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Búcsú a múlttól 

Hosszú, egyenes, kitaposott kocsiút vezetett végig a Ha-

milton ház bejáratáig, amit ha az elejéről néztünk olyan, 

mintha a végén teljesen leszűkülne, és fölötte összeérné-

nek a hatalmas öreg gesztenyefák kopasz koronái. Így is 

gyönyörű látvány volt a végtelennek tűnő fasor, de a tava-

szi fák zöldellő lombjaival, amelyeket királyian díszít fel a 

hosszúkás fehér gesztenyevirág vagy a nyári méregzöld 

lombkoronák, amiket világoszöld, szúrós gubók frissíte-

nek meg, és köztük menve szinte csendre int a fák tiszte-

letteljes suhogása, ezek mellett talán mégis eltörpül a téli 

látvány. Hideg, ködös január reggel volt ez is, mint eddig 

mindegyik, Anglia utcáin nedves, csípős szél söpört végig, 

ugyanúgy, mint London egyik régi negyedében, ahol a 

hatalmas Hamilton ház állt évtizedek óta. Magas, de még-

is keskeny, szürke, ódon épület volt, tetején kis toronnyal, 

melyet oly vidámmá varázsolt a piros színű, barátságot 

sugalló tető. Előtte macskaköves bejáró húzódott végig a 

lépcsőig, mélyzöld aprólevelű örökzöld bokrokkal az olda-

lán, amiket nyáron gyönyörű színes virágsorok kísértek 

hosszan. A Hamilton család régóta élt itt, mindenki is-

merte a kedves családot, és ismerte a család szomorú 

történetét, együtt érezve az árván maradt Hamilton lány-
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nyal. Hamar egyedül kellett maradnia az életben, ami 

számára most oly keserűnek tűnt, hiszen édesapja két éve 

halt meg hosszú szenvedés után tüdőbajban, majd a sors 

édesanyját sem kímélve ugyanúgy szakította el lányától. 

Két hónap telt el Mrs. Hamilton halála óta, így lányára, 

Johannára egy teljesen új élet várt. Dadája jelenléte vala-

mennyire segített átélni ezt a nehéz időszakot, de ez nem 

volt túl könnyű, főleg karácsony szent ünnepének idején, 

mikor az emberek szívében oly nagy a szeretet, oly sok az 

emlék, és annyira hiányzik a család. Ugyan Johanna már 

betöltötte a tizenhatodik életévét, de gyermeteg kis szíve 

telis-tele volt fájdalommal, ami napról napra egyre szo-

morúbbá tette. 

A házba belépve, szemben a bejárattal hatalmas antik 

állóóra köszöntötte méltóságteljesen az érkezőket, csodá-

latot kiváltva nem hétköznapi méretével. Mély, öblös 

hangon jelezte az órák néha oly gyors, néha pedig oly 

lassú előre haladtát, így ütötte el most is a délután öt órát, 

ami most sokkal hangosabbnak tűnt, mint máskor, mivel 

szokatlan csend honolt a házban. Az étkező felől hallat-

szott némi zaj, ahol Johanna Hamilton és dadája, Miss 

Laura Spence ültek az asztalnál csendesen, elfogyasztva 

délutáni teájukat. Némán ültek egy ideig, tekintetük az 

ablakon túlra vándorolt, figyelve a ködös téli időjárás 

szomorú hangulatát, amely még kedvtelenebbé tette őket, 

mint amilyenek eddig voltak. Miss Spence középkorú, 

kimért, de ugyanakkor nagyon kedves hölgy volt. Kissé 

már őszülő haja tökéletes kontyba volt tűzve a fején, ru-

hája mindig egyszerű, de nagyon elegáns volt. Első látás-

ra talán túl egyszerűnek is tűnt, mint egy tökéletesen 
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unalmas nevelőnő, de megfelelő külseje igen szerető, érző 

lelket takart. Johanna váll alá érő fekete, kissé göndör 

haját édesanyjától, míg mélykék, huncutságot tükröző 

szemét édesapjától örökölte. Kissé hosszúkás arcát egye-

nes orr kísérte, mely komolyságot sugallt, de a tekintete 

mégis varázslatosan bájossá tette a fiatal hölgyet. Ruhá-

ján még mindig a gyász színét és szomorúságát viselte, 

így kissé idősebbnek tűnt valódi életkoránál, de még eb-

ben a fekete selyemruhában is tökéletesen érvényesült 

fiatalos kecsessége, csinos alakja. Ahogy az óra elütötte az 

öt órát, Miss Spence törte meg a csendet. 

– Mindent összecsomagoltam, elkészítettem reggel, 

csak ki kell vinni a kocsihoz a csomagokat és indulhatunk 

az állomásra – mondta, de szinte az asztalhoz beszélt, 

nem is mert Johannára nézni, hiszen tudta, mennyire 

fájdalmas ez neki. Mindent elveszítve még a családi házat 

is itt kell neki hagynia, mert egyedül nem maradhat itt, 

egyetlen élő rokonához költözik, egyetlen nagynénjéhez, 

édesapja húgához, Angelika Hamiltonhoz. Nem nagyon 

ismerték egymást, ötéves korában látta utoljára a néniké-

jét, szinte nem is emlékezett rá, mindössze annyit tudott 

róla, hogy Angelika nénikéje egy Abbey nevű városban él, 

ahol teák és gyógyteák készítésével foglalkozik. Ez pedig 

túl kevés volt számára ahhoz, hogy bármi vágya legyen 

arra, hogy találkozzon a rég nem látott hölggyel. 

– Köszönöm Miss Spence – válaszolt kimérten, de 

ugyanakkor illedelmesen Johanna, majd folytatta – remé-

lem nem lesz fárasztó az út. Kár, hogy miután odaértünk, 

nem maradhat velem tovább, és egyedül kell maradnom 
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egy teljesen ismeretlen helyen – mondta leszegett fejjel, 

és a tálról levett süteményt forgatta a kezében. 

– Nekem is nehéz egy új családhoz költöznöm, és egy 

új gyermeket nevelnem, ennyi itt eltöltött idő után, Jo-

hanna. Lényegében ugyanaz a sors vár ránk, egy új élet 

egy új helyen, de ettől nem kell félned, hiszen te a néni-

kédhez kerülsz, nem idegenekhez. Ne felejtsd el, hogy ő 

az édesapád testvére, ugyanolyan szeretettel fogad majd 

téged, mint ahogyan a szüleid szerettek. Persze ezzel 

nem azt akarom mondani, hogy a szüleidet helyettesíti 

majd, hanem azt, hogy ő is a te véred, és ez nagyon fontos 

kötelék. Hálával kell lenned feléje, mivel édesanyád halála 

után egyből levelet írt, hogy ha szeretnéd, bármikor in-

dulhatsz hozzá, nagy szeretettel vár – fejezte be Miss 

Spence a megnyugtatólag hangzó szavakat. Johanna 

tudta, dadusának igaza van, azzal is tisztában volt, hogy 

neki már nincs igazán szüksége dadusra sem, de az el-

szakadás nagyon fájdalmas volt számára. Az élet iránti 

kíváncsiság, a fiatalos vágy azonban ösztönösen hajtotta 

és egy kicsit már várta is ezt a találkozást. Este elbúcsú-

zott szobájától, emlékeitől, eddigi életétől és utoljára 

feküdt le a saját ágyába aludni. Sokáig nem jött álom a 

szemére, a gondolatai nem hagyták nyugodni, teljesen 

felkavarták az ellentétes érzések, az izgalmas jövő mely 

Abbey-ben várta, és az olyan nagyon szeretett múlt el-

vesztése. Hosszú órák teltek el, mire végre sikerült mély 

álomba zuhannia. 

Hatalmas lendülettel csapódott ki a veranda ajtaja, és 

nekiütődött az épület narancssárga falának. Miss Angeli-

ka Hamilton kinyújtotta a kezét és megfogta a szúnyog-

hálós fakerettel ellátott ajtót, hogy a lendület ne csapja 


