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Első fejezet – Esküvőre várva
Az első emeleti szobára, mely falai halványzöldre voltak festve, teljes csend borult. A februári

napsugarak  lágyan  szűrődtek  be  az  ablakokon.  Csak  a  húszéves  menyasszony  és  az  édesapja
tartózkodtak  a  szobában.  Szótlanul  álltak  egymással  szemben.  A  lány,  az  édesapja  kezében
pihentette a kezét és csak nézték egymást, tudva, hogy ezek az utolsó pillanatok, amelyet apa és
kicsi  lánya így eltölthetnek.  A menyasszony az új  divatnak megfelelően bokáig érő,  tört  fehér,
egyenes vonalú,  lágy esésű ruhát viselt.  Színben hozzáillő harisnyával  és pántos cipővel.  Fején
hosszú, kétméteres fehér fátyol, mely nemcsak, hogy a földig ért, gondosan megigazítva, uszályként
húzhatta majd maga után. A fátylon pedig még egy apró virágkoszorú, ez fogta a fejéhez a fátylat. A
fátyol alatt, barna haja a nyakszirtnél volt összetűzve. Ugyan, már az előző években is divatba jött a
rövidre vágott, hullámosított haj, ő még nem állt készen erre a változásra. Majd az esküvő után,
gondolta.

A büszke apa bármennyire is boldog volt, hogy a legkisebb lánya is megtalálta a szeretett párját,
belül szomorúság öntötte el. Hiszen így az utolsó fióka is kirepül a fészekből, kettesben maradnak
majd a feleségével a hatalmas házban. A meghitt pillanatot kopogás zavarta meg.

- Szabad - szólt ki Harold, a menyasszony édesapja.

Az ajtó kinyílt és egy fiatal fiúcska állt a küszöbön, enyhén kipirult arccal.

- Ön Mr. Seld? – kérdezte.

- Igen, én vagyok. Mit óhajt?

- Egy levelet hoztam önnek – felelte és egy gyors mozdulattal átnyújtja a férfinak a sárga színű,
kisméretű borítékot.

Mr. Seld átvette, és azonnal felnyitotta. Közben előkotort a mellénye zsebéből egy fémpénzt és a
fiú, kicsit piszkos kezébe nyomta. Figyelt arra, hogy véletlenül se érjen hozzá a gyerek kezéhez.

- Köszönöm, fiam. Elmehetsz! – utasította a fiút.

- Köszönöm, uram. Minden jót! - becsukta maga mögött az ajtót, sarkon fordult, és elment.

Mr. Seld elkezdte olvasni a levelet. Mire a végére ért, egészen elsápadt. A lánya észrevette ezt.

- Mi a baj, édesapám? – kérdezte Clara aggódva.

Az apja nem szólt semmit, csak átnyújtotta a levelet a lányának.

- Olvasd el magad, úgy lesz talán a legjobb. Nekem nem hinnéd el – mondta az apja, bármennyire
is nehezére esett.

Clara elvette a neki nyújtott levelet és hangosan olvasni kezdte:

„Tisztelt Seld Úr!

Bizonyos  vagyok  benne,  hogy  nagy  csalódást  okoznak  szavaim,  úgy  önnek,  mint  az  egész
családnak, de nagy sajnálattal kell közölnöm, hogy én egy másik lányt szeretek. Így természetesen
nem vehetem el Clarát. Sajnálom, hogy ezt így és most kell megtudja, de úgy érzem, nem lett volna



helyes, ha feleségül veszem és később derül ki. Kérem arra, hogy Clarával tapintatosan közölje, a
számára is vélhetően kedvezőtlen hírt. Köszönök mindent, amit nyújtott kettőnknek és remélem majd
idővel meg tudnak bocsátani. Aláírás: Charles Groom.”

Clara lassan hátrált, majd leült az ágya szélére és csak mereven bámult maga elé. A levél a
kezéből a földre hullott, egy szót sem szólt. Édesapja odalépett hozzá és átkarolta, szorosan magához
ölelte. Mire Clara hangos zokogásban tört ki, semmit nem törődve a kifestett arcával, hiszen úgy
tűnik,  hogy  már  úgysem  kell  ma  szépnek  lennie.  És  valószínűleg  soha  többé.  Ekkor  ismét
kopogtattak az ajtón. Mivel senki nem szólt ki, az ajtó kinyílt. A menyasszony boldog, mosolygó
édesanyja lépett be. Amint meglátta, hogy Clara mennyire zokog, a mosoly máris elillant az arcáról
és odasietett hozzá.

- Mi történt, kislányom? Miért sírsz ennyire? – kérdezte és próbálta ölelésével megnyugtatni, ami
eddig a férjének sem sikerült. A nő kérdőn nézett hitvesére.

Mr. Seld felvette a lánya lába elé hullott levelet és a felesége felé nyújtotta. Ő szótlanul, ám
továbbra is kérdőn nézett a férjére, de elvette tőle a lapot és haladéktalanul olvasni kezdte. Már az
első szavak után könnycseppek gördültek végig az arcán. Olvasás közben leült a lánya mellé az
ágyra, mert a lábai kezdtek elgyengülni. Mire a levél végére ért, sírt, akárcsak a lánya. Néhány perc
múlva azonban összeszedte magát és felállt, a férjéhez fordult.

- Lemegyek és közlöm a vendégekkel, hogy nem lesz esküvő. Ne várjanak feleslegesen. Te csak
maradj itt és próbáld megvigasztalni Clarát – mondta a férjének, miközben megigazította a ruháját.

-  Rendben van,  menj!  Én maradok –  felelte  a férje  halkan és megszorította felesége kezét,
mintegy bátorításként. Tudta, hogy nagyon nehéz lesz ennek a rengeteg embernek elmondania a
felkavaró hírt.

Mrs. Seld nagy levegőt vett és kinyitotta az ajtót, majd megindult kifelé. Először végig a keskeny,
festményekkel  díszített  folyosón,  majd  le  a  lépcsőn,  mely  az  ünnepi  alkalomra  virágokkal  volt
feldíszítve. Közben pedig az elkenődött festéket próbálta eltűntetni zsebkendőjével az arcáról. Ez
csak részben sikerült. A lépcső alján várták Clara nővérei, akik izgatottan pusmogtak. Kétségtelenül
nagyon várták már, hogy lejöjjön a kishúguk a csodás ruhájában és férjhez menjen, amire már oly
régóta várt. Jane és Kathy, mikor meglátták anyjuk szomorú arcát, odasiettek hozzá.

- Mi történt, édesanyám? Valami baj van talán? – kérdezte aggódva Jane.

- Igen, édesem. Elmarad az esküvő – mondta és újra kicsordult a könnye.

Mikor ezt kimondta, a lányok nem hittek a fülüknek. Kérdőn néztek anyjukra, majd egymásra.

- Charles egy levélben írta meg, hogy egy másik lányt szeret, így persze nem veheti el Clarát.
Micsoda  szégyen!  –  felelte  Mrs.  Seld  keserűsséggel  a  hangjában.  Tagadhatatlanul  rendkívül
csalódott volt.

Amint kimondta ezeket a szavakat, heves zokogásban tört ki. A lányok két oldalról karon fogták
és  tanácstalanul  néztek  egymásra,  teljesen  össze  voltak  zavarodva.  Mrs.  Seld  egy  kicsit
lecsillapodott,  mély  levegőt  vett,  zsebkendőjével  megtörölte  az  arcát,  majd  a  lányokhoz  fordult.

- Most át kell mennem, hogy szóljak a vendégeknek. Maradjatok itt, ha esetleg valaki fel akarna
menni Clarához, akkor azt udvariasan kérjétek meg, hogy távozzon, mert most nem alkalmas neki.
Rendben? – kérte Mrs. Seld.



- Természetesen édesanya. Menj csak! – nyugtatta meg Kathy.

Mrs. Seld vett egy újabb mély lélegzetet és elindult. Még megállt egyszer, onnan visszanézett a
két lányra, akik még ott álltak a lépcső aljában, majd felemelt fejjel továbbment.

Amint  a  zenészek  meglátták  a  ház  úrnőjét,  Mendelssohn  nászindulóját  kezdték  játszani  a
megbeszéltek szerint. De ők még nem is sejthették a nemrég érkezett levél tartalmát. Mrs. Seld
rögtön le is intette őket. A vendégek csak ekkor figyeltek az ajtó felé.

- Egy igen fontos bejelenteni valóm van. Szeretném, ha egy percre rám figyelne mindenki –
mondta Mrs. Seld, miközben igyekezett erős maradni. - Sajnálattal kell tudatnom önökkel, hogy
hiába fáradtak ma ide,  hogy részt  vegyenek Clara  és  Charles  esküvőjén,  hogy osztozhassanak
örömükben, ugyanis az, a legnagyobb meglepetésünkre és sajnálatunkra, elmarad.

A násznép azonnal pusmogni és mocorogni kezdett.

- Egy kis csendet kérek még – intette le az egyre hangosabb, közel ötven fős násznépet, akik a
nagy bálteremben várták eddig a házasulandókat.

A vendégek lassan befejeztek mindenféle beszélgetést a kérés hallatán és mindenki Mrs. Seldre
figyelt.

- Körülbelül egy fél órával ezelőtt levelet hozott Mr. Seld részére egy futár. A levelet Charles
Groom küldte. A levél szerint sajnálattal közli, de nem veheti el Clarát, mert egy másik hölgyet
szeret.

Erre az emberek felhördültek, ismét beszélgetni kezdtek.

-  Így  megkérem önöket,  hogy legyenek szívesek,  hagyják most  el  a  házat  –  folytatta  kicsit
hangosabban  Mrs.  Seld.  -  Az  ajándékokat  természetesen  minél  hamarabb  visszaküldjük
mindenkinek.  És  még  egyszer  az  elnézésüket  kérem  –  fejezte  be  végül.

A vendégek lassan megindultak a kijárat felé, bár teljesen meg voltak rökönyödve. Sokan, ahogy
elmentek Mrs. Seld mellett, odaköszöntek neki és kedves szavakkal igyekeztek vigasztalni. Mrs. Seld
próbált mosolyogni és általában csak egy fejbiccentéssel nyugtázta a szavakat. Mikor a vendégsereg
nagy része elhagyta a házat, Mrs. Seld visszatért a lánya szobájába. Belépve látta, hogy a férje
idegesen fel-alá járkál, a lánya pedig meredten a plafont bámulva hanyatt fekszik az ágyán, mit sem
törődve a virágos fejdíszére, fátylára és órákig készült frizurájára. A másik két lánya pedig egymás
mellett állt tanácstalanul, szomorúan az ágy végénél.

-  Drágám, légy szíves beszélj  a zenészekkel és természetesen a pappal is.  Én a násznéppel
közöltem, hogy elmarad az esküvő, de őket elfelejtettem, bár bizonyára ők is hallották, de nekik
külön elfelejtettem szólni. Én addig itt maradok Clarával - mondta a férjének, miközben ő leült a
lánya mellé az ágyra.

Mr. Seld kiment a szobából, picit fellélegezve, majd le a lépcsőn, át a három szárnyú, két tornyú,
kétszintes,  téglából,  korai  viktoriánus  stílusban  épült  villa  másik  szárnyába,  egyenesen  a
zenészekhez, akik már elkezdtek pakolni. Nem messze tőlük a pap is levette a díszruháját és éppen a
Bibliát lapozgatta, de odalépett hozzá.

- Ne ítéljetek, hogy el ne ítéljenek titeket. Mert amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak
megítélni titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is.



- Köszönöm, atyám – felelte fejét lehajtva Mr. Seld.

- Boldogok, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak – mondta még a pap, majd megszorította a
szomorú édesapa kezét.

- Köszönöm, atyám – felelte ismét Mr. Seld. Majd a zenekarhoz lépett és váltott pár szót velük.
Ezután ugyanazon az útvonalon, ahogyan idejött, sietett vissza a legkisebb lánya szobájába.



Második fejezet – Az ötlet
ÖT HÓNAPPAL KÉSŐBB

Mr. Seld a dolgozószobájában tartózkodott, mely egyben a könyvtáruk is volt. Masszív, faragott,
mahagóni  íróasztala  mögött  ült,  kényelmes,  bordó  szövettel  bevont  foteljében.  Háta  mögött  a
mennyezetig ért a könyves szekrény, mely szinte megszámlálhatatlanul sok könyvet tartalmazott. A
szoba  másik  felében  egy  kandalló  volt,  előtte  két  fotel,  egymással  szembefordítva.  Mindkettő
ugyanolyan  bordó  szövettel  behúzva,  ahogyan  az  ő  fotelje  is.  A  kandalló  felett  egy  hatalmas
festmény,  mely  az  angol  polgárháború  egyik  csatajelenetét  ábrázolta.  A  szoba  eleganciát  és
erősséget sugallt. Mr. Seld itt intézte a családi és az üzleti ügyeket egyaránt. Halk kopogás után
nyílt az ajtó és Mrs. Seld lépett be.

- Nem zavarlak? – kérdezte Mrs. Seld.

- Tudod, hogy te sohasem zavarsz, kedvesem - felelte. -  Gyere, mond csak, mit szeretnél? –
invitálta be kedvesen Mr. Seld a feleségét.

-  Szeretnék  veled  Claráról  beszélni  –  vezette  elő  látogatásának  okát  Mrs.  Seld,  miközben
odasétált a férje íróasztalához. - Ez nem mehet így tovább. Clara egésznap csak ül az ablaknál és
bámul kifelé. Alig eszik, nem jár ki, nem beszél senkivel. Természetes volt ez egy darabig, de most
már  talán  el  kellene  felejtenie  és  élni  az  életét.  Vagy  legalábbis  valahogy  visszaszoknia  a
hétköznapokba.  Társaságba,  táncestekre,  hangversenyekre,  színházba  járnia.  Nem  gondolod,
Harold? Tennünk kellene valamit ennek érdekében – mondta aggódva Mrs. Seld és megsimogatta
férje vállát, ahogy megállt mellette.

- Teljesen igazad van, drágám. Milyen megoldásra gondoltál? – kérdezte, mert ismerte már a
feleségét, hogy ötletek nélkül nem kezd bele ilyen mondandóba. De ezért is szerette még mindig
olyan nagyon. Még harmincöt év házasság után is.

-  Én tulajdonképpen arra gondoltam, hogy el kellene küldeni egy pár hétre vagy hónapra a
húgodhoz,  Amerikába.  Egy  teljesen  más  környék,  városi  élet,  hátha  kizökkentené  őt  ebből  a
bezártságból. Milyennek találod az ötletet? – kérdezte kicsit izgatottan, bár általában a férje áldását
adja az ötleteire.

- Drágám, neked remek ötleteid vannak! Ez igazán jól hangzik. Az biztosan jót tesz neki, ha egy
egészen más helyen van – válaszolta Mr. Seld és a feleségére nézett.

- Örülök, hogy te is így gondolod. Akkor felhívod a húgodat, ugye?

- Természetesen.

- Ez esetben nem is zavarlak tovább. A vacsoránál találkozunk - ezzel Mrs. Seld megfordult és
kiment a szobából.

Aznap este, miután befejezték a vacsorát és a személyzet leszedte az asztalt, Mr. Seld odafordult
a lányához.

- Édes Clara lányom. Édesanyáddal megbeszéltük és úgy gondoljuk, hogy jót tenne neked egy kis
változatosság, hogyha kimozdulnál innen. Ezért aztán egy pár hétre elutaznál Liz nénikédhez New
Yorkba.



- Rendben van, édesapám. Bizonyára jót fog tenni – felelte a lány, minden lelkesedés, érzelem
nélkül, tárgyilagosan. Közben még csak rá sem nézett az apjára.

- Liz húgommal már meg is beszéltük, örömmel fogadnak téged. Három nap múlva indul egy
óceánjáró hajó a tengerentúlra Liverpoolból, azzal utazol majd. A hajóút nyolc napos, megáll pár
városban  még  Angliában,  Franciaországban,  Írországban  is,  mielőtt  megérkezne  New  Yorkba.
Rendben lesz ez így, Clara? – kérdezte aggódva Mr. Seld a lányát.

- Természetesen, apuka – válaszolta, de továbbra sem mutatott semmi érdeklődést.

- Holnap segítek majd neked összekészíteni az utazóbőröndbe a ruhákat, cipőket, kalapokat, és
amire még szükséged lesz az útra és odaát – mondta lelkesen Mrs. Seld, hátha izgatottsága átragad
a lányára is.

- Rendben – felelte Clara és továbbra is csak szomorú arccal ült az asztalnál. Feje lehajtva, keze
az ölében.

Mr. és Mrs. Seld egymásra néztek szomorúan. Remélték, hogy az utazás lehetősége legalább egy
pindurit kizökkenti a lányukat ebből a letargikus állapotból. Nem jártak sikerrel, így aztán nem is
beszélgettek tovább.

Másnap reggel Clara az ágyában feküdt, ahogyan az elmúlt hetekben szinte mindig. Már nem
aludt, de nem kelt fel, így a szobalány bevitte neki a reggelit. Letette az ágyára és kiment. Clara
elszürcsölte a teát, de nem evett a reggeliből. Majd pár kopogás után az édesanyja lépett be a
szobába.

- Jó reggelt! Gyönyörűen süt odakint a nap – mondta, miközben odalépett az ablakokhoz és
elhúzta a sötétítő függönyöket, hogy egy kis élet, szín áradhasson a szobába. Clara hunyorogni
kezdett az erős fénytől. – Ideje felkelni!

Clara lassan félretolta a takarót és felült az ágyban, majd az ágy végéről elvette és magára
terítette a pongyoláját.

- Nézzük át a szekrényedet, hogy melyik ruhákat szeretnéd magaddal vinni és utána válogassuk
ki hozzá a cipőket, táskákat, kalapokat, és ami még kell – folytatta továbbra is lelkesen az édesanyja.
Szerette  volna,  hogy  valami  módon  végre  Clarának  is  megjöjjön  a  kedve  az  utazáshoz,  az
öltözködéshez. Régen imádta a szép ruhákat, órákig válogatta azokat, nézegette magát a tükörben.
Az elmaradt esküvő óta csak kivette a szekrényből az első kezébe kerülő ruhát és abba belebújt.
Egyáltalán nem érdekelte, hogy az milyen, hogyan áll rajta.

Clara belelépett a papucsába és odacsoszogott a szekrényéhez, mely kétszárnyú ajtaja már nyitva
volt és Mrs. Seld válogatott a tartalma között.

- A hajón minden estére a vacsorához másik ruhát illendő felvenni, ezért elég sok ruhára lesz
szükséged. Mivel édesapád első osztályú jegyet vásárolt részedre, illik a legszebb ruháidat magaddal
vinni és azokat felvenni – magyarázta Mrs. Seld, miközben sorra vette ki a modern, szép ruhákat a
szekrényből. Clara csak állt ott mellette és hagyta, hogy mindent az édesanyja csináljon. Igazából
csak fizikailag volt ott, lélekben egyáltalán nem. Semmi kedve nem volt ehhez, ahogy az utazáshoz
sem. De még csak élni sem igazán, de sajnos követnie kellett a szülei kérését, utasításait.

- Úgy hallottam, hogy a hajón csak első és másodosztály van – folytatta Mrs. Seld, miközben sorra
vette ki a szekrényből a ruhákat. – Bár olyat is pletykálnak, hogy hónapok múlva már lehet, hogy
csak egy osztály lesz. Érdekes lehet más osztálybeli emberekkel együtt utazni. Örülök, hogy elutazol



Liz nénihez, egészen biztosan nagyon jól fogod magad érezni. New York, úgy tudom, hogy nagyon
pezsgő  nagyváros  lett,  sokkal  jobban,  mint  London.  Alig  várom,  hogy  hazatérj  és  mindenről
beszámolj! – lelkendezett Mrs. Seld, habár most nem csak azért, hogy a lányát felvidítsa. Valóban így
is érzett. Már évek óta szeretett volna ő is elutazni, de a tizenegy évvel ezelőtti Titanic katasztrófája
után évekig nem mertek hajóra szállni. Két távoli unokatestvérük veszett oda akkor, valamint számos
ismerősük. Természetesen azóta már sokat változott a hajózás, de aztán felnőttek a gyerekek, a
kiházasításuk lefoglalta őket.

-  Nem!  Azt  ne!  –  kiáltott  fel  hirtelen  Clara.  Mrs.  Seld  azt  sem  tudta,  hogy  mi  történik,
megdermedt mozgás közben. – Azt a ruhát Charles-tól kaptam. Látni sem akarom – mondta Clara.

- Rendben – felelte az anyja és levette a vállfáról és a földre dobta. – Átszabatom és odaadjuk
valamelyik nővérednek vagy egy távoli rokonnak – mondta.

- Köszönöm – felelte Clara és ő is a szekrénybe nyúlt pár ruha után. Mrs. Seld megörült ennek,
végre valami érzelem mutatkozott rajta.

Így egy kicsit nagyobb kedvvel, gyorsabban haladtak. A kiválogatott harminc ruhához kellett
megtalálni  a  megfelelő  cipőket  és  táskákat.  Valamint  a  legújabb  divat  szerinti  kis  fejfedőket.
Ugyanakkor a régebbi ruhákhoz tartoztak kalapok is, azokat is gondosan összekészítették különböző
dobozokba. És ezek után következhettek az ékszerek. Az utóbbi pár évben egészen megváltozott ez
is. A drágakövekkel kirakott ékszereket leginkább már csak nagy bálokon, esküvőkön, fogadásokon
hordták  a  hölgyek.  Divatba  jöttek  a  hosszú,  gyöngyös  nyakláncok,  karperecek,  fülbevalók.  Így
természetesen Clarának is volt belőlük jó néhány darab, bár elég sokat Charlestól kapott. Viszont
szerencsére ezeket nem akarta kidobatni, megtartotta őket. Ezt jó jelnek vette Mrs. Seld.

-  Már csak olyan apróságokat kell  eltennünk, drágám, mint a pipere holmi,  szobapapucs és
hálóruha.

- A fiókos szekrényben vannak – mondta Clara és odalépett a derékig érő komódhoz és sorra
húzta ki a fiókokat és vette ki belőlük a szükséges holmikat.

- Úgy látom, hogy végeztünk is! – mondta csípőre tett kézzel Mrs. Seld kora délután.

- Hát, jó nagy kupac ruha – mondta Clara, ahogy az ágyára nézett.

-  Reméljük,  hogy belefér majd a bőröndökbe –  nevetett  Mrs.  Seld.  Egy kicsit  még Clara is
elmosolyodott ezen. – Ideje lenne enni egy keveset – mondta Mrs. Seld és elindult ki a szobából. –
Úgy elszaladt az idő, hogy elfeledkeztünk az ebédről. Mindjárt készíttetek valamit a konyhán.

- Én nem kérek – jegyezte meg Clara.

- Ugyan, enned kell egy keveset.

Mrs. Seld elhagyta a szobát és lement a konyhába. Ott megkérte a szakácsnőt, hogy melegítsen
egy kis kacsasültet, hátha Clara is eszik belőle. Meghagyta, hogy amint elkészül vele, vigye fel Clara
szobájába neki  és a lányának.  A szobalány vitte fel  fél  órával  később.  És bár sosem esznek a
szobában, leszámítva a reggelit az ágyban, most kivételt tettek. Mrs. Seld elvette a tálcát a lánytól és
az ágyra tette, ahol alig volt már szabad hely a sok ruha miatt.

- Együnk egy kicsit, különben nem lesz erőnk a bőröndökbe tömni ezt a sok ruhát – mondta Mrs.
Seld és a lánya elé tolta az egyik tányért, a rajta illatozó kacsasülttel.


