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„Olajágat viselő Noé galambja…”„Olajágat viselő Noé galambja…”„Olajágat viselő Noé galambja…”„Olajágat viselő Noé galambja…”    
 

Emlékezet, önéletirat, memoriálé, vallomás, mentség, „emlékezetül hagyott 
írás”, diárium, mind-mind a magyar nyelvű emlékírás első hajtásai, szerzőik: Ke-
mény János (1607–1662), Szalárdi János (1616–1666), Kornis Gáspár (1625–
1683), Cserei Mihály (1667–1756), Apor Péter (1676–1752)… Közéjük soroljuk 
az emlékiratírás legkiválóbb szerzőjét, Bethlen Miklóst (1642–1716), aki írói ér-
deme mellett korának egyik legműveltebb főura, világlátott, széles látókörű ál-
lamférfi is volt. Szüntelenül tevékeny életét szentelte annak a feladatnak, hogy a 
német és török közt, a kuruc és labanc közt, a katolikus és protestáns elfogult-
ságok között is minél nagyobb békét, biztonságot és kölcsönös megértést érjen 
el Erdély népei számára. Célját végső politikai elmélkedésében határozta meg: 
„…törökkel, oláhokkal, és moldovaiakkal való örökös és tökéletes békesség el-
érése…” — fogalmazta meg az Olajágat viselő Noé galambja című művében. A 20. 
században József Attila is ezt vallotta A Dunánál című versében, és a 21. század-
ban is erre az örökös és tökéletes békességre kellene törekednünk, ezt kellene va-
lahogyan megvalósítanunk… 

A fiatal Miklós professzora és mindhalálig vállalt példakép-mestere Apácai 
Csere János volt. De Bethlen János, az apa is művelt arisztokrata, aki fiát Gyula-
fehérvár és Kolozsvár után német és holland egyetemekre küldte tanulni. Miklós 
a hazatérése (1664) után jelentős szerepet vállalt Erdély politikai életében — fő-
ispán, titkos tanácsos, s pályáját egy esztendei börtön sem törte meg. Egy olyan 
időpontban, amikor nem volt mód kikerülni a kis ország Habsburg-megszállását, 
nagyon okos diplomáciával érte el Bécsben, hogy a Diploma Leopoldium (1690) 
az adott körülmények között viszonylag a legnagyobb szabadságot biztosítsa Er-
délyben a nemeseknek, de a magyar, székely, szász és román nem nemeseknek 
is… Erdély szabadságát, közbiztonságát célzó elmélkedése Rabutin tábornagy 
kezébe került, aki elfogatta, előbb Szebenben, majd Bécsben őriztette, végre két 
évi raboskodás után Bethlen bár szabadlábra került, haza már nem juthatott, ma-
gára hagyatva, Bécsben érte utol halál… 

A latinul, németül, franciául, olaszul és hollandusul beszélő, fogalmazó író-
államférfi (aki görög és héber szövegeket is megértett), szépirodalmi főművét, 
vallomásokkal, forrásértékű történelmi adatokkal teljes önéletrajzát magyarul írta 
meg: Behlen Miklós élete írása magáról (1708–1710). Művét előbb szebeni, első fog-
sága idején kezdte írni, bécsi rabként folytatta, az őt ért vádak ellen kívánta tisz-
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tázni magát. A megtörtént dolgok valóságos leírása a célja, de a művészi hatás-
keltés vágya is érvényesült, amikor szenvedélyes önmegfigyelés vezette tollát, 
amikor az embereket, eseményeket szenvedélyes jellegű rajzokban, képekben 
megfogalmazott jelenetekben mutatta be. 

1644 őszén éppen a költő, Zrínyi Miklós vendége volt Csáktornyán, és részt 
vett azon a vadászaton… A tragikus esemény pontos körülményeit a szemtanú 
előadásában ismerhetjük meg… „…gyalog a sűrűbe béfuték én, hát ott fekszik, 
még bal kezében, mint tetszett, a pulzus gyengén vert, de szeme sem volt nyitva, 
sem szólott, csak meghala… mert a fején három seb vala: egy balfelől, a fülén 
felül, a feje csontján ment csak el a kannak agyara, a homlok felé szakasztotta rú-
tul a feje bőrit; más ugyan a bal fülén, alól az orcáján, a szeme felé, rút szakasza-
tás, de e kettő semmi, hanem a harmadik jobbfelől a fülén alól a nyaka csigájánál 
ment bé s elé a torka felé ment, és a nyakra járó minden inakat kettészakasztotta, 
az ölte meg, vére elmenvén…” 

Bethlen hajlékony, kifejező stílusa, hol velősen, tömören, hol pedig kanyargós 
körmondatokban, mélyen átérzett őszinteséggel bontakozik ki előttünk… Érzék-
letes szóképei, hasonlatai és színes leírásai változatossá teszik mondatait, szöve-
gét… 

Bethlen Miklós élete és önéletírása ma már irodalomtörténet-oktatásunk szer-
ves része, örvendetes, hogy erdélyi középiskolásainknak is taníthatjuk (’89 után 
magam is a diákjaim kezébe adhattam önéletírását, felolvashattunk belőle, meg-
nézhettük a korabeli illusztrációkat, és irodalmi kirándulásaink során három alka-
lommal is sikerült felkeresnünk Bethlenszentmiklóst, megcsodálhattuk az író 
tervezte, ősi kastélyt, az erdélyi barokk építészet ma is ragyogó alkotását….) 

Bethlen Miklós a békesség és a méltányos megértés hitvallója, gyakorlati poli-
tikusa volt. A reneszánsz után és a felvilágosodás előtt jeles, európai szemléletű, 
egyik legjobb magyar prózaírónk. Önéletrajzát diákjaimnak mindig hasznos ol-
vasmányként oktattam, s felhívtam a figyelmüket, hogy Jókai, Mikszáth vagy 
Móricz legjobb regényeinek sorában helyezzék el, s az önéletírás elolvasása után 
a mai fiataloknak is szóló értékként „mentsék el” memóriájukban. 


