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Első fejezet
Szent Jakab-palota

London, 1751. január

Karácsony után, egy nyirkos téli estén a báli szezon királyi évad-
nyitójára készülődött London elegáns és elegánsnak látszani vá-
gyó társasága a zsibongó Szent Jakab-palotában. Az udvari eti-
kett szerint a hölgyeknek bő Mantua-ruhát kellett viselniük, 
amelynek bálnacsont abroncsok tartották széles szoknyáját, a 
férfiaknak paróka, hímzett felöltő, térdharisnya, kard és három-
szögletű kalap volt az előírás. A fejfedőt a hónuk alatt tartották 
az urak, annak jeleként, hogy senki sem léphet az uralkodó szí-
ne elé fedett fővel. A jól öltözött kompánia a palota tágas sza-
lonjában zsibongott. A szomszédos kártyaszobákban, a táncte-
remben és a frissítőkkel megrakott asztalok körül egy gombostűt 
sem lehetett volna leejteni.

Mindenki szerette volna tiszteletét tenni a király előtt. A leg-
elszántabbak a trón mellett toporogtak, hogy rájuk essen a fel-
séges úr pillantása, és alkalmuk legyen egy szívesség, esetleg egy 
hivatal megszerzésére maguknak vagy valamelyik rokonuknak. 
Mások azért jöttek, hogy az ismerőseikkel találkozzanak, meg-
hallgassák a trónörökösről szóló legújabb pletykákat, szórakoz-
zanak a szeretőikkel vagy egy divatos kurtizánnal, esetleg tán-
coljanak, puncsot igyanak vagy kártyázzanak. Sóvárogva keresték 
az előnyökkel kecsegtető lehetőségeket, a befolyásos támogató-
kat, és alkalmasint szórakozni vágytak, ha lehetőség nyílik rá.

Senki figyelmét nem kerülte el az izgatott és lámpalázas fia-
tal hölgyek egy csoportja. Mindegyikük a legkifinomultabb ele-
gancia szerint készült, vadonatúj, pántlikás ruhát viselt, meleg-
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házi virágcsokrot szorongatott a kezében, és férfi kísérőjük vagy 
gardedámjuk mellett tipegve arra vártak, hogy II. György király 
és lánya, Amália hercegnő fogadja őket. A bemutatást követően 
hivatalosan is megjelenhettek a királyi udvarban.

A méltóságos, Sophia Grafton kisasszony édesapjának, Graf-
ton vikomtjának a karját fogta, és keresztanyja, Lady Burnham 
is ott állt mellette. A bemutatás azt szimbolizálta a nagyvilág 
előtt, hogy a fiatal hölgy alkalmassá vált a társaságban való meg-
jelenésre brit földön és külhoni udvarokban egyaránt, és ami a 
legfontosabb, eladósorba került.

Sophia négy hónappal ezelőtt lett tizenhat éves. Mostantól 
fogva bármikor megkérhetik a kezét. Ez a lehetőség nem lelke-
sítette különösebben, bár egyfajta kíváncsiságot azért érzett. 
Számára a házasság egy távoli, unalmas és elkerülhetetlen dolog 
volt csupán, amely új feladatokkal és gyerekszüléssel jár együtt. 
Mindez cseppet sem olyan vonzó, mint azok az izgalmak, ame-
lyekkel egy fiatal lány találkozhat a társasági életben. Ebben a 
pillanatban csak azzal volt elfoglalva, hogy miután hivatalosan is 
bevezették a társaságba, végre járhat bálokba. Ezt a napot már 
évek óta várta. A mulatságok magukban hordozták a románc 
lehetőségét, még ha elég halványan is, és ennek semmi köze 
nem volt a házassághoz. Annál több viszont a csinos ruhákhoz, 
zenéhez és zsibongó tánctermekhez, ahol fiatalemberek hada 
epekedik majd, hogy vele táncolhasson. Egyes fiatal hölgyek 
alig várták már, hogy férjhez mehessenek, mert sokan ezután 
elég nagy szabadságot kaptak. Természetesen csak azután, hogy 
örökössel ajándékozták meg a férjüket. Sophia úgy vélte, hogy 
asszonyként ki lesz szolgáltatva a férje szeszélyének. Egy férfi 
tetszése szerint rendelkezhetett a felesége életmódja felett. Lord 
Grafton engedékeny apa volt, és mivel Sophiát nem érdekelte 
különösebben egyik fiatal férfi sem, nem akart mindenáron jó-
indulatú apja mellől egy kiszámíthatatlan temperamentumú 
férfi házába költözni.

Miután az idős lord meggyőződött róla, hogy oly sok kezdeti 
nehézség után a lánya végre elsajátította a jó modort, és benőtt 
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a feje lágya, nagyfokú önállóságot biztosított számára. A barátai 
figyelmeztették, hogy Sophia veszélyes korba lépett, mert tizen-
hat esztendősen a lányok könnyen szerelmesek lesznek. A vi-
komt azonban úgy vélte, habár voltak nehézségei lánya felnevelé-
se során, hogy a nehezén már túljutottak. A szemrevaló Sophia 
gyakorlatias gondolkodású és gyors észjárású volt. Nem szerette 
a lányregényeket, és soha nem mutatott hajlandóságot arra, de 
még csak jelét sem adta, hogy egy jóképűnek mondott fickó után 
epekedjen. Semmi különös nincs abban, hogy az ő korában egy 
lány a bálokról álmodozik. A tánc csupán egy ártalmatlan időtöl-
tés, és ez ellen Lord Graftonnak nem volt semmi kifogása.

A mai esemény még azt is jelentette Sophia számára, hogy 
egyszer s mindenkorra véget érnek az unalmas magánórák, és 
megszabadulhat gyermekkori kötelezettségeitől és szigorú neve-
lőnőjétől is. Mától gyönyörű ruhákat viselhet, táncolhat a társa-
ságban, mindenki megcsodálhatja őt, késő esti vacsorákon vehet 
részt. Már négy éve várt erre a napra, semmit sem kívánt ennél 
jobban. Alig várta már, hogy a király színe elé kerüljön. A tánc-
terem felől vidám muzsika hangja hallatszott, és ő azt kívánta, 
bárcsak gyorsabban haladna a sor. Úgy érezte, a földi paradicsom 
kapuja előtt ácsorog, és egyre jobban bosszantotta a várakozás.

Csillogó szemmel nézett a pompás forgatag felé, amelynek 
mától fogva ő is része lesz. Csodálatos ékszerek szikráztak a te-
remben, parfümök nehéz illata keveredett a levegőben a kelle-
metlen testszagot leplezni hivatott kozmetikumokéval. A legele-
gánsabb hölgyek apró, fekete bársonyból készült szépségtapaszt 
viseltek az orcájukon, frizurájuk toronymagasra volt fésülve. 
Tolldíszek és a széles abroncsokra omló finom kelmék tengere 
örvénylett mindenütt. A nők szorosra fűzött ruhái épphogy csak 
eltakarták keblüket. A férfiak büszkén viselték színes szalagokon 
csüngő rendjeleiket és kitüntetéseiket, nyalka katonatisztek feszí-
tettek ezredük uniformisában. Libériás inasok, parókák, fodros 
ruhák, csodálatos legyezők mindenütt, amelyek legapróbb rezze-
nései titkos üzeneteket továbbítanak a szeretők között. Csillogás 
és pompa uralkodott a palotában.
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Sophia szépnek érezte magát, és az elegáns hölgytársaság tag-
jait fürkészve megnyugodott, mert az ő ruhája volt a legcsino-
sabb. Korábban összeszólalkozott a keresztanyjával a ruha miatt. 
A szenteskedő Lady Burnham ódivatú fekete selyemruhát viselt, 
szoknyája az etikett szerinti szélességű volt, és könyökét is csip-
kefodrok ékesítették. Az idős hölgy a férje halála után áttért a 
protestáns hitre, és társadalmi osztályához képest szokatlan buz-
galommal támogatta a bibliaórákat, a hittérítő társaságokat és 
a szegények érdekében végzett jószolgálati munkát. Megvetette a 
ledérséget, ideértve a bálokról ábrándozó fiatal lányokat, a szép 
ruhákat, a királyi udvart, a kerti mulatságokat, színdarabokat, tán-
cot és általában mindent, ami elvonta a figyelmet a lélek útjairól, 
az üdvözülés elnyeréséről és a jótékony cselekedetekről. Min-
dent megtett annak érdekében, hogy Sophiában felébressze a val-
lásos buzgalmat, de törekvéseit eddig nem sok siker koronázta.

Annak ellenére, hogy Lady Burnham viszolygott a kicsapon-
gó szórakozástól, és keresztlánya lelki fejlődését tartotta legfon-
tosabb feladatának, kötelességének érezte, hogy elhunyt anyja 
helyett elkísérje Sophiát a bemutatásra. Lord Grafton minden-
képpen ragaszkodott hozzá, hogy lányát, a Grafton család utolsó 
sarját hivatalosan is bevezessék a társaságba. Lady Burnham 
egyáltalán nem tartotta ezt szükséges formalitásnak, de félre-
tette fenntartásait, mivel úgy érezte, rangja erre kötelezi Sophi-
át. Azzal nyugtatta magát, hogy miután a lányt bemutatták az 
udvarban, az apja biztosan azzal lesz majd elfoglalva, hogy mi-
nél hamarabb és rangjának megfelelően férjhez adja. Az esküvő 
után Sophia maga mögött hagyja a társasági élet kicsapongó vi-
lágát, és visszavonul majd a sussexi birtokukra, hogy a jó erkölcs 
útjára lépjen. Burnham asszony vidéken nőtt fel, és határozot-
tan meg volt győződve róla, hogy tisztességes életet élni csak 
Londontól messze lehet.

A lady saját tapasztalatból tudta, milyen ruha és modor szük-
séges ahhoz, hogy egy fiatal hölgy sikeresen jelenjen meg első 
alkalommal a királyi udvarban, hiszen a néhai Karolina királyné 
udvarhölgye volt egykor. A királyné halála után ugyanezt a tiszt-
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séget látta el évekig a királyi hercegnők mellett. Lord Grafton 
keresve sem találhatott volna alkalmasabb nevelőnőt lánya szá-
mára. Élve hatalmával, Lady Burnham minden általa túl me-
résznek vélt ruhára nemet mondott. Sophia legnagyobb kétség-
beesésére az idős hölgy makacsul ellenezte az oly divatos mély 
dekoltázst, amely csaknem a teljes keblet felfedte, és leszögezte: 
a fekete csipkével és pántlikával díszített vörös velencei brokát 
nem illő viselet egy fiatal hölgy számára.

Mivel le kellett mondania a velencei ruháról, Sophia meg-
próbálta hízelgéssel elérni, cserébe hadd használjon sminket. 
Az elegáns hölgyek ajakpirosítót és fehér arcfestéket használtak 
abban az időben. Sophia azt gondolta, ha már a ruhája nyakki-
vágása egy iskolás lányéhoz hasonlít, a kozmetikum majd nőies 
kifinomultságot ad a megjelenésének. Nem meglepő módon, a 
kérés hallatán Lady Burnham prédikációba kezdett.

– Arcfesték! – kiáltott fel az özvegy rémülten. – A hiúság ve-
szedelmes mérge! Megannyi szépséget tett már sírba a vörös és 
fehér maszk. Ne feledd azt sem, Sophia, hogy Jezabel is egy 
kisminkelt szajha volt, és hogy végezte? Kutyák falták fel. Édes-
anyád soha nem használt arcfestéket. Kövesd a példáját, és adj 
hálát Istennek az arcszínért, amit tőle örököltél.

Sophia arca elvörösödött a haragtól.
– Kit érdekel Jezabel? Ez egy ősrégi történet! Ki hallott már 

arról manapság, hogy az elegáns hölgyeket kutyák tépik szét? – 
motyogta bosszúsan maga elé. A bemutatás napjának reggelén 
elküldte a szolgálólányát púderért, rúzsért és bőrfehérítőért. 
Hallott már róla, hogy az arcfestékek mérgező anyagból készül-
nek, a púder ólmot, az arcpirosító arzént tartalmaz, de ezzel 
most cseppet sem törődött, mert ő akart lenni a legcsinosabb 
ezen a nagy napon, és azzal ámította magát, hogy egy kis adag 
egészen biztosan nem jelenthet nagy veszélyt. Azt gondolta, 
apja annyira elragadtatott és elégedett lesz az eredménnyel, 
hogy meg sem hallja majd Lady Burnham sopánkodását. 
A megszerzett kis tégelyek, amelyek egy ismert borbélytól szár-
maztak, titkos rejtekhelyre kerültek.
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Aznap este, amikor elkészült a frizurája, és már csak ruháját 
és édesanyja ékszereit kellett magára öltenie, Sophia elküldte a 
cselédlányt. Elővette a tégelyeket a keszkenői alól, közelebb 
húzta a tükörhöz a gyertyákat, majd arcát, nyakát és mellkasát, 
legalábbis azt a részét, ami kilátszott a ruhája alól, bekente a fe-
hér anyaggal. Ezután fogott egy darab finom gyapjúpamacsot, 
és kirúzsozta az ajkát. Végül szája szegletébe biggyesztett egy 
szív alakú, fekete bársony szépségtapaszt. Lady Burnham sze-
rint az ilyesfajta kiegészítők a félrevezetés bűnös eszközei, mert 
valójában a himlőhelyeket vannak hivatva eltakarni. Sophia 
azonban úgy vélte, ez a kifinomultság netovábbja, és csókra bá-
torítja majd a hódolóit.

Sophia egy lépést hátrált a tükör elől, hogy megszemlélhesse 
fáradozása eredményét, és közben arra gondolt, hogy az apja 
mennyire meg lesz elégedve a külsejével, és ez egészen biztosan 
elejét veszi Lady Burnham aggodalmaskodásának. A fiatalem-
berek tolonganak majd, hogy bemutathassák őket neki, és min-
denki csak vele akar majd táncolni.

– Ó, istenkém! – Sophia csak ennyit tudott mondani, mert 
egy torz képmás nézett vissza rá a tükörből. A mindig sima és 
egészséges orcáján, amelyen szerencsére nem hagyott nyomot a 
gyermekkori himlő, két csúf piros folt virított. Az éktelen pacá-
kat még hangsúlyosabbá tette a halottsápadtra festett bőr. Az 
még hagyján, hogy a divatos megjelenés egyik feltétele a hófe-
hér arcszín, de azért mégsem kellene hullasápadtnak lennie, 
gondolta Sophia. Barna szeme, hosszú szempillája és egyenes 
szemöldöke mintha egy gödörből kandikált volna kifelé. Ezen 
könnyen segíthetünk egy trükkel, gondolta a lány, mert a híres szép-
ségek leborotválják a szemöldöküket, és egérbőrből készült, 
szépen ívelt álszemöldököt ragasztanak a helyére. A borotvát 
már korábban előkészítette, és zsebkendőjén ott sorakoztak az 
egérbőrcsíkok. Ám ekkor Sophia megállt egy pillanatra. Valóban 
a döglött egerektől kellene várnom a jobb összhatást? A rágcsálókról 
lenyúzott cafatokra pillantva kirázta a hideg. Talán mégsem, gon-
dolta, és letette a borotvát.
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Nézegetni kezdte magát a tükörben, és megállapította, hogy 
cseppet sem hasonlít a parkokban lovagló, példaképnek tekin-
tett elegáns ifjú hölgyekre, vagy a kocsijukban pompázó bű bájos 
kurtizánokra, akik vonzották mindenkinek a pillantását, akár-
merre jártak. Ilyenkor persze Lady Burnham megvető arckife-
jezést öltött, és feltűnően az ellenkező irányba nézett. Ha ezek 
a nők is festik az arcukat, akkor ő most miért nem úgy néz ki, 
mint azok? Megpróbálta meggyőzni magát, hogy pont úgy fest, 
de a józan esze csakhamar diadalmaskodott. Kénytelen volt el-
ismerni, hogy az ábrázata beteges és előnytelen, s éppen úgy 
néz ki, mint azok a nők, akik a sötét utcán leszólítják a járó-ke-
lő férfiakat. Már cseppet sem volt biztos benne, hogy az apja 
örülni fog, nem is beszélve Lady Burnhamről. Sophia felsóhaj-
tott, és mosdótálja fölé hajolva letisztította arcát, a festékeket 
éjjeliedényébe szórta, és az egérbőröket a kandallóba vetette.

Legalább a ruhájával kapcsolatban sikerült kompromisszum-
ra jutnia keresztanyjával. Hosszas vita, egy kisebb dühkitörés, 
majd hízelgés és alkudozás után, amely egészen biztosan kivívta 
volna Lord Grafton elismerését, Lady Burnham rábólintott az 
elkészítendő ruha Sophia által másodjára kiválasztott anyagára 
és színére, bár az összeállítást hivalkodónak tartotta.

Most, hogy már itt álltak a sorban, Sophia még egyszer elége-
detten végigfuttatta pillantását a magán viselt ruhán és az ékessé-
gein, s megállapította, hogy pont úgy tetszenek neki, mint ami-
kor kiválasztotta őket. A ruhája a legfinomabb, ezüsttel átszőtt 
spitalfieldsi selyemből készült, és valósággal ragyogott a rávetülő 
gyertyafényben. Többméternyi anyagot kellett felhasználni az el-
készítéséhez, és borzasztóan sokba került. Lady Burnham égnek 
emelte a kezét megrökönyödésében, amikor megtudta, mennyit 
fizettek érte. A pénznek nincs jelentősége, gondolta Sophia derű-
sen. A gardróbjára fordítható apanázsából bőven futotta rá, és a 
szín remekül passzolt hozzá. Megigazította sárga szoknyája sely-
mét, ami csodásan illett a kék felsőrészhez, pillantásával végigsi-
mította a ruha ujját ékesítő csipkefodrokat, amelyeket nagy mas-
nik fogtak össze a könyökénél, és megtapogatta a nyakában függő 
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gyöngysort, amelyet édesanyjától örökölt. Finoman megcsóválta 
a fejét, épp csak annyira, hogy állkapcsán megérezze zafír és gyé-
mánt fülönfüggőinek érintését. Ez is édesanyjáé volt, és a frizurá-
ját úgy készítették el, hogy az ékszer finom hangsúlyt kapjon. 
Sophia ismét ellenőrizte a vékony aranylánccal a derekára erősí-
tett kínai elefántcsont legyezőt is.

– Viselkedj, és hagyd abba a tollászkodást! – hallotta Lady 
Burnham susogó hangját Sophia. – Nem vagy te papagáj – tette 
hozzá az idős hölgy. A lány felsóhajtott, és megpróbálta felvenni 
keresztanyja nyugodt és méltóságteljes testtartását. Milyen csodá-
latos ruhám van! – gondolta magában.

A megfelelő ruha kiválasztása volt a legegyszerűbb az udvari 
bemutatásig vezető hosszú úton. Sophiának táncórákat is kellett 
vennie, és illemtant kellett tanulnia, hogy viselkedése megfelelő 
legyen. Be kellett magolnia, hogyan szólítsa a társaság tagjait, a 
püspöktől kezdve a nagyköveteken át a királyi család tagjaiig, és 
pontosan ismernie kellett, ki kit előz meg az udvari rangsorban. 
Hibátlanul beszélt franciául és olaszul. Egy ideje már minden 
újságot elolvasott, hogy tisztában legyen a mindennapok leg-
fontosabb eseményeivel. Lord Grafton ki nem állhatta a tudat-
lan, üresfejű nőket, akik mit sem törődtek koruk közéletével, és 
rossz társalgók voltak.

A legfontosabb azonban az volt, hogy Sophia megtanulta vi-
selni az új ruháit.

Ez különösen a Mantua-ruhák esetében volt nagy kihívás, 
mivel aránytalanul széles szoknyarész tartozott hozzájuk. Nagy 
jártasságra volt szüksége a ruha viselőjének ahhoz, hogy egy 
nyüzsgő teremben közlekedjen, arról nem is beszélve, hogy az 
elkészítéséhez szükséges rengeteg anyag miatt nagyon nehéz is 
volt. Ha túl gyorsan lépdelt a viselője, fennállt a veszélye annak, 
hogy a nagy teher kibillenti az egyensúlyából. A lépcsőzés való-
ságos rémálom volt. Nehezítette a helyzetet a magas sarkú pa-
pucs is, Sophia megannyi alkalommal bucskázott le a lépcsőn az 
otthoni gyakorlás közben, de mindahányszor felállt, és folytatta 
a küzdelmet. Megtanulta, hogyan kell ügyesen oldalra fordítani 
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a szoknyáját, amikor egy ajtón lép be, elsajátította, hogyan lép-
jen aprókat, hogy a szoknya ne úgy himbálózzon, mint egy 
templomi harang, amelyet egy részeg sekrestyés kongat. Külön 
tudományt igényelt a szoknya igényes elrendezése maga körül, 
amikor kocsiban vagy hordszékben utazott.

– Úgy mozogjon, mint egy szárnyait rebegtető pillangó, és ne 
úgy, mint egy sárban dagonyázó koca – mondta a táncmestere.

Sophia megtanult elegánsan pukedlizni is. Annak ellenére, 
hogy ez ment neki a legjobban, Lady Burnham ragaszkodott 
hozzá, hogy az új ruhájában is sokat gyakoroljon.

– Egész este hajbókolnod kell, ezt biztosra veheted – figyel-
meztette a lányt. – Majd meglátod, mennyire fárasztó.

Sophia azt is begyakorolta, hogyan kerülhetik el a hölgyek nyil-
vános helyen, hogy a természet hívó szavának engedelmeskedni 
nem tudván, kellemetlen helyzetbe kerüljenek. Ehhez azt kellett 
elsajátítania, miként pisilhet a szoknyája alá rejtett korsóba úgy, 
hogy senki ne vegye észre, vagy jobb esetben hogyan használjon 
egy combjai közé szorított tálat ugyanebből a célból. A lány re-
mélte, hogy minderre nem lesz szüksége. Hálóruhában gyakorolt 
ugyan a korsóval, de még úgy is nagyon nehéz volt. Borzalmas 
lenne, ha nem találna bele a nyílásba, mert aligha lenne elegáns, ha 
egy tócsa kezdene terjengeni a szoknyája alatt. Hogy elkerülje a 
kellemetlenséget, reggeli óta egy kortyot sem ivott, és ha hazatéré-
sig sem iszik semmit, úgy vélte, nem lesz probléma.

Ott volt még a magas sarkú, kristálycsatos báli cipő is. Na-
gyon csinosan mutatott ugyan, amikor a szoknya alól oly-
kor-olykor elővillant a szaténból készült műremek, de csak 
méltóságteljes lassúsággal lehetett benne lépkedni. Sophia vi-
lágéletében élénk lány volt, most azonban hozzá kellett szoknia, 
hogy csak lassan mozoghat.

Amint a sor egyre fogyott előttük, a lány ismét sorra vette, 
mi mindent szabad és tilos csinálnia. Nemsokára rájuk kerül a 
sor. Egészen biztosan a torkában dobogott volna a szíve, ha nem 
húzták volna olyan szorosra a fűzőjét, hogy lélegezni is alig tu-
dott benne.
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– Végre te következel – suttogta Lord Grafton. Sophia ide-
gesen apjára pillantott, mire a lord finoman megpaskolta lánya 
kezét.

Ekkor bejelentették őket:
– Grafton vikomt, Lady Burnham és a méltóságos, Sophia 

Grafton kisasszony.
Sophia elmormolt egy gyors imát, hogy ne hibázzon, ne bo-

toljon meg, vagy ne essen hasra, és ne vonja ezért magára az ural-
kodó haragját a nyilvánosság előtt. Közismert volt, hogy a király 
mennyire kényes az udvari etikett betartására, annak ellenére, 
hogy modora nyers volt, és könnyen elunta magát társaságban. 
Sophia előreszegezte az állát, mintha csatába indulna. Felmentek 
a lépcsőn, és egy baldachinos emelvény elé érve megálltak a trón-
ján helyet foglaló uralkodó és Amália hercegnő színe előtt.

Az udvari kamarás finom jelzésére Sophia öt apró lépést tett 
II. György felé, apja és Lady Burnham nem követték. Amikor a 
királyi személyektől illő távolságba ért, lassan térdet hajtott. 
A király kifejezetten mogorva arcot vágott, és motyogott vala-
mit az orra alatt, ami bók éppúgy lehetett, mint királyi óhajának 
kifejezése, hogy mindenki menjen a pokolba. Amália hercegnő 
elmosolyodott, és magához intette Sophiát. A lány közelebb lé-
pett, és térdre ereszkedett, nagyon ügyelve a szoknyájára.

Akármilyen jelentős esemény is egy fiatal hölgy életében a 
bemutatás, a ceremónia nem tart sokáig. A hercegnő megcsó-
kolta Sophia homlokát, és olyasmit suttogott, mennyire örül, 
hogy végre az udvarban üdvözölheti Lord Grafton leányát. Ez-
után Sophia legnagyobb megdöbbenésére az uralkodó jellegze-
tes német kiejtéssel egy kérdést vakkantott felé. Valahogy így 
hangzott:

– Á! Údj hállom, a fiátál holgyek ferseket farigcsálnak mos-
tánápan. Hállátlán! Mágá mit kondol a kóltókról és a fersekről, 
Gráfton kisászonj?

Sophia némi gúnyt vélt felfedezni II. György kérdésében, és 
lázasan azon kezdett gondolkodni, milyen „fersekről” beszél a 
király.
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Elképzelhetetlen lett volna visszakérdezni, mire gondol pon-
tosan.

Szerencsére Lord Grafton előre látta, hogy netán teljesen 
érthetetlen kérdést tesznek fel a leányának, és jó előre begyako-
roltatta vele a következő választ, akármit is kérdeznek tőle:

– Amennyiben felségednek is tetszésére szolgál, én is örö-
mömet lelem benne, de csak akkor, ha atyám is helyénvalónak 
tartja.

György elégedettnek látszott a kapott válasszal, és biccentett 
egyet. Sophia megkönnyebbült, felemelkedett, az illem szerint 
háromszor térdet hajtott, óvatosan elhátrált a királyi személyek 
színe elől, és elfoglalta helyét apja és keresztanyja között.

Miután elhagyták a bemutatás helyszínét, Lady Burnham 
úgy értékelte, teljesítette kötelességét, és elküldte az inasát, hogy 
keressen egy palotaszolgát, aki hordszéket rendel számára. Ez-
után megcsókolta Sophiát, és visszavonult.

Grafton kisasszony türelmetlenül szorongatta apja karját, mi-
közben a bálterem felé haladtak. A nyitott ajtók mögül csábító 
francia muzsika hangjai hallatszottak, és a helyiség tömve volt 
emberekkel. Ó, mennyire várta már Sophia, hogy táncolhasson! 
Táncmesterének minden szavát megjegyezte. Rengeteget gya-
korolta otthon a menüettet, az allemandot és a kontratáncot. 
Házitanítóit, nevelőnőjét, a házvezetőnőt és a szobalányokat 
folyton azzal nyaggatta, hogy ez utóbbi tánc egyes elemeit gya-
korolják vele. A végére a személyzet már nagyon ügyesen ropta. 
Sophia még az új ruhájában is gyakorolta a figurákat.

A sokadalomban Lord Grafton és a lánya csak lassan tudott 
haladni, mert folyton ismerősökbe botlottak. Újabb és újabb ba-
rátok köszöntötték őket, és hajoltak meg apa és lánya előtt, akik-
nek be kellett mutatni Sophiát, és röviden el kellett velük társa-
logni az államügyekről vagy éppen a vikomt minapi nyugalomba 
vonulásáról, amely minden bizonnyal nagy veszteség az uralkodó 
számára, hiszen legtapasztaltabb diplomatáját nehéz lesz majd 
pótolni. Mindannyian elismerő pillantásokkal néztek a lányra.

– Szóval ez a fiatal hölgy tölti be manapság méltóságodnál 
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a háziasszony szerepét. Remek híre van az ön által adott vacso-
ráknak. Igazán büszke lehet magára az édesapja, kedvesem.

Sophia udvariasan térdet hajtott, és megköszönte a bókot, de 
közben már alig várta, hogy édesapja abbahagyja a csevegést.

– Kérlek, papa, ne húzd az időt! Vége lesz a táncnak – sut-
togta türelmetlenül. Amikor végre elérték a tánctermet, egy 
szikrázó gyémánt ékszereket viselő társaságbeli hölgy pillantotta 
meg a vikomtot, és örömét fejezte ki, hogy hosszú idő után is-
mét láthatja őt egy udvari bálon, s kézcsókra nyújtotta a kezét.

Lord Grafton bemutatta a nőnek Sophiát, aki ismét pukedli-
zett. Ruháját egyre nehezebbnek érezte a sok hajbókolástól. 
A dáma sugárzó arccal felajánlotta, hogy szárnyai alá veszi a kis-
asszonyt, így a vikomtnak jut ideje a barátaira és a kártyázásra. 
Egyúttal megkérte, hadd mutassa be unokaöccsét, egy fiatal, 
magas testőrkapitányt. A lord engedélyezte a bemutatást, és a 
fiatalember már vitte is a boldog Sophiát a táncparkettre. A párt 
kíváncsi tekintetek figyelték, mialatt elfoglalták helyüket a többi 
táncos között.

Lord Grafton mosolygott magában, mert tudta, senki sem 
kelt nagyobb figyelmet egy táncmulatságban, mint egy csinos új 
arc. Szeme sarkából látta, hogy az iménti hölgy valamit súg a 
barátnője fülébe, és jelentőségteljesen Sophia felé néz. Néhány 
tánc múlva már mindenki tudja majd, ki az elsőbálozó hölgy. 
A vikomt ennek nagyon megörült. Mától fogva bármikor kihá-
zasíthatja lányát, és egészen biztos volt benne, hogy a Graf-
ton-ház tovább él, pont úgy, ahogy remélte és megálmodta.

Kisvártatva már az egész bálterem arról beszélt, hogy a csil-
logó ruhás fiatal hölgy Grafton vikomt leánya. Minden szem 
Sophiát figyelte. A főnemesi család ősi és közismert volt, a lord 
dúsgazdag és befolyásos ember, hosszú éveken át szolgálta az 
uralkodót külügyi téren. Óriási műveltsége és diplomáciai zse-
nialitása pótolhatatlan tisztségviselővé és tárgyalóvá tették az 
udvarnál, és annak ellenére, hogy nemrégiben nyugalomba vo-
nult, sok ember kérte pártfogását és tanácsát. A jó svádájú, hat-
vanesztendős lord udvarias és szívélyes volt mindenkivel. 



27

A hölgyekkel lovagiasan viselkedett, és amint az egy úriember-
től elvárható, mindig megtartotta az illő távolságot. A lord meg-
becsültségét fokozta a személyes tragédiája. Mindenki jól tudta, 
hogy szíve soha nem gyulladt ismét szerelemre, miután házas-
ságkötése után néhány évvel eltemette a gyermekágyi lázban el-
hunyt gyönyörű, fiatal feleségét, Lady Catherine-t.

A házasságból egyetlen gyermek született csupán, Sophia, ő 
volt az egész Grafton-birtok örököse, és ez óráról órára vonzób-
bá tette őt mindazok szemében, akik a hozománya nagyságát 
latolgatták a bálon. Táncpartnerben sem volt hiánya. A táncte-
rem egyik sarkában valósággal ostromolták a fiatalemberek a 
gyémánt ékszeres dámát, és könyörögtek neki, hogy mutassa be 
őket Sophiának.

Néhány idős hölgy ült a kártyaterem egyik rafináltan elhe-
lyezett asztalánál, ahonnan egyszerre lehetett szemmel tartani a 
táncolókat és belehallgathatni a férfiak asztalánál elhangzott be-
szélgetésekbe. Whisttel múlatták az időt, és azon sopánkodtak, 
hogy a megboldogult, drága Karolina királyné idejében sokkal 
vidámabbak voltak a királyi bálok. Csupán e matrónák lepődtek 
meg, amikor meghallották az est legszebb lányának nevét. Kí-
váncsian néztek a táncolók felé, és meresztgették a szemüket, 
azt próbálták kitalálni, hasonlít-e Sophia az édesanyjára.

Ezek az éltes asszonyságok Lady Burnham baráti köréhez 
tartoztak. Mindannyian nagyon sajnálták, hogy a lady társaságát 
mellőzniük kell annak új vallási meggyőződése okán, mely sze-
rint a tánc, a zene és a kártyázás mind ördögtől való. A régi szép 
időkben, amikor még Lady Burnham az anglikán egyház regu-
láit követte, és még élt a férje, szerette az estélyeket és a fogadá-
sokat. Sokat találkozott abban az időben barátnőivel, akik ké-
sőbb tanúi lehettek az erőfeszítésnek, amellyel árván maradt 
keresztlányát nevelte. A lady mindent megtett Sophiáért, aki 
borzasztóan rossz gyerek volt: kezelhetetlen, piszkos, pimasz és 
elkényeztetett. Alig tanult meg járni, a ház szolgálói már csak a 
megtestesült gonosznak nevezték a dajkája előtt. A kártyázó dá-
mák arra is emlékeztek, hogy még külföldön is rettenetes hírek 
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keringtek a gyermekről. Ez igen rossz fényt vetett ugyan Lord 
Graftonra, de nem befolyásolta a királyi megbecsülést. Az ural-
kodó, aki nem rajongott különösebben a saját fiáért, csak annyit 
mondott, hogy minden gyerek igazi bajkeverő, és ezért rend-
szeresen verni kell őket.

– Csodálatos változáson ment keresztül ez a teremtés – je-
gyezte meg közömbösen az egyik kártyázó hölgy. – Az itt nyüzs-
gő fiatalemberek valósággal áradoznak róla. Úgy látszik, valósá-
gos földre szállt angyallá változott. Micsoda ragyogó mosoly, 
remek modor, arisztokratikus arckifejezés, micsoda kellem és 
báj! Még soha nem láttak ilyet a Szent Jakab-palotában.

Egy másik hölgy ravaszul nézett fel a kártyáiból.
– Ó, igen! Gondolom, a vagyona nem is érdekli a fiatal ké-

rőket. Bizonyára emlékeznek még rá, hogy a keresztanyja soha 
nem zengett róla ódákat. Ha most elragadó, azt egyedül a kék 
vérének köszönheti, semmi másnak. Végül is egy Grafton. Még 
ha a dinasztia utolsó sarja is – mondta. A többi hölgy bölcsen 
bólogatott, ezzel is kifejezve meggyőződésüket, hogy az arisz-
tokrata származás, mint amilyen az övék is, elengedhetetlen fel-
tétele az előkelőségnek és bájnak. A következő leosztásnál már 
arról beszélgettek, ki illene a legjobban Sophiához a vagyonát és 
származását tekintve a partiképes fiatalemberek közül.

– Én úgy hallottam, hogy Grafton kisasszony leendő férjé-
nek nagyon szigorú feltételeket kell elfogadnia – jegyezte meg 
az egyik játékos.

– Így igaz. Ha a kérő Londonban és Bathban érzi magát a 
legjobban, ha szeret Skóciában vadászni, rajong a lóversenyért 
és a társasági életért, hamar az arcára fagy majd a mosoly.

– Talán egy idősebb ember jobban megfelelne, mint egy fiatal.
– Én úgy hallottam, a Grafton-birtok már nem hoz annyi 

nyereséget, mint egykor. Lord Grafton igencsak nagy lábon él, 
akárcsak a nagyapja.

– Ez aligha jelent valamit. Köztudott, hogy jelentősen gyara-
podott Lord Grafton vagyona a virginiai dohányültetvény ré-
vén. Hopp! Ez itt egy adu, enyém a kör, köszönöm szépen.
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– Igen. A királyi adomány. De ki tudja? Lehet, hogy a koro-
nának tett szolgálataiért kapta a birtokot, viszont az is lehet, 
hogy mindez csupán fricska. A király nagyon csalódott, hogy 
elveszíti legfőbb bizalmasát, akire mindig számíthatott. Meg 
merem kockáztatni, hogy a vikomt a diplomáciai érzékét a ki-
rállyal szemben is pontosan olyan jól kamatoztatta, mint a fran-
ciákkal és az osztrákokkal szemben. Nagyon fárasztó lehetett 
mindez. Azt beszélik, egészen kimerítette a sok utazás. És azt is, 
hogy nagyon meglepte a lordot a birtokadomány, de nem uta-
síthatta vissza.

– Vajon mi lehetett őfelsége célja? Természetesen értékes a 
birtok, a virginiai dohány sokakat tett mostanában gazdaggá. 
Azt mégsem várhatja el a király, hogy Lord Grafton Virginiába 
költözzön.

– Ugyan! A vikomt lenne a legutolsó ember, aki a négerek, 
vademberek és azok között a felkapaszkodott dohányültetvé-
nyesek között élne, akik mostanában Londonban grasszálnak, 
és ormótlan új bricseszben arról hencegnek fennhangon, hány 
rabszolgájuk és hány hold földjük van, hány font dohányba ke-
rült a feleségük ruhája, és azon siránkoznak, hogy a londoni 
üzletfeleik és a kereskedők csaló gazemberek, akiket mind fel 
kellene akasztani.

– Faragatlan gyarmatlakók! Gyalázatos! Kérem, ne is beszéljen 
róluk. Nem, Lord Grafton a lábát sem tenné Virginia földjére.

– Azt beszélik, intézőt fogad, és a birtokból származó bevé-
teleket a lányának adja hozományul, amikor férjhez megy. Sőt 
azt is a házasság feltételéül szabja, hogy a lánya és a leendő férj 
Virginiába menjen meglátogatni az ültetvényt. Úgy mondják, 
attól tart, hogy az örökösök nem tudnák kezelni az angliai bir-
tokot a nagy távolság miatt. Ugye milyen csodálatos, mennyire 
ragaszkodik Lord Grafton az uradalmához? Pedig valósággal el-
hanyagolta, amikor megörökölte.

– Sok gondja lesz a hozományvadászokkal. Gazdag lányok 
esetében mindig ez történik. Ráadásul a lány még csinos is, az 
anyjára hasonlít, ha nem is annyira elragadó, mint ő volt. Két-
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ségkívül sokat javult a modora, máskülönben nem merte volna 
elhozni őt az apja a királyi bálba. Lehet, hogy sok feltételnek 
kell megfelelnie a kérőnek, de biztosra vehetjük, hogy így sem 
lesz bennük hiány, és mielőtt a leány felocsúdna, már férjhez is 
adták. Teljesítenie kell a kötelességét. A keresztanyja ezt egészen 
biztosan belenevelte. A drága Lady Burnham! Az ő élete a köte-
lességről szól.

– Így van – tette hozzá egy hölgy, és a szemét forgatta.
– Csak azt remélhetjük, hogy ez a lány képes lesz sok utód

világra hozatalára, nem úgy, mint szegény anyja. Mint ahogy 
Lord Grafton is bizton reméli. Sophia az utolsó Grafton.

– Valóban. Micsoda veszteség a nemzetnek, ha egy régi csa-
lád kihal! A Gafton-dinasztia az egyik legősibb. Most már csak 
a kisasszonyon múlik minden. Ilyen szemszögből nézve mind-
annyian megérthetjük Lord Grafton feltételeit. Köszönöm. 
Én osztok?




