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2010. október 13. - Báthory Erzsébetről szóló regény jelent meg az Egyesült Államokban:
Rebecca Johns Chicagóban élő író a grófnőről szóló véres legendákat dolgozta fel kedden
napvilágot látott történetében.
A The Countess: A Novel (A grófnő – Egy regény) című kötetben a véres kezű grófnőként, a
történelem első női sorozatgyilkosaként elhíresült asszonyról szőtt izgalmas históriát az íróként
második regényével jelentkező Johns – írta beszámolójában a Reuters hírügynökség.
Mint Rebecca Johns a könyvbemutató alkalmából elmondta, mindig is érdekelték azok a nők,
akik erőszakos bűncselekményeket követtek el vagy egyszerűen csak hazudozók, csalók
voltak. Ebbe az érdeklődési körbe pedig beleillett a XVI. századi magyar nemes asszony élete.
A regényhez az író a grófnő négy szolgájának korabeli vallomását használta fel, akik szerint
35-80 ember, főleg fiatal lányok vére tapadt Báthory Erzsébet kezéhez. Rebecca Johns úgy
véli, a gyilkosságok motivációja részben szerelmi frusztráltsága lehetett, amelyet szolgálóin
torolt meg, részben az, hogy azt gondolta, rangja bármire feljogosítja, a korabeli törvények
alapján semmiféle bántódás nem érheti.
"Megpróbáltam emberi lényként tekinteni rá" – fogalmazott Johns, hozzátéve, hogy a fiatal
lányok vérében fürdőző grófnő képe csak a viktoriánus legendák adaléka.
Mint megjegyezte, könnyen meglehet viszont, hogy Báthory Erzsébet volt Bram Stoker
Drakulájának egyik ihletője. Igaz ugyan – ismerte el –, hogy Stoker jegyzeteiben ennek nincs
nyoma, de az író olvashatta azt az akkoriban ismert könyvet, amely egy vámpírnőről szólt, és a
Báthory-sztorival is tisztában lehetett.
Johns szerint Báthory erőszakos nő volt, aki tudatában volt saját hatalmának, de – mint
rámutatott – abban az időben a magyar nemesek bármit megtehettek a nekik teljesen
kiszolgáltatott szolgáikkal, a grófnő pedig ebben a világban nőtt fel. „Nem hiszem, hogy
bármiféle természetfeletti dologban bűnös lett volna, de emberi szörnyeteg volt" – vélte az
írónő.
Rebecca Johns egyetemi tanulmányai után újságíróként és a könyvkiadás területén dolgozott.
Icebergs című első regénye 2006-ban jelent meg.
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