
GYENIS VILMOS 

BETHLEN MIKLÓS IMÁDSÁGOSKÖNYVE 

Az irodalomtörténeti kutatás csak az utóbbi évtizedekben figyelt fel Bethlen Miklós-, 
sokrétű írói egyéniségére és igyekezett elsősorban az Önéletírás alapján, mind politikai cél
kitűzéseinek, mind pedig széleskörű műveltségének és írói eszközeinek magyarázatát, értéke
lését adni.1 Nem mondhatjuk el azonban, hogy a felvetó'dött összes fontos kérdést részleteiben 
tisztán látjuk már. Mint korának legműveltebb embere, nagy politikusa és mint kiváló próza
írója újabb és újabb kérdések elé állítja a kutatót. Nemrég közzétett, eddig kevéssé ismert 
Imádságoskönyvénék elemzése is teljesebbé teheti, nem egy kérdésben pedig új megvilágításba 
helyezheti az eddigi, nagyrészt a Önéletírás alapján kialakított Bethlen-képet. Különösen 
sokat mondó az Imádságoskönyv Bethlen politikai és társadalmi felfogásának alakulása szem
pontjából. Jelentős anyagot nyújt több irányú műveltségének a vizsgálatához is — a külföldi: 
haladó irányzatok mellett elsősorban a hazai hagyományok aktív továbbfejlődésének szemlél
tetéséhez, és számos új lehetőséget ad a tudatos írói, művészi törekvés bemutatásához.. 
Az Imádságoskönyv igen magas színvonalú írói alkotás, és minden tekintetben joggal helyezhető 
az Önéletírás mellé. 

Bethlen Miklós imádságaival eddig mindössze Szadeczky Kardos Lajos 1923-ban meg
jelent közleménye foglalkozott.2 Szadeczky írása azonban csak alkalomszerű idézet-Össze
állítás, nem kísérli meg a mű értékelését, bár néhány fontos kérdésre felhívja a figyelmet,, 
mint például a történeti és korrajzi adatokra, valamint a szokásos ima-műfajtól eltérő sajá
tosságokra. A Bethlennel foglalkozó munkák pedig legfeljebb csak a bibliográfiai teljesség, 
vagy az általános kérdések összefüggése miatt vesznek tudomást az Imádságoskönyvrol. Jellemző 
Lukinich Imre rövid utalása, amely szerint Bethlen imádságainak „a bennük előforduló 
történeti adatok" adnak „forrásértéket".3 Részleteiben azonban ezt a történeti anyagot 
sem tárgyalja. Irodalomtörténeti értékelése nem történt még meg, noha művészi értékeinek 
gazdagsága a XVII—XVIII. századi prózánk gyöngyszemévé teszi. Az idézett új Bethlen
kiadás előszava és jegyzetei már felhívják a figyelmet Bethlen e művére is. 

1 

Az Imádságoskönyv meglepően nagy terjedelmű, mintegy 80 oldalt foglal el,4 de tar
talma egyáltalán nem korlátozódik a szokásos imaszövegekre, hanem abba beleágyazva első
sorban saját személyével, hazájával és más, irodalomtörténeti szempontból fontos kérdésekkel 
foglalkozik. Négy különválasztott részre tagolódik a mű, és már a címek alapján is tájékozód
hatunk a mondanivalójukról. Az első „Rabságomban böjt és vasárnapi imádságom magam 
személyem és hozzámtartozóimért" címet viseli, s ez a legterjedelmesebb rész, az egésznek csak
nem fele. Nem más ez az imádság, mint a nagy művet megelőző rövid Önéletírás, de más, 
eszközökkel, más módszerrel megírva. A második rész : a „Mindennapi reggeli imádságom a 
közönséges keresztyén anyaszentegyházért, nemzetemért, hazámért, pogányok és mindenekért" című, 
amely mind eszmeileg, mind művészi megformálásában a legértékesebb. Főtémája a nemzet 
tragédiájának az Önéletírásban ily mértékben nem tárgyalt megrendítő elemzése. A harmadik 

1 Fontos lépést jelent a gondos jegyzetapparátussal nemrég megjelent új Bethlen-kiadás, amely az 
önéletíráson kívül első ízben az Imádságoskönyv teljes szövegét is tartalmazza. Az új előszó pedig lényegében 
Bethlen marxista értékelését adja. (Bethlen Miklós Önéletírása. Bp. 1955. „Magyar századok". Az előszót 
írta Tolnai Gábor, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta V. Windisch Éva.) 2 Szadeczky Kardos Lajos. Gr. Bethlen Miklós két kiadatlan müve . . . rabságában írt emlékiratai, imád
ságai- Budapesti Szemle. 1923. 8 Lukinich Imre. A bethleni gróf Bethlen-család története. Bp. 1927. 451. 1. 

«Idézett Bethlen kiadás. II. 155-233. 1. 
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imádsága „A léleknek Istennel, magával és a testével való beszélgetése", amely az első ima anya
gának lerövidített változata. A negyedik kisebb részhez kapcsolható az úgynevezett „Látások-" 
nak, csodás isteni jelenéseknek különálló leírása és a „Majd minden könyörgésem előtt bocsátani 
szokott invocatio" című fohásza, valamint az a másfél oldalas szöveg, amelyben imádságai 
alkalmazásának körülményeit, börtönbeli életmódját ismerteti. 

Az Imádságoskönyv elemzése előtt szükséges röviden szólnunk az imák műfajáról, 
s néhány egyéb általános jellemvonásról. Bethlen Imádságoskönyve, bár teljesen önálló, eleve 
határozottan, különválasztott munka, problémái mégis szorosan összefonódnak az Önélet
írással, s így a szakirodalom idevonatkozó megállapításai az imádságokra is több esetben 
alkalmazhatók.5 Mindkét mű indító okai azonosak ; ugyanegy élet kétségbeejtő küzdelmei 
után az egyén és nemzet katasztrófájából fakad mindegyik. Mindkét mű önmaga igazolását, 
becsületének megvédését, lelkinyugalmának megtalálását, ellenségeinek vádolását és a haza 
sorsában való tisztánlátás igyekezetét szolgálja. Elénk tárja Bethlen mindkét helyen egész 
egyéniségét, céljait, cselekedeteinek indítóokait, csalódásait, bűneit, erényeit, egész lelki
világát. Mindegyik munkában szükségképpen istennél, a vallásban keresi a kiutat abból a 
lelki megrendülésből, amely önmaga s hazája tragédiája következtében érte. Ez a vallásosság 
elsősorban nem a dogmatikus egyházi felfogáshoz igazodik, hanem az érzelmi átélés, a haladó 
vallási ideológiák (puritanizmus) hatása alatt közvetlen kapcsolatot, szövetséget hoz létre 
isten és az ember között. 

A közös vonásokon kívül azonban lényeges különbségek is vannak. Az imádságok 
gondolati kialakítása, de leírása is megelőzte a nagy művet. Ez magyarázza, hogy az azonos 
élményanyag itt sokkal frissebb még, és a nagy lelki megrázkódtatás közelsége más művészi 
kifejezést igényel, illetőleg tesz lehetővé. A tragédiát megelőző évek összes keserűsége s maga a 
katasztrófa is, az Imádságoskönyvben formálódik először szavakba. Ettől a központi élménytől 
még nem tud oly mértékben ráérősen elkalandozni, mint az Önéletírásban. Itt csak felvillantja 
élete s hazája fontosnak tartott kérdéseit, és siet az elborzasztó végső kérdések felé. Ily módon 
az önmaga s hazája kétségbeejtő sorsának okait keresve, az utolsó évek eseményeit, valamint 
saját tetteit izgatottan és sűrítve elemzi. Az így kialakuló mű teszi lehetővé, hogy az imád
ságok sok esetben magyarázatot adnak olyan kérdésekre, amelyek a Bethlen tragédiájával 
befejeződő Önéletírás alapján megoldatlanok maradtak. 

Az Imádságoskönyv is az önigazolás céljait szolgálja, csakhogy itt kevésbé áll előtérben 
a „részrehajlatlan utókor"6, mivel imáról is lévén szó,közvetlenül a katasztrófa után csaknem 
kizárólag istenben van Bethlen minden bizodalma, mint írja: „. . .minden világi igazság, 
irgalmasság és vigasztalástól egészen megfosztott nyomorú féreg a Te mennyei, királyi, bírói 
ítélőszéked eleibe appellálom az én peremet.. ."7 Mindez nem zárja ki azonban, hogy a mű 
megírásával nem törekedett volna földi, emberek előtti mentségre. Megnyugvást keresett 
az utolsó évek szörnyű üldöztetése után, valami abszolút biztonságra vágyott, amely nem 
olyan, mint az ember hitele, „. . .aki indulatból akit ma halálban szeret, holnap hasonló 
bolond indulatból gyűlöli halálra."8 

A kiút keresés tehát hangsúlyozottabban istennél van, s ez nagymértékben műfajából 
is következik. Nem helyezhető azonban Bethlen Imádságoskönyve a korabeli nagyszámú, 
nyomtatásban kiadott imádságoskönyvek sorába9, bár tudjuk, hogy ezt a vallásos műfajt 
is felhasználták aktuális nemzeti és társadalmi kérdések kifejezésére. (Pl. imák a nemzeti 
romlás okozta szenvedések megszüntetéséért, csata előtt a harc sikeréért, börtönben sínylődök 
vigasztalására stb.) Ennek a műfajnak politikai tartalommal való telítődése Bethlen imáihoz 
viszonyítva elenyésző. Azoknak az egyéni, de a nemzet ügyét valamely végzetes esemény 
miatt mélyen érző imádságoknak kevéssé ismert fejlődésvonalába állíthatnánk inkább, ame
lyeknek kiteljesedését Rákóczi Ferencz imádságaiban láthatjuk majd. De Bethlen imáinak 
műfaját vizsgálva egyéb kérdések is merülnek fel. Már Szadeczky K. Lajos mígállapította,10 

hogy Bethlen imádságait a vallomásokkal rokon vonások jellemzik, s Bethlen maga quere-
láknak, siralmaknak is nevezi.11 Az Imádságoskönyv valóban olyan közös műfaji alapból 

6 E tekintetben szükségszerűen az említett és említendő szakirodalomra támaszkodom. Ezeken kívül 
még : Géber Antal : Gr. Bethlen Miklós bécsi fogságáról. Irodalomtörténeti Közlemények. 1905. 1 5 8 - 173. l.,v 

Lukinich I m r e : Bethlen Miklós bécsi fogságáról. Irodalomtörténeti Közlemények. 1906., Paris Sándor: Gr. 
Bethlen Miklós élete. Kolozsvár. 1907., Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. Dicsőszentmárton 1923., 
Kemény Katalin : Erdélyi emlékírók. Kolozsvár. 1932., Németh László: Bethlen Miklós. Tanú. 1934., Frdély 
öröksége, című sorozat bevezetései. Bp. é. n. és Juhász I. : Bethlen Miklós politikai pere. Kolozsvár. 1945. 

6 B. M. Önéletírása, i. m. II . 92. 1. 
' , , . . . hadd sírjak, hadd panaszolkodjam az engemet rontó világ ellen. . ." Imádságoskönyv. L m. 

II. 167., 181. 1. 
8 Imádságoskönyv. i. m. II . 185. 1. 
9 Szabó Károly. RMK. I. Bizonysága szerint, csak a XVII . században több mint 100 imádság kiadás

ról tudunk. 
1 0 1 . m. Budapesti Szemle, 1923. 
11 Idézett Bethlen-kiadás jegyzeteiben V. Windisch Éva is utal erre az elnevezésre. II . 324. 1. 
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nőtt ki, mint ahova saját Önéletírása, vagy a jellegzetesen puritánus meditációk, vagy Rákóczi 
Vallomásai tartoznak. Hangsúlyozni kell, hogy a mindegyikben meglevő, feltétlenül közös 
alapanyaghoz nagymértékben hozzájárult Augustinus Vallomásainak formáló hatása is. 
A formai kerettől eltérően a tartalom semmi esetre sem a szokásos, sablonos ima-műfajhoz 
tartozik, ettől határozottan elválasztható. Saját hasonlata szerint Bethlen a vallás törzsét, 
gyökerét a „szívnek teljességében" keresi, az „imádságot" annak csak „levelének, virágjának, 
gyümölcsének" tartja.12 Az imádságokban nemcsak ezek a levelek és virágok, hanem valóban 
a szívnek teljessége az egész lélek őszinte feltárása, gyónása, vallomása árad isten felé. Sze-

. mélyes és nemzeti kérdések kifejezése ugyanakkor az Imádságoskönyv, miként Rákóczi Vallo
másai. Nem a börtönben szenvedő, életét menteni akaró ember kétségbeesett kapaszkodása, 
könyörgése istenhez, hanem az életéről beszámoló, a nemzet sorsán gyötrődő, tönkretett ember, 
megnyugvást kereső lelkének semmit el nem leplező kitárulása. Ilyen módon érthető, hogy a 
túlfűtött vallásos alaphang s az imádság forma ellenére, életének története, a politikai események 
és más témák is reális, élethű ábrázolást kapnak. Az imádság forma csak keretévé válik annak 
a most tömörítetten, izgatóan, egyes eseményeket kiemelve megfogalmazott tartalomnak, 
ami később az Önéletírásban nyugalmasabb, részletekre kiterjedő és átfogóbb kidolgozást 
nyer. Mindezen túl Bethlen — ha nem is egészen tudatosan — az imádság-műfajban inkább 
írhatott őszintén, hiszen a börtön gátló körülményei kevésbé érvényesültek a vallásos ima
formában, istennel szemben. 

2 

Az Imádságoskönyv legfőbb célja a nemzet nagy sorskérdéseinek elemzése, önnek 
egységes koncepcióban kifejezett, nem várt erejű bemutatása lepi meg elsősorban a mai 
olvasót a Mindennapi reggeli imádságban, de a többi ima is ennek a főkérdésnek a kibontását 
készíti elő. Szükségszerűen adódik ily módon, hogy a mű jelen értékelése főleg ennek a kérdés
sornak részletesebb feldolgozására törekszik, ami viszont további problémák tisztázásához 
nyújt lehetőséget. 

A nemzet korabeli sorsának vizsgálatához Bethlen az egész nemzeti múlt áttekintése 
után, a történeti hagyományok átélésén keresztül jut el. A nemzet egész történetében keresi 
az okokat, hogy nemzetének és osztályának bírálójaként, később a nemzetvizsgálat haladó 
szellemű, művészi remekét adja. Nem lehet érdektelen, hogy az idevezető utat közelebbről 
megvizsgáljuk. 

A történeti áttekintésnek módszere, de bizonyos mértékben a további kérdések fel
fogása is, a XVI. sz.-i reformáció harcos hagyományaiba nyúlik vissza, s annak szociális és 
hazafias célkitűzései a puritánizmus légkörében új jelenségekkel bővülve jelennek meg. Mint 
ismeretes, a magyar puritánus módszerek, de még a célok is sok esetben hasonlóak, vagy éppen 
azonosak a XVI. sz-i reformátorokéyal. A reformáció célkitűzései ugyanis annak idején nem 
válhattak valóra, s most a külföldi mozgalom hatására, továbbfejlődve és újból aktív erőt 
képviselve ismét megjelennek; 

Bethlen történetfelfogása példázza ezt a kapcsolatot, amelynek főbb gondolatai újból 
hasznosan alkalmazhatók társadalmi és nemzeti kérdések előremutató kifejtésében. Bethlen 
ugyanis arra a régi gondolatra építi fel munkáját, amely szerint a nemzet romlása isten bünte
tése az elkövetett bűnökért. Ez a gondolat abban a formában jelenik meg nála, amiként azt 
Farkas Andrástól kezdve a reformáció írói kidolgozták és közismertté tették, összefüggésbe 
hozva annak antifeudális tartalmát a nemzet függetlenségének kérdésével. Ez a koncepció 
hagyománnyá vált, s tovább fejlesztve még a XVII. sz-ban is alkalmazható volt haladó célok 
szolgálatára. (Magyari, Zrínyi stb.)13 < 

Az imádság magyar történet-áttekintő részének tudatos előkészítő szerepe van. Nem 
konkrét törtéiíettartalom, krónikás esemény-ismertetés a célja, hanem történet-bölcseleti 
vizsgálat, amelynek segítségével a hagyományos felfogás motívumait saját korához hozza 
közel. Az így értelmezett történetfelfogásnak vázlatos áttekintése a következő : 

Isten minden különös érdem nélkül kedvébe fogadta „ezt a bűnös, barbarus, ostoba 
scytha magyar nemzetséget", kihozta „két versen a sovány, hideg Scythiából", gondját viselte 
táplálta a „Kánaán földéhez hasonló jó földön" és messzi országokra kiterjesztette hatalmát. 
Az isteni jótétemények sorát azonban a nemzet „háládatlansága", bűnökbe merülése követte. 
Gonoszul visszaélt a nemzet a „szép békességgel és boldogsággal" és isten bosszantására : 
„ . . .adá magát egészen csak a világnak, a testnek, a bűnnek űzésére..." Ezek után isten 
bosszújának és büntetésének sorozata kell hogy bekövetkezzék : „a tévelgésnek erejét" 

12 B. M. Önéletírása, i. m. I. 53. 1. 
13 Klaniczay Tibor : Zrínyi Miklós, Bp. 1954. 7 3 - 8 3 . 1. 
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bocsátja az országra, „tanácstalan viszálk od ássál" veri még a rendeket stb. Elérkezik a hazE 
romlásának, pusztulásának időszaka : „a nemzetségnek koronáját" isten „három darabbá"* 
rontja, „napkeletet" feltámasztja ellene stb. Isten azonban a továbbiakban „időt s alkal
matosságot" ad a nemzetnek a bűnöktől való szabadulásra, az ország sorsának jobbrafordulása 
érdekében.14 

A történelem menetének ilyen elemzése a XVI. sz-i hagyomány újabb felhasználása, 
A régi koncepció továbbélését bizonyítják a felsorolt bűnök is. A reformáció merész politikai 
mondanivalója a feudális bűnök ostorozásában található ; a prédikátorok az egyházi és világi 
feudalizmus bűneiben, a feudális anarchiában látták az ország bajainak okát, s az ezektől 
való szabadulástól várták a helyzet javulását: a központi hatalom megvalósulását. A Bethlen 
történetszemléletéhez tartozó bűnfelsorolás és társadalombírálat a prédikátorok felfogásának 
megfelelő eszmeiséggel rendelkezik. Az isten bosszúját, tehát a romlást kiváltó bűnök halmaza 
Bethlennél általában a következők köré csoportosul: „.. . a nagy testi bátorság, felfuval-
kodás, bujálkodás... fösvénység, húzás-vonás, lopás, tolvajlás, prédálás, egymásnak sokszínű 
rontása, nyomorítása, vesztegetése," stb.15 A felsorolás mutatja, hogy ezeknek a bűnöknek 
nagyrésze egybeesik a reformáció íróinak bűnlajstromával. Ezeket a bűnöket Bethlen is a 
feudális osztály bűneiként tartja számon : A „főrendet" és a „népnek eleit" vádolja, hogy 
,;gonosz életének rút példájával annyival is nagyobb bűnbe ejté a községet, hogy veszne el a 
nemzetség a fejétől fogva a sarkáig". A „szegény, erőtlen község" érdekében ostorozza a fő
rendet, amely letapodja az igazságot és a törvényt. A feudális egyházat is a szegénység szem
pontjából bírálja : A lelki tiszteket világgal elcserélő papok „bálványokat, lelki kenyér helyén 
kövef, kígyót, skorpiót" adtak a szegény népnek, a bibliát nem fordítják, nem olvassák, nem 
tanítják.16 ---*-> 

Az Imádságoskönyv továbbfejlődő társadalombírálata a legtöbb esetben erre az alapra 
támaszkodik. Bethlen rnagáévá/iéné és alkalmazta tehát az előző század történet-felfogását, 
s így a reformáció antifpudális/háiadó örökspgenek felelevenítésével a jelen kérdéseinek meg
fogalmazásához magasabb szuivonaloftr^a történelmileg kialakult társadalmi és nemzeti 
felfogás szerint érkezhetett el. 

Bethlen természetesen a készen kapott koncepción némely helyen változtatott. Egyrészt 
továbbfejlesztette, kiegészítette, másrészt az időszerűtlen, elavult részeket elhagyta, vagy 
módosította. Ilyen kérdések pl. Erdély történetének ehhez a szemlélethez alkalmazása, vagy a 
török veszélynek, illetőleg „oltalomnak" értelmezése stb. A zsidó—magyar párhuzam is ala
kuláson ment át.Bethlen maga is hivatkozik rá, és szerinte a tanulságok érdekében szükséges és 
fontosa két nép történetét összevetni.17 Ez a módszer a későbbiekben a teljes Imádságoskönyvben 
megnyilvánul, természetesen a biblia önálló alapos ismeretében, saját mondanivalójának 
szabadabb kifejezése érdekében. Vallási kérdésekben is érződik már a későbbi XVII. sz-i 
protestáns látásmód, bár a régi, hagyományos felfogást is megőrzi, pl. a két táborra osztás 
kifejezéseit^„Krisztus országa — Antikrisztus országa" és „Krisztus könnyű igája — Anti
krisztus nehé>vyasjárma" stb.18 

Problematikus kérdés marad, hogy a XVI. sz.-i reformátorok által kidolgozott koncep
ció milyen úton került Bethlenhez. Szó volt a puritanizmusnak a reformáció eredeti szelleméhez 
való visszatéréséről, utalhatunk bizonyságul a puritánus prédikátorokra, pl. a Medgyesi Pál 
prédikációiban — bár nem ilyen egységes koncepcióban meglevő — hasonló felfogásra.19 

Továbbélő hagyományra is gondolhatunk, hiszen a szemlélet nyomait Farkas András, Szkhá-
rosi, Magyari és Zrínyi után a XVII. sz-i énekköltészetben is megtaláljuk.20 Mindezekkel szá
molva, feltételezhető a XVI. sz. anyagával való közvetlenebb kapcsolat is, amire különösen 
ennek az imádságrészletnek formai vizsgálata hívja fel a figyelmet. A tömör, átfogó kidolgozás, 
a tartalmi és kifejezésben' egyezések, a régiesebb stílus, a társadalombírálat hasonló módja és 
általában ennek a résznek hanghordozása jóval előbbt, feltehetőleg XVI. sz-i verses feldolgozásra 
emlékeztet. Befejezésül elgondolkoztatónak tartom Bethlennek börtönbeli életmódjával 
kapcsolatos alábbi megjegyzését: „Éneklettünk az inasommal rendszerént napjában négy-

14 Imádságoskönyv, i. m. I I . 199. 1. és kk. 
« U o . 202. 1. 
16 Uo. 2 0 2 - 2 0 4 . 1. 
1 7 , , . . .szabad a mü állapotunkat azokkal összevetni, minthogy Felséged mindeneket és azokat is a mü 

tanúságunkra irattá meg." Uo. 214. 1. 
18 Uo. 203, 219. 1. 
19 Medgyesi P á l : Sok jaj'jókban . . . címen kiadott prédikáció gyűjteményében (Sárospatak. 1658.) 

a szemlélet alaphangja és elemei lépten nyomon megtalálhatók pl kihoztad a Magyar Nemzetet a hideg 
Scythiábul a sovány földről hatalmas kézzel stb. (Ötödik jajj. 46. 1.) — L. Császár Károly : Medgyesi Pál 
élete és működése. Bp. 1911. 

20 L. Magyar költészet Bocskaytól Rákócziig c. kiadás (Bp. 1953.) verseiből például „Papvilág Magyar
országon," „Rákóczi Ferenc buzgó éneke," „Magyar nemzetnek az Úristenhez, való könyörgése" stb. 
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szer,— a zsoltárokon kívül — . . . a régi énekeket is rendre egynéhányszor mind elmondottuk".21 

Bethlen állítása mindenesetre megerősíti azt a benyomásunkat, hogy legalábbis a „régi 
énekek" hangulata hozzájárulhatott ennek a történetkoncepciónak művészi kidolgozásához, 

3 

Több szempontból kell foglalkoznunk az Imádságoskönyv központi mondanivalójával: 
hogyan látja, milyen okokkal magyarázza korának nemzeti katasztrófáját. Bethlen a nemzet 
történetének sajátos felelevenítése után jutott el a jelen, nemzeti és társadalmi kérdéseinek 
elemzéséhez, a nagyszabású nemzeti önvizsgálathoz. A haza szerencsétlen állapotának okait 
azoknak a bűnöknek elemzésével kezdi, amelyek a megelőző nemzeti pusztulásokat okozták. 
A reformátorok által ostorozott bűnöknek továbbéléséből, történeti és társadalmi változá
sokhoz igazodó súlyosbodásából és megsokasodásából alakítja ki végül az egyén és a nemzet 
kérdéseit összekapcsoló leplezetlen vallomását. Ahogy a bűnök elemzésében saját korát köze
líti meg, és ahogy a nemzet sorsa miatti aggódás elhatalmasodik rajta, mindinkább kilép a 
reformációs szemlélet keretéből, bár azt nem egyszer fejlettebb fokon felhasználja még. Mindent 
átfogó, reálisnak mondható társadalomrajz alakul ki, amelyben a társadalombírálat mind
inkább élesebbé válik, s az uralkodó osztály hatalmas vádiratává fejlődik. így jut el a nemzeti 
sors teljes megértéséig, amikor a romlás belső okait összekapcsolja a Habsburg-hatalom nemzet
ellenes törekvéseinek — börtönbeli helyzetéhez alkalmazott, de mégis világos, egyértelmű 
leleplezésével. A kivezető út a nemzeti abszolutizmusra való törekvés sajátos gondolata is 
így jelenik meg. A súlyos társadalmi és nemzeti sérelmek a nép helyzetének vizsgálatához 
vezetik, és ily módon a nép szemszögéből tudja a Rákóczi-szabadságharc kitörését magyarázni. 

Bethlen Imádságoskönyvének legfontosabb kérdése a nemzet sorsának megértése; 
ezt a főtémát igyekszik minden oldalról megvilágítani, hogy saját kétségbeejtő tragédiájának 
okait is megtalálja. Ezeknek a végletes gondolatoknak, indulatoknak, érzéseknek és szenvedé
lyeknek hevében használja Bethlen a végtelenül finommá vált kifejezést és formát. 

* 

„A haza közönséges, irtóztató romlása" miatti tépelődésből indul ki Bethlen nemzeti 
önvizsgálata. Olyan bűnöket keres, amelyeket az általános nemzeti bűnhődés okául ismerhet 
fel. Ezért veszi sorra elsőnek a „nemzetséges szokott bűnöket". Várható az előzőek alapján, 
hogy ezek szerves folytatását jelentik a reformáció által is ostorozott bűnöknek. Pl. idézem 
a fontosabbak és többször említettek közül: „A rettenetes irigység, gyűlölség, visszavonás, 
haragtartás, bosszúállás, vérengzés, öldöklés,.. .hivalkodó szó, rágalmazás, csúfolás, te mondád, 
hazugság, csalárdság, álnokság, egymás ellen való liga, összeesküvés.. .stb." Már a felsorolás
ból látható, hogy ezek a „nemzetséges bűnök" a feudális anarchiára utaló, sajátságos társadalmi 
vétkek, amelyek a történelmi valóságnak megfelelően Erdély korabeli helyzetére voltak 
jellemzők. De a megnevezéseken, felsorolásokon kívül egyes esetekkel, példákkal mutatja 
meg a széltében elterjedt s valóban „nemzetséges" bűnöket. Egész pontos jellemzését adja 
többek között Apafi kora anarchiájának : A fejedelem nem tudja betölteni „méltóságos hiva
talát", mert alkalmatlanná teszi őt a „csudálatos elkábuló, bámuló, rettegő, mindent utáló, 
csömörlő nyavajája". A magistrátus, a főurak pedig „boldogtalan tanácstalanságba", viszály-
kodásba merülnek, és Bethlen találóan „egymást tömlöcöző, nótázó, ölő, üldöző, kergető, 
pusztító, vesztegető, emésztő sok tyrannus"-nak nevezi őket, akiknek „gázolások alatt" a 
haza végső romlásba jutott. Bírálatának elején Bethlen még csak inkább a szokásos, anar
chiát ostorozó XVI. sz-i fordulatokat használja, s különös súllyal emeli ki a tőrvénynek és 
igazságnak semmibevételét. „A népnek elei, tudósai és igazgatói" az igazságot és törvényt 
maguk tiporják sárba, a „szegénységet" újabb és újabb törvényekkel nyomorítják, de saját 
érdekükben ezeket a törvényeket „jutalom, ajándékért egyaránt széltében adják vala, mint 
a kalmár az árut a piacon".22 

A társadalomban látott visszás helyzet okait keresve a feudális elmaradottság vizsgá
latáig jut el. Jellemző, hogy ebből a szempontból a puritánizmus célkitűzéseinek megfelelően, 
a kultúra, a tudomány és az oktatás kérdéseit látja legfontosabbnak.23 A feudalizmus kultúra-
ellenességét, amelyet Bethlen a vezető osztály sajátjának tart, éles szavakkal ítéli el. Az 
önéletírásban is pellengérre állítja a „tudományt utáló fő- s nemesi rendet"24, de itt még 

21 Imádságoskönyv, i. tn. II . 221. I. (kiemelés tőlem Gy. V.) 
22 Uo. 205, 206, 202, 206, 203. 1. 
23 A puritanizmushoz kapcsolódó kérdésekhez Makkai László. A magyar puritánusok harca a feuda

lizmus ellen. Bp. 1952. 
24 B. M. Önéletírása, i. m. I. 148, 152. 1. 
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határozottabb megfogalmazásban mutatja be. Apáczai vagy Tolnai Dali János gondolataihoz 
hasonlíthatók azok a részek, amikor kifejti, hogy a „tudomány nélkül való nép" elvész, mert 
más nemzetektől lemaradva, a főrend gonosz élete miatt „barbariesben és ostobaságban" 
tartva nem tudott előrehaladni. Az elmaradott feudális nevelés kritikáját adja, s ebben a 
vonatkozásban is, miként Tolnai Dali, Medgyesi vagy más puritánusok, a haladó polgári cél
kitűzést képviseli. Elkeseredetten írja, hogy az iskolákban „a tanulásra való szép időt hijába-
valóságokrafordíták"ésa gyermekeket nem „az ő született nyelveken" tanították. Kétségtelen, 
hogy itt a puritánusok egyik legkiemelkedőbb programpontját, a nép nemzeti nyelvű isko
láztatásának célkitűzését tette magáévá. Bethlen a nép szemszögéből látja katasztrofálisnak 
a kulturális elmaradottságot, a nemzet vesztének okait ismeri fel abban, hogy mint írja „az 
alávaló község ezek között elkábula a nagy ostoba tudatlanságban".25 

Bethlen a nemzeti bűnök mellett az ország romlását külső okokkal is kapcsolatba hozza, 
és a nemzet idegen elnyomatásának kérdését a belső bűnökkel szoros összefüggésben mutatja 
be. Börtönbeli helyzete e tekintetben nem engedi meg álláspontjának nyílt kifejtését, de 
mégis messze túl tud jutni az Önéletírásban foglaltakon, s az imádság forma is nem egy esetben 
kedvezőbb lehetőséget ad erre, mint az Önéletírás epikus formája. Ezeknek a kérdéseknek 
legfinomabb elemzéséhez azonban csak a továbbiakban, az egyéni és a haza sorskérdéseinek 
összekapcsolásakor, a böjti imádságban érkezik el. 

A két ellenség koncepciójának történeti felvázolása lehetőséget ad álláspontjának 
őszinte előadására. E szerint a magyar nemzet, a napnyugati és napkeleti két nagy birodalom 
között 300 esztendeje őrlődik. Hol egyik, hol másik parancsolja : „Hajolj és feküdj le, hadd 
menjek által rajtad..." Keserűen írja tovább Bethlen : „. . . olyokká lőttünk, mint az ország 
útján és utcán lévő sár és por. . ,"26 A napkelettől és napnyugattól elszenvedett pusztításokat 
kimondhatatlannak és elszámlálhatatlannak tartja. Egyik régebbi levelében írta még Teleki 
Mihályt figyelmeztetve : "Eb a török, kutya a német, és ezek ketten megemésztenek ben
nünket."27 Ugyanezt a két ellenség-felfogást fejezi ki itt is, de már a bekövetkezett szeren
csétlenség után, rezignáltán, inkább csak a Habsburg-hatalomra leszűkítve : „ . . . két nagy 
hatalom között (a nemzet) nem tuda magára gondot viselni. . . hanem mint az esztelen, egy
ügyű bolond galamb... marada a kétfejű nagy sasnak napnyugoti körmei között". A sok 
gonddal, fáradsággal kierőszakolt diploma akkor még szépnek tűnő pontjai ma már homályba 
vesztek, mint írja „... semmit sem használának, hanem mindenek veszedelmünkre fordulának." 
Ha nem is írja le nyíltan, kiérezhető a továbbiakból, hogy világosan látja hova jutott az 
ország: Habsburg tartománnyá vált. Egyszer sem nevezi meg ezt az ellenséges hatalmat, 
mindig körülírja, vagy leggyakrabban „idegen nemzet" kifejezéssel jelöli. Látja a nemzeti, 
politikai sérelmeket, előtérbe állítva a katonaság „kegyetlenségét, telhetetlenségét és a népnek 
megemésztésében csudálatos nagy praktikus elméjét". Az „idegen nemzet" átfogó jellem
zésére Rabutin személyén keresztül kerül sor. Amit Bethlen a Habsburg hatalom e közvetlen 
képviselőjéről, érről az „idegen nagy emberről", a gyűlölet legizzóbb hangján leír, az egyszer
smind az egész Habsburg hatalomról vallott véleményét is jelképezi. A nemzeti romlás külső 
és belső okainak tudatos összekapcsolását mutatja, és társadalombírálatának újabb lendületet 
ad annak a jelenségnek leleplezése, hogy az ország vezetői az „idegen nemzet előtt" s azzal 
egyetértésben vesztegetik, rontják egymást és a hazát, s a „nemzetséges szokott bűnöket" 
tetézik az idegen nemzettől eltanult „fertelmességekkel".28 

A nemzeti sérelmek mellett fontos szerepe van a vallási sérelmeknek is. Az egész ellen
reformáció problematikája helyet kap itt, és végső soron az is a nemzet sorsának közelebbi 
megvilágítását szolgálja. A protestánsok és katolikusok harcában a politikai érdekek össze
ütközését is látja. Amikor leírja a „klérusnak és ettől elbíratott külső méltóságoknak szörnyű 
buzgóságokat" a reformáció elleni harcban ; a népet félti a „lelki Babylon régi vasjármától". 
Ez a vasjárom nemcsak lelki kérdéseket jelent, de együtt jár „világi becstelenség, tömlöc, 
bírság, számkivetés, javacskáitól való megfosztás s egyéb sok csudálatos mesterségekkel". 
Amint a hozzávetőlegesen egyidejű prédikátor költészetben a vallásos és politikai mondani
való összefonódik, Bethlennél prózában hasonló jelenséggel állunk szemben. A reformáció 
pusztulása jelenti a nép, a nemzet romlását is, a katolikus térhódítás a Habsburg hatalom 
terjeszkedését is. A Habsburg-kérdést tehát vallási szempontból is felveti és joggal állapítja 
meg, hogy nemzetségének és abban kiváltképpen a protestánsoknak, a „másvallású monarchia 

26 Imádságoskönyv, i. m. II. 203. 1. 28 Uo. 218. 1. 27 Bethlen Miklós Teleki Mihályhoz 1677. szept. 28. Gergely Sámuel : Teleki Mihály levelezése. VII. 
504. 1. 28 Imádságoskönyv, i. m. II. 206, 207. 204, 1. 
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előtt" igen gyenge, jóformán semmi hitelük nem volt, s megbízhatók semmiképpen sem lehet
tek. Ezt a kérdést a zsidók babiloni fogságának és a magyarországi lelki szolgaság párhuzamba 
állításával érzékelteti és viszi tovább : „A pogány királyok szabadságot adának. . . de j a j . . . 
,a mü dolgunk nem olyan messze jár-e attól, mint az ég a földtől és a tűz a víztől. . ." Nemhogy 
a király előtt felmagasztaltatnának; „... nemhogy ez minékünk szabadságot adna", de gyűlölet 
és utálat tárgyává lettek, s a pogány török alatti szenvedéseknek sokszorosát kell elviselniük. 
Mit várhatnak a protestánsok, de az egész nemzet is a Habsburg hatalomtól, ha az eddigi 
tapasztalatok szerint a békéről és szabadságról erős hittel, esküvéssel adott diplomákat nem 
köteles a király megtartani, mivel azokat az állítólagos „hütetleneknek avagy eretnekeknek" 
adta. Innét következik tehát, ha Bethlen akár egyházának megmaradásáért könyörög, akár a 
nemzet tragikus sorsán elmélkedik, mindegyik esetben a Habsburg-kérdéshez jut el, s a vallási 
és nemzeti téma összefüggő egységben jelenik meg. Bethlen számára azonban egyháza mindeze
ken túl jelenti még a hagyományhoz való ragaszkodást is, és a puritanizmus új polgári cél
kitűzéseivel bővült protestantizmust, amely jól megfér az imákban is kifejezett, vallási uniót 
kívánó elmélettel.29 

* 

A nemzeti és vallási sérelmek vizsgálata után Bethlen az uralkodó osztály páratlan éles-
ségű leleplezését fogalmazza meg. Itt összpontosítja az ország vesztét okozó bűnök feltárását, 
s ennek a szörnyű vádiratnak azt a rendkívüli sajátosságát adja, hogy nem külső bírálatot 
gyakorol, hanem saját osztályát ítéli el. Középpontban a „mü magunk" bűneinek vizsgálata 
áll, amelyekkel mint írja : „a veszedelmünk tüzére legtöbb olajat önténk." Ezeknek a részek
nek realizmusa jórészt ebből az osztálybírálatból következik.30 Az uralkodó osztály bár látja, 
hogy a „szegény népen az idegen nemzet terhe majd elviselhetetlen", mégis kíméletlenül 
fokozza a jobbágyság nyomorát. A legválogatottabb fondorlatokkal sanyargatják a népet: 
„királyi jövedelmek fukar árendálásával... közönségesből való ajándékozással és minden 
szemtelen prostitúciókkal". Visszaélt ez az osztály az istentől kapott hatalmával, „méltóságos 
tisztivel" és nem látta kötelességeit ebben a „szép úri fejedelmi életben". Odaadta magát 
egészen a „népnek nyomorítása, szomorítása és botránkoztatására". Hivatalukban nem jártak 
igaz úton, a törvényt, igazságot kijátszották, minden gondjuk csak egymás veszedelme és 
minden erőszak volt.31 

Az egyéni haszonszerzésnek — mint írja feneketlen zsákuk töltésének — a közjóval 
szembeni érvényesítését különösen jellemzőnek tartja. Ezeknek a bűnöknek megjelenítése 
formai tekintetben is gondosabban kidolgozott. Ilyen hasonlatokkal ír erről: „A mü házaink 
a gubernátor palotájától fogva egy falusi bíró, polgár, poroszló kunyhójáig... olyan tele vala 
ragadmánnyal, mint a szerencsés madarásznak madárkákkal, galambbal tele fogott kalickája, 
kosara.. ." A szegény nép rovására bárki szabadon, felelősségrevonás nélkül csalhat, húzhat-
vonhat, lophat, félretehet és dughat; olyanná lett a nép között a nemesség, mint az „ordító 
oroszlán, a futkosó medve és az estvéli farkasok",akik szünet nélkül prédára, koncra rohannak.32 

Osztálya kíméletlen bírálatában már nem az előzőkben látott hagyományos anar
chiát ostorozó formulákat használja, hanem aXVI.sz-i hagyományt összekapcsolja a purita
nizmus, a nemesség bírálatának szempontjaival. A nemesség parazita életmódjának bemutatása 
lép előtérbe, a polgári haladást akadályozó bűnök leleplezésével egyetemben. A nemesség 
parazitizmusának bemutatása után jut el Bethlen a kétségbeesését kifejező felkiáltáshoz : 
„Jaj, jaj! jaj münékünk, mint vésztők magunkat, édes hazánkat, házainkat, javainkat, minde
nünket, mü magunk". Jogosnak érezzük kétségbeesését, mert mint írja a „haszontalan henyélő 
időtöltéssel" a „drága arany üdő" veszett el, amikor „vadászás, halászás, madarászás, tunya 
álom, restség, vendégség, muzsika, tobzódás, részegség és kártyázás" helyett a nemzeti, gaz
dasági és kulturális felemelkedésre kellett volna törekedni.33 

Az előzőkben az úgynevezett nemzetséges bűnök vonatkozásában volt már szó a puri-
tánus program felhasználásáról Bethlen imádságaiban. Hasonlóképpen Bethlen és a puritánus 
prédikációk nemesség bírálata közt is rokon vonások találhatók. A puritánus prédikációk 
haladó eszmeiségének irodalmi hatását joggal számításba kell vennünk, hiszen a prédikációk 
olvasott műfaj is a XVII. sz.-ban,amit a nagyszámú kiadott prédikáció gyűjtemény is bizonyít. 
Ezek közül csak az Imádsqgoskönyv tematikájához közelálló, Bethlen által tisztelt „nagy 
tudományúnak" jellemzett Medgyesi Pál prédikációira utalok. Medgyesi prédikációiban, 
különösen a Jajjok címen kiadottakban az a fő célkitűzés, hogy a nemzet romlásának okait 

29 Uo. 203, 204, 166, 216, 214, 219, 220. 1. 
80 Uo. 207. 1. 
31 Uo. 207, 208. 1. 
32 Uo. 209. 1. 
33 Uo. 208. 1. 
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vizsgálva a nemesség bűneinek puritanus szellemű leleplezését adja.34 Ennek a nemesség 
bírálatnak tartalmában és formájában is több Bethlenéhez hasonló vonása mutatható ki, 
-kezdve a közös kiinduló ponttól, a bibliai bűnök alapulvételétől, a romlás okainak aprólékos 
megjelöléséig, a szinte megegyező bűnök felsorolásáig. 

Bethlen társadalombírálatának jellemző sajátossága az őszinteség. Nem akar és nem 
is tud „személyt válogatni" és „hízelkedő beszéddel" élni. Számára a nemzeti önismeret bár
milyen kegyetlen és megszégyenítő is, csak szépítés nélküli lehet. Nem új vonása ez Bethlennek, 
élete üldöztetése is nagymértékben ezzel a magatartásával magyarázható. Elég csak utalni 
egyik régebbi Telekihez írt levelére,35 amelyben szintén kimeri mondani, hogy elsősorban a 
„nagyrendek" miatt veszik el az ország. — Bírálata átfogó, nem személyes torzsalkodásból 
áll, egységesen az uralkodó osztályt ítéli el. S ha művében kétségbeesés, a végső pusztulás 
víziója van, érthető, hiszen ő maga is tagja ennek az osztálynak, és tudja, hogy maga is vele -
együtt pusztul el, bármit is tesz ellene. Talán ha nem vált volna ilyenné ez az osztály — írja 
rezignáltán — „. . . talán megmaradunk vala, avagy csak ilyen hamar és ilyen rútul nem veszünk 
vala el, amint elvesztünk és veszünk mindennap".36 

* 

( A feudális vezető osztály bírálata tovább folytatódik, de a nézőpont változik : a nép 
oldaláról, a néppel szemben elkövetett bűnöket tárja fel. Társadalombírálatának így újabb 
kiemelkedő pontjául a föld népén esett sérelmet teszi. Úgy tűnik, hogy az ország romlása 
szempontjából különösen fontosnak a nép rovására elkövetett bűnöket látja, s a nép mellett 
állva tud hangot adni a kifosztottak panaszainak : „Ki tudná kimondani és előszámlálni — ír
ja -— magunknak a nagyobbaknak a nép közönséges tereh alkalmatosságával való sokszínű
formájú fukar kereskedésünket, a terhek felvetésében való nagy igazságtalanságot" stb. Soká 
lehetne idézni, amint sorra veszi a „népen való sok húzást-vonást", a „nép oltalmazására 
való nagy tunya vigyázatlanságot", és a „szegény népnek véres verejtékével, szabadsá
gával, törvényével való kereskedést". Már az Önleirásból is tudjuk, hogy Bethlen szereti a 
népet, és ha mint feudális ur nem is azonosítja magát ügyükkel, de igyekszik megvédeni, 
oltalmazni őket. Az Imádságoskönyvben túljut ezen : megtudja érteni a szegény nép ügyét és 
azt, mint a legjelentősebb nemzeti problémát mutatja be. Bírálatában jóformán minden 
kicsiny okot, bűnt számontart, ami az ország veszedelmét előidézhette, de a népet egyetlen 
esetben sem hibáztatja. Csak a részvét ésjegyüttrzés kap éethely annak kegyetlen szenve
dése láttán : „.. .napszámával, orsó, guzsajával keresi vala mindennapi száraz kenyerét, 
aki mégis arra kénszerítetik vala a többi között, hogy ő is marokkal, rakással adjon pénzt 
elé. . . ." Jól ismeri Bethlen kora népének szomorú helyzetét és tudja, hogy a szegénység nem 
képes kielégíteni urait és a külső ellenséget a „rávettetett milliókkal", hiába alkalmazzák az 
ezideig bevált, válogatott módszereket, mint a „becstelenítés, halálos fenyegetés, tömlöc, 
verés horogbaakasztás és mindenféle csigázásoknak és kínzásoknak formáit."37 _-

A jobbágyokra vonatkozó puritanus programpontokból, vagy éppen Apáczai Csere 
János és Comenius nézeteiből ismerünk fel jó néhányat Bethlen soraiban.38 Apáczait idézve 
pl. akár a „zsellérséggel való gonoszul élésre" akár az „igazságtalan perek, erőszakoskodások, 
zaklatások, és zsarolásokéra gondolunk, nyomban érezzük a rokonvonásokat. — A nemesség 
parazitizmusát összekapcsolja Bethlen a nép ügyével, azt igyekszik bizonyítani, hogy az urak 
„haszontalan mulatságai és utazásai" milyen újabb megterhelést jelentenek a nép számára, 
amely amúgyis jóformán bér és köszönet nélkül éjjel nappal eped és fárad a nemesség birto
kain : „hegyen-völgyön, mezőkön, szöllökben, erdőkön minden majorkodásainkban".39 

A nép sorsában a Habsburg elnyomás terhét is meglátja, s rámutat arra, hogy a nemesség 
„gonosz példájára" az „idegen nemzet" is bátrabban és mohóbban előre megy a népnek meg
emésztésében.40 

Ezzel eljutott Bethlen ahhoz a fordulóhoz, amikor már a néppel együtt nem láthat 
békés kivezető utat. Megtörten mondja : „ . . . .megevők ezt a népet, mint a kenyeret és meg-

34 Medgyesi egyik nemzet romlást előidéző nemesi bűn felsorolására példa : ,,A húzás-vonásnak, 
nyúzásnak, fosztásnak, mások igazsága elfordításának, elnyomásnak, . . . minden kegyetlenségednek fortélyos 
törvénye, súlyos Decretum Articulus írások, . . . s több sok efélék. . . . " Ötödik jajj. Sárospatak. 1658. 37. 1. 

35 Az „Isten is boronáljon, gyaluljon össze benneteket, mert ha mind így megyén a világ, az mint most 
bizony elveszünk miattatok nagy rendek miatt ." . . . Bethlen Miklós Telekihez 1677. szept. 28. Gergely Sámuel 
Teleki Mihály levelezése. VII. 504. 1. 

36 Imádságoskönyv. I. m. I I . 208. 1. 
37 Uo. 208, 209, 215. 1. 
38 Bán Imre : Comenius és a magyar irodalom. Irodalomtörténet. 1950. 103, 115. 1., és uő : Apáczai 

Csere János Magyar Enciklopédiája. Irodalomtörténet. 1953. 144. 1. 
89 Imádságoskönyv, i, m. II . 209. 1. 
48 Uo. 210. I. 
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emésztök teljességgel. . . " A következményt: a nép felkelésének leírását közvetlenül innét 
vezeti le, és a nép harcát urai és a Habsburghatalommal szemben az adott helyzet egyetlen 
lehetőségeként ábrázolja. Megrendítő ez a rész, szinte a Himnusz sorait érezzük : „Ez az 
elalélt nép.. . keservesen felveté az ő szemeit az égbe és szomorúan leszegzé a földbe, de mikor 
mindenfelé elnézett volna, vigasztalás helyett, mindenütt csak erőszakot, nyomorítást és 
setétséget láta, elkenszeredék, keseredek, ketsegbenesék, megátkozá a királyt s az Istent s 
fegyverbe rohana.. ."41 

A Rákóczi-szabadságharc kitörését, mint láthattuk, Bethlen teljesen a nép szemszögé
ből tudja nézni, s egyet tud érteni vele. Más kérdés azonban saját személyének, az arisztok
ratának ott viselt szerepe. Tárgyilagosan folytatja a nemzet sorsának további analízisét, 
de a szabadságharc későbbi eseményeiből már csak a bajt, a szenvedést, a szerencsétlenséget 
látja : a városok, falvak, templomok és iskolák "romjait. Ha azonban a harc kimenetelét 
tekinti, kétségtelen, hogy népének, nemzetének küzdelmével érez együtt. Ahogy börtönében 
tudni véli: „. . . ez az egész nemzetség úgy vagyon, mint a hálókban kerittetett fene vad 
bial, amely noha a maga vérében usz és fetreng, de mégis küzd a maga talán utolsó veszedel
mével". Hazájának ez az „utolsó veszedelem" víziója, ami végső fokon az egész imádság alap
témája, újból és újból foglalkoztatja : Mi lesz ennek a háborúnak a vége? Mi lesz nemzetének 
további sorsa? „Mi lesz velünk"? A nemzethalál a „fatális periódus" és a megmaradás, a jobb 
kor gondolata variálódik idegtépő elmélkedéseiben. Nem tud mást tenni, csak istent kérni, 
hogy bocsássa meg nemzetének „irtóztató sok bűneit" — s ha kell fegyverrel is — hozzon 
csendességet és békességet, de addig igazgassa úgy a fegyvert, hogy „ez a nemzetség ezáltal 
ne töröltessék ki a népek és nemzetségek száma közül."42 

Bethlen elérkezett ezzel nemzetbírálatában a csúcshoz : a nagy nemzeti sorskérdéseket 
szinte a Himnusz és Szózat elvi színvonalán a nemzeti lélek ismeretében és őszinte feltárásával, 
korában páratlan művészi eszközökkel fejezte ki. 

* 

Bethlen az Önéletírásban részletesen elemzett „hajlandóságai" között legkiemelkedőbb
nek a „nemzetsége, hazája, vallássára" vonatkozókat tartja. Imádságoskönyve is ezt támasztja 
alá. A már elemzett „Mindennapi reggeli imádság. .." teljesen ezt a célt szolgálja, központban 
a haza sorsa áll, ahol tárgyilagosan, személyi kérdéseket a háttérben éreztetve, csak a nemzet 
egészének ügyeiben akar tisztán látni. A hosszabb böjti imádságban ezzel szemben a személyes 
egyéni problémák lépnek előtérbe. Ezek a kérdések is azonban szükségképpen a hazája hely
zetének vizsgálatába torkoltának, minthogy saját tragédiája egyet jelent az ország kataszt
rófájával. Imádságoskönyvének ez a része ilyen módon még líraibbá válik, hasonlóságot mutat a 
korabeli hazafias, nemesi költészettel. Önemésztő, gyötrő, saját és a haza romlását, szenvedé
sét mélyen érző gondolatok művészi áradásának lehetünk tanúi. 

Üldöztetésének, szenvedéseinek okait keresve azt látja Bethlen, hogy valahányszor 
minél buzgóbban igyekezett hazáját és nemzetségét szolgálni, annál inkább üldöztetésben, 
meg nem értésben volt része ; gyűlölség volt szava és személye, ha a jó ügyét védte. „Bele
fáradok — írja — az én atyámfiaitól ezekben a keserves esztendőkben rajtam elkövetett vesze
delmeimnek, becstelenségeimnek előszámlálásába". De a nemzet helyesnek tartott ügye 
érdekében vállalja, hogy „minden veszedelemben" fő meredekbe taszítsák, hogy a terhes 
„gyűlölséges nagy tiszteket" erővel is reá adják, hogy utána „mint egy gonosz, lopó szolgát" 
rossz hírbe keverjék. Pedig nincs a hazában olyan ház, mint az ővé, amelyen az igaz ügy szol
gálata miatt „ . . .minden keserűségnek, romlásnak habjai úgy öszveütközzenek, nem
különben, mint az órákra feldagadó és ismét leapadó tengernek habjai, mikor á szélvésztől 
megindíttatik".43 

A továbbiakban a keserves rabságra vetett, hazájából száműzött ember keserű panaszait 
olvashatjuk, nem egyszer megható lírai hasonlatokban kifejezve. Személye és a haza sorsának 
összekapcsolása a Habsburg-kérdés közelebbi megvilágítását teszi lehetővé. A Rabutinhoz 
fűződő ellenséges viszonyát, Bethlen személyes ellentétnek ábrázolja, végső fokon azonban 
Erdély és a Habsburghatalom közti ellenséges viszonyt jeleníti meg. Rabutin, „az idegen 
nemzet feje" válik tárgyává mindannak a gyűlöletnek, ami Bethlenben az idegen nemzettel 
szemben megérlelődött. Nincs senki, akit ilyen heves gyűlölettel, ilyen rosszindulatúnak, meg
átalkodottan az ország, a nép vesztére törőnek ábrázolna.44 A Habsburg-ellenesség gondolata 

41 Uo. 209, 210. A Rákóczi-szabadságharc kezdeti, erdélyi hatásához 1. Esze Tamás : II. Rákóczi 
Ferenc tiszántúli hadjárata. Bp. 1951. 

42 Imádságoskönyv, i. m. II . 210, 213. 1. 
43 Uo. 161, 162, 170. 1. 
44 Uo. 160.1. 
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azonban más helyeken is világosan érezhető. Egyik bibliai példázata szerint az őt „sebes lánggal 
környűlvevő öt oroszlán" ; azaz ellenségei a következők : a sátán, a klérus, a király, Rabutin, 
és atyjafiai. Valamennyit nyíltan veszett ellenségeinek tartja, kivéve a királyt, akit mint 
megtévesztettet menteni próbál. Bethlen további bibliai példázatai azonban mást mondanak : 
a bibliai Dániellel kapcsolatban mondja, hogy a Dánielt rabultartó király igazságot szolgál
tató, jó kegyelmes ura volt, akivel szemben : mint írja — „ . . . mivé lőn énnékem az engemet 
szóval és írással assecuráló, nagy keresztény monarcha az én jó kegyelmes Uram?" Saját ese
tével láttatja, hogy mi a monarcha jutalma szolgálataiért. Tanulságnak ajánlja élete példáját 
mindenki számára : bárki akárhogy is szolgáljon, jutalma csak az lehet, ami az övé : a börtön 
és a tragédia. Bánja is már a király édekében haszon nélkül végzett tetteit, főleg a Diploma 
létrehozását, amelyben most már „sok botendságot és hiábavalóságot" lát és mint írja „bár 
inkább lettem volna el azok nélkül".45 

Amint a nemzeti kérdéseket személyéhez kapcsolva vizsgálja, a Rákóczi-szabadság
harcot sem hagyhatja figyelmen kívül. Itt ellentétben az előzőkben ismertetett — személyétől 
elvonatkoztatott és a nép szemszögéből való megítéléssel — már osztályának korlátai jellemzik 
állásfoglalását. Helytállóak tehát azok a megállapítások, hogy az arisztokrata Bethlen nem 
tudott eljutni a szabadságharc követéséig. Egyéni kárvallásain kesereg : „Ihol ez a nép kö
zönséges felháborodása, mint megronta engem jószágaimban, szép házaimban . . . " stb. Tisztá
ban volt a mozgalom nemzeti és társadalmi jelentőségével, és a nép, a nemzet egésze szem
pontjából vizsgálva el is tudta fogadni azt, de mint az uralkodó osztály tagja megtorpant, 
személyes szerepe nem lehetett benne. így ír erről: „ítéld meg pedig én Istenem volt-é 
nekem legkisebb részem, hírem, tanácsom ebben a mai támadásban, sőt nem igyekeztem-é 
inkább . . . eloltani.. .?"46 

Az idézett Bethlen-kiadás jegyzeteiben helytálló az a megállapítás, hogy az Imádságos-
könyv az elnyomó Habsburgokkal szemben gyakorolt éles bírálat és kiábrándultság ellenére is 
lényegében lojális mű, ami a fogság tényével és Bethlen teljes kiszolgáltatottságával magyaráz
ható.— Világosan érezhető azonban, hogy az imákban az ilyen értelmű megállapítások a 
legtöbb esetben csak formális, kényszerű lojális nyilatkozatok, kötelezőnek felfogott király
tisztelet. Általában a gyanús vagy nagyonis egyértelműen Habsburg-ellenes részek után ta
láljuk meg legtöbbször sablonszerűén ismételve, a szinte gyanútelhárító, de nagyon is meg
fontolt hódolatot a királlyal szemben, mint pl. „Hadd szolgálhassunk a királynak is isteni 
félelem, kegyesség, jó lelkiismerettel és minden tisztességgel, csendes és nyugodalmas életet 
élvén az ő szárnyai alatt."47 

* 
Végighaladtunk az imádságok fontos nemzeti problémái elemzésén, s még csak egy 

kérdés tárgyalására kell kitérnünk : hogyan látja Bethlen az Imádságoskönyvben a haza sor
sának további alakulását? Lát-e lehetőségeket, terveket, kivezető utat, s a megelőző elkép
zelései milyen értelemben módosulnak. Ezekre a kérdésekre adott felelete a börtön kény
szere miatt nem lehet nyílt, de a még szabadabb körülmények között vallott célkitűzéseit 
figyelembe véve, kielemezhető az álláspontja : Továbbra is a nemzeti abszolutizmust — cél
kitűzéseiben szükségszerűen leszűkült gondolatait — tekinti egyetlen lehetőségnek, s ezt 
alkalmazza az újabb eseményekhez, a tragikus helyzethez. Életének fogságát megelőző ilyen 
irányú elképzelései továbbélnek ; s ha a nemzeti abszolutizmus öröksége mégannyi változáson 
is ment keresztül élete különböző szakaszán, bizonyítja az Imádságoskönyv, hogy most is 
őrzi még ezeket az eszméket. 

Az Imádságoskönyvnek a reformáció történetszemléletével előadott történeti áttekin
tése megmutatja, hogy a feudális anarchiának további elharapódzása csak azért volt lehet
séges, mert a kívánt központi hatalom nem jöhetett létre, illetőleg nem szilárdulhatott meg. 
Itt hivatkozik Bethlen, mint példaképre Mátyás királyra is, akitől „dücsőségének legnagyobb 
fényességében" fosztotta meg isten a hazát, hogy a bűnök miatt a „maga édes nemzetségéből" 
való uralkodó helyett, „idegen nyelven szóló királyokat" adjon.48 Bethlen történelembe vissza
vetített elképzelése tehát nem más, mint a reformáció célkitűzéseinek megfelelő, központosí
tott, független nemzeti hatalom kívánása. 

Fogsága előtti legutolsó munkájában, a Noé galambjában Bocskay és Bethlen Gábor 
példája nyomán, az önálló, gazdasági és kulturális téren megerősödő Erdély képét rajzolta meg,4* 

46 Uo. 164, 170, 171. 1. 45 Uo. 164, 170. 1. 47 Uo. 213. 1. 48 Uo. 200. 1. 49 Olajágat viselő Noe galambja . . . Szalay László kiadása. Pest, 1860. II. Hasonló elképzelést mutat az 
1703-ban elkészült Kereskedelmi tervezete (Lukinich Imre ismertetéséből i. m. 423.1.), amelyben így ír: „Erdély
nél boldogabb, gazdagabb ország messze földön nem volna, ha Bethlen Gáborhoz hasonló fejedelmei lettek 
volna." 
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s börtönének szenvedései nem módosították ezt a programot. De Bocskayn és Bethlen Gáboron 
kívül50 ifjú korában Zrínyi Miklós elméletét is sajátjává tette, s ha áz adott történelmi helyzet
ben, öregkorában lényegesen különbözik is Bethlen programja Zrínyi felfogásától, (össz-
nemzeti szemlélet helyett transzilvánizmus) a közös vonások még mindig világosan látszanak.51 

De az eszmei érintkezéseken kívül a nemzeti sors vizsgálatának izgató hangulata is 
rokon vonást mutat Bethlen imádságaiban és a Török áfiumban, valamint Zrínyi több 
levelében (pl. Erdélyi barátjához írt levele 1663-ból).52 

Az Imádságoskönyvben a feudális anarchiának az a nagyszabású ábrázolása és az 
uralkodó osztály leleplezése, ebben a központosított nemzeti monarchia tervben gyökerezik, 
innét van egész koncepciójának szilárdsága és határozottsága. Amint láttuk az „idegen nemzet" 
megítélése és a felsorakoztatott nemzeti és vallási sérelmek szintén az önálló, szabad hazára 
vonatkozó elképzelésből nőnek ki. De a puritánusok ismert és alkalmazott polgári célki
tűzései (Comeniussal), végső fokon a nemzeti függetlenség és a fejedelmi központosítás támo
gatását szolgálták, Bethlen Gábor politikai elképzeléseit folytatták.53 A puritánus prédiká
torok különösen — akiknek Bethlen imádságaira vonatkozó hatására rámutattunk — a köz
pontosítás legkövetkezetesebb hívei voltak. Az Imádságoskönyvből az látszik, hogy Bethlen 
felfogásában összekapcsolódott Zrínyi és a puritánok egyirányba haladó, de azért különböző 
szinten kidolgozott főbb célkitűzése. 

Szükségszerűen azonban Bethlen nemzeti programja a megőrzött és felhasznált örök
ségen túl előre is mutat, és joggal hozhatjuk közel Rákóczi Ferenc nemzeti terveinek kiinduló 
pontjaihoz. Ha nem is juthat el Bethlen Rákóczi felfogásának harcra hívó eszmeiségéig, de 
éppen az Imádságoskönyv bizonyítja, hogy nála is a szabadságharcot közvetlenül megelőző, 
s azt előkészítő politikai álláspont kidolgozása található meg. Szembetűnő, hogy hasonló 
látásmóddal találkozunk Bethlennél is, Rákóczinál is, a súlyos nemzeti és társadalmi, belső 
és külső sérelmek, valamint a bűnök elemzésében. Következésképpen a haza kétségbeejtő 
állapotának, tovább már el nem viselhető helyzetének bemutatása is csaknem azonos meg
fogalmazást kap. Ennek illusztrálására elegendő — imádságról lévén szó —, ha csak éppen 
Rákóczi imádságára hivatkozom54. így ír Rákóczi: „ . . . megérdemlettük uram, hogy a mi 
nemzetünknek dücsősége idegenekre szálljon, és a mi fiaink idegen nemzeteknek igája alá 
vettessenek, hogy . . . vesszen a mi nemzetünknek neve, mert te tőled, Istenünktől eltávoztunk. 
Mindazonáltal tekintsd meg e nyomorúságoknak tengerébe esett siránkozó népedet, hallgasd 
meg a sok szegényeknek kiáltásokat . . ." . Eddig egyezik Bethlen felfogása Rákócziéval, s 
ez feltétlenül a közös szemléleti alaphoz jelent bizonyságot. Míg azonban Bethlen csak ennek az 
alapnak a végső pontokig hatoló, összefoglaló analízisét adja, addig Rákóczi ugyanabból az 
alapból tovább is tud lépni, és a nemzet harcát, a közvetlen tetteket tudja középpontba állí
tani az imádságban is. Ennek a különbségnek okai viszont az adott történelmi helyzetből 
következnek. 

A nemzeti gondolatnak messzeágazó felfogása található meg tehát az Imádságoskönyvben, 
ha teljesen nyílt kifejtése Bethlen börtönbeli helyzete miatt nem is lehetséges. Néhány szeré
nyebb, elbújtatott kísérletet azonban közvetlenebb megfogalmazásban is találhatunk. Az 
imádságokban hivatkozik régebbi elképzeléseire, a „csendesebb és igazságosabb ut" felke
resésére, a két nagyhatalom közti független állami létre. A jövőt illetően elmondja, hogyha 
a király az ország eddigi pusztítása után nem törekszik a haza erősítésére, engedje azt isten, 
legalább nemzetének ; „nékünk erőtleneknek" teljes szabadsággal építeni. Bibliai hasonla
tokban kifejezve pedig, a haza építéséhez olyan vezetőket kíván : — „Zorobabel és Nehemiás 
hadnagyokat" — akiknek „dajkálódása által" napról napra fejlődhessen az ország,55 

Az Imádságoskönyv gondolatai azonban legtöbbször a jelen szomorú helyzetének rezig
nált látását tükrözik. Nincs szó teljes pesszimizmusról, de a nemzet végső veszedelmének 
vízióját a háttérben érezzük, jóllehet a haza megmaradását kívánja. A nemzet jövőjéhez nem 
lát biztos alapot: saját osztályát alkalmatlannak ítéli a vezető hivatás betöltésére, az új 

50 Bocskay és Bethlen Gábor írásait előbb is határozott céllal tanulmányozta, és az azokban foglalta
kat tettei irányítójának tar to t ta . Bethlen ír ja: „Az én tanácsom . . . hogy egészen az Bocskay idejebéli 
p roces sus t . . . kövesse kegyelmetek." Teleki írja . . . „hogy kegyelmed jobb lument vegyen, im Bethlen 
Gábornak két rendbeli magakezével írt írását küldtem kegyelmednek, kiket megolvasván visszavárok . . .'. 
Gergely Sámuel: Teleki Mihály levelezése. VI. 53. 1. és VIII . 216. 1. Az 1672. febr. 2. és 1678. jún. 11-I levelek' 

61 Zrínyi és Bethlen kapcsolatának egészével Tolnai Gábor foglalkozik az idézett Bethlen-kiadás 
előszavában. 

62 Marko Árpád : Zr.nyi Miklós levelei. Bp. 1950. 110. 1. 
63 Klaniczay Tibor : Zrínyi Miklós. Bp. 1954. 429, 430. I. Makkai László : A magyar puritánusok 

harca a feudalizmus ellen. Bp. 1952. 41, 128, 135. 1. és Makkai Lászlónak Klaniczay Könyvéről írt bírálata. 
Századok, 1954. 6 6 6 - 6 6 8 . I. 

61 Esze Tamás : II. Rákóczi Ferenc imádságai. Református Egyház 1953. 12. sz. és RMK L 1667 
Debrecen, 1703. 

56 Imádságoskönyv. II . 165, 213. 1. 
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erőket azonban még nem tudja magáénak érezni. Tragikus egyéni sorsából fakad a „szót 
kétségbeeséssel tusakodó, keserves gondolkodás". Saját személye nem lényeges, azzal már 
teljesen leszámolt: nincsenek céljai már az életben. De hinni akar a haza jövó'jében ; istenben 
bízik, s ez a reménykedés tartja még. az életben, népe érdekében kér még „egy kis pihenést" 
a halála előtt, hogy bárcsak „valami zsengéjét" láthatná édes nemzetsége és egyháza jobb 
sorsának.56 

Az Imádságoskönyv önálló, mindén tekintetben jelentős alkotás. Bethlen igyekszik 
elhatárolni mondanivalóját az Önéletírásban kifejtettektől, vagy azokat más módszerrel, 
más céllal adja elő. Az Önéletírás és az Imádságoskönyv kiegészítik egymást, együtt adnak 
teljes képet Bethlenről. Láttuk, hogy az Önéletírásban részletesen nem foglalkozott a tragé
diával bekövetkező nemzeti sorskérdésekkel, mert azt az Imádságoskönyvben már kifejtette. 
Van azonban a két műnek olyan közös alapja — életének, különösen ifjúkorának eseményei, — 
amely alkalmat nyújt az Önéletírás és az Imádságoskönyv kapcsolatainak vizsgálatára, s rá
világít mindkét mű létrejöttének körülményeire. 

Ebben a tekintetben elsősorban az úgynevezett hosszú, böjti imádság első részére kell, 
támaszkodnunk. Itt ifjúkorának Önéletírásában részletesen, nagy megelevenítő erővel megírt 
eseményeit mondja el. Megemlékezik szüleiről, „ritka, híres, nagytudományú tanítóiról", 
ifjúságának vétkeiről, idegen országokban való peregrinációiról és élete csaknem valamennyi 
fontosnak érzett eseményéről. Az Önéletírásból ismert hangnemben ír házasságáról, fele
ségéről, családjáról, majd belemerül politikai ügyeinek elemzésébe. Külön foglalkozik itt is 
„hajlandóságaival" és egyéb kisebb, de jellegzetes kérdésekkel: gazdálkodásával, famíliá
jában ritkaság számba menő hosszú életével, a részegségtől, húzás-vonástól, kocka, kártya, 
tánc és egyéb hiábavalóságtól való tartózkodásától és itt sem mulasztja el, hogy ne szóljon 
„illendő szép termetéről, ábrázatáról..." stb.57 

Az Imádságoskönyv e része azt bizonyítja, hogy ezeknek a kérdéseknek első megfogal
mazása itt történt meg. A különösen fontosnak érzett eseményeket, az érdeklődését felkeltő 
témákat, az évek során kialakult gondolatokat itt már röviden vázolja és nyugodtabb, bővebb 
megírását az Önéletírásra hagyja. Ezért van több ilyen utalás az Imádságoskönyvben : „bő
vebben leirom az életemben. ..", „azt is az életemre hagyom...." stb.58 Nem a részletek 
aprólékos kidolgozásáról van itt szó tehát, inkább az érzelmi átélésen van a hangsúly. Egy-egy 
pillanatra rámutat életének olyan jellegzetes eseményére, jellemének olyan sajátságos tulajdon
ságaira, amelyek az író alakjáról nyomban hű kép formálását teszik lehetővé. Ezeknek az 
apró mozzanatoknak művészileg sűrített, tömör ábrázolása nagyobb igényességet, írói gondot 
követel, mint azoknak epikus kidolgozása az Önéletírásban. 

Bethlen az Önéletírás tematikáját tehát már átgondolt, s művészi formában kidolgozott 
előzményből, az Imádságoskönyv anyagából fejlesztette tovább. Rá kell mutatnunk ugyan
akkor, hogy ez az alapkoncepció, a Bethlentől „leírt"69 imádságoknak nevezett szöveg is 
hosszabb alakuláson mehetett keresztül. Kezdetben rabságának első idejében, tépelődései 
és töprengései közben szavakban formálgatta csak, s később írta le a gondolatban már kidol
gozott szöveget. Megírja az imádságokhoz fűzött megjegyzéseiben, hogy Szebenben naponta 
kétszer, böjti napokon háromszor mondta el az első és második hosszú imát, „noha két óráig 
egyvégtében eltartott és néha tovább is". Később szebeni fogsága után „idő és helyekhez 
képest" alkalmazta imádságait. Olyan gondolatanyagról van itt szó tehát, amely a gyakori 
elmondásban valósággal vérévé vált, de aközben változásokon, formai csiszoláson is ment 
keresztül, és írásban is többszörös kidolgozást kapott. Ezt bizonyítja, hogy a számunkra ismert 
szövegben már bécsi átdolgozást vehetünk észre, és a „Léleknek... beszélgetése" című ima 
pedig az Önéletírás utáni megfogalmazásra vall.60 

Tudatos írói alkotásmódot mutat ez, ami mind az Imádságoskönyv, mind az Önéletírás 
szerkezeti megoldásában is szembetűnő, ellentétben pl. Tótfalusi Kis Miklós Mentségével, 
ahol sok hasonló vonás mellett, inkább a hirtelen kirobbanó indulatok megfogalmazását 
érezzük. Az Önéletírásban és két imádságában is található párhuzamok és egyezések ugyanegy 
alapelgondolásra utalnak. Ezért feltételezhetőnek tartom, hogy Bethlen — elsősorban ifjú
korának eseményeit — naplóban, vagy más formában, már jóval előbb is megfogalmazta; 

66 Uo. 170, 183. i. 
67 Uo. 155. 1. és kk. 
68 Uo. 194. 1. Az Önéletírásban vissza is utal az imákra. Pl. „Mint könyörgésemben is említem . . ." 

„ . . . emlékezem az imádságos könyvben . . . " i. m. 194 és 281. 1. Hasonló értelműek azok az utalások, amelyek 
a latin Sudores et Cruces c. munkájára vonatkoznak. Pl. „amint a deákban megírtam" s tb . 

69 B. M. Önéletírása, i. m. I. 222. 1. 
60 Imádságoskönyv, i. m. II . 221, 222.1 
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Köpeczi Béla Bethlen Miklós francia emlékiratairól61 helyesen állapítja meg, hogy abban 
Bethlen életének egyes epizódjai magától Bethlen Miklóstól kerültek Révérend abbéhoz, a 
„Mémoires" írójához. Véleményem szerint azokat az epizódokat, amelyeket Révérend munká
jában szórványosan megtalálunk, Bethlen már 1777 körül irodalmi igénnyel, mint önéletírási 
anyagot összeállította, és azt az abbé rendelkezésére bocsátotta. Bethlen későbbi munkái, az 
imádságok és az Önéletírás fiatal korára vonatkozó részeinek megfogalmazása és maga az írói 
módszer is ide nyúlik tehát vissza, akár szóbeli, akár leírt megelőző kidolgozást tételezünk fel. 

Még a politikai életben való aktív részvétele idején írt ismert munkái alapján is tudjuk, 
hogy irodalmi igény és cél irányította tollát. Az elmondottak is azt bizonyítják, hogy a végső 
események élményét követő börtönbeli magánya már előbb is meglevő írói magatartás kitelje
sedését teszi lehetővé. Nem a börtön tette tehát íróvá, hanem a tragikus élmények közre
játszásával, a megeiőzó írói törekvés vált valóra. Az Imadsagoskönyj tanúsága nyomán az 
Önéletírás létrejöttének kérdéseit is világosabban látjuk, s fontos adalékot nyújt általában az 
emlékiratok genezisének vizsgálatához. 

5 

Az Imádságoskönyv eszmeisége a művészi forma tudatos alkalmazásával jár együtt. 
Bethlen Miklós írói eszközei az Önéletírás alapján már ismeretesek, s azok több esetben az 
imákra is jellemzők. Ha most művészi törekvéseinek csak az imákban található újabb sajátos
ságait vizsgáljuk, joggal állíthatjuk, hogy művészi megformálás szempontjából az Önéletírással 
legalábbis egyszínvonalú művel állunk szemben. 

Az Imádságoskönyv anyagát a tökéletesebbre való törekvés, a művészibbre való vágya
kozás formálgatja, alakítja, éveken át. Olyan kiérlelt mű, amely elsősorban önmaga számára, 
a nemzet sorsán keresztül keres megnyugtatást, de ugyanakkor világosan felismerhető, hogy 
Bethlennek az Önéletíráshoz hasonlóan ezzel a munkájával is további céljai voltak. Olvasókra 
számít, az utókor okulására, hozzátartozói vigasztalására is készíti művét. Az imádságokban 
szomorú példájára figyelmezteti maradékait, részletesen megírja imádságai elmondásának 
körülményeit stb.62. Az Önéletírásban is ilyen értelemben hivatkozik az Imádságoskönyvre : 
„Olvassa ehhez a maradékom, (az imákat) mert bizony csodálatos. . . ,"63 

A szerkezeti megoldások vizsgálata figyelemre méltó. Az egyes imák céljuknak meg
felelően és címek szerinti elhatárolásban egy-egy külön egységet alkotnak : egyrészt nemzete 
és egyháza, másrészt saját személye és hozzátartozói problémáit elemző imák. Ezeket az elha
tárolt egységeket azonban nagy egységes kompozícióba foglalja a haza ügyének állandó szem 
előtt tartása. Bármely kérdésből indul ki, végső fokon a nemzet sorsának vizsgálatához ér
kezik el. Ez a cél az imádságokban, ez diktálja a tempót, és ez adja a szokatlan, izgatott, nyug
talan hangot. Ez a szerkezet csak arra enged lehetőséget, hogy a végső kérdések kifejtéséhez 
feltétlenül szükséges mozzanatokat éppen csak érzékeltesse, mintegy emlékezetbe idézze. 
Az egyes kérdéseknek ilyetén való érintése azonban mindig gondos rendezettségben, a leg
megfelelőbb helyre kerül, s szilárd szerkezeti vázat alakít ki. Ilyen kiváló szerkezeti megoldásra 
idézhetjük például a nemzeti történet áttekintését, vagy élete fiatalkori eseményeinek ábrá
zolását.64 

Az Imádságoskönyv legfőbb művészi erénye stílusában van. A mai olvasóra is nem kis 
mértékben stílusa ha t : át tudja adni azt a lelki izgalmat, vívódást és ideges nyugtalan
ságot, ami a haza sorsa miatti aggódásból az egész munka alaptónusát meghatározza. Hasonló 
hangulatú az Önéletírás befejező részlete, ahol kisebb mértékben szintén ez az izgatott hang a 
jellemző. A nemzeti és egyéni katasztrófa élménye az imádságok írásakor egész közeli még, 
annak feszültsége, zaklatottsága sugárzik át .a mű stílusán. Nyugodt leíró stílusról szó sem 
lehet, s inkább csak az egyes kérdések szaggatott többoldalú érzékeltetését igyekszik adni,. 
és az epikus forma helyett, a tömörítésre törekvő; szinte drámai forma jelenik meg. A szen
vedélyek állandó mély tüze hevíti írását, amely minden esetben művészien indokolt és nemcsak 
egyszerű kirobbanását figyelhetjük meg, hanem fokozódását, a stílus egyre hevesebbé, lángolób
bá válását. Az ország pusztulását okozókkal szembeni gyűlölet mellett, meg tudja mutatni 
szeretetét, együttérzését is a szenvedő néppel. Mérhetetlen erőt, szilárdságot fejez ki ugyanak
kor Bethlen stílusa, és ez adja meg az alaphangot a nemzet sorsában való tisztánlátáshoz, a 
kétségbeejtő helyzet felpanaszlása közben. 

61 „Mémoires historiques du (omte Betlen-Niklos, contenant l'Histoire des derniers Troubles de Tran, 
silvanie. Amsterdam, 1736. — Köpeczi Béla tanulmánya : Irodalomtörténeti Közlemények. 1955. 3. 303. 1. 

62 Imádságoskönyv, i. m. II . 163., 220., 221. 1. 
63 B. M. Önélet rása, i. m. I. 276. 1. 
64 Imádságoskönyv, i. m. II . 199. 1. és kk; 155. 1. és kk. 
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Prózastílusát maximális lírai hevület hatja át, az érzések dominálnak benne, a valóság 
eseményei is szubjektív átélésben jelennek meg. A hazaszeretetnek, a nemzetért való tépelő
désnek, gyötrődésnek és tusakodásnak számos lírai részletét idézhetnénk. Teljes mértékben 
elfogadható Tolnai Gábor megállapítása az Imádságoskönyvre is, amely szerint a korabeli 
próza nem közvetlen a saját módszerével, hanem „lírai áttétellel" dolgozik.65 Nem véletlen, 
ha az imák ésaXVII.sz-i költészet — főleg a nemesi és jeremiád költészet között tartalmi 
azonosságokon kívül, számos rokon stílusjegy is kimutatható. Elég csak utalni az Erdély 
romlásáról szóló énekek sorozatára, ahol a haza sorsa miatt érzett fájdalom elmondása hasonló 
stílusra talál.66 

Mint említettük, Bethlen imádságai a vallomások műfaji családjába tartoznak s itt a 
belső lelki élmények és az érzelmek sűrített megjelenítése, a lírai hang csaknem törvényszerű 
jelentkezésével jár együtt. Bethlen az imákban még inkább, mint az Önéletírásban Augustinus 
Vallomásait tartotta szem előtt, s ez adja főleg stílusának meghatározó jellegét. Az Imád
ságoskönyv egész hangulata ezt a hatást sugározza, kezdve a szinte ódái szárnyalású intoná
ciótól végig a befejező részek pátoszáig. Például idézem csak a mindkét műben hasonló módon 
előadott kezdő gondolatot: „Mindeneknek a semmiből valóságra hívó, hatalmas, kegyelmes 
. . . Ura, Istene!.. . Áldjon, dicsérjen, s felmagasztaljon tégedet minden nép, nemzetség, nyelv 
és ágazat az egész földkerekségén ; de azok között kiváltképpen ez a bűnös, barbarus, ostoba 
scytha magyar nemzetség. . ,".67 Augustinusnál hasonló az intonáció : „Nagy vagy Uram, 
és igen dicséretes. . . s dicsérni akar téged az ember, teremtésednek csekélyke része, az ember 
aki . . ,"68 Az alapgondolat és a hangulat azonossága határozottan érezhető, de már ezekből-
az idézetekből is látható, hogy Bethlen az Augustinustól kölcsönvett keretet új mondani 
valóval tölti meg. 

Az Augustinustól átvett vallomás műfaj Bethlennél elsősorban nemzeti, politikai 
mondanivalóval itatódik át, szemben a Vallomásokkal, ahol politikai kérdéseket, hazafias 
érzést nem találunk. A Vallomások ilyen módon való felhasználása nemcsak Bethlen sajátja 
— de amiből ő is az indítást kapta — a puritánizmus is hasonlóképpen fordul Augustinushoz. 
Elég ha csak Medgyesi Pálra gondolunk, aki a „Luther előtt majd 1200 esztendőkkel élt tudós 
Doctor" gondolataival érvel a puritánizmus érdekében, — s munkáiban az augustinusi hang-
megütést szintén nemzeti témával gazdagítja.69 

Augustinus követésének több vonatkozásban Bethlenéhez hasonló módjával állunk 
szemben Rákóczi Ferenc Vallomásainak vizsgálatakor is.70 Az Imádságoskönyv és Rákóczi 
munkája közti rokonságra már Szadeczky K. Lajos felhívta a figyelmet 71, és kétségtelen, 
hogy ez a rokonság meglepően közeli, s nem kis mértékben közös mesterükhöz vezethető 
vissza. De Rákóczi Vallomásai és Bethlen imái nemcsak az Augustinushoz való viszonyban 
mutatnak hasonló vonásokat. Részletesebb elemzésre lenne szükség a két mű rokon jegyeinek 
kimutatására, itt azonban csak röviden utalhatunk arra, hogy főleg az egyéni sors fejlődés
rajzának, a nemzet életének eseményeivel való elválaszthatatlan összefonódásából adódnak 
az alapvető közös sajátosságok. Ez a koruknak szóló új mondanivaló — a puritánizmus és 
janzenizmus párhuzama mellett, — azonos hazai hagyományokból nő ki, és sok esetben meg
egyező, izgató és tömörítésre törekvő lírai stílusformát hoz létre. 

Bethlennek az Önéletírásnál fokozottabban sűrítésre törekvő stílusa megkívánja s 
egyben lehetőséget is ad kifejező erejének, szemléletességének több irányba való gazdagodá
sára. A téma kézzel fogható bemutatását eredményezik, s nem egyszer realizmusukkal lepnek 
meg a gyakran használt találó hasonlatok :• Olyanná lett a magyar nemzet „mint az ország 
utján és utcán lévő sár és por, mely mindenektől, még az oktalan allatoktól is szabadon tapod
tatik és a széltől is ide s tova szóratik, hintetik."72 Vagy olyan gyűlöltté, utálatossá váltak a 
király előtt a reformáció követői, „mint amaz éktelen, büdös nyüves dög az útfélen, melyet 
midőn az utón járó messzéről meglát, avagy csak orrával megérez is, elutál, elpök, orrát, száját 
beszorítja, szemét, orcáját másfelé fordítja és messze sietve úgy kerüli el."73 De további, 
főleg egy-egy kérdést szemléletessé tévő hasonlata még nagy számban lenne idézhető. 

65 Tolnai Gábor előadása az Irodalomtörténeti Kongresszuson (Bp. 1955.) A realizmus kérdései és a 
régi magyar irodalom. (A realizmus kérdései a magyar irodalomban. Bp. 1956.) 

68 L. Magyar Költészet Bocskaytól Rákócziig c. kiadás (Bp. 1953.) számos versét és Esze Tamás bevezető 
tanulmányát. 

67 Imádságoskönyv, i. m. I I . 198 — 199. 1. 
68 Szent Ágoston Vallomásai. Fordította és magyarázta Balogh József. Bp. 1943. I. 2. 1. 
69 Medgyesi P á l : Szent Ágoston Vallása, (Angolból fordítás) Debrecen, 1632. RMK I. 608. 
70 Rákóczi Ferenc. Önéletrajza. (A Vallomások fordítása Dómján Elektől.) Miskolc, 1903. ; — Tolnai 

Gábor. Rákóczi Ferenc az író. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei. V. k. 1, 4. sz. Bp. 1953. és Vázlatok és Tanulmányok c. kötetben is. Bp. 1955., Patrícius V. 
Stuhlmann : Confessiones S. Augustini, Nicolai Bethlen et Francisci Rákóczi II. Bp. é. n. és Brisits Frigyes : 
Szt. Ágoston és Rákóczi Ferenc Vallomásai. Pécs, 1914. 

7 1 1 . m. Budapesti Szemle 1923. 
72 Imádságoskönyv, i. m. II . 218. 1. 
73 Uo. 216. 1. 
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Mély hatást tesz az olvasóra stílusának kifejezésbeli, nyelvi gazdagsága. A nem egy
szer hosszú felsorolásokat (pl. bűnök) nem érezzük feleslegesnek, érdektelennek, mert mind 
nagyon is pontosan meghatározott fogalomra vonatkozik. Valósággal egymásra zsúfolja, 
halmozza az egy-egy kérdés ismertetésére szánt kifejezéseket, miként azt a prédikátorok 
munkáiban láthatjuk. Jelzőhasználata például egy tulajdonság megjelölésével soha nem 
elégszik meg. A főurakat így jellemzi : „. . . egymást tömlöcöző, nótázó, ölő, üldöző, kergető, 
pusztító . . . stb.". Stílusának nem kis mértékben a felsorolások következtében, állandó fel
tartóztathatatlan sodrása van, amelyet időnként felkiáltások, kérdések, kérdések ismétlődései 
szakítanak meg, hogy utána újabb lendülettel haladjon tovább.74 

Az Imádságos könyv meggyőzően szemlélteti, hogy a reformáció még élő formai hagyo
mányait a puritánizmus stílus jegyei olvasztják magukba. Jó példa erre a XVI. sz.-i reformáció 
szemléletével kidolgozott történeti áttekintés művészi koncepciója, amely végezetül a puri-
tánus prédikációk megfelelő kidolgozásához jut közel. A puritánus prédikációk stílusának 
vizsgálata egyébként azt is mutatja, hogy az ország pusztulása, és a nemzeti bűnök tárgyalása
kor — Bethlen imáihoz hasonlóan — ott is a szívbeli meggyőződés és a túlfűtött érzelmek 
uralkodnak. A kör egyik legkiválóbb stilisztájának, Medgyesi Pálnak munkáira is az a fel
rázni akaró, feszült és izgató hangulat a jellemző, aminek az Imádságoskönyvben is tanúi 
lehettünk.75 

Az imák nyelvében is meghatározó jelentősége van a biblia sajátos felhasználásának. I 
A bibliai utalások át meg »átszövik az egész művet. De a bibliai helyek szervesen beolvadnak I 
Bethlen mondanivalójába, teljesen sajátjává tette azokat, s céljának megfelelően szabadon 
használja fel eszmei mondanivalójának bátrabb kifejtésére, és egyben a szemléletesség érde
kében. A biblia adja stílusának az azonnal észrevehető zordon és erőteljes, kissé ódon, magasz
tos hangulatát. 

Irodalmunknak ebben a szakaszában különös jelentősége van annak, hogy az Imádságos
könyvben a reális ábrázolásnak sajátságos módját vizsgálhatjuk. Az új Bethlen-kiadás elő
szavában, és egyebütt is Tolnai Gábor felvázolta Bethlen realizmusának messzeágazó proble
matikáját.76 A kérdés teljesebb feldolgozása nélkül, itt csak néhány észrevételt kívánok tenni: 
Az Imádságoskönyv realizmusa nem az anekdotázó, elbeszélő prózastílusból fakad, hanem az 
imént ismertetett izgatott és tömörítésre törekvő, szubjektív, érzelmektől hevülő, lírai stílus
formából. Ez a stílus teszi lehetővé a valóság hű tükrözését a nemzeti és társadalmi kérdések
ben, s mutat fel olyan művészi megoldásokat, mint például a haza pusztulásának, a feudális 
uralkodó osztály leleplezésének, a nép szenvedéseinek és felkelésének reális ábrázolásait. 
A személyes és nemzeti nagy sorskérdések összefonódása olyan sajátosságót ad stílusának, hogy 
a valóság ábrázolása az egyéni átélésből, az egész lelkivilágon keresztül vetítve jelenik meg. 
Ez a valóságábrázolás a lírai realizmus lényegével egyezik meg, és már a kifejlődő polgári 
irányzatú prózastílus tulajdonságait viseli magán. Sikerült használatát figyelhetjük meg az 
imákban az új haladó ideológiákból, főleg a puritánizmusból fakadó stílusjegyeknek, amelyek 
a hagyományok, elsősorban a reformáció stíluselemeihez kapcsolódnak. A valóságot egész 
közel tudja hozni ez a stílus, a személyes átérzés mellett szemléletessége által; a halmozó fel
sorolásokkal, hasonlatokkal stb. 

Bethlen művének — mint utaltam rá — a szokásos imádságforma csak műfaji keretét 
alkotja. Ez az ima-keret azonban több esetben esztétikai szerepet is kap. Isten állandó jelen
létét érezzük, neki tesz Bethlen vallomást és neki panaszolja fel a nemzet és saját sorsának 
keserveit. Istent szólítja meg, tőle kérdez, őt dicsőíti és hozzá kiált fel kétségbeesésében. Köz
vetlen beszélgetés formát alakít ki ezzel, és az egész művet átható pátoszt hozza létre. A reális 
mondanivaló és a keretben hozzákapcsolódó érzelmekkel teli vallásosságtól átitatott pátosz 
valami fenséges, magasztos hangulatot ad a politikai és egyéb témák stílusának is. A vallásos 
imádság-keret így önkénytelenül is az esztétikai hatás tökéletesebbé válását segíti elő. Külö
nösen fokozza például a nemzet sorskérdéseinek érzelmi hatását. Az ima formának helyenkénti 
eltúlzása csak elenyészően kicsiny mértékben van az egész mű kárára. Ilyen eltúlzott részek a 
bűneinek tízparancsolatot követő elég sablonos megvallása és az úgynevezett „látások" 
leírása. De még ezekben a csodás istenlátásokban is bizonyos kritikai módszer van jelen, és 
ezen túl Bethlen művészi törekvése is látszik, nem a homályt, a misztikust keresi, hanem 

74 Kérdéseknek egymást váltó hosszú sora ismétlődik tudatos művészi elrendezésben. Pl. Imádságos
könyv, i. m. II. 168. 1. 76 Medgyesi Pál: Sok Jajjokban, s bánatos szívvel ejtett könnyhullatásokban merült, és feneklett, 
szegény igaz magyaroknak, egynéhány keserő siralmi, melyeket tétettek véle ez utóiban elmúlt nyolc, kilenc, 
de mindenek felett tavalyi esztendőbeli, s attul fogva való megbecsülhetetlen kárvallási és romlási. Sáros
patak, 1658. RMK. I. 1934.; — L. Ravasz László. A magyar protestáns igehirdetés a XVII. században. Theológiai 
Szaklap. 1913. 

76 L. a 65. jegyzetet. 
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meglepő gondot fordít például a vigasztalására megjelenő isteni személy realisztikus életszerű 
bemutatására, külsejének aprólékos leírására : „Ruhája mintegy kendermag és fekete színnel 
elegyes, selyem japonika forma hosszú mente. Haja fekete vagy gesztenyeszín, a csecséig 
érő szakálla hasonló színű, alkalmas, de nem felette hosszú ábrázatja fejér, száraz, orra hosz-
szacska, száraz, mint akit rendszerént aquilinus nasusnak hivnak."77 

Végül nem hagyhatom említés nélkül azt a tényt, hogy a nemzet sorskérdéseit elemző 
imák olvasója — több okból önkéntelenül is — Kölcsey Ferencnek a nemzet énekévé lett 
Himnuszára gondol. Nemcsak azért érzünk hasonlóságot, mert az Imádságoskönyv példája 
annak, hogy Bethlen ama „zivataros századoknak" művészi kifejezője, ahova Kölcsey a 
Himnusz költői szemléletét visszahelyezte, hanem azért is, mert a nemzeti sorsról vallott gondo
latokban is több meglepő párhuzamot találunk. Mindegyik mű létrejöttének körülményei 
hasonlóak : a haladásért, a nemzet jobb létéért vívott harc eredménytelensége láttán születnek. 
Kölcsey is, Bethlen is a történelem, a nemzeti hagyomány átélése útján jut el a nemzet
bírálat, a „fájdalmas önbírálat" kifejezéséhez. Mindkét mű a hajdan virágzó nemzeti lét után 
bekövetkezett tragédiának átérzéséből, a nemzet sorsa miatti megrendülésből fakad. Az elkö
vetett bűnök miatt elérkező büntetés, az egész nemzet nevében érzett bűntudat és a vétkeknek 
társadalmi, politikai vonatkozásai, világosan mutatják a két mű rokon mondanivalóját. 
Mindkét esetben a haza sorsának panaszos előadása és a kiút keresése istenhez vezet, bár igaz, 
hogy Kölcseynél esztétikai célok is közrejátszanak. Közös sajátosságnak érzem az egyéni 
sorsnak a haza sorsával való azonosítását és a személyes érzéseknek a nemzet sorsán keresztül 
való kifejezését is. A formai, művészi törekvések — a meglevő nagy különbségek ellenére — 
lényegében hasonló hatást keltenek a mai olvasóban, főleg a nemzet nagy kérdéseinek tömör 
és izgató érzékeltetése által.78 

A katasztrófával befejeződő Önéletírás kiegészítéseként Bethlen imáiból ismerhetjük 
meg az egyéni s nemzeti tragédia körülményeinek és okainak elemzését, valamint az azt 
követő éveknek, de az Önéletírást megelőző időszaknak egész gondolatvilágát. Ebből a műből 
világosabban látjuk a nemzeti és társadalmi kérdések megjelenését Bethlen felfogásában : 
eszmei mondanivalóját következetesen a nemzet legfontosabb problémáinak rendeli alá, 
osztályát leleplezve és vádolva, a haza jobb sosrsáért vívott harc sokrétű elemzését adja. 
Társadalombírálatához kapcsolja a Habsburg elnyomás, a nemzeti és vallási sérelmek vizsgá
latát is, és reális ábrázolását adja a nép korabeli, reménytelen helyzetének, amely elvezeti a 
Rákóczi-szabadságharc kitörésének a nép szemszögéből való látásáig. Az Imádságoskönyvben 
kialakuló nemzeti önvizsgálat, történelmünk legnagyobbjainak nemzetismeretéhez fogható ; 
megrendítő és művészi erővel a nemzet lelkiismeretét szólaltatja meg, egységbe forrasztva 
a haza s személye sorsát. „Megöl, megemészt..." — írja — a nép sorsáért aggódó, tépelődő 
keserves gondolkodás : „ . . . mennyit gyötrődöm az én lelkemben ennek a népnek és az én 
hazámnak sok bűnén és sok romlásain,a törvény, igazság, szabadság, békesség elfordításain, a 
szegény nép rontásán, sanyargatásain.. ,"79 

Bethlennek ez a munkája számos lehetőséget ad annak bizonyítására, hogy Bethlen 
felfogása hidat jelent Zrínyi Miklós és Rákóczi Ferenc politikai elgondolásai között, — és az 
írói művészi eszközöket illetően is — közvetlen előzményét, átmenetét mutatja a Rákóczi
szabadságharc alatti célkitűzéseknek, formai megoldásoknak. Ugyanakkor közelebb kerülünk 
a hagyományok felhasználásának megértéséhez is. Szemlélteti a reformáció haladó eszméi
nek továbbélését, és szinte árasztja magából a puritánizmus polgári jellegű szemléletét. A mű 
jellegzetes stílusán túl elég csak a kultúráról, tudományról és az oktatásról vallott nézeteire 
gondolnunk, vagy a nemzeti romlás, nemesi parazitizmus és jobbágysors megítélését figye
lembe vennünk. — A tudatos írói alkotásmód és az ifjúkor témájának ismételt kidolgozása — 
az emlékirat műfaj genezisének vizsgálatához nyújthat újabb szempontokat. Művészi kifeje
zésével, formájával, főleg stílusával a prózaíró Bethlen kiválóságait, az Önéletírásnál nem 
egy esetben magasabb szinten mutatja meg. Az imádság forma vallásos kerete, lírai, izgatott 
hangulatával a korabeli valóság művészi ábrázolását segíti elő. Régi magyar prózánk fejlő
désében az Imádságoskönyv méltán kiemelkedő helyet érdemel meg. 

" Imádságoskönyv, i. m. II. 190. 1. 78Szauder József. Kölcsey Ferenc. Bp. 1955. 90 — 93. I. és Révai József Kölcsey tanulmánya. 
'• Imádságoskönyv, i. m. II. 180. 1. 
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