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Hasznos volt angol ismer6seim reakcioja,
amikor megtudt6k, ho$y folozom,6s hogr
imSdom (es a csal6dom ls imaQja) An$iet.
A mes6k, mond6k es rejtelyek vilaga -
mondtam nekik. Erre azt fe1elt6k,
hog$r akkor iS,tnom keil Castie Combe-ot.

M [alu Wiltshire megydben

$fu nlAlhat6, legvonalban
,{" %-mintegy 27 kjlometerre a

ddlnyugati kiktit6vdrost6l, Bris-

toltol. AThe Times Magazine ,,30

Ie$obb falu" listdjdn ttibb alka-
lommal is a mdsodik helyen v€g-
zett. Minddssze 350-en lakjdk.

lln0urllhulissm
Tudtam, hogy ha fotozni akarok,
akkor kordn kell erkezniink. A
csalddom is tisztdban volt ezzel,

hogy nincs mit tenni, majd a

kocsiban lehet aludni. December
29-en reggel hdt orakor dlltunk
meg a falu hatdrdban a ldtoga-

toknak 6pitett, akkor meg telje-
sen rires parkoloban. Minusz ket
fokban sdtdltunk, ardnylag
tiszta volt az 6gbolt, es ragyogott
a felkel6 nap. Ez Angliilban azdrt

nem mindennapi. Amikor az

els6 keresztezridds utdLn megld,t-
tam egy nddfedeles hazat a

ragyogo napsiitdsben, amire fdk
hosszu drnydka vet6ddtt, mer
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tudtam, hogy erdemes volt angol
ismer6seimre hallgatni, kordn
kelni 6s hosszan meg-megdllva
meseszerf kepeket kdsziteni
dllvdnnyal.

Bedrtiink a falu krizponddba.
Az rireg, hangulatos hdzsor
mdgdtti domb pdrdba burkol6-
zott. Gydnydrfi 6s - bdr el6szrjr
jdrtunk ott - valahog) ismer6s
volt a krirny€k. Kds6bb, amikor
utdnandzttink az interneten,
rdjrittrink, hogy j6 pdr film ren-
dez6jet megihlette. Itt forgattiik
1967-ben a Doktor Dolittle cimii
filmet, 2000-ben Agatha Christie
Poirot-sorozatdbdl Az Ackroyd-

gyilkossdg cimri epizodot, 2007 -
ben Robert De Niro 6s Michelle
Pfeiffer f6szereplesevel a Csil-
lagpor cimfi filmet, majd 2010-
ben Anthony Hopkins-szal a

Farkascmbert es legutdbb a2011-
es Hadak utjiin-t Steven Spielberg
rendezdsdben.

faa0msmtan
Bdr nagyon hivogatd volt az ut
vegen, a domb felett felszdll6
pdra, mdsik utat vdlasztottunk.
A sorhdzon trinddkl6 napf€ny

mdg arr6l is elvonta a figyel-
miinket, hogy mintha egy kapun
mentiink volna dt.

Nem a Manor House kastdly-
szdlloda dprilete volt, amit meg-
liiLttam el6szrir. A hatalmas, ma-
gdnyos fa volt az a rdt kozepdn,
ami maSdra vonta minden fi-
gyelmemet. A ftszillakon csil-
Iogott a kora reggeli d6r. Ha ke-
s6bb drtrink volna ide, akkor
egyrdszt mdr cisszejiirkilltiik volna
a ftivet, mdsrdszt a Nap sugarai
mdr megolvasztottdk volna a
fiiszdlakra fagyott piiriit. Azok
a sugarak, amelyek most dttdr-
t6k a fa or<ikzrild lombkoroniiLjrit.
Nem messze robog6 kis patak
felszdll6 piirdja tette sejtelmes-
sd az egesz litvrinyt. Emlekszem,
remegett a kezem a siets6gt6l.
Akartam ezt a k6pet, meg akar-
tam rirrikiteni a pillanatot, hogy
meg tudjam mutatni a vildgnak,
mikcizben f€ltem, hogy elveszi-
tem. Elrabolja egy fuvallat, ami
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elffia a patakb6l felszdll6 Piiriit,
a meleged6 leveg6, amelY me$-

olvasztja a friszdlakon a deret,

vagy csak egy eppen arra s6tdL-

16 sziillodavend6g teszi ttinkre
az idillt. Ekkor rdmkosz<intek'

ili$l0tt $lh8nilf,d0lt o llil[
0sszerezzentem a hangra, beug-
rott hirtelen a kaPu. Mdr kolttjt-
tem is ma$amban a tort6netet,

hogy hogyan keriiltem ide, mit
csindlok, de csak az itthoni be-

idegz6deseim dolgoztak bennem.

Nem volt kerd6re vonds, csak

rrivid beszelget€s arrol, hogY

milyen gyrinydrii itt minden
ezen a reggelen. Aztdn Persze
az dhitott fot6 is elkesziilt. Meg-

nyrgodva fordultam meg, es

meglilttam az dPiiletet. A szavam

is eldllt. Rdaddsul akdrhdny szOg-

b6l fotdztam, nem csak a kastdlY,

de a rdvet6d6 napsugarak €s er-

nyekok is mds-mds kePet mutat-
tak. Az jutott eszembe, hogY

vajon milyen lehet mindez naP-

lementekor, de ahhoz maradni
kellett volna, 6s az titcsillagos
szoba6rak nem igazdn magyar
turistdklak vannak kitaliilva.

Visszatertiink a falu kdzPont-
jdba, €s elindultunk a meg min-
dig pdrds domboldal fel6. A kis
cottage-ok (vid€ki hdzak) beja-
ratet, ablakait apr6 diszek 6s

kiirtildlel6, tut6 virdgcserjdk tet-
tek hangulatoss6. Amikor elertiik

a hidat, mdg tudtam egY k6Pet

kesziteni a Poirot dltal is imddott
falur6l, egy fot6t a g6zdlg6 Patak
felszdllo pdrdjdban tiindokl6
napsugarakr6l, amikor is hirte-
len motorosok tiintek fel, majd
kdt kocsi is elhuzott mellettiink'

Elkezdtidtitt egY uj naP a
faluban, meg6rkeztek az elsri

turistAk.

Kep es szdveg: Juhdsz Istvdn
www.facebookcomfnPho Gallery
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