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A Zrínyiekről
Benkő Lászlóval beszélget Szepesi Dóra

A Zrínyiekről szóló regény első
része, A gránitlelkű után most
jelenik meg a második, amely a le-
gendás család következő tagját, a
„lángelméjű” Zrínyi Miklóst, a
szigetvári hős dédunokáját mutatja
be. Miért választotta ezt a korsza-
kot, a Zrínyieket?

A Zrínyiekről készülő regényciklus régtől

a fejemben volt már, annak ellenére,

hogy erről a korról különböző szerzőktől

megjelentek művek. Azonban arra gon-

doltam, hogy a nagy múltú család

kiemelkedő tagjainak munkásságát

indokolt lenne életregény formájában

feldolgozni, mivel ebbe fér bele leg-

inkább a konkrét történések mellett a kor

politikuma, annak jellemzői. Másik motí-

vumként szerepel az a sajnálatos tény,

hogy a mai kor embere – hacsak nem

érdeklődik különösképpen a téma után –

nagyon felszínes ismeretekkel rendel-

kezik úgy a korról, mint a Zrínyiekről.

Voltaképpen Dallos Sándor kétkötetes

Munkácsy-művéhez hasonló hangnem-

ben szeretném megmutatni a „gránit-

lelkű” szigetvári Zrínyi, a „lángelme”

(politikus, költő és hadvezér) Zrínyi

Miklós, valamint harmadik kötetként

Zrínyi Ilona teljes élettörténetét.

Manapság népszerű az olvasók köré-
ben a történelmi kalandregény. 

Mennyiben igaz ez a műfaji meg-
határozás a Zrínyiekről szóló műveire? 

Az eddig megjelent két kötet nem kife-

jezetten kalandregény, noha mindkét

Zrínyi Miklós élete maga volt a szó nemes

értelmében vett kaland. Hiteles történel-

mi és politikai események mentén dolgoz-

tam fel élettörténetüket, születésüktől,

gyermekkoruktól a halálukig, sok-sok

valóságos szereplővel. A fiktív személyek

is azt a célt szolgálják, hogy a történelem

eseményeit minél plasztikusabban elbe-

szélhessem.

Regényei témáit nagyrészt a törté-
nelemből meríti. Miért olyan vonzó az
ön számára ez a forrás?

A történelemben nem maguk az ese-

mények vonzanak, hanem egy cél:

szeretném regényes, olvasható (vagy

talán a száraz dokumentációktól élveze-

tesebb?) formában megmutatni a valósá-

got a nagyközönségnek. Szeretném, ha

az Olvasó tisztán látna a régmúltban is,

bár tudom, hogy mindenki az éppen

aktuális irodalmi, politikai, gondolkodás-

béli beállítottságának megfelelően olvas

és értékel. Azt hiszem, elég nagy a

lemaradás a „történelmi tudatban”, de

ennek behozását csak úgy tudom elkép-

zelni, ha nem az esetleg túlhajtott érzel-

mek, inkább a realitások felismerése

útján jutunk el egy optimális szintre. Még

csak azt sem mondhatom el, hogy kife-

jezetten magyar témákat dolgozok fel

szívesen, mert a világban sem voltunk

soha egymagunk, mindig léteztek mel-

lettünk mások, akik hatást gyakoroltak

ránk . Hogy a honfoglalásról, a tatárjárás-

ról, vagy a „kalandozások koráról” írott

könyveim jelentek meg elsősorban, az

mindenekelőtt a belföldi olvasói érdek-

lődés kielégítését célozta.

Mit tudhatunk a Zrínyiek-sorozat
készülő harmadik kötetéről?

Zrínyi Ilona komplett életregénye kerül

feldolgozásra, és ez sem kifejezetten

kalandregény-centrikus felfogásban.

Róla nagyobb mennyiségű tudományos

anyag áll rendelkezésre, és nem kezel-

hető külön tőle sem a Rákóczi, sem a

Thököly család. Zrínyi Ilona – akinek nem

is annyira az apja, inkább a nagybátyja, a

„lángelme” Zrínyi Miklós jelentette a pél-

daképet – úgy kerül majd bemutatásra,

hogy a történelmi események és tények

mentén megmutathassam a főszereplő

női mivoltát, s hogy mit jelentett akko-

riban nőnek és családanyának lenni.

Hogyan lavírozott az ellenséges politikai

területeken, és miből nyerte azt az

erkölcsi és emberi szilárdságot, ami

méltán tette naggyá. 

Remélem, ez a kötet is elnyeri majd a

Kedves Olvasók tetszését.
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