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AZ ERDÉLY TÖRTÉNETI F O R R Á S A I 

A magyar történeti regényirodalom egyik legtöbbet vita-
tott alkotása Móricz Erdélye. A viták kereszttüzében 
Báthory, illetve Bethlen alakja áll, s rajtuk keresztül az a 
kérdés, hogy a bukott forradalom után Móricz Zsigmond mit 
és hogyan mond el koráról. E problémát vizsgálva a vita 
Nagy Péter Móricz Zsigmond című monográfiája kapcsán 
bontakozott ki.1 

„Azóta a vita lényegesen előbbre nem lépett;. . . Végleges meg-
oldáshoz a kérdés addig nem juttatható, míg valaki a művet össze nem 
veti a Móricz által használt forrásokkal, s így szövegkritikai alapon ki 
nem deríti az író valóságos művészi szándékait."2 

Ennek a munkának nyilvánvaló első fázisa az író leányfalui 
könyvtárának felmérése, ahol a trilógia történeti forrásai 
fellelhetők. 

Móricz Virág szíves vendégszeretettel kalauzolt, s rendelke-
zésemre bocsátotta a dolgozószoba egész kincsét. Ezúton is 
szeretném megköszönni segítségét, türelmét, kedvességét. 

Móricz szobájába lépve már az első körülpillantás biztató 
volt. Bethlen Gábor képe ott volt a falon bekeretezve a család 
és barátok fényképei mellett. S aztán a könyvtár . . . Egy-két 
könyvbe hirtelen belelapozva az író glosszáinak tömegére buk-

' A vita bibliográfiáját 1. Nagy Pcter: Móricz Zsigmond, Bp. 1975.3 

593-94. 
2 Nagy Péter: i. m. 594. Itt szeretném megköszönni Nagy Péternek, 

hogy erre a témára felhívta figyelmemet. 
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kantam. A szoba leghosszabb falán a földtől a mennyezetig 
sűrűn felhalmozva áll — egy szekrénnyel elválasztva — két nagy 
történelmi regényének, az Erdélynek és a Rózsa Sándornak 
történeti forrásanyaga. Móricz Virág elmondása szerint a 
háború alatt a könyvtár Móricz által összerakott pontos sor-
rendje megbomlott ugyan, de a könyvtár új rendezésénél is 
eredeti tematikai rend szerint kerültek a könyvek ismét a 
helyükre, legfeljebb a sorrend más. A könyvtárszoba másik két 
falán szépirodalom, kézikönyvek, lexikonok sorakoznak a ros-
kadásig iTEgrakott polcokon. A könyvek egy része egyforma 
sötétbarna, néha sötétzöld vászonba köttetve kerültek a pol-
cokra — nagyrészt Móricz Gyöngyi is Simon Andor munkáját 
dicsérve — gerincükön az MZs monogrammal s a könyv címé-
vel. 

A dolgozószoba ma már csak a könyveket őrzi, a folyóirato-
kat csak részben. Pedig Móricz haláláig olvasta, jegyzetelte és 
jegyzeteitette a Magyar Nyelvőrt; és a Századok minden 
fellelhető számát megvette a háború alatt.3 Ezek teljes egésze 
vagy töredéke ma Nyíregyházán a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban található. Folyóiratok közül most is ott van a Nyugat és a 
Történelmi Tár Leányfalun. 

Mikor gyűjtötte össze ezt a nagy terjedelmű és értékű 
könyvtárat? Alapjában véve folyamatosan, de ha egy téma 
miatt könyv kellett neki, járta az antikváriumokat, könyvkeres-
kedéseket, ahol el is tették számára a könyveket. Az Erdély 
anyagát saját vallomása szerint a háború időszakában kezdte 
gyűjteni. 

„A háború második felét s a forradalmi korszakot teljesen a törté-
nelemnek adtam. Összegyűjtöttem Bethlen Gábor leveleit s ennek a 
kornak lehetó'leg minden közleményét. Monográfiákat, naplókat, levele-
ket, a Századok teljes folyamatát s a Történelmi Tár egész sorozatát 
megszereztem s ezekben kutattam s kerestem a megnyugtató igaz-
ságot."4 

'Móricz Virág: Apám regénye, Bp. 1963.3 174. 
4 Móricz V.: i. m. 167. 



Az Erdély történeti forrásai 769 

Hozzátehetjük, hogy nemcsak a 17. századi anyag sorakozik 
a polcokon, hanem bőségesen találunk 16. és 18. századi 
dokumentációt és feldolgozást is. 

Móricznak történelem és filozófia iránti vonzalma már diák-
korától kezdve erős és maradandó. írói szárnypróbálgatásaitól 
kezdve egy életen át végigkíséri a történelmi téma regénybe-
formálása. 

„A legelső regényemnek, amelyet 1902-ben Kispesten írni kezdtem 
az volt a címe: György barát. Történelmi regény akart lenni. Szegedi 
Kiss István reformátor életét szerettem volna megírni. Nagyon tetszett 
nekem, mert énekelve járta be az országot."5 

Ennek a témának is megvan a forrásanyaga a könyvtárban: a 
sűrűn jegyzetelt Történelmi Tár 1904-es évfolyama, Horváth 
Mihály: Fráter György, és Veress Endre: Izabella királyné c. 
könyve. Ma már eldönthetetlen, hogy 1902-ben források alap-
ján kezdett foglalkozni Fráter György alakjával, vagy később, a 
könyv megvétele után tért vissza ismét a témához, bőségesen 
jegyzetelve, anyagot gyűjtve e korról. 

A forráskutató Móriczot azonban inkább az Országos 
Monográfia Társaság munkatársától számíthatjuk. A szak-
irodalomból ismert, hogy az író sokkal többet dolgozott itt, 
mint amire szerződése kötelezte. Nemcsak stilizálta a kötete-
ket, hanem írta is. Nagybánya történetét Móricz írta meg, s 
ehhez nyilván komoly forráskutatást végzett, s ekkor találko-
zott először az örökké levelező Bethlen Gáborral, aki oly nagy 
hatással volt rá. Ha elolvassuk Bethlenről szóló nyilatkozatait, 
tanulmányait, a levelező Bethlen az, aki mindig lenyűgözte. 

Általunk ismert első nagy vallomása Bethlen Gáborról 
1913-ból való levele, melyet Hegyaljai Kiss Gézának írt: 

ъHat új 'egényéről. . . beszél Móricz Zsigmond. Pesti Napló 
1934/26. 
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„Én az elmúlt időknek nagy hanghallgatója vagyok és Bethlen 
Gáborban látom a letűnt századok egyik legnagyobb magyarját, leg-
magyarabb nagyságát. Látni akarom embereiben a kort és megszólal-
tatni annak a kornak a hangját, amelyben elmélyedek. Már dereng a 
lelki látóhatáromon Bethlen Gábor mindenképpen vezérnek termett 
alakja. Helyenként úgy érzem: drámának kellene lenni a róla szóló 
írásomnak. De benső történéseivel, érzelmi áttüzedettségével a regény-
nek is lebilincselő hősi ura lesz. Maga a nyelve is érdekes, igen gondos 
tanulmányt igénylő része a megelevenedő Gábor királynak. . . . Terje-
delmét is látom már. Három kötetnél alább nem adom. Rövid, itt-ott 
nyers, de mindenütt emberi szólásai jellemfestők is, kortörténeti meg-
villanások is. Belülről én már látom Bethlen Gábort. . . . Arra a kér-
désre, hogy mikor? Mikor lesz könyvvé az írásom? egyelőre nem 
válaszolok, hiszen az írásom természete és tárgy hozza magával a lelki-
ismeretes nekid ölést."6 

1913-ban t e h á t már írni akar Bethlenről , a h á b o r ú alatt már 
gyűj t i a k o r t ö r t é n e t i anyagot , ső t dolgozik is a kor alapos 
megismerésén . 7 

Az író visszaemlékezései, levelei, jegyzetei seg í tenek abban, 
hogy pon tosan megál lapí thassuk mikor kezde t t tör ténelmi 
regénnyel , m a j d Bethlen korával foglalkozni, m i k o r kezdte a 
fe jede lem korá ró l szóló k ö n y v t á r á t kiépíteni. Hogy mikor lett 
a dédelgete t t szándékból valóság, a tervből regény — abba még 

6Móricz Zsigmond levelei. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: 
F. Csanak Dóra. I—II. Bp. 1963. A levél 1913. febr. 7-én kelt. I. 
82. sz. (Továbbiakban: M. Zs. Lev.) 

1 Hogy a háború alatt már Bethlen korával foglalkozik több cikke 
egybehangzóan tanúsítja. 1918. szept. 29-i Néplapban feltehetően az 
ő tollából jelent meg a Maximális árak Bethlen Gábor idejében c. 
cikk. (Nagy Péter: i. m. 183.) E feltételezést alátámasztja az is, hogy 
glosszáiban a 17. sz-i pénz vásárlóértékét átszámítja saját korára; 
„Tizenkét év óta foglalkozom Bethlen Gábor életével és történe-
tével. . . Nyugat, 1925. II. 381.; „Amikor a háború tetőpontján dúlt 
nagyon elkeseredtem a magyarság jelene és jövője fölött. Vigasztalást 
kerestem a történelemben és Bethlen Gábor alakja nyugtatott 
meg . . ." Pesti Napló 1934/26; Okmánytár a hódoltság történetéhez 
c. kötetben a 22. és 33. oldalon kézzel írta be a dátumot: 1919. VI. 
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beleszólt Miklós Andor is! 1920-ban az Athenaeummal kötött 
szerződésben a Meséskönyv és a Rózsa Sándor mellett szerepel 
Bethlen Gáborról szóló regény is. Kötelezi magát, hogy 
„ . . . 1922 újévre vagy Bethlen Gáborról, vagy más témáról 
egy kész nagy regényt hozok. . ."8 Tekintettel arra, hogy a 
kiadó Rózsa Sándorról írandó regényt nem kívánt közölni, 
Móricz nyilván fokozottabb figyelemmel fordul a rég múlt 
idők felé. A Tündérkert megjelenéséig történelmi búvárkodá-
sának inkább drámai termékei vannak. Ide sorolható a félbe-
maradt ZWzsa-dráma.9 (Ennek alapforrása az író által sűrűn 
jegyzetelt monográfia, Márki Sándor: Dósa György, Bp. 1913. 
s valószínű ezért jegyzetelte Fraknói Vilmos: Werbőczi István 
Bp. 1899. с. könyvét is.) Ekkor ír néhány egyfelvonásos 
drámát, melyre „ . . . úgy szoktunk tekinteni, mint az Erdély 
f o r g á c s a i r a . . 0 Ekkor íródhatott A vadkan is ,1 9 Deák 
Farkas: Forgách Zsuzsanna c. történeti életrajza alapján, mely-
ben a dráma vázlatterve ma is olvasható. 

Mindez azért figyelemre méltó, mert irodalomtörténet-
írásunk csak sejtette, de nem térképezte fel, hogy Móricz 
milyen mértékben támaszkodott történelmi témájú munkáiban 
a történelem pontos ismeretére. Bátran állíthatjuk, hogy nem 
nyúlt úgy történelmi témához, hogy ahhoz alapos előtanul-
mányt ne folytatott volna, sok esetben történészt megszé-
gyenítő alapossággal.12 Nagyon is megalapozott, a forrást is 
kutató Móricz véleménye a csak mesélő Jókai történeti regé-
nyének légből kapott világára: 

SM. Zs. Lev. I. 142. sz. 
'Móricz V.: i. m. - Függelék. 
1 "Nagy Péter: Drámai arcélek. Bp. 1978. 215. 
I 'Nagy P.: uo. 219, 221. 
I I Móricz Virág elmondása szerint a 11-15. századról azért nem 

írt Móricz, mert nem tudta volna kellőképpen dokumentálni. Kevés 
magyar nyelvű forrást talált (szinte semmit!) és alapos forrásismeret 
nélkül nem akart egy kort regénybe önteni. 
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„Mikor történeti regényhez nyúltam, elővettem az Erdély arany-
korái, de harminc-negyven oldal után letettem. Nem tudom olvasni. 
Nem elég, hogy teljesen légből kapott, hogy történelmi gyökerei csak 
olyanok, mint a pipafüst vékony csíkja, amely odafent bodrokká s 
felhőkké terebélyesedik, de azért csak dohányfüst marad s nem valósá-
gos felhődzés. . ."1 2 

A forrásolvasás — rögtön leszögezhet jük, hogy elsődlegesen 
a for rás s kevésbé a monográf iák — Móricz nagy szenvedélye. A 
Tör ténelmi Tár 1894-es évfolyamában egy ott fe lej te t t sárguló 
papír lapon a fo r r á sku ta tó Móricz Zsigmond vallomása olvas-
h a t ó : 

„Az e|mbe]r úgy merül bele az adattárba mint úszó a vízbe. Habzsol 
és öblöget. Egyszerre egész tüdővel és m[inde)n izmával érzi az elmúlt 
idők levegős, egészséges életét"14 

A történész-Móricz, e szenvedélyéért az író-Móriczot el is 
marasztalja • 

„Túlsók epizódot vettem fel. Amit leltem az aktákban mindent 
behabzsoltam, s emiatt Báthory jellemének a kialakulása s az esemé-
nyek vezetése nagyon zavaros helyenként. Tulajdonkép csak két nagy 
epizód tiszta: a széki királygyilkosság, amit a kor krónikásától készen 
kaptam és semmit sem akartam elhagyni, — a másik Báthory halálának a 
leírása, amit szintén a krónikából vettem és objektív tisztaságban akar-
tam megőrizni. Ugyanígy készen kaptam a török szultán jelenet szöve-
gét.'" 5 

1 ^Jókai. In: M. Zs. Összegyűjtött művei Tanulmányok. 1. Bp. 
1978. 438. 

14 M. Zs. jegyzetelés közben sok rövidítést használt. Ezek feloldá-
sáért Móricz Virágnak ismételten köszönetet mondok. A széljegyzetek 
közlésénél l 1 jelbe került a feloldás. Csak a nyilvánvaló ékezethibá-
kat javítottam, az interpunkciókat nem. 

15Móricz V.: Tíz év (kézirat) 209. lap. M. Zs. naplója Leányfalu, 
1934. szept. 27. A fonások: Szilágyi S.: Báthory Gábor Bp. 1882. 78 
skk.; Szamosközy históriája; Szalárdi krónikája; Tört. Tár 1904. 
Tholdalagi évkönyve Tört. Tár 1881. 
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(Egy apró példa hadd illusztrálja e két följegyzés igazát. 
Károlyi Zsuzsannáról szóló könyvben Móricz aláhúzza a követ-
kező mondatot: „és hal nem jutott volt Bethlen Gábornének" 
a margóra kivetíti: „Hal? ". A következő oldalon arról olvas-
hatunk, hogy a fejedelemasszony gyenge szervezetű, aggódó.16 

Móricz ezt is aláhúzza, s ebből a két adatból kerekíti ki a 
nagyenyedi piaci incidenst, ami miatt elhagyta Károlyi 
Zsuzsanna a várost, amibe belebetegedett, s kerekít hozzá egy 
féltékenységi rohamot.17) 

Móricz munkamódszere nyomon követhető a könyvekben. 
Ha valamit kézbe vett, olvasott az a könyv viseli a nyomát. A 
szennycímlapon felírja, hogy mit, hol talál; továbbá találhatunk 
itt családfákat; török szultánok, magyar királyok, erdélyi feje-
delmek uralkodásának a pontos kronológiai sorrendjét. A legtöb-
bet forgatott köteteknél sűrű széljegyzetek és aláhúzások sora 
olvasható. Időnként egy-egy forrással vitatkozva utal egy 
másikra. Sokszor forráskritikai elemzés és kiegészítés is talál-
ható a glosszáiban. Mindig pontosan vezeti, hogy ki, hány éves; 
pontosan tudja regényhősei életkorát, s a köztük levő kor-
különbséget. A dátumokat feloldja, pontosítja, kiszámítja, 
hogy a leírt esemény a hét melyik napján történt, s ugyancsak 
kiszámítja mikor van húsvét, pünkösd. Széljegyzeteiből olvas-
ható ki az is, mi a pénz vásárló ereje a 17. században: pl. az 
akkori áruk árát összeveti az 1919-es azonos árucikkek árával. 
Külön gyűjteményt lehetne összeállítani arról, hogy a korabeli 
nyelvhasználatot mennyire figyelemmel kíséri. Hasonlóképpen 
gondosan gyűjti a használati tárgyakról való tudnivalókat, 
a szokásokat, a divatot. Ez utóbbit leírások alapján néha 
le is rajzolja. Még térképet is készít. E felsorolást lehetne 
még bővíteni, de egy dolgozat keretében forráskritikai elem-
zést — ilyen mennyiségű jegyzetanyag alapján — nem lehet 

1 6 Bodrogi János: Károlyi Zsuzsánna fejedelemasszony. Nagy-
Enyed. 1899. 27. 28. 

" M . Zs.: Erdély. Bp. 1970. 748-52. 
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elvégezni. A regény és az iró könyvtára a lap ján — a forrásanyag 
ismeretében e lkü lön í the tők a legfontosabb alapmunkák, 
amelyből k i n ő t t az Erdély. A legalaposabb fe l tárás t Bethlennel 
kapcso la tban végzi el, s t a l án az Erdély b ib l iá jának is tek in t -
h e t ő az a könyv, amiről így ír: 

„ . . . egyszer egy antikváriusnál egy kopott régi könyvet vettem, 
gyönge iskolai kötésben, kívülről megnyütten, belölről olvasatlanul sár-
gultan: Sziládi Áron és Szilágyi Sándor Török-magyarkori Állam-
okmánytárának első kötetét. Olvasni kezdtem. A könyv 1868-ban jelent 
meg s 1540-től 1626-ig 143 okirat, csaknem mind magyarnyelvű levél 
szövege van benne s a 89-ik irattól kezdve valamennyi Bethlen eredeti 
levele, vagy hozzá intézett diplomáciai irat.'" • 

a) Bethlennel kapcso la tos további f o n t o s forráskiadványok, 
amelyeke t Móricz használ t : 

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Bp. 
1897. Evvel egybekötve: Gindely Antal: Okmánytár Bethlen Gábor 
fejedelem uralkodásának történetéhez. Bp. 1890. 

Gindely Antal-Acsády Ignác: Bethlen Gábor és udvara. Bp. 1890. 
Lukinich Imre: A bethleni gr. Bethlen család története. Bp. é. n. (bár ez 

nem a Bethlen Gábor-féle ág!) 
Szalárdi János Siralmas magyar krónikája kilencz könyvei (a kiadás nem 

azonosítható, mert a belső címlap hiányzik) 
Kemény János Önéletírása. Kiadta Szalay László. Pest, 1856 (E két 

kiadványt azért vesszük ide, mert Bethlen uralkodását Erdély 
„aranykoraként" ők említik először.) 

b ) A regény főbb alakjairól is külön k ö t e t e k vannak Móricz 
könyv tá r ában , sűrűn jegyzete lve mindegyik : 

Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története. Bp. 1882. 
Bodrogi János: Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony. Nagy-Enyed 1899. 
Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gr. Thurzó Imre, (1598-1621). Bp. 1888. 
Mika Sándor: Weiss Mihály, Bp. 1893. 

" M . Zs.:.Bethlen Gábor. Nyugat. 1929. II. 381. Az Okmány-
tárban közölt levelek száma: 194. 
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Arday Pál: Nagyercsei Tholdalagi Mihály élete és történeti szereplése, 
Kolozsvár, 1910. 

Károlyi Árpád:Illésházy István hütlenségipöre, Bp. 1883. 

c) A források között külön fontossággal bír a Tört. Tár hal-
latlan mennyiségű publikációja. A könyvtárban a folyóirat 34 
évfolyamából + mutatójából (1878—191 l-ig jelent meg) csak 
az 1899-es évf. hiányzik. Felhasználja a publikált levelezést — 
hogy csak néhány nevet említsünk: Bethlen, Károlyi Zsuzsan-
na, Homonnay, Thurzó, Illésházy, Bocskai —, az inventáriumo-
kat, az erdélyi megyékről, országgyűlésekről közölt adatokat, s 
„boszorkányosság, bűbájosság" jegyzőkönyvi adatait; innen 
meríti - Imreffyné Török Kata, Báthory Anna pereinek törté-
netéből —, ami a regényben különböző helyeken erről olvas-
ható. S bár Móricz a Tündérkertben azt írja, hogy ,Az Im-
reffyné elleni tanúvallatási jegyzőkönyvből szószerint"19 — 
némi stilizálás azért mindig adódik Móricznál — s ha nem is szó 
szerint, de ez a peranyag elolvasható a Tört. Tár 1891-es évfo-
lyamában a 322-es oldalon. 

d) A legfontosabb források között kell felsorolniunk azokat 
i feldolgozásokat is, melyekből a kor általános politikai törté-
netét merítette az író: 

A magyar nemzet története, 1 -Х . Szerk.: Szilágyi Sándor. Ebből az 
Angyal Dávid által írt VI. kötet: Magyarország története II. 
Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. Bp. 1898. 

Szalay József-Baróti Lajos: A magyar nemzet története. III. Magyar-
ország a Habsburg-házból való választott királyok korában. Bp. 
millenniumi kiadás. 

Marczali Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Bp. 1902. 
Salamon Ferenc .Magyarország a török hódítás korában. Bp. 1885. 
Szekfü Gyula: A magyar állam életrajza. Bp. é. n. (Sajnos könyvkötés 

közben a széljegyzeteket levágták, szinte olvashatatlan) 
Kohn Sámuel: A szombatosok. Bp. 1889. 
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól. Kiadta: 

Ferenczi Zoltán. Bp. 1911. 

19Erdély 39. 

4 Irodalomtörténet 
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e) Szokásokra, köznapi életre, korabeli tudományokra, 
használati tárgyakra, iparra, kereskedelmi szokásokra stb. az 
Erdély fő forrásának tekinthetjük: 

Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVIII. 
században. / - / / / . Bp. 1896. 

Deák Farkas: Magyar hölgyek levelei (499 Darab) 1515-1709. Bp. 
1879. 

Bethlen Kata írásai és levelezése. I. 1700-1759. Szerk.; Szádeczky 
Kardos Lajos. Bp. 1922. 

Bethlen Miklós Önéletírása. I—II. Kiadta: Szalay László. Pest, 1858-60. 

f) A gazdasági életre, adózásra, árakra, birtokviszonyokra, 
állattenyésztésre stb. a következő munkák jelentik az író fő 
tájékozódását: 

Acsády Ignácz: A pozsonyi és szepesi kamarák 1565-1604. Bp. 1894. 
Acsády Ignácz: A jobbágy-adózás 1564- 76-ban. (E két könyvet egybe-

köttette Móricz.) 
Acsády Ignácz: A magyar jobbágyság története. Bp. 1906. 
Szilády Áron-szilágyi Sándor: Okmánytár a nódoltság történetéhez 

Magyarországon (Nagy-kóros, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levél-
táraiból) Pest, 1963. 

Tekintélyes mennyiségű tehát az a forráskiadvány, monog-
ráfia, amit Móricz felhasznált alapműként a trilógiához. Fel-
tűnő viszont az, hogy Pázmány Péterről jelenleg semmi sem 
található meg könyvtárában, pedig Pázmány-kiadványok bősé-
gesen voltak. A felsorolt forrásokban Pázmányról ugyan esik 
szó, de viszonylag kevés, márpedig Móricz mindent szeret 
eredeti forrás alapján megjeleníteni. Ráadásul az író egy baráti 
beszélgetésen azt mondta, hogy Pázmány minden mondatát 
irataiból vette.20 Feltételezhető tehát, hogy elkallódott a 
Pázmány kiadvány, mert Eszterházy Miklósról pl. két kötete is 
van, bár jelölés ezekben nincs. Nem található meg pl. az 

2 "Móricz V.: i. m. 495. 
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Erdélyi Országgyűlési Emlékek sem, bár ismerte Móricz, mert 
forrásösszevetéseiben utal a VI. kötetre. 

Ha teljes bibliográfiát állítanánk össze, akkor egy-két hiányt 
is felsorolhatnánk, a jelentősebb kiadványok közül. íme: 

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor életrajza. Bp. 1885. (Ez viszont nagyon 
gyenge mû!) 

Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fejedelem levelezése 1613-1629. Bp. 
1887. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a másik két kötet Bethlen-
levelezés is bőséges, és a levelek bőven vannak még a Tört. Tárban 
is.) 

Radványszky Béla: Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. Bp. 1888. 
(számadásokkal) 

Mika Sándor: Magyar történelmi olvasókönyv. 1 - 6 . Bp. 1905-1910. A 
Mika könyve csak azért érdemel említést, mert a Tündérkertben 
hivatkozik e gyűjteményre,21 holott az ott idézett levelet kimutat-
hatóan Szilágyi Báthory könyvéből vette át, hisz Szilágyi is Mika 
gyűjteményére hivatkozva (nem könyvére! - hisz az későbbi) közli. 
Mikának jelentős kézirat gyűjteménye volt. 

Érdekesnek tűnik, hogy nem használta a korabeli emlék-
írók munkái közül Sepsi Laczkó Máthé, Bojthi Veres Gáspár, 
Nagy Szabó Ferenc memóriáiéit. Hídvégi Mikó Ferenc (aki 
Bethlen kincstartója és portai követe) memoárja megvan 
Móricz könyvtárában, viszont teljesen használatlannak tűnik, 
akárcsak Péchi Simon Psalteriuma, Szenei Molnár Albert 
naplója, levelezése is. Szamosközy históriájáról sem dönthető 
el pontosan, hogy mennyire használta. 

Természetesen ha történésztől kérnénk számon forrásfel-
tárást még sorolhatnánk hiányokat. Ha ma fellapozzuk a 
Kosáry Domokos szerkesztette bibliográfiát Báthory és 
Bethlen koráról a felsoroltakon túl csak folyóiratcikkeket 
találhatunk. De ebből a felsorolásból is levonandó a Századok 
és a Tört. Tár cikkanyaga. Bátran állíthatjuk, hogy az Erdély 
széles körű forrásismeret alapján készült. Pázmány-dokumentá-

'lErdély, 85. 

4* 
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ción túl a kor megismerésére minden terü le t rő l alapos ismere-
teke t gyűj tve készült a regény. 

A felsorolt műveket kell első sorban az Erdély alapforrásá-
nak tek in ten i , de ezeken tú l a másodlagosnak tekinthető 
könyvjegyzéket is össze t u d j u k állítani. Ebbe a csoportba azok 
a m u n k á k sorolhatók, melyeket kisebb m é r t é k b e n használt az 
író. Jelölés kevés van benne vagy egyáltalán n incs : 

Acsády Ignác: Széchy Mária 1610-1619. Bp. 1885. 
Ágoston Péter: A magyar világi nagybirtok története, Bp. 1913. 
Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre, I. Bp. 1888. 
Barcs Gyula: Marosvásárhelyi Borsos Tamás élete és történeti szerep-

lése. Kolozsvár, 1912. 
Banner János: Erdély leírása a XVII. századból. Jászberény, 1913. 
Békefi Rémig: A debreceni református főiskola XVII. és XVIII. sza-

zadi törvényei. Bp. 1899. 
Bethlen Imre:// . Rákóczi György ideje, Nagyenyed. 1829. 
Bíró Vencel: Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése (1542-1690) 

Kolozsvár, 1917. 
Bíró Vencel: Erdély követei a portán. Cluj-Kolozsvár. 1921. 
Bitay Árpád: Az erdélyi románok a protestáns fejedelmek alatt. 

Dicsőszentmárton, 1925. 
Budai basák magyar nyelvű levelezése. A, I. 1553-1589. Szerk.: 

Takács Sándor, Eckhart Ferenc, Szekfű Gyula. Bp. 1915. 
Corpus Juris, 1526. 
Cserei Mihály históriája. Kiadta: Angyal Dávid. Bp. é. n. (Két példány-

ban!) 
Deák Farkas: Béldi Pál 1621-1679. Bp. 1887. 
Demkó Kálmán: A felső-magyarországi városok életéről a XV-XVII. 

században. Bp. 1890. 
Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert, Bp. 1897. 
Dézsi Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. 

(Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai Páriz Ferenc) Bp. 1899. 
Dudás Gyula: A szabad hajdúk története a XVI. és XVII. században. 

Szeged, 1887. 
Esterházy Miklós munkái. Szerk.: Toldy Ferenc. Pest, 1852. 
Esterházy Miklós nádor iratai. Szerk.: Hajnal István. Bp. 1930. 
Fényes Elek: A török birodalom leirasa. Pest, 1854. 
Goldziher Ignácz-.Előadások az iszlámról. Bp. 1912. 
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Győrffy István: A kunok megtérése. Klny. Protestán Szemle 1925. 
évf. 

Gyulafy Lestar följegyzései, Bp. 1881. 
Heltai Gáspár: Magyar krónika. (Kiadása nem azonosítható.) 
Hodinka Antal: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Bp. 1916. 
Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar Történet I- VII, Bp. 1929-33. 

(A későbbi kiadásból is megtalálható a 17. századi Erdélyről szóló 
III. kötet) 

Ipolyi Arnold: Nyáry Krisztina. Bp. 1887. 
Jakab Elek: Az utolsó Apafi. Bp. 1875. 
Karácson Imre: Evlia Cselebi magyarországi utazásai. Bp. 1904. (Két 

példány van) 
Kővári László: Erdély régiségei. Pest, 1852. 
Krisztobulosz: II. Mehemet élete. Ford.: Szabó Károly. Bp. 1875. 

(Két pld. van.) 
LUkinich Imre: Bethlen István támadása 1636-ban. Bp. 1910. 
Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában. 

1541-1711. Bp. 1918. 
Lukinich Imre: Nagyenyedi album. Bp. 1926. 
Magyarországi török kincstári defterek. II. 1540-1639. Bp. 1890. 
Magyar országnak, Bethlen Gábor támadásakori állapotjáról. Pozsony, 

1838. 
Magyar Országgyűlési Emlékek I. 
Magyar Történelmi Tár. XXII. XIII. évf. 
Makkai Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája. Kolozsvár, 1914. 

(Az 1929-es 2. kiad. is megvan.) 
Merényi Lajos: H. Esterházy Pál 1635-1713. Bp. 1895. 
Monumenta Hungáriáé Historica, sorozatból a II. osztály — írók 

(fűzve, felvágatlan, s van duplum is) A sorozatból csak az írók 
nevét soroljuk fel, a pontos bibliográfiai adatokat nem: Szerémi 
György, Verancsics Antal, Illésházy István nádor följegyzései, 
Hídvégi Mikó Ferenc históriája, Bíró Sámuel históriája, Brutus 
János Mihály . . . históriája, Forgách Ferenc nagyváradi püspök 
magyar históriája, Decsi János magyar históriája, Thököly Imre és 
némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írása, Történelmi 
naplók. 1662-1719, Apor Péter munkái. 

Nagy képes világtörténet. I. II. IV-V. VII-X. Szerk.: Marczali 
Henrik. 

Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp. 1930. (A 
török nevekre vonatkozó jelölések olvashatók elsősorban) 

Neugeboren Emil: Az erdélyi szászok. Bp. 1913. 
Péchi Simon Psalteriuma. Közzéteszi: Szilády Áron. Bp. 1913. 
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I. Rákóczi György és a porta (Levelek, okiratok) Szerk.: Веке Antal 
és Barabás Samu. Bp. 1888. 

Ruzsnyay Dávid az utolsó török deák történeti maradványai. Szerk.: 
Szilágyi Sándor. Bp. 1867. 

Sinkovics István: A magyar nagybirtok élete a XV. század elején. Bp. 
1933. 

Szabó Károly kisebb történelmi munkái. I—II. BD. é. n.2 

Szádeczky Lajos: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599. 1601. 
Bp. 1882. 

Szádeczky Lajos: Kovacsóczy Farkas. 1576-1598. Bp. 1891. 
Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. 

Bp. 1927. 
Szathmári Károly, P.: Bethlen Gábor ifjúsága. Tört. regény. I. Pest, 

1866. 
Széchy Károly: Gr. Zrínyi Miklós. 1620. 1660. I—II. Bp. 1896. 
Szekfű Gyula: Adatok Szamosközy István történeti munkáinak kriti-

kájához. Bp. 1904. 
Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Szerk.: Dézsi 

Lajos. Bp. 1898. 
Szilágyi Sándor: Rákóczy Zsigmond. 1622-1652. Bp. 1888. 
Szilágyi Sándor:/. Rákóczy György, Bp. 1893. 
Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor fehérvári síremléke. Bp. 1884. 
Szilágyi Sándor: A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése. 

Bp. 1875. 
Takács Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp. 1908. 
Takács Sándor: Török világ. I—III. Rajzok a török vüágból. Bp. 1915-17. 
Takács Sándor:/! régi Magyarország jókedve, Bp. 1921. 
Thaly Kálmán: Történelmi kalászok. 1603-1711. Pest, 1862. 
Timon Ákos .Magyar alkotmány és jogtörténet. Bp. 1910." 
Vámbéri Armin: Nyugat kultúrája Keleten. Bp. 1906. 
Vámbéry Ármin: A török faj. Bp. 1885. 
Váró Ferenc: Bethlen Gábor kollégiuma. Nagyenyed, 1903. 
Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. é. n. 

E felsorolásban nem szerepelnek azok a kö te tek , melyek-
kel k imuta tha tóan regény, vagy drámatervei voltak, továbbá 
k b . 1500-ig a magyar tör ténelemről összegyűjtött könyv-
anyag. Ugyancsak nem soroltuk fel azokat a könyveke t , 
amelyek a trilógia megjelenése u t á n kerültek a könyvpiacra . 
Ezeke t is megvette Móricz bele is l apozo t t , egy-két jelölés is 
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akad bennük, sőt vitatkozik is olykor a szerzőkkel, s két 
könyvvel külön érdemes itt foglalkozni. 

Móricz Virág Szekfű Bethlen Gábor22 c. munkájával kap-
csolatban írja könyvében, hogy Szekfű történelmi tényként 
tárgyal itt „olyan dolgokat, amiket Móricz Zsigmond talált 
k i . . . " 2 3 Lehetséges, de Móricz könyvtárában meglevő 
Szekfű-könyv széljegyzetei ezt nem bizonyítják. Nyomtatás-
ban akkor még csak a Tündérkert látott napvilágot, s Szekfű 
könyve már 1928-ban nyomdában volt. Szekfű könyve 
érdemben ott kezdődik, ahol a Tündérkert befejeződik. 
Bethlen élete, Báthory Gábor haláláig — alig 20 oldal, ha a 
bevezető részt is hozzávesszük (Európai politika a tizenhe-
tedik század elején) akkor sincs több 40-nél. Kétségtelen, 
hogy itt sok korrigálást találunk, de tegyük hozzá, hogy nyil-
vánvaló nyomdai hibáknak kell ezt inkább tekintenünk. Pl. A 
Bocskaytól kijelölt fejedelem nem Homonnai György, hanem 
ahogy helyesen javítja Móricz Homonnai Bálint: Báthory feje-
delemmé választása érdekében néni Rákóczi György, hanem 
Zsigmond ellen lép fel Bethlen.24 

Tovább vizsgálva a jegyzeteket meg kell állapítanunk, 
hogy bizonyos vonatkozásban Móricz precízebb történész, 
mint Szekfű. Az 1602-es évnél Szekfű Bethlen meneküléséről 
és jegyeséről Károlyi Zsuzsannáról ír. Móricz megjegyzi a lap 
szélén; 16 éves Zsuzsa25 (sic!); kivetíti a házasságkötés idejét 
is, amit Szekfű nem tett meg: 160526 Móricz pontosan 
tudja, hogy a „több napi lövetés" Lippa esetében: 17 nap 21 

Ő egészíti ki, hogy a nikolsburgi békét mikor írta alá 
Bethlen: 1621. XII. 31.2 6 Pontosítja Szekfűt mikor arról ír, 

2 2Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Bp. 1929. 
2 3 Móricz V.:i. m. 495. 
24Szekfű: i. m. 31. AkurzíváltakM. Zs.jegyzetei. 
2 5 Szekfű: i. m. 29. 
2 6 Szekfű: i. m. 31. 
2 7Szekfű: i. m. 58. 
2 ' Szekfű: i. m. 150. 
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hogy a magyar katona a legolcsóbb, „még két forintért is 
szolgáltak" Egy hóra!'19 

Viszont komoly vitája van Szekfű koncepciójával a Habs-
burgok megítélésének kérdésében. Szekfű a bevezetőjében 
arról ír, hogy a 16. és 17. században növekszik a Habsburgok 
ereje és súlya Nyugat-Európában, nem nagy jelentőséget 
tulajdonítva ekkor Németalföldnek és a kapitalizálódó Angli-
ának. „Európa közepe a német birodalom" Móricz Szekfű gon-
dolatához a következő reflexiót fűzi : 

A Habsb[urgok] hivatása lett volna a nyugati Európa 
egyesítése. A[ho]gy Oroszország egy tagba fogta 
kelet Eu[rópá]t, úgy kellett volna a Habsb[urgok]-
nak a Nyugatot. De nem volt s[em]mi koncepciójuk. 
Kiskaliberűek teh[át] tehetet[lenek]. 
На I. Ferdinánd protestánssá lett volna, akkor köny-
nyebben ment volna. Űj világnézettel kapcsolhatta 
v[ol]na össze Európát. Az orosz vallás és a protes-
táns] kereszténység osztozott volna Európán.30 

Bethlenről és I. Rákóczi Györgyről Szekfű azt úja, „egyik 
félt sem fogadhatjuk el tehát a nagy emberi és nemzeti jogok 
előharcosának. . ."3 1 Móricz egyet nem értő'!?' jelet tesz a 
passzus mellé. 

Korrigálás, vita van. De meg kell jegyezni, hogy Móricz 
szinte forrásnak használja a Bethlen Gábort. Nagyon sok ada-
tot aláhúz, ami fontos a fejedelem további életútja szempont-
jából. Sőt! A könyv jegyzetapparátusában forrásokat jelöl 
meg, melyek nyilván ismeretlenek voltak számára. 

Szekfű könyvéről recenziót is ír.3 2 It t saját Bethlen-port-
réját adja, s a történésznek csak egy hibát ró fel, hogy 

" S z e k f ű : i. m. 187. 
3 0 Szekfű: i. ш. 9. 
3 'Szekfű: i. m. 161. 
3 í M . Zs.: Bethlen Gábor: Nyugat 1929. II. 381-84. 
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„Családi életét Szekfű nem kutatta fel s nem ismerte meg, s nem vette 
tárgyalásba. Pedig ott vannak életének legfontosabb titkai" 

S ha tényátvétel t S z e k f ű esetében n e m t u d u n k k imuta tn i , 
de Makkai esetében igen. Valószínűbb, hogy Móricz megjegy-
zése Makkaira vona tkozo t t , s nem Szekfűre . 

Makkai ezt íija: 

„Bizonyos tekintetben saját énjét szerette és csodálta (t. i. Bethlen 
Gábor! — Cs. E.) Báthory Gáborban, a maga énjének titkos vágyát, a 
nagy élet lángját, amely belőle hiányzott de amely sóvárgásának tárgya 
volt. Egy lehetőséget csodált és szeretett benne, amely reá nézve el-
veszett" 

Móricz válasza erre: 

Az egész teljesen az én koncept ióm. Az egész viszony-
lat az enyém s addig soha senki így n e m l á t t a ! 3 3 

S ha a koncepciója a könyvnek heves ellenérzést vá l to t t k i 
Móriczból, a „ t é n y e k r ő l " is olvasható gúnyos megjegyzése. 
Makkai Bethlen magánéletéről ír (rövidítve a könyv szövegé-
ből): 

„Gyermekei kicsiny korban elhaltak.. . Károlyi Zsuzsanna 
hideg természetű . . . féltékeny asszony volt, életét betölteni 
nem tudta. . . Levelei nagy gyöngédségről. . . tesznek bizonysá- Hm! 
got. Nem volt ez a házasság hijjával semmi másnak, mint az 
asszonyi szeretet olyan fokának, amely Bethlen Gábor szívét 
képes lett volna teljesen betölteni.3 4 

Ehhez a „Hm!" -höz ké t móriczi megjegyzés t a r t o z i k 
hozzá. A z egyik n y o m t a t á s b a n olvasható Bethlenről : 

3 3 Makkai Sándor: Egyedül (Bethlen Gábor lelki arca) Kolozsvár. 
1929. 52. Számozott példány: 118. Ceruzás széljegyzet. 

3 4 Makkai: i. m. 111. 
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„Szerelmi élete ismeretlen, öregkorában, mikor szívbaj s ennek 
következeiében vízibetegség érte utol, azt mondta inasának, hogy 
»hadd bűnhődjenek az alsó függők, eleget kutyálkodtak.« Mesék és 
pletykák maradtak fenn, hogy Báthory Annába szerelmes volt volna. 
Feleségül vette azonban Károlyi Zsuzsannát."3 ' 

A másik egy széljegyzete, Eszterházy Miklósnak, feleségé-
hez Nyáry Krisztinához írt leveleiről: 

Mennyivel világosabb levegő, mint Bethlen leveleiben. 
Egész mai közönséges, üde nyelv. Nincs senki mögött 
súlyos atmoszféra.36 

Móricz hatása a korabeli történetírásra itt érhető leg-
inkább tetten, itt valóban tények kerültek át, ami írói fan-
tázia szüleményei voltak. 

„A történelem-írás bizalom kérdése"37 — jegyzi meg 
Móricz. „Történelmet írni rendkívül nehéz, mert a történelmi 
alakra rárakódik a múlt töméntelen salakja s a vélemények 
kikristályosodott törmeléke"38 A források pontos feltárá-
sával, s ezek alapján művészi, írói megfogalmazással nem 
kevésbé nehéz történelmi regényt írni, hús-vér embert alkotni 
valóságos tettei alapján az évszázadok „foszforeszkáló tüne-
ménnyé" vált hőséből. Mert Móricz regényhőseif, a kor leve-
gőjét, roppant forrásismeret alapján mintázza meg, s teszi a 
holt szöveg ellenére élővé. Teljes biztonsággal leszögezhetjük, 
hogy a forrásokból elsősorban a dokumentum volt számára a 
fontosabb; a monográfiák, cikkek, tanulmányok kevésbé. S 
ha könyvtára alapján megpróbáltuk elkülöníteni az elsődleges 
és másodlagos forrásanyagot — alapszempontként figyelembe 

3 ' M . Zs..Bethlen Gábor, Szép Szó. 1936.11.73-74. 
3 6 Tört. Tár 1900. 
3 7Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar Történet, Bp. 1924. I. 

Szennylapon M. Zs. kézírása. 
3 , M . Zs.: Bethlen Gábor. Nyugat, 1929. II. 383. 
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véve Móricz széljegyzeteit — akkor sem zárhatjuk ki az átfe-
déseket. (Pl. nem jelölt könyvek közé kell sorolnunk a Nyáry 
Krisztináról szóló munkát, de házasságának történetét innen 
is vehette a Tört. Tár mellett.) Könyvtárosok mesélik, hogy 
egy-egy kötetet kikérve a könyvtárban, azokba belepillantott 
és máris ment. E legendát alátámasztja egy bejegyzése: „Eble 
Gábor dr. Károlyi Ktár. Egyetem u " 3 9 - s ha felkereste, 
ma már szinte kinyomozhatatlan, mit tudott ott meg. Bele-
pillantva egy könyvbe, egy adatra rátekintve is kerekedhettek 
ki epizódok, születhettek regényalakok. 

A regény és a forrásanyag összevetése után azonban az alap-
nak tekinthető forrásmunkák elkülöníthetők, a szinte feltérké-
pezhetetlen adattengerből. 

3 9 Bodrogi: i. m. M. Zs. kézírásos feljegyzése a szennylapon. 


