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V életlenek pedig nincsenek. Az 
egyik nagy francia könyvkiadó, az 
Albin Michel éppen most jelentet

te meg Krúdy Gyulának „A tiszaeszlári 
Solymosi Eszter” című regényét, és a Le 
Monde irodalmi mellékletében Nicolas 
W eill rajongó recenziót közölt róla. 
Hozzáértő részletességgel említette 
meg, hogy az író korának egyik legna
gyobb magyar mesélője volt, életszere
tő, de állandó pénzzavarral küszködött. 
És hozzáteszi, hogy az 1930-as években, 
amikor a kötet napvilágot látott, Ma
gyarországon éppen Horthy tengernagy 
diktatúrája volt hatalmon, a zsidótörvé

nyeknek -  ahogyan az ismertető meg
jegyezte -  „úttörője”. Az antiszemitiz
mus azonban még Magyarországon Fe
renc József idejében is olyannyira „tör
ténelmi” volt, hogy a tiszaeszlári vérvád 
jó két évtizeddel megelőzte még a XIX . 
századnak nemzetközileg hírhedtté vált 
nagy ügyét, a francia Dreyfus-pert is. 
Ha Európa akkor többet tud róla, talán 
nagyobb a visszhangja is, mert Sza
bolcsban a fáma szerint rituális gyil
kosság történt, míg Dreyfus kapitányt, 
„csak” a honárulás vádjával száműzték 
az Ördögszigetre, míg ártatlansága mi
att később fölmentették. Igaz, amikor a 
nagy hisztéria után kiderült, hogy a 
tiszaeszlári zsidók nem ontották ki

Solymosi Eszter vérét, nekik is igazsá
got szolgáltattak. A „rosszindulatú” Le 
Monde recenzense megjegyzi azonban, 
hogy ez a hajdani vér vád mégsem csu
pán régi elfeledett történet. A XXI. szá
zad Magyarország törvényhozásában 
akadt olyan szélsőjobboldali képviselő, 
aki arról szónokolt, az akkor megvádolt 
zsidók „talán” mégis bűnösök voltak, 
hiszen szerinte rejtélyes eltűnése előtt 
Solymosi Esztert utoljára élőként a he
lyi zsinagóga környékén látták.

Nicolas Weillnek azonban ez éppen 
csak odavetett megjegyzése. Nagy rész
letességgel Krúdy munkásságát és tehet
ségét méltatja, és hogy közelebb hozza 
őt a francia olvasókhoz, kifejti azt is,

hogy akadt hasonmása. Eugene Sue, 
eredetileg katonaorvos, aki „A bolygó 
zsidó” című terjedelmes regényében in
kább pozitív figurát alkotott. Krúdyról 
az ismertetés megemlíti, hogy maga is 
az általa ábrázolt Szabolcsnak volt a 
gyermeke. Szerelmese a tájnak, érzékel
teti a rutén erdők összehasonlíthatatlan 
illatát, képet fest a Tisza gyönyörű vidé
keiről. Az író személyesen is találkozha
tott a regényében megjelenített szerep
lőkkel, például az antiszemita Ónody 
Gézával, aki egyik szervezője volt az an
tiszemita eseményeknek, de olyan hús
vér figura, hogy nagy politikai indulata 
ellenére is vonzották őt a zsidó kocsmá- 
rosok feleségeinek csábító bájai. A szer

ző -  jegyzi meg az ismertető -  iróniával 
tart távolságot figuráitól, azt azonban 
érzékelteti, hogy tőlük elég nagy mesz- 
szeségben vannak az 1930-as éveknek a 
nacionalizmustól alaposan megfertő
zött magyar fiataljai. A Le Monde ra
jongó kritikája nem leplezi el, hogy a re
gény témája nem teljesen idegen a mai 
Magyarország politikai állapotától sem. 
Mégis az a végső kicsengése, hogy a 
könyv a francia olvasót élvezetesen kö
zelebb viszi Európának talán általa ke
vésbé ismert tájaihoz és embereihez. 
Kedvcsináló ahhoz, hogy jobban meg
ismerjék annak a kis népnek az irodal
mát, amely minőségében egyenrangú 
kontinensünk többi értékével.


