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A történelmi regény esélyei
Gondolatok a Sasok a viharban című
történelmi regény kapcsán
Az ismert diplomáciatörténeti bonmot szerint „a kis Magyarország attól szenved, hogy nyomasztja a nagy történelme, míg a nagy Egyesült Államokat az zavarja, hogy kicsiny a történelme”. Bár mosolygunk ezen az
elmeszüleményen, de attól még tény, hogy mai világunkból, a mai Magyarországból elég nehéz elképzelni, hogy valaha egy Szép Fülöp, aki különben anyai ágon II. András magyar király dédunokája volt, azon aggódott, hogy három fia és egy lánya (mind királyok, illetve királynék lettek
aztán) miként házasodjanak, hogy az aktuális magyar király esetleg ne sértődjön meg. Vagy éppen azt, hogy volt idő a ködös Albionban, amikor az
oklevelek datálásában a hivatkozott méltóságnévsorban a pápa és a francia király mellett a magyar király neve is szerepelt. Ez volt az az idő, amikor még – sok szempontból – az egységes magyar királyság versenyben
volt az európai színtér valamennyi országával a „történelmi jelentőség”
nevű, amúgy elég értelmetlen és valójában nem is létező versenypályán.
Divat és hagyomány

D

e utólag a nemzeti emlékezet ezt az
állapotot, a vélt vagy valós (a közép
korban inkább ez utóbbi) nemzeti
nagyságot szívesen teszi a történelmi iden
titástudat részévé. Ha sok oka is van a tör
ténelmi regény műfaja időről időre való
megerősödésének, biztos ez is köztük van.
Lehetséges, hogy ez a folyamat világten
dencia is az irodalomban és annak szó

rakoztató műfajaiban meg főleg, elég
csak, ha megnézzük az Amazon.com mű
faji sikerlistáit, ahol a „historical fiction”
2016 végén, csak az elektronikus formá
ban, 83 ezer (!) különféle címet találunk.
E sorok írójának polcán az utóbbi tíz év
ben megjelent és magyarra fordított Tu
dor-korról szóló regények éppen egy mé
tert tesznek ki, s lassan már vetekszik ezzel
a mennyiséggel Bán Mór Hunyadija, csak
magában.
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A magyar történelmi regény nem a sem
miből jön elő, komoly klasszikusai vannak,
hiszen 19. századi két nagyságunk (Jókai
és Kemény) is más-más módon, de mara
dandót alkotott ezen a területen. Felsorolni
sem lehetne az utánuk jövő klasszikus tör
ténelmi regényíróinkat, de Gárdonyi, Mik
száth vagy Móricz neve mellé is mindenki
egyből tud regénycímeket adni. Azt már
kevesebben tudják, hogy egy fiatal ma
gyar írónő (Gulácsy Irén) Fekete vőlegé‑
nyek című és Mohács környékén játszódó
regénye még az Egri csillagokat is letaszí
totta a könyvkereskedői trónusról a Hor
thy-korszak második felében, vagy hogy
a Vígszínház rendező-igazgatója, Harsányi
Zsolt körülbelül maga tízezer oldalnyi tör
téneti-életrajzi regényt írt a nagyközönség
nek, amit azóta is időről időre ki lehet adni,
saját korában angol, német, olasz és hol
land (!) fordítás is készült némelyikükből.
S nem folytatom tovább Herczeg Ferenc
cel és Passuthtal, s itt még nagyon sok név
állhatna.
Könnyű lenne azt mondani, hogy a „vér
zivataros” történetű országok már csak
így járnak, s hogy jólesik borongani az
értéktelítettnek vélt múlton az értékhiá
nyosnak gondolt jelen helyett. Vagy azon,
hogy a történelmi katasztrófák identitás
beli feldolgozása egy irodalomban élő és
önmagát kifejező nemzetnél egyben iro
dalmi „orvosságot” kínál a bajokra. Azért
az nyilvánvaló, hogy ezekkel az okokkal
is számolnunk kell, ha az irodalmi diva
tok változásán túli magyarázatot keresünk.
A magyar történelmi regény tematikája ko
runkban szétnyílt, a korábbi kedvenc terü
letek (pl. török hódoltság, szabadsághar
cok) mellett egyre több lett a középkori
történelem (pl. Anjou-kori sorozatregény
három-négy is van), sőt újabban az ókori is
(Pannónia). A minőség, az irodalmi színvo
nal is rendkívül heterogén, a „magas” iro
dalom művelői talán nem is tekintik ezek
nek a könyveknek javát irodalomnak, még
Spiró Fogsága kapcsán is elhangzottak a
gyanús népszerűségre utaló szavak. Per
sze azt látni kell, hogy ezen regények leg
többje azt célozhatja meg, hogy egy, a té
mában jártas írástudó szórakoztató módon

tárja olvasói elé a múltat egy tisztességes
módon megírt, megszerkesztett szöveg se
gítségével, amit az olvasó élvezni tud, és
még tanulhat is belőle. (Azt hiszem, a tör
ténelmi regényből való történelemtanulás
nak külön ethosza van.)
A történelem és a „valóság-redukció”
A történelmi regény viszonya a valóság
hoz igen különleges, hiszen annak a lehet
séges világnak, amit megteremt, nemcsak
a belső koherenciájának kell működnie,
hanem a létező és ismert történeti való
sághoz is viszonyulnia kell. Szajbély Mi
hály legújabb tanulmánykötetének metó
dusára figyelve (A homokvárépítés öröme
– ahol a szerző Niklas Luhmann társada
lomelméleti gondolatait alkalmazza az iro
dalom és valóság viszonyára) felmerülhet,
hogy felfoghatjuk‑e az irodalmat akár úgy
is, hogy az a beláthatatlan és szerteágazó,
ezért megismerhetetlen valóság helyetti
modell (Luhmann redukciónak mondja)
egy kísérleti modell, amiben az író olyan
mikrovalóságot teremt, amit ő rendez be,
és amely hasonlít a valós világokhoz, csak
hogy leegyszerűsített világ. Aminek követ
kezménye kettős: lényeglátóan ábrázol
ható a valós világ valós problémája, mert
nem szennyezi be a „zaj”, másrészt alkal
mas bizonyos „kísérletek” lefolytatásra. Ez
utóbbi írói „lombik” lelehetővé teszi, hogy
a tőle függetlenül teremtett világon kívül
maradva az író „megegye, amit főzött”, a
teremtett világát jó eséllyel megfigyelje,
mert maga a megfigyelés is tisztább lehet,
vagy egyáltalán megvalósítható, hiszen az
író az alkotás ilyetén manőverével lehetővé
tette saját kívülállását.
A történelmi regény ennek a kísérletnek
egy speciális esete. Tudniillik amiatt egé
szen más az írói helyzet, mert a „teremtő”
ezúttal mások által is megismert, már meg
történt, tehát elvileg ismert körülmények
újrateremtésével dolgozik, így a „lehetsé
ges világ” korlátozott a „valóban volt” és
valamennyire ismert világ modelljével. Az
előbb összegzett gondolatmenetből adó
dóan a probléma itt már minimum két
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szintű lesz: a teremtet világ ismert kondíci
óit is rekonstruálni kell, s közben a kísérleti
terephez a működési szabadságot is meg
kell szerezni. Vannak szerzők, akik például
beérik az elsővel, s nagyon magas szin
ten. Többek között Colleen McCullough
(magyarul 14 kötetes, eredetiben „csak”
7 kötet) Julius Caesar életrajziregénysorozatában kísérletet tett a kései köztár
saságkori Róma újrateremtésére a maga
komplexitásában, a lehető legkevesebb re
dukcióval. De mivel a történelem fősodrát
ábrázolta, nem vagy alig hagyott lehetősé
get a másodikra, hogy saját figuráival, sa
ját sorsaikkal olyan modellt hozzon létre,
amely a történelmileg meghatározott világ
redukciója legyen ugyan, de az írói szabad
ságfok a „világteremtésre” nagyobb legyen
azáltal, hogy a szűkebb körülmények és az
előtérben játszó szereplők ismeretlenek a
történelmi színtérben.
A „Sasok a viharban” és a történelem
Kár lenne egy újonnan megjelent regényt
pusztán a fenti töredékes gondolatok il
lusztrálására „elhasználni”, de nyilvánvaló,
hogy az emberben nagy a kísértés, hogy a
számtalan megjelenő és eredeti történelmi
regény közül eggyel-eggyel megmérje e
szempontokat vagy általuk talán magát a
regényt is.
Viola Judit (írói álnév, mint hamar ki
derül a hálózatot böngészve) első regénye
mindjárt egy trilógia nyitánya is. Ennyiben
is hasonlít a mai történelmi regények ar
chetípusához, itthon és külföldön egyaránt
népszerűek a történelmi témát tárgyaló re
gényfolyamok. Az ismertetések és az olva
sói visszajelzések (pl. blogok) hajlamosak
ifjúsági regényként említeni, talán egy
szerű lineáris szerkezete és fiatalkorú fő
szereplői okán. Mivel számomra például A
koppányi aga testamentuma vagy az Egri
csillagok sem ifjúsági regény, ezért ettől a
műfaji besorolástól eltekintek azzal együtt,
hogy e művek említése a karaktert illetően
egyáltalán nem véletlen. Két klassziku
sunk elősorolása nem csupán asszociáció
ként érdekes, hanem azért is, hogy felves

sük, hogyha e regény olyan vagy hasonló
jegyekkel bír, az már nem önmagában a
korszerűtlenség jele‑e? (Ezt a kétségte
lenül felvethető kérdést el is vetem azzal,
hogy inkább lenne érdemes jó és rossz iro‑
dalomról beszélni, másrészt meg gondol
hatunk klasszikusainkra mint mércére, de
nem biztos, hogy ha azzal nem mérhetünk
hasonlónak valamit, akkor nem értékes
vagy érdektelen).
A regény a 13. század végi Magyarorszá
gon játszódik, amikor a trónon még az or
szágot a tatárdúlás után sikeresen helyre
állító, de már idősödő IV. Béla uralkodik.
Az országban egyre fojtogatóbb a bárók
uralma, akik vagy az öreg király, vagy
fia, az egyre nagyobb hatalmat megsze
rezni kívánó V. István pártján állnak. Ezen
háttér előtt bontakozik ki az Aba Sámuel
családi örökségét ápoló, felemelkedő bá
rócsalád, az Aba nemzetség egy ágának
immár mikrotörténete. A regény ideje iga
zából mindössze 6‑8 év lehet, annyi, amíg
a történet elején szereplő Aba Finta, Pé
ter és Amadé (Aba Dávid gyermekei) ka
maszokból fiatalemberekké válnak, és az
Abaújvár és Gönc vára körüli szűk világu
kat lassan kinövik. Így a regény második
felében már a nagypolitika világában va
gyunk Pécstől Budáig, Miskolctól a Győr
melletti Csornáig.
A regény történelmi háttéranyaga a főbb
vonalakat, a lényeges cselekedeteket, az is
mert szereplőket illetően megbízható isme
reteken nyugszik. Persze ebbe bele kell ér
teni azt is, hogy a kor főszereplői is csak
foltokban látszódnak a történelmi tablón,
sokszor csak a méltóságnévsorokból, ok
levél-előfordulásokból, egy-egy krónika
odavetett szavaiból rakhatják össze a tör
ténészek életük töredékeit. Ilyen értelem
ben az írói világteremtésnek elég nagy sza
badsága van, az ismert tények korlátja nem
túl szűkös. Viola Judit könyve jól adja vis�
sza azt az ellentmondásos, sok lehetősé
get felvető, tényleg ármánnyal és össze
esküvéssel teljes korszak főbb eseményeit,
hangulatait és figuráit, ami talán egészen
I. Károlyig tart majd. Mert ugyan a korszak
szereplőit illetően vannak és lesznek vi
ták (pl. Aba nembéli Lőrinc hogyan lavíro
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zott IV. Béla királyhűsége és V. István kö résű aranypénzt. Értéke is túl nagy volt az
zött), de az alapélmény ábrázolása korrekt. egyszerű tranzakciókhoz, hiszen egy ko
A kettős hatalom automatikusan hozza létre rabeli aranypénz aranyértékre átszámítva
a társadalom és hatalmi szerkezet alsóbb (kb. 3,5 g) mai áron 30‑35 ezer Ft, azaz a
szintjein is a centripetális és a centrifugá gönci ékszerkészítő egymillió forintot, a
lis erők bonyolult szövevényét, és ebben a vendéglős 30 ezret kaphatott a regény vi
viszonylatban a szereplők erkölcsi állapo lágában. (Nyilván ezek az összehasonlítá
tuk és érdekeik sze
sok csak nagyság
rint igyekeznek la
rendileg érdekesek,
Egy történelmi regény kapcsán
vírozni vagy éppen
amúgy teljesen al
nem
kerülhető meg a részletekbe
csak helytállni.
kalmatlanok az élet
Egy történelmi re
mód, a jövedelmek
menő hűség a történelmi kisebbgény kapcsán nem
korabeli relációjá
nagyobb „aprólékokat” illetően
kerülhető meg a
ban.) Aztán a fa
részletekbe menő sem. „[I]gaz könyv, az apróságokig. héj és a szegfűszeg:
Mennyi apró tudás, milyen tökéle- valószínűleg csak a
hűség a történelmi
kisebb-nagyobb
regény ideje után
tes fölény az adatokkal szemben!”
„aprólékokat” ille
kétszáz
évvel íze
– írta Babits az 1920‑as Nyugattően sem. „[I]gaz
síthettek vele itthon
ban Laczkó Géza – majd még emkönyv, az apróságo‑
bármit. Bár a sakk
lítendő – Zrínyi-könyve kapcsán.
kig. Mennyi apró tu‑
a 12. század végén
Viola Judit az elvárható gondosdás, milyen tökéletes
megjelenik a fran
fölény az adatok‑
cia forrásokban, de
sággal tájékozódott, képzelőerejét
kal szemben!” – írta
talán az túlzás, hogy
megfelelően korlátozták, terelték
Babits az 1920‑as
alig 100 év múl
a nem mindig könnyen felderítNyugatban Laczkó
tán a regény szerep
hető történelmi tények és adatok.
Géza – majd még
lőinek jelentős része
említendő – Zrínyi- (Úgy látom, a Kristó-féle Korai ma- ismeri is és játszani
könyve kapcsán. Vi
is tudja (még ha ez
gyar történeti lexikonnak [1994]
ola Judit az elvár
kedves színfoltja
például nagy hasznát vette, nyilható gondossággal
amúgy a történet
ván rengeteg más forrás között.)
tájékozódott, kép
nek). Szent László
zelőerejét megfele Inkább apróságok, amiket sorolok, hermáját a regény
lően korlátozták, te
ben ábrázolt válto
de talán nem tanulság nélküliek.
relték a nem mindig
zatában Zsigmond
könnyen felderíthető
királysága alatt ké
történelmi tények és adatok. (Úgy látom, szítették, a korábbi változat lehet, hogy
a Kristó-féle Korai magyar történeti lexi‑ csak egy koponyacsonttartó ékszer volt,
konnak [1994] például nagy hasznát vette, aligha mutatta Szent László király nemes
nyilván rengeteg más forrás között.) In orrvonalát. A 13. században nem képzel
kább apróságok, amiket sorolok, de talán hető el, hogy egy viszonylag jelentéktelen
nem tanulság nélküliek.
csatában 40 ezres lovagi seregek harcolja
A szereplők időnként pénzzel bánnak, fi nak, és közülük 15 ezren a harctéren marad
zetnek, tartoznak, adományoznak. Ebben janak, lehet, hogy a valóság ennek csupán
a regényben is megesik – kicsit a holly tizede. Csornáról a segítséget nem a do
woodi filmek mintájára –, hogy igen bő monkos, hanem a premontrei kolostorból
kezűek: például egy esetben a reggeliért kellett hozni, mert több mint 800 éve a pre
egy arany jár a kocsmárosnak vagy az öt montreieknek van rendházuk, kolostoruk a
vösnek húsz arany. Azt gondolom, ebben a Rába-köz fővárosában. Ilyen apróságokra
korban napi fizetésre igen ritkán használták gondoltam, de hangsúlyozom, hogy ezek
– az ekkor még elsősorban – külföldi ve száma és a tévedés illúzióromboló hatása
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minimális. (Annak idején a Fekete vőlegé‑
nyeket az új kiadás számára átnéző Szakály
Ferenc történész a rendkívül akkurátus Gu
lácsy szövegében is talált pár hasonló hibát.
Valószínűleg mindig lesz olvasó, aki ezeket
felleli, de ha jó a könyv, s a történelmi áb
rázolás teljessége hiteles, akkor könnyeb
ben átléphetünk rajta.)
A történelmi regény nyelve és alakjai
Mindjárt a munka elején érdekes kihívás
a (magyar) történelmi regényíró számára
a nyelvi állapot tükröztetése, a nyelvi ar
chaizálás. Ennek szintén nagy hagyomá
nya van irodalmunkban, és más irodalmak
is küzdöttek és küzdenek persze vele. Ro
bert Merle híres Francia história ciklusa
például elhíresedetten elegánsan oldotta
meg 16. századi franciát (benne a périgordi
szójárást is), mégpedig úgy, hogy nem utá
nozta, rekonstruálta, hanem stilizálta azt.
(Ezt egyébként a magyar fordításban Gö
rög Lívia is bravúrosan oldja meg.) Itthon
a két háború közti időszakban két törté
nelmi regényíró – akkor sokat vitatott mó
don – valóságos történeti nyelvi rekonst
rukcióval kísérletezett, az említett Laczkó
Géza a 17. század eleivel (Német masz‑
lag, török áfium, 1918) és nem sokkal ké
sőbb Kodolányi János az Árpád-korival
(Julianus barát, 1938). Bizonyos mérték
ben ide számíthatjuk az említett Gulácsy
Irént is (Fekete vőlegények, 1927), bár az
írónő inkább lexikográfiai értelemben ar
chaizált, s nem csupán szereplői beszédét,
de a narratívát is áttette egy sajátos régies,
mégis expresszionista stílusba. A Sasok a
viharban e szempontból nem merül ilyen
mélyre, inkább a beszédmódok archaizálá
sával operál úgy, hogy láthatóan a szerző
„beveti” saját nyelvi és nyelvjárási tapasz
talatait is. Alapjaiban ez jól sikerült, inkább
néha leegyszerűsítettsége zavar, „számta‑
lan az soc vala vala vala”, mondhatnánk
Szenczi Molnár Alberttel szólva. Amikor
a beszélők belemelegszenek, és az elő
adás sodróvá válik, akkor ez az archaizáció
is kitisztul, és a mesterséges dagályosság,
a mímelt fennköltség is arányosabb lesz.

Viola Judit figurái nem egységesen ki
dolgozottak, paradox, de nem a három
valóságos főszereplő alakja sikerült a leg
jobban, hanem a két „öreg”: Izabella as�
szony és Lőrinc úr alakja. Az írónő őket
néhány vonással, beszédmóddal ügyesen
tudja pozicionálni és megjeleníteni. Hoz
zájuk képest az apafigura (Aba nembéli
Dávid úr) sokkal halványabb és egysíkúbb.
A három gyermek sorsa és jelleme nem
egyformán izgalmas, Péter a legkevésbé
összetetten ábrázolt, Amadé (gyanítom,
a tervezett trilógia is valójában őt állítja
majd középpontba) figurája kellően komp
lex és letisztult, Finta kétarcúságában – eb
ben a kötetben – még benne maradtak a
lehetőségek. A regény elején felvázoltak
hoz képest nem bontakozott ki például az
a negatív előérzet, ami a regény elején erő
sebben belengi alakját. V. István király ne
héz dió, mert máig vitatott a történettudo
mányban. Apjával, az „új országalapítóval”
egyre jobban szembekerült, és aztán mégis
potenciálisan az Árpád-kor egyik legígére
tesebb uralkodójának látszik, majd tragiku
san fiatalkori halála számtalan elvarratlan
szálat hagy az 1270‑es évek megoldatlan
dolgaiban. Mindezt a regény valahogyan
érzékelteti, de talán nem eléggé markánsan,
ez a történelmi személyiség sokkal több le
hetőséget kínál. A „bajkeverők” közül Kő
szegi Nagy Henrik alakja emelkedhetne ki,
benne nyilván nagy potenciál van, de ah
hoz, hogy igazán emlékezetes legyen, ala
posabb kidolgozottságra lett volna szükség.
A mellékszereplők közt is van figyelemre
méltó, így például Karacs, a mindenes ka
tonaember, vagy a regényben meg sem
szólaló Árnyék, s a számtalan jól eltalált
pap‑ és szerzetesfigura.
Mélység és magasság
A regénynek legjelentősebb gondjai nem
az eddig említettekkel vannak, hanem a
benne maradt lehetőségekkel. Ami miatt
a könyv kapcsán az olvasók körében (pl.
a moly.hu blogjain) is rendre felvetődik
az említett ifjúságiregény-probléma: lát
szólag azért, mert három gyermek sorsát
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mondja el. Vagy azért, mert kedves epi
zódjai (a sólyomtörténet, a bivalyeset és
társai) rokonok az ifjúsági regények ka
landjaival. E kérdés kapcsán a regény – vé
leményem szerint – legközelebbi rokonára,
Karczag György nagyszerű Árpád-kori té
májú könyveire érdemes utalni. A szomorú
sorsú és kiváló író könyveit a korabeli mű
velődéspolitika csak a Móránál engedte
megjelentetni, a fiatal háromregényes írót
az Írószövetség is mereven elutasította,
mintegy „bezárta” az ifjúsági regényíró
kalitkájába. De hogy ma ezt igazságtalan
nak érezzük, s regényeit többnyire felnőtt
ként olvassuk, annak oka az, hogy Karczag
könyvei nem terjengősen ugyan, de rész
letekbe mutatóan kidolgozottak, a regény
„folyása” kényelmesen helyet tud adni az
ábrázolás elmélyültségének. Azt gondo
lom, hogy Viola Judit könyve azért hathat
„ifjúságinak”, mert az ábrázolni akart ma
gyar történelmi korszak komplexitásához,
a főfigurák sokoldalúságához, a megra
gadni szándékolt történelmi tanulságokhoz
képest túl „vékonyra” sikerült. Szándéko
san használtam ezt a szót, ami utal egy
részt a kisalakú könyv viszonylag rövid
terjedelmére, de utal arra is, hogy a terve
zett trilógia nyitódarabjaként egyes részei
ben megérdemelte volna az elmélyítést, a
kevesebb leegyszerűsítést és a környezet
alaposabb rajzát is. Különösen látszik ez
a hiányosság, amikor a főhősök kénytele
nek teoretikusan (akár történelmi esszéként
is) megfogalmazni gondolkodási irányukat,
cselekedeteik mozgatórugóit, vagy éppen a
saját vagy a királyság sorsa feletti félelme
iket. Nyilván hosszadalmasabb, de sokkal
hatásosabb és meggyőzőbb lenne, ha ezek
a szereplők vitáznának, beszélgetnének, és

különféle nem elbeszélt, hanem dinami
kusan ábrázolt cselekedeteikkel mutatnák
be önmaguk választott útját, önmaguk le
hetőségeit. Egy kényelmesebb, elmélyül
tebb vonalvezetés megkímélhette volna a
könyvet a néhol didaktikus „mindentudó
írótól” is, hiszen a tanulságok, a jellembeli
tulajdonságok és indítékok, a koreszmék
mind-mind a történésekből és az ábrázolá
sokból bomlottak volna ki. Azt gondolom,
hogy az írásom első felében leírt lehetsé
ges világábrázolás, a historikus valóság re
génybeli „redukciója” így jobban kelthette
volna a valóban volt valóságának illúzióját.
A Sasok a viharban a mai nagyon széles
történelmi regény kínálati palettán azonban
megállja a helyét. A felsorolt kritikai ész
revételek ellenére sokaknak lesz kedvvel
olvasott történelmi regénye. Kedves vagy
éppen riasztó alakjai közül nem egy emlé
kezetes marad, kalandjai, helyszínei – így
a címlapon is megtalálható gönci Amadévár – sokaknak lesznek érdekesek, izgal
masak. Van arra is esély, hogy egy trilógia
részeként majd az első kötet is más dimen
zióba kerül, s visszafelé nézve, az egész
részeként megváltozott értelmet nyer. Így
azt is remélhetjük, a folytatásban elmélyül
majd mindaz, ami segít nagyobb sodrású,
szélesebb medrű irodalommá változtatni
a formát, és kibontja az ábrázolt izgalmas
történelmi idők (a „kiskirályok” korának
kialakulása), megidézett szereplők vala
mennyi lehetőségét.
Viola Judit (2016): Sasok a viharban. Athe
naeum Kiadó, Budapest. 368.

Kokas Károly
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