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TÖRTÉNELMI TÉNY - IRODALMI TÉNY 
HOZZÁSZÓLÁS , A KÉT GÁBOR" VITÁJÁHOZ 

Néhány — érzésem szerint elvi természetű — megjegy-
zéssel szeretnék hozzájárulni, ha jelentős késéssel is, a 
Bethlen Gábor személye és jelentősége körül zajló újabb 
vitához, melyet a magyar tudományos közélet rendkívül 
figyelemre méltó tünetének tartok. 

Az utóbbi időben a történettudomány és az irodalom-
tudomány területén több érdekes perújításnak voltunk tanúi. 
Ennek kétségkívül rendkívül szövevényes személyi és tár-
sadalmi okai vannak; óvakodnék s óvnék minden olyan törek-
véstől, amely ezeket a „perújításokat" közös nevezőre kívánná 
hozni. A jelenség mindazonáltal szembetűnő. Az ártatlan 
Gertrudis mint a Bánk bánnak majdnem pozitív hőse; a for-
radalmár Lucifer; a fáradhatatlanul újra meg újra felbukkanó 
snájdig, rokonszenves és együttérzést érdemlő Noszty Feri; s 
ime, most a nagy fejedelem. Bizonyára van abban valami 
esetleges, hogy éppen ezeket a példákat ragadtam ki a kínál-
kozó sok közül; de minden középiskolai tanár és egyetemi 
oktató tanúsíthatja, hogy ezek valóban fontos, minden vulga-
rizációval dacoló s amellett pedagógiai szempontból is nagy 
horderejű témák. A legutóbb említett külön is felkeltette 
figyelmemet. Egyrészt azért, mert éppen a vita fellobbanása 
idején fejeztem be egy utószót Móricz Zsigmond A nagy feje-
delem című regényének cseh kiadásához, miután a Tündérkert 
már négy évvel ezelőtt megjelent; másrészt, mert évtizedekkel 
ezelőtt a prágai egyetemen Bethlen Gábor és a cseh felkelés 
címen írtam (ahogyan ma nevezzük) szakdolgozatot törté-
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nelemből, s jóllehet az akkor induló és utóbb egészen máshová 
érkezett történész e zsengéje semmiképpen sem mérkőzhetik a 
korábbi és későbbi szakirodalom tudományos teljesítmé-
nyeivel, maradt bennem attól fogva mindmáig valamelyes 
szakmai emlék, és talán egy sajátos nézőpont is (melynek 
kialakulásában az is szerepet játszhat, hogy Bethlen cseh kap-
csolatainak cseh nyelvű szakirodalmát is alkalmam és köteles-
ségem volt annak idején feldolgozni, amint persze — tőlem 
telhetően — az egyéb idegen nyelvűeket is). Ez hát hozzászó-
lásom szubjektív indítéka és — bár erre aligha van szükség — 
jogcíme is. Az említett vita így egy kicsit személyes ügyem is, 
de me fabula, rólam is szól e mese, nem ugyan mint e sorok 
írójáról, hanem a szemléletről, amelynek jegyében a szomszéd-
nép olvasóit tájékoztatta s teszi mindmáig - ez pedig már nem 
magánügy. 

# 

Nem azért kértem hát szót, hogy „tünet"-nek minősítve 
eleve lekicsinyeljem a Bethlen-vita esetleges új tudományos 
eredményeit. Azt kívánom csupán jelezni, hogy ez a szokatlan 
hevességű eszmecsere az általánosítható tanulságok oly bősé-
gével kecsegtet s olyan fogalmi rendcsinálásra kínál lehető-
séget, mely messze meghaladja a vitatott probléma szűkebb 
kereteit. Természetesen nem vindikálok magamnak semmi-
nemű illetékességet erce a rendcsinálásra; de talán útját egyen-
gethetem alábbi észrevételeimmel, melyeket három részre 
tagoltam: a) a kérdés történeti aspektusa, b) a kérdés irodalmi 
aspektusa, с) a kérdésnek — hogy úgy mondjam — alkalmazott, 
„nemzetfilozófiai" aspektusa. Az eddigi közlemények alapján, 
de azoktól függetlenül is úgy vélem, hogy e szempontok egyike 
sem esik kívül az It szellemi érdekszféráján és műfaji skáláján. 

Mindezeket előrebocsátván rátérek mondandóm érdemi 
részére : 

a) A történeti aspektus a vitában elsődleges, itt és most 
számunkra másodlagos. Ha Nagy László nem írja meg A két 
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Gábor a Tündérkertben és a valóságban című tanulmányát, 
amely az általa javasolt újabbfajta Bethlen-értelmezést átplán-
tálja a történelemből az irodalomba, nem is nyúltam volna, 
nyúlhattam volna a tollhoz. A vita kissé szokatlanul indulatos 
hangneméhez nincs szavam, mert nem ismerem és nem is 
tartom szükségesnek megismerni esetleges motívumait s hát-
terét. Azt azonban világosan látni vélem, hogy maga az eddig 
szinte közkeletűnek mondható Bethlen-portré Nagy László 
tanulmányai után sem változik meg olyan gyökeresen, mint 
hihetnők, akár törekedett rá Nagy László, akár sem. Igaz, 
jócskán megtépázza a nagy fejedelem nimbuszát, de nagyságát 
ő sem vonja kétségbe: kiváló és eredményesen országló ural-
kodót lát benne. Talán, ha elfogadnánk az ő nézőpontját, 
Bethlennek nem is annyira történelmi jelentősége módosulna, 
jobbára csak emberi-erkölcsi arculata. S Benda Kálmán, aki 
energikusan cáfolja (például) Bethlen szerepét - bűnrészes-
ségét? - Báthory Gábor meggyilkoltatásában, korántsem mint 
elvi lehetőséget utasítja el felháborodva, ellenkezőleg: elkép-
zelhetőnek tartja, csupán arra hoz érveket, miért nem látja 
igazoltnak. Nagy László több helyütt kifejti azt a véleményét, 
hogy Móricz írói szemlélete, mint egyébként a Makkai Sándoré 
is, visszahatott a történetírásra, „visszaköszön" a történelmi 
művekből. Ebben lehet is némi igazság, de tegyük ehhez hozzá, 
hogy maga a tárgy olykor a történészeket is írói szemléletre 
csábította. Nagy Iván hatalmas összefoglaló genealógiai művé-
ben (Magyarország családi címerekkel és nemzedékrendi táb-
lákkal. Pest, 1857-1865.) történésznél szokatlan s ily műbe 
szigorúan véve oda sem illő - , talán csak a mű keletkezésének 
korával magyarázható - hevülettel jellemzi a Báthory-nemzet-
séget: 

„A család jelleme a végletesség volt. Alig volt a családnak egy tagja, 
mely akár a jóban, akár a rosszban a középszerűség színvonalán állott 
volna meg. Voltak köztök szép elmék, ügyes bátor hadvezérek, vallás-
felekezetet pártolók, de - bár ki mit állítson- én nagy hazafit egyi-
kükben sem találtam." 
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Nem érdektelen e jellemzés kiegészítéséül, s éppen a Bá-
thory—Bethlen-ellentét kapcsán emlékeztetni Báthory István-
ra, akiről nemrég olvashattuk jubileuma alkalmával, hogy 
„minden megkezdett vállalkozása sikerrel járt" (az én kieme-
lésem - , R. P. A siker kulcsszó, amelyre még visszatérünk.) 
Móricz Bethlen-képéről érdemben alább szólunk. 

A következőkben többnyire a történelem és az irodalom 
kölcsönös viszonyáról lesz szó; pontosabban arról — s ezt akár 
címadó kérdésül is választhattuk volna — hogy „mire kötelezi a 
történelem az irodalmat". Vagy más szóval: mire kötelezik a 
történelem tényei a szépíró fantáziáját, mire jogosítják fel, 
miben korlátozzák? íme, leírtuk a „tény" szót, rámutattunk a 
feltett kérdés szempontjából lényegbevágó és fölöttébb nyug-
talanító fogalomra. Minden éberség kevés, ha tényekre hivat-
kozva érvelnek egymással vitázó ellenfelek; márpedig több-
nyire ezt teszik. 

Módszertanilag itt teljesen indokolt volna egy filozófiai 
alapvetés, melynek során legott megmutatkozna, milyen sok-
féleképpen értelmezhető s érzékeny műszó a „tény". Ez azon-
ban túl messzire vezetne; ahhoz, hogy szót érthessünk, keve-
sebbel is beérhetjük. Amennyiben a „történeti tény"-re szorít-
kozunk, az a tudományos és laikus köztudatban eléggé körül-
határolt fogalom. Mindannyian tényként fogadjuk el - nem 
tagadva meg bizalmunkat a történettudomány elemi módsze-
reitől — hogy a mohácsi csata 1526-ban volt, hogy Báthory 
Gábort 1613. október 28-án gyilkolták meg, s hogy utána 
1629-ig Bethlen Gábor uralkodott Erdélyben. S továbbá, hogy 
Báthory Gábor valóban kötött titkos szerződést Béccsel, hogy 
Bethlen Gábor valóban ostrommal vette be Lippát, minekelőtte 
átadhatta s átadta a töröknek. Mindezek tények, holott nem 
voltunk szemtanúik s nem is beszélhettünk szemtanúkkal, ha 
ugyan hajlandók lettünk volna hitelt adni beszámolójuknak. A 
felsorolt tények, s a történeti tények általában is — mint 
bármely időrendi táblázatból meggyőződhetünk róla - rend-
kívül sokfélék és sokféleképpen rendszerezhetők és rangsorol-
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hatók az egyediség—általánosság tengelyén és egyéb koordi-
náták szerint is. Ám minden különösebb ismeretelméleti és 
tudománylogikai előtanulmány nélkül, a tényül elfogadott 
jelenségek puszta számbavételével és egybevetésével is eljutunk 
a felismerésig, hogy vannak egyedi tények s vannak az álta-
lánosság valamely magasabb szintjén megfogalmazhatók és 
igazolhatók; hogy korántsem minden állítás mond ki tényt, de 
minden megtörtént állítás önmagában is egy válfaja a történeti 
ténynek, sőt bizonyos esetekben - kutatásunk céljától, tudo-
mányos érdeklődésünk tárgyától függően - a szó elsődleges 
értelmében felfogott tényekkel egyenrangúak; ezenfelül maguk 
az állítások olykor nem egyebek állításokra vonatkozó állí-
tásoknál, sőt vannak, lehetnek „tudati tények" is, olyan tudat-
állapotok (szubjektív vélekedések, emóciók, illúziók stb.), 
amelyek a történelmi folyamatba beillesztve „tényerejűeknek" 
bizonyulnak. Nem is szólva itt a „valószínűség" fogalmáról, a 
történettudósok által „bizonyosra vehetőnek" vagy ellen-
kezőleg „alig hihetőnek" minősített állításokról, melyekről 
szinte esetről esetre kell eldönteni, milyen hely illeti meg őket 
történelmi ismereteink kialakításában. 

Hadd világítsam meg ezt a - kétségkívül elvont - fejte-
getést egy kiragadott példával, amelyből, gondolom, egy csa-
pásra kiderül, miért éreztem szükségét ennek a reflexiónak. 
Nagy László, már említett A két Gábor a Tündérkert ben és a 
valóságban című tanulmányában (It, 1982. 255.) szó szerint 
ezeket írja; 

„Kővári László szerint Bethlen előbb saját fejedelemmé válasz-
tásához igyekezett híveket toborozni, és csupán azután propagálta 
Báthory megválasztását, miután felismerte saját jelöltsége reménytelen-
ségét. . . Ez viszont megkérdőjelezi azon későbbi állítások helytálló-
ságát, hogy alapvetően ő tette Báthoryt Erdély fejedelmévé,. . Jóllehet 
Bethlen nem játszott döntő szerepet Báthory megválasztásában, a feje-
delmi trónra került ,Tündérkirályfi' bőkezűen megjutalmazta szolgá-
latait. . . " 
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Álljunk meg egy pillanatra a Nagy László által kiemelt 
mellékmondat élén kiemeletlenül meghúzódó „alapvetően" 
adverbiumnál; gondolkozzunk el továbbá a következő mon-
datban szereplő „döntő" jelzőn. (Vajon lehet-e meggyőzően 
érvelni az ekként minősített állítások tény volta mellett vagy 
ellen? ) Tegyük fel továbbá, hogy Báthory Gábor r.em csak 
úgy vaktában osztogatott jutalmakat nemlétező szolgálatokért. 
S akkor meg is fordíthatjuk a gondolatmenetet, valahogy ilyes-
féleképpen: 

„A fejedelmi trónra került .Tündérkirályfi' bó'kezűen megjutalmazta 
Bethlen szolgálatait. . . Lehet tehát valami alapja annak a hiedelemnek, 
hogy alapvetően Bethlen tette Báthoryt Erdély fejedelmévé. Ezzel 
viszont másodrendű fontosságúvá válik Kó'vári László azon állítása, 
miszerint Bethlen eló'bb saját választásához igyekezett híveket tobo-
rozni. . . " 

A történelmi tények kikövetkeztetésének ez egyik, nem 
feltétlenül s minden esetben elvetendő módja; hiszen ebben a 
vitában is sűrűn élnek az „alig hihető", „valószínű" s egyéb 
ilyesfajta kitételekkel. Nem is kívánhatná azt józan ésszel 
senki, hogy csupa kétségbevonhatatlan egyedi tényre alapoz-
zuk a történelmi összkép rekonstrukcióját, de tudatában kell 
lennünk minden egyéb eljárás korlátozott érvényességének. 

A szóban forgó vita jobbadán pedig éppenséggel egyedi 
tények körül zajlik. Volt-e Bethlennek része Báthory Gábor 
erőszakos halálában, avagy csupán „tollhiba"-e Isztambulba 
írott levelének Nagy László által nem egészen alaptalanul szóvá 
tett gyanús keltezése — még ha Benda Kálmánnal együtt én is 
„alig hihetőnek" vélem, hogy a körültekintő Bethlen ilyen 
hebehurgya elhamarkodottsággal adott volna hírt a portának. 
Továbbá: odaígérte-e Lippát Bethlen előtt már más is a török-
nek? Volt-e Báthory Gábornak titkos egyezsége a Habsbur-
gokkal avagy sem? Ami ezeken túl van: csupán hozzávetőleges 
megismerés, a történelmi alakok magánéletének, emberi tulaj-
donságaiknak, erkölcsi arculatuknak, belső történéseiknek a 
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mérlegelése. Mi játszódott le Bethlenben, amikor az ellensze-
gülő lippai védők vérét kényszerült ontani? A leleplezéstől 
való félelmében, vagy a gyilkosság feletti őszinte felháboro-
dásában helyeselte Géczy kivégzését? Erkölcsösebb volt-e 
elődjénél avagy csupán — mint Nagy László véli — nem „csin-
talankodhatott annyit, mint a robusztus és széparcú Bátho-
ry", már csak haladottabb életkora folytán sem? (Harminc 
éves volt akkoriban.) Mindezek vagy megállapíthatatlanok, vagy 
nem is ténykérdések, nem „questiones facti"; s ahol maguk a 
tények is bizonytalanok, ott ezerszerte bizonytalanabbak a 
rájuk épülő feltételezések. Aminthogy kívül esik a tények 
birodalmán az is, ami Nagy Lászlónak érezhetően egyik fő 
problémája: mi lett volna vagy mi lehetett volna Báthoryból, 
ha a dolgok másképp alakulnak. Ranke is csak azt tűzte ki a 
történész feladatául - ha emlékezetem nem csal - , hogy de-
rítse fel, „hogyan is volt az voltaképpen" (wie es eigentlich 
gewesen ist), de nem kívánta annak megállapítását, hogyan is 
lett volna voltaképpen, ha nem történt volna másmint. 

Ami azonban volt és megtörtént, arról a történettudo-
mánynak van valamelyes képe. Tudjuk a Bethlen-irodalomból 
— s említettt próbálkozásom során magam is forrástanul-
mányokból értettem meg fokról fokra — hogy Bethlen, 
Bocskai örökében, első gyakorlati megvalósítója Erdély vi-
szonylagos és öncélú állami önállóságának: betöltött egy tör-
ténelmileg szükséges feladatot. Ennek a feladatnak a mibenléte 
végső soron szintén „egyedi tényekből" rekonstruálható, de az 
általánosság megfelelő szintjén lehet és kell kifejezni. 

Bethlen Gábor a maga korlátozott, kompromisszumokkal 
terhelt keretei között egy központosított, gazdaságilag már 
lényegében merkantilista elképzelések szerint igazgatott kis 
országot formált Erdélyből. Ez korszerű cselekedet volt. 
Kossuth néhány nappal a forradalom és szabadságharc kitörése 
előtt azt követelte a rendi országgyűléstől: emelje fel politi-
káját a kor színvonalára. Nos, Bethlen a 17. században, Erdély 
történetének egy kivételes, rövid időszakában fel tudta emelni 
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politikáját a kor színvonalára; ami abból kisszerűnek, provin-
ciálisnak látszik, nem vagy nem csupán e politika fogyatékos-
ságaiból, hanem objektív korlátaiból ered. Mindezt a szakiro-
dalom elég meggyőzően kifejti. Az Irodalomtörténet hasábjain 
kifejlődött vita azonban nem ezt a kérdést feszegeti, mely — 
jóllehet általánosabb jellegű — még mindig ténykérdés, vagy 
ha úgy tetszik: történeti igazság kérdése, mégpedig olyan, 
melynek tisztázása némely részletek firtatását feleslegessé, 
másodlagossá teszi, vagy legfeljebb történelmi illúzióink 
szempontjából érdekessé. A kor európai politikájához tudva-
levően hozzátartozott a (tudatos vagy ösztönös) macchiavel-
lizmus. Ez alól Bethlen sem volt kivétel. Botránkozó ellenfelei, 
rágalmazói, de olykor még hívei sem voltak feltétlenül tuda-
tában annak, hogy a pogány törökkel elsőként nem Bethlen, 
még csak nem is Bocskai „paktált", hanem már sok évtizeddel 
korábban az „egyház legidősebb leánya", a legkeresztényibb 
uralkodó birodalma, Franciaország; s az, hogy Franciaország 
nem került a lippaihoz hasonló kényszerhelyzetbe, nem elvi 
különbség, s inkább Erdély javára szól. 

Egykori dolgozatom munkálatai során sok tanulságot merí-
tettem a Bethlen cseh kapcsolatai nyomán kirajzolódó 
általánosabb tanulságokból. Bethlen tudvalevően támasza volt 
a magyarországi Habsburg-ellenes rendi mozgalomnak (ami 
akkor még legalábbis látszólag egyértelmű volt a protestáns 
vallás védelmével) s ezen keresztül, de csakis ezen keresztül a 
cseh, illetve az osztrák rendeknek is; biztos érzékkel tudta 
azonban mindig kifejezésre juttatni, hogy mint egy kis állam 
feje csupán államfők szövetségese lehet, nem pedig az ellenük 
mégoly érthető okokból, sérelmeik jogos orvoslása végett 
szövetkezett alattvalóké. Ezt akkoriban nagyon komolyan kel-
lett venni; maga Ferdinánd a legnagyobb feszültség idején is s 
Bethlennel szemben akkortájt éppen nem a legelőnyösebb 
helyzetben is magabiztosan hangoztatja, hogy nem tart közvet-
len török támadástól, mert hiszen „amióta a világ világ, a 
fejedelmek mindig is rút dolognak tartották a rebelliókat, s a 
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rebelliseket valamennyi uralkodó ellenségének tekintették". 
(Ab origine mundi principibus semper rebelliones exosae et 
rebelles omnium hostes iudicati fuerint, ld. Firnhaber: Acten-
stücke zur Aufhellung der ungarischen Geschichte des XVII. u. 
XVIII. Jahrhunderts. Sitzungsberichte der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften. Wien, 1858- 1860). 

Annál inkább kellett Bethlennek ügyelnie, hogy megőrizze 
teljes szuverenitásának látszatát: se a Porta, amelynek adót 
fizetett, se Ferdinánd, ki nem ismerte el fejedelemnek, ne 
tekinthesse, ne mondhassa zendülőnek, lázadó s lázító alatt-
valónak. A cseh felkélés pedig, bármennyire is pozitív előjelű a 
cseh utókor érzületében és emlékezetében, mégiscsak rendi 
felkelés volt: egy hanyatló osztály hattyúdala, történelmi 
cselekvésének leáldozott formája. Az abszolutizmusra törekvő 
uralkodók felhasználhatták, s fel is használták céljaik szolgá-
latában, de nem azonosulhattak velük. Ha Bethlennek válasz-
tania kellett, rebellis legyen-e vagy legitim uralkodó, nem lehe-
tett haboznia. Aminthogy másrészt — a jelek szerint — igen jól 
tudta, miért nem koronáztatja meg magát magyar királlyá 
választatása után: nem volt reális esélye a korona megtartására, 
s ez nem „kérdőjelezi meg" (hogy ezt a mostanában kedvelt 
kifejezést használjuk), hanem ellenkezőleg, elhitetőbbé teszi, 
amit magáról hirdetett, ti. hogy nem törte magát a kilátásba 
helyezett cseh korona után sem, jóllehet nem kétséges, hogy 
örömmel vállalta volna. Nem becsvágy kérdése volt ez, hanem 
józan számításé: a cseh rendek csak arra az esetre kecsegtették 
a cseh koronával, ha előbb Magyarország koronás királya lesz, 
ezt pedig — láttuk, mi okból — elhárította. 

Bethlen cseh kapcsolatainak vizsgálata még egy fontos 
tanulsággal gazdagított. A korábbi cseh szakirodalom — akár-
csak más esetekben, fordított előjellel, a magyar — nem mindig 
volt elfogulatlan: hajlamos volt lebecsülni „az erdélyi vajda" 
nyújtotta segítséget, felemlegette „szeszélyes",^ „megbízha-
tatlan", „ingatag" jellemét és magatartását. így Antom'n 
Gindely, az egyesek által magyar származásúként számon 
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tartott prágai tudós, a cseh felkelésről szóló hatalmas négy-
kötetes monográfia szerzője, kinek Bethlen Gáborról szóló 
munkája 1890-ben magyarul is megjelent Budapesten. De már 
Frantisek Hruby, a polgári demokratikus Csehszlovákia ide-
jében munkálkodó modernebb s nagyvonalúbb szemléletű tör-
ténész bizonyos fokig rehabilitálta Bethlent. Ez nemcsak a 
katonai segélynyújtás jelentőségére vonatkozik (a Bethlennel 
vívott harcokban két császári fővezér, Buquoy és Dampierre 
vesztette életét), hanem a fehérhegyi katasztrófa után a cseh 
felkelés vezetőinek (Thum Mátyás grófnak, Jan Jifí Krnovs-
kynak) nyújtott támogatást és menedékjogot is jelentette. Azt 
persze Nagy László joggal hangsúlyozza (s természetesen 
Benda Kálmán is éppily jól tudja), hogy az önszépítő dekla-
rációkat mindig fenntartással kell fogadnunk. De Bethlen volt 
annyira ura levelezése stiláris hangvételének, hogy ne tartsuk 
fölöslegesnek felfigyelni rá. Amikor például 1623-ban (már a 
nikolsburgi - mikulovi békekötés után) egy császári követség 
azt követelte Bethlentől, szakítsa meg kapcsolatait a cseh 
emigránsokkal, Bethlen olyan választ adott vagy adatott (s ez 
az állásfoglalás írásban rögzített tény), amely nemcsak hatá-
rozott, hanem indítékait is pontosan kifejezi. Ezek a cseh-
országi urak, olvassuk a válaszban, Erdélybe érkezésük után jó 
szolgálatokat tettek a közös ügynek, nem hagyhatom hát 
éhenhalni őket. S ami a legfontosabb : nem is hagyta. 

Ezeket a mozzanatokat nem találomra ragadtuk ki, hanem 
azért, mert mondandónk illusztrálására s alátámasztására 
fölöttébb alkalmasak. A Bethlenről folyó vitában jelentős 
szerepet játszik a lélektani szemlélet: úgy is, mint a megismerés 
tárgya, úgy is, mint egyik eszköze. S a történelem kutatója 
valóban joggal folyamodik a lélektanhoz. Minthogy azonban — 
történelemről lévén szó — csak indirekt, közvetett megisme-
résben bizakodhat, csupán korlátozott mértékben élhet 
a pszichológia sajátos módszereivel: megfigyelés, kísérlet itt 
nem lehetséges, s ha a pszichologizáló történész nem kénytelen 
is behaviouristává válni, elsősorban mégis a vizsgált személyiség 
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történetileg kimutatható viselkedéséből, cselekedeteiből kény-
telen kiindulni. S itt nyílik tér az író számára: bizonyára nem 
kívánatos, hogy lélektani meglátásai ellentétbe kerüljenek a 
történetileg igazolt tényekkel, de ahol ilyenek nincsenek vagy 
nem eléggé egyértelműek, létrejön egy sáv, támad egy rés a 
kutatás eredményeképpen rendelkezésünkre álló történelmi 
tényanyag és a szuverénül teremtő művészi fantázia között: 
ez a történelmi regény szerzőjének „mozgástere", melyen belül 
nem tekintjük önkényesnek vagy tilalmasnak, ha az író feltölti 
a tények vasbeton vázát képzeletének az összefüggésből való-
színűsíthető s ennyiben elhitető képzeleti anyagával. Mindez 
persze nemcsak a történelmi alakokban lejátszódó „belső 
történésekre" vonatkozik, de azokra hatványozottan. 

b) Most már nyilvánvalóan az irodalom és az irodalom-
tudomány területén mozgunk. A világon mindenről létezhetik 
tudomány, de egyeden tudomány sem lehet meg tények híján; 
az irodalomtudomány sem. Ha vannak történelmi tények, iro-
dalmi tényeknek is kell lenniök. Melyek hát az „irodalmi 
tények"? Korántsem egyszerűen „az irodalom tényei", az iro-
dalommal kapcsolatos tények valamennyije. Tény például, 
hogy az Erdély egyes kötetei ekkor és ekkor jelentek meg ek-
kora és ekkora példányszámban, ennyi meg ennyi fogyott el 
belőlük, ezekre és ezekre a nyelvekre fordították stb. Tény a 
szerző születésének és elhalálozásának dátuma, tény minden 
fennmaradt hiteles állítása önmagáról, műveiről, nézeteiről, 
ízléséről: márminthogy tény, hogy ezeket és ezeket állította. 
Ha olyikát nem ismerjük, akkor is elképzelhető, hogy meg-
ismeijük valaha vagy megismerhetők vagy megismerhettük 
volna. Ha némelyikük utóbb mégis valótlannak bizonyul, ott 
marad helyében egy másik tény vagy egy tényértékű negatív 
felismerés. Tény-státusukból nem tudnak kivetkőzni. De épp-
így tény mindaz, amit az irodalomtörténet és az irodalom-
kritika elmondott róluk: a fentebbiek értelmében nem tény-
ként tény, hanem állításként tény. Mindezek kétségkívül az 
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irodalom tényei, de nem nevezném irodalmi tényeknek: iro-
dalminak csak a művön belüli, a szövegben valamiképpen ki-
fejezett, jelenvaló tényt tartom. Ha például a szerző azt írja, 
hogy hősnője szép, fiatal és vonzó jelenség, ez az irodalom 
sajátos szférájában tényértékű állítás: azért „tényértékű", 
mert csakis az író intenciójától függ, ő tételezi, alkotja, te-
remti, s megmosolyognánk azt az olvasót, aki kijelentené, 
hogy az író ebben a kérdésben „téved". Van azonban az így 
felfogott irodalmi tényeknek egy sajátosságuk. Úgy tűnik, 
,/ordítva arányosak" explicit voltukkal. A valóság tényei — 
így a történelmi tények is — nemcsak nyernek, gazdagodnak, 
hanem erősödnek is azzal, ha részleteikre bontva tárhatjuk fel 
és ellenőrizhetjük. Az irodalmi tény is gazdagabbá válik 
részleteivel, de egyben bizonytalanabbá is: céltáblát szolgáltat 
az olvasó ellenvetéseinek. 

Hogy mindezt érthetőbbé tegyük: amikor, mondjuk, 
Mikszáth azt írja, hogy Tóth Mari szép, ezt irodalmi tényként 
kell elfogadnunk. Tudjuk természetesen, hogy a szépség ízlés 
kérdése, itt azonban tényként kell számolnunk vele: szép, mert 
ez az intenció, szép, mert a szerző olyannak képzeli, olyannak 
tételezi, olyannak teremti. Minden részletezés csak gyengíti 
ennek a ténynek tény voltát: a szerző elképzelését kétségkívül 
nyilvánvalóbbá teszi, de minél inkább megköti, rögzíti fantá-
ziánkat, annál inkább kockára teszi a szerzővel való egyezé-
sünket. 

Mármost: a történelmi regény a fenti látószögből szemlélve 
határeset, történelmi és irodalmi tények metszéspontja. Ha 
csak történelmi volna, fenntartás nélkül respektálnunk illenék 
a történelmi tényeket. Ha csak regény volna, kedvünkre elru-
gaszkodhatnánk tőlük. A valóságban azonban a két szféra 
kölcsönhatása igen széles skálán valósul meg. Valamire a 
tények természetesen - ki-ki felfogásától is függően - minden-
képpen köteleznek. Ha például Hernádi Gyula, ez a jelentős 
sikereket arató mai magyar író, Az elnökasszony című kisre-
gényében a bonyodalom nagy részét arra építi, hogy az USA 
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elnökei „még hivatali idejük letelte előtt" meghalnak vagy 
meggyilkolják őket, akkor némileg zavar az a felismerés, hogy 
a regényben feltüntetett táblázat, amely ezeket az eseménye-
ket a Jupiter és a Saturnus konjunkciójából származtatva kerek 
húsz évenként jegyzi, nem egyezik a valósággal. így voltakép-
pen, a misztikus konklúziót helyezve előtérbe (melyet persze 
az olvasó alkata szerint elfogadhat vagy elvethet), ennek leple 
alatt megtévesztő információt csempész bele az irodalomba. Ez 
természetesen nem irodalmi kritika, csupán egyéni akadé-
koskodás. 

De bármennyire tiszteletben tartjuk is a történetileg igazolt 
s elfogadott valóságot, tudatában kell lennünk annak, hogy az 
Erdély írójának nem csupán ezek szabtak törvényt. S ami-
képpen valaha egy nagynevű szobrász azzal hárította el az 
illetéktelen bírálatot, hogy „nem ló ez, hanem szobor", mu-
tatis mutandis ilyesfélét kell mondanunk a két Gáborról, is: 
szükségképpen mások ők a Tündérkertben, mint a valóságban. 
Milyenek hát? Milyenné formálta őket, milyenné alakította a 
történelmi igazságot irodalmi művében Móricz Zsigmond? Ezt 
kíséreltem meg kifejteni a cseh olvasónak, s az alkalomtól és 
időszerűségtől indíttatva most már, kellő rövidítéssel, a ma-
gyarnak is. De miel5tt megfogalmaznám, mit tett, előbb el-
határolnám attól, amit nem tett. 

Elsősorban is: bármennyire is különösen, sőt hihetetlenül 
hangzik, nem állította szembe egymással a két Gábort politikai 
szándékaik, célkitűzéseik alapján. Bajos is lett volna. Egyéni 
alkatuktól függetlenül az erdélyi fejedelmek Bécs és Isztambul 
között nem túl sok lehetőségben válogathattak. Aligha tört 
bármelyikük is céltudatosan saját országa, hazája: Erdély rom-
lására, fejedelmek — az elvakultak s a bölcsek egyaránt — 
általában saját jól fölfogott érdekükben ritkán fűrészelik 
maguk alatt az ágat készakarva. De - s itt újabb vitatható 
tételt kockáztatok meg — tartalmában sem különbözhetett oly 
nagyon a két Gábor politikája: egyikük sem kívánta Erdélyt a 
török kezére játszani, s Bécs felé is már eléggé kialakult volt az 
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a politikai alapbölcsesség - ma akár doktrínának is nevez-
hetnénk — amelyet „Bocskai végrendeleteként", kora és ural-
kodása tanulságaként szoktunk emlegetni. Még csak azt sem 
mondhatjuk el, hogy az álom és a realitás princípiuma alapján 
tesz különbséget közöttük, hiszen nem tagadja meg Bethlentől 
sem az álmodozni tudás adományát, sőt felfogásom szerint 
inkább még felfokozza, szebbé, mélyebbé, gyötrőbbé, hite-
lesebbé teszi, mert egy reálpolitikus küldetéstudatába ágyazza. 

Ellenben kétségtelenül szembeállítja egymással a két Gábort 
egyéni alkatuk, temperamentumuk alapján: s jóllehet ez a 
különbség minden bizonnyal jelentős mértékben meghatározza 
— fejedelmekről lévén szó — egész történelmi „viselkedésü-
ket", majdnem axiómaként szögezhetjük le, hogy Móricz a 
Tündérkertben uralkodói politikájuknak nem a tartalmát, 
hanem a stílusát állítja szembe. Idestova hat éve, hogy leírtam 
ezt az - érzésem szerint - alapigazságot, s nem kis örömmel 
fedeztem fel utóbb egy nyilvánvalóan fiatal kritikusnak, Nagy 
Sz. Péternek az Új írás 1982/6. számában közölt írásában. 
Címe: Sodródó bábúk tárgya egy éppen engem is foglalkoztató 
könyv, Simonffy András Kompország katonái című „törté-
nelmi kollázsregénye". Nagy Sz. Péter azt írja, okosan és 
pontosan — ám korántsem elmarasztalón vagy kicsinylőn! —, 
hogy „e mozaikos visszaemlékezésekben nem apáink történel-
mét, hanem történelmük stílusát" fedezte fel. S ezt nem vélet-
lenül szúrom itt közbe, hanem mert mindkét (egyébiránt mű-
fajilag összemérhetetlen) könyv azt bizonyítja, hogy a törté-
nelem irodalommá alakulva még közvetlenebbül, még leple-
zetlenebbül szól — az író szándéka szerint is — mai életünkről 
és hozzánk. Ám erről is még alább; most vissza a „Gáborok-
hoz". 

A két regényalak, vagy ha úgy tetszik: ellentétük, mesterien 
kíséri végig az Erdély cselekményét — azért az egész Erdélyét, 
mert Báthory Gábor szinte mint hazajáró lélek van jelen a 
műben mindvégig: az élők emlékezetében, tettei következ-
ményeiben és nem utolsósorban, kísértetiesen és baljóslatúan. 
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Annában. Persze az író ezt az antagonizmust nem vegytisztán 
állította elő, nem egyértelműen élezte ki; ha ezt tette volna, 
nem adott volna okot annyi vitára, vagy legalábbis nem szüle-
tett volna annyi ellentmondásos értelmezés. Csakhogy a mű 
hősei önmagukban is ellentmondásosak. A tizennyolc éves ifjú 
fejedelem a mesék tündöklő fényében, dicsfénytől övezetten 
lép színre: magabiztosan, országok várományosaként, szívek 
hódítójaként, ösztönös és majdnem zseniális politikai éles-
látással, szárnyaló képzelettel: elmosódnak benne ábránd és 
valóság határai. íme, a teljesség kedvéért a szinte minden 
tanulmányban ismétlődő alapidézet: 

„Mit tudsz te arról, mi volt az én álmom: a szabad és független 
Erdély, amely mint egy vár áll a világ közepén s szövetségese minden 
szomszéd hatalom: Oláhország, Moldva, Lengyelország, Magyarország. 
Környöskörül sík országok s közepén a büszke vár, az erdélyi hegyek 
belsejében a magyar fajtának boldog tündérkertje..." 

S ennek a tündérkirályfinak a tervei alapjában véve nin-
csenek is erkölcsi és társadalmi jogcím híjával: Báthory Gábor a 
gőgös erdélyi arisztokráciával ellentétben mintha inkább oda 
tudna figyelni a szegény dolgozó nép sorsára és megpróbál-
tatásaira, hiszen ifjúkorában volt idő — a regényben ezt fel-
emlegetik! —, amikor társadalmilag kitaszított árva Toldi 
Miklósként némileg maga is egy sorban élt velük; szereti magát 
egyszerű emberekkel körülvenni, örül ragaszkodásuknak, s 
vannak pillanatok, amikor szinte meg tud győzni arról: ő az, 
aki megváltani hivatott kicsiny népét, nemzetét és birodalmát. 

A regény azonban eleve úgy van megszerkesztve, hogy 
Báthory mellett (a Tündérkertben némileg még mögötte) ott 
áll Bethlen. Akkor még nem tudhatni, hogy ő Báthory eljö-
vendő utódja, a majdani nagy fejedelem. S valóban, mekkora 
különbség, milyen áthidalhatatlannak látszó ellentét! Bethlen 
nehézkes, komor, csupa aggályoskodó fontolgatás, csupa 
szürke, kiábrándító és népszerűtlen igazság, melyeket azok sem 
hallgatnak szívesen, akik máskülönben hisznek neki s akiknek 
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az érdekeit szolgálja. Móricz Báthoryja igen hamar kimutatja a 
foga fehérét, mint erőszakos, irigy, hiú és parázna zsarnok, egy 
történész meglátása szerint: a magyar történelem III. Richárd-
ja. Szociális fogékonysága, plebejus vonzalmai demagógiává és 
szűkkeblű nacionalizmussá torzulnak, a benne lobogó emésztő 
láng, mely kezdetben a zseni tüzét sejtette, egy hatalomra 
vágyó, kevély barbár részeg mámorába fúl. 

„Mi ez a kis magyarság itt, egy marok. . . Csináljunk belőle 
szászt? . . . Megtanítsuk míveskedni, kalapálni és szabni, varrni, hogy 
üljön a fenekén? . . . Nem erre kell nekünk a magyar. . . Vagy hagyjuk 
kiverni a hegyekbe oláhnak? . . . Kecskét legeltetni és juhtúrót zabál-
ni? . . . Nem uram, a magyar és a ló együtt születtek és együtt repülnek 
bele a világ pofájába.. ." 

S hogy ahhoz törökké kelletik lenni? „Az csak szó" — 
mondja Móricz Báthoryja a nagy sovén tiráda záróakkord-
jában. A ló: Báthorynál jelkép és vezérmotívum, másutt is 
helyet kap borgőzös elmélkedéseiben. „Lóra ülni s keresztül 
gázolni a leigázott emberi csürhe hátán." Aki így jellemez, 
félreérthetetlenül ítélkezik. Lovakról ábrándozik Móricz 
Bethlene is: „ötvenezer l ó . . . Micsoda álmai vannak ennek a 
fejedelemnek" — ámuldozik Rhédey. A mesebeli tündérkert 
helyébe így kerül egy hozzáértőn igazgatott nagyobbacska 
paraszti birtok. Vagy mondjuk inkább parcellának? Parcel-
lának nevezi Móricz Erdélyt egy 1937-es naplójegyzetében, 
melyben arról szól, hogyan kereste már az első világháború 
éveiben „a hőst, aki a mai Magyarországot képviseli" (Móricz 
V.: Tiz év. IL 52.) s hogyan találta meg Bethlen Gáborban, a 
fantáziájának való uralkodót, aki árvafiú, népi eredet.. . Azért 
időzöm el ennél a részletnél, mert kitűnő adalékot szolgáltat 
ahhoz is, mint öntötte Móricz, a vérbeli és ösztönös művész a 
politikai és alkati stíluskülönbségeket nyelvileg is formába. Az 
Erdély valósággal stilometriai vadászterület, egy kissé Móricz 
stílus-laboratóriuma is. Ahogyan Simonyi és az alföldi pásztor 
párbeszédében a Barbárok alkotó korszakának kifejezési esz-
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közeire ismerünk, úgy érzünk rá A nap árnyékában — s ennek 
nagy jelentőséget tulajdonítunk - a fiatal korára emlékező 
fejedelem szavaiban Joó György stílusára. 

Ha nem is döntően, de nyelvi stílusának könnyen felismer-
hető elemeivel nyomatékosítja így Móricz a „Gáborok" ellen-
tétének azokat az elemeit, melyekben — az analógiák hátterén 
- annál jobban kidomborodik a különbség. Két nagyszabású 
egyéniség, mindkettő sanyarúnak mondott, árva és szűkös 
ifjúkor után Erdély fejedelmi székében. A maga módján mind-
kettő nagyralátó és szertelen: mindkettejük „jó hadi ember" 
(hiszen Bethlen is hadi célokra tenyészti lovait), s mégis 
mintha úgy állnának egymással szemben, mint a rombolás az 
alkotással, a betegség az egészséggel. Mindez pedig a szövegben 
jelen levő s igazolható irodalmi tény. Szándéka, végső monda-
nivalója felől Móricz nem hagyja bizonytalanságban az olvasót. 
Ha tenné, sem kárhoztathatnánk; de nem teszi. 

S ezekután térjünk még vissza, Báthory Gábor jellemzése 
után Móricz Bethlenére. Az ő szüntelen bölcselkedése, óvatos 
latolgatása a regény során egyre inkább mint az államférfiúi 
bölcsesség és előrelátás példája tündököl fel. S tudjuk, hogy 
egyszer majd akképpen fog cselekedni, ahogyan a Tündérkert-
ben (ismét egy sokat koptatott idézet) Báthorynak tanácsolja: 

„A fejedelemnek, nagyságos uram, nem lehet olyan álmot álmodni, 
amilyet akar: csak amit lehet . . . Nem is csak, amit lehet: de amit 
kell .. S itt nincs más álom, csak az az igazság, hogy szegények 
vagyunk, kicsinyek vagyunk, tudatlanok vagyunk s mi vagyunk mások-
nak rabszolgája..." 

S amikor önkéntelen és őszinte hódolattal csodálja meg 
Báthory nagyvonalú koncepcióit, még akkor is, még dicsérete 
is figyelmeztetés, óvás és korholás, ez is kulcsfontosságú 
idézet: 

„A Nagyságod akaratja mind lehetőség, semmi lehetetlenség abban 
nincsen: csupán a szívós és nehéz munka kell hozzá, amely lassan, 
csöndesen, mint az árvíz, nyomról-nyomra végigvigye..." 
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Ez az ellentét a regényben élesen és vitán felül pártosan 
sarkítva van; azt hihetnők ennélfogva, hogy félreérthetetlenül. 
De a történelmi és irodalmi tapasztalat — s végső soron maga 
az élettapasztalat is — azt igazolja, hogy a szembeállításban 
több rejlik, mint első pillantásra gondolni lehetne: erény és 
bűn itt nem fekete-fehér kontrasztban nyilatkozik meg, a 
bátorság és az esztelen vakmerőség, a bölcsesség és az óvatosság 
közötti határ ködbevész: itt nem csupán észokok döntik el, 
merre hajlik a kritikus értelmezése, itt történelmi hagyomány, 
egyéni temperamentum, előítéletek és illúziók is közrejátsza-
nak. Hogyan is lett volna másképpen lehetséges, hogy az egyik 
kritikus Báthoryban a megalkuvást nem ismerő, bárha elvetélt 
forradalmiság képviselőjét látja, s vele szemben Bethlenben a 
kompromisszumra hajlamos reformizmusnak majdhogynem 
gerinctelen megtestesítőjét, míg a másik ugyanakkor meg van 
győződve arról, hogy Báthory Gábor az ellenforradalom — 
netán a fasizmus? - sötét erőit jelképezi, Bethlen pedig a 
polgári demokráciát. „Ha ennyire ellentétes értelmezések 
születnek egy művészi alkotásról, nem alaptalan azt felté-
telezni: a megközelítés horizontja szűkebb a szükségesnél" — 
írja Veres András (Mü, érték, müérték, Bp. 1979. 229.) De 
vajon nem inkább a mű gazdagságáról tanúskodik-é ez, nem a 
művészi érték egyik ismérve-é? 

Megengedjük, hogy — az idézeteket leszámítva — az álta-
lunk adott jellemzésben a jelzők pontossága vitatható, önké-
nyes, elnagyolt, ám nagyjából talán mégis elfogadhatóan érzé-
kelteti, ha nem többet, az író koncepciója, szándéka szerinti 
ellentétet. De a stilisztikai eszközökön túl a műben foglalt 
irodalmi tények is azt bizonyítják, hogy Móricz a szó tragédiai 
értelmében két egyenrangú, egymással mérkőzőképes hőst 
alkotott; ezért keletkezhetett a műnek annyi ellentmondásos 
értelmezése. Külön is hangsúlyozni kell (visszatérve Nagy 
Lászlónak a vitában elfoglalt álláspontjára s a Bethlen-kép mai 
állására), hogy az Erdély írója korántsem eszményítette 
Bethlent. A nagy fejedelemben Móricznál is fellobban a gyilkos 

1 ") + 1 ЛО Л It 
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indulat; nemcsak Nagy László véli Báthory meggyilkolta-
tásában részesnek s Benda Kálmán elvben képesnek rá, a 
jámbor bibliás fejedelem maga is megérzi szívében Dávid király 
bűntudatát, ki a szép Bér-Seba féijét, Úriást, csatába vezé-
nyelte, hogy eltegye láb alól. Báthory Anna hites férjéről van 
szó. „Mit számít e Jósika Zsigó. Senki. Van három olyan 
szikáriusa, akármelyik megköti a . . . halotti bokrétáját." 
Avagy kell-e elszörnyülködtetőbb fejedelmi pragmatizmus 
annál, ahogyan a Báthory-ládákat felnyitni vonakodó Kassait 
tömlöcbe vetteti? Nem, Móricz semmiképpen sem „szépíti" 
Bethlen cselekedeteit, sem tulajdonságait. A nagy fejedelem 
külső látszatra is elmarad Báthory ragyogónak és hódítónak 
ábrázolt egyénisége mögött. Igaz, céltudatos és kemény, de 
belsőleg mennyi bizonytalanság, mennyi gátlás! Farkas úrral, 
családja előkelőbb ágáról leszármazott atyjafiával szemben 
valósággal kisebbrendűségi komplexusban szenved, valami 
szociális alsóbbrendűség érzetével társalog vele, holott ő a 
fejedelem s az hozzá képest semmi; s programjának elfogad-
tatását, előkelő rokona meggyőzését személyes s egyben jel-
képes fontosságú ügynek fogja fel. Hasonlóképpen viszonyul 
sógorához, Rhédeyhez is; itt a társadalmi komplexushoz még 
fizikai motívum is járul, a szép szál férfi iránti már-már irigy-
kedő csodálat. Maga Báthory pedig Bethlennek bizonyos 
tekintetben tagadhatatlanul eszménye, részvéttel elegy hódo-
latának tárgya: mindvégig úgy érzi — s úgy mondja! — hogy 
Báthory az örök első, ő maga Báthory vagy legendává magasz-
tosult emléke mögött csupáncsak az örök második. Szó sem 
lehet Móricznál holmi Bethlen-kultuszról. Megjegyzendő, hogy 
az Ady—Móricz párhuzam, melyet Móricz ma már köztu-
domásúan a Báthory—Bethlen ellentét mögé bújtatott, csak 
lényeges megszorításokkal vehető tudomásul. Igaz, hogy az 
ittasan dadogó Báthory leírása még fiziognómiailag is egyezik 
azzal, amit Adyról jegyeztek fel a kortárs emlékírók, de ez 
véleményünk szerint nem több, mint intuitív részmegfigye-
lések művészi hasznosítása; mindaz, amit Ady és Móricz 
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viszonyáról tudunk, ellene szól annak, hogy e regénybe stilizált 
párhuzamból távolabbi következtetéseket vonjunk le. 

De itt kell szólani Báthory Annáról is, Móricz Bethlenének 
e fájó s forró szerelméről. Nem különösebben fontos, mit 
híresztel róla a történelmi mendemonda. A - Keresztury 
Dezső fordulatával élve - „gond nélkül szerelmeskedő ,vad-
leány', a ,tündéri, szálló hattyú'" iránti szenvedély (1. Magyar 
Szemle, 1935. 145—156.), ez az életfogytiglani sóvárgás egy 
elképzelhető, mert kézzelfogható s mégis szertefoszló álom-
világ után a nagy fejedelemnek Móricz ábrázolásában leg-
sebezhetőbb pontja, lelkiismeretének, emberi tartásának és a 
„körülötte forgó Báthorizmus"-nak (vö. Nagy László: Sok 
dolgot próbála Bethlen Gábor. Bp. 1981. 112.) valósággal 
Achilles-sarka. Itt is kinálkozik analógia a Móricz-mű és a 
móriczi szemlélet egészével. Állítjuk, hogy Bethlen Báthory 
Anna iránti szerelmében felismerhető — más, kézenfekvőbb 
hasonlatosságok mellett — a Rokonok Kopjássának Boronkay 
Magda iránti sajgó, fölfelé tekintő hódolata is, csakhogy az 
Erdélyben a hatalma tetőpontján levő, sikeres férfiú tehetetlen 
haragjával párosulva. Annában, aki egy elképzelhető másik, 
felszabadultabb, szárnyalóbb élet lehetőségét csillantja meg 
előtte, mintha a nagy történelmi dilemma magánéleti válto-
zatát élné meg: kis világában a nagyvilág mását. S ha figyel-
mesen olvassuk az Erdély köteteit, azt kell mondanunk, hogy 
minden ellenkező látszat ellenére, Báthory Anna elérhetetlen 
maradt Móricz Bethlene számára: egyetlen parancsszavával 
szeretőjévé tehette volna, ha kedve tartja, de bármily csodá-
latosan hangzik — ha van még szaván fogható szöveg — ez sem 
adatott meg neki vagy másképpen szólva, ezt sem engedélyezte 
önmagának; lekötni pedig élettársként, gyermeke anyjaként 
éppoly lehetetlenségnek tűnhetett Bethlen szemében, mintha a 
holdsugarat akarná ketrecbe zárni. Márpedig a Móricz ábrá-
zolta Bethlen szemében a lehetetlenség a bűnnél is nagyobb 
bűn. Ezért taszítja el A nagy fejedelem zárójelenetében oly 
ádáz haraggal Annát, s gyújt rá „szívének nagy keserűségében, 
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szörnyű fájdalmában (akárcsak Joó György szól A boldog 
ember végén „lelke nagy bánatában"!) — Báthory Gábor 
nótájára. 

A mondottak alapján talán summázhatom fejtegetéseim 
lényegét. A Tündérkert (s az Erdély) két főalakját nem a jó és 
a rossz szabványaihoz igazodva állítja elénk a szerző, hanem 
mint két, sok tekintetben (de korántsem minden tekintetben) 
ellentétes fejedelmi alkatot. Ám művészetének leglényegéhez 
tartozik, hogy azért mégis egyértelműen állást foglal. S bár-
milyen hatásosan festi is Báthory Gábor lenyűgöző egyéni-
ségét, végső soron űgy ábrázolja a két fejedelem ellentétét, 
hogy a kevésbé csillogó Bethlen kerüljön ki győztesen: ha nem 
mint lelkesítő eszmény, hát mindenesetre mint követendő út. 
Aki nem tud érte a mű nyomán mint regényalakért rajongani, 
az is megérzi benne, ha nem mást és többet, a helyzet ki-
követelte „szükséges rosszat", amivel szemben nem valamilyen 
megismert és abszolút jó áll, hanem a Báthory Gábor alakjában 
testet öltött „szükségtelen rossz". 

c) Nemcsak irodalmi, hanem történelmi szempontból is az a 
leglényegesebb, hogy Móricz úgy állítja szembe Báthoryt 
Bethlennel, mint egy elvetélt történelmi eshetőséget a meg-
valósulttal; ebben a senkitől sem vitatott körülményben érzem 
összpontosítva a mű alapeszméjét. Igen érdekes és tanulságos 
nyomon követni, hogyan vívódott Móricz a kérdéssel az Erdély 
másfél évtizedes érlelődése során s még azután is, egyre ala-
kulón, változón, önmagát százszor cáfolón, helyesbítőn, 
megkérdőjelezőn. Egy alkalommal, 1935-ben - már a mű 
befejezése után — Kossuthtal méri össze Bethlent. 

„Kossuthnak sejtelme sem volt a realitásról. Bethlen, ahol megállott, 
azonnal épít. Kossuth legfeljebb soha végre nem hajtott s végre nem 
hajtható tervezeteket szül. Bethlen a cselekvő' ember, Kossuth a szószár-
nyalás szivárványának varázslója, Bethlen a parányi Erdélyből európai 
nagyhatalmat teremt meg, Kossuth a semmiből a legragyogóbb semmit." 
(Móricz Virág: Tíz év. I. 277.) 
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Utóbb majd, nem sokkal rá, egy más reflexió kapcsán 
elégtételt szolgáltat Kossuthnak és leszállítja a piedesztálról 
Bethlent, később ismét változik a kép. De az idézett passzus, 
bár rögtönzött s némileg impresszionista jellegű, valami 
mélyebb tipológiai megérzést sejtet, melyen belül esetleges, 
egyedi és egyszeri körülmény, hogy Báthory Gábor nemcsak 
álmodozó volt, hanem kegyetlen despota is. Kossuth igazán 
nem volt az Széchenyi ellenében, amint Ady sem Móricz 
Zsigmond ellenében. A móriczi megfogalmazásban légvárak 
állnak szemben a módszeres, eredményes aprómunkával. S ha 
már Széchenyit említettük mint a jelzett tipológián belül 
Kossuth természetes ellenpárját: ő, amikor a Kelet Népében 
nemcsak okosan, hanem leleményesen is bizonygatta, hogy 
„zavarnak vezéreltetik a nemzet", a kossuthi politikától való 
idegenkedését egy rendkívül találó kis történetben (is!) meg-
fogalmazza. A történet hőse egy bizonyos arisztokrata, ki 

„beteges állapotban lévén.. . kosztba egy főtől talpig becsületes 
molnárcsaládhoz szegődött. Kimondhatatlan jók és jámborok valának e 
család tagjai, igazi Philemon és Baucis-féle szívűek; de annál keményebb 
volt a lúd stb., mit a szegény báró asztalára raktak, úgy hogy minden 
szívesség mellett bizony napról napra hitványabb lőn a már sírhoz közel 
járó nyavalygó. De ő tűrt, míg bizonyos alkalommal bizonyos nagyúri 
dáma jó szíve és szép keble súgtában a molnárcsalád nagy erényeinek 
dicsérésére meg nem ered; mikor a báró, ezt többé nem állhatván, 
legnagyobb indignatiora fakad és e botránkoztató szavakat ejté ki : »Bár 
volnának tolvajok e becsületes molnárok és lennének inkább jó sza-
kácsok.«" 

Széchenyi iróniája közismerten kérlelhetetlen, cinizmussal 
azonban aligha lehetne vádolni: anekdotája, ha nem bizonyítja 
is, de mindenesetre illusztrálja azt a tételt, hogy a magyar 
történelmen tűnődőknek - minden etikai megfontoláson túl 
vagy attól függetlenül — nem a legcsekélyebb gondjuk volt az 
eredmény kérdése. Ez persze nem magyar sajátosság, legfeljebb 
annyiban szembetűnőbb, amennyivel hányatottabb a nemzet 
történelme. Hogy a főzéshez a jószándékon kívül hozzáértés is 
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szükségeltetik, bizonyára köznapi igazság, de azoknál a nem-
zeteknél, amelyek uralkodó politikai bölcselete társadalmi-
történeti okokból a romantikában tetőzik, mindig újra meg 
újra fel kell fedezni. Ebből az utilitarista nézőpontból kiindulva 
bátran állíthatjuk — s ennek a vitázó felek egyike sem mondott 
ellent - , hogy Bethlen Gábor fejedelemsége a magyar törté-
nelem egyik kétségtelen „sikerélménye" volt. Ám kutassa 
tovább a történettudomány Bethlen trónra emelkedésének, 
országlásának részleteit, firtassa hipotetikusan, mit tehetett 
vagy tett volna Báthory Gábor, ha akár Bethlen egyenes 
kezdeményezésére, akár egyéb okokból oly tragikusan vége 
nem szakad uralkodásának. Bethlen megtette, amit tett. 
Tizenhat évig valóban meg tudta őrizni kicsiny országa vi-
szonylagos biztonságát, védettségét, konszolidáltságát. A róla 
elmondható dicséreteknek nem legkisebbike a török krónikás 
feljegyzése: „Ez a hitetlen pedig az Iszlám seregein soha sem 
segített, mert mindegyre csak a saját országára volt neki 
gondja." (Hóman-Szekfű: Magyar Történet. Bp. 1936. 
IV. 74.) 

A móriczi regényciklus alapeszméje: későbbi korokra s 
elsősorban Móricz korára szóló érvénnyel vázolni egy sikeres 
politikai koncepciót és stílust. A történeti igazság — ha tör-
ténelmi megismerésről van szó — természetesen, s ezt nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, előbbre való a szépíró fantáziájánál, s 
nem lehet semmiféle más szempontokra hivatkozva elhallgat-
tatni. Itt azonban a kettő nem került ellentmondásba: ha 
értelmező szándékkal közelítjük meg Móricz művét, nem az a 
feladatunk, hogy a történelmet a szerző fejére olvassuk, hanem 
hogy Móricz gondolatát az olvasó számára elmélyítve kom-
mentáljuk. Móricz számára sem Bethlen személye volt a leg-
fontosabb: említett naplójegyzeteiben olykor igen szkeptikusan, 
sőt elmarasztalón nyilatkozik róla, már-már a maga alkotta 
portrét is hatálytalanítva. De — mint már mondottuk — 
Bethlen útja megmaradt számára szinte minden időkben 
követendőnek, saját korában mintegy a magyar progresszió 
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„városos Magyarországával" egyértelműnek. Amit a történet-
tudós nem engedhet meg magának, azt a művész megtehette és 
megtette: a 17. századi Erdély konkrét és megismételhetetlen 
históriáját — amilyennek ő látta — üzenetté, korparanccsá 
formálta. S mellesleg (a szigorúan történelmi és irodalmi 
szempontokon túlnézve, de vajon csakugyan mellesleg-e? ) a 
mai külföldi s nevezetesen cseh olvasó számára vonzó és 
pozitív üzenetté. 

Egy olyan országban, amely alig bírt felocsúdni az első 
világháború borzalmas aléltságából, komoly figyelmeztetésként 
hangozhattak a regénybeli Bethlen szavai: „ . . . kész e hármas 
nemzet mind vérét s mind életét kiontani a hazáért, míg rációja 
vagyon, de sajnálná ócska bocskorát is elnyűttetni hiábavaló 
herce-harcokon." Abban az országban, melyben akkortájt a 
militarista és irredenta frazeológia mindent elárasztással 
fenyegetett, Móricz Bethlene a józanságot és konstruktivitást 
hirdeti: 

„Mert ezen kisded országocskának tudnia kell magáról, hogy szűkek 
a határai. . . hogy embernek hazájáért úgy méltóságos állapotban, mint 
barompásztor alacsonyságban egyformán jól kell szolgálnia: tehát 
nemcsak teherviseléssel és élete fogyatásával, hanem főképpen ember-
séges polgári munkával. . . Kis országot a nagyhatalmak egy rossz 
percért árvízként gázolhatnak keresztül.. . Kis országnak más politikája 
nem lehet, mint veszteg ülni s gyarapodni polgári mesterséggel, amiben 
l ehe t . . ." 

Egy olyan országban, ahol az idő tájt ezernyi zavaros for-
rásból ömlött a misztikus babonák és előítéletek szennyára-
data, Móricz Bethlene — vallásos frazeológiába burkolózva is 
felvilágosultan és tévedhetetlenül rámutatot az élet anyagi 
alapjának és szellemi felépítményének összefüggésére: 

„. . . én már sokat éltem és sokat tapasztaltam, de egyebet az élet-
ben nem láttam, csakhogy mindennek oka vagyon és minden Istentől 
vagyon . . . Tudjátok meg, az emberek nyomorult életét soha nem lehet 
ostorral és máglyával megjavítani, csak kenyérrel.. . A boszorkányságot 
is csak kenyérrel lehet megszüntetni." 
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S milyen gyógyírként hathatott egy olyan országban, ahol 
akkoriban az ellenforradalmi kurzus embereket, osztályokat, 
nemzetiségeket uszított egymás ellen, a fejedelemnek a Tün-
dérkert végszavaként elhangzó bölcs és biztató szózata: 

,.Mindennek megjön a maga ideje . . . Alázattal kérem az országot, 
higyjétek meg, mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem 
eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk." 

így lesz a szövegen és szövegen kívüli adalékokon alapuló 
meggyőződésünk szerint hitelessé Móricz üzenete, melyet — az 
általa megismert és elismert történelmi valóságot respektálva, 
de egyben az írói fantázia lehetőségeit is gyümölcsöztetve, 
kora magyar valóságáról elmélkedve a mű befejezése után így 
foglalt szavakba: 

„Nincs Bethlen Gáborunk." 
RÁKOS PÉTER 

A SZECESSZIÓ STILÁRIS SAJÁTOSSÁGAI 
KOSZTOLÁNYI PRÓZÁJÁBAN 

1. Kosztolányi szecessziója sem az irodalom-, sem a stílus-
történetben még nem részesült kellő figyelemben. Amit előz-
ményként jelezni lehet, az lényegében csak annyi, hogy több 
kutató számol Kosztolányinál a szecesszió meglétével. így 
például Sőtér István (1966:137) úgy véli, hogy novelláiban van 
valami „a századforduló ízléséből, helyenként a szecesszió 
stilizálási módjából is". Czine Mihály (1973: 26) elismeri, hogy 
a szecessziós jellegű prózának is voltak eredményei, ezek közül 
„a kezdő Kosztolányi szecessziós színei"-t is kiemeli. Németh 
G. Béla (1979: 153) a Nero parabolisztikus-intellektuális jelle-
géhez viszonyítva Kosztolányinál a korábbi „szecesszió ér-
zelmes fölényé"-ről beszél. Tüzetesebben azonban senki sem 
foglalkozott Kosztolányi szecessziójával. így a kérdésnek a 




