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„. . . Báthory Gábor gondolatja méltó rá, hogy életek és halálok 
erejével nagyra nőjjön, s egyik generáció a másik után religiójává tegye 
annak megvalósítását. . . Báthory Gábor volt az elsó' fejedelem erdélyi 
földön, aki észrevette, hogy a szegény nép nyomorúságban vap és ez 
nem jól vagyon . . . Még ha azt az ítéletét nézem is Nagyságodnak, 
ahogy a szász nemzet ellen síkra szállott az is nagy gondolat . . . Az a 
birodalom, amit Báthory Gábor álmodott meg: belső' ellenségek mellett 
fel nem születhetik . . . ' " 

Ezekkel a szavakkal értékeli a Tündérkertben Bethlen 
Gábor fejedelmi tanácsos és udvari főkapitány Báthory Gábor 
fejedelem uralkodását, egy 1612-re tehető beszélgetés alkal-
mával. Mondotta-e ezeket a valóságban is? — természetesen 
nem tudjuk megállapítani. Ám ha csupán részleteiben is hiteles 
az a kép, amelyet Csiki István erdélyi püspök — különben 
maga is Báthory „proscribáltja" — rajzolt Bethlenről,2 akkor 
valószínűnek tekinthető, hogy a Móricz által írtaknál sokkal 

Ajelen dolgozat új fénybe állítja mind Báthory Gábor, mind Bethlen 
alakját és újra megnyitja a vitát a két történelmi alak irodalmi ábrázo-
lása fölött. Ezért örömmel adunk helyt neki, és reméljük mind irodal-
már, mrnd történész oldalról számos hozzászólást fog kiváltani. - A 
szerk. 

1 Móricz Zsigmond: Erdély 1. Tündérkert. Bp. 1960. - továbbiakban 
Móricz Zs., 1960. - 401 - 4 0 2 . 

2 L. : Monumenta Hungáriáé historica 1. Diplomataria - továbbiakban 
MHHD - XIX. 258. Csiki 1612-es proscribálásáról 1.: Erdélyi ország-
gyűlési emlékek - továbbiakban EOE - VI. 2 2 3 - 2 2 4 . 
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hízelgőbb magasztalások is elhagyhatták az udvari főkapitány 
ajkát Báthory jelenlétében. 

Báthory Gábor és Bethlen Gábor kapcsolatának alakulásával 
nemcsak a történetírás, de az irodalomtudomány is meg-
lehetősen sokat foglalkozott.3 Olvashatunk erről a kapcsolat-
ról többek között olyan véleményt is, miszerint Bethlen 

„a saját énjét szerette és csodálta Báthory Gáborban, a maga énjének 
titkos vágyát, a nagy élet lángját, amely belőle hiányzott, de amely 
sóvárgásának tárgya volt. Egy lehetőséget csodált, szeretett benne, 
amely reá nézve elveszett."4 

Ez az eszmefuttatás egy tudományos igénnyel írt munkában 
látott napvilágot, amihez Móricz Zsigmond a következő szél-
jegyzetet fűzte: 

„Az egész teljesen az én konceptiom. Az egész viszonylat az enyém s 
addig soha senki így nem látta."5 [Kiemelés itt és a továbbiakban is 
tőlem: NL[ 

Az történt tehát, hogy a tudományos igénnyel készült szak-
munka szerzője a regényírói fantázia szülte Bethlen—Báthory 
kapcsolatot vette át, azt hívén, hogy az oly sok egykorú forrást 
felhasználó regényíró hiteles források alapján rajzolta meg ezt 
is. Móricz valóban imponálóan sok korabeli forrást ismert, ám 
könnyedén mellőzte a történeti adatokat, ha azok nem egyez-
tek regényírói elképzeléseivel.6 Ezt a körülményt azonban 
nem csupán az idézett mű — amolyan „literary gentle-

3 A vita legújabb összefoglalását 1. Veres András: Alkotói szándék és 
művészi anyag ellentéte Móricz Tündérkert-)éhen. (In: Mű, érték, műér-
ték. Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére. Bp. 1979. 228 — 
231.. 5 1 5 - 5 1 6 . ) 

"Makkai Sándor: Egyedül Bethlen Gábor lelki arca. Bp. 1929. -
továbbiakban Мак kai S., - 1929. 52. 

5 Idézi Csák у Edit: Az Erdély történeti forrásai It, 1979/4. 783. 
6 L. erről pl. Sükösd Mihály: Cserepek. Élet és Irodalom. 1981. 

május 2. 



A két Gábor a Tündérkertben 251 

man"-ként irodalmárkodó és történészkedő - szerzője hagyta 
figyelmen kívül, hanem némely „hivatásos" történetíró is. 
Ezért fordul elő, hogy több munkában hiteles történeti 
tényékként „köszönnek vissza" az Erdély-trilógia valójában 
regényírói fantázia szülte részletei.7 

Ám a két Gábor kapcsolatának ábrázolása korántsem emiatt 
- vagy csupán emiatt - tér el a valóságtól még a legújabban 
megjelent történeti munkákban is. A való tényeket mindenek-
előtt maga Bethlen Gábor torzította el, valamint az ő el-
mondása és útmutatásai alapján dolgozó kortárs-történetirók.8 

E tendenciózusan megmásított képet fogadta el — minden 
bizonnyal teljes jóhiszeműséggel — maga Móricz is, akárcsak a 
kort és forrásait sokszor hiányosan és felületesen ismerő törté-
netírók többsége. Ám akadtak — és akadnak — olyanok is, akik 
történettudóshoz nem illő elfogultsággal zártak és zárnak ki 
vizsgálódásukból minden olyan momentumot, amelyik nem 
egyezik a Bethlen és udvari történetírói által írtakkal.4 Az 
elegendő ismerethiányból vagy elfogultságból fakadó, valóság-
nak meg nem felelő ábrázolások nyomán erősen torzított kép 
él a köztudatban mind Bethlen Gáborról, mind Báthory Gábor-
ról még napjainkban is, s ez akadályozza az egész 17. század 
eleji magyar história jobb, valósághűbb megismerését is.10 

7 L. pl.: Magyarország története. 1 5 2 6 - 1 7 9 0 . Bp. 1958. 111. vagy 
Nagy László: Bethlen Gábor a nagy fejedelem. Bp. 1964. 68 72. 

'I lyen volt az 1580 táján született Keserűi Dajka János, az 1580-as 
évek közepén született Böjti Veres Gáspár, az 1607-ben született 
Kemény János, a századforduló táján született Maksai Péter vagy az 
1585-ben született Hídvégi Mikó Ferenc. Jellemzésükről 1. Bartoniek 
Emma: Fejezetek a XVI -XVИ. századi magyar történetírás történeté-
ből Bp. 1975. (Kézirat gyanánt.) 

' N e m mentes ennek hatása alól Szilágyi Sándor: Báthory Gábor 
fejedelem története. (Bp. 1882.) munkája sem. Továbbiakban 
Szilágyi, 1882. 

1 0Erről legújabban 1. Nagy László: Bethlen Gábor a magyar 
históriában. (In: Kovács Kálmán szerk.: Bethlen Gábor állama és kora. 
Bp. 1980.) 3 - 1 8 . 

l 
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A történeti igazság kiderítéséhez elengedhetetlenül szük-
séges, hogy a két Gábor személyének és kapcsolatának vizsgála-
tánál Bethlennek és udvari történetíróinak az adatait csak akkor 
fogadjuk el, ha azokat más, objektívnek tekinthető források is 
alátámasztják. Ezt meg kell tennünk már a kapcsolat kezdeti 
időpontjának kutatásánál is. A történettudomány - konkrét 
adatok híján —, a Bocskai István halálát követő időre datálja a 
kezdetet. Lényegében ezt fogadta el Móricz is a Tündér-
kertben. Ugyanakkor például az erotikus részletei miatt sokak 
által forgatott és ezért tudatformáló tényezővé vált Ördög-
szekérben azt olvashatjuk, hogy a kapcsolatfelvétel már 1603 
elején megtörtént, akkor, amikor ecsedi Báthory István el-
küldte az Erdélyben harcoló Bethlen táborába a valóságban 
tizennegyedik esztendejébe lépő gyámfiát, Gábort.11 Máig is 
rejtély: hogy gondolhatta a kor történészeként is írogató 
szerző, hogy a törökellenes harcokban kétszer is megsebesült 
és Bocskaihoz is csak 1605 nyarán csatlakozó országbíró 
török-tatár csapatok közé küldte volna gyámfiát, vagyonának 
örökösét.12 Az ifjú Bethlen Gábor ugyanis — az általa sugal-
mazott források szerint — ilyen csapatok élén küzdött 
1603-ban Erdélyben. Más kérdés, hogy Bethlen ténylegesen 
részt is vett-e ezekben a harcokban? Erre vonatkozó, hiteles-
nek tekinthető forrás ugyanis mindmáig nem került elő.1 3 

1 1 Makkai Sándor: Ördögszekér. Bukarest, 1979. - továbbiakban 
MakkaiS., 1979. 1 7 6 - 1 7 9 . , 1 8 1 - 1 8 3 . 

1 2 Báthory Gábor 1589-ben született Váradon. Gyámatyja, ecsedi 
Báthory István, 1594-ben és 1596-ban sebesült meg a török elleni 
harcokban. Az ecsedi oligarcha 1603 februárjában készített végrendele-
tét 1.: Századok, 1890. Politikai nézeteiről és magatartásáról 1. többek 
között 1605. március 14-i lev. Bocskai Istvánhoz (Hargittay Emil szerk.: 
Régi magyar levelestár - továbbiakban RML - B p . 1981.1 . 3 2 8 - 3 3 2 . ) . 

1 'Bethlen Gábor 1603-as katonai tevékenységéről nem tud sem 
Hidvégi Mikó Ferenc, sem Nagy Szabó Ferenc vagy Borsos Tamás. Ám 
nem tesz erről említést Basta császári hadvezér, és nincs rá adat Szamos-
közy István eredeti feljegyzéseiben sem. Szamosközy az Erdély törté-
netéről később írt munkájában már szerepelteti Bethlent az 1603-as 
harcokban, ám erre azért került sor, mert Bethlen - Báthory főkapi-
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Mindezt figyelembe véve a két Gábor kapcsolatának kezde-
tét 1605-re kell tennünk. Arra az időre, amikor az emigráció-
ból hazatért Bethlen Gábor csatlakozott a Báthory Gábor 
utódlását szorgalmazó politikai csoportosulásokhoz.14 

Bethlennek a Bocskai szabadságharcban betöltött szerepé-
ről a terjedelemszabta korlátok miatt nem szólhatunk rész-
letesebben, noha arról is lenne bőven mondanivalónk. Ezért 
annak rögzítésére kell szorítkoznunk, hogy a bihari nagyurat 
ravasz „praktikával" fegyverfogásra késztető Bethlen15 — 
az utólagosan költött legendákkal16 ellentétben - meg-
lehetősen szerény szerepet kapott a Habsburg-ellenes küzde-
lemben. Nemcsak a tekintélyes magyarországi nagyurak és 
nemesek előzték meg őt a mozgalom hatalmi hierarchiájában, 
hanem még az erdélyi törökföldi emigránsok egy része is.1 7 

tanyaként és tanácsosaként - maga íratott erről a szomszédságá-
ban lakó Szamosközyvel! Ennek nyomán került be azután későbbi 
történeti munkákba is ez az utólagosan kreált katonai tevékenység. Az 
ellentmondásokra különben már Angyal Dávid is fölfigyelt - (Hibás 
adatok Bethlen Gábor ifjúságáról. Századok, 1899. 5 4 9 - 5 5 0 . ) - ám az 
idealizált, hamis Bethlen-kép megőrzésére való törekvés a legújabb mun-
kákban is a megalapozatlan legendákat ismétli meg. L. pl. Makkai 
László : Bethlen Gábor emlékezete. Bp. 1980. 

1 4 Erről bővebben 1. Nagy László: Káthay Mihály a magyar 
históriában. Egy régvolt politikai gyilkosság. Valóság, 1976/9. Újabban 
uő.: „Rosszhírű" Báthoryak. (Kézirat, megjelenés alatt.) 

1 5 L. Nagy László: Bocskai István a hadak élén. Bp. 1981. 1 0 9 - 1 1 8 . 
1 6 Böjti Veres Gáspár: A nagy Bethlen Gábor viselt dolgairól (In: 

Makkai L. szerk. Bethlen Gábor emlékezete. Bp. 1980.) - továbbiak-
ban Böjti, 1980. - 3 0 - 3 1 . Maksai Péterrel Bethlen azt íratta magáról: 
„ . . . he was by the next Prince Stephan Bocskai made Generali of his 
Armies." ItK - 1976/2. 228.) A legendák elleni küzdelemre 1. Nagy 
László: Bethlen Gábor életútja legendák és tények tükrében. (In: 
Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve. Bp. 1980. 7 - 3 1 . ) vagy uő.: 
Régimódi karriertörténet. Interpress Magazin. 1980/9. 

1 'Bocskai István az 1604. október 18-i, az erdélyi bujdosóknak írt 
tájékoztatójában meg sem említi Bethlen Gábor nevét (OL Eszterházy 
cs. It. Rep. 77. fasc. E.). Rhédey Ferenc török-földi emigráns katonai 
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Noha kapott kisebb katonai megbízatásokat is, a fő tevékeny-
sége arra korlátozódott, amit Csiki püspök memoranduma 
röviden így foglalt össze: Bocskai Bethlent ,postálkodtatta a 
török közé".1 8 Még a portai főköveti tiszteket is másokra 
bízta a fejedelem.19 Ennek ellenére bőkezűen jutalmazta 
szolgálatait: neki adományozta Hunyadot.20 Tévesen mondat-
ja tehát Móricz a Tündérkertben Bethlen öccsével, hogy 
Bocskai „elvette" Hunyadot a bátyjától.21 

Egyes adatok arra utalnak, hogy Bethlen a Báthory-párt 
hallgatólagos fejével, Káthay Mihály fejedelmi kancellárral 
került közelebbi kapcsolatba.2 2 Káthay fogságra vetése idején 
ő a Vaskapu-szoros őrzésére volt kirendelve,23 s így nem 
érintették közvetlenül a pártra nézve kedvezőtlen fejlemények. 
Amikor pedig Bocskai haláláról értesült Ecsed várába sietett, 
Báthory Gáborhoz.24 Részt vett-e annak a levélnek a meg-
fogalmazásában, amelyet Báthory, trónigénye támogatása 
érdekében 1607. január 2-án írt a nagyvezérnek? — nem lehet 
megállapítani. Annyit tudunk csak bizonyosan, hogy Báthory 
január 10-én bizalmas üzenettel Petki János székely fő-
kapitányhoz küldte őt. A februárban összeülő erdélyi ország-
gyűlésen, Kővári László szerint, Bethlen előbb saját feje-
vezető posztot kap már 1604 végén, míg Bethlen csupán harmadrendű 

fontosságú feladatot. L. erről bővebben Nagy László:/! Bocskai szabad-

ságharc katonai története. Bp. 1961. 194 - 2 0 3 . , 319. 
" M H H D X I X . 258. 
" L . erről Nagy László: Okmányok a Bocskai szabadságharc 

idejéből. Hadtörténelmi Közlemények - továbbiakban HK -
1956/3 4. 

2 0 L. Kővári László: Erdély történelme. IV. Kolozsvár. 1863. -
továbbiakban Kővári, IV. - 173. 

21 Móricz Zs.. 1 9 6 0 . 4 0 9 - 4 1 0 . 
2 2 L. Nagy L.: i. m. Valóság, 1976/9. 100. 
2 3 Török-magyarkori államokmánytár - továbbiakban TMKÁO -

I. 57 58. 
2 4 L. : Magyar Történelmi Tár - továbbiakban M TT - XIII. 95.; Vö. 

Szilágyi, 1882. 18. 
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delemmé választásához igyekezett híveket toborozni, és csupán 
azután propagálta Báthory megválasztását, miután felismerte 
saját jelöltsége reménytelenségét.25 Ennek fő oka az volt, 
hogy Bethlen részben népszerűtlen, részben súlytalan személy 
volt Erdélyben. Ez viszont megkérdőjelezi azon későbbi állítá-
sok helytállóságát, hogy alapvetően ő tette Báthoryt Erdély 
fejedelmévé. Nála sokkal döntőbb szerepet játszott ebben az 
ifjú ecsedi főúrral közeli rokonságban álló Imreffy János.26 Az 
a nagy politikai tapasztalatokkal rendelkező, ötvenedik élet-
évéhez közeledő férfiú, aki a kettőjük közütti humanista barát-
ságra támaszkodva nyerte meg Báthory fejedelemsége ügyének 
Petki János székely főkapitányt,2 7 és sikerrel működött közre 
a felkelt hajdúk Báthory mögötti fölsorakoztatásában is.28 

Jóllehet Bethlen nem játszott döntő szerepet Báthory meg-
választásában, a fejedelmi trónra került „Tündérkirályfi" bő-
kezűen megjutalmazta szolgálatait, és már 1608 első felében 
fontos tisztségekhez juttatta őt. Júniusban fejedelmi tanácsos-
ként, udvari főkapitányként és Hunyad megyei főispánként29 

kelt útra Konstantinápolyba, hogy elhozza onnan urának a 

2 5 Kővári, IV. 187. 
2 6 Rákóczi Zsigmond fejedelem írja 1607. febr. 2-án Petki János 

székely főkapitánynak: „Báthori uram igen az Imreffy uram tanácsán 
indult meg, vagy akarják vagy nem az erdélyi atyafiak, vajdájává akarná 
tenni.": EOE V. 449. Imreffy személyéről újabban 1. Nagy László: , ,Sok 
dolgot próbála Bethlen Gábor..." Erdélyi boszorkányperek. Bp. 
1981. - továbbiakban Nagy L„ 1981. 3 2 - 3 7 . ; továbbá uő.: A magyar 
politikai irodalom történetéhez. Magyar Tudomány, 1981/5. 3 6 1 - 3 6 2 . 

J 7 Részletesen erről l.:MTT XIII. 9 1 - 1 6 2 . ; Szilágyi, 1882. 8 - 3 5 . 
2 ' Rácz István: A hajdúk a XVII. században. Debrecen, 1969. 

9 2 - 9 5 . 
2 * Történelmi Tár - továbbiakban TT - 1882. 207. Később Maksai 

Péterrel így íratott erről: „Prince Bocskai dying, the next Prince Gabriel 
Báthory continued him likewise in his military honour aforsaid, 
swearing him also of his Princ Councell. But this double greatnesse 
made him envied of the Nobility . . .": ItK, 1976/2. 228. Vö.: Bojti, 
1980. 3 3 - 3 4 . 
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megerősítő szultáni athnamét és a fejedelmi jelvényeket.30 

Csiki püspök idézett jelentésében azt írja, hogy Bethlen ez 
alkalommal — Báthory háta mögött — a töröknek ígérte 
Lippát, Jenőt és Váradot, amiért az erről utólag tudomást 
szerző fejedelem „beste lélek korná"-nak nevezte őt többször 
„részeg korában".31 Erről a felajánlásról más források — így 
például a Bethlen útját figyelemmel kísérő angol követ fel-
jegyzései32 - nem tudnak. Ha sor került ilyesmire, annak 
rendkívül nagy titokban kellett történnie! Természetesen 
annak a lehetőségét sem lehet kizárni, hogy a püspök az 
1620-ban készült beszámolóban későbbi — 1613-ban történt 
- dolgot vetített vissza 1608-ra.33 Ennek a tisztázása ugyan-
úgy a jövőbeni kutatásra vár, mint azé, hogy milyen szerep 
jutott Bethlennek mint fejedelmi tanácsosnak és katonai veze-
tőnek, a fejedelem külpolitikai döntéseiben? Különösen az 
1610-es, a királyi Magyarország megszerzésére irányuló terv 
előkészítésében, amelyik — a lényeget tekintve Bocskai 1605 
tavaszi elgondolásait követve34 — a töröktől meg nem szállt 
magyar területek keletről történő egyesítését is magába fog-
lalta.35 Az ez idő tájt kapott újabb adományok arra utalnak, 
hogy Báthory jutalmazni kívánta Bethlennek ekkor teljesített 
szolgálatait is.36 

3 0 Követi útjáról 1.: TT 1901. 4 1 7 - 4 1 8 . ; TMKÁO 1. 8 6 - 8 7 . 
3 1 MHHD XIX. 258. 
3 2 L.: TT 1 9 0 1 . 4 1 7 - 4 1 8 . 
3 3 Az erdélyi püspök a beszámolót Pázmány Péter fölkérésére 

készítette 1620 októberében, ezzel zárva sorait: „Ezek juttanak eszem-
ben. melyeket Nagyságod kévánsága szerént írásban foglalván Nagysá-
godnak küldöttem. Én ezeket raptim, egynehányszor interrumpálva is 
irtam": MHHD XIX. 261. 

3 4 L. Nagy L. : Bocskai István a hadak élén. 170 - 171. 
3 S L . Komáromy András: Adatok az 1610. év történetéhez. TT, 

1898., továbbá R. Kiss István: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Bp. 
1923. 3 0 - 3 1 . 

3 6 L . Géresi Károly szerk. : A nagykárolyi gróf Károlyi család 
oklevéltára - továbbiakban Károlyi Oklevéltár - IV. 5 1 - 5 5 . , 5 8 - 6 5 . 
Vö. : Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata. Bp. 1980. 25. 
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Ám akadtak olyanok, akik már ekkor kételkedni kezdtek 
Bethlen lojalitásának őszinteségében. Legalábbis erre utal az 
1610 végén feköppent hír, amely szerint Bethlen heted-
magával a királyi Magyarországra szökött, és ott a széki 
merénylet után emigrált Kendi István volt kancellárhoz szegő-
dött .3 7 Persze annak a lehetőségét sem szabad kizárnunk, 
hogy a főkapitány anyagi gyarapodásának és társadalmi emel-
kedésének erdélyi irigyei azzal a szándékkal terjesztettek ilyen 
híreket, hogy gyanúba keverjék őt a széki merényletkísérlet 
öta kétségtelenül gyanakvóbbá váló fejedelemnél. Báthory 
azonban ekkor még szinte vakon bízott Bethlenben, akit éppen 
1610 végén ajándékozott meg „a csíki kapitánysággal, a há-
morral együtt és a baróthi portióval".38 

A fejedelem Bethlennél vendégeskedett Szeben elfoglalása 
előtt,39 és ez a tény rendkívül valószínűvé teszi a főkapitány 
aktív közreműködését a Szeben megszerzésére irányuló tervek 
kidolgozásában.40 Köztudott, hogy később Bethlen azt 
tagadta és igyekezett mind a Szeben elleni akció, mind a 
havasalföldi támadás minden ódiumát az öreg Imreffyre hárí-
tani.41 A magyar történeti irodalom, kritikátlanul elfogadva 
Bethlen maga mentésére írt és íratott adatait, sajátosan érté-
kelte a Báthory Gábor uralkodása alatt történteket. Neve-
zetesen oly módon, hogy ami rossznak és sikertelennek minő-
sülő történt, azt Imreffy és a fejedelem számlájára írta, míg a 

3 7 A levelet l .:HK, 1896. 203. 
38Monumenta Hungarae historica II. Scriptores - továbbiakban 

MHHS - VII. 181. 
3 9 L . Szilágyi, 1882. 83.;EOE, VI. 4 4 - 4 5 . 
4 ° „Bethlen tanácsából foglalta el Báthory Szebent" - olvashatjuk 

Csiki püspök jelentésében - „és maga Bethlen fosztotta és tolvajlotta 
szegényeket, és ott kapott volt sok pénzt és azzal kezde ura ellen 
practikálni, kit mind szászoktul és egyéb főemberektó'l értettem." : 
MHHD, XIX. 2 5 9 - 2 6 0 . 

4 1 L.: EOE, VI. 246.; vagy MHHS. VII. 192. 
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jókat és sikereseket Bethlen pozitív hatásának tudta be.4 2 

Lényegében ezt a vonalat követte Móricz is a Tündérkertben. 
Az a regényíró, aki — saját szavai szerint — „a zseni tüzét" adta 
Báthorynak.4 3 A kortársak tekintélyes része azonban éppen 
Bethlent tekintette Báthory „rossz szellemé"-nek,44 aki 
harácsolási vágytól és hatalmi ambícióktól fűtve a bölcs és 
megfontolt Imreffy ellenére vitte bele meggondolatlan kalan-
dokba az iíjú, könnyen befolyásolható fejedelmet. Báthory 
Gábor fejedelemsége történetének nagymérvű feldolgozatlan-
sága miatt ma még felelőtlenség volna határozott véleményt 
mondani az egymással élesen ütköző vélemények igazáról, 
illetve megalapozatlanságáról. Annyit tudunk bizonyosan, 
hogy a Bocskai-szabadságharc idején mindketten ahhoz a 
vonalhoz tartoztak, amelyik Bocskai eredeti, 1605 tavaszi el-
gondolásainak megfelelően akarta folytatni a harcot még az 
1606-os tárgyalások idején is. Ezért nevezte őket Illésházy 
„vakbolondok"-nak. Arra kell tehát gondolnunk, ha volt ellen-
tét Bethlen és Imreffy között, annak okát sokkal inkább 
tekinthetjük személyes jellegűnek, mint elvi, politikai síkon 
mozgónak.45 Későbbi megnyilatkozásai arra utalnak, hogy 
Bethlen féltékeny volt nemcsak Imreffynek, de az egész 
Báthory-rokonságnak a vagyoni, hatalmi helyzetére és a feje-
delemre gyakorolt befolyására. Ide sorolt például Dengeleghy 
Mihály lippai főkapitány — a fejedelem unokanővérének Török 
Katának a férje - vagy Bánffy Dénes, Báthory Anna férje.46 

Ám sokáig megelőzte őt az erdélyi hatalmi ranglétrán saját 

4 2 L. pl. Horváth Mihály -.Magyarország történelme. Pest, 1872. V. k. 
105., 109., vagy Angyal Dávid: Bethlen Gábor életrajza. Bp. 1899. 12. 
Az egyoldalú beállítások kritikáját L Komáromy A.: i. m. HK, 
1896 ,417 . 

4 3L. Nagy L., 1981. 26. 
4 4 L . - . S z é k e l y Oklevéltár, VI. 3 8 - 4 2 . 
4 5 Bethlen és Imreffy 1610-es kapcsolatára 1.: Régi magyar költők 

tára - továbbiakban RMTK - XVII. sz. I. Bp. 1959. 402. , 406. 
4 6 L. erről bővebben Nagy L„ 1981. 2 6 - 2 7 . , 42., 43., 46. 
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sógora; Rhédey Ferenc váradi főkapitány is.47 Bethlen, aki 
Böjti megfogalmazása szerint már 1606-ban is „egyedül 
Bocskait ismerte el magánál kiválóbbnak",4 8 feltehetően 
elégedetlen volt azzal a szerényebb hellyel, amely az erdélyi 
hatalmi rangsorban neki jutott . Elégedetlenségén ügy látszik 
nem változtatott az sem, hogy ebben az „úri állapotában" — 
saját későbbi szavait idézve — „több pénze volt" mint később, 
fejedelemsége első éveiben.49 Helyzetével való elégedetlen-
ségét nem kis mértékben okozhatta az a körülmény is, hogy 
már 1603-ban közel került a fejedelmi hatalom elnyeréséhez, 
amit - hű komornyikjának elbeszélése szerint - csupán néhány 
emigráns társának féltékenysége hiúsított meg.50 „Látni való 
dolog, hogy az emberi állat a fejedelemséget szereti, ha módja 
vagyon a dologban" — írta Nagy Szabó Ferenc, Bocskaira 
vonatkoztatva szavait. Az események alakulása azt erősíti, 
hogy Bethlent is ilyen törekvések vezérelték. Ezt a célját 
azonban csak Báthory Gábor megbuktatásával lehetett meg-
valósítani.5 1 

Történetírásunk Bethlennek Báthory ellen fordulását a 
Bethlenről informált udvari történetírók adatai nyomán ábrá-
zolta. Ennek lényege röviden úgy foglalható össze, hogy a 
fejedelmét mindig híven szolgáló Bethlennek néhány vetély-
társa hamis vádaskodása miatt kellett török oltalom alá mene-
külnie, élete megóvása végett. Innen szerette volna tisztázni ma-
gát a hamis vádak alól, de Báthory nem adott lehetőséget ártat-
lansága bebizonyítására. Emiatt arra kényszerült, hogy „más 

4 7 A váradi főkapitányi jogkörről általában 1. Nagy L.: Bocskai István 
a hadak élén, 3 0 - 3 1 . Konkrétan Rhédey személyére 1. Komáromy 
András: Rhédey Ferenc váradi kapitány, HK, 1894. 

4 8 Böjti, 1980. 31. 
4 9 Bethlen szavait 1. Szilágyi S.: Bethlen Gábor fejedelem levelezése. 

- továbbiakban Bethlen lev. - Bp. 1887. 3 6 - 3 7 . 
5 0MHHS, VII. 163 
5 1 Mikó Imre szerk. : Erdélyi történelmi adatok - továbbiakban ETA 

I. k. 94. Bethlenre vonatkozóan 1.: uo. 123. 
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módot" keresve térhessen vissza hazájába. A fejedelem ellen 
fegyverkező törökökhöz csupán azzal a szándékkal csatla-
kozott, hogy közvetítő legyen Báthory és a porta között. Arra 
törekedett, hogy „a fejedelem is sérelme nélkül megmarad-
hasson a fejedelemségben", s ő is visszaszerezhesse annak régi 
kegyeit. Ez a törekvése azonban kudarccal végződött, mert ő 
hiába fáradozott a viszály elsimításán, Báthory „gőgös és hajt-
hatatlan" maradt.5 2 

Történetírásunk mindmáig hajlik arra, hogy tényként fogad-
ja el ezt a naiv mesét, és ugyanakkor figyelmen kívül hagyja 
mindazoknak a kortársaknak az írásait, akik ettől eltérően 
mondják el a Báthory és Bethlen közötti kapcsolat megromlá-
sának okait és körülményeit. így például Csiki István püspök 
memorandumát vagy Nagy Szabó Ferenc memoriáléját.5 3 A 
történetírókat az sem zavarta különösebben, hogy Bethlen meg-
lehetősen ellentmondásokban bővelkedőn mesélte el híveinek 
az 1612. évi emigrációjának és a Báthory elleni támadásának 
történetét is. így például az élete vége felé udvarába vetődő 
Don Diego de Estrada spanyol nemesnek azt mesélte: amiatti el-
keseredésében szakított Báthoryval és fordult ellene, amiért az 
megerőszakolta feleségét, Károlyi Zsuzsannát. Amikor erről a 
sérelméről beszámolt a szultánnak, az így szólt hozzá: „No 
Bethlen apám, akarsz-e Erdély fejedelme lenni, akarod-e meg-
bosszulni becsületedet? Húszezer török lovaskatonát adok 

5 2 Keserűi Dajka János leírását 1. Cs. Szabó László-Makkai László 
szerk. Erdély öröksége - továbbiakban E ö — IV. 3 - 6 . A Bethlen 
alakjának idealizálását célul tűző történeti munkák objektív forrásnak 
tekintik a szerző munkáját, hallgatva arról, hogy a váradi prédikátori 
tisztet 1611-től betöltő szerző 1613-ban a szószékről Báthory meg-
gyilkolására bujtogatta a híveket. Bethlen meg is jutalmazta szolgálatait: 
1615-ben udvari papjává, 1618-tól pedig Erdély püspökévé nevezte ki 
őt. 1613-as tevékenységére 1.: ETA I. k. 114., továbbá EOE VI. k. 458. 
L. még Böjti, 1980. 4 1 - 4 9 . 

5 3 L . : MHHD XIX. k. 259., ETA I. k. 110. 



A két Gábor a Tündérkertben 261 

neked, menj és koronáztasd magad."5 4 Történeti irodal-
munk még az ilyen fantáziaszüleményeknek is inkább hitelt 
adott, mint például Csiki vagy Nagy Szabó írásainak! Jórészt 
arra hivatkozva, hogy a két katolikus személy vallási okok 
miatt elfogult volt Bethlen ellen, s adataik azért nem tekint-
hetők elfogadható forrásoknak! Ezzel szemben hiteles kút-
főkként értékelte azoknak az elkötelezett udvari embereknek 
az írásait, akik Bethlen kegyeitől függtek, az ő „kreatúrái" 
voltak.55 Ez a rendkívül sajátos „forráskritika" tulajdonkép-
pen máig hatóan jellemzi a Bethlen Gábor és Báthory Gábor 
személyével foglalkozó történeti munkák nagy részét.5 6 

Ilyen körülmények között szinte természetesnek tekint-
hető, hogy ez az erősen idealizált Bethlen-kép vált uralkodóvá 
az Erdély-trilógiában is. Ezen a tényen nem változtat az sem, 
hogy a mü megjelenése idején a szélsőséges Bethlen-rajongók 
támadták Móriczot is. Főként azokért a részletekért, amelyek 
sértették a prűd közfelfogást, és amelyekben a regényíró föl-
villantotta hőse némely magánemberi gyengéit.57 A „két 
Gábor" kapcsolatának megromlásáért Móricz ugyanúgy 
egyedül Báthoryt tette felelőssé, miként a történetírók. Móricz 
nemcsak vétlennek mutatja Bethlent a dologban, de bátrabb-
nak is ábrázolja őt a valóságosnál. A regényalak például azután 
is elmegy a fejedelmi udvarba, amikor az elfogott levele már a 
fejedelem kezébe került, és csupán akkor szánja el magát a me-
nekülésre, amikor Török Katától megtudja, hogy Báthory alat-
tomban az életére tör.5 S 

5 4 Forrás, 1980/10. 86. 
5 5 így Böjti Veres Gáspárt, Hídvégi Mikó Ferencet vagy Kemény 

Jánost, továbbá Keserűi Dajka Jánost vagy Maksai Pétert. 
5 ' L . pl. Kővári, IV. k. 2 0 6 - 2 0 7 . Nem akart - vagy a közhangulatra 

való tekintettel nem mert - szembefordulni ezzel az ábrázolással 
Báthory Gábor biográfusa sem, noha hangoztatta az ,,alapforrás"-nak 
minősülő Böjti megbízhatatlanságát. L. Szilágyi, 1882. 2 1 2 - 2 1 5 . 

S 7 L . erről Réz Pál: A „Tündérkert-tő\ a „Hadak utjá"(Erdély-
trilógia 197 l-es kiadás III. к. 458.) 

5 8 Móricz Zs., 1960. 413. 
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A történeti tények azonban ellentmondanak mind a törté-
neti munkákban, mind a regényben írtaknak. Mindenekelőtt 
Bethlen Gábor ártatlanságát illetően! A valóságban ugyanis 
Báthory Gábor főkapitánya és tanácsosa már 16)1 nyarán 
elárulta , jót tött urát és fejedelmét". Ekkor pedig még saját 
elmondása szerint sem volt szó semmiféle sérelemről vagy 
fenyegetettségről, mégis a katonai esküszegés és hűtlenség 
bűntettét követte el, amikor a Brassó melletti csatából haza-
futva, a fejedelem háta mögött tárgyalásokba bocsátkozott és 
magánegyezményt kötött az országba törő intervenciós csa-
patok parancsnokával, Forgách Zsigmonddal.59 „Főbenjá-
ró" 6 0 vétkét azzal is tetézte, hogy török segélyerőket akart 
hozni , jót tött ura" ellen, Forgách megsegítésére.61 E terv 
végrehajtása csupán amiatt szenvedett kudarcot, mert a portán 
már döntöttek Báthory megsegítése mellett. Bethlent meg-
előzte a temesvári pasánál is Báthory segélykérő követe, 
Dengeleghy Mihály lippai főkapitány és Havasalföld felől nagy 
török segélyerő indult Báthory támogatására. így a török vég-

5 * L. : TT 1899. 7 1 4 - 7 1 6 . Vö. ezzel pl. Makkai László azon állítását, 
miszerint „Bocskai halála után mint Báthory Gábor legfó'bb tanácsadója 
szervezte Erdély önvédelmét a királyi Magyarországról kiinduló támadá-
sokkal szemben." (Bethlen Gábor emlékezete, 7.) 

6 0 Cselekménye katonai megítéléséről 1. pl. HK 1891. 5 6 9 - 5 7 4 . vagy 
Rohonyi Gábor-Nagy László-Tóth Gyula szerk.: Szemelvények a 
magyar hadtörténelem tanulmányozásához. Bp. 1955. 1. к. 309. А 
„háládatlanság" megítélésére 1. Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. 
Bp. 1976. 264. 

6 1 L.: EOE VI. k. 2 5 0 - 2 6 1 . Egy későbbi levelében ezzel 
ellenkezőket ír! L. Szilágyi Sándor szerk.: Bethlen Gábor fejedelem 
kiadatlan politikai levelei - továbbiakban Bethlen pol. lev. - Bp. 
1879 .441 . L. még Bethlen 1611. júl. 21. levelét sógorához, amelyből az 
derül ki, hogy Dengeleghy Mihály lippai főkapitány már őt megelőzve 
Temesvárra ment török segélyt hozni Báthory mellé. Bethlen különben 
sógora előtt is elhallgatta, hogy egyezkedett Forgách Zsigmonddal. A 
hivatkozott levelet 1.: Bethlen Gábor levelek. Bukarest, 1980. 3 4 - 4 1 . 
Az athnamében fogadottakra 1. : ETA II. k. 332. 
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beliek társaságában érkező Bethlen is a fejedelemnél jelent-
kezett. A jogos és szigorú felelősségre vonást és megtorlást 
azáltal kerülte el, hogy ügy állította be a dolgot, mintha 
csupán színlelésből tárgyalt volna Forgách főkapitánnyal, s 
erejének kikémlelésére ment annak táborába. Annak, hogy 
eredetileg Forgách mellé akart török segítséget hozni, nem volt 
írásbeli nyoma. Bethlen ezt nem árulta el még bizalmasának, 
Mikó Ferencnek sem!62 A pórul járt Forgách, ha bosszúból 
tájékoztatta is erről a fejedelmet, Bethlen könnyedén letagad-
hatta a vád igazát. Az Imreffy halálával magára maradt 
Báthory, úgy tűnik, hitelt adott Bethlen magamentő ki-
magyarázkodásainak. A brassói csatatéren katonahalált halt 
öreg rokona helyébe első tanácsossá nevezte ki őt. Bethlen 
ily módon egészen 1612 őszéig meghatározó befolyást gyako-
rolt Báthory politikai döntéseire.63 

Móricz a Tündérkertben — a történeti munkákhoz hason-
lóan — Bethlen magamentő elmondása alapján írt a szerda-
helyi tárgyalásról, valamint a török segélykérésről. Ennek kap-
csán, nem tudni mi okból, összekeverte az események kronoló-
giáját is. A valóságban ekkor már halott Imreffy számol be a 
fejedelemnek minderről: 

„Gyógyuljon meg Nagyságod, jó híreink vannak: Bethlen megjött a 
Zsil mellett, Déváról elszorította Forgách hadát. Szerdahelyen alkudott 
velek s megesküdött, hogy kimegy Tömösvárra, behozza a Tömösvári 
basát." Amikor Bethlen megérkezik a török segélyeró'kkel, a fejedelem 
megöleli és így szól hozzá: „— Neked adom fejedelmi szavammal 
Hunyadot és egész uradalmát... Senki soha úgy meg nem érdemelte 
Mátyás király óta. " 

6 2 L.: MHHS VII. k. 2 0 5 - 2 0 7 . Vö.: ETA I. k. 1 0 5 - 1 0 6 . , MHHS 
XIX. k. 259., HK 1896. 290. 

6 3 Imreffy haláláról L többek között ETA I. k. 105. vagy Kocziányi 
L. szerk.: Borsos Tamás Vásárhelytől a Fényes Portáig. Bukarest, 1972. 
- továbbiakban Borsos, 1972. - 5 8 - 5 9 . Bethlen fó'tanácsadói voltára 1. 
Szilágyi, 1882. 2 6 9 - 2 7 0 . 
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Kinevezi őt a Brassót ostromló csapatok parancsnokának, de 
előbb hazaküldi felesége megvigasztalására. Este vacsora 
közben azonban már így gúnyolódik Bethlenen: „—No, Fő-
kapitány uramat sem látjuk hamarosan . . . A bibliai Zsuzsanna 
nem ereszti vissza, míg minden lyukat be nem foltoz."6 4 A 
Móricz-kutatók Báthory e megnyilvánulásában nyilván fel-
ismerik a modellt: Ady viselkedését egyik Móriczéknál tett 
látogatása után. Ez újabb adalékul szolgálhat annak alá-
támasztására, hogy Báthory alakjának megrajzolásánál 
mekkora szerepet kapott az Ady-motívum.6 5 Ám ugyanakkor 
jól nyomon követhető a regényírónak az a törekvése is, hogy 
egyre inkább erkölcsi piedesztálra emelje Bethlent Báthoryval 
szemben. Ennek érdekében Móricz Báthorynak egyre több 
negatívumát tárja elő. A regényben a fejedelem egyre gátlás-
talanabbá válik mind a magánéletében, mind uralkodói maga-
tartásában. Vele szemben Bethlen képviseli nemcsak a nyugal-
mat, biztonságot, de az ország érdekeit is. Magára veszi az 
ország gondját-baját az uralkodásra egyre alkalmatlanabbá és 
méltatlanabbá váló fejedelem helyett. A brassói ostromzár 
parancsnokaként a szászok földjét művelteti katonáival. A 
részegen orgiázó fejedelemhez tántoríthatatlan hűséggel ra-
gaszkodik. Báthory először csak mulat Bethlen szorgosko-
dásán, s húgának odarendelésével igyekszik eltántorítani őt a 
komoly, országmentő tevékenységtől. Később azonban már 
féltékenykedni kezd rá, s különböző ürügyekkel beleköt hű-
séges hívébe. A kettőjük közötti kapcsolatot tovább rontja a 
„gonosz" Imreffy, aki — amint tudjuk — csupán Móricz fantá-
ziájában él még 1612-ben is, hiszen a valóságban meghalt 1611 
júliusában. Úgy látszik azonban élnie kellett halála után is; 
minden bizonnyal azért, hogy ő lehessen Báthory „rossz szelle-

6 4 Móricz Zs„ 1960. 3 3 4 - 3 3 9 . 
6 5 L. Móricz Virág: Apám regénye. Bp. 1953. 112., továbbá Nagy 

Péter -.Móricz Zsigmond. Bp. 1979. 65. 
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me" akkor is, amikor már csak Bethlen tölthette be ezt a 
szerepet.66 

Talán megkockáztatható az a feltevés, hogy ennél a regény-
résznél már nem csupán a Bethlen alakját idealizáló történeti 
munkák vezették félre, vitték hamis vágányokra a regényírót, 
hanem a saját prekoncepciójához való ragaszkodása is. Móricz 
nyomon követhetően ismerte azokat az egykorú történeti 
forrásokat is, amelyek a valóságnak megfelelően ábrázolták a 
két Gábor 1612-es kapcsolatának alakulását. Ezekből a forrás-
munkákból kitűnik, hogy 1612 januáijától Bethlen csaknem 
mindig Báthory mellett tartózkodott mint első tanácsadója és 
bizalmasa. Nincs nyoma annak, hogy Báthory megbízta volna 
Bethlent a brassói ostromzár vezetésével. Amikor 1612 áprili-
sában Bethlen társaságában Báthory elhagyta a Szászföldet, 
Bethlen Farkas - az emlékíró bethleni Bethlen Miklós nagy-
apja — lett a brassói ostromzár parancsnoka.6 7 A Szilágyi 
Sándor által írt Báthory-biográfiát sűrűn forgató Móricznak ezt 
ugyanúgy tudnia kellett, miként azt, hogy a portára indított 
Géczi András nem Brassón keresztül ment küldetése helyére, 
hanem Belgrádon át .6 8 Éppen ezért, amit Móricz a Tündér-
kertben Bethlen Brassó körüli tevékenységéről - többek 
között az „áruló" Géczi közeledésének visszautasításáról — 
ír,6 9 az általa is ismert történeti tények megváltoztatása 
nyomán született. 

Vajon miért módosított Móricz az általa is jól ismert törté-
neti tényeken? A szándék, úgy véljük, egyértelműen felismer-
hető: a regényíró már előre menteni igyekszik az Erdélyre 
pusztító idegen hadakat hozó Bethlent a kétségtelenül negatív-
nak minősülő cselekmény súlya alól. Ennek érdekében rajzolja 
oly reménytelennek Erdély állapotát „a pusztulás szélén far-

6 6 Móricz Zs., 1960 . 3 4 7 - 4 1 3 . L. még Nagy P.: i . m. 2 3 9 - 2 4 0 . 
6 7 Szilágyi, 1882 . 177. 
6 ' Mika Sándor: Weiss Mihály. Egy szász államférfiú a XVII. 

századból Bp. 1893 . 169. A mű felhasználásáról L Csáky E.: i. m. 774 . 
" M ó r i c z Zs., 1960. 359 . 

2 Irodalomtörténet 1982/2 
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sangoló" Báthory uralma alatt, és ezért ad hitelt mindazon 
Báthory-ellenes vádaknak, amiket Bethlen maga mentése érde-
kében írt vagy íratott udvari historikusaival. A történeti ténye-
ket meglehetősen jól ismerő Móricznak tudnia kellett, hogy 
1612-1613 fordulója éppen Báthory helyzete megszilárdulá-
sának az időszaka volt, és az erdélyi belső viszonyok konszoli-
dációjáé. Báthorynak sikerült rendezni a dolgait nemcsak a 
fejedelmi önjelölt Géczit ejtő portával, de a bécsi udvarral is. 
Nagy András hajdúfőkapitány kivégeztetése pedig a hajdúk 
anarchikus törekvéseinek szabott gátat.70 A valóságban tehát 
nem egy pusztulás szélére jutott országot „mentett meg" 
Bethlen Gábor török csapatok igénybevételével, hanem egy 
konszolidálódó országra hozott égető-pusztító idegen hadakat, 
alapvetően önös érdekektől és céloktól vezéreltetve. 

Ugyanúgy tudnia kellett Móricznak azt is, hogy Bethlen 
nem ártatlanul gyanúba keveredve kényszerült török földre 
menekülni, hanem a jogos felelősségre vonástól való félelmében 
futott török oltalom alá. Ha nem győzte meg erről az írót az 
elfogultnak tartott „pápista" Csiki István levele,71 akkor meg-
győzhették azok a sorok, amelyek Böjti latin nyelvű és Bíró 
Sámuel magyar nyelvű írásában rendelkezésére álltak: 

„Azért levelet ír [ti. Bethlen) a tömösvári pasának, egyetértvén a 
szászokkal: sietne a passa bejőni a hadakkal, mivel Báthori Gábor a 
némethez akarna hajolni, s az országot is hajtani, ő pedig, a fényes porta 
hűségében lévén, Báthori Gábort fejedelminek nem akarná 
esmérni . . ." 7 2 

Báthorynak soha, esze ágában sem volt a némethez hajtani 
Erdélyt; ez ellentétben állt egész politikai koncepciójával!73 A 
kort jól ismerő regényírónak világosan látnia kellett, hogy 

7 0 L. erről Szilágyi, 1882. 2 2 5 - 2 2 7 . vagy Kővári, IV. k. 209. 
7 1 MHHD XIX. k. 259. 
7 2 MHHS VII. k. 227. vagy Böjti, 1980. 41. 
7 3Erről bővebben 1. Rácz I.: i. m. 92. 
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Bethlen csupán azért állított ilyeneket, mert jól tudta: csakis e 
vád elhitetésével bírhatja rá a háborús kockázatvállalástól 
idegenkedő török vezetést egy Báthory trónfosztására irányuló 
fegyveres beavatkozásra. 

Nincs mód arra, hogy az adott terjedelem határai között 
hosszasabban elemezzük annak az okait: miért éppen 1612 
nyarán határozta el magát Bethlen nyílt török beavatkozás 
sürgetésére? Csupán röviden utalhatunk a szász lázadás fejle-
ményeire mint ösztönző momentumokra. Az Erdélyben 
csupán Móricz regényében és nem pedig a valóságban népszerű 
Bethlennek azt kellett látnia, hogy a Brassóba zárkózott láza-
dók szorult helyzetükben készek támogatni a még nála nép-
szerűtlenebb és súlytalanabb Géczi András trónigényét is. 
Méltán számolhatott tehát azzal, hogy ezek a nemesek és 
polgárok — félretéve idegenkedésüket — felsorakoznak 
mögötte is. Ugyanakkor Géczi fejedelmi aspirációjának kedve-
ző portai fogadtatása arról tanúskodott, hogy egyes török 
vezetők hajlanak elállni Báthory további támogatásától, sőt 
nem idegenkednek annak trónfosztásától sem.74 Nem meg-
alapozatlanul merülhetett fel benne az a gondolat, hogy még 
inkább támogatnák az ő trónigényét, hiszen már 1603-ban is 
hajlottak őt fejedelemnek elismerni.75 Ezek a momentumok 
arra ösztönözték az erős hatalmi ambícióktól fűtött Bethlent, 
hogy hozzákezdjen saját fejedelmi aspirációinak megvalósítá-
sához. Emiatt kezdett írogatni az ismerős török vezetőknek, és 
emiatt igyekezett pártot szervezni magának a székelyek között 
is.76 A kedvező jelek mellett azonban aggasztóak is mutat-
koztak. Olyanok, amelyek óvatosságra intették őt. így például 
az a körülmény, hogy Géczit ugyan elismerték fejedelemnek, 
de nem adtak mellé számottevő katonai erőt. Vagy az, hogy 
Báthory helyzete szemlátomást napról napra erősödött. Ez 

7 4 L. Mika S.:i. m. 1 6 9 - 1 7 4 . 
, s M H H S VII. k. 163. 
7 6 L. uo. 227., Szilágyi, 1882. 212. 
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magyarázza, hogy Bethlen miért nem mert nyíltan színre lépni 
és miért mutatta magát az utolsó pillanatig Báthory hívének. 
Tudjuk, hogy ebben a szellemben intézkedett 1612 júniusában 
Lippán,77 és emiatt írt még szeptember 8-án is olyan leveiet 
Memhet agának, amelyben Báthory ártatlanságát bizonygatta 
az ellene felhozott vádakkal kapcsolatban.78 Báthory nem is 
gyanakodott rá mindaddig, amíg egy korábbi „praktikás" 
levele a kezébe nem került. Ez szeptember 8-ra és szeptem-
ber 13-a között történt, amiről tudomást szerezve Bethlen a 
szökés mellett döntött. Báthory szeptember 14-én tudósította 
erről Thurzó nádort. A levél saját kézzel írt utóiratában azon-
ban ez olvasható: „Bettlen Gábor is uttyában meg gondolván 
magát, im szinte most külde egy könyörgő levelet, kiben 
kegyelmet kér."19' Ez újabb bizonyíték egyrészt arra, hogy 
Bethlen maga is érezte és elismerte bűnösségét, továbbá, hogy 
ekkor is igyekezett két vasat tartani a tűzben. Arra vonat-
kozóan különben, hogy szisztematikusan munkálkodott a feje-
delem megbuktatásán már jóval korábban is, újabb adalékot 
szolgáltat az a levél, amelyet Báthory 1613-ban írt Szkender 
pasának. Ebben elpanaszolta, hogy Bethlen - mint fő-
tanácsadó 

- „valamikor az adót be akartam küldeni [ti. a portára) mindenkor 
elvert róla, és azt mondta, ne adjak adót, mert csak ajándékokkal is 
megéri a török; már mostani dolgaiból látom, s veszem későn is eszem-
be, hogy mind arra való hamis tanács volt, hogy legyen mivel vádol-
hasson a fényes portán engemet."8 0 

Móricz ezt az adatot is ismerte, ám mégis mellőzte annak 
felhasználását Bethlen 1612-es tevékenységének regénybeli 
ábrázolásánál. Akárcsak azoknak a vádaknak az ismertetését, 

" T M K Á O I. k. 107. 
" E O E VI. k. 66. 
1 9 HK 1 8 9 6 . 4 3 1 . Vö. EOE VI. k. 243. 
8 0 H K 1 8 9 6 . 4 3 1 - 4 3 2 . 
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amiket Bethlen a portán Báthory ellen felhozott.8 1 Hallgatott 
arról is, hogy Bethlen — trónra ültetése fejében - Géczihez 
hasonlóan a töröknek ígérte a tizenötéves háborúban vissza-
foglalt Lippa és Boros-Jenő várakat, valamint azok kör-
nyékét.82 A regényalak Bethlen nem egy mindenre elszánt 
trónigénylő - mint amilyen a valóságban volt -, hanem egy 
nemzete sorsán aggódó hazafi. A regényben még arról is sikerül 
meggyőznie Szkender pasát, „hogy elég lesz egy kisebb sereg-
gel bevonulni a Vaskapun".83 

Móricz figyelmen kívül hagyta azt a kiadott levelet, amelyet 
Bethlen nem sokkal szökése után írt Thurzó nádornak, 
Báthory Gábor — és az egész Báthory-család — ádáz ellenségé-
nek. Ebben a levélben pedig Bethlen nemcsak azt bizonygatja, 
hogy csupán élete megmentése miatt, s nem pedig „maga 
állapotának öregbítéséért" szökött török földre, hanem le-
leplező adatokat közöl az 161 l-es hűtlenségéről is. Ebben 
vádolja meg a fejedelem unokanővérét Török Katát nemcsak 
vérfertőzés elkövetésével, de azzal is, hogy ő biztatta Báthoryt 
a megöletésére.84 Thurzó — jóllehet valóban ellenséges érzüle-
tekkel viseltetett Báthory iránt —, de Bethlent talán még 
kevésbé kedvelte. Éppen ezért a kapott levelet lemásoltatta és 
megküldte nemcsak Báthorynak. de Forgáchnak is, akit 
Bethlen azzal vádolt, hogy 1611-ben Erdélyben „mind magát s 
mind sokat az országbeli főrendek közül tőrbe ejte". A feje-

8 1 MHHS VII. k. 2 3 8 - 2 3 9 . 
8 2 L . a Bethlennek adott szultáni athnamét: ETA II. k. 340. 

Történetírásunk tényként idézgette Bethlennek azt az 1615-ben írt 
sorait, miszerint: „Nem én ígértem uram Lippát a töröknek, hanem 
szegén Sigmond fejedelem . . . Az ótától fogva való ígéretekből vött 
matériát a török a várak kérésére." (Bethlen pol. lev. 31.) Az 1601-ben 
Báthory Zsigmondnak, az 1605-ben Bocskai Istvánnak és az 1608-ban 
Báthory Gábornak adott szultáni athnamékban azonban nincs nyoma 
ilyesminek! L. : ETA II. k. 3 1 5 - 3 3 5 . 

8 3 "Móricz Zs., 1960. 4 4 7 - 4 4 9 . 
8 4 A levelet l .:EOE VI. k. 2 4 6 - 2 5 1 . 
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delem röviden reflektált Bethlen vádjaira: „az áruló szolga csak 
arra való, hogy jót tött urát rágalmazza és szidalmazza."85 

Forgách viszont „tökéletlen"-nek nevezte Bethlent és azon 
véleményének adott hangot, hogy ezt a levelet a budai pasa 
tudtával írta a várható ellenlépések kipuhatolására.86 Bethlen 
cselekedetét különben mélyen elítélték nemcsak Báthory 
magyarországi ellenségei, de maguk az erdélyiek is. Az 1612 
novemberében összeülő országgyűlés mint hazaárulót — 
Géczivel együtt — fej- és jószágvesztésre ítélte őt. Ugyanakkor 
kérték a török vezetőktől kiadatását, mely levélben ugyancsak 
elítélő jelzők kíséretében szóltak személyéről.8 7 

Az itt hivatkozott forrásadatok többsége már egy évszázada 
publikálásra került, történetírásunk azonban jórészt átsiklott 
felettük. Nyilvánvalóan azért, mert nem voltak beilleszthetők 
az erősen idealizált Bethlen-képbe. Csupán azokat az egykorú 
vagy közel egykorú írásokat tekintette mérvadóknak, amelyek 
a Bethlen által kiötlött különböző, egymásnak sokszor ellent-
mondó legendákat tartalmazták.88 Figyelmen kívül maradt 
például az is, hogy a Török Katáról írtakat egyértelműen 
cáfolja az a szintén Bethlentől származó adat, miszerint éppen 
ez az asszony figyelmeztette őt arra, hogy ne menjen a 
fejedelmi udvarba, mert ott veszély leselkedik rá, miáltal az 
életét óvta meg.8 9 A nádornak írt azon kitétele, hogy nem tör 
maga állapotának „öregbítésére", vagy hogy „magamnak az 
felső polcot nem kévántam soha és mostan is nem kévánom, 

8 S H K 1896 .434 . Vö. : TT 1891. 602. 
8 'Forgách Zsigmond 1612. nov. 9-i lev. a nádorhoz: OL Thurzó cs. 

lt. fasc. 52. П». 21. 
8 1 E O E VI. k. 2 5 5 - 2 5 6 . , TMKÂO I. k. 112. 
8 8 Bethlen még a végrendeletében is kötelezó'vé tette „kreatúráinak" 

az ó' dicséretét: „ . . . valakik én creaturáim vagytok, édes hiveim! arról 
cum gratiarum actione megemlékezzetek, énfeló'lem jól emlékezni meg 
ne szűnjetek." (Makkai L.: i. m. 1980. 195.) 

8®Erró'l részletesen, forrásadatok megjelölésével 1. Nagy L., 1981. 
2 9 - 3 1 . 
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mert tudom, hogy nem nekem való" — nem tekinthető 
egyébnek üres diplomatizálásnál. Hiszen éppen a fejedelmi 
trón mindenároni megszerzéséért ment 1613 elején a szultáni 
udvarba és vádolta meg „jó tött urát és fejedelmét" mindennel, 
csakhogy azt megfosszák trónjától és őt tegyék a helyébe. A 
szultán előtt elmondott beszédét, az ő általa sugallt leírás 
szerint, ezekkel a szavakkal zárta: Erdélyt „szabadítsátok fel 
minél hamarább a győzhetetlen császárnak győzedelmes 
fegyvere áltat'.9 0 Persze erősen kérdéses, hogy Bethlen csak 
azokat a vádakat mondta-e el a divánülésen, amiket udvari 
embereivel leíratott?9 1 Ezek a vádak — amelyek különben 
magukba foglalják csaknem mindazon cselekményeket, ame-
lyek elkövetésétől Machiavelli óvja a fejedelmeket9 2 - sok-
kal inkább szólhattak a magyarországiaknak, mint a diván-
pasáknak. Valószínűtlen ugyanis, hogy bármelyik török méltó-
ságot fölháborították volna akár Báthory előterjesztett erkölcsi 
kilengései, akár a nemesi szabadságjogok megsértésével kap-
csolatos vádak! S ezt Bethlen tudta a legjobban, aki éppen elég 
időt élt közöttük ahhoz, hogy ne ilyen gyenge argumentációval 
próbálja Báthory trónfosztását kiharcolni! Talán mindenkinél 
jobban tudta; ezt azzal érheti el a legbiztosabban, ha elhiteti 
velük, hogy a fejedelem Habsburg-kézre akarja játszani 
Erdélyt, továbbá ha kötelezettséget vállal a tizenötéves háború 
folyamán felszabadított erdélyi várak és területek újbóli török 
kézre adására. Tudjuk, hogy már az elfogott levelében is ilyes-
mikkel vádolta Báthoryt.93 Azt pedig, hogy a várak vissza-
adására - elsőként az erdélyi fejedelmek közül - kötelezett-
séget vállalt, a neki adott szultáni athnamé egyértelműen bizo-
nyítja.94 

9 0 L. MHHS VII. k. 239. 
9 1 L. erről Szilágyi, 1882. 258. 
9 2 N . Machiavelli: A fejedelem. Bp. 1964. 91. 
9 'MHHS VII. k. 227. 
9 4 L. a 82. jegyzet alatt idézetteket! 
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Bethlen török-tatár katonasággal akkor tört be Erdélybe, 
amikor ott már teljesen lecsendesültek a viharok és a békés 
építőmunka napjai következtek volna. Az követően, hogy az 
erdélyi országgyűlés köszönetet mondott Báthory Gábornak az 
ellene fellázadtak iránt tanúsított nagylelkűségéért, valamint 
azért, hogy pénzét és fáradságát nem kímélve II. Mátyás 
császárral és magyar királlyal egyezményt kötött, ezzel erősítve 
„hazánk állapotját". Báthory érdemeinek elismerésével kap-
csolatban törvénybe iktatták: 

„Ezelőtt való gyűlésünkben hazánknak édes atyjának consecráltuk 
vala felségedet, most az mennyivel örökösb és állandóbb atyai jó tételét 
tapasztaljuk hozzánk felségednek és ahoz képest ha mit annál jobb és 
nagyobb jót mondhatunk . . . in perpetum conservatorem patrem 
patriae vicissim nominamus et consecramus."9 5 

Történetírásunk a rendeknek ezt a megnyilatkozását hajlott 
pusztán erőszak eredményének, a „megtört rendiség szerviliz-
musa" egyik megnyilvánulásának minősíteni.96 Ám a hasonló 
körülmények között született, Bethlent magasztaló végzése-
ket 9 7 ugyanakkor sűrűn idézgettük szabad véleménymondás-
ként! Az egykorú adatok amellett szólnak, hogy a rendek 
Báthory és Bethlen vonatkozásában sokkal inkább ragasz-
kodtak az utókor történetírói által szívesen „zsarnok"-nak 
minősített Báthoryhoz, mint a nemzeti és vallási szabadság-
jogok „bajnoka"-ként dicsért Bethlenhez. Ezt a véleményt 
tükrözi az az üzenet is, amelyet a rendek Borsos Tamás követ-
tel a török vezetőknek küldtek: „csak heában leszen az 
Bethlen Gábor dolga, mert mi tudjuk, hogy az ország ő mellé 
nem áll, mert őtet nem szeretik. "9 7 

A többek által kegyetlen, féktelen zsarnoknak minősített 
Báthory Gábor a hatalmába került Bethlen Gábornét nem 

" E O E VI. k. 275. 
' 6 L. pl. Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Bp. 1929. 3 9 - 4 0 . 
' 7 EOE VII. k. 250., 355. Vő. uo. 406. 
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háborgatta; Károlyi Zsuzsanna senki által nem zavartatva él-
hetett előbb Nagyenyeden, majd sógora szentjóbi kastélyá-
ban.9 8 A fejedelem mondott ugyan olyanokat, hogy Bethlen-
nek most már nem lesz más választása, minthogy vagy „a 
patyolatot veszi fel, vagy a tenger vizét issza meg"9 9 — ám 
m'égis hajlandó volt megbocsátani az őt többször eláruló fő-
kapitányának is - akárcsak Géczinek.100 Bethlen azonban 
nem elégedett meg a fejedelmi kegyelemmel101: neki a feje-
delmi hatalom kellett! Még azon az áron is, hogy az őt trónra 
ültető török—tatár csapatok várhatóan szörnyű pusztításokat 
művelnek Erdélyben! E pusztítás méreteiről tájékoztat többek 
között a színleg Báthory segítségére érkező - valójában az 
életére törő — Abafy Miklós tokaji kapitány a nádornak 
küldött jelentésében : 

„Az egész Erdélyben nehezen maradt tíz falu a kolcsos városokon 
kívül, kit el nem égettek, és számtalan rabnak asszony állatnak, gyer-
mekeknek iszonyú sikoltások, azt beszélik, felül haladgya az egyéb 
sokaságú egybe gyűjtött oktalan marháknak ordításokat.'" 0 2 

A török táborral vonuló Bethlen saját szemeivel láthatta 
mind a felgyújtott falvakat, mind a leöldösött vagy rabságba 
hurcolt erdélyieket. Ennek ellenére azt állította, hogy az erdé-
lyiek „szabadon" senkitől meg nem félemlítve választották meg 

9 8 L . : ETA I. k. 111. Itt esik szó arról a bizonyos enyedi 
halvásárlásról, amelyet Csáky Edit is említ (i. m. 773.). Báthory Gábor 
ezen nagylelkű bánásmódjával vö. azt a fantáziaszüleményt, amit 
Bethlen Don Diego de Estradanak mesélt: Forrás, 1980. 10. sz. 85. L. 
még: EOE VI. k. 76. 

" E O E VI. k. 77. 
10"Szilágyi, 1882. 2 4 6 - 2 4 7 . 
1 0 1 L. erről TT 1885. 2 0 9 - 2 1 2 . Vö. Borsos, 1972. 72. 
' 0 2 HK 1896. 448. Vö. ETA I. k. 1 1 5 - 1 1 6 . E pusztítás emléke oly 

mélyen ivódott az erdélyiek emlékezetébe, hogy még tíz esztendővel 
később is ennek megismétlésétől félve nem fordultak nyíltan Bethlen 
ellen! L. erről EOE VIII. k. 1 3 8 - 1 4 3 . 
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őt fejedelmükké.103 A való helyzetet azonban nem az ő állí-
tásai tükrözik, hanem a közvélemény szócsöveként jzámon 
tartott Nagy Szabó Ferenc emlékiratai, miszerint: 

„noha hólyagzani kezdett vala az ország, hogy a török akarata ne 
légyen, hanem libera electio légyen, de ugyan lön electio! Azt választák, 
a kit a török császár akara és a bassa - féltekben libere eligálták Bethlen 
Gábort. Ez végbe menvén a gyűlés, elmene a bassa haza a törökkel és 
Bethlen Gábor székibe üle a puszta országba. Mert többet rabla huszon-
ötezernél ezúttal Erdélyben a tatár és török."1 04 

Móricz is utal a regényben arra, hogy a török elvonulására 
azért kerülhetett sor, mert az ellenállást folytatni kívánó 
Báthory Gábor 1613. október 27-én merénylet áldozata 
le t t . 1 0 5 Az erdélyi püspök — sok erdélyi kortárssal egybe-
hangzóan — Bethlen Gábort tekintette a gyilkosság értelmi 
szerzőjének.106 Az utókor történetírása — közötte jelen sorok 
írójának több korábbi munkája is — nem vett tudomást e 
kortársi véleményekről, illetve megalapozatlannak minősítette 
azokat.10 7 Ám az egykorú adatok újabb vizsgálata és össze-
vetése — nem utolsósorban a Géczi Andrással, valamint a 

1 0 3 L. Bethlen pol. lev. 4. vagy TMKÂO I. к. 119. 
1 0 4 E T A I. к. 1 1 4 - 1 1 5 . Vö. TT 1881. 383. vagy R. Kiss I.: i. m. 

1923. 36. 
1 0 s Móricz Zs„ 1960. 5 0 3 - 5 0 4 . 
1 0 6 L. erről MHHD XIX. k. 259., ETA I. k. 115., EOE VI. k. 

5 3 5 - 5 3 7 . Bethlen Don Diegonak azt mesélte, hogy felesége „a rosszul 
élvezett ám jól meggyalázott hölgy" küldte Báthoryra a gyilkosokat. 
Ezt ő helytelenítette, „mivelhogy Báthoryt maga akarta megölni test 
test elleni nyílt párviadalban." (Forrás, 1980/10. sz. 86.) 

1 0 7 L. pl. Angyal D.: i. m. Századok, 1899. 549., Komáromy A.: i. 
m. HK 1894. 442.; R. Kiss I.: i. m. 1923. 45., Szekfű Gy.: L m. 42. 
vagy Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Bp. 
1969. 78.; Hodor Károly: Doboka vármegye Természeti és Polgári 
esmertetése c., Kolozsvárott 1837-ben megjelent munkája 51. oldalán 
azt olvashatjuk, hogy „két megcsalt férj" vagdalta össze a fejedelmet. 
Ez a motívum szerepel a Tündérkertben is. 
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merényletet végrehajtó hajdúkapitányokkal szemben követett 
eljárás — és más fölöttébb gyanús momentumok azt támasztják 
alá, hogy Báthory Gábor meggyilkolása Bethlen intenciói és 
ígéretei nyomán történt, és hogy az új fejedelem a kompro-
mittáló tények leplezésére tétette el láb alól a terhelő 
tanúkat, mielőtt azok a nyilvánosság előtt megnevezhették 
volna felbujtójukat.1 0 8 

A regényíró a Tündérkertben éppúgy mentesíti hősét a 
Báthory-gyilkosságban való bűnrészesség alól, akár a többek 
által „Bethlen-gyalázással" vádolt Szekfű Gyula az oly hevesen 
támadott Bethlen-biográfiában.109 A regényalak meleg 
szavakkal méltatja Báthory érdemeit a körötte levő fejedelmi 
tanácsurak és a Móricz szerint magyarul jól értő Szkender pasa 
előtt: „Könnytől párás szemmel" emlékezik vissza az „ecsedi 
ifjú főúrra, ki őt fölemelte s azokban a nehéz időkben semmi-
ből kigyarapitotta." Allia Farkast „Báthory leghívebb tábor-
nokát" nevezi ki Várad főkapitányává - (sógora, Rhédey 
Ferenc helyett) - akitől várható a gyilkosok méltó meg-
büntetése és a holttest tisztes és méltó eltemettetése.110 Ha e 
regényrészlet történeti hitelességét vizsgáljuk, akkor csupán 
arra találhatunk egyértelmű adatokat, hogy Allia Farkas váradi 
főkapitányi kinevezésére sohasem került sor ,1 1 1 és hogy a 

1 0 8 L. Nagy L., 1981. 5 8 - 6 1 . Több más adat mellett Bethlen 
részességét a gyilkosságban bizonyítja az az 1613. október 28-án kelt 
levele is, amelyben azt írta: Báthoryt „ t egnape lő t t„ - tehát október 
26-án - megölték Váradon a „maga szolgái". Bethlen pol. lev. 5 - 6 . 
Szepsi Laczkó Mátétól tudjuk, hogy Géczi és Abafy eló'ször valóban 
október 26-án akarták megölni Báthoryt, de ez a kísérletük kudarcot 
vallott. (ETA III. к. 140.) Géczi erró'l a kudarcról nem értesítette 
idejében Bethlent, aki ezért datálta 26-ra a merényletet, mielőtt még 
Géczi jelentését megkapta volna. 

1 0 9 L. Szekfü Gy.: i. m. 42. Vö. R. Kiss I.: Az átértékelt Bethlen 
Gábor. Debrecen, 1929. 

1 1 0 Móricz Zsigmond, 1960. 505. 
" 1 L. erről Komáromy A.: i . m. HK 1894. 



276 Nagy László 

Báthory „hideg testéről" való gondoskodás nem ügy történt, 
mint a regényben.112 Azt nem tudjuk, hogy Szkender pasa 
értett-e magyarul? — azt azonban igen, hogy Báthoryról más-
ként vélekedett a valóságban, mint a regényben.113 Nem lehet 
kizárni annak a lehetőségét, hogy Bethlen — miután meg-
könnyebbült lélekkel értesült Báthory haláláról - , belső ujjon-
gó örömét elfojtva a nyilvánosság előtt megkönnyezte elődjét. 
Tudta, hogy mennyi híve van a meggyilkolt ifjúnak az udvari 
katonaság, és az udvari emberek közöt t , 1 1 4 s azt is, hogy ezek 
mit várnak el tőle! Az már sokkal valószínűtlenebb, hogy 
nyilvánosan magasztalta volna azt a férfiút, akit többször 
„kegyetlen, vérszopó, parázna zsarnoknak" nevezett nemcsak 
a török vezetők, de a magyar közvélemény képviselői előtt is. 
Tudjuk, éveken keresztül azon fáradozott — nem sok sikerrel 
—, hogy a Báthory-nimbuszt lerombolja.115 

Ha az elmondottak alapján összegezni kívánjuk, hogy a két 
Gábor — és a kettőjük közötti kapcsolat — ábrázolása a 
Tündérkertben mennyiben tükrözi a történeti valóságot? — 
akkor a feleletet ketté kell választani. Móricz ugyanis — kisebb 
részletektől eltekintve — meglehetős történethűséggel igye-
kezett visszaadni a regényben mindazt, amit ő történeti való-
ságnak hitt - vagy akart hinni - Bethlen Gábor írásai és 
történetírói, valamint az ezek nyomán készült későbbi törté-
neti feldolgozások alapján. Nagyrészt azokat a történeti kon-
cepcióját zavaró forrásokat hagyta figyelmen kívül, amelyeket 
a Bethlen Gábor életével foglalkozó szakmunkák túlnyomó 

1 1 2 L. Szalárdi János: Siralmas magyar krónika. Bp. 1980. 90. 
1 1 'Szkender pasa 1614 elején írta Báthoryról: ,,Egy marék 

hajdúval, egy erszény pénzzel mind az egész világnál magát nagyobbnak 
állította. Az ki más ember kezével arczul nem csapatott, az ü maga 
kezét vaskéznek állítja." A bécsi Hadilevéltárban levő eredetibó'l idézi 
Takáts Sándor -.Zrínyi Miklós nevelőanyja. Bp. 1917. 62. 

1 1 4 L. Nagy L„ 1981. 6 2 - 6 8 . 
1 1 s Erről legújabban 1. Nagy László: „Rosszhírű" Báthoryak. 

(Kézirat, megjelenés alatt.) 
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többsége is figyelmen kívül hagyott, illetve — tegyük hozzá 
mindjárt, hogy önkényesen - megalapozatlanoknak minősített. 
Anélkül, hogy Móriczot a regényírót „mentegetni" akarnánk, 
meg kell jegyeznünk: tévedései, a történeti valóságtól eltérő 
ábrázolásai nagyrészt a történettudomány tévedései és torzítá-
sai. Más kérdés, hogy Móricz egész politikai beállítottsága és 
történetszemlélete is abba az irányba munkált, hatott, hogy 
szívesen, készségesen elfogadott egy idealizált Bethlen alakot. 
Ugyanakkor hajlott afelé is, hogy becsukja füleit és behunyja 
szemeit olyan „pápista" kortársak ítéletei előtt, mint az 
erdélyi Nagy Szabó Ferenc és Csiki István, vagy a magyar-
országi Eszterházy Miklós és Pázmány Péter voltak.1 1 6 

Ami a Bethlen alak „statikus" jellegét illeti, Móricz lé-
nyegében ebben sem tért el az általa ismert és használt 
történeti munkák ábrázolásmódjától. A 17. századi magyar 
történelem vitathatatlanul nagy uralkodójává nőtt Bethlen 
Gábort a történettudomány hajlott — és hajlik — már ifjú-
korában olyan bölcs, kiegyensúlyozott és szinte tévedhetetlen 
egyéniségnek mutatni, amilyen a valóságban még élete utolsó 
szakaszában sem volt. (Természetesen nemcsak őt, hanem más 
történeti nagyságokat is.) Móricz a már-már unalmassá váló 
„tökéletesség" enyhítésére — amint arra Veres András is rá-
mutatott — Bethlen magánéletének szférájában keresett ellen-
pontot . 1 1 7 Persze azért itt is szépített a dolgokon, mert a 
történeti források sokkal „botrányosabb" „hymen" ügyeket 
őriztek meg Bethlen életéből, mint a Báthory Annával kap-
csolatos állítólagos románca.1 1 8 Igaz, hogy még ez a kapcsolat 
is felhördülést váltott ki azokból, akik Bethlent ezen a téren is 
a tökéletesség és a megingathatatlanság mezében kívánták látni 

1 1 6 L. F. Csanak Dóra szerk.: Móricz Zsigmond levelei. Bp. 1963. 1. 
к. 82. sz. Vö. Móricz Zs., 1960. 32. vagy Móricz Zsigmond: Tanul-
mányok, cikkek. Bp. 1959. 4 3 0 - 4 4 5 . 

1 1 7 L. Veres A.: i. m. 2 3 5 - 2 3 6 . 
1 1 8 L. pl. Bethlen pol. lev. 2 4 8 - 2 5 1 . 
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és láttatni.1 1 9 Elmondható tehát, hogy a történeti szak-
munkák erősen idealizált Bethlent képén, továbbá Móricz 
hungarocentrikus és protestáns-centrikus történetsz'emléleti 
korlátain túl egy meglehetősen erős morális terror légköre is 
akadályozta azt, hogy az £><My-trilógia főhőse, az elmúlt idők 
folyamán rárakódott „kontroverz elemektől" megtisztított, 
igazi Bethlen Gábor legyen. Mert a valóban élt Bethlen 
erkölcsi felfogásában és szokásaiban ahhoz állt közel, amilyen-
nek Móricz az ellenpontot, Báthory Gábort rajzolta.120 

Különösen abban az életkorban, amelyben Báthory Erdély 
trónján ült. 

A korszakkal foglalkozó történész számára könnyebb annak 
a megállapítása, hogy a regényalak Bethlen mikben és mennyi-
ben tér el a valóságban létezettől? — mint ugyanez Báthory 
Gábor esetében. Jóllehet még Bethlen Gábor alakjának és 
tetteinek teljes megismerését is akadályozzák nem csekély 
mértékben azok a ködösítő legendák121 és tudatosan dezinfor-
matív szándékkal készült források,122 amelyeknek a szülő-
atyja az esetek többségében maga a fejedelem volt, - mégis 
összehasonlíthatatlanul több konkrétumot ismerünk az ő életé-
ről és uralkodásáról, mint Báthory Gáboréról.123 Arról a 

1 1 9 L. RézP. : i . m. 458. 
1 2 0 L . a 16. sz. jegyzetben idézetteket! 
1 2 1 A 13. sz. jegyzetben hivatkozottakon kívül ifjúkorára 

vonatkozóan lásd és vesd össze egymással Forrás, 1980/10. 85.; ItK, 
1962. 2. sz. 228.; Böjti, 1980. 2 6 - 2 7 . ; HK 1894. 1 0 8 - 1 1 2 . Egy 
jellemző' példa: Bethlen azt íratta Bojtival, hogy ott harcolt Sellemberk-
nél Báthory András oldalán, és súlyosan megsebesült, (27.) Azonban 
sem Szamosközynek. sem Hidvégi Mikónak nem állított ilyeneket, mert 
tudta, hogy Szamosközy valóban ott volt a csatában Báthory oldalán, 
Mikónak pedig édesapja vett részt abban. Mindez azt támasztja alá, 
hogy az ifjú Bethlen törökellenes és Habsburg-ellenes harci múltja je-
lentós részben nem több fantáziaszüleménynél. 

1 2 2 L . erró'l Nagy László: Bethlen Gábor hírszerző és elhárító 
szolgálata. HK 1973/3. 4 4 5 - 4 8 0 . 

1 2 3 L. Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba 
és irodalmába. 1. Bp. 1951. 3 2 8 - 3 2 9 . 
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történelmi személyiségről, aki közel hét esztendőn át ült 
Erdély fejedelmi trónján, jórészt csak különböző legendák és 
híresztelések élnek nemcsak a nemzeti köztudatban, hanem a 
történeti irodalomban is. „Báthory jellemének kialakulása és 
az események vezetése nagyon zavaros helyenként" — írta 
maga Móricz a „Tündérkert"-beli Báthory-ábrázolásról. Knnek 
fő okát abban látta, hogy „amit leltem az aktákban rr indent 
behabzsoltam".124 Noha ez az önkritika nem alaptalan — és 
bizonyos mértékig elmondható az egész regény trilógiára - , a 
Báthory ábrázolás zavarossága - nézetünk szerint - elsősorban 
abból adódik, hogy Móricz szinte kritikátlanul átvette a 
Bethlen által vagy a Bethlen sugalmazására írtakat,1 2 5 amely 
írásokban rendkívül sok nemcsak a valóságtól eltérő momen-
tum, hanem a belső ellentmondás is .1 2 6 Bethlen talán feledé-
kenységből — vagy a dolgok tudatos összekuszálásának szán-
dékától vezérelve — ugyanazokat a dolgokat kisebb nagyobb 
eltérésekkel mondta el Böjti Veres Gáspárnak, Maksai Péter-
nek, Kemény Jánosnak, Hídvégi Mikó Ferencnek, Keserűi Daj-
ka Jánosnak vagy a Báthory főkapitányaként szomszédságában 
lakó Szamosközy Istvánnak, hogy Don Diego de Estradaról ne 
is beszéljünk.127 Nevezettek közül személyesen csak Keserűi 
Dajka János és Hídvégi Mikó Ferenc ismerte Báthory Gábort. 
Közülük a Báthory meggyilkolására uszító Keserűi Dajkának 
érdekében állt, hogy a lehető legrosszabbakat írja le Báthory-

1 2 4 Csáky E.:i . m. 782. 
1 2 'Mór icz 1609-ről írva úgy jellemzi Bethlent, hogy őt „az egész 

ország tisztelte". Tudták róla, hogy „egyforma becsülete vagyon Bécs-
ben s a portán". (32.) A kiadott forrásokat jól ismerő regényírónak 
tudnai kellett, hogy ez messzemenően nem így volt. 

1 2 6 I t t kell megjegyeznünk, hogy Móricz azért mégsem volt oly 
„precíz történész" mint amilyennek Csáky Edit véli őt. (I. m. 781.) 
Lippa lövetése ugyanis nem 17 napig tartott, hanem tíz napig, a leg-
alacsonyabb zsoldösszeg Bethlen idején lovasnak 4. gyalogosnak 3 
forint volt, Imreffyt már 1609-ben kancellárként szerepelteti, holott 
csak 1610-ben lett azzá stb. 

1 2 7 L. a 121. sz. jegyzetben foglaltakat. 
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ról.12 8 Hídvégi Mikó bármennyire személyes lekötelezettje 
volt is Bethlennek, tőle telhetően tartózkodott Báthory gyalá-
zásától, sőt még méltató szavakat is írt róla.1 2 9 A Bethlentől 
már nem befolyásolt Szalárdi János munkájából viszont egy 
rendkívül szimpatikus, alapvetően pozitív Báthory-portré tárul 
elénk.1 3 0 

Báthory Gábor életének és uralkodásának a története ma 
még jórészt fehér folt a magyar históriai irodalomban. Azt, 
hogy milyen is volt valójában? — sokkal kevésbé tudjuk 
elmondani, mint azt, hogy milyen nem volt. Bátran elmond-
hatjuk, hogy uralma nem volt sem „véresebb", sem „zsarno-
kibb" vagy „törvénysértőbb", mint a legtöbb erdélyi fejede-
lemé, akik szinte kivétel nélkül önkényesen, a választási felté-
telek semmibevételével uralkodtak Erdély lakosságán. S ezt 
tehették mindaddig, ameddig mögöttük állt a szultáni hatalom, 
a maga erőszakszervezetével és garanciáival.131 Azokat a váda-
kat, amelyeket a fellázadt szászok vagy az emigráns Bethlen és 
mások elmondtak Báthory uralmáról, ugyanúgy elsorolták 
mindazok, akik Bethlen Gábor1 3 2 vagy I. Rákóczi György 
fejedelemségével voltak elégedetlenek.133 Báthory Gábor kül-
politikája sem tekinthető „kalandosabbnak" vagy éppen 
„kalandorabbnak" a legtöbb korabeli vállalkozásnál, amelyek 
az információs lehetőségek rendkívül szűk volta miatt az ese-
tek jelentős részében ugyancsak homokvárakra épülőknek 
bizonyultak.134 S ami Báthory Gábor sokat emlegetett „bot-

1 2 8 L. az 52. sz. jegyzetben írtakat. 
1 2 >L. MHHS VII. k. 208. 
1 3 0 L. Szalárdi J . : i . m . 1 9 8 0 . 9 2 . 
1 3 1 L . Nagy L., 1981. 1 3 7 - 1 5 7 . , továbbá uó'.: Erdély és a 

tizenötéves háború. (Megjelenés alatt Századok 1982/4. számában.) 
1 3 2 L. Nagy L. : Bethlen Gábor életútja legendák és tények tükrében, 

1 2 - 1 5 . 
1 3 3 L . Nagy László.: „Öreg' Rákóczi György hajdúkaionái Magyar 

Történeti Tanulmányok, XII. KLTE Debrecen, 1979. 5 - 1 0 . 
1 3 4 L. Szekfű Gy.: i. m. 2 1 - 2 3 . 
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rányos" magánéletét illeti - nos a kor európai és magyar-
országi erkölcsi viszonyainak ismeretében még akkor is nehe-
zen lehetne azt kirívónak mondani, ha a fele is igaz lenne 
azoknak a rágalmaknak, amelyeket nagyrészt halála után 
ellene összehordtak. A tizenkilenc évesen trónra lépő és 
huszonnégy esztendősen meggyilkolt, robusztus termetű, szép-
arcú fiatalember minden bizonnyal többet „csintalankodott" 
fejedelem korában, mint a jóval idősebben és törődött egész-
séggel trónra lépő Bethlen Gábor vagy elődje, a már sírhoz 
közeledő Rákóczi Zsigmond. Ám, hogy valamiféle minden 
elébe kerülő szoknyát erőszakkal fellebbentő „vérnősző 
dúvad" lett volna, aki ezer szeretője mellett még öreg 
nagynénjével, unokanővérével és húgával is „bűnös viszonyt" 
folytatott, arra nincsenek hitelt érdemlő forrásadatok.135 Ar-
ra viszont vannak, hogy több hajdút telepített le mint Bocskai 
István, és hogy ezenkívül is számtalan adomány és egyéb Jó té-
temény" fűződik uralkodásához.137 S arra is, hogy alakja 
valóban otthonra talált az egyszerű embereknek, az élet el-
esettjeinek a szívében, akik valóban valamiféle mesebeli „Tün-
dérkirályfi"-nak látták őt és hosszú időn át így őrizték meg 
emlékét.1 3 8 A jövőbeni kutatások és tudományos elemzések 
hozhatnak új eredményeket uralkodásának gazdaságtörténeti, 
politikatörténeti vagy kultúrtörténeti megítélésével kapcsolat-
ban. Az azonban már most is elmondható, hogy a török 
hódoltság-kori magyar história történeti személyiségei közül 
kevesen kerültek olyan közel az egyszerű emberekhez és hagy-
tak oly mély nyomot a kortársi emlékezetben, mint ő. Híven 
példázzák ezt azok a sorok is, amelyeket egyszerű székely 
emberek írtak le abban a levélben, amelyben bosszúállásra 

1 3 'Erről részletesen 1. Nagy L., 1981. 2 5 - 4 6 . , 6 4 - 6 6 . 
1 3 6 Rácz István id. munkája mellett 1. Szendrey István. Hajdú-

szabadságlevelek. Debrecen, 1971. 
1 3 7 L.: ETA II. k. 328., Szalárdi J.: i. m. 1980. 92. 
1 3 ' RMKT XVII. szd. 1. k. 4 5 5 - 4 5 9 . 
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hívták fel a meggyilkolt fejedelem féltestvérét, Andrást: ,41z 
szegény Báthori Gábort minden rendek siratják és óhajtják" és 
emlékeznek számtalan mi velünk jót tött voltáról. " l 3 9 Egy-
kori udvari katonái nyolc esztendővel Báthory halála után, 
„Gábor király" szolgálatában is a Váradon meggyilkolt urukra 
emlékeztek és még mindig bosszúszomj élt a lelkükben a gyil-
kosságban részesek iránt. Bethlen ekkor írt levelének tanúsága 
szerint Abafy Miklós tokaji kapitány ellen igyekeztek „rettene-
tes" módon1 4 0 — de valójában ő sem érezte magát biztonság-
ban saját testőrei között, ami miatt portai janicsárokat kért 
maga mellé „testőrzőknek".141 Mindez arra utal, hogy nem-
csak a regényben bízott benne úgy a nép, „akár a maga fényes, 
de valószínűtlen álmaiban", hanem a történeti valóság-
ban is.1 4 2 

Mennyiben volt indokolt, megalapozott ez a bizalom? -
ezzel kapcsolatban ugyanúgy csak különböző hipotéziseket 
lehet egymással szembeállítani, miként annak kutatásánál: 
vajon hogyan alakul az erdélyi história, ha Bethlennek nem 
sikerül Báthory ellen fordítani a portát? Egy széles körű alap-
kutatáson nyugvó Báthory-biográfia híján még arról is roppant 
nehéz ítéletet mondani, hogy milyen fejedelem volt Báthory 
Gábor? - nemhogy arról, hogy milyen lehetett volna? —, ha 
nem fosztják meg trónjától és nem gyilkolják meg huszonnégy-

1 3 ' E O E V I . k . 536. 
1 4 0 Bethlen pol. lev. 305. 
1 4 ' E T A II. к. 3 9 3 - 3 9 4 . 
1 4 2 Tóth Dezső: Báthory és Bethlen alakja Móricz Tündérkertjében. 

It, 1956/1. 69. Vö. Király István: Irodalom és társadalom. Bp. 1976. 
276. Ezzel ellentétes véleményt képvisel Nagy Péter: i. m. 1979. 243. 
Szerinte Báthory „nem a néptömegek vágyainak megtestesítője és hor-
dozója, még ha ideig óráig el is csábítja őket vonzó személyes tulaj-
donságai csil logásaival. . ." Az irodalomtörténeti elemzések a törté-
netírásban uralkodóvá vált, erősen idealizált Bethlen életmű alapján 
születtek, s emiatt ugyanúgy eltérnek a történeti valóságtól, miként 
Móricz Tündérkertjének Bethlen és Báthory ábrázolása. 



A két Gábor a Tündérkertben 283 

esztendős korában! Csupán feltételezni lehet, hogy az aki 
szinte még gyermekfővel űrrá tudott lenni a Bocskai-szabadság-
harcot követő rendkívül súlyos társadalmi és politikai problé-
mákon, harmincévesen ugyanúgy ki tudta volna használni az 
első nagy európai méretű háborúból adódó kedvező lehetősé-
geket, miként Bethlen Gábor. Éppen ezért — legalábbis véle-
ményünk szerint — megalapozatlan minden olyan állítás és 
vélekedés, amely Bethlen Gábor erőszakos trónfoglalását a 
magyar társadalmi haladás érdekeit szolgáló történelmi szük-
ségszerűségnek igyekszik feltüntetni. 

Ám éppen ilyen helytelen lenne az is, ha Bethlen Báthory-
ellenes tetteit mai erkölcsi mércék alapján ítélnénk meg! 
Bethlen tetteit lényegében ugyanúgy a machiavellista politikai 
elvek sugallták és vezérelték, mint a kortárs magyar és külföldi 
politikusok legtöbbjéét. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a 
kiváló szellemi képességekkel és egyéb szükséges adottságokkal 
rendelkező Bethlen eredményesebben alkalmazta azokat leg-
többjüknél.14 3 S emellett azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy nemcsak hatalmi ambíció élt és munkált benne, 
de nagy elhivatottsági érzés is. Szilárdan hitte, hogy az isteni 
gondviselés őt rendelte nemzete sorsának felvirágoztatására. 
Az, hogy életműve torzó maradt, nem képességei hiányán, 
hanem a kedvezőtlen politikai viszonyokon múlott. 

1 4 3 L. erről Nagy L.: i. m. HK 1973/3. 
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