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Emily Brontë: Üvöltı szelek 

                               

 

„Kesernyés a mesém, ahogy errefelé mondjuk, de még egy 

délelőttöt elmúlathatunk vele.  

Kesernyés és kietlen, tűnődtem, míg a jóasszony lement a 

doktor fogadására; és nem éppen olyanfajta, amit  

szórakozásul választanék.” 

 

A Brontë nővérek középső tagjának egyetlen regénye az Üvöltő szelek, melyet 1847-ben 

halála előtt jelentetett meg Ellis Bell álnéven, a világirodalom egyik legkülönlegesebb 

szerelmi regénye. 

A cím (Wuthering Heights) a könyv helyszínére, a Zúgóbércen uralkodó természeti erőkre 

utal, de jellemzi a történet viharos, kissé kaotikusan szenvedélyes hangulatát is. A regény 

szereplőit titokzatosság, babonák homálya jellemzi. 

A több szálon futó cselekményt az írónő közvetett módon tárja elénk, epikus narráció 

formájában. Egy kívülről érkező idegen személyes élményei, benyomásai során kezd feltárulni 

előttünk Zúgóbérc világa, majd a főszerepet a ház hűséges szolgálója által elmondott 

visszaemlékezések veszik át. A szerző tehát elbeszélő szereplőket alkalmaz, akik nemcsak 

szemtanúi, hanem az egykori események cselekvő részesei voltak. Egy napló beiktatása is 

ehhez a lírikus kifejezésmódhoz illeszkedik. A drámai sodrású, fordulatos cselekménysor 

szubjektív előadásban jelenik meg az olvasó előtt. 

A történet két főszereplője Heathcliff és Catherine Earnshaw. Heathcliff talált gyerek, akit 

mostohaapja halála után Cathrine-en kívül senki nem lát szívesen Zúgóbércen. A két fiatal a 

tiltások ellenére is szenvedélyesen szereti egymást, de Cathy ráébred, hogy nem 

érvényesülhet a fiú oldalán. Az ifjú Heathcliff nem tud ebbe beletörődni és évekre eltűnik, 

Cathy pedig belebetegszik szerelme távozásába. Miután Heathcliff meggazdagodva tér vissza 

Zúgóbércre, látván szerelmét, ki addigra új életet kezdett, egy ördögi tervet eszel ki… 

Ajánlom e könyvet azoknak, akik szeretik a klasszikus irodalmat, akiket elvarázsol az angol táj 

kísérteties, borongós, csontig hatolóan rideg bája. Azoknak, akik átérzik a beteljesületlen és 

síron túl sem múló szerelem lélekre gyakorolt hatását. Azoknak, akik szeretnének 

belemerülni e kegyetlen, de mégis szívet tépően szép történet szereplőinek rövid, de annál 

izgalmasabb világába. 

                                                                             Törőcsik Anna 

                                                                             IV. évfolyam tanító szakos hallgató 
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