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 Kellemes nyári tiszta égbolt, a déli Nap fényei beborítja a tágas ovális teret. A tér 

ilyenkor emberek tömegeivel telik meg, nyüzsgéseitől zajos, a csillogó macskakövein lovak 

patái kopog. Mindenki az árusok és áruk körül mozgolódik, válogat, kérdezget. Mesterek 

kezei által készített ruhák, textilek, cserépedények, külföldről hozott csemegék, gyümölcsök, 

sajátos érdekességek várnak eladásra, miközben sikeres látványt nyújt a tér közepén játszó 

vándorszínészek szórakoztató műsora. Szekér tetején adják elő, amit az érdeklődők pénzzel 

jutalmaznak. 

 Ezeket a szombati napokat nem igazán szívlelem legalábbis akkor, ha nagybátyámat 

kell helyettesítenem eladóként. Rengeteg virág között próbálok az érdeklődők kérdéseire 

kielégítő válasszal szolgálni, közben figyelni a tolvajokra, valamint hogy egyik hölgyemény 

se lökje fel szoknyájával a csokrokat, miközben vad legyezgetés mellett a történetébe beleélve 

magát társalog. 

Az üzlet bár nem áll a csőd szélén, de nem is a leghíresebb, így természetes, hogy 

meglepődtem, mikor egy bizonyos kisasszony a virágaimat szemlélte. Ő nem más, mint az 

özvegy Palentino grófasszony fiatalabb gyermeke -Miss Elizabeth- aki persze nem ismer 

engem, de nincs olyan városlakó itt, aki ne hallotta volna a Palentino nevet. Vagyoni helyzete 

most is meglátszott rajta: meggyvörös ruha, dekoltázsnál induló rózsás fodor 

végigkanyarodott a szoknyáig. A kisasszony mögött egy középkorú úr áll, kezében a legyezőt 

tartotta, míg hölgye nézelődött. Nyilvánvaló, hogy a kocsijuk is a közelben lehetett. 

– Elnézést!- szólt a kisasszony. 

– Miben lehetek szolgálatára, Miss Elizabeth?- siettem hozzá. 

– Már több virágárusnál jártam ma, de sehol nem találtam Semper Augustust. 

– Ez nyilván azért lehetett, mert borzasztóan drága. Jelenleg én sem tudok segíteni, de 

ha szeretné kegyed, beszerezhetek néhányat. 

– Óh, annak nagyon örülnék!- csattant fel boldogan. 

– Legfeljebb 3 napot kérek, ha addigra nem késő. 

– Kérem, hozzon amennyit csak tud! Megfizetem, bármennyi az ára. 

– Talán ajándék lesz?- kíváncsiskodtam, gondolom ez még belefér. 

– Egy férfinak, akit szeretek- lelkendezett- És mondja, magát keressem itt? Vagy a 

szüleié a bolt? 

– A szüleim meghaltak, a nagybátyám örökölte. Kérem ne aggódjon, attól jómagam 

leszek itt. 



 

 A kisasszony 2 évvel fiatalabb tőlem, nemrégiben töltötte be a 17. életévét. 

Vidámságot sugároz, hogy körülötte az emberek is elfejtik bajaikat. 

A csokorral, már 2 nap elteltével megérkeztem, és úgy döntöttem, magam viszem el a 

rendelőnek. Hétköznap könnyedén átjutottam a téren, nem torlaszolta el az utat vásárlók 

tömege. Útközben csupán két lovaskocsi, néhány boldog párocska, és legfeljebb 8 városi jött 

szembe velem. 

– William!- hallottam mögöttem a nevemet egy lány hangján, akit már felismertem 

mielőtt megfordultam volna. 

– Cecília, maga merre igyekszik?- kérdeztem kalapomat felemelve, köszönés gyanánt. 

A lány már gyerekkorom óta a barátomnak mondható. Közember, akárcsak én. Nem volt 

terebélyes abroncsú szoknyája, sem mély dekoltázsa, mégis egy csodálatos személy. Hangja 

mellett elég ránézni hullámos gesztenye barna hajára, beleveszni mentaszínű szemeibe, hogy 

rabul ejtsen egy férfi szívet. 

– Csak sétáltam egyet..- válaszolta zavartan- Te hová mész azokkal a gyönyörű 

tulipánokkal? 

– A Palentino családhoz, ezeket Miss Elizabeth rendelte néhány napja. 

Cecília vidám arca elkomorodott és mielőtt bármit mondhatott volna, egy hölgy szólította. 

– Sajnálom, mennem kell. Te akkor még nem tudhatsz róla, de Miss Elizabeth elhunyt. 

Ma reggel volt a temetése. 

 

 Esteledett, mikor a nagybátyám hazaért. Feltűnt neki a vázában álló Semper 

Augusztus, de nem szólt semmit. Teljesen lekötötte a figyelmét az a hölgy, akit magával 

hozott bemutatni, mint leendő feleségét. Szőke loknis hajú, mosolygós, kissé telt nő, és 

gyanítom, hogy idősebb Edgartól. Széles abroncsát a szobában ide-oda „pakolgatta”, hogy 

elférjen. Az írzöld színű ruháról, már csak a nyakában lógó kő lehetett feltűnőbb, amire a fél 

karomat adtam volna, hogy valódi smaragd. 

Természetesen furcsálltam amiért egy közember férfit választott agának, de örültem neki. 

– Kérlek Edgar, mondj nekem szépeket- nyávogott neki erős akcentussal. 

– Drága Nadine, gyönyörű galambom.. egyetlen szerelmem... 

 Ez volt az a pont, hogy sebtében elinduljak sétálni mindegy hova, csak elhagyjam a 

házat. A vázából kikaptam a virágokat, és magukra hagytam őket. 



A környék már teljesen kihalt lett, utcalámpák világítottak. Kezemben tartott tulipánok 

sorsáról gondolkoztam. Vásárlóra várni fölösleges, csak elpusztulna egy ilyen drága virág és 

más eladó sem venné át. Egyedül a kisasszony sírjára vihetem, többet nem tehetek érte. 

Talán meggondolatlanság éjjel temetőbe menni és felkeresni a családi kriptát, de hát  babonás 

nem vagyok, és boszorkányságot sem láttam még eddigi életem során. 

 A kripta már kívülről arról árulkodott, hogy egy tágas hely fog fogadni. Éppen 

fáklyáért nyúltam volna, de a bejáratnál pislákoló fényeket vettem észre. Sírrabló? Esetleg 

többen? Csak megbizonyosodásból akartam utánajárni, és a falhoz lapulva közelebb mentem. 

Kilestem a szélén, bent egy férfi feszítővassal a kezében már ki is nyitotta a koporsót. 

Alaposan beöltözött, kendő takarta az arcát is. 

Céltudatosan fordultam, hogy majd segítséget hívok, de előttem egy másik magas férfi. 

Reagálni sem volt időm, kezében lendült a feszítővas, többet pedig nem láttam. 

 

 

Hamarabb éreztem fájdalmat, minthogy kinyitottam a szemem, de végül az is sikerül. Lassan 

ültem fel, a fejem lüktetett. Egy ágyban voltam, meglepően nagy és kényelmes ágyban. Sajgó 

fejemhez kaptam, majd rájöttem, hogy kötés van rajta. 

Alig volt időm szétnézni a szobában (ami nem közemberhez illő berendezést tükrözött), nyílt 

az ajtó. Először egy személy jött be, de volt vele valaki, aki az ajtó mögött takarásban állt. 

Még javában nevetéssel válaszolt mikor észrevett, aztán rám irányult a figyelme. A fiatal férfi 

sötétkék szövetkabátot viselt, kezében kalapot tartott. 

– Örülök, hogy végre felébredt. Jól érzi magát, van hányingere? Tudja ki maga?-

kérdezte mint orvos a páciensét. 

– Igen tudom, nem vagyok őrült, de engem az imént leütöttek és érdekelne valaki 

magyarázata erre a tettre! Egyáltalán ki maga és mi történt Miss Elizabeth sírjánál?- 

faggattam vádló pillantással 

– Ahogy látom mindenre emlékszik, egészségi szempontból ez jó. Elnézést, de 

fontosabb volt tudni előbb hogy az állapotával minden rendben-e. Nem vagyok gyilkos vagy 

bűnöző. A nevem Alfred Palentino. 

– Palentino... Maga a kisasszony bátyja? A gróf? 

– Igen, de ne aggódjon, amiért ezt nem tudta, elvégre lassan 20 éve, hogy nem élek a 

birtokon. Talán meg sem született, mikor 12 évesen elmentem innen. Aki pedig tegnap éjjel 

leütötte, egy jó barátom, Horatio Dreyfus volt- mutatott a háta mögé. 

– Akkorra már a beszélgető partnere is beljebb lépett, félig felvont szemöldökkel bámult 

a grófra. Hasonlóan öltözködött és néhány évvel idősebb lehetett nála, vagy csak a szakálla 

miatt tűnt úgy. Barátságosan, de valahol öntelt felsőbbrendűséggel tekintett le rám. 



– Elnézést kérek az agresszív viselkedése miatt- folytatta Mr Palentino- Kicsit 

komolyabban vette a kérésemet, hogy őrködjön. 

– Azt mondtad, ne legyen szemtanú- vonta meg a vállát 

– Jut eszembe, a Palentino birtokon vagy. Ha úgy tetszik, bármikor hazamehetsz, ha 

jobban érzed magad.. feltéve, ha semmit nem adsz ki, arról amit az éjjel láttál. 

– Nem fog csak úgy titkot tartani. Ő egy közember- szólt közbe Mr Dreyfus. 

– Mi történt Miss Elizabethel?- fakadt ki belőlem, amit már kezdetektől meg akartam 

kérdezni. Igyekeztem a felsőbbrendűségével nem foglalkozni. 

– Látod, Alfred? Erről beszéltem! Semmi köze hozzá. 

– Viszont belekeveredett, mikor látta, mert valaki figyelmetlen volt. Nekem pedig 

szándékomban áll elárulni, ha ez kell a hallgatásáért- közelebb jött az ágyhoz, leült a szélére. 

A barátja ottmaradt, nekitámaszkodott az ajtófélfának- A húgom él, és virul. Nem sokára 

elviszem magammal. Egyszerű történet: szerelmes lett egy közemberbe, segített neki, az 

örökségből is adott. Anyánk jelentette a problémát, aki természetesen ellenezte a kapcsolatot, 

de ő csak ment a szíve után. Mellesleg megjegyezném, mióta elmentem itthonról, egyre 

inkább divatba jött, hogy egy gazdag származású és egy magadfajta alakít ki romantikus 

viszonyt. Mindegy... Elizabeth el akart menni egy másik, messzi városba, ahol a nevünk sem 

ismert, hogy azzal a férfival élhessen egyszerű életet. Mindenkivel el akarta hitetni, hogy 

meghalt a tökéletes terv érdekében. 

– Hogy lehet ezt elhitetni? Valaki vagy meghal, vagy nem... 

– Gyógyszerész és kémikus vagyok. Ezen belül kutató, mióta itt hagytam a birtokot. 

Módomban állt olyan vegyszer kifejlesztése, hogy ideiglenesen leálljon a szív, minimális 

kockázattal. Tegnap este érte mentem, hogy kivegyem a koporsóból, mielőtt újra verni 

kezdene a szíve és megfullad. 

– Kérem, ez lehetetlen!- vágtam közbe- Ilyen szer nem létezhet.. 

– Ne becsüljön le. Gróf címem mellett, professzor is vagyok. Ha rólam van szó, igenis 

létezhet ilyen. 

– És grófné asszony? Ő erről.. 

– Semmit nem tud- fejezte be a mondatom- Házon kívül van néhány napig, míg gyászol. 

– De ennyi lenne..? Ilyen egyszerűen... el lehet intézni? 

 

  



Horatio Dreyfus, dinamikusan felnevetett- Szép is lenne! 

– Elisabeth nem szólt a tervről a szerelmének. Betudhatjuk női önzőségnek, ha úgy 

jobban tetszik. Azt akarta elérni, hogy egy kicsit kétségbe essen és gyászolja. Ehelyett a 

lovagja másképp reagált. Szinte aznap, már másik nőhöz pártolt át, még Elizabeth temetésére 

sem ment el. 

– Miért tenne pont vele ilyet valaki?- hitetlenkedtem a hallottakon. 

– Nem egyértelmű?- szólt közbe Mr Dreyfus- Csak Elizabeth pénzére hajtott. 

– Esetleg... lehetne... Találkozhatok vele?- kérdeztem alig hallhatóan 

– Ismered?- lepődött meg Mr Palentino. 

– Nem igazán- ismertem be- De tőlem rendelte a Semper Augustust. Biztosan felismer. 

– Nincs szükség a szánalmadra- mondta a gróf barátja. 

– Holnap végül is magammal viszem. Nem kockáztathatjuk, hogy észre vegyék, mert 

abban a pillanatban máglyára vetnék boszorkányság vádjával. Bár lehet egy városival 

könnyebben szóba elegyedne most, mint velünk. De elmész, amint tiltakozni kezd. 

 

Már alig vártam, hogy elhagyjam a szobát. Több, hosszú folyosón ballagtunk végig, előttem 

Alfred Palentino, mögöttem pedig barátja Horatio Dreyfus zárta a sort. Mustár színű falon 

vehettem egy- egy pillantást különböző festményekre, köztük tájkép, ménes, majd néhány 

családi kép, portré, mint Mr Palentino fiatalabb korában, Miss Elizabeth, és a halott grófról is 

észrevettem egyet. 

Elérkeztünk az utolsó ajtóhoz, ami gyanúsan nyitva állt. A gróf odasietett, és idegesen 

barátjára nézett- Elizbeth nincs bent!! 

– Szétnézhetek, még nem juthatott messze- ajánlottam fel. 

– Semmi esetre sem fogadhatom el, és kérlek a helyzetre való tekintettel, hogy térj haza- 

utasított a gróf- Jobb, ha nem keresik sokan. Horatio, te ugorj el a dolgozószobámba, nehogy 

valami őrültségre készüljön a vegyszerekkel. Én először a kertbe megyek. Te pedig- nézett 

rám, és először tegezett le- Ha lefelé mész a lépcsőn, könnyedén eljutsz az előtérbe, ahol kit 

tudsz jutni. 

 

 

  



Szürkületből ítélve kora este lehet, tehát majdnem egy teljes napot eszméletlenül feküdtem. 

Gondolataimat a kisasszony szörnyű esete töltötte be: Vajon kit szeretett? Mit fog tenni 

ezután? Lesz újra szerelmes? 

Hangos kiabálás és sikítás zökkentett ki nem is olyan messziről. Csak közelebb érve tudtam 

kivenni érthetően néhány szót, mint „kardot, fegyvert” és „boszorkány”. Csak nem Elizabeth 

kisasszony? 

A helyszínre rohantam, majd azon kaptam magam, hogy hazajöttem. Az utcában már jó 30-40 

ijedt szemlélő gyűlt össze, az egyik első sorban a nagybátyám jegyesét is észrevettem. Magát 

a nagybátyámat hiába kerestem a tömegbe, egyedül térdelt az úton meredten, a házunkkal 

szemben. Tekintete a kapu irányába lefagyott, ahol Elizabeth Palentino állt. Külseje most 

először nem tükrözte, hogy előkelő családból származik. Fehér hosszú ruháját még temetésen 

adhatták rá, de azóta belepte a kosz. Mezítláb volt és haja hasonlított inkább a szénakazalra. 

Arcát könny áztatta, szeme sírástól felpuffadt, sminkje régen elfolyt, majd újra megszáradt. 

Bizonytalan járással, imbolyogva indult el a falfehér arcú nagybátyám elé, ott megállt. A 

gyülekező tömeg már nem kiabált, néma csendben figyelték az eseményeket. 

– Liza...- suttogta rémülettől alig hallhatóan Edgar- Hogy lehetsz te itt? Mégis mi..? Te 

nem...?- dadogott. 

A grófkisasszony letérdelt elé, lassan közel hajolt, hogy gyengéden megcsókolja. Edgar nem 

ellenkezett, de nem is viszonozta, kimeredt szemekkel mozdulatlanul viselte, míg a lány rá 

nem zuhant és többet nem mozdult. Egy pillanatnyi szünet után a nagybátyám talpra ugrott és 

kétségbeesetten tekintett le a merev testre. 

– Mit... te..! Mit tettél velem? 

Hirtelen megingott, de mielőtt ismét visszanyerte volna az egyensúlyát, részeg járásba 

kezdett. Szája szélén ezüstös színű folyadék folyt végig az álláig, majd elterült a földön. 

 

Teljesen besötétedett, csak az út melletti lámpák nyújtottak némi fényt. Eltelt pár óra, azóta 

pedig feketébe öltöztem, kisétáltam a városból, az erdő pereméig. A papok már elmentek, 

még néhány városi állt nem messze Elizabeth Palentino sírja környékén. Miután 

megbizonyosodtak, hogy végleg elhunyt, nem került égetésre a sor, de nem is engedték a 

városba eltemetni. 

– Fogadja őszinte részvétemet gróf uram- mondtam Alfred Palentinonak a sírhoz érve. 

Már csak ő állt a sír előtt közvetlenül. Bólintott 

– Ne vedd zokon, de nem tudom ezt viszonozni- felelte, de nem nézett rám. 

– Nem... nem kell. Megértem. A nagybátyám saját magának köszönheti. 

Kínos csönd következett, úgy döntöttem inkább odébbállok, de hirtelen felhorkantott. 



– Szegény buta kicsi húgom... Romeo és Júliát akart játszani „happy end” befejezéssel, 

majd máshol boldogan élni szerelmével... e helyett a szerelme elhagyta első halála hírére, őt 

pedig most boszorkánynak könyvelték el. Ilyenkor elgondolkozik magán az ember... Ha nem 

gyógyszerésznek tanulok, nem lett volna lehetősége így véget vetni magának. 

– Emiatt ne okold magad. Kitalált volna mást- próbálkoztam 

– Szegény buta, naív Júliám. 


