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A könyv borítója 

 
Régi családi tradíció, hogy az esti órákban 

hangosan olvasunk valami jó regényt, verses elbe-
szélést vagy népmesét. Aki nem olvas, az kötöget-
het vagy éppen a fogalmakat kiböngészi a lexi-
konból és az olvasási szünetben megvitatjuk az is-
meretlen szó értelmét. Jósika Miklós, Jókai Mór, 
Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán könyvei között  
mindig akad új, amit még nem olvastunk, s ne-
künk olyan közös olvasmányra van szükségünk,  
ami izgalmas, eseménydús. Ebbe a hagyományos  

rendbe ugrott be a fiatal miskolci író Trux Béla 
történelmi regénytrilógiájával. 

Könyvét a legjobb regényírói módszerrel írta 
meg. Világosan látta a mű keresztmetszetét, min-
den fejezetnek megálmodta a cselekményvilágát, 
a legjobb hagyományokat követve ott hagyta abba, 
ahol legizgalmasabb    és a történet másik ágán foly-
tatta. Átszövi a regényt az az alapos történelemi 
ismeret, amelyet a szerző széles körben végzett és 
nemcsak a közismert indoeurópai és finn-ugor 
szellemben írt könyvek nyújtanak, hanem Bakay 
Kornél, Tóth Sándor, Zsuffa Sándor, Csicsáky 
Jenő, Kiszely István, Várkonyi Nándor, Hamvas 
Béla stb. műveiből készült fel a könyv történeti 
hátterének ecseteléséhez. 

Hunok által hajdan jól ismert és lakott földön 
a bajor hegyvidéken indul a cselekmény, amely-
nek főhőse egészséges, daliás ifjú, aki, úgy tűnik 
megtalálta párját is a gyönyörű, szőke távoli ro-
konleányban, mígnem kitűnik, hogy az ifjút csap-
dába csalták, menekülnie kell, semmije sem ma-
rad csak a puszta élete. Szerencséjére a temp-
lomos lovagok befogadják, s így szerzetes lesz be-
lőle. Hivatása teljesítése során nagy kalandokba 
kerül, híres csatákon vesz részt és még az igaz 
szerelem örömét is megkapja a sorstól. 

Eddig két kötet jelent meg a műből, a har-
madik, a trilógia befejező kötete Magyarországon 
játszódik le, ahol végre sikerül AKKONNAK le-
számolnia eddig bujkáló, arctalan rosszakarójával 
is. A szerzőtől érdeklődéssel várjuk a kötet megje-
lenését, a kedves Olvasónak pedig javaslom, sze-
rezze be az első két kötetet a hosszú, téli esték 
tartalmas eltöltésére. 

(Szerk). 
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