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1.
 

Dr. Rowan Williams, Canterbury érseke azt a vitatott bejelentést tette, hogy "fizetési sapkát"
kellene bevezetni a gazdagok számára, a gazdasági növekedés menedzselése érdekében. A város
gazdasági előnyei meghatározóan három projektből származnak: a Canterbury Enterprise Hubból, a
Lakesview International Business Parkból és a whitefriarsi kiskereskedelmi fejlesztésekből.

A turizmus most 2008-ban 258 millió brit fontot jövedelmez, és évek óta a helyi gazdaság egyik
sarokpontja. A katedrális egymagában több mint egymillió látogatót vonz évente.

Asley  éppen  az  utolsó  korty  teáját  nyelte  le,  miközben  szemét  a  képernyőre  szegezte,  és
elégedetten bólintott:

--Látod, édesem, nemcsak a mi jólétünk köszönhető a drága feleségednek, de ha jól meggondoljuk,
Canterbury  is  hálás  lehet  neki.  Hiszen  ki  az,  aki  napról  napra  végigvezeti  a  látogatókat  a
katedrálison és mindent elmesél és bemutat részletesen és elmagyaráz? Ki az, aki minden zegzugot
úgy ismer, mint a tenyerét és minden rejtélyével és titkával tisztában van?

Ki az, aki minden történelmi eseményt vagy legendát úgy tud tálalni, hogy a turisták tátott szájjal
figyelik vagy egy izgalmasabb résznél borzongva húzzák össze magukon a kabátot?!

—De mit is akarsz ezzel mondani, drágám? Úgy érzem, kicsit elkanyarodtál a lényegtől—vágott
közbe Lionel mosolyogva.

–Ezt szeretem benned, ahogy figyelsz rám!—nyomott egy csókot férje magas homlokára Asley.
–Szóval  azt  akartam kihangsúlyozni  valójában,  hogy Canterbury számára is  nélkülözhetetlen és
nagyon fontos legkedveltebb idegenvezetője, azaz én, hiszen mennyi bevételt hozok közvetítésemmel,
vagyis közvetve a városnak!

Lionel erre magához húzta és belesuttogott a fülébe:--Rendkívüli nő vagy semmi kétség, drágám!--
és szenvedélyesen megcsókolta, majd hirtelen elengedte.

A törékeny nő kicsit kábultan igazgatta meg szőke kontyát, melyből egy-két hajtincs új utakra kelt
a heves „támadás” miatt. Majd feltette szemüvegét, és kérdőn nézett rá.

–Figyelek, figyelek, csak ma reggel még nem kaptam abból az illatos zöld teából, amit velem is
megszerettettél!—mondta bocsánatkérő mosollyal Lionel.

-- Ó, ne haragudj, szívem, a hírekre figyeltem, de már is hozom! Itt is vagyok! –és kitöltötte a
gőzölgő italt a régi porceláncsészébe, ami még talán a nagymama hagyatékából származott, aki
mindig büszkén mesélt  arról,  hogy családfájuk egészen visszavezethető IV.  Henrik angol  király
korába, tehát kétség sem fér előkelő származásukhoz.

Imádták is mindketten a régi míves tárgyakat, legyen az porcelánból, ezüstből, aranyból vagy
egyszerűen fából.

Mintha kedvtelésükkel is alátámasztották volna a nagymama teóriáját. De valóban úgy érezték,
hogy ezek a régi holmik különleges hangulatot árasztanak magukból.

Asley nem egyszer meg is jegyezte, hogy csak csendben kell maradni és figyelni, és akkor meg



lehet hallani történetüket. Majd visszaült a kényelmes virágos huzatú székbe, ami inkább fotel volt,
mint szék. Mostanában reggelente a téli kertben terített meg az öreg házvezetőnő, mert a ház ura az
utóbbi időben hangulatosabbnak találta azt a komor ebédlőnél.

Ami valójában Asley ízlését dicsérte vagy éppenséggel nem, ebből a szempontból. Ő ragaszkodott
mindenáron az előkelő stílushoz, megszállottja volt a királyi udvarok hangulatának, akár a mostani II.
Erzsébet korabeli, akár IV. Henrik udvaráról legyen szó. Az ebédlő így vörös és arany színekben
pompázott, a nagy mahagóni ovális ebédlőasztalt súlyos faragott székek vették körül. Természetesen
a  selyemtapéta  aranymotívumokkal  megrajzolt  díszítése  nagyon  jól  harmonizált  a
brokátfüggönyökkel,  amelynek  fodrai  zuhatagszerűen  hulltak  alá.

Viszont a hatalmas aranyszegélybe foglalt festményeken szereplő arisztokraták, akiket Asley az
őseinek tudott,  szigorú, merev tekintettel  néztek az ebédlőbe érkezőkre.  Ráadásul ragaszkodott
hozzá, hogy ő és Lionel az asztal két végében foglaljanak helyet.

Nem  tette  barátságosabbá  a  hangulatot  az  asztalon  közéjük  magasodó  háromágú  antik
gyertyatartó sem és az íves kristályváza sem, hiába illatozott benne az évszakra jellemző éppen
aktuális virágcsokor.

Mire a házaspár felkelt baldachinos ágyából, itt várta őket a házvezetőnő hagyományos angol
reggelije: három szelet ropogósra sütött baconszelet, két sültkolbász, két szelet black puding, azaz
véres hurka, főtt bab, egy fél sült paradicsom, egy maréknyi sült gomba, két főtt tojás, serpenyőben,
vajon megsütött friss kenyér. Kellemesen hűs narancs-és grapefruit juice és friss kávé, tea is került
az asztalra. Dzsem csak azért nem, mert egyikük se volt oda a vajas lekváros pirítósért.

Egyébként is újabban Asley egyre többet emlegette, hogy fűzőt fog hordani, mint IV. Henrik
felesége,  Navarrai  Johanna,  akit  kedvesen  kuzinjának  titulált.  Ugyebár  ez  a  rokoni  kapcsolat
teljességgel lehetetlen volt tekintettel arra, hogy az előbb említett hölgy 1300 és 1400 között élt
angol királynő volt. Ezt Asley is tudta persze, hiszen sokszor vitt a sírjához látogatókat, és mesélt
róla sok érdekességet, tudniillik az egykori uralkodónő a férjével a Canterbury katedrális területén
lelt örök nyugalomra. Ez magyarázza, miért érezte magát közel a királynőhöz. Annyira beleásta
magát az életébe, hogy néha úgy gondolta, már jobban ismeri őt, mint saját magát. Sőt némi lelki
rokonságot  is  vélt  felfedezni  kettőjük  között.  Visszatérve  a  fűzőre,  eljátszott  a  gondolattal,  de
egyelőre beérte azzal, hogy a dzsemet megvonta magától, pedig nagyon szerette az édességet.

Gyakran csóválta is a fejét Emma, a házvezetőnő mondván, hogy ő már sok mindent megélt a
család szolgálatában, de azért ez a sok hóbort – az étkezés, az egzotikus virágok, a fűző- kicsit
különös. És még hozzátette sejtelmesen, ő már semmin se csodálkozik. Persze ezt a véleményét csak
barátnőjének, Berthának hangoztatta, amikor szabad napjukon összefutottak egy krémes felfújtra a
közeli cukrászdába.

--  Lionel,  kedvesem,  maradsz  a  városban?  Olyan  ritkán  látlak!  Ma  kivételesen  együtt
vacsorázhatnánk!—kérlelte Asley a férfit.

–Annyira szeretném, de be kell mennem Whitstable-be és Herne Bay-be is, két nagy ingatlanról
van tárgyalásom és találkoznom kell  személyesen az ügyfelekkel,  sőt ha minden jól  megy, még
Londonba is elutazom ma, persze akkor csak holnap jövök, sőt a héten Dover is tervbe van véve.
Sajnálom, drágám, de tudod, az üzlet az üzlet.

De Asley nem hagyta ennyiben.—Whitstable és Herne Bay is itt vannak a szomszédban. Miért kell
neked Kelet-  Kentet  egyáltalán elhagyni?  Itt  van Canterbury,  amelynek minden kis  utcácskáját
ismered, hiszen itt élünk tíz éve, és ez a két kis város és Faversham sincs messze, a Stour folyó



menti falvakról nem is beszélve, Rough Common, Sturry és Tyler Hill és még sorolhatnám.

Lionel komoran nézett maga elé, hogy magyarázkodnia kell, sehogy sem volt ínyére.

—Ezerszer elmondtam neked, hogy az ingatlanpiac nem helyhez kötött, ha megéri, akkor még
Londonon is túlmegyek, nem számít hány száz kilométerre van. És drágám, ne csak Viktoriánus
stílusú házakban gondolkodj, tudod, hogy már nemcsak ezzel foglalkozom.

-- Ó, Asley és a Viktoriánus házak!—gondolta Lionel. Tényleg lassan tíz éve –hogy szalad az idő --,
hogy beköltöztek a felesége balesetben elhunyt szülei házába, amely pont ilyen volt. A ház ötvözte az
előző korok építészeti formáit, szabálytalanság és gazdag ornamentika jellemezte. Magas nyeregtető,
sok  párkány,  harang  alakú  manzárdtetők,  zárt  erkélyek,  tornyok  több  stílus  keveredését
eredményezte. Lionel igazából csak régi háznak nevezte volna, de a munkája megkövetelte, hogy
szakszerűen fogalmazzon. Gyönyörű épületek ezek, sugárzik belőlük az érték-és hagyománytisztelet,
csupa célszerű megoldás jellemzi. Elő- és hátsókertje van, szinte valamennyi helyiségében kandalló
és órák minden mennyiségben.

És a legtágasabb és legdekoratívabb helyiség az ebédlő és a könyvtár mellett természetesen a
szalon volt. A férfi túl hivalkodónak tartotta a szalon nehéz muszlinfüggönyeit, a nagy csillárt, a
bársony borítású zsámolyokat, kanapékat, a sokféle színt, mintát, amit a különféle textíliák bőséggel
ontottak magukból, a kis szobrocskákat, a díszes lámpákat. Nem az ő ízlése volt. De a felesége
semmiféle  újítást  nem engedett,  az  is  csodának számított,  hogy még évekkel  ezelőtt  a  télikert
kialakítására áldását adta.

A  sok-  sok  év  alatt,  amit  együtt  töltöttek,  nem sikerült  teherbe  esnie,  így  a  gondoskodás,
babusgatás  iránti  vágyát  a  télikert  buja  növényzetén  élhette  ki.  Elő  is  fordult  itt  mindenféle
egzotikus virág, amit messze földről hozatott.

–Nos, kedvesem? Drágám?!

Asley szavai rántották vissza hirtelen a férfit a jelenbe.

–Meglátom, majd hívlak.

—De csak négy után, több csoportom is van ma. Nagyon elfoglalt leszek—mondta Asley szinte
bocsánatkérően, és sietve felkapta a táskáját. Még visszafordult az ajtóból, és egy csókot küldött
mosolyogva Lionel felé.

–Rendben, drágám, nem felejtem el!

Asley fázósan húzta össze sötét, vékony kis kosztümkabátját, és már bánta, hogy nem kocsival
indult el a katedrálishoz. Hideg, ködös reggel volt, pedig még csak kora ősz felé járt az idő.

Hirtelen feltámadt a szél, és sodorta magával a színesedő leveleket, még a folyóparton túlra is
jutott belőlük. A nő egy pillanatra meg is állt a fahídon, ami kecsesen ívelt át a keskeny medrű
folyóvíz fölött.

A víz most ijesztően komornak tűnt, mert a szél felkorbácsolta a hullámokat, amik fodrozódtak
aztán egyre gyorsabban, sötétebben, már-már haragosan. Asley szinte hallotta a híd faszerkezetének
ijedt nyikorgását. Fájdalmasan hatolt tudatáig a felismerés, hogy a férje és közte az utóbbi években
valami ki nem mondott űr támadt. Úgy érezte, nem tud már olyan szép és kívánatos lenni, amivel
magára vonhatná a férfi figyelmét. Pedig még akarta. Eszelősen vágyott rá, hogy izmos karjaival
átölelje őt, de csak néha kapta meg, amit akart. Például ma reggel. Félig-meddig. Hol a folytatás?



–kiáltotta a hang a fejében. Ő igenis érezte a bizsergést a testében, ami folytatásra vágyott.

Igen,  igen!  Lionel  izmos testéhez  simul,  de  ő  ellöki  csak annyira,  hogy a  ruhájához  férjen.
Pillanatok  alatt  megszabadítja  fekete  kosztümjétől,  selyem  melltartójától,  üvegszálas  csipkés
harisnyája, magas sarkú cipője valahol félúton a télikert és a hálószoba közt szanaszét repül, közben
a  férfi  kezének  finom  simogatása  testének  minden  érzékeny  pontját  megtalálja.  Az  ágyban
szeretkeznek tovább, még érzi a hűs lepedő érintését a teste alatt, és Lionel tüzes tekintete szinte
felperzseli egész lényét. És ő megadja magát, és utat enged, hogy vágyuk beteljesüljön. – Asley
beleszédült az álmodozásba.

Hirtelen  megmarkolta  a  híd  korlátját,  de  olyan  erősen,  hogy  ujjai  majdhogy  nem  görcsbe
rándultak.

A hiány most még jobban kínozta. Gondolatai gyorsabban hullámoztak, mint a szél fújta folyóvíz. A
felszínen tisztelik egymást és kedvesek egymáshoz, tudta jól.

Mondják az ismerősök úton- útfélen, hogy ritka egy szép pár, és hogy ez milyen irigylésre méltó.
Ő azonban egyre kedvetlenebbül bólogat erre, bár még sokszor meggyőzi saját magát, hogy ez
bizony  így  van.  De  megérzi  azt  a  nő,  ha  a  szenvedély  már  kihűlőben.  Józanabb,  tudatosabb
pillanataiban.

–Úgy kell  könyörögnöm szinte,  hogy vacsorázzunk együtt,  és  milyen mérsékelt  a  lelkesedés,
milyen megalázó ez! –gondolta Asley. Lehet, hogy van valakije? --mondta ki hangosan, majd idegesen
összerezzent  attól  félve,  hogy  meghallhatták.  Körbenézett,  de  nem látott  senkit  közel  s  távol.
Továbbindult.

 

 

 

 



2.
 

A  Canterbury  katedrális  egyik  legrégebbi  és  leghíresebb keresztény  központja  Angliának  és
püspökségi székhely is. Canterbury Ágoston alapította 597-ben. Megépítése óta fontos zarándokhely,
amint azt Geoffry Chaucer Canterbury mesék című művéből is lehet tudni. De azért Asley mindig
elmondta a látogatóknak, feltételezve, hogy nem mindenki ismeri. II. Henrik angol király parancsára
meggyilkolták Thomas Becket Canterbury érseket. Zarándokok csoportja igyekszik a főpap sírjához,
hogy  lerója  kegyeletét.  Az  út  azonban  hosszú  és  unalmas,  ezért  különböző  történetekkel
szórakoztatja  egymást  a  harminc  zarándok.  Egy  idő  után  a  mesék  egyre  pikánsabbak  és
kegyetlenebbek lesznek.

Kiderül,  hogy a derék egyházfik sem jobbak a Deákné vásznánál.  A gondolataik ugyanúgy a
házasságtörés, a paráznaság és a fajtalankodás körül forognak, mint az egyszerű embereké.

Voltak persze akik ismerték, de inkább a belőle készült Pasolini- filmet, amely cannes-i nyertes
film volt, és korántsem tartalmazta a huszonnégy verses történetet, csak a nyolc „legalantasabbat”.
Egyszer Asley olvasott erről egy értekezést, amelyben magyarázatot is nyert a fentiekre. No, nem
mintha ilyen mélységekben kellett volna előadnia ismereteit a látogatóknak. De kétségtelen, hogy
mint a szivacs, magába szívott minden információt, amit kicsit is beépíthetett idegenvezetésébe.

Foglalkoztatta a téma oly annyira, hogy ismerte is az összes történetet, és a filmet is többször
megnézte.

Azt vette észre, hogy a réges-régi korokban már lassan otthonosabban mozog, mint a sajátjában,
sőt jobban érzi magát azokban a világokban, mint a mai, modernben.

A gátlástalanság és romlatlanság, a perverzitás és természet közeliség, a brutális nevetés és
élettisztelet, mélyen megmaradtak benne ezek az ellentmondások.

–Igen,  igen,  teljesen igaza van a cikk írójának — folytatta az eszmefuttatást  már a szálloda
tulajdonosának,  egy  elegánsan  öltözött  negyvenes  évei  közepén  járó  férfinak,  Gilbertnek,  míg
várakozott a csoportra, amely éppen még hagyományos angol reggelijét fogyasztotta.

—Mi  itt  Európában  tényleg  alkalmatlanná  váltunk  sok  mindenre.  Nem figyelünk  egymásra,
magunkra se, csak ez a mókuskerék állandóan, nem mintha nem szeretném a munkámat. Csak a
közöny, az unalom, a középszerűség, a gépiesség, a magány felzabál bennünket, és észre se vesszük.
Semmi szenvedély, semmi emberi, semmi bensőségesség, semmi meghitt!

Asley érezte, szavai önálló életre keltek, érezte, hogy akaratlanul is görgeti maga előtt továbbra is
párkapcsolata meg nem oldott problémáit.

—Ugyan, kedves hölgyem, hogy mondhat ilyet! Fiatal ön még ilyen súlyos szavakhoz! Nézzen rám,
tökéletesen érzem magam a bőrömben, ez gondolom, látszik is. Higgye el, rendben van minden ezzel
a világgal! Nem rosszabb, és na, jó – nézett rá engedékenyen—, és nem jobb, mint az ön által oly
imádott egyéb korok világa. A múlt héten Londonban jártam, és megmondom őszintén egy dolog
kétségtelenül aggaszt engem is.

Sok  idegen  van  a  fővárosban,  és  kisvárosunkban  is  hamarosan  szembenézhetünk  ezzel  a
problémával.



Asley csodálkozva nézett rá.

–De hogy érti ezt, uram? Hiszen ebből élünk, a sok turistából!

–Nem, nem, hölgyem, én azokra a török, magyar, lengyel és még sorolhatnám estig, hogy honnan
származó, alkalmazottakra gondolok, akik dolgozni jönnek ide. Azt mondom én önnek, ez egyrészt jó,
hiszen kiszolgálnak bennünket, angolokat, de ugyanakkor azt kell mondanom, alig látok Londonban
londonit, és ez felháborít!

Tudja, hölgyem, mi lesz ennek a vége? Megsúgom önnek, jöjjön csak közelebb!—intett az ujjával
Gilbert. Asley közelebb hajolt.

–Megmondom—Az igazi  angol  ladyk  és  angol  gentlemanek  összekeverednek  majd  ezekkel  a
mindenféle,  fajta népekkel  és…--hirtelen abbahagyta –majd folytatjuk,  kedvesem, de már éppen
jönnek a mi szeretett látogatóink –mondta egyre hangosabban, és szívélyes mosolyra húzta a száját,
mosolyra, ami kicsit erőltetettnek tűnt, de ezt csak Asley figyelte meg --, és önre bízom őket a
továbbiakban. Tudom, hogy jó kezekben lesznek! Töltsék kellemesen a napot, ebédre visszavárjuk
kedves vendégeinket! A viszontlátásra! Legyen szép napjuk!

A Cathedral Gate hotelnek, amely recepciója előtt ez a beszélgetés folyt, egy 1438-ig visszanyúló
múlttal  büszkélkedő  épület  adott  otthont  Canterbury  városának  szívében.  A  canterburyi
katedrálishoz  vezető  út  elején  magasodott  az  épület.

Az egykoron zarándokok által lakott szállodát a fagerendák és a lejtős padló tette igazán egyedivé.

A fa magába szívta az egykori zarándokok illatát, és ott lebegett a XXI. század „zarándokai” között
is. Persze nehogy azt higgye valaki, hogy ez a komfort rovására ment volna. Szívesen szálltak meg itt
az emberek. Annál is inkább, mert néhány szobából a katedrálisra nyílt kilátás.

Asley  szétnézett  a  csoporton,  tizenöt-húszan voltak.  Svájcból  érkeztek.  Tehát  németül  fogok
beszélni –gondolta – nem probléma. Bár most fáradtak érezte magát és kicsit levertnek, szívesebben
kommunikált volna az anyanyelvén. Nem is értette hogy jutott idáig. Pár órája még frissen iszogatta
a télikertben a teáját, és igazán elemében érezte magát. Hol van ez már! Össze kell szednem magam!
–gondolta. --A vendégek nem érezhetnek meg semmit a nyomorúságos hangulatomból.

Zömében negyvenes- ötvenes jól öltözött férfiak és nők alkották a társaságot. A férfiak többen
vannak,  állapította  meg.  De  nem ért  rá  megfigyelni  a  részleteket,  alig  váltott  pár  szót  velük
ismerkedés gyanánt, és már is a katedrális épülete előtt találták magukat. –A katedrális 1988 óta a
kulturális Világörökség része, Szent Ágoston alapította 597-ben. A régészeti kutatások azt mutatták,
hogy a főhajó alatt egy korábbi szász katedrális maradványai találhatóak, ami viszont egy római
erődre épült. Nem, nem, nem tudjuk megnézni-- válaszolt valakinek--, bár jelentős a lelet, de még a
látogatók számára nem nyitották meg. Hallatszott messzire a hangja.

-- Kicsit kemény és türelmetlen-- gondolta a férfi, és nem utolsó sorban értette is, angol létére.
Szúrós tekintettel nézte a nőt, figyelte minden mozdulatát. Jól látta hangulatváltozásait. Határozott
hang,  de a mozdulatai  nélkülözik  a  harmóniát.  Az előbb a jegyzeteit  is  leejtette,  és  a  papírok
szanaszét  repültek.  Szerencsére  a  szél  már  lecsendesedett,  különben  búcsút  inthetett  volna  a
feljegyzéseknek. Még ő is a kezébe akart adni egy lapot, melyre előtte azért vetett egy pillantást,
hiába,  benne  van  a  vérében  a  kíváncsiság.  Végül  meggondolta  magát,  és  könnyedén  egyúttal
észrevétlenül a zakója zsebébe süllyesztette.

– Nagyjából százévente a különböző püspökök felújították, kibővítették. De most lépjünk is, és
nézzünk körbe!



A csapat kicsit szétszóródott. Hagyta nézelődni őket egy darabig, majd folytatta.

--Itt állunk most az egyik oltár előtt, amelyhez a katedrális történetének legsötétebb momentuma
kapcsolódik, Thomas Becket meggyilkolása 1170-ben. A gyilkosságot négy angol lovag követte el
állítólag II. Henrik parancsára. A legenda szerint, a király így kiáltott fel a lovagok előtt: "Hát nincs
senki, aki megszabadítana ettől az alacsony-születésű paptól?!"

Asley miután kimondta a kérdést, lesütött szemmel nagy szünetet tartott, majd jelentőségteljesen
felpillantott, és szeme találkozott egy másik szempárral, amely mint tudjuk, már jó ideje figyelte őt.
A mélyreható nézést nem lehetett nem észrevenni. Úgy érezte, a lelke mélyéig hatol. Megborzongott.

Ez szokatlan volt neki. Ő szokta „közönségét” megborzongtatni. Kicsit el is veszítette a fonalat.
Milyen különös ez a mai nap! –gondolta. Megköszörülte a torkát, majd így folytatta.

—És most  engedjék meg,  hogy egy kis  irodalmi  kitérőt  tegyek,  mielőtt  folytatnánk utunkat!
Thomas  Stearns  Eliotról  szeretnék  beszélni  egy  keveset.  Az  amerikai  születésű,  de  éppen  itt,
Angliában letelepedett XX. századi Nobel-díjas költő, drámaíró talán legismertebb műve a Gyilkosság
a székesegyházban. A mű bemutatóját a Canterbury székesegyházban tartották. Verses drámájában
az író az emberi  létezés,  a hit  alapkérdéseit  boncolgatja Thomas Becket érsek mártírhalálának
kapcsán.

És engedjenek meg még egy érdekességet! Ha azt mondom, hogy T. S. Eliot egyik verseskötete az
alapja  az  egyik  leghíresebb  musicalnek,  vajon  tudják-e  önök,  mire  gondolok?—nézett  körbe
elégedetten, már- már önelégülten.

Mindig büszkeséggel töltötte el, hogy tökéletesen felkészült, és nem érheti meglepetés. A választ
sokszor csak ő tudta. De ez a nap kétségtelenül nem az ő napja volt.

–Persze, hölgyem, ön Andrew Lloyd Webberre gondol és a Macskák című musicalre, melynek
alapja Eliot: Macskák című kötete, amely 1939-ben jelent meg –csendült fel egy érces hang, mely a
szúrós szemű úré volt.

–Úgy van, erre gondoltam, ön tökéletesen tájékozott, uram. Köszönöm és most felhívom még a
figyelmüket a katedrális néhány építészeti sajátosságára.

Az 1174-ben bekövetkezett tűzvész után többszöri átépítések következtek. A három részből álló
főhajó késő gótikus stílusban épült  a korábbi román stílusú templom alapjain.  A bejárat feletti
toronyban van a katedrális 14 harangból álló harangjátéka. Az északnyugati toronyban található a
3,1 tonnás Great Dunstan harang. A keresztelőmedence 1639-ből származik. A keleti kripta fölött
erősen  megemelt  szentélyfej  van,  ehhez  kapcsolódik  a  corona  (körkápolna).  Láthatjuk,  hogy  a
függélyes stílusú új  3hajós hosszház főhajója csak kevéssel  emelkedik a magas oldalhajók fölé.
Oldalaik erősen, függőlegesen tagoltak. Legfelül alacsony ablakok vannak, megvilágítást a templom
az oldalhajók ablakain keresztül kap –mutatta Asley a jellegzetességeket.

Most pedig –pillantott körbe --, nyugodtan csodáljanak meg minden részletet, és egy óra múlva
annál a lejáratnál ott – mutatott maga elé pár méterre, jobbra – találkozzunk, hogy szétnézzünk a
keleti kriptában is!

A székesegyházban hamarosan kezdődik a mise. Azt is ajánlom figyelmükbe!

Nos, végre megpihenhetek kicsit – sóhajtott fel. Közben azért mindenfelé tekingetett, vajon merre
indult a férfi, aki olyan furcsa érzéseket keltett benne, de nem látta sehol. Mintha a föld nyelte volna
el.



3.
A  ház  csendjét  hangos  telefoncsörgés  verte  fel.  Emma  takaros  kikeményített  fehérvászon

fejkendőjében és fehér kötényében serénykedett a konyhában, bár sok teendője nem volt. Főznie
nem kellett  a mai napon,  mint megtudta a házigazdáitól.  Vagy későn jönnek,  vagy a városban
vacsoráznak. A kis fűszernövényeket locsolgatta. Volt ott minden, zsálya, rozmaring, menta, tárkony.

–Megyek már, megyek! Azonnal ott vagyok!–mormogta, miközben a konyhából az étkezőn át, egy
kis folyosón keresztül eljutott a szalonba. –Miért nem lehet a konyhában is egy telefont tartani? Már
hányszor mondtam!–dohogta bosszúsan. Mire az ember odaér…, de szerencsére kitartóak vagyunk,
úgy látom… mindegy, nekem most meg kell állnom kicsit—mondta pihegve az asszony, majd egy fél
pillanat múlva a füléhez illesztette a kagylót.

–Én vagyok az, kedvesem, Bertha! Itt vagyok a piacon, és arra gondoltam, hogy ha nincs sok
munkád, de hiányzik a kamrából ez meg az, eljöhetnél te is, mert olyan híreim vannak, hogy azt
elképzelni se tudod, kedveském! Még az életedben nem hallottál ilyet!

–Rendben van, Bertha, úgy csinálom, hogy legyen időm, de a kíváncsiság is hajt, mondj már
valamit, mi az a rendkívüli!

—Telefonon nem akarom, tudod, Emma, még a falnak is füle van. A piac sarkában van az a jó kis
cukrászda, ahol a múltkor teáztunk és tudod, azt a finom gyömbéres kekszet ettük, oda gyere, de
nagyon siess!

–Sietni, sietni, hol van az már!—gondolta Emma, és végigsimította gyöngyöző homlokát, mert a
veríték is kiverte arra a gondolatra, hogy mit fog hallani. Amikor Berthának ilyen titokzatos és
vészjósló a hangja, mindig valami elképesztő dolog történik. Tavaly ilyenkor például kirabolták a kis
városi bankot. Karácsony előtt elfogyott a lazac, két hónapja elkóborolt a patikusné Bichon havanese
kutyája, az az aranyos kis hógolyó, a kis drága. Jó, jó, kinek mi az elképesztő hír, vagy mikor mi.
Elmélkedett magában Emma, de akkor már a fedeles kosár, amelynek szélén a hófehér horgolt
csipkebetét kikandikált, a kezében volt. Éppen kilépett az ajtón, mikor eszébe jutott, hogy a fityulát a
fején hagyta. Gyorsan begyűrte a zsebébe, és elsietett.

A  cukrászda,  ahogy ők hívták,  inkább kávézó volt  kis  terasszal,  de  most  az  időjárásra  való
tekintettel, mindenki behúzódott a kedves, meleg színekkel megáldott barátságos helyiségbe. A kávé
finoman elegáns  itt,  a  sajttortájuk  a  kis  áfonyabogyókkal  a  tetején  istenien  krémes  és  omlós.
Kellemes halk zene szól, soul, jazz, vagy klasszikus zene, sőt szombatonként élő szving. Éppen csak
emeli a hangulatot és jó zenei aláfestése a meghitt beszélgetéseknek. Vannak persze szép számmal,
akik kifejezetten a zene miatt keresik fel a kávézót, így soha nem látni üresen.

Aki belép ide, rögtön elámul az elegáns berendezésen is, a neoreneszánsz stíluson és a neobarokk
bútorokon. Nehogy azt képzeljük, hogy a nyüzsgő piaci felfordulást vagy a cserfes piaci kofákat látja
a vendég a kávézóból! Nem, nem! A saroképület egy sétáló utcácskára néz, ami minden évszakban
igen forgalmas. Ez bizony már a belváros. A két idős hölgy szeretett itt üldögélni, főleg teázgattak és
sokszor csak elbambultak a járókelőkön és turistákon. De nem így a mai napon!

–Remélem,  nem hiába rángattál  ide!—mondta nehezen kapkodva a  levegőt  Emma.  –Siettem,
ahogy tudtam, de komolyan mondom, annyi itt az ember, hogy egész úton csak kerülgettem őket!
Nem nézik ám az idősebbet! Ez a sok idegen!

–Nem jönnek már sokáig –nézett rá Bertha jelentőségteljesen—ha híre megy, mi történik ebben a



városban és a környéken! Be sem merik tenni majd a lábukat Canterburybe! De előbb ülj le, látod,
már  rendeltem  is,  minden  itt  van  az  asztalon!—mondta  elégedetten,  és  kis  tejet  öntött  a
porceláncsészék aljába, majd a melegítősapkás teáskannából forró teával feltöltötte a csészéket, és
rámutatott a vaníliás cupcake-re. –Egyél is, kedvesem! És a trifle-t is kóstold meg, isteni! Nemcsak
lekvár van benne, hanem gyümölcs is! De hol is kezdjem?—mondta gyorsan, mert már látta, hogy
Emma türelmetlenül néz rá.

–Szóval tegnap délután járt nálam az a helyes kis fiatal lány, nem jut most eszembe a neve, hiába
a memóriám már nem a régi. Tudod, aki manikűrös és pedikűrös is egyben.

Nagyon ügyesen dolgozik, ajánlottam már neked is, na de most nem is ez a lényeg. Tudod, hogy ő
aztán bejáratos mindenhova, és az egyik helyen ezt hallja, a másikon azt. Nem mintha pletykás volna
a  lelkem,  akaratlanul  is  fültanúja  lehet  az  ember  olyannak,  amit  nem neki  szántak,  ez  ugye
természetes, és nincs ebben semmi kivetnivaló. Hová gondolsz, kedves Emma, akkor nem is hívnám
én, de megbízok benne, aranyos teremtés. Amit tegnap mégis elmondott szigorúan bizalmas és titkos,
később majd bizonyára halljuk a hírekben vagy olvassuk az újságban.

Szóval egy londoni nyomozó jött a városunkba, mert Canterbury környékén az elmúlt hónapok
alatt  két  női  holttestet  is  találtak.  A  rendőrség  azt  gyanítja,  hogy  sorozatgyilkossal  van
dolgunk—ezzel  a  többes  szám első  személlyel  önmagát  is  meglepte  kicsit  Bertha,  de  nem jött
zavarba.

--  A  felügyelő  nem a  nyomozással,  ezért  kért  egy  szakértőt  a  fővárosból.  Akit  profilozónak
neveznek. Hm. Azt nem tudom, hogy mit jelent pontosan, de biztos nagyon profi a szakmájában.
Profi, profilozó, hm…

--Uram Isten, a mi békés kis városunkban! De mit lehet tudni az áldozatokról?—vágott közbe
Emma,  kihasználva,  hogy  Bertha  nagyobb  lélegzetre  szorult  talán  a  szó  jelentése  körüli
bizonytalansága  miatt.

–Harminc év körüliek és hogy nagyon brutálisan bánt el velük az a gonosztevő. Hogy pontosan mi
történt, nem tudjuk, de kedvesem, jobb is, én nem is szeretném tudni mi lett szegényekkel, hogyan
haltak meg. Csak abban reménykedem, hogy nem szenvedtek sokáig. Éjszakára be is zártam ajtót,
ablakot,  így is többször felriadtam, ugye, rossz alvó vagyok. Az járt az eszemben, hogy ezek a
szerencsétlenek  mit  sem  sejtve,  hogy  életük  utolsó  napját  élik,  éppen  az  utcán  jártak,  vagy
vásároltak, ügyeiket intézték vagy a munkájukból jöttek hazafelé, mikor lecsapott rájuk a halál.
Milyen szörnyű!

—Ó, ez tényleg megdöbbentő! És nem tudunk semmit, ki, miért, hogyan gyilkol, csak itt van
köztünk, és bármikor elkaphat. Félek sötétedés után kimenni az utcára ezek után. Biztos nem várnak
már sokáig a hírrel, mert figyelmeztetni kell a lakosságot, hogy milyen veszély leselkedik rájuk –szólt
Emma, és kicsit megremegett az ajka. –Én pedig a nagy házban egyedül! Gondolni se merek rá.
Főzök éppen vagy teszek-veszek, takarítok, és egyszer csak halkan fordul a kulcs a zárban. Meg se
hallom, mikor valaki nesztelenül mögém lopakodik.

—Most hagyd abba, Emma! Velünk ez nem történhet meg! Itt ez a nyomozó, egykettőre nyomára
bukkan a gonosztevőnek, meglásd! Az is lehet, hogy abbahagyta a tettes a gyilkolást, vagy elutazott,
és már régen másfelé jár, messze, nagyon messze…—tette hozzá kicsit bizonytalanul Bertha, de
közben látta Emmán, hogy az jobban a szívére vette a hallottakat, mint ő gondolta.

—Igyunk, kedvesem, egy forró puncsot, mindkettőnknek jót fog tenni ebben a hűvös időben –
javasolta, és Emma rögtön bele is egyezett.



Valahogy mindketten érezték, hogy Bertha jövőbe vetített képe elég irracionális és naiv elképzelés.
Dehogy van még vége! …és rájuk telepedett valami iszonyatos félelem, amin a forró puncs sem
tudott segíteni.



4.
 

Henrynek, a felügyelőnek a szobájában csak ketten voltak. Ő és Justin, a profilozó, aki Londonból
érkezett. Komoly beszélgetést folytattak.

–Tehát  két  holttestünk van.  Mindkettőt  Canterbury közelében találták.  Az egyiket  egy erdős
területen elásva, a másikat egy autóban, ami a folyóba süllyedt. Nőkről van szó, akik harmincas
éveikben járnak.

–Sikerült  megállapítani  a  személyazonosságukat?  Külsejükről  mit  tudunk? A halál  beálltának
időpontja? És az elkövetés módja?—nézett fel a jegyzetelésből Justin.

–Már is mondom. Csak mindent sorjában–dörmögte komótosan az őszes hajú, kövérkés felügyelő.

–Bocsássa meg, ha türelmetlen vagyok, de ilyenkor nem tudok parancsolni az indulataimnak. Bár
a munkánk során számtalan bűnüggyel találkozunk, de az ilyen kegyetlen, brutális gyilkosság azért
ritka. Az ártatlan áldozatok ilyen értelmetlen és borzasztó halála pedig felfoghatatlan. Van egy olyan
rossz szokásom, hogy mindent akarok tudni, még pedig már tegnapra.

Ne haragudjon érte!—kérte Justin, aki ha még eddig a barátságos, barna szemű, magas, edzett,
kigyúrt testű, nyílt tekintetű kinézetével nem nyerte volna el a felügyelő szimpátiáját, most őszinte,
együttérző szavaival kétségtelenül megtette.

–Mi sem természetesebb, nem kell bocsánatot kérnie, uram. Mi is nehezen térünk magunkhoz. Az
elmúlt években, de mondhatnék évtizedeket is nyugodt szívvel, ez a vidék nem látott még hasonlót
sem—mondta Henry, és rágyújtott egy szivarra, és Justin felé nyújtotta a díszes szivaros dobozkát.

Ő vett is belőle, és mit tehetett mást, belenyugodott, hogy nem tudja meggyorsítani a szakmai
beszélgetés  folyamát,  bárhogyan  is  akarja.  Sőt.  Az  inkább  lelassult.  Ez  érthető  is.  Az  érzelmi
felindulást, amely a legedzettebb nyomozókat is újra és újra elkapja, le kell vezetni valahogy, utána
még a gondolkodás is tiszta fejjel jobban fog menni. Nem lehet a dolgot siettetni, mert a lényeg,
hogy le kell nyugodni, mert különben a stressztől nem lát ki az ember a fejéből.

Justin  elégedetten  vette  tudomásul,  hogy  kivételes  minőségű,  férfias  szivarral  van  dolga,
ránézésre legalábbis, mert a címkéje alapján—La Aurora-Barrel Aged Robusto-- tudta, nem kóstolt
még ilyet. Feltételezte, hogy a felügyelő exkluzív, vendégeknek szánt „készletéből” volt szerencséje
részesülni.


