
GRÓF BETHLEN MIKLÓS
« .. .  minthogy a világnak üldözési* 

rendkívül való volt én rajtam ifjúságom 
tói fo g va...»

(Bethlen Miklós-)

Az önálló fejedelemség fiaként 1642-ben született Erdélyben és az 
önállóság megszűntének immáron véglegessé válása idején Bécsben halt 
meg, 1716-ban.

-  Erdély és Bécs.
—  1642 és 1716.
A születés és a halál helye, valamint az élet kezdő és záró datuma 

önmagában is sejttet valamit az egyéniség sorsáról, Bethlen Miklósnak 
e válságos korban, Erdély és Bécs, 1642 és 1716 között eltelt életéröl.

Ez a hetvennégy esztendő elvonultatja Bethlen Miklós szemei előtt 
a politika életének oly sokféle, legtöbb esetben kiábrándító változatát. 
Születésekor még a török megszállás éke feszíti szét Magyarország testét, 
és midőn meghal, már javában tart az ország újjáépítést* Habsburg- 
uralom alatt. Szűkebb hazája Erdély sem kisebb változások tanúja, 
mint az ország egésze. Gyermekkorában az önálló fejedelemség virág
korát éli, életének utolsó évtizedeiben azonban, legfeljebb már csak az 
emlékezetben él a fejedelemség szép hagyománya. A valóságban a 
Habsburg-ház keleti tartománya lett Erdély. Bethlen Miklós, aki hosszú 
élete során a történelem annyira ellentétes alakulásainak volt szemtanúja, 
nemcsak szemlélője a történelemnek, hanem az igényes közéleti ember 
felelős szerepvállalásával maga is ott állt az események sodrában. Az 
önálló Erdély utolsó nagy politikusa Teleki Mihály mellett, Bethlen az 
egyetlen, aki eligazodást lát a hanyatlás kritikus évtizedeiben és tervei 
vannak a válság megoldására. Az önállóság megszűnte után pedig ő az, 
aki vezető helyen, reménytelen erőfeszítések sorozata után is, folyvást 
kísérletet tesz Erdély jobb helyzetének biztosítása érdekében. A  vál
ságos eseményekkel telített korban személyes élete is keserű csalódá
sokkal, kiábrándító és lesújtó mozzanatokkal telített. Bethlen Miklós 
sorsa clszakíthatatlanul összenőtt a hanyatló fejedelemség és a Habsburg- 
tartománnyá lett Erdély világával.

Életének külső eseményei csak ritkán éreztetik a rengeteg hányódást, 
szenvedést és belső gyötrelmet, amelyben hét és félévtizedes élete során 
része volt. Származása és a körülmények révén minden megadatott 
néki ifjúságában, ami a jó és biztos életet a XVII. századi erdélyi 
társadalomban, a politikában és a műveltségben lehetővé teheti. Bethlen
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János erdélyi kancellár és történetírónak volt a fia. Gyulafehérvárt és 
kolozsvári tanulóévci alatt olyan tanárokkal áldotta meg a jószerencse, 
mint a jeles pedagógus Keresztúri Pál és a nagy erdélyi tudós Apáczai 
Csere János. 1661-ben Erdély megnehezedő politikai viszonyai ellenére 
is kijut a heidelbergi, az utrechti, végül a leideni egyetemre. Tanul
mányai bevégeztével megfordul Angliában és Franciaországban. Több 
évi külföldi tartózkodás után, idehaza a katonai és a politikai pályán 
is szépen halad előre. 1665-ben török elleni harcban vesz részt. Udvar
helyszék főkapitánya lesz, majd —  ekkor jelentkezik életrajzi adatai 
során az első balszerencse —  a Béldi Pál elleni liga idején az erdélyi 
rendek bebörtönözik. De ezután újra csak emelkedésről tanúskodnak 
az adatok. Az 1681-i hadjáratban főstrázsamester, a következő évben 
a mezei hadak vezére, azután Kolozsvár főkapitánya, utóbb Maros
megye főispánja, 1688-ban pedig belső titkos tanácsos. Erdély önálló
ságának megszűnte után Bécsbe megy, ahol oroszlánrész jut neki az 
ú. n. Lipót-féle Diploma elfogadtatásában. 1690-ben az országgyűlés 
korlátnokká választja, 1692-ben erdélyi kancellár, 1696-ban gróffá 
neveztetik ki és 40,000 forint ajándékot kap a császártól. II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharca idején emlékiratot ad ki, Fridericus Gotefridus 
Veronensis álnéven, az erdélyi fejedelemség megtartása érdekében.1 
Ekkor következik életének keserves zárófejezete. Ra butin generális 
elfogatja. Előbb Nagyszebenben, majd Eszéken, végül Bécsben fogoly. 
Tizenkétesztendei raboskodás, és megalázó igazoltatási eljárások után 
szabadul ki a börtönből, kevéssel halála előtt. Hazájába nem is tér 
többé vissza.2

II.

Bethlen Miklós földi alakját és arcvonásait festmény, vagy metszet 
nem őrizte meg az utókor számára. De minden arcképfestönél részle
tezőbb ábrázolással örökítette meg számunkra emberi vonásait ö maga, 
halhatatlan önarcképében, Önéletírásában. Az önarckép légkörét és 
színeit a mű létrejöttének ideje és Bethlen Miklósnak ezidőbeli lelki- 
állapota határozza meg. 1708-ban kezdett munkához, hatvanesztendős 
korában, az eszéki börtönben és 1710-ben fejezte be művét bécsi fog
ságában.

Midőn önéletrajza írásához hozzákezd, azzal az érzéssel veszi kezébe 
a tollat, hogy számára minden világi harc, minden földi küzdelem le
zárult. Nincs mit kezdenie, nincs miért harcolnia tovább! Miben is 
reménykednék? Milyen vágyak is adnának még értelmet földi küzdel-

1 Olajágat viselő Noé galambja, avagy a magyarországi és erdélyi gyulladásnak 
eloltására e's a németekkel, magyarokkal, erdélyiekkel, törökökkel, oláhokkal és mold
vaiakkal való örökös és tökéletes békesség megszerzésére készített korsó víz, mely a fel
séges Leopoldus római császárnak, Annának, Nagy-Britannia királynéjának és a 
több keresztyén királyoknak, fejedelmeknek, republikáknak, népeknek és nemzeteknek 
bemutattatik Fridericus Gotefridus Veronensis által. —  Hágában Theophilus 
Philadelphus betűivel, anno pacis mundi M DCC1V.

a Bethlen Miklós életrajzi adataihoz : Szinnyei: Magyar írók Élete E s  M u n 
kái. 1. kötet.
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meinek? Az a hatvanhat esztendő, amelyet átélt, az ö szemében ered
ményeiben is eredménytelennek tetsző, erőfeszítésekkel volt telített. 
Küzdelmeinek most megállást parancsol az öregség, de az öregségnél 
is keményebb parancsszóval a börtön vasrácsa, amely a politikai fogoly 
elnehezedő tagjait elzárja a világtól.

Az idő, amely «szül mindent, —  írja —  megemészt mindent.
A kiábrándult ember csalódott szavakkal felel minden evilági kérdésre. 
Ahogy végiggondolja életét, személyének kortársaihoz való viszonyát, 
az emberiség múltját és nagy alkotásait; más és más szavakkal, más 
és más következtetéssel foly vást egy feleletet ta lá l: —  vanitatum vanüas. 
Mit nyertek a tudósok, akik könyvek írása által akartak dicsőülni? S 
a nagy művészek, szobrászok, a régmúlt nagyhírű személyiségei? - 
«.. .hol vagyon ma az egész világon munkájok valósága?*)1 2 És mit értek 
el a hatalomravágyók, akik fegyverrel akartak hírt és dicsőséget ke
resni? «Azt nyerték, hogy mikor e világot gázlották, akkor csak sok 
átkot mondottak reájok, és a mostani emberek azt mondják : nagy 
tolvajok, nagy hóhérok voltak, melyet ha hallgathatnának, s tudhat
nának is, nem örülnének neki.*3

A börtön vasrácsán át és az öregség terhéből kevés kapaszkodó 
nyílik az élet valósága felé. «Az idő kurtább lajtorja, mintsem az örökké
valóság tornyába hághassunk ra jta .. .»4 Egyetlen kapaszkodó van szá
mára a hit, a földöntúli örökkévalóság hite. Ez az egyedüli lajtorja, 
amely kilátást enged a börtön mélységéből és az öregség nyugtalanító 
világából. «...az idő minden fiát megöli, az aeternitas, örökkévalóság 
minden fiát megtartja...*5

A földi céloktól és erőfeszítésektől távol, a börtön magányosságában, 
az isteni tudomány, a teológia szavai vigasztalják. Művének már első 
mondataiban a Szent-Írásból vett idézetek követik egymást, majd az 
önéletrajzban elmondottak bizonyságául egyenest Istenhez fordul: 
«Azon szent Isten, ki előtt mindenek mezitlenek és nyilvánvalók... ki 
szíveknek, veséknek vizsgálója...  legyen bizonyságom nekem... Hogy 
tehetségem és erőtlenségemhez képest valóságos igazságot írok az én 
életemről mindeneket, noha úgy hiszem, némely dolgokat alig hihet el 
az olvasó, de te tudod Isten, hogy hazugságot nem írtam.*6

Az önéletrajz, az emlékirat —  a műfaj belső törvényei szerint — 
az egyénnek a földi pályán betöltött szerepét tisztázza, magyarázza. 
Az az ember, aki a földi hiúságoktól távol, égre szegezett szemekkel éli 
napjait, úgy érzi, mielőtt életútját elbeszélné, tisztáznia kell műve 
fogantatásának és megírásának célját. Korántsem «a hírnek, névnek 
viszketeges kívánságából* származik ez az írás. «Az én életemnek utolsó 
órájában -— írja —  az Istentől énnékem kiadandó állapotomat meg

1 Önéletírása. 1. kötet, 95. old. •—  Bethlen önéletírásából való idézeteink 
Szalay László-féle kiadás (v. ö. 13. jegyzet) kötet és oldalszámaira utalnak.

fl I. h. I. kötet, 36. old.
3 I. h. I. kötet, 32— 33. old.
* I. h. I. kötet, 79. old.
* I. h. I. kötet. 96. old.
* I. h. I. kötet, 3. old.
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nem változtatja, sem jobbá, sem gonoszabbá nem teszi, nemhogy egy
néhány embernek de még az egész világnak is tudása vagy nem tudása, 
jó vagy balítéleti, dicséreti vagy gyalázatja.®1 A  földi élettől búcsúzó, 
rezignált embert más célok vezetik ; családjának, feleségének és utódai
nak megnyugtatására fogott tollat. <«.. .kételenített erre engem —  t. i. 
műve megírására —  nagyobb részint az én maradékom és házam ál la
pot ja, melynek kéziben én ezt, mint egy apollogiát vagy testamentumot 
és instructiót úgy hagyok. Mert minthogy a világnak üldözése rend- 
kívülvaló volt énrajtam ifjúságomtól fogva, és kiváltképen a kétszeri 
keserves rabság: azt fogja a dolgokat nem tudó maradék vagy világ 
mondani, hogy talán Erdélyben a leglatrabb ember én voltam, hogy 
ennyit szenvedtem.®2 Majd pedig, mintha a világhíres erdélyi nyom
dásznak, Tótfalusi Kis Miklósnak hangját hallanók, önigazoló írásából, 
a Mentség-b ő i: «Azért ez az írás legyen paizs, fegyver helyén nálok, 
mellyel oltalmazzák magokat,és az emberek száját dugják be vele, vagy 
ha azt véghez nem vihetik, legalább vigasztalják magokat vele és az 
hazug világot nevessék.®3

A test és a lélek vallásos párharca csendül ki Bethlen Miklós nagy
szerű szavaiból. Az örökkévalóságra készülő ember személyiségében 
szinte szerzetesi tisztaságban, győzelmes magaslatra emelkedik a lélek. 
De micsoda emlékirat születhetik abban a csaknem testtetlen világban, 
amelyben műve írásakor Bethlen Miklós élt ? Hiszen a memoire reális 
anyaggal dolgozó műfaj, s aki e munkát írja, alig tart már valamelyes 
kapcsolatot a földi valósággal! És mégis, amit hátrahagy, realista 
alkotás. A felemelkedett lélek győzedelmeskedik egyéniségében, azonban 
az élő ember nem tudja megtagadni önmagát. A «viszketeges» hírnevet 
megveti, maradékainak üdvét óhajtja könyvével szolgálni, de már a 
vallásoshangú Elöljáró Beszédben is kicseng a sorok közül a sokat szen
vedett férfi önigazolási vágya, a lenézett, de teljességgel megtagadha- 
tatlan jó hírnév keresése:. Es, ami a sorok között lappang, nyíltan is 
kifejezésre jut, midőn Salamon király szavait idézi: « ...a  jó hírnév 
jobb a gazdagságnál, jobb a drága kenetnél®4 Az emlékezés vissza
viszi a valóságtól elszakadt embert az élethez olyannyira, hogy az 
Elöljáró Beszédet követő fejezetekben —  már nemcsak reális, hanem —  
valóságos harcos írás lesz műve. Feszülő életszerűséggel telített hangon 
magyaráz és tiltakozik, önmagát menti és kortársait támadja, védi a 
háttérbeszorultakat ; szinte tovább folytatja politikai harcát, még 
most, írásban is.

Bethlen Miklós élete önéletrajzával éri el teljességét. Nemcsak 
azáltal, hogy egy nagyszerű, gazdag életnek pompás vetületét adja, 
hanem művének írói értékeivel is. Valóban paizs és fegyver ez az írás! 
De Bethlen Miklós felesége és maradékai csak magukat vigasztalhatták 

olvasásakor, csak lelkűk nyugalmának lehetett fegyvere az emlékirat, 
az emberek száját nem dughatták be vele ; azon egyszerű oknál fogva, 
mert majdnem százötven évnek kellett eltelni az író halála után, míg

1 I. h. 1. kötet, 4. old. 8 L. h. I. kötet, 8. old.
* I. h. í. kötet. 8. old. 4 í. h. I. kötet 40. old.
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nyomtatásban is megjelenhetett műve.1 (A XVIII. században csupán 
kéziratos másolatokban terjedt.) Mióta napvilágot látott, —  sőt már 
azelőtt is — történelmi forrásértékét kellően méltányolják tudósaink. 
De, hogy a nagyjelentőségű történelmi forrás jeles írói alkotás is, hogy 
a régi magyar prózának egyik legfontosabb darabja, csak legújabban 
kezd megvilágosodni előttünk.

III.

Önéletírásának tárgyát és szellemét a kor világítja meg, amelyben 
írója élt, szerepet vállalt, küzdött cs alkotott. Bethlen Miklós gyermek
kora az erdélyi fejedelemség utolsó boldog éveivel esik egybe : I. majd 
II. Rákóczi György uralkodásának ideje ez. De a felnövekvő ember 
már csak a II. Rákóczi György szerencsétlenül végződött lengyelországi 
hadjáratával kezdődő hanyatló életnek lesz tanúja, és részese.

A lengyelországi hadjárat után zűrzavaros éveket lát Erdély. 
Bethlen és a két Rákóczi önálló fejedelemségének európai tekintélye 
és rangja mintha egyik napról a másikra semmivé lett volna. Olyanok 
az állapotok, mint valamikor Básta idejében Bocskai hadjárata előtt. 
Rédei, Barcsay és Kemény János versengése a fejedelemségért csak 
fokozza a bizonytalanságot. De az elnyert hatalom birtokában sem tud 
egyikük sem megállapodott viszonyokat teremteni. A válságos idők 
homályából alig látszik kivezető út. Rédei, Barcsai és Kemény János 
nyomában uralomra kerülő Apafi Mihály sem tartozott azok sorába, 
akiknek személyiségétől remélni lehetett volna a válság megoldását.

Az új fejedelem, az önálló Erdély utolsó tényleges uralkodója a 
török szultán parancsszavára került trónra. Maga talán sohasem ál
modott fejedelmi méltóságról? Apafi nem politikus, hanem tudós alkat 
volt; « ...papnak született, nem fejedelemnek...® —  jegyezte fel 
Bethlen Miklós. A fejedelemséget azonban rejtett hatalmi vágyainak 
ösztönzésére elfogadja, hogy utóbb, a nem reá szabott hivatásban sze
rencsétlenül botladozzék. Botladozik, rosszul végzi dolgát, s a fejedelmi 
teendők elvonják idejét attól, amihez szíve vonzotta, könyveitől. A bot
csinálta fejedelem azonban mindent megtesz az elzüllött ország meg
újítása érdekében. Hogy mit tett, a helyett arról kellene szólni, mit 
tettek tervei ellen a körülmények? Apafi idejében éri el a török hatalom 
legnagyobb kiterjedését; elesik a «Felvidék kulcsa® Érsekújvár és török 
kézre kerül Nagyvárad. A partium elvesztésével meginog a fejedelemség 
mindezideig hiánytalan «gazdasági önellátása®. De bármit hoznánk fel 
Apafi mentségére; a politikust a siker igazolja. A hanyatló Erdély 
uralkodóját sem menti fel az a körülmény, hogy nem pártolta az idő, 
hanem ellene dolgozott, s az méginkább nem, hogy «papnak született, 
nem fejedelemnek®. A körülmények nyomása és a személyiségéből 
hiányzó magasabb politikai adottságok ellenére, hogy mégis sikerült 
békét teremtenie, és visszaállítani, ha csak halvány tükörképét is a

1 Gróf Bethlen Miklós Önéletírása. Kiadta Szalay László. Pest (8*58— 60 
I— II. kötet. Magyar Történelmi Emlékek. 4

4 Majryar îvtudoiniiny. 40



régi szép időknek; politikai képességekről tanúskodik. És tanúskodik 
kitűnő kancellárjáról, Teleki Mihályról. Jó tanácsadót választani csak
nem olyan erény, mint jól uralkodni.

Trónrajutásakor a szellemi és az anyagi műveltség világában egy
aránt pusztulást talált. A  fejedelmi székhely, Gyulafehérvár romokban 
hevert, elpusztult Bethlen Gábor ragyogó palotája, amelyről csodákat 
írtak a kortársak. Az «öreg templomban* feldúlták a fejedelmi sírokat, 
a főiskola épületét lerombolták, a könyvtárat felégették. De rommá 
lettek I. Rákóczi György építkezései is. Apafi szívéhez a műveltség ügy<- 
állott legközelebb. Midőn már viszonylagos béke honolt Erdélyben, a 
műveltség területén igyekezett mielőbb nyugodt állandóságot teremteni. 
Kulturális építömunkái során a gyulafehérvári főiskolának Nagyenyeden 
való újramegnyitása áll az első helyen. A szellemi ember szép gesztusa 
a fejedelem mellé állítja a szellem embereit, Erdély tudós tanárait. 
Ök mindég számíthatnak majd Apafi Mihály segítségére; könyveik 
fejedelmi költségen jelennek meg és tanítványaik stipendiumokat kap
nak külországi főiskolákra. Nem is győznek eleget hálálkodni a fejede 
lemnek, «a mi kegyelmes Urunknak sok jó téteményéért*. De a tett 
emberei, a hatalomravágyók, a háttérbeszorultak, az első időtől fel
sorakoznak Apafi ellen. Felsorakozásuk azonban csak titkos elégület- 
lenségekben nyilvánulhat, az uralkodó tekintélyét alig ingatják meg.

Az erdélyi fejedelmek egykori korlátlan hatalmát ugyan parla
mentáris kötöttségekkel igyekeztek korlátozni a rendek már Apafi 
trónrajutása előtt, de a legfőbb ügyekben most is élet és halál ura a 
fejedelem, akár nagy elődei. Az erdélyufejedelemség lehanyatlásának 
korában is a barokk, isteni jogra hivatkozó, abszolutisztikus elvein 
nyugszik, mint valamikor Bethlen Gábor korában. A rendek kövctelöd- 
zésének egykor semmi, de most is csekély helye van. Az egek urától 
rendeltetett fejedelem — a barokk protestáns államrezonnak a Helvét 
Hitvallásban leszögezett alapelvei szerint —  egyedül Istentől és Isten 
igéjének hirdetőitől, a református egyháziaktól függ. A barokk isteni 
jog Írott törvényei szerint az egyháziak felemelhetik és fel is emelik 
tiltakozó szavukat a fejedelmi önkény ellen. Az isteni jog hatalmas 
törvény, az egyháziak legkeményebb kritikája sem támaszthatott az 
uralkodóban ellenvetést. A hatalom irigyeinck, a titkos ellenzéknek, 
a fejedelemségre Apafinál talán hivatottabbaknak tiltakozása azonban 
súlyos következményeket vonna maga után. Nekik nincs szavuk az 
uralkodásban.

A hanyatló korszakok mindenütt és mindég kedveznek a belső 
cselszövéseknek, rágalmaknak és intrikáknak. Önállóságának utolsó 
évtizedeiben a cselszövések, a rágalmak és az intrikák földje Erdély is. 
A cselszövések, rágalmak és intrikák eredményeként bitók feszülnek 
Erdély váraiban és meghurcolt családok elfojtott panaszától vemhes 
a levegő. Ligába verődés a legbiztosabb módszer a nemes vadak elejtésére. 
A hatalomtól mámoros és meghasonlottságában részegeskedésbe felejt
kező fejedelem szentesítő aláírása így könnyen kieszközölhető. Halálos
ítélet, birtokelkobzás és börtön Erdélyben most szinte mindennapos! 
Ha számadást vetnénk az Apafi-korabeli erdélyi urak között, bizonyosan
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öbb lenne a börtönviselt, mint akik szabadságban élték le életüket. 
A hatalom mértéktartó gyakorlására képtelen, zsarnoki szerepbe kény
szerült, alaptermészete szerint szelíd Apafi Mihályban talán csak egy
szer támad fel felelőtlenségének gyötrő érzése a politika síkján, midőn 
1682-ben eltörli az «átkozott ligát*, mely ♦ Istent és minden keresztyén 
embert és igaz hazafiát írtóztat és lelki ismeretét sérti*.1 A hanyatló 
Erdély legműveltebb férfia, a maga személyében is sokat szenvedett 
Bethlen Miklós méltányolja a fejedelemben a tudós embert, de megveti 
a gyenge, bef olyásol ható uralkodót, s nem kis lenézéssel «szegény, 
együgyű fejedelemének nevezi.2

A gúny és a lenézés hangja valóságos gyűlöletté változik Bethlen 
Miklósnál, midőn Apafi teljhatalmú kancellárjáról, Teleki Mihályról 
szól. A hanyatló Erdély helyzetét a folyvást nehezedő külpolitikai 
körülmények között csak ravasz, számító, minden helyzetre figyelmező, 
kétkulacsos politika tarthatja valamelyes biztonságban. Ilyen politikát 
gyakorolt az önálló Erdély utolsó nagy politikusa, Teleki Mihály. A 
szükség és a helyzet parancsszava szerint hol a törökökkel, hol a Habs
burgokkal, hol a franciákkal paktál; nem törődve honfitársai gyanú
sításaival; egyedül az ország érdekeit tartva szeme előtt. De amilyen 
nehézségek elé állítja Telekit a külpolitika, legalább olyan súlyos fel
adatok adódtak számára Erdély belügyei kapcsán. Ha a körülmények 
úgy kívánták, a legkeményebb rendszabályoktól sem riadt vissza a 
belső nyugalom érdekében. A kemény intézkedések lemérhetetlen gyű
löletet sugároznak feléje. A fejedelemnek kevés barátja volt, kancellár
jának még annyi sein! Alig volt Erdélyben olyan ember, aki megértéssel 
viseltetett volna politikája iránt. Szenvedélyes ellenfele volt Bethlen 
Miklós is. Hogyne gyűlölte volna, hiszen az ő világképe gyökeresen 
más parancsszavakat tartott szeme előtt, mint a kancelláré. Kitűnő 
politikai képességekkel volt megáldva, de politikai gondolkozását nem 
a kritikus idők irányelveihez szabta a sors. Az ő erkölcsi felfogása sze
rint nem lehetett olyan politikai cél, amely halálosítéleteket és a halálos
ítéletek nyomán kiontott emberéleteket szentesíthetett volna.

Bethlen Miklós gondolkozása voltaképen nem is az egykorú erdélyi 
politika képviselőivel, hanem a szellem embereivel tart rokonságot. 
Bizonyára nem véletlen, hogy tanárai között volt az üldözött nagy 
tudós Apáczai Csere János, és hogy barátilag támogatta a sokat szen
vedett, «ritka nagy* nyomdászmestert, Tótfalusi Kis Miklóst. Miként 
Apáczai és Tótfalusi, Bethlen is a legmagasabb eszmények felé tekintett, 
amelyeket nem az emberi viszonylatok, az élet és a körülmények reali
tása, hanem a legfőbb igazságelvek : a vallás, a tudomány és a művészet 
tűzött az ember elé. Ezért volt hasonlóan sok csalódásban része a politika

’ Hómon— S zc k fü : Magyar Történet. 13p. 1935. III. kiadás. III. kötet. S9. old.
* A  hanyatló fejedelemség életéhez Id. Hómon— Szék f ű : Magyar Történet, 

I. kiadás, I. kötet. So— 91. old. Halmay István: I . A p a fi M ihály erdélyi fejedelem
sége (1661— 1690). Szeged, 1934. to ln a i Gábor: «Szegény, együgyű fejedelem#. Nyu 
gat, 1940. 169— 176. old. és Erdélyi politikus (Teleki M ihály). Nyugat1, 1940. 
415— 420. old.
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mezején, mint Apáczainak és Tótfalusinak a maga harcaiban. Miként a 
tudós és a nyomdász, ő sem ismerte a megalkuvást :

«Az élet nem egyéb, —  írja —  hanem az élő állatnak cselekedésre s 
szenvedésre alkalmatos állapot ja®1 Mintha Az ember tragédiája végszavai
nak XVIII. századeleji megfogalmazását hallanék.

IV.

Bethlen Miklós pályája valóban a «cselekedés»-nek és a «szenve- 
dés*-nek sorozatos egymásutánjából, folyvást hullámzó változásaiból 
tevődik össze. Mintha nemcsak a sors, kegyetlen játékaként, hanem már 
egyéniségének belső természete szerint is arra rendeltetett volna, hogy 
ezernyi ütközőponttal találja magát szemben a reális valóságban. A nagy- 
műveltségű ember műveletlen megnemértéssel találkozik. Az erkölcsi 
eszmények rajongó híve minden nemes erkölcstől elforduló társadalom 
tagja. Az igazságot elhallgatni nem tudó politikus köntörfalazó, gyáván 
meghunyászkodó vezetőemberek között kell, hogy éljen. Egyénisége 
jóhiszeműséggel és bizalommal telített; kezdő politikus korában gálád 
rosszindulatot és cselszövést még feltételezni sem tud. így keveredik 
bele a Bánfi Diencs elleni hajszába, amelyen hiába bánkódik utóbb 
csalódott kiábrándultsággal. Bethlen Miklós és Béldi Pál állottak 
egyedül tisztán az erdélyi urak közül a Bánfi elleni ligában. És«... mégis 
—  írja emlékiratában — ő és én lakóiunk majd idehátrább érette*,2 
Béldi halállal, ö pedig börtönnel lakolt.

Az ilyen személyiség sorsa aligha lehetett más az egykorú erdélyi 
társadalomban, mint Bethlen Miklósé volt. Elszánt nemes szándékok 
hevítik, de tervei elszomorító, kudarcokba fulladnak. A tettek és a lehető
ségek fényes sora világlik előtte és minden lépése lehetetlen akadályokba 
ütközik. Ifjúságától így volt haláláig : ha nem a megnemértéssel, akkor 
a sorssal vívta reménytelen harcát. A rendkívüli tehetségű ifjút már 

t diákkorában «kis bölcsének nevezte körn}'ezcte. Keresztúri Pálnak 
egész élete során Rákóczi Zsigmond és ö volt a legtehetségesebb tanít
ványa. Nagy reménységgel tekintett jövője fele Apáczai Csere is. 
A fiatal Bethlennek az volt a legfőbb vágya, hogy műveltségét külföldi 
akadémiákon gazdagítsa. Erdély nehéz belső helyzete folytán hosszú 
éveknek kell eltelni, míg tervét megvalósíthatja. Midőn befejezi kül
országokban tanulmányait és vándorlását, azzal a szándékkal jő haza, 
hogy beálljon katonának «Zrinyi Miklós akkor leghíresebb vitéz magyar 
úr mellé.3 1664. november 13-án érkezik Csáktornyára, s megérkezése 
után öt napra Zrínyi meghal. Csáktornyáról diplomáciai szolgálatra 
Olaszországba viszi az útja, hogy törökellenes szövetségre nyerje meg 
Velencét. Mire Olaszországba érkezik, Velence békét kötött a törökkel. 
Az ember és a világ ellenpártjait, a tervek és megvalósítások közzé gátat 
verő balszerencse közbelépéseit szinte a végtelenségig sorakoztathat
nánk egymásután.

1 önéletírása. I. kötet, 55 56. old. 5 I. li. I. kötet, 321. old.
: I. h. I. kötet, 419. old.
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E kor és Bethlen Miklós személyes élete gazdag változatokkal 
szolgálhat a történetírónak elvi fejtegetésekre. A hanyatló fejedelemség 
és az uralomváltozás Erdélyének tanulmányozója könnyen hajolhatna 
olyan magyarázatok felé, amelyek a történelem eseményeiben szívesen 
keresik a szerencse és a balszerencse játékát. Buckhardt írt erről szép 
tanulmányt: Über Glück und Unglück in dér Weltgeschichte címen.1 * 
Fejtegetéseinek illusztrálására kevés olyan példa kínálkozik, mint 
Bethlen Miklós pályája és a kor, amelyben ez az élet lejátszódott. De 
nemcsak Bethlen Miklós, a hanyatlás és az uralomváltozáskora beli 
Erdély politikájának és műveltségének egész sor vezetőembere osztozott 
az ő balszerencséjében, ha más formák és más körülmények között is. 
Egyesek elbuknak, mások visszafojtott indulattal élik életüket, s szinte 
csak az elnyomók elleni gyűlölet és az eljövendő elégtétel reménye ad 
számukra életerőt. És, midőn a reménytelen esztendők fokozatosan 
sokasodnak, s évtizedek múlnak el anélkül, hogy valami csekély remény
ség ígérkeznék a sok szenvedés és kudarc ellensúlyozására, semmi egyéb 
nem marad számukra, mint az a testtetlen, mélységesen szellemi vigasz
talás, hogy a jövő, az utókor, az cdmpartialis posteritas* igazságot fog 
szolgáltatni elrontott életüknek. Ez a vigasz azonban csak a legfelsőbb 
kicsiny rétegnek, a szellem embereinek reménysége, akik a némaságra 
kényszerítő korban írásban apellálnak a jövendőhöz: emlékiratot 
írnak. Erdélyben páratlanul megsokasodik ez időből az emlékiratok 
száma ; szinte minden megsértett literatus ember emlékiratot ír. Az 
abszolutisztikus uralmak nagy korszakában udvari műfaj az emlékírás, 
hanyatló szakaszában az udvarból, a hatalomból kirekesztetteké, az 
ellenzék műformája. Egytöl-cgyig nehézszavú, kemény vádiratok e 
munkák a jelen ellen, s ugyanakkor fellebbezések a jövendőhöz.-

A hanyatló Erdély memoire-irodalmából két alkotás emelkedik ki 
magasan : az egyik a csúcs, a másik a jelkép. Az első : Bethlen Miklós 
Önéletírása ,a második : Tótfalusi Kis Miklós Mentsége.3 A világhíres 
nyomdász műve már címében is kifejezi, ami legtöbb egykorú emlék
iratnak végső és le sem tagadott célja volt : a maga személyének, életének 
és . .  .cselekedeteinek mentsége. Midőn munkájuk megírásához kezdenek,

1 Burckhardt: W eltgcschichtlichc Belrachlungen. Basel, év nélk.
* A hanyatló fejedelemség mcmoire-irodalmához Id. Kemény Katalin: 

Erdélyi Emlékírók. Erdélyi Tudományos Füzetek, 47. sz. Kolozsvár, 1932. Cs. Szabó 
László közreműködésével, M akkai László szerkesztésében megjelent Erdély Örök
sége c. sorozat VII. kötetének (Erdély Változása) e sorok írójától származó beve
zetése. Bp. Franklin-Társulat, 1942. —  Bethlen önéletírásához a  fentieken kívül 
még : Lukinich Imre, Bethlen Miklós bécsi fogságáról. Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1906. Páris Sándor, Gróf Bethlen M iklós élete. Kolozsvár, 1907. Szádeczky 
K . Lajos, Gróf Bethlen M iklós rabságában irt emlékiratai, imádságai (1704— 1714). 
Budapesti Szemle, 1923. 554. sz. Gyárfás Elemér, Bethlen M iklós kancellár. Dicsö- 
szentmárton, 1923. Németh László, Bethlen M iklós. Tanú, 1934- Lukinich Imre, 
A  bethleni gróf Bethlen-család. Bp. év nélk.

3 Teljes címe : M . Tótfalusi K . Miklósnak maga személyének, életének és 
különös tselekedetinek Mentsége. Mellyel az Irégyek ellen, kik a' közönséges Jónak  
ezaránt meggátolói, irni kénszerittetett. Kolosvárt, 1698. Új kiadása : Gyomán 
Kncr), 1940. E  sorok írójának gondozásában.
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mindnyájan egyet gondolnak Tótfalusival : «.. .kételen kell kivallanom, 
ki vagyok : látván, hogy senki nem ismér, és a ki valamennyire megis
merne is, bétakarja irégységből a nevemet, hogy senki meg ne ismérjen*.

V.

A maga szentélyének mentségére íródott e kor legtöbb erdélyi me- 
moireja, Bethlen Miklósé is. Mégis túlságos leegyszerűsítése volna a tör
ténelem tényezőinek, ha ezzel az egy szemponttal megmagyarázhatnak 
vélnénk az erdélyi fejedelemség utolsó évtizedeinek és az uralomváltozás 
idejének emlékiratait. Mert hisz, születtek c korben elyan memoire-ok is 
melyek eleve más alaphangot ütnek meg, mint a mentség-stílus kép
viselői. De semmiképpen nem közelíthető meg ily egyszerűen a nagy 
egyéniség alkotása, amelyben a történelem és a műveltség rétegei vég- 
elemzésben megközelíthetetlen összegezésben formálódnak meg. Hogyha 
Bethlen Miklós művében csupán ezt az aktuális elemet hangsúlyoznék. 
aligha tulajdonítunk Önéletírásának nagyobb becset, mint multszázadi is
mertetőit : történelmi forrásértéket. Pedig Bethlen munkáján, hazai gondol
kozás, szemlélet és irodalmi stílus történelmének szempontjából is nagy
jelentőségű; ezek a tulajdonságai messze fölötte állanak történelmi 
forrásértékének.

Bethlen tanulóévei az európai gondolkozás nagy átalakulásával 
esnek egybe, és ennek az átalakulásnak nemcsak kortársa ő, hanem 
egyik első hazaikifejezőjcaműalkotássikján. Első tanítójával, Keresztúri 
Pállal kapcsolatban a következőket írja művében: « ... mikor ő az 
akadémiákban tanult, a peripatetica és aristotelica floreált, Rámus 
ellen tusakodtak, Carthesius pedig csak ezen gyermekségemben támada, 
úgy Coccejus is...»* Majd odébb: «Ebben az időben (1650-es évek) 
invalcscálni kezdvén . . .a  hollandiai akadémiákban philosophia peri
patetica, harmonica, carthesiana, ramea, neoteriana, etc., theológia 
coccejana és egyéb efféle : a mi deákink onnan felül lehozták ezeket a 
neveket és veszekedéseket Magyar- és Erdélyországba.a1 2 Az a diák, aki 
elsőnek hirdette és vált tudatos terjesztőjévé az új eszméknek és 
gondolkozásnak, Bethlen második erdélyi tanára, Apáczai Csere János 
volt. Apáczai modern szellemű tanításai nyomán már biztos érzékkel, az 
új gondolat alapeszméinek ismeretében keresheti a fiatal ember Hollan
dia egyetemein azokat a tudósokat, akik elindítói az európai gondolko
zás átalakulásának. Leidenben magának Coccejusnak előadásait is 
hallgatja.

Az átalakulás filozófiájának részletes ismertetése nem lehet a mi 
feladatunk. Csupán olyan mértékben óhajtunk a kérdésre utalni, ameny- 
nyire az általános gondolkozást befolyásolta. A változás voltaképen az 
európai gondolkozás nagy vízválasztójához, Descartes-hoz és az ö taní
tásaihoz kapcsolható. Azok a gondolkozásbeli formák, amelyeket 
cartesianizmus néven szokás összefoglalni, s amelyeket a protestáns

1 Önéletírása. I. kötet, 227— 228. old.
2 I. h. I. kötet, 240. old.
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egyháztörténet puritanizmusnak, coccejanizmusnak és pietizmusnak 
nevez, gyökérszálaival Descartes-hoz nyúlnak vissza. — Ebbe a szellemi 
összefüggésbe tartozik teljességgel a katolikus, szerzetesi környezetből 
sarjadt, majd kifejlett formájában pápai átokkal sújtott jansenizmus is. 
— Descartes-nak a fenti közvetítőcsatornákon sugárzott nagy hatása 

elsősorban abban nyilatkozik meg, hogy Descartes nem filozófiára oktat, 
hanem filozofálni tanít. A teológia síkján általa törik meg a protestáns 
ortodoxia uralma ; a cartesianus teológusok kezdik emlegetni a vallásos 
térzés fensőbbségét a dogma felett. Az új gondolat kihat a szellem minden 
erületére. Az általános gondolkozásra bizonnyal azzal tette a legnagyobb 

hatást, hogy felhívta a figyelmet az élet elemzésére, az emberi nyugtalan
ságok felfedezésére. Röviden : felkelti az analízis szenvedélyét. Descar
tes egyik tanítványa, az amszterdami Poiret —  aki a mester elleni 
támadások idején megkísérli az újító tanokat összeegyeztetni a hagyo
mányokkal —  egyenes kezdeményezője lesz a modern szentimentáliz- 
musnak. Nincs terünk rá és célunk sem lehet, hogy Descartes ember-, 
szemlélet- és stílusalakító hatását részletesen elemezzük. Csupán egy 
szellemtörténeti következményt említünk még. A cartesianizmus, midőn 
felhívja a figyelmet az élet nyugtalanságaira és kiváltja az analízis 
szenvedélyét, törvényes atyja lesz a modern memoire-irodalomnak. 
Hazai vonatkozásban Tótfalusi és Bethlen c stílusnak első kifejezője. 
A tudós nyomdász egyenes tanítványa Poiret iskolájának, Bethlen 
Miklós pedig Descartes egész világában otthonos. Emlékiratukban har
monikusan találkozik a mű megírásának aktuális indítása, az önvéde
lem, valamint a Descartes felszabadította ön- és kortársakat elemző 
stílus.1

VI.

Bethlen Miklósnak az új szellemmel való mély kapcsolata világ
szemléletéből és művének stílusából tűnik ki legjobban, de elárulják ezt 
művének már idézett utalásai. A cartesianizmushoz és a cartesianiz- 
mussal összefüggő protestáns egyházi mozgalmakhoz idézeteink szerint 
már Erdélyben eljutott, de még jobban elmélyedt az újítás világában 
külföldi tanulmányai során. Hogy az újítás atyjának Descartes-nak a 
műveit is olvasta és nagyrabecsülte, műve szelleme mellett szintén 
elárulja egy utalása : ^Kifakadhatnék itt azok ellen, akik szegény Car- 
tesiust athaeusnak csinálták azért, hogy azt találta írni: Philosopho 
veritatem inqiurenti sernél in tota vita dubitandum est : an sit Deus, 
annyira becsülik és ugyan imádják*.*

1 Descartes hatásához, valamint a puritanizmus, cocccjanizmus, pietizmus és 
janzenismus kérdéséhez Id. Zoványi Jenő: A cocccjanizmus története. 1890. U. a. 
Magyar cocccjanizmus a X V I I I .  században. Sárospatak, 1910. U. a. A  puritaniz
mus. É v  nélk. Turóczi-Trostler József: Magyar cartesianusok. Minerva. 1933'. 
Szent-Iványi B éla: A pietizmus Magyarországon. Századok. 1935. toln ai B éla: 
Magyar janzenisták. Minerva, 1924— 25. U. a. A janzenista Rákóczi. Szeged, 1927. 
Ö.; a . I I .  Rákóczi Ferenc. Bp. (Franklin), 1043. Szckfú Gyula: A vallási türelem 

és a hazai puritanizmus. Thcologia, 1935.
* Önéletírása. T. kötet. 81 -82. old.
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Azonban az utalásoknál is sokatmondóbb műve szelleme. Önélet
írásának Elöljáró Beszéde elejétöl-végig nem más, mint a Descartes 
nyomdokain nevelkedett, nagy műveltségű ember filozófálása. Első 
pillanatra úgy tetszhetik, hogy az Elöljáró Beszéd huszonegy részt 
szervetlenül -foglal helyet a tulajdonképpeni emlékirat előtt. De, hogyha 
mélyebben elmerülünk a mű tanulmányozásába, világossá válik, hogy az 
Elöljáró Beszéd elválaszthatatlan egységet alkot az utána következő 
fejezetekkel. A mű egésze, az első oldaltól az utolsóig, írójának nagy
méretű önelemzése. Az alkotó egyéniség végigelemzi itt egész életét, a 
maga életének a közösséghez való viszonyát, saját cselekedeteit és 
azokét, akikkel életében kapcsolatban volt. Ez az elemző képzelet az 
Elöljáró Beszéd fejezeteiben nemcsak a maga életének eseményeit és 
kortásait boncolja, hanem mindent, ami elméjében felvetődik, kutatva 
az élet értelmét és a földöntúli élet világát. Sorra bontja így egyebek 
.inellett a hírnév, a becsület, a religio és a halhatatlanság kérdését, magya
rázza az örökkévalóság, az idő, a mennyország és a pokol világát, ír a lélek 
is a test egységéről, nagyszerű teológiai felkészültséggel és szinte az összes 
tudományok egykorú ismeretanyagának birtokában.

Nagy műveltségével páratlanul áll Bethlen Miklós az egykorú 
Erdélyben. Önéletrajzának hivatkozásai sorából, hogyha csupán azokat 
a neveket soroljuk fel, amelyeket gyakrabban idéz, vagy pedig akiknek 
műve mélyebb nyomot hagyott szellemében, —  akár a magáévátétel, 
akár a tagadás formájában — még akkor is hatalmas lista sorakozik fel 
előttünk. E nevek a következők : Platón, Diogenes, Aristoteles, Epicuros, 
Confucius, Homeros, Quintus Curtius, Tacitus, Esopus, Horatius, Seneca. 
Juvenalis, Augustinus, Jacobus Augustus Thuanus, Perlrarca, Cár- 
t'esius, Coccejanus, valamint az Ó és az Új-Testamentum. Az ó- és közép
kori írók és filozófusok, a kortárs teológusok és világi gondolkodók 
mellett, alig van a XVII. századnak olyan ismerete, ami ne szűrődött 
volna át Bethlen Miklós elméjén. A humanisztikus ismeretek mellett 
járatosa fizikában, a matematikában, az aritmetikában az atomtanban, 
a kronológiában és az asztronómiában. De minden világi ismeretnél 
mélyebben él lelkében a teológia és az isteni kinyilatkoztatás, a Szent 
írás. Bethlen Miklós gondolkozásának a Biblia a legfőbb mércéje, ehhez 
méri a maga és a mások cselekedeteit, a kortárs és a régi írók alkotásait, 
s ami összeegyeztethető a Szent írással azt elfogadja, ami nem, azt 
elveti. Erdély legkitűnőbb focistájaként emlegették. Műve tele van 
idézetekkel. De a legtöbb locust a Bibliából olvassuk nála. így volt ez 
természetes e korban, hiszen a barokk legfőbb alapvonása szerint vallásos 
műveltség; a protestáns barokk pedig a Bibliára támaszkodik első
sorban, mint minden idők protestántizmusa.1

Bethlen Miklósnak a Biblián nyugvó műveltsége a vallásos gyakor
latban teljességgel modern; a minden téren újító ember a legújabb teoló- 

' giai felfogások szerint él és gondolkozik. Az ő világa messze eltávolodott 
már az ortodox protestánizmustól. Vallásosságát a hit érzelmi átélése 
jellemzi; a vallásos érzést és a vallásos életet vallása elsődlegescbb

1 V. ö. c sorok írójától: tSzegény, egy ügy ii fejedelem* című i. tanulmány 

5G



kellékének tekinti, mint a confessiót. Azt írja egy h elyt: —  a rcligio 
(a vallásos érzés) a fa, a confessió (a hitvallás) a virág, s az a baj, hogy 
az emberek a virágot többre becsülik a fánál. A vallási háborúságok 
is azt kutatják, melyik vallás ismeri jobban az Istent és nem azt, hogy 
melyik szereti inkább —  Máté apostol idézésével kiindulva Máté (12. 
rész, 34. és 37. vers.) szószerint így ír erről: «A szívnek teljességéből szó! 
a száj, a te beszédedből igazíttatol meg, és kárhoztatol el. Ezeket össze 
tevén, világos, hogy a religio a fa, a törzsök a szívben vagyon vagy pedig 
a lélekben, a vallás pedig, és annak mind az Istenhez mind felebarátjá
hoz követni szokott mutatása akár szóban akár cselekedetben legyen, 
annak a fának gyümölcse, virága, levele.*1 —  Majd odébb : Az emberek
nek* minden aemulatiojok arról vagyon : hogy melyik vallás ismeri 
jobban az Istent ; és nem az : hogy melyik féli, szereti inkább az Istent ; 
melyik érti, magyarázza jobban a szentírást, annak akaratját, mintsem 
hogy melyik teszi azt inkább életével, amint Pál apostol int. I. / ijHoth. 
2:12. A jámborságnak nem volna külön papja, temploma, de melyik 
vallás fut versenyt a másikkal jámborságért ?*2 Bethlen az életében élte 
a vallást, nem a confessió és a dogmák üres idézésével. A vallásos élet 
eszménye sugallta számára a mértékletességet is. ősei csaknem mind 
rövidélctück voltak — jegyzi fel —  («az életet borral megrövidítő Bethlen 
família*3), s ö a mértékletes volt az első Bethlen, —  milyen büszke is 
reá! —  aki hosszú életet él.

A vallásos élet és a vallásos érzés, s az ezzel járó önvizsgálat a lélekre, 
az ember belső világára irányítja figyelmét. Hányszor olvasunk ilyen, 
vagy ehhez hasonló mondatokat művében : <*.. .aki korpa közzé keveri 
magát, megeszik a disznók. Jaj miért teszed hat a lelkedet, magadat 
korpa közé? orcádat, kezedet, szép köntösödet, csak egy hitvány sárga 
vagy veres új csizmádat vagy papucsodat félted a sártól, mocsoktól, 
de nem a lelkedet,miért? Azért mert nem tudod szépségét.*4 Bethlen és 
kortársai nagyon is ismerik már a lélek szépségeit; olyan otthonosak 
a lélek, világában, mint a gazda a szántóföldjén és a pásztor juhai között. 
A lélek világa új hódítás, az újonnan felfedezett terület pedig vonzó ; 
az új-korban alig járt tájain boldog önátadással rója lépteit az ember. 
És, ahogy a Descartes tanaiból kiinduló Poiret a modern szentímenta- 
lizmus felé mutatja az irányt, úgy jut cl a XVII. és XVIII. század for
dulóján a lélek tájain otthonos ember a «jólcsö könnyekhez*, a sírás 
omegkönyebbítö öröméhez*. Feleségéhez írja Bethlen Miklós, Önélet
írásáról : «.. .jó leszen, lelkem, neked arra, hogy holtom után, néha 
ha sírásra leszen szükséged, vedd elé, olvasd, sírj, édesem mellette...*5

VII.

Maga Bethlen Miklós művének elején irodalmi eszményképeké 
is hivatkozik : « ... egyébiránt erre példám s kalauzcm szent Jcb, Nehe-

1 Önéletírása. I. kötet, 48. old. * 1. h. I. kötet, 38. old.
1 I. h. I. kötet, 50— 51. old. 4 I. h. í. kötet, 139* old.
* I. h. I. kötet, 185. old.
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miás, Augustinus, amaz nagy doctor Eranciscus Petrarca is, Jacobus 
Augustus Thaunus, kik magok írták le életeket.*1 Az öt név közül első
sorban Augustinus volt mély és meghatározó élménye. Az a szellemi 
irány, ami Bethlen Miklósnak sajátja, aligha meríthetett volna rokonabb 
termőtalajból, mint Szent Ágoston Vallomásaibó\. A történeti valóság 
szerint persze néma maga gondolkozása vezette el Bethlent Szent Ágos
tonhoz. Az a modern szemlélet amelynek ő is részese volt, már önmaga 
tanítványa volt az első halhatatlan keresztény író világának. Szent 
Ágoston nélkül a XVII. században megújuló, érzelmi elemekkel átitatott 
gondolkozás elképzelhetetlen volna.

Mit tanult a XVII. század második felének embere a Vállomások
ból? Elsősorban stílust. Az irodalom síkján Szent Ágoston alkotásának 
a stílusa volt a legnagyobb újítása ; ez emeli művét a világirodalom 
legmagasabb csúcsaira. Babits Mihály sokatmondó kifejezéssel stílus 
christianusnak nevezte ezt. A találó kifejezésből kiindulva, így elemzi 
Babits Mihály a Vallomások stílusát : «Megtalálta a keresztény stílust. 
A hangot, a formát, ami új az antikkal szemben, ami megkülönböztet 
minden azóta jöttét minden ókoritól s irodalmainkat modernekké teszi. 
Mi ez? Valami bensőségc stílusnak és érzésnek, befeléfordítottsága 
szemnek-szívnek, amit csak példával lehet jellemezni. Példával, de csak 
egy szónyi példával is elég : mert e meghatározhatatlan valami, stílus 
christianus, beszivárog a nyelv pórusaiba, átissza a szavakat : s idézni 
lehetne minden lapról helyet, ma már nem is feltűnőt, de melyet meg nem 
írt volna senki azelőtt, senki római vagy görög író, klasszikus pogány: 
mint például ilyent: "amint anyám is szokta, mért úgy tanulta szíve 
iskolájában, 'in schola pestoris : ezt nem írta volna senki Ágoston előtt.*2

Valami ilyent, a stílus christianus megújulását óhajtotta a XVII. 
századi ember is; a stílusban a szív hangjait, bensőséget, a belső élet 
rajzát, ők is a lélek szűrőjén igyekeztek átszűrni az élet eseményeit, 
nyíltan, szégyenkezés nélkül, első személyben, vallomásszerűcn. «Nem 
szégyenlem Áugustinussal, Petrarcával —  írja Bethlen Miklós — meg
váltani ifjúságom mocskait s azok között az én istenemnek körülöttem 
lévő majd emberi hitel felett való gondviselését dicsőíteni.3 íme, be
vallottan is ilyen Augustinus értelmében vett vallomásnak szánta 
Bethlen Miklós a maga munkáját. De ha nem vallotta volna be, akkor 
is kiéreznénk nem is egy passzusából a nagy példaadó termékenyítő 
hatását. Szent Ágoston ezt írja egy helyt : «Kinck mondom el ezt? Nem 
neked Istenem, hanem a te színed e lő tt...*4 * A tanítvány szintén az 
isten színe előtt tesz vallomást. Szent Ágoston embertársai és az utókor 
okulására írja könyvét, ugyanúgy Bethlen Miklós: (Emlékezet és ha 
kell, tanulság okáért leírom...  Bár csak ti is, kik még éltek, tanulnátok 
ezeken és én rajtam, kiváltképpen te édes fiam József*.6 A Vallotnások

1 l. h. I. kötet, 9. old.
a Babits M ihály: Ágoston. (Gondolat és írás. Bp. 1922) 7. old.
a Önéletírása. I. kötet, 351. old.
4 Szent Ágoston Vallomásai. Fordította és magyarázta Balogh József. Bp.

Parthenon), 1943. (Liber II. Caput 3.)
‘ önéletírása. I. kötet, 185— r86. old.
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ismerője lehetetlen, hogy ne gondoljon Szent Ágostonra Bethlen olva
sásakor, ha ilyen mondatokra ta lá l: «.. .bizony nem dicsekszem szüzes
ségemmel, hanem az Isten csudálatos kegyelmével...*1 —  «Ezeket 
gyóntam meg Istenemnek az én leírt imádságaimban, és itt is a zabolázó 
Isten dicsőségére, az én pirulásomra és az olvasó tanulságára*2 —  
«Azon szent Isten, ki előtt mindenek mczitlenek és nyilvánvalók, legyen 
bizonyságom ezekről, hogy igazsággal írok az én életemről mindeneket*. 3 
Ezek a mondatok semmiképpen sem íródhattak volna meg a Vallomá
sok nélkül. A mondatok zenéje Bethlen Miklós egyéni és magyaros 
hanglejtését hallatja, de az alaphangok egy 1300 esztendőnél régebben 
felcsendült muzsikára visszhangoznak.

De csak az alaphangot és a vallomásos műfajt kölcsönözte Bethlen 
a Vallomásokból; a kölcsönvett hangot, műfajt a XVII. századi ízlésre, 
s a maga egyéniségének mértékére formálta.

VIII.

A mű, amelynek világában a maga mentségének vágya találkozik az 
érzelmi telítettségű szellemmel, valamint Szent Ágoston Vallomásainak 
élményével, vérbeli memoire-író alkotása. Páratlan emlékezőtehetség, 
az anyag bősége és a gazdag anyagnak szinte duzzadó áradása a leg
inkább szembetűnő tulajdonságai Bethlen Miklós Önéletírásának. Első
rendű memoire-író erény mindhárom. Ahogy élményekben bővelkedő 
életét elbeszéli, nem tudom, nagyszerű emlékezőtehetségét csodáljuk-e, 
vagy azt a hatalmas műveltséget, ami könyvének minden lapjáról 
felénk árad. Az Elöljáró Beszédnek vallásos-filozófikus fejezetei után, 
családja történetétől nyomon követhetjük egész életét ; gyermekkorát, 
a németországi és hollandiai tanulóéveket, angliai, franciaországi és 
olaszországi utazását, majd itthon politikai szereplésének történetét, 
diplomáciai küldetéseit, valamint magánéletének eseményeit. Minden 
esemény és élmény —  amit munkájában előad -  az elbeszélő személye 
körül fonódik szoros láncra, korának bensőséges írói szellemében. A meg
újuló stílus christianus képviselője ez a mű, de írója ugyanakkor, midőn 
a lélek rétegein szűri át az eseményeket, valódi realista művész. Csak 
magáról és azokról a momentumokról szól, amelyek személyével voltak 
kapcsolatban. De magával kapcsolatban mindent fontosnak tart. Nem 
csak azt tudjuk meg Önéletírásából, hogy a fiatalkori francia tájékozó
dást! politikájától miként hajolt a Habsburg-hatalom erősödése idején 
a Lipóttal való kiegyezés útjára, s a XVIII. század elején ismét vissza 
fiatalkori koncepciójához, és hogy mekkora szenvedésekben volt része, 
hanem azt is; milyen volt a termete, haja, szeme, füle, szája, foga;* 
milyen ételeket szeretett és milyeneket nem ; mikor kezdett aóculárét

1 1. h. I. kötet. 176. old.
1 I. h. I. kötet, 357. old.
31 I. h. I. kötet, 3. old. Bethlen Miklós önéletírásának Szent Ágoston Valló 

másaihoz való viszonyát megkísérelte tisztázni: Patrícius V. Stuhlmann, Confes- 
siones S. Auguslini, Nicolai Bethlen et Francisci Ilákóczy II.  Bp. év nélk. Vizsgá 
lódásaiban alig jutott tál az Összecsengő mondatok egymásmellé állításánál.
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hordani és milyen volt az «idegélete». Nincs történelmünknek Bethlen 
Miklós előtt egy alakja sem, akit olyan jól ismernénk, mint öt. De utána 
sem, az egy Széchenyi Istvánt kivéve. Szinte mértéket nem ismerve 
felejtkezik bele a maga külső és belső tulajdonságainak leírásába ; a mai 
olvasónak gyakran szokatlan őszinteséggel és kegyetlen realizmussal.

Aki a maga elemzése során nem ismer elnézést, éppolyan kegyetlen, 
realista szemlélettel látja kortársait. Midőn Apafiról ír, nyavalyás, 
erőtlen fejedelmet* emleget,1 máskor «szegény, nyomora fejedelemének 
nevezi.2 Telekivel kapcsolatban a «viperafajzat cselei*3 még nem is tar
tozik a legkeményebb szavak közé. A realista szemléletnek ezt a foko
zott alakját legtöbbször már csak egy lépés szokta elválasztani a szen
vedélytől. Bethlen Miklós esetében nagyon gyakran ez a lépés is hiány
zik. Realizmusát művének elejétől, egyszer lappangó, máskor erősödő 
szenvedély tüzeli, amely csaknem gyűlölködő, parázsló izzást ölt, midőn 
az emlékirat utolsó fejezeteiben fokozatosan közelednek az elbeszélés 
eseményei Bethlen életének szomorú zárófejezetéhez, a császári bebör- 
tönöztetéshez. (írói jótulajdonságokkal ezek a fejezetek dicsekedhet
nek legkevésbbé.)

Szoros értelemben vett írói stílusára csakúgy jellemző a realizmus 
és a szenvedély, mint szemléletére. A stílus kézzelfoghatóságra törekvő, 
szemléletes realizmusa még akkor is jelen van, midőn kölcsönvett gon
dolatra bukkanunk szövegében. Mennyire ^vaskosan reális* és a mai 
fülnek szinte népiesen ízes Bethlen közvetítésében ez az augustinusi 
mondat : «Az idő kurtább lajtorja, hogysem az örökkévalóság tornyába 
hághassunk rajta*.4 Találomra lapozgathatunk munkájában, s csaknem 
oldalankint lelünk ilyen mondatokat: Az országnagyok, «ítélömesterek 
tudják vala a törvényt, odatenni, ahonnét többet kapnak érte>.5 Vagy 
Velencéből hazatérve : «No én Sodomából kiindulék. . .  csak egy kis 
hajócskán, mint két öreg, hosszú csónak tenne, nem sokkal volt nagyobb ; 
volt egy öreg abrosznyi vitorlája, egy szekér rúdnyi árbociája, hajós éppen 
egy, neve Pavinato*.6 Ugyanez út további során : «.. .láttam, mely 
hamar sütötték rostélyon a tehénhús pecsenyét, vékonyan szelvén, mini a 
pirítani való kenyerei*.7 A kiragadott mondatok világosan példázzák 
stílusának realista természetét. A korábban más szempontból idézett 
részletek pedig felmentenek bennünket attól, hogy a szemléletességre 
törekvő realizmus határain is túllépő, csaknem naturalisztikus kifejezés- 
módot további elemzés tárgyává tegyük.

Bethlen Miklós írói stílusának két legfontosabb nyelvi forrása: 
az egykorú élő magyar beszéd és a Károli-biblia nyelve. (A nagy időbeli 
távolság optikai csalódása folytán mindkettőnek lecsapódásaiban haj
landók vagyunk ma népies elemeket észlelni.) Az élő beszéd és a Biblia 
nyelve magát ólértetődő tápláléka az egykori írónak. Nem véletlen, 
hogy Sík Sándor ugyanezeket emeli ki Pázmány Péter nyelvművészete

1 önéletírása. I. kötet, 442. old. 4 I. h. I. kötet, 66. old.
* I. h. I. kötet, 462. old. ‘ I. h. I. kötet, 336. old.
3 I. h. I. kötet, 450. old. 5 I. h. I. kötet. 338. old.
4 I. h. I. kötet, 79. old.
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kapcsán.1 * Meríthetett volna-c máshonnan a XVII. századi és a XVIII. 
század elején dolgozó magyar író? Irodalmi nyelvünk és az élő beszéd 
tikkor még szinte egy ; a magyar irodalmi nyelv most van kialakulóban. 
A Biblia pedig XVIII. századi protestáns ember műveltségének alapja 
(Bethlen Miklós minden esztendőben végig olvasta egyszer ifjúságá
tól), s művébe nemcsak rengeteg idézetet és tartalmi elemeket vesz át 
a Szent írásból, hanem képeket, hasonlatokat és stílusfordulatokat is. 
Az élő beszédet és a Biblia nyelvét azonban tudatos írói érzékkel kezeli. 
A kifejezés kérdései állandóan foglalkoztatják és nem szégyenli be
vallani az írás kapcsán eléje tornyosuló nehézségeket: «.. .bizony nekem 
könnyebb lett volna deákul írnom ; nem úgy értem, mintha deákul 
jobban tudnék, mint magyarul,... hanem azért, hogy a deák nyelv 
az ő bővsége és annyi száz esztendők alatt a sok nagy elméktől lett 
excoláltatása miatt alkalmatosabb a dolgok leírására a magyar nyelv
nél.- De a magyar prózastílusnak mégoly nagymérvű nehézségeit is 
igyekszik legyőzni, ha másként nem megy, «féldeák félmagyar* meg
oldáshoz folyamodik, akár a prózaíró Zrínyi Miklós.

Művészi érzékét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy még oly 
finom eszközzel is él mint a szójáték. Egy «féldeák félmagyar» bekez
dés után így ír : «Ezeket nagyobbára deákul azért írtam, hogy mivel az 
egész játék és erő ebben a szóban vagyon : ,est‘, magyarul sem a kérdő, 
sem a felelő úgy nem bolondozkodhatnék vagy játszódhatnék egymással; 
mert a magyar nyelv nem él azzal a szóval: ,est’, vagyon abban az érte
lemben, mikor valakiről vagy valamiről tudakszik, mint a deák és sok 
más nyelvek: ,quid est, quis est’?, hanem csak így: kicsoda, micsoda?»3

IX.

Bethlen Miklós írói stílusának jellegzetes tulajdonságai: a realiz
mus, a szenvedély és a szójáték, egyúttal a barokk stílusnak is sajátos 
jegyei. Hogyha hozzávesszük még ezekhez a mű mondataiban érvényre 
jutó barokk szerkezeti elvet, bonyolult körmondatait és dekorációs 
gazdagságát, a barokk stílusnak teljes kelléktárát felismertük Önélet
írásában. A stílus részletjellemvonásain túl barokk tulajdonságok érvé
nyesülnek, művének egész szerkezetében. Mérhetetlen emlék és gondolat - 
anyaga olyan áradással zuhog előttünk, hogy úgy tűnhetik fel, mintha 
Bethlen nem is komponálna. Azonban ez az áradás szigorúan szabályo
zott. Művének menete hasonló a megáradt folyóhoz, amelynek széles 
hullámait nem engedi bizonyos határokon túlra az árterületet lezáró 
védögát. Ez a védögát nem más, mint a barokk stílusnak minden részlet
gazdagságát egy középpontnak alárendelő szerkezeti rend.

Bethlen Miklós barokk világképének kialakulásához már idehaza 
kaphatott indítást ugyanúgy, mint műveltségének más rétegeihez.

1 Sík Sándor: Pázmány. Bp. (Szent Istvá -Társulat), 1939. 333— 34t . és 
357— 361. old.

1 Önéletírása. I. kötet. 9. old.
8 í. h. í. kötet, 62. old.
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De a döntő élményeket külföldön szerezte : Hollandiában, ahol a barokk 
művészet nagy alkotásait szemlélhette, majd a Napkirály Francia
országában, végül Itáliában. Hollandiában az építészet gyakorlati kér 
dései is foglalkoztatják ; a «sok szép házak* felejthetetlen élményei 
lettek. Rendszeresen tanul itt architektúrát is, hogy a Kisküküllö 
partján, Bethlenszentmiklóson, saját tervei szerint építse majd fel gyö
nyörű kastélyát, az erdélyi építészetnek ezt a páratlanul álló remekét.1 
Külföld művészeti alkotásai, festményei szobrai és épületei meghatározó 
befolyással voltak reá. önéletírása bán lehetetlen fel nem ismerni a nagy 
műalkotások írásban kifejeződő visszhangját. Csupán egy példát emlí
tünk : első felesége halálának hátborzongató ábrázolását.2 Az önkívü 
letben jajveszékelő, elkárhozástól reszkető asszony naturalisztikus rajza 
a barokk festészet haldoklásait és haláltusáit idézi, a kínszenvedések 
sötétárnyalású képeit, Caravaggio-ra emlékeztet és Jordaens-ra, s a 
németalföldi festőkre. De művének nemcsak ez és néhány más jeleneté 
tükrözi a barokk ábrázolások szellemét. A  hanyatló Erdély egész képe - 
ahogy Bethlen Miklós látja —  olyan mint egy barokk freskó, közép
pontban a fejedelemmel, a kancellárral és Erdély bővérű uraival, akik 
tobzódnak a maguk örömeiben, a felelőtlen cselszövésekben ; megfeled
kezve a legszentebbről, az erkölcsről. Ismét Jordaens-ra kell gondolnunk 
és Rubens-rc, az, ő dőzsölő részegjeire, a földi örömökbe felejtkező baccha
náliákra.

A kiéréshez közeledő barokk szelleme sugárzik e műből. Azonban — 
mint akármcly kiéréshez közeledő stílus — Bethlen Miklós barokk 
világképe is magába foglalja már az elkövetkező kor stílusának gyöke
reit. A «szívgyöt reléméről író, önelemző Bethlen Miklós munkája a 
XVIII. századi szentimentalizmus felé mutat előre.

Tolnai Gábor.

1 V. ö. ISiró József: Erdély művészete, lip. (Singcr és Wolíncr). év nélk. 
8<> -87. old. —  Bierbauer, Virgil: Nicolas Bethlen, un grand seigneur architccte. 
Nouvellc Rév ne de Hongrie, 1935. Octobrc. 314— 323.

* önéletírása. I. kötet, 553— 556. old.

62


