érdekes - jegyezte meg Percy. - Bruns kisasszony álmában közeli 

kapcsolatba kerültem Lady Gwendolinnal. Ezek után biztosan fellapozom a 

családi krónikát. 



Az idős hölgy igyekezett felidézni a régi történetet. Elgondolkozva nézte a 

képet és az alatta lévő táblácskát. 

- Olvassák csak! Lady Gwendolin Londry-Londry! Miért szerepel kétszer a 

családnév? 

- Sajnos nem tudom megmondani. Amíg a nagybátyám és a két fia élt, 

mindössze néhányszor fordultam meg rövid időre a kastélyban. A képtárat is 

csak futólag láttam. Akkor még senki sem gondolta, hogy egyszer én leszek 

a kastély ura. Bizonyára tudja, hogy az akkori Lord Londry idősebb fia 

Indiában, egy tigrisvadászaton vesztette életét. A fiatalabb fiú Flandriában 

esett el. Miután a nagybátyám odaveszett a háborúban, és én lettem Londry 

lordja, gyakran gyönyörködtem a festményekben. Ám a táblácskákat soha 

nem figyeltem. Nekem is most tűnik fel először, hogy Lady Gwendolin képe 

alatt kétszer szerepel a Londry név. 

- Úgy emlékszem, az a bizonyos romantikus történet is valamiképp ezzel 

függ össze - törte a fejét még mindig Lady Seattle. 

Vivian lélegzett-visszafojtva figyelt. Nagyon érdekelte Lady Gwendolin 

története, és sokért nem adta volna, ha belepillanthat a családi krónikába! De 

ilyen tapintatlan kéréssel természetesen nem állhatott elő. 

A társalgás aztán más irányt vett, aminek következtében szerencsére Lady 

Seattle figyelme is elterelődött Vivian családjáról. Az idős hölgy már csak 

arra volt kíváncsi, hogyan halad a másolat készítése. Vivian kissé oldalra 

fordította a festőállványt, hogy a lady jobban láthassa a vásznat. Igaz, még 

jó néhány részlet hiányzott a képről, ám a félkész alkotás már most is 

nagyon mutatós volt. 

- Roppant ügyesen találta el a kendő kék színét, Miss Bruns - mondta 

elismerően a lady. - Alig várom, hogy láthassam a kész másolatot. Amint 

elkészül, küldjön értem autót, Lord Londry! Egyébként csodálatos élmény a 

gépkocsijában utazni. 

- Ha megengedi, szívesen a rendelkezésére bocsátom többször is. 

- Nem, nem! Ne vigyen kísértésbe! Nem engedhetem, hogy elkényeztessen! 

Ezzel be is fejezték a képtárlátogatást. Vivian még maradt volna, hogy 

dolgozzon, de a lord határozottan megdorgálta. 

- Ma reggel egyszer már megszegte a megállapodásunkat. A vasárnapi 

pihenőt pedig különösen szigorúan veszik Angliában. Ma már nincs több 

munka! Maga is jön vissza velünk. 

Vivian azért is jobb szeretett volna a képtárban maradni legalább a lady 

távozásáig, hogy elkerülje a családjára vonatkozó, zavarba ejtő 

kérdezősködést. 

Ám Rosamond már karon fogta, és mosolyogva cipelte magával. 

Egy órácskát még beszélgettek, majd Lady Seattle elfáradt és 

hazakívánkozott. Viviant megajándékozta még néhány barátságos, elismerő 

szóval, aztán hagyta, hogy a háziak az autóhoz kísérjék. 

Már az autóban ült, amikor hirtelen eszébe jutott valami: 



- Elfelejtettem önnel a családfájáról beszélgetni! - kiáltotta oda a kedvesen 

integető Viviannek. - Szívesen kideríteném, van-e valamiféle kapcsolat a 

Londryk és az ön családja között. Sebaj, egyszer majd bepótoljuk. 

Másnap reggel Miss Rosamond rossz hangulatban volt. Még mindig 

sántított a hátasa, ezért továbbra sem tudott kilovagolni. Így aztán jobb híján 

gyalog indult sétára, mert az otthon ülés nem volt ínyére. Friss léptekkel 

átvágott a réten, majd bekanyarodott egy kis erdőbe. Tudta, hogyha az erdőn 

átmegy, gyorsabban eléri a Maidstone-ba vezető országutat. Mielőtt kiért 

volna a műútra, közeledő autó berregését hallotta. Nem lepődött meg rajta, 

hiszen sok autó járt errefelé. Rosamond megszaporázta a lépteit. Ebben a 

pillanatban szörnyű csattanás hallatszott, amelyet néma csönd követett. 

A lány sóbálvánnyá dermedt ijedtében. 

- Jóságos Isten! Biztosan baleset történt! - suttogta a szívéhez kapva. 

Bátor teremtés lévén hamar felülkerekedett a rémületén, és futva indult a 

feltételezett baleset helyszínére. 

Amint átvágott a bozóton, azonnal meglátta, mi történt. Az árokban egy 

elegáns autó feküdt összetörve, egy kidőlt távírópóznával együtt. A kocsi 

ajtaja nyitva volt, a vezetőülésen egy férfi ült, arccal a kormányra borulva. 

Rosamond leugrott az árokba, hogy megnézze, tud-e segíteni. Ekkor az 

úttest közepén meglátott egy újabb sebesültet. Ez a másik férfi minden 

bizonnyal az ütközés pillanatában repült ki a járműből. 

A leány holtsápadtan nézett körül. Közel s távol nem volt egy teremtett 

lélek, aki segíthetett volna ellátni a sérülteket. 

Először az út közepén heverő férfihoz sietett. Magas, vékony fiatalember 

volt az áldozat, elegáns autós öltözékben és ballonkabátban. Eszméletlen 

volt, de az is lehet, hogy halott. Fakó arca az ég felé nézett, a feje alatt 

vértócsa gyűlt össze. 

Rosamond fölé hajolt, majd fülét a férfi mellkasára tapasztotta. Kisvártatva 

megkönnyebbülten egyenesedett fel. A fiatalember életben volt. Rosamond 

a sebesült nyitott kabátja alatt a zakó mellényzsebéből kikandikáló, fehér 

selyemkendőt vett észre. Gyorsan kivette, leereszkedett a patakmederbe, és 

belemártotta a tiszta vízbe. 

Fürgén visszakaptatott az útra, és a sebesülthöz szaladt. Óvatosan 

megemelte a vérző fejet, és finoman a sebesült tarkóra helyezte a nedves 

kendőt. Nem tudta, hogy helyesen cselekszik-e. Az ösztöne vezérelte. 

Megnyugodva látta, hogy a fiatalember kinyitja a szemét, mintha mély 

álomból ébredne.  

- Mi történt? - dadogta alig hallhatóan. 

- Kérem, feküdjön nyugodtan! És lehetőleg ne beszéljen! Az autó az 

árokban hever. Fáj valamije a fején kívül? 

- Úgy érzem, megsebesült a bal lábam- nyögte a férfi. - De kérem, először a 

sofőrömmel törődjön! Nem tudom, miért hajtott az oszlopnak. Még időben 

megpróbáltam félrerántani a kormányt, aztán kiestem az autóból. Kérem, 

keresse meg a sofőrömet! 



A leány tétován pillantott a férfira, aztán mégis felállt, lemászott az árokba, 

és megpróbálta kiemelni a sofőrt a kormány mögül.  

A férfi feje azonban erőtlenül félrecsuklott, és üveges, élettelen szempár 

meredt Rosamondra. Itt már nem volt mit tenni. 

Szörnyű látvány volt. A leány kis híján felkiáltott az iszonyattól, de 

uralkodott magán 

Visszasietett a szerencsétlenül járt fiatalemberhez. A férfi higgadtan 

pillantott Rosamondra, és nyomban leolvasta arcáról a történteket. 

- Meghalt? - kérdezte. 

Rosamond bólintott. 

- De ön életben van, és mihamarább orvosi ellátásra szorul - mondta aztán 

sietve. - Sajnos egy lélek sincs a közelben. Ebben az időben majdnem 

mindig néptelen az országút. De a Seattle-kastély csupán öt-percnyi járásra 

van. Gyorsan odaszaladok. Legyen türelemmel, mindjárt visszajövök! 

Rosamond átugrott az árkon, visszafutott a kastélyba, és azonnal előhívott 

egy lakát és egy lovászt. Lázas sietséggel megparancsolta nekik, hogy 

haladéktalanul keljenek útra egy hordággyal. Utána besietett a kastélyba, és 

röviden beszámít Lady Seattle-nek a történtekről. Összetrombitálta a 

szobalányokat is. Az egyiket utasította, hogy azonnal vessen meg egy be-

tegágyat, a másikat pedig megbírta, hogy telefonáljon Maidstone-ba 

orvosért és a rendőrségért. Amikor mindezzel végzett, maga is sietett- vissza 

a sérülthöz, magára hagyva az izgatott ladyi és a feldúlt szobalányokat. Lady 

Seattle még most s nagyon gyorsan tudott cselekedni vészhelyzetben. 

Miután az unokája elviharzott, máris magához ragadta az irányítást, és 

ügyesen előkészített mindent a sebesült fogadására. 

Rosamondhoz hasonlóan ő sem firtatta egy pillanatig sem a sérült kilétét. 

Most az volt a legfontosabb, hogy segítsenek!  

Alig telt bele fél óra, s a balesetet szenvedett fiatalember a Seattle-kastély 

egyik vendégszobájában feküdt. Időközben megérkezett az orvos is, és 

tüzetesen megvizsgálta. A férfi lába eltörött, de szerencsére sima törés volt, 

minden komplikáció nélkül. A doktor óvatosan sínbe rakta a lábat, és 

bepólyázta. Ezt követően a fejsérülést látta el. Előbb leborotválta a seb körül 

a hajat, aztán kitisztította és fertőtlenítette a sérült fejbőrt, majd végül kötést 

tett rá. Lady Seattle csendben segédkezett a műveleteknél. 

A sebesült hálásan pillantott rá. Amikor meghallotta, hogy az orvos Lady 

Seattle-nak szólítja az idős hölgyet, és megtudta, hogy a kisasszony az 

unokája, szabadkozni kezdett: 

- Szerfelett röstellem, hogy ily alkalmatlanul török önökre. De nem az én 

hibám, hogy a sofőröm elvesztette az uralmát a jármű felett, és egy 

távíróoszlopnak hajtott. Az ifjú hölgy, aki kegyeskedett a segítségemre 

sietni, mesélte, hogy a sofőröm meghalt. Szegény pára, az életével fizetett az 

elő vigyázatlanságáért. Egyébként megbízható ember volt. De hát mindenki 

hibázhat egyszer. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: A nevem Country, a 

Country Művek tulajdonosa vagyok. Talán már hallottak a vállalatról. 



Lady Seattle udvariasan bólintott. A hatalmas cég híre természetesen már az 

ő fülébe is eljutott.  

Rögtön tudta, hogy vagyonos és nagyon befolyásos ember a vendégük. 

Kérem, ne beszéljen, Mister Country, különben nagyon kimerül. 

A ladynek igaza van - helyeselt az orvos. - Az úrnak pihenésre van 

szüksége. Én addig kiállítom a sofőr halotti bizonyítványát, és elszállíttatom 

a holttestet Maidstone-ba, mihelyt a rendőrség kiadja. 

Mielőtt elment volna, még adott egy erős nyugtatóinjekciót a 

fiatalembernek, amitől az egykettőre mély, öntudatlan álomba zuhant. 

Teltek-múltak a hetek. Percy legnagyobb sajnálatára Viviannek nem volt 

szüksége több lovaglóórára. A leány az urakkal együtt járt lovagolni, néha 

pedig Rosamond kisasszonnyal tartott. 

Rosamond ilyenkor mindig a kastélyukban lábadozó betegről mesélt. A 

fiatalember még nem épült fel teljesen, a nap legnagyobb részében egy 

nyugágyban pihent. A körülményekhez képest jól volt. A lady engedelmével 

rendszeresen fogadta az egyik igazgatóját, és naponta telefonált a gyárba. 

Az üzleti ügyeket ily módon a betegágyból is viszonylag kényelmesen 

irányíthatta, mindazonáltal hamarosan erőt vett rajta az unalom. Nem csoda 

hát, hogy nagyon örült, ha Rosamond kisasszony meglátogatta, s elcsevegett 

vele egy-egy órát, vagy amikor hébe-hóba odatelepedett mellé a lady, s egy 

kicsit elszórakoztatta a maga szókimondó modorában. A hóbortjai ellenére 

nagyon kedvesnek találta az idős hölgyet, és mindig elszomorodott kissé, 

amikor az asszony elbúcsúzott tőle. De még ennél is sokkal jobban fájlalta, 

amikor Rosamond látogatása ért véget. Mi tagadás, alaposan belehabarodott 

a vonzó, ifjú hölgybe. Tulajdonképpen igazából még soha nem jutott ideje a 

szebbik nemre. Alig töltötte be a harmincat, amikor elhunyt édesapjától 

megörökölte a Country Műveket. A gondos neveltetésnek és édesapja jó 

példájának köszönhette, hogy azonnal a kezébe tudta venni a vállalat irá-

nyítását. Meglepően rövid idő alatt beletanult a vezetésbe, és azóta is 

sikeresen irányította a vállalatot. 

Country, aki édesanyját korán elvesztette, soha azelőtt nem tapasztalta, 

milyen hatást gyakorolhat egy nő a férfiszívre. Most megtudta. Talán azért, 

mert ezúttal kénytelen volt erre is időt szakítani. A kissé nyers és 

szókimondó lady is jó hatással volt rá. 

Az eleven, közvetlen és melegszívű Rosamond napról napra jobban 

elbűvölte. Csodálta, milyen könnyedén viseli a meglehetősen szegényes 

életmódot a kastélyban, milyen határozottan, mégis kedvesen bánik az idős 

hölggyel, és mennyire gyors felfogású a számára teljesen ismeretlen 

dolgokat illetően is. 

Country nem tudta, hogy a leány viszonozza-e az érzelmeit. Pedig ha sejtette 

volna, hogy Rosamond mostanában szinte kizárólag róla mesélt a barátainak 

és Miss Brunsnak, nyilván bizakodással töltötte volna el. 

Amikor Rosamond és Vivian kilovagoltak, és megálltak pihenőt tartani, 

többnyire nem is esett szó köztük másról, mint Richárd Countryról. 

Rosamond elpirulva bizonygatta, hogy mennyire érdekes és vonzó férfinak 



találja. Vivian ilyenkor mindig azon töprengett, vajon kettejük esetleges 

frigyre lépésének akadálya lehet-e, hogy Rosamond régi, nemesi családból 

származik. Megkérdezni azonban nem merte. Azt kívánta, bárcsak ne 

létezne semmilyen akadály! A szerelmes női szív kifinomultságával 

megérezte, hogy barátnője lelkében is szárba szökkent a szerelem. Fel-

csillanni látszott a lehetőség, hogy Rosamond megszabaduljon a 

nélkülözéstől. 

Minekutána megemésztette, hogy az unokája esetleg egy üzletember 

felesége lesz, mostanára Lady Seattle is osztozni látszott ebben a 

reményben. Persze sokáig rágódott a dolgon. Végül nagy bölcsen arra a 

következtetésre jutott, hogy a fiatalok egybekelése még nem jelenti a világ 

végét. Rosamond kilátásai egyébként sem voltak rózsásak. Mindenesetre a 

fiatalember, akit vagy a véletlen sodort a kastélyba, de még az sem kizárt, 

hogy egyenesen az ég küldte, roppant tehetős volt. 

A lady ezek után árgus szemmel figyelte a fiatalokat, amit persze ügyesen 

palástolt. Olyan dolgokat vett észre, amelyek másoknak fel sem tűnnének. 

Lord Londry és Percy ugyancsak felfigyeltek a Rosamond és Richárd között 

kialakuló gyengéd vonzalomra. Egyszer, amikor kettesben voltak, meg is 

tárgyalták a kérdést. Mind a ketten szívből remélték, hogy ifjú barátnőjük 

sikeresen révbe ér. 

Lord Londry és az unokaöccse egyébként szorgalmasan bújták a családi 

iratokat. A lord elhatározta, hogy a legelejétől átnézi a krónikát, nehogy 

bármi is elkerülje a figyelmét. De sem ő, sem Percy nem bukkant eddig 

semmire, ami közelebb vitte volna őket a Bruns kisasszony s Lady 

Gwendolin közti különös hasonlóság rejtélyének megoldásához. 

Az előző este a lord eljutott Douglas Londry történetéhez, aki Lady 

Gwendolin férjének volt az édesapja. Megtalálta azt a rész, mely megemlíti, 

hogy az ifjú Douglas apródként került a királyi udvarba. 

- Holnap remélhetőleg Lady Gwendolin is felbukkan a krónikában. Az ő 

története sem lehet messze, ha már a férje szóba került - búcsúzott Londry, 

mielőtt nyugovóra tért. 

Vivian néhány héttel korábban kapta meg Reginald Gordon válaszlevelét. A 

férfi azt írta, nagyon örül, hogy Bruns kisasszony megbocsát neki. Továbbá 

beleegyezik abba is, hogy a leány egy árvaház javára fordítsa a pénzt, ha 

semmi áron nem akarja megtartani. Gordon megemlítette, hogy nagyon 

megindította a büszke elutasítás, és reméli, hogy még viszontláthatja 

Viviant, mielőtt visszamegy Németországba. 

Gordon levele mély benyomást tett Vivianre. Szívbéli őszinteség csendült ki 

a sorok közül. Vivian azt válaszolta, hogy örülne, ha az elutazása előtt 

személyesen is megismerhetné Gordon urat. Előreláthatólag egy évig marad 

Angliában, és ez idő alatt sikerül összegyűjtenie a szóban forgó összeget. 

Nem is sejtette, mily elenyésző ez a gyámjának küldött pénzhez képest. 

Ez az ügy tehát megnyugtatóan rendeződött. Vivian rövid levélben 

értesítette Holstein tanácsost, hogy megérkezett Angliába, jól érzi magát, és 

nagyon érdekes feladatot kapott. 



Arról azonban nem tett említést, hogy vissza akarja fizetni a támogatást 

Mister Gordonnak. 

A Seattle-kastélyban élénk sürgés-forgás volt. Az izgalom még az idős 

ladyre is átragadt. Ezen a délelőttön sétálhatott Richárd Country első ízben 

újra a szabadban. Az egyik oldalról Rosamond, a másikról Lady Seattle 

karolt bele. A leánynak most tűnt fel igazán a férfi délceg termete. Az sem 

tudta lerontani a hatást, hogy Richárd egyelőre botra támaszkodva lépkedett 

közöttük. 

Lady Seattle is hozta a sétabotját. A meleg tavaszi reggel ellenére 

szőrmekabátot vett a szürke taftruhája fölé, mert fázós természetű volt. 

Country erélyesen tiltakozott az ellen, hogy máris a nyugágyba kelljen 

feküdnie. Elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy néhányszor végigsétáljon a 

teraszon. Vagy talán nem szívesen engedte el Rosamond karcsú kezét? 

Időközben úgy beleszeretett a leányba, hogy eltökélte, feleségül fogja venni, 

ha Rosamond is úgy akarja. 

Bizonyára nem siettette volna a dolgot, hiszen a leány mégiscsak nemesi 

család sarja, ha nem lett volna szembeötlő a kastélynak és lakóinak szűkös 

anyagi helyzete. Mialatt a betegágyat nyomta, sok mindent hallott és látott. 

Rájött, hogy a két hölgy vagyoni helyzete nem csupán szűkös, hanem 

egyenesen kétségbeejtő. 

Így aztán Richárd alaposan feltérképezte a viszonyokat. Most örült életében 

először igazán a hatalmas vagyonának. 

Lady Seattle már kényelmesen elhelyezkedett a nyugágyon, mialatt 

Rosamond és a férfi fel s alá sétáltak. A lady elérzékenyülve figyelte őket. 

Kisvártatva Richardnak is elege lett a sétából, és a nyugágyba kívánkozott. 

- Hogy legyengültem! Alig fél tucatszor jártam körbe a teraszt, és máris le 

kell pihennem. 

- Nemsokára az ezerszeresét is meg tudja tenni anélkül, hogy elfáradna - 

mosolygott rá biztatóan Rosamond. - Az orvos szerint lassan, fokozatosan 

kell hozzászoknia a mozgáshoz, amíg ismét teljesen helyreáll a 

vérkeringése. 

- Köszönöm a biztatást! 

Egy inas segített Country úrnak elhelyezkedni a nyugágyon. Rosamond 

odahúzta mellé a székét. 

Egy ideig hallgatásba burkolóztak mind a ketten, majd Richárd hirtelen 

felsóhajtott. 

- Tudja, hogy néhány nap múlva el kell hagynom a Seattle-kastélyt? 

- Ilyen hamar? - sápadt el a leány. 

- Nem örül, hogy megszabadul egy kolonctól? Rosamond arca megrándult. 

- Egyáltalán nem. Szeretem a vendégeket. 

- Oly sok gondot okoztam önöknek! 

- Nem is tudja, milyen jót tett velünk. Fogalma sincs, milyen sivár és 

unalmas az életünk. A személyzeten kívül gyakran hetekig nem találkozunk 

senkivel. Leszámítva Lord Londryt, Percy urat és mostanában Bruns 

kisasszonyt. 



- Ilyen magányosan éldegél? 

- Igen - vágta rá Rosamond szépítés nélkül. 

- Az inastól hallottam, hogy szívesen bérbe adnák a kastélyt. Igaz ez? 

- Igaz. De aligha találunk bérlőt, amíg az épületet nem hozatjuk teljesen 

rendbe. 

- Nekem azonban annyira tetszik a fekvése, hogy szívesen kibérelném. 

Nincs túl messze Londontól, és nagyon jó, tiszta a környék levegője. 

- Komolyan beszél? - rémült meg a váratlan ajánlattól a leány. 

- De még mennyire! Ha megengedi, még az elutazásom előtt szemügyre 

venném a kastélyt. 

- O, ön bizonyára jóval nagyobb kényelemhez szokott. Ahogy említettem, az 

épület berendezése meglehetősen szegényes. 

- Nem baj. Egykettőre lakályossá lehet varázsolni. 

- Azt azonban sajnos ki kell kötnünk, hogy az általunk használt helyiségek 

nem számítanak bele a bérletbe. 

- De hát ez magától értetődik! Isten őrizz, hogy elűzzem kegyedet és a 

nagyra becsült Lady Seattle-t! 

Rosamond talpra szökkent, és végigsimított a homlokán. 

- Az lenne a legjobb, ha ezt a nagymamával beszélné meg. Látja, 

elszundított a nyugágyban. Megyek és felébresztem. Szívesen lovagolnék 

még egy kicsit, ám önről addig is gondoskodnia kell valakinek. 

Rosamond a ladyhez lépett, és gyengéden megrázta a vállát. 

Az idős hölgy azonnal felébredt. 

- Nagymama, Country úr az imént közölte velem, hogy szeretné bérbe venni 

a Seattle-kastélyt - hadarta a leány. 

Tévedett, ha azt hitte, hogy ezzel újat mond a ladynek. Egyáltalán nem 

aludt, mint azt a fiatalok gondolták. 

- Tárgyalhatunk a dologról, Mister Country. 

A fiatalember meghajolt, Rosamond pedig jókedvűen bement a kastélyba. 

A lady és Richárd kettesben maradtak a teraszon. 

- Mielőtt rátérnék az üzletre, egy másik kérdést szeretnék feltenni 

kegyednek - vágott bele Country rövid hallgatás után. 

- Parancsoljon. 

- Tisztelettel megkérdezem, hozzáadná-e az unokáját egy üzletemberhez. 

Lady Seattle azonnal tudta, hogy a fiatalember magára gondol. Egy kicsit 

adta a meglepettet, majd megfontoltan így szólt: 

- Kedves Country úr, az unokám ősrégi, nemesi családból származik. Én 

azonban nem vagyok oly megátalkodottan büszke, hogy megtagadjam 

Rosamond kezét egy becsületes üzletembertől. Feltéve, hogy az illető szereti 

az unokámat, és szegényen is hajlandó oltár elé vezetni. 

Richárd kihúzta magát, és esdeklő tekintettel nézett a ladyre. 

- Nos, én lennék a férfi, aki feleségül kéri Miss Vane-t! Kegyed nagyjából 

ismeri a vagyoni helyzetemet. Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy a 

leggondtalanabb és legkellemesebb életet biztosíthassam a választottamnak.  



Igazán nem akarok szerénytelennek tűnni, de bátorkodom feltételezni, hogy 

én sem vagyok közömbös Rosamond kisasszony számára. Egy szó, mint 

száz, Lady Seattle, hajlandó hozzám adni az unokáját, amennyiben ő is igent 

mond? 

Lady Seattle felvillantotta legnyájasabb mosolyát, egykori legendás 

szépségének egyetlen megmaradt rekvizitumát. 

- Semmi kifogásom ellene - bólintott beleegyezően. - Nem is lehetne. Ön 

egészséges, tekintélyes férfiú, aki mellett irigylésre méltó élete lesz az 

unokámnak. Rosamonddal nem tudok nagy hozományt adni, gyakran 

aggódtam is szegénykém jövője miatt. És azt is tudom, hogy romantikus 

alkat, soha nem menne hozzá olyasvalakihez, akit nem szeret. De 

szerelemből még egy hozzá hasonlóan szegény férfinak is igent mondana. A 

cím és a rang nem érdekli, csak az őszinteséget becsüli. Ő kezdte el először 

fontolgatni, hogy tegyük pénzzé a kastélyt, vagy adjuk bérbe. Bizonyára 

megérti, hogy nem akarom eladni. A hátralévő időmet itt szeretném leélni, 

ahol életem legszebb és egyben legmostohább éveit töltöttem. 

- Ha rajtam múlik, így is lesz. Úgy tervezem, hogy teljesen felújíttatom és 

berendeztetem a kastélyt. Az önök szívének kedves tárgyakat természetesen 

megtartom. Ha sikerül elnyernem Rosamond kisasszony kezét, az év 

túlnyomó részét Londonban fogjuk tölteni, mert a vállalat közelében kell 

maradnom. Nyáron azonban eljövünk a kastélyba, ahol az ön által használt 

helyiségeket maradéktalanul kegyed óhaja szerint rendeztetem be. 

Elég nagynak tűnik a kastély ahhoz, hogy otthont adjon egy ifjú párnak, 

később meg a gyermekeiknek is. Ezt majd megbeszéljük részletesen, miután 

Rosamond is igent mondott. Egyelőre hálásan köszönöm az engedélyét, 

hogy pályázhatok Rosamond kisasszony kezére. 

A lady szívélyes mosollyal a fiatalember felé nyújtotta a kezét, aki 

hódolatteljes csókkal illette. 

- Mondanom sem kell, hogy lelkesen támogatom az építési terveket - szólalt 

meg ismét az idős hölgy. - A gondolat, hogy a kastély megmenekül a 

pusztulástól, megszépíti öreg napjaimat. Arról nem is beszélve, hogy 

roppantul rokonszenvesnek és kedvesnek találom önt. Remélem, 

Rosamondnak van annyira jó ízlése, hogy hasonlóan vélekedjen. 

- Szívből remélem, mert abban a pillanatban beleszerettem, amikor az 

országúton magamhoz tértem az öntudatlanságból, és egy bájos leányarc 

tekintett le rám. Rosamond csodálatos teremtés. Jószívű, elbűvölő és üdítően 

természetes. Ráadásul van egy kedves, tiszteletre méltó nagymamája, akit 

boldogan neveznék rokonomnak. 

- Nagyon kifinomultan tud hízelegni, Mister Country - fenyegette meg az 

ujjával a lady. - Ismét csak azt felelhetem, hogy belopta magát a szívembe. 

A férfi meghajolt, majd ismét a küszöbönálló leánykérésre terelődött a szó. 

Amikor Rosamond körülbelül egy óra elteltével visszatért, látta, hogy a lady 

és Richárd még mindig a teraszon üldögélnek. Felsietett a szobájába, s a 

lovaglóöltözetet egyszerű, szemrevaló ruhára cserélte, amelyet otthon 



szokott viselni. Amikor elkészült, lement a teraszra, és ő is leült a 

többiekhez. 

- Country úrral részletesen tárgyaltam a kastély bérbeadásáról. Komolyra 

fordult az ügy - közölte Lady Seattle. 

- Ezek szerint nem állt el a szándékától? - nézett Rosamond a férfi szemébe. 

- Nem, Miss Vane. A kegyed távollétében majdnem az összes részletet 

tisztáztuk. 

Az idős hölgy felállt, hogy távozzon. 

- Mister Country majd kifejti neked a részleteket, Rosamond. Én most 

visszavonulok, hogy megírjak néhány levelet. 

A leány felállt, hogy elkísérje őt a szobájába. 

Maradj csak, kislányom! Betalálok egyedül is. Később szeretném hallani, 

hogy mindenben egyetértesz-e a tervünkkel. Ha igent mondasz rá, a kis 

szalonban megtalálsz. 

Rosamond újra leült, és feszülten figyelte a férfit. 

- Kíváncsian várom a beszámolót, Country úr. 

- Én is kíváncsi vagyok, hogy minden feltételhez sikerül-e megnyernem a 

kegyed beleegyezését. 

- Ugyan, ha a nagymama elfogadta, akkor az én véleményem nem számít. 

- De igen. Az egyik feltétel kegyeden múlik. 

- Melyik? 

Richárd a leányra függesztette a tekintetét. 

- Meg kell engednie, hogy a feleségem velem lakhasson a kastélyban. 

A kérés teljesen készületlenül érte a leányt. Szinte letaglózta. Holtsápadt 

lett, és alig tudta megőrizni az önuralmát.  

- Ön házas? - kérdezte végül színtelen hangon. Richárd csak ebben a 

pillanatban fogta fel, hogy baklövést követett el az imént. Ugyanakkor forró 

boldogság töltötte el, amiért Rosamondot ennyire megrémíti a gondolat, 

hogy neki félesége van. Gyengéden tenyerébe vette a leány kezét. 

- Nem, még nem vagyok nős. De szívesen elvennék egy hölgyet, akit teljes 

szívemből szeretek. Ez a hölgy pedig kegyed, Rosamond! Hozzám jön 

feleségül? 

A leány erre a tenyerébe rejtette az arcát, és az asztalkára borulva hangtalan 

zokogásban tört ki. Richárd gyengéden megsimogatta. 

- Ez most igent vagy nemet jelent? Rosamond egész testében reszketett. 

Könnyes szemmel felnézett a férfira. 

- Hogy megrémített, amikor azt mondta, hogy van felesége! Azt hittem, 

elsüllyedek szégyenemben, mert a férfi, akit szeretek, már házasember. 

Country átkarolta a vállát, s maga mellé ültette a nyugágyra. 

- Szóval igent mondasz, Rosamond? 

A lány bólintott, majd fesztelenül hozzátette: 

- Mi mást lehet erre válaszolni? 

- Hát, ami azt illeti, létezik egy helytelen válasz is. Az ember soha nem 

mehet biztosra... - mosolyodott el a férfi, és szerelmes tekintete csak úgy itta 

az imádott lány ellágyult vonásait. - Őrülten szeretlek, tudod-e? 



- Te vagy az első nő, akit társamul akarok. Te is szeretsz? 

- Hiszen mondtam már! 

- De újra és újra hallani akarom. Már korábban is alig bírtam megállni, hogy 

el ne mondjam neked. De attól féltem, hogy a nagymamád a 

legalkalmatlanabb pillanatban jelenik meg. 

A leány elnevette magát. Aztán ajkuk összeforrt az első, édes csókban. 

Richárd oly szenvedélyesen ölelte át kedvesét, hogy az minden 

próbálkozása ellenére sem tudott kibontakozni a karjaiból. 

- Richárd! És ha a nagymama pont most jön vissza? 

- Most biztosan nem jön, drágám! 

- Honnan tudod? 

- Arra vár, hogy felkeressük, és bejelentsük neki az eljegyzést. 

- Richárd! Ezek szerint nagymama mindent tud? 

- Bizony. Már meg is szereztem a beleegyezését. A kastélyról tárgyaltunk, 

amikor megmondtam neki, hogy minden attól függ, akarsz-e a feleségem 

lenni. Ám ne hidd, hogy csak úgy megszökhetsz mellőlem, hogy feltartsd a 

nagymamát a levélírásban! Különben is, nekem, szegény, szerencsétlen 

betegnek nagyobb szükségem van rád, hiszen járni is alig tudok! 

Rosamond most már boldogan nyújtotta csókra az ajkát. Utána a közös jövőt 

kezdték tervezgetni, és teljesen megfeledkeztek a nagymamáról. Amikor 

végre az eszükbe jutott, egymásra nevettek, és elindultak hozzá a szalonba. 

Richárd a leány karjára támaszkodott. 

Lady Seattle-t kedvenc karosszékében ülve találták. Békésen szunyókált. 

Ezúttal nem színlelte az alvást. Álmosan pillantott fel, amikor Rosamond 

egy csókkal ébresztette. 

- Nagymama! Richárd és én az áldásodat kérjük! 

Az idős hölgy ettől rögtön felébredt. 

- Isten áldjon mindkettőtöket! - bólintott mosolyogva. 

Lord Londry és az unokaöccse Coper asszony és Vivian társaságában 

költötte el az ebédet. Éppen a szomszédos szobába indultak volna kávézni, 

amikor Percyt telefonon keresték. 

A fiatalember elnézést kért a többiektől, és kisietett az előszobába a 

készülékhez. Miután bejelentkezett, Rosamond izgatott hangját hallotta a 

vonal túlsó végéről: 

- Percy, remélem elég erős ahhoz, hogy ne taglózza le egy meglepő hír. 

- Bízom benne! Vagy, várjon csak, talán jobb lesz, ha megkapaszkodom 

ebben a szekrénykében. Igen, most már teljességgel készen állok a hír 

fogadására. 

- Rendben. Jól figyeljen, Percy! Felújítják, és rendbe hozzák a Seattle-

kastélyt, majd új bérlő költözik az épületbe. 

- Aha! Szóval ennek a Country úrnak megtetszett a Seattle-birtok. 

- Honnan veszi, hogy Mister Countryról van szó? 

- Jó a szimatom, kisasszony. 

- Meg sem lepődik? 

- Ennél azért többet vártam. 



- Ám legyen! Kapaszkodik még? 

- Ne aggódjék, ez a szekrényke sokat kibír! Szilárdan és megingathatatlanul 

állok a lábamon. Akkor is, ha kegyed bejelenti, hogy a jövőben Country 

úrral fog együtt lakni a Seattle-kastélyban. 

- De Percy! 

- Tessék? 

- Maga kiállhatatlan alak! 

- Ezt már oly sokszor hallottam öntől, hogy lassan magam is kezdem 

elhinni. Szóval, akkor szabad gratulálnom? 

- Igen, Percy, szabad! Sőt, holnap este át szabad fáradni a Seattle-kastélyba 

egy kedves kis eljegyzési ünnepségre! Természetesen Lord Londryval és 

Bruns kisasszonnyal együtt. 

- Ez viszont már erősen megráz! 

- Szedje össze magát! Kezeskedem, hogy az étel fejedelmi lesz. 

- Kegyed egy angyal! Máris visszatért az életkedvem. De mondja, mit szól 

mindehhez az imádnivaló Lady Seattle? 

- Lady Seattle éppen terveket kovácsol Richárd Countryval egyetemben, 

hogy miként rendezzék majd be a szobáit a felújított kastélyban. Richárd 

teljesen szabad kezet ad neki. 

- Richárd egy szent! 

- Talán kétségbe vonja? 

 - Isten őrizz! Nos, Miss Rosamond, fogadja legforróbb jókívánságaimat! 

Nagyon rokonszenvesnek találtam Country urat, és áldásom adom a frigyre. 

A kedves vőlegénye nagyszerűen választott! 

- Köszönöm, Percy barátom! Üdvözletemet küldöm Vivian kisasszonynak 

és a lordnak is! 

- Átadom. Ha előbb nem találkozunk, akkor a holnap esti viszontlátásra! 

Viszontlátásra! 

Percy visszatért a többiekhez, és lerogyott egy karosszékre. 

- Elhagyott az erőm - nyögte, megtört tekintetét az ég felé emelve. 

- Te jóságos ég! Mi történt? - kérdezte rémülten Vivian. 

- Ne ijedjen meg, Bruns kisasszony! - nevetett Lord Londry. - Nem látja, 

hogy csak színészkedik ez a gazember? Ki vele, Percy! Milyen megrázó hírt 

kaptál? 

- Rosamond kisasszony telefonált. 

- Ezt magunktól is kitaláltuk! És? - türelmetlenkedett a lord. 

- És megkérték a kezét. 

- Country úr? - ragyogott fel Vivian arca. 

- Talált! - Percy részletes beszámolója után a lord és Vivian a telefonhoz 

siettek, hogy máris sok boldogságot kívánjanak. Coper asszony szintén 

csatlakozott hozzájuk, hiszen mindig is a szívén viselte Rosamond 

kisasszony boldogságát. 

A nap végén, miután Vivian már nyugovóra tért, a lord és Percy újfent a 

könyvtárban bújták az iratokat. Percy az előtte tornyosuló papírhalmot 

tanulmányozta át gondosan, lapról lapra, a lord pedig a családi krónikát 



lapozgatta, mint mostanában mindig. Talált egy-két érdekes dolgot, de még 

mindig nem akadt rá arra, amit keresett. 

Eltelt egy félóra. A lord éppen Lady Gwendolin életrajzát olvasta. Hirtelen 

felkapta a fejét, és döbbenten meredt a cikornyás kézírással írt szavakra. 

Majd felfalta a szemével. 

- Percy! - kiáltott fel önkéntelenül, és izgalmában talpra ugrott. 

- Téged meg mi lelt? - kérdezte a fiatalember a nagybátyja megindult arca 

láttán. - Talán találtál valamit, ami a segítségünkre lehet? - pattant fel ő is, a 

lord mellett termett, és izgatottam megragadta a karját. 

- Percy, Lady Gwendolin az akkori Lord Londry törvénytelen leánya volt. A 

lordnak nem volt másik gyermeke, csak egy unokaöccse, Douglas, aki a 

nevét a nagybátyjáról kapta. Lady Gwendolin és Douglas egymásba 

szerettek. Mindent megpróbáltak, hogy megkerüljék a családi törvényeket. 

Gwendolin apja végül a királyhoz fordult. Engedélyt kért tőle, hadd fogad-

hassa örökbe Gwendolint, hogy a leány hozzámehessen Douglashoz. Ezt az 

akkori örökösödési törvények tiltották. Ám itt áll a krónikában fehéren 

feketén, hogy a király nagy kegyesen megengedte Gwendolin apjának, hogy 

örökbe fogadja a saját törvénytelen leányát. Továbbá, hogy az 

örökbefogadási törvénycikk értelmében felruházza a törvényes házasságban 

született gyermeket megillető minden joggal. Ennek megfelelően 

megváltoztatták a Londry család örökösödési törvényét, hogy érvényes 

legyen a következő nemzedékekre is. Percy, vizsgáljuk meg tüzetesen az 

örökösödési törvényt, minden záradékával és kiegészítésével együtt! Végre 

tudjuk, hol kell keresnünk. 

Percy sóbálvánnyá dermedten állt. Csak csillogó szemében látszott valami 

életjel. 

- Igaz ez, Reginald? - nyögte ki végül. - Jól olvastad? A házasságon kívül 

született Lady Gwendolint örökbe fogadta a saját édesapja, és ennek törvény 

útján szerzett érvényt? 

- Aztán a lady feleségül ment egy Londryhoz, anélkül hogy akár ő, akár az 

utódai elestek volna az örökségtől? Nos, Reginald, akkor késlekedés nélkül 

keressük meg, ami nekünk kell! 

Percy szó szerint rávetette magát az olvasatlan iratokra, de a lord sem 

maradt el mögötte igyekezet dolgában. 

Kisvártatva csakugyan megtalálták, amit kerestek: egy, a Londry család 

örökösödési törvényét kiegészítő, régi okiratot. Az írás valóban 

egyértelműen leszögezte, hogy a királyi kegy örök időkre megengedi a 

Londry- nak, hogy a házasságon kívül született leánygyermekeket 

örökbefogadás útján a törvényes utódok jogaiba helyezzék. Továbbá 

kimondta azt is, hogy bármely Londry, örökösödési jogának csorbítása 

nélkül, feleségül veheti a fenti módon örökbe fogadott, nemesi származású 

leánygyermeket. Ugyanis az így létrejövő vérfrissítés csak javára válhat az 

ősi nemzetségnek. 

Az urak boldogan felnevettek, miután többször végigolvasták a cirkalmasan 

megfogalmazott kiegészítő záradékot. 



- Reginald! Nincs többé akadály! Minden jóra fordul! - ujjongott Percy. 

Vivian eközben az igazak álmát aludta. Sejtelme sem volt róla, hogy ezen az 

estén teljesen új fordulatot vett az élete. 

Másnap reggel gyanútlanul ébredt. 

Az urak már elfogyasztották a kora reggel felszolgált, szerény reggelijüket.  

Az asztalnál ültek, s arról beszéltek, mi lenne ezek után a leghelyesebb 

cselekedet. Egy kérdésben egyetértettek: Viviannek még aznap meg kell 

tudnia mindent. De ki kezdje kettejük közül a vallomást? 

- Legyél te az első, Percy! - határozta el magát végül a lord.  

- Rendezd az ügyedet Viviannel! Ám arra ügyelj, nehogy megsejtse, ki 

vagyok! Egy szót sem a későbbi tervekről! A saját dolgomat szeretném 

magam tisztázni a leánnyal. 

A fiatalember kezet nyújtott. 

- Köszönöm, Reginald. 

A lord felkészült a kilovaglásra. Percy megvárta, amíg elhagyja a kastélyt. 

Utána elküldte az inast, hogy kérdezze meg Bruns kisasszonytól, van-e 

kedve egyet sétálni vele a parkban. 

A lakáj elment, Percy pedig, akár egy ketrecbe zárt oroszlán, fel-alá járt az 

előcsarnokban. 

Vivian csodálkozva nézett a lakájra, amikor az átadta neki Percy üzenetét. A 

séta a parkban Sir Percy-vel nagyon csábítóan hangzott. Nem is tudott neki 

ellenállni. Azt üzente, hogy máris ott lesz. 

Könnyű léptekkel szaladt le a lépcsőn, aminek az alján Percy várta. 

- Jó reggelt, Miss Bruns! - üdvözölte mosolyogva a kipirult arcú leányt. - 

Csodálatos időnk van ma reggel! Eszembe jutott, hogy talán lenne kedve 

sétálni egyet. 

- De nem okoz ez önnek gondot, Sir? Valóban jut ideje a sétára? - kérdezte 

tétován a leány. 

- Véletlenül igen. Ma Lord Londry akart kilovagolni a földekre. 

Percy és Vivian átvágtak az előcsarnokon. Végigmentek a rövidre nyírt, 

puha pázsiton, kanyargó utakon, majd kiértek a parkba. 

Percy egyelőre kötetlen társalgást kezdeményezett, amiben Vivian 

igyekezett feszélyezettség nélkül részt venni. Percy olyan helyre akart 

menni vele, ahova nem lehetett ellátni a kastélyból. Végül egy bokrokkal 

szegélyezett tisztást választott, amelynek egyik oldaláról szabad kilátás nyílt 

a völgyre. 

- Megpihenünk egy kicsit, hogy élvezzük a pompás kilátást? - kérdezte. 

Vivian szívesebben ment volna tovább, mert nem tartotta illendőnek, hogy 

kettesben maradjon a férfival. Ám végül meggyőzte magát, hogy bízhat 

Percyben. 

- Valóban elragadó hely - mondta látszólag nyugodtan. - Én is üldögéltem itt 

néhányszor. Csodálatos a kilátás. 

Leültek a fonott székekre a kis faasztal mellé, amit tető védett az esőtől. 

Percy perzselő tekintettel nézte a leányt, majd eltökélten megszólalt: 



- Nagyon örülök, hogy eljött, Bruns kisasszony. El kell mondanom 

kegyednek néhány dolgot. 

- Mit mondhatna nekem, Sir? - nyugtalankodott Vivian. 

- Mindenekelőtt, kérem, ne szólítson többé „sir"- nek! Nem bírom elviselni, 

hogy ilyen hűvösen beszél velem. 

- Pedig más megszólítás szóba sem jöhet! - húzta ki magát a lány. 

Percy megfogta a kezét. 

- Vivian! Látja, én is elhagyom a szertartásos Bruns kisasszony 

megszólítást. Szeretném, ha kegyed is Percynek hívna ezen túl. 

Vivian rémülten igyekezett kiszabadítani a kezét. 

- Ne mondjon nekem ilyeneket, Sir! Kérem, engedje el a kezemet! Szépen 

kérem, ne mondjon, és ne tegyen semmi olyat, amivel megrendítheti az önbe 

vetett bizalmamat! 

- Nem, Vivian. Eszem ágában sincs olyat tenni, amivel megbántanám, vagy 

megsérteném. Bizonyára régen észrevette már, mit érzek kegyed iránt. - 

Szeretem önt, Vivian, és kérem, legyen a feleségem! 

A leány elsápadt. Felugrott, hogy elszaladjon, de Percy szorosan fogta a 

kezét. 

- Ezt nem teheti! Gondoljon Lord Londryra, Sir! - mondta tompán. 

- Most csak kegyedre tudok gondolni, Vivian. A kegyed kezében van a 

döntés. Kérem, mondja meg, tévedtem-e, amikor azt hittem, hogy kegyed is 

szeret engem! 

A leány erőtlenül roskadt a karosszékre. 

- Itt most nem erről van szó! Én nem dönthetek! Hogyan állhatnék Lord 

Londry elé azzal, hogy szeretem önt? Ó, Istenem! A lord biztos nem 

egyezne bele, hogy az ön felesége legyek. 

- Pedig én ezt akarom, és nincs is ennél hőbb vágyam. Szeret engem, 

Vivian? 

Vivian úgy nézett Percyre, hogy egy szemernyi kétséget nem hagyott az 

érzelmei felől. 

- Igen, szeretem önt. Mégsem lehetünk egymáséi. 

Percy felállt, megfogta Vivian mindkét kezét, és magához vonta. 

- Hadd, halljam újra, Vivian! Mondd még egyszer, hogy szeretsz! 

A leány szeme megtelt könnyel. Leírhatatlan odaadással nézett Percyre. 

- Igen, szeretem önt, attól a pillanattól kezdve, hogy megláttam. De nem 

lehetek a felesége. Kérem, engedjen el, abba kell ezt hagynunk! Ön egy régi, 

előkelő család sarja, tehát rangban önhöz méltó asszonyt kell választania. 

De nekem még apám sincsen, akinek a nevét viselhetném. Csupán az 

édesanyám neve illet meg jogosan. Kérem, lássa be, hogy nem léphetünk 

frigyre! 

- Mindez mit sem számít! Semmi nem választhat el bennünket, ha szeretjük 

egymást! 

- Mit fog gondolni rólam Lord Londry? Azt, hogy be akarok furakodni a 

családjába. Így viszonozzam a jóságát? Nem, Percy. Gondolkozzon józanul, 

és lássa be, hogy ez így nem megy! Egy napot sem maradhatok tovább a 



kastélyban, ahol oly boldog voltam. El kell utaznom, hogy ön elfelejthessen 

engem, és én - Vivian nem jutott tovább, mert Percy átölelte, és szorosan a 

karjaiba zárta. 

- Vivian, drágám! Ne hadakozz tovább! Addig nem engedlek el, amíg azt 

nem mondod, hogy a feleségem leszel! 

- Hogy tehetném? Ó, Percy, nem szabad igent mondanom! - A férfi vállára 

hajtotta a fejét, és keserves zokogásban tört ki. 

Percy csókokkal itatta fel a könnyeket. 

- Kérlek, ne sírj, mert megszakad a szívem! Nyugodj meg, semmi ok a 

bánatra! Senki a világon nem akarja megtiltani, hogy egybekeljünk. Azt 

hiszed, hogy Lord Londry volna oly kegyetlen, hogy elszakítson egymástól 

két szerető szívet? 

- A lord jóságos és nemes lelkű. Éppen ezért roppant hálátlanság volna, ha 

ezt tenném vele - sóhajtotta a lány. 

Percy meghatottam nézte a törékeny teremtést, aki most egész testében 

remegett. 

- Igen? Szóval csupán ennyire értékeled a szerelmemet? - kérdezte mégis 

tettetett szigorral. - Hajlandó lennél harc nélkül lemondani rólam, nehogy 

hálátlannak tűnj mások szemében? 

- Könyörgök, ne kételkedj a szerelmemben! Bárcsak tudnád, milyen mélyen 

és őszintén szeretlek! Minden áldozatra kész vagyok érted, de nem engedhe-

tem, hogy miattam összetűzésbe kerülj az unokabátyáddal. 

Vivian oly szenvedéllyel beszélt, hogy Percy nem tudott uralkodni magán, 

és megcsókolta. 

- Miket hordasz össze, te édes, butuska kisleány! Miattad biztosan nem 

fogunk összekülönbözni a lorddal! Mindenben egyetért velem, és boldog 

lenne, ha velem maradnál a Londry-kastélyban. 

Vivian beleborzongott a csókba. Tudta, hogy képtelen tovább ellenállni. 

- Ezek szerint Lord Londry tud róla, hogy feleségül akarsz venni? - kérdezte 

meglepetten. 

- Természetesen. A beleegyezését kellett kérnem, hiszen ő a család feje.  

Nem kell aggódnod, kedvesem! 

- De ugye azt nem tudja, hogy az édesanyám nevét viselem, mert nincsen 

apám, akiét örökölhettem volna? 

Percy újra megcsókolta. 

- Az ilyesminek egyikünk sem tulajdonít nagy jelentőséget, drágám. 

Számunkra csak az a fontos, hogy te magad milyen vagy, és biztosíthatlak 

róla, hogy mind a ketten nagyon elégedettek vagyunk veled. Kérlek, 

egyetlenem, ne nézz ilyen gondterhelten! Persze, nekem így is tetszel, de 

sokkal jobban szeretnélek boldognak és vidámnak látni! Mondj hát végre 

valami kedveset! 

Vivian szenvedélyesen a fiatalember nyakába borult. 

- Elmondhatatlanul szeretlek, Percy! - suttogta szerelmesen. - Kis híján 

belehaltam, hogy nem mutathattam ki az érzelmeimet. Az előbbi gyenge 

pillanatomban megvallottam neked a szerelmemet, de még mindig nem 



merem elhinni, hogy olyan határtalanul boldog lehetek, ahogy mondod. 

Talán ez is csak egy újabb álom... Szebb, mint az összes eddigi! 

Percy felemelte a leány fejét, és ismét megcsókolta. 

- Az enyém vagy, hozzám tartozol, drága Lady Gwendolin! Emlékszel rá, 

hogy az álmodban én vezettem oltár elé Lady Gwendolint? De nem a lady 

volt a menyasszony, hanem a leggyönyörűbb hasonmása, te, Vivian! Van 

róla fogalmad, mennyire szeretlek? Hogy is lehetne, hiszen akkor nem 

aggályoskodnál, hanem megadnád magad a sorsnak! Amit egyszer Percy 

megkaparint magának, azt soha többé el nem engedi! 

Vivian már nem tiltakozott. Odasimult a fiúhoz, és boldogan felsóhajtott. 

- Percy, ha ez a határtalan boldogság múló álom csupán, akkor inkább 

meghalnék, mielőtt felébredek. Annyira szeretlek, kedvesem! 

- Ne félj, nem álom ez, hanem színtiszta valóság! Dehogyis kell meghalnod! 

Sőt most fogod csak megismerni igazán az életet, amely legcsodálatosabban 

a szerelemmel teljesedik ki. Most pedig adj egy igazi csókot önszántadból, 

amely oly édes, mint te magad! 

Vivian nem tudott nemet mondani. Lábujjhegyre állt, átölelte Percy nyakát, 

és mélyen a szemébe nézett. 

- Szeretlek! - suttogta végtelen gyöngédséggel. 

Ajkát félénken a férfiéra tapasztotta. Percy szorosan átölelte, és mohón itta a 

csókját. Hosszú ideig álltak egybeforrva az önfeledt, boldog ölelésben. 

Percynek végül eszébe jutott az unokabátyja. A lord biztosan már régóta 

visszatért a lovaglásból, és türelmetlenül várja, hogy kiönthesse Viviannek a 

szívét. 

- Drágám, ideje visszamennünk a kastélyba. Gondolom, már az 

unokabátyám is hazaérkezett. Elébe vezetlek, és bejelentem az 

eljegyzésünket. A lord majd eloszlatja a maradék kétségeidet, ha netán még 

ezek után is lennének. 

Vivian bólintott, és igyekezett összeszedni a bátorságát. Ám Percy érezte, 

hogy mennyire reszket a keze. 

Lassan lépkedtek a kastély felé. Vivian el akarta engedni Percy kezét, de ő 

nem hagyta. 

- Megláthatnak a kastélyból! - rémüldözött a leány. 

- Mától kezdve ez megszokott látvány lesz.  

- Hadd, gyönyörködjenek az emberek egy ilyen ritka szép párban! - 

tréfálkozott vele a fiú. 

- O, drágám, ha tudnád, mennyire félek! 

Percy megpróbálta tréfálkozással oldani Vivian szorongását, s ez némileg 

sikerült is neki. Egy pillanatra meglátta a lordot a dolgozószoba ablakában, 

ám Reginald rögtön visszahúzódott. Nem volt nehéz kitalálni, mennyire 

ideges, hiszen nehéz percek vártak rá. 

A fiatalok kéz a kézben léptek a lord elé. 

- Itt hozom a menyasszonyomat - mondta Percy. - Az örömünk határtalan. 

Kérlek, magyarázd el Viviannek, hogy nem gördítesz akadályt a 



boldogságunk elé! Még nem hiszi el teljesen, és kétség gyötri. Kettesben 

hagylak benneteket. 

Percy még egyszer gyengéden megcsókolta a mátkáját, majd sietve távozott. 

Nem akart alkalmatlankodni, hiszen ezúttal Reginaidon volt a sor. 

Lord Londry megfogta Vivian kezét, és valami furcsa, fájdalmasan jóságos 

tekintettel nézett rá. 

- Valóban azt hitte a kisasszony, hogy képes lennék a boldogsága útjába 

állni? 

Vivian mélyet sóhajtott. Mentőövként kapaszkodott a lord kezébe. 

- Lord Londry! Régóta tudom, hogy ön roppant nagylelkű férfiú. Mégsem 

hittem el, hogy önzetlenül megengedi, hogy feleségül menjek Percyhez. Már 

megszoktam, hogy öntől csupa jót és szépet kapok. De hogyan adhatja 

áldását a frigyre, ha tudja, amit már Percynek is elmondtam: az édesanyám 

nevét viselem, mert házasságon kívül születtem. 

A lord egy karosszékbe ültette Viviant, majd maga is helyet foglalt vele 

szemben. 

- Ez mit sem változtat a kegyed értékén. A szememben ez lett volna a 

legkisebb akadály. Bár el kell ismernem, hogy okozhatott volna némi 

galibát. A Londry család ugyanis saját örökösödési törvénnyel rendelkezik, 

amely időnként a szerelmes szívek közé áll. Percy és én nagyon aggódtunk, 

hogy az önök esetében is fennáll ez a veszély. Számos estét töltöttünk a 

megoldás keresésével. Tegnap végre ráleltünk, és Percy egyetlen percet sem 

késlekedett tovább. Nem akarta elszalasztani a szerencséjét. Most csak azért 

egyeztem bele, hogy boldogsága órájában magunkra hagyjon bennünket, 

mert emlékeztetni szeretném kegyedet az ígéretére. Egyszer azt mondta, 

hogy hajlandó lesz meghallgatni a gyónásomat, ha képes leszek róla 

beszélni. Most eljött az idő. Szeretném elmondani a történetemet. Talán 

abban a reményben, hogy a Percy iránti szerelme lágyszívű ítélőbíróvá teszi 

kegyedet. Kérem, hallgasson meg, és ne nehezteljen rám, amiért átmenetileg 

komoly és szomorú szavakkal árnyékolom be friss boldogságát. 

Örömmel tölt el, hogy végre én is tehetek önnek egy csekélyke szolgálatot. 

Szívesen hallgatom - felelte kissé elfogódottan Vivian. 

Lord Londry a leányra emelte a tekintetét, és mesélni kezdett. 

- Elmondok önnek egy történetet, Vivian. Számtalan hasonló eset játszódik 

le nap, mint nap, és mélyen felkavarja a benne szereplők lelkét. Évekkel 

ezelőtt, mondjuk, úgy húsz esztendeje nincstelen fiatalember voltam, mint 

általában Angliában a másod- és harmad szülött gyermekek. A szüleim 

meghaltak, és szinte semmit nem hagytak rám. A nagybátyámtól kapott 

támogatásból fedeztem a jogi tanulmányaim költségeit. Néhány félévet 

Berlinben akartam tanulni. Főképpen azért, mert tökéletesíteni szerettem 

volna a némettudásomat. Nagyon szerény körülmények között éltem 

Berlinben, mert az útiköltséget a támogatásból kellett félretennem. A 

nagybátyám roppant szigorú férfi volt, és soha nem adott költőpénzt. Azért 

így is jól kijöttem, szerényen és takarékosan éltem. Egy hivatalnok 

özvegyénél béreltem lakást. Ez nem ritka eset, igaz? 



- Nem, nem az - bólintott Vivian.  

- Berlinben nagyon sok hivatalnokcsalád rászorul, hogy ily módon tegyen 

szert némi kiegészítő jövedelemre. 

Tudom. Nagyon jól éreztem magam a szerény, mégis takaros kis lakásban. 

Minden ragyogott a tisztaságtói, és otthonos volt. Úgy éreztem, mindezt az 

özvegy leányának köszönhetem. Kezdetben ritkán láttam az ifjú hölgyet. 

Később azonban egyre gyakrabban. Gyönyörű teremtés volt. Okos, bájos és 

szorgalmas. Aztán bekövetkezett, aminek előbb-utóbb be kellett 

következnie: egymásba szerettünk. Nem sokkal ezután kitört a háború. 

Kénytelen voltam haladéktalanul visszatérni Angliába. A leány, akit a 

szívem mélyéből szerettem, vigasztalhatatlan volt. A búcsú órájában 

mindkettőnket elragadott a szenvedély. Később sokszor keserűen 

megbántam, hogy legalább én nem hallgattam a józanság intő szavára. Egy 

szó, mint száz, elváltunk, és soha többé nem találkoztunk. 

Vivian sápadt arccal figyelt. Nagyon meghatotta az elbeszélés. Mintha már 

hallotta volna a történetet, csak nem ilyen megindító formában. Igen, 

emlékszik már: Holsteinné mesélt neki valami hasonlót az ő édesanyjáról. 

De még nem sejtette, mi fog következni. 

- Bocsásson meg, hogy a személyes ügyeimmel terhelem, de ez is a 

történethez tartozik - folytatta a lord. - Szóval, visszatértem Angliába. 

Azonnal behívtak katonának. Tiszti rangot kaptam, és a frontra kerültem. 

Végigharcoltam majdnem az egész háborút, átéltem annak minden 

szörnyűségét és borzalmát, amelyekből önökhöz és az összes hadban álló 

ország lakosságához hasonlóan nekünk is bőven jutott.  

Akkoriban az embernek nem maradt ideje arra, hogy magára vagy a 

szeretteire gondoljon. Bármennyire szerettem is a német hölgyet, 

megfeledkeztem róla. Talán egy kissé gyorsan, ám a háborúban az ember 

kényszerűségből rideggé és szívtelenné válik. Másképpen nem is bírná ki. 

Csodával határos módon ép és sértetlen maradtam, mialatt az egyik 

unokabátyám elesett Flandriában. A másik unokabátyám egy indiai 

tigrisvadászaton szenvedett halálos balesetet. Miután hazatértem a frontról, 

a nagybátyám, az akkori Lord Londry magához hívatott. Miután elvesztette 

mindkét fiát, én lettem a nemesi cím és az ezzel járó vagyon következő 

várományosa. A nagybátyám azt kérte tőlem, hogy hagyjam ott a jogi 

pályát, s helyette a Londry-kastély és a hozzá tartozó birtok igazgatásával 

foglalkozzam. Aztán néhány esztendő múlva elhalálozott. Addigra kita-

nultam a gazdálkodás minden csínját-bínját, s immár én voltam Londry 

lordja. 

- Egy évvel a nagybátyám halála után megházasodtam. Mielőtt egybekeltem 

a feleségemmel, akit tiszta szívből szerettem, eszembe jutott egykori 

kedvesem. Szívtelennek éreztem magam, amiért nem törődtem vele. Mivel 

tudtam, hogy szűkös körülmények között él, küldtem neki csekken egy 

bizonyos összeget abban a reményben, hogy ebből talán sikerül 

megalapoznia a jövőjét. Úgy éreztem, hogy ezek után nyugodt lelki-

ismerettel járulhatok az oltár elé. Így is történt. Boldogan éltem a feleségem 



oldalán. Sajnos csak rövid ideig. Az említett csekket a régi nevemen írtam 

alá, amelyet továbbra is megtartottam.  

A csekk elküldéséről az ügyvédem gondoskodott. Már jó ideje nős voltam, 

amikor egy napon levél érkezett ismeretlen kézírással. A levél feladója 

visszaigazolta a csekk kézhezvételét. Egyidejűleg közölte velem, hogy a 

német hölgy már nem él, ám maradt utána egy kisgyermek, akinek én 

vagyok az apja. Az ismeretlen azt írta, hogy ő a gyermek gyámja, és 

feltételezi, hogy a szóban forgó összeget a gyermek javára fordíthatja. 

Állítólag már mindent megpróbált, hogy a nyomomra akadjon. Remélte, 

hogy tisztességes ember vagyok, és nem engedem, hogy a gyermek 

nélkülözzön. 

A lord kimerülten elhallgatott, és megtörölte gyöngyöző homlokát. Vivian 

bensőséges együttérzéssel hallgatta, ám a történet előre haladtával egyre 

jobban elkerekedett a szeme. 

Londry észrevette ezt, és elszántan folytatta az elbeszélést. 

- Mondanom sem kell, mennyire felkavart a hír. Ekkor tudtam meg, hogy 

gyermekem van, még ha házasságon kívül született is. A feleségem nem 

sejtette, hogy nem ő volt az első nő az életemben. Azt meg még kevésbé, 

hogy apa vagyok. Így a legjobb szándékkal sem tudtam volna a gyermeket 

magamhoz venni. Ám azzal tisztában voltam, hogy kötelességem megfe-

lelően gondoskodni róla. Így is tettem. Az évek során mintegy negyvenezer 

márkát küldtem a gyámjának. Időközben a feleségem anyai örömök elé 

nézett. Ám a kisfiam holtan jött a világra, és a feleségem sem élte túl a 

szülést. Teljesen magamra maradtam. Nemsokára megkértem Percyt, hogy 

költözzön a kastélyba.  

- Mindig is kedveltem a fiút. Megosztottam vele, a gyermekemmel 

kapcsolatos minden titkomat. Egy napon levelet kaptam a gyermektől. 

Büszke, rideg sorokban közölte velem, hogy nem fogad el több pénzt tőlem. 

Ráadásul azt kérte, hogy idővel hadd fizesse vissza az eddig átutalt 

támogatást. 

Vivian felpattant, és sötéten izzó szemmel nézte a férfit. 

- Hogy hívták, Mylord, mielőtt Lord Londry lett? - kérdezte fojtott hangon. 

- Kérem, üljön vissza! Figyeljen még egy kicsit! Nemsokára a történet 

végére érek, és megválaszolom az összes kérdését. A büszke, elutasító levél 

egyáltalán nem bántott. Éppen ellenkezőleg, melegséggel és vágyakozással 

töltötte el a szívemet. A Londryk legendás büszkesége áradt belőle, akik 

semmit nem fogadnak el ingyen. Felismertem benne a rokonlelket. Néhány 

nappal később Percy-vel útra keltünk Németországba, hogy végre szemtől 

szemben állhassak a leányommal, és megpróbáljam megszeretni. Első 

pillanatra sikerült. Mihelyt megláttam a gyermeket, azonnal és mindenáron 

meg akartam nyerni a szívét. Csak ezért hoztam magammal Angliába. Tudd 

meg, Vivian, hogy Reginald Gordonnak hívtak, mielőtt Lord Londry lettem! 

A leány, aki az imént már visszaült a karosszékbe, most ismét felállt, s 

dermedten bámult a lordra.  

- Ön Reginald Gordon? - kérdezte szinte hangtalanul. 



- Igen, Vivian. Édesanyádnak egyszer elmeséltem, hogy anyámat Viviannek 

hívják. 

- Ezért adta hát neked ezt a nevet, a származásodra utaló egyetlen jelként, 

arra az esetre, ha egy napon újra előkerülnék. Nem is sejtettem, min 

mehetett keresztül az édesanyád, amíg én a fronton voltam. Nos, 

megismerted a vétkemet, és rajtad a sor, hogy ítélkezz. Csupán egyetlen, 

szívből jövő kérésem van: szeretném hallani, hogy legalább egyszer 

édesapádnak szólítasz! 

Viviant minden ereje elhagyta. Tenyerébe rejtett arccal omlott a lord lába 

elé. Így feküdt ott egy darabig. Londry mozdulni sem mert, nem merte 

megérinteni, nehogy elriassza. Türelmesen várta, hogy a lány összeszedje 

magát, és magától közeledjen hozzá. Különben minden hiába volt. 

Vivian végre elvette az arca elől a tenyerét, feltérdelt, és megfogta a lord 

kezét. 

- Drága édesapám! Most már tudom, miért voltál hozzám olyan jó, miért 

hoztál ide magadhoz, s ajándékoztál meg ezzel a meseszép élettelet a 

kastélyodban! Köszönöm, édesapám! Mérhetetlenül gazdaggá tettél. Percyt 

is neked köszönhetem. Egy gyermek ne ítélkezzék, és ne törjön pálcát a 

szülei felett. Én sem teszem, mert hálával és szeretettel tartozom neked! 

Mázsás kő gördült le Londry szívéről. Megölelte a lányát, egyetlen édes 

gyermekét, akinek az ereiben ugyanaz a vér csörgedezett, mint az övében. 

Azután leültette a kerevetre, és elmesélte neki, hogyan indultak a keresésére 

Percyvel. Elmondta, miként vette észre, hogy az unokaöccse szereti Viviant, 

s hogy ő és Percy mennyire féltek attól, hogy az örökösödési törvény esetleg 

megakadályozhatja a házasságot. 

Elmesélte, miként kutatták fel a régi iratokat, míg végül Lady Gwendolin 

története a kezükbe adta a megoldást. 

- Örökbe fogadlak, Vivian, így a törvényes gyermek minden joga meg fog 

illetni. Azután egybekelhetsz Percyvel, anélkül hogy bárki is kifogással 

élhetne. Még ma megteszem a szükséges lépéseket, mert Percy alig várja, 

hogy a felesége legyél. 

Vivian elpirult, és a lordhoz simult. 

- Nagyon szeretem Percyt, apám! 

- Már régóta tudom, kislányom. Ezért nem is akarlak tovább kisajátítani. 

Úgy sejtem, Percy odakint türelmetlenül várja, hogy bejöhessen. 

Még egyszer megcsókolta Viviant, majd az ajtóhoz lépett, és halkan 

kinyitotta. A folyosón csakugyan Percy sétált idegesen fel-alá. A lord 

odakiáltott neki, mire egykettőre a szobában termett. Miközben Londry be-

csukta az ajtót, Percy máris karjaiba zárta a menyasszonyát. Olyan 

szenvedéllyel ölelte magához, mint aki menten eleped egy csókjáért. 

- Vivian, a poklok kínját álltam ki odakint! Attól féltem, hogy a 

büszkeséged meghiúsítja szép terveinket, és mégis itt hagysz minket. 

- Nem, Percy! A büszkeségemnek is van határa - felelte a lány sugárzó 

tekintettel. - Milyen gazdag lettem! Van már édesapám, és... 



- És remélhetőleg hamarosan férjed is lesz! Szeretném, ha mielőbb 

összeházasodnánk. Már így is olyan sokáig emésztett utánad a vágy! 

A lord megölelte a boldog fiatalokat. 

- Bízd rám a dolgot, Percy! Meg fogom gyorsítani az ügyintézést. Szavamat 

adom rá! 

Vivian utoljára még szóba hozta a gyámot. 

- Tudod, édesapám, letaglózott volna az a hír, hogy valójában negyvenezer 

márkát kellene visszafizetnem, hogy ne szenvedjen csorbát a büszkeségem. 

- Sejtettem. Régóta tudtam, hogy a gyámod a te pénzedből gazdagodott 

meg. Ezek után alaposan a körmére koppintok. 

- Csak annyit mondj neki, hogy tudsz a csalásról! - kérlelte a leány. - Hadd, 

tartsa meg a pénzt, ha egy mód van rá. Végül is neki köszönhetem, hogy 

rám találtál. 

- Nem csalódtam benned, gyermekem. Teljesítem a kívánságodat. De 

Holstein tudtára adom, hogy neked köszönheti, hogy nem követelek 

részletes elszámolást. 

Vivian ennek nagyon megörült. 

A lord újra megölelte, majd visszaengedte Percy karjaiba. A fiatalember 

mókásan beleszimatolt a levegőbe, s közölte velük, hogy friss kávé illatát 

érzi. Javasolta, hogy haladéktalanul menjenek reggelizni. 

Mivel mindenki egyetértett vele, átsétáltak az étkezőbe és asztalhoz ültek. 

Természetesen Coper asszony is csatlakozott hozzájuk. Most már neki is 

elmondták, hogy Vivian Lord Londry leánya, ráadásul Percy jegyese. Arra 

is felhatalmazták, hogy később mindezt a személyzetnek is tudtára adja. A 

házvezetőnő a meglepő hírt a tőle megszokott nyugalommal fogadta, 

amelyből, úgy tűnik, soha semmi sem tudta kizökkenteni. 

Csendes mosollyal meghallgatta az urak mondandóját, majd végül sok 

boldogságot kívánt az apának és az ifjú párnak. 

Este, amint azt Rosamondnak megígérték, átmentek a Seattle-kastélyba, 

hogy megünnepeljék a kisasszony és Mr. Country eljegyzését. 

Vacsora közben a lord elmesélte, mi történt aznap a Londry-kastélyban. A 

háziak ámuldozva hallgatták, s amikor a mondandója végére ért, Rosamond 

Vivian nyakába borult. 

- Most legalább tudom, miért hasonlít Bruns kisasszony Lady Gwendolinra! 

- bólogatott elégedetten Lady Seattle, tekintetével gyengéden végigsimítva a 

bájos leányarcon, amely első pillanattól fogva oly kedves volt a szívének. - 

Sok boldogságot, gyermekem! - mondta aztán mosolyogva. 

Vivian hálásan megköszönte a jókívánságokat. 

Lord Londry közbenjárásának köszönhetően gyorsan lezajlott Vivian 

örökbefogadása. Percy már az ősszel oltár elé vezethette a kedvesét. 

Kimondhatatlanul büszke volt szépséges hitvesére, akit a boldogság titkos 

óráiban Lady Gwendolinnnak becézett, s akinek nem győzte elégszer 

megvallani, milyen végtelenül szereti. 
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