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Történelm i regények
A változósok után aggasztó válsághelyzetbe kerülő 

Kriterion új sorozatot indított. Az elképzelések szerint 
népszerű magyar történelmi regények kerülnek itt újraki
adásra, olyan müvek, amelyek a diktatúra elnyúló évtize
deiben „cenzurális okokból* kiadhatatlanok, hozzáférhetet
lenek voltak. Képzeljük el, néhány esztendeje milyen 
visszhangos sikere lehetett volna egy ilyesfajta sorozat
nak; a lelkes olvasók kezük-lóbuk törték volna az üzletekben, 
hogy megvásárolhassák a regényeket! Most pedig a lassan 
ellehetetlenülő, bóvlival és ponyvóval terhelt, már-már át
tekinthetetlen könyvdömpingben mintha észre sem vennék 
e könyveket (!) Kár pedig, hiszen értékekről van szó. ame
lyek a nagyközönség magyarázható okokból hiányos, hi tu
sokkal, kihagyásokkal terhelt történelmi ismereteit is pal
lérozhatnak I ._

Ebben a sorozatban jelent meg például Jókai Mór e- 
gyik legszebb „erdélyi* regénye, az Erdély aranykora, a- 
melyben a nagy író megjeleníti Zrínyi, a költő és a had
vezér azóta is vitatott háláiét és Transzszilvánia vérzivata
ros történelmének egy válságos periódusába kalauzol. De 
hót Jókainak nem kell cégér! A következő darab a mél
tatlanul elfelejtett magyar írónő.- Szentmihól.viné Szabó 
Mária Zrínyi Ilona című életrajzi regénye. Szentmihályiné 
Szabó Mária (1888— ?) egy ideig a két világháború között 
újságíróként Erdélyben is dolgozott. Különben az f!j Id5k 
Írói köréhez tartozott. A magyar középosztály, a maivar 
„úriasszonyok* kedvelt lektűrirólnként is figyelemre tarthat 
számot Appasionata (1926). Emberé a munka „ (1995). 
Istené az áldás... (1936), valamint Lóróntffy Zsuzsanna

(1937) című regénye is. A Kriterion választáséban a cim- 
szereplönó, a magyar történelem egyik leggyönyörűbb nő
alakja, Zrínyi Ilona is szerepet játszhatott...

Végül ugyanebben a sorozatban adták ki Krúdy Gyula 
Mohács című trilógiáját is (Mohács, avagy két árva gyer
mek vergődése; Festett király; A i  első Habsburg). Két a- 
lapvetően romantikus indíttatású történelmi regény utón 
itt egy alapvetően ironikus szemléletű, látekos. elbümlő 
történelmi kalandozás is. (Krúdy még önmaga portréját is 
elrejti a mohácsi vész zavaros éveit festő tablójában — 
egy Crudi nevű deok is megjelenik a történet egy pon tján .)

Krúdy mór csak azért sem Idealizálhatja a történelmi 
korszakot — a romantikus fogantatású történelmi művek 
buktatóit elkerülvén —, mert a mohácsi vész a nemzeti 
történelembe' gyászként, veszteségként, örök vereségként, 
szándékaink és terveink, ólmaink és elképzeléseink iszo
nyú csapdájaként megsemmisítőiéként vonult bei Nem! 
Krúdy hatalmas tárgyismerettel — szinte mellékesen va
rázsolva újra Mária és Lajos szerelmének, sorsónak kere
teként a történelmi Magvar'iszágot — egy. a történetem
ben oly végzetes kihatású lépésvesztés történeteként érzé
keli a mohácsi tragédiát! Krúdy alapvető nagy Írói élmé
nye. müvei tanúsága szerint, a Hamlet által aposztrofált 
„kizökkent idó!“ . A Mohács-trilógiában is ehhez a szkep
tikus bölcsességgel s némi keserűséggel, szkepszissel talált 
„felismeréshez* kapunk villódzóan élő, élénk páratlanul 
telített snrsadaléknkal . Egyik vallomáséban, «  húszasévek 
végén, az író Így magyarázza történelembe „menekülését* s 
a innhúrsi vész körüli időkben, helyzetekben és a „mai 
időkben" meglepődi sok a has-uilésá? a XVI. s/áxad lel- 
legzetes magyar problémái közül sokat „hasonlatosnak 
ítélek a mai időkből". Ez is • magyarázhatja a fóradhatat- 
lan villódzást, a történelmi korszak sikeres újrateremtését .
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