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Kis ka masz ko rom egyik ked venc csí kos re gé nye volt Jó si ka Mik lós

és Podmaniczky Jú lia sze rel mé nek tör té ne te, az 1849 utá ni emig -

rán sok éle te ugyan úgy, mint ar ról ol vas ni, mi lyen fû tés volt az er dé -

lyi kas té lyok ban, és hol ál lí tot tak elõ ször

ka rá csony fát.

Ugron Zsol na Er dé lyi me nyeg zõ cí mû

re gé nyé ben még ko rább ra ug runk, és itt

már nem ér zem a kész te tést, hogy de jó

len ne ak kor él ni. Hisz nem olyan es kü võ -

rõl ál mo dunk, ahol „a võ le gény a nász -

asz tal vé gén egyik ke zé vel a ku pá ját

mar kol va az asz tal ra bo rul va hor tyog”, és

min dent át szõ a po li ti ka, a bir to ko kért és

ha ta lo mért va ló harc. Nem nõk nek va ló

vi dék. Ki vé ve, ha re gényt ír az em ber, mert ak kor épp egy (két) kü -

lön le ges nõ alak kell ab ba a fér fi as vi lág ba, kö rül bás tyáz va kel lõ

men  nyi sé gû rej tél  lyel. Na, meg per sze szö ve vé nyes sze rel mi szál -

lal, né mi sze xus sal, mind ezt kel lõ en sok szok nya mö gül libbentve

fel, de csak finoman kö rül be szél ve, leg in kább így:„õt egy haj na lon

a szi ge ti vár fal salétromosházának al já ban meg lát ta, és ger je del mét

nem is gon dol ta meg za bo láz ni.”

Nem csak Bá tho ry An na fi gu rá ja ki vá ló an al kal mas er re, és kel -

lõ en so kan be szél tek már ró la (a szép iro da lom ban is: Mó ricz Zsig -

mond, Makkai Sán dor), mi köz ben kel lõ en ke vés va lós, pon tos tör té -

nel mi tény van ve le kap cso lat ban ah hoz, hogy egy sa ját vi lá got, va -

ló sá got te remt sen az író. Ugron Zsol na meg is te szi ezt, és szám ta -

lan pon ton nem is a fõ hõs nõ ér de kel ol va só ként, a mel lék sze rep lõk

kap csán ren ge teg ér de kes ada lé kot tud ha tunk a kor ról, kezd ve a

ru hák tól, a szép ség ápo lá sig, hogyan ké szí tet te a szol gá ló Lin a

„zernikbõl és fe ke te föld bõl és ol tott mész bõl ke vert

szõrvesztõfõzetet”, vagy épp hogy ak kor is fes tet tek ha jat.

Azért nagy vál lal ko zás en  nyi szá lon, en  nyi sze rep lõt moz gat ni a

17. szá za di dísz le tek kö zött, meg tart va an nak nyel ve ze tét, de köz -

ben an  nyi ra át ül tet ni ezt ma i vá, hogy be fo gad ha tó le gyen, se gít se a

ko ra be li er dé lyi vi lág ba át he lyez ke dést, ne ránt son min dig vis  sza.

Az er dé lyi me nyeg zõ nem az a könyv, amit lop va, ol da lan ként le het

ol vas ni, fõ zés köz ben, vagy két meg ál ló kö zött. Le kell ül ni, le kell

las sul ni hoz zá, hagy ni, hogy szé pen húz zon be a Bá tho ryak baj ke -

ve rõ és csel szö võ vi lá ga, mert ha nem, ak kor bi zony elég rá zó sak,

dö cö gõ sek ah hoz azok az er dé lyi utak, hogy el té ved jünk, és ne he -

zen ta lál junk ol va só ként vis  sza kö zé jük. (Ugron Zsol na: Er dé lyi me -

nyeg zõ. Libri Ki adó, 2013, 350 ol dal, 3490 Ft)
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