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Brontë-nek öltözik, úgy is él

Charlotte Brontë-ként öl-
tözködik, és amennyire 
csak lehet, úgy is él egy 

49 éves, kétgyermekes családanya 
Nagy-Britanniában.

Lyn-Marie Cunliffe a roman-
tikus regények szerelmese és a 
Brontë nővérek nagy rajongója. 
Bár inkább Emily Brontë-hoz 
tartja magát hasonlónak, mégis 
Charlotte-ként öltözködik kora 
okán. (A másik két Brontë-lány 
fiatalon halt meg, bár Charlotte is 
csak 38 évet élt.) Cunliffe Haworth – Brontë-
ék városának – közelében él, Keighley-ben. 
Gyakran jár Haworth-be, és kezdetben – há-
rom évvel ezelőtt – turisták kedvéért öltött 
magára viktoriánus korabeli ruhát, hogy el-
igazítsa őket a Brontë-ház irányába. Az utcán 
kellő feltűnést keltett, és az idegenek jó okkal 
tételezték fel, hogy ha valaki, hát ez az asszony 
tudja, hogy hol laktak Brontë-ék.

A feltűnés azóta sem marad 
el, bár a helyiek már megszokták 
a „kosztümös” asszonyt, és kife-
jezetten örülnek, ha felbukkan 
az utcakép „üde színfoltja”. Egy 
alkalommal farmerben tért be 
egy boltba, mire a kiszolgálólány 
megkérte, menjen haza és öltöz-
zön fel „rendesen”. Cunliffe más-
fél évszázaddal ezelőtti viseletben 
jár nagybevásárolni szupermar-
ketbe, gyerekei és saját éhségét 
csillapítani hamburgeres gyorsét-

terembe. Annyira szereti maga varrta ruháit, 
hogy legszívesebben le sem venné őket. Több 
mint félszáz viktoriánus kori ruhája van. Csa-
ládja sem ellenzi a viseletet, gyerekei mókásnak 
tartják, férjének sincs semmi kifogása a földet 
seprő ruhák ellen, bár ő nem öltözik 160 évvel 
ezelőtti divat szerint. „Ha sétálni viszem a ku-
tyánkat a láp felé, mindig az Üvöltő szelek jut 
az eszembe.”
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Eleinte változóan felhős idő lesz, majd nyu-
gat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és dél-
utántól több helyen alakul ki eső, havas eső, a 
hegyvidéken havazás is lehet.
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A Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata által meghirdetett Épített örökségünk 
– Tér és Hely elnevezésű fotópályázatra beérkezett fotót Kelemen Kinga készítette. Címe: 1938 – 
Homoródkeményfalva

Véget értek a Mikulás-napok. Gyer gyó-
szentmiklós önkormányzata köszönetnyil-
vánítást juttatott el azokhoz, akik az idei 
városnapok nívóját növelték. Az ünnep al-
kalmával számos oklevél került kiadásra, 
többen a részvételért, a versenyzők dobogós 
helyezésük emlékére kaptak diplomát, aztán 
voltak ugye az Életmű-díjak, a díszpolgári 
cím, s hosszú lenne felsorolni, még miféle ki-
tüntetések. A városvezetés viszont megfeled-
kezett a – szaporulatukat figyelembe véve 
– a város többségre törekvő kisebbségéről. 
Őket már csak a városnapi megnyilvánulá-
suk miatt is ki kellett volna tüntetni. Nem 
is értem, miért nem szerepelt a Seregszemlét 
zsűrizők lapján a nevük, mert jelen voltak, 
az kétségtelen. Továbbá figyelmet érdemelt 
volna az a serénységük, mint cselezik ki a 
főzőversenyről őket távol tartanai próbáló 

rendőröket. S ez csak egy kis szilánk volt az 
egész éves, törhetetlen lendületű próbálkozá-
sukból. Gondoljanak csak a szerencsepénzt 
adó idős asszonyra. Elutasítani átok, csak el-
fogadni lehet, de mivel cigány asszony adja, 
hogy szerencsét hozzon, legalább dupláját 
kell visszaadni. Persze, a szerencse annál 
biztosabb, minél többet adakozunk, és akkor 
vagyunk csak megáldva igazán, ha pénztár-
cánk teljes tartalmával kereket old a vézna 
asszonyság. 

Vagy hadd idézzek fel egy másik történetet: 
miután 500 eurót adott egy német állatorvos a 
cigány sebes lábú, béklyóban sínylődő lováért, a 
város végen megszaporodtak a béklyózott álla-
tok: piac ez, a gazdák vevőre várnak. 

Egyszóval én nem fukarkodnék az elis-
meréssel, mi több, ebben a válságos világban a 
leleményességet tanítani kellene.

A ki nem osztott oklevél
        villanás n Balázs Katalin
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