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A LEVÉLÍRÓ BETHLEN KATA 

Bethlen Kata gazdag levelezését mindeddig nem értékelte 
jelentőségének megfelelően az irodalomkutatás. Az 1922-ben 
kiadott 227 levél1 a beavatottak olvasmánya maradt, s a válo-
gatott kiadás2 sem emelte a levélíró Bethlen Katát a tehetsé-
gének megfelelő helyre. 

Bethlen Kata levélstílusát elemezve elengedhetetlen, hogy 
kitekintést tegyünk a 18. századi levélstílusra és általában a 
levélműfaj fejlődéstörténetére. Mivel ennek részletes és beható 
elemzésével Hopp Lajos foglalkozott3, csupán tanulmánya 
alapján vázlatos összefoglalásra törekszünk, annyiban, ameny-
nyiben ez Bethlen Kata levélírói művészetéhez szükségessé 
válik. 

Mindenekelőtt röviden ki kell térni a 18. századi levélműfaj 
előzményeire. Az ún. hivatalos vagy kancelláriai levélforma 
mereven szabályokhoz ragaszkodó hagyományokon élt tovább 
e században is, formuláival alig tükrözve az idő múlását, s latin 
nyelvűségével az anyanyelvi kultúra fejlődését nem segítette 
elő. 

1 Széki Gróf Teleki József özvegye Bethleni Bethlen Kata grófnő 
írásai és levelezése 1700-1759. I—II. Kísérő szóval ellátta Szádeczky 
Kardoss Lajos. Bp. 1922. (A továbbiakban idézett leveleknél e kiadás 
sorszámaira hivatkozunk.) 

2Bethlen Kata önéletírása. Sajtó alá rend. és bev.: Sükösd Mihály. 
Bp. 1963. 

3Hopp Lajos: A magyar levélműfaj történetéből. In: Irodalom és 
felvilágosodás. Szerk. Szauder József és Tarnai Andor. Bp. 1974. 
501-566. 
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A számunkra értékes levélműfaj a szűkebb magánérintkezés 
területén virágzott, s anyanyelvűségén kívül, a személyes ese-
ményekről szóló tájékoztatáson túl elsősorban mint kor- és 
művelődéstörténeti dokumentum vált az irodalomtörténetírás 
számára felbecsülhetetlen forrásértékűvé. A továbbiakban a 
levélformának csak a misszilis változatával foglalkozunk, a 
külön műfajt képező és irodalmi értékelést igénylő fiktív leve-
lezés Bethlen Katával kapcsolatban nem kerülhet szóba. 
A misszilis levelezés a latin levélírói hagyományokra épülve 
megtartotta a klasszikus levélforma felépítési szabályait.4 Ter-
mészetesen az egyes családi kapcsolatoknak, az érintkezés sok-
oldalú rétegezettségének megfelelően kialakultak kisebb-
nagyobb eltérések az eredeti szabályoktól, ám a levél felépítése 
gyakorlatilag változatlan maradt. A családiasabb levélírásra is 
rányomta bélyegét a latin nyelvű hivatalos levelezés kialakult 
gyakorlati formularendszere, a kifejezések automatikus átvé-
tele hátráltatta a levélműfajban a magyar nyelvű érintkezés 
öntörvényű formáinak kialakulását. 

A levélírók társadalmi rétegeződését illetően sajátos fejlő-
dési folyamat alakul ki a 16—18. század folyamán. A szabá-
lyokkal határolt kancelláriai levéltípus „megmagyarítói" a 
szűkebb udvari literátornemesség képviselői voltak, mígnem az 
átlagnemes számára sokáig csak az érintkezés utolsó, immár 
kikerülhetetlen formájává vált a levélírás. A hivatalos formulát 
csak a gyakorivá vált, főleg bizalmas családi körben kialakult 
levélváltás tette levethetővé, s alakított ki egy kissé rugalma-
sabb, a szabályokhoz kevésbé alkalmazkodó, hétköznapi érint-
kezési formát. A két korszak levélírási szokásainak jellemzésére 
hadd idézzük a kortárs Apor Péter dohogva kárhoztató szavait : 

„Az levélírásban semmi ceremóniát nem tartottanak, mint most, mert 
ha alábbvaló embernek is egész árkosra nem írsz, még azt is koportában 
nem csinálod, vagy spanyolviasszal nem pecsételsz, megharagusznak 
érte; az régi embernek pedig, akármely nagy embernek írt valaki levelet. 

"Hopp L. i. m. 502. 
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egy árkosnak a negyedit egészlen beírta, alig maradott egy kis tiszta 
papíros, mikor az levelet egyben fogták, ahová titulust írjanak . . . most 
az aranyos szélyű cifra papiroson egymást rágják, ezer hazugságokkal 
egymást mocskolják, egymásnak hízelkednek. Az akkori időben kevés 
keleti volt a spanyolviasznak, ostyával, közönséges viasszal, néha csak 
kenyérbéllel is pecsételtenek, senkinek gondolatjába nem ütközött, 
hogy apprehendálja".s 

A levélírás ceremóniáinak változásáról így vélekedik Cserei 
Mihály is6. De nemcsak külső formájában változott meg a 
levelezés a 18. század közepére. Tartalmában is oldottabbá 
vált, az alkalmai levélírókból gyakorlott levelezők lettek, ki-
alakult a társadalmi érintkezés új formája, a rendszeres családi 
levelezés. A magyar főúri levélirodalom legjelesebb képviselői 
az erdélyi fejedelmek: Báthory István, Bocskai István, Bethlen 
Gábor, I. és II. Rákóczi György, Kemény János, Thököly 
Imre. Kiemelkedő levélírói teljesítménnyel dicsekedhetnek a 
jelentős politikusok is, pl. Teleki Mihály és Bethlen Miklós. Az 
oldottabb familiáris hangú levelezésben hallatják hangjukat a 
főúri hölgyek is, Lorántffy Zsuzsanna, Báthory Zsófia, 
Bornemissza Anna, Zrínyi Ilona, Petrőczi Kata Szidónia stb. 
Levelezésük irodalmi értéke ritkán jelentős, közlendőikben is 
megmaradnak a családias pletykák, tennivalók, háztartásszer-
vezés gondjainak szintjén, ám a legkiválóbbak, el nem tagad-
hatva irodalmi tehetségüket, a női lélek érzékeny rezdüléseinek 
papírra vetésével új árnyalatokkal gazdagítják a magyar nyelvű 
misszilis levélirodalmat. 

A levélírás divattá válása magával hozta a levelek gyűjtését, 
gyakori olvasgatását, sőt egy-egy érdekes levél továbbküldését, 
szélesebb körben való terjesztését is. A létrejött levelestárak, a 
levelezésben, vagy más jellegű közlésben előforduló gyakori 

5 Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae azaz Erdélynek válto-
zása. Sajtó alá rend. és utószó: Tóth Gyula. Bp. 1972. 39. 

6Apor Péter munkái. Közli: Kazinczy Gábor. Pest 1863. Benne 
Cserei megjegyzései a levélírásról. 
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utalás a levélváltás örömeire mutatja, hogy a 18. század köze-
pén már az életforma szükségszerű velejárója volt az érintkezés 
megkönnyítését szolgáló levélírás, s igazolja azt is, hogy vele a 
világ felé kinyíló emberi lélek nyer sajátos, igényeihez alkal-
mazható kifejezési formát. 

A sablonokon felülemelkedő misszilis levelek változatos 
formáit összeállító Hopp Lajos példatárát még gazdagíthatjuk 
Bethlen Kata levelezéséből is. A példatár szerint Bethlen 
Katánál előfordul: hívogató, köszöntő, látogató, szomorú és 
vigasztaló levél. De Bethlen Kata gyakorta kap atyafiságos 
levelet, nagy szeretettel veszi a szép atyafiságos levelet, Ráday 
Eszter asszony atyafisággal teljes levelét hasonló igaz atyafi-
sággal veszi. A megtisztelt grófi Teleki Sándortól úri levelet 
kap, érdeklődik egy választó levél felől, s nem szívesen veszi a 
kedvetlen levelet. Leveleinek gyakran témája egy-egy levél 
sorsa, a levélváltás akadályainak mibenléte. Örömet jelent 
számára a levél érkezése, ezért mond köszönetet Teleki József-
nek: 

„köszönvén az ő kegyelme jóakaratját, hogy egy néhány ízben leveleivel 
megújított". (CXL) 

Gondot visel a levél külalakjára, mert mentegetőzik a rossz 
papír vagy a csúnya írás miatt. 

„A hibás papirosról megkövetem öcsém-uramat, mert az író nem vette 
észre, míg meg nem írta a levelet" (CXXII1), 

függeszti egy levél végére az utóiratot. Gondosan számon tartja 
a levelek érkezését, s gyakran rója meg a postát, tegyük hozzá, 
joggal. 1733. máj. 11-én írja Teleki Ádámnak: 

„Az Úr 20-dik Mártii datált levelét szintén most, nagy becsülettel 
vettem. Hol járt eddig, nem tudom." (XLVII) 

Teleki László levelére megjegyzi, hogy „sokat hevert a pos-
tán" (CXLII). A megbízhatatlan levéljárás ellen jó, ha a levélíró 
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különleges biztosítékkal zárja levelét, bár ez nyilván túlment az 
illendőség határain, mert Kata asszony mentegetőzik miatta. 

„Az ostyával való pecsételésről követem atyafiságos szeretettel kedves 
öcsém-uramot, de cselekszem azért, mert igen sok kézen fordul meg a 
levél" (CCX1). 

Máskor is előfordul, hogy Kata asszony a levél illetéktelen 
felbontásától fél, ezért szívesebben küldi híreit ismerősök által. 

„Egy levelet bátorkodtam kedves Menyemasszony kezibe küldeni, hogy 
bizonyos ember által vitessék báró Lázár János uram kezibe. Ennek a 
levélnek elküldésére más alkalmatosságot is találhattam volna, de mint-
hogy a spanyolviasz most igen rossz szokott lenni, féltem felbomlásától, 
mivel nem akarnám, hogy más ember e levélben megírt dolgot meg-
tudná." (CXVII) 

A közreadott 227 levélből kereken harmincat még mint 
Bethlen Kata ír alá, s Teleki József házastársaként fogalmaz. 
Kezdő levélíró kezevonásait őrzik ezek a levelek, s majdnem tíz 
év alatt csak ennyire futotta Bethlen Kata gyér társadalmi 
érintkezései nyomán. Tartalmuk is csupán kisszerű gondok 
körül forog, a nemesi patriarkális életforma szükségszerű érint-
kezési szabályai szerint, az egymás iránti gondoskodás erőtlen 
lecsapódása a háziasszonyi színvonalra. Ami feltűnő mégis e 
levelekben, az éppen a házastársi viszonyra történő utalás. 
Bethlen Kata alakuló egyénisége már itt is beszűrődik a leve-
lekbe, gyakran ír férje nevében, vagy a megbeszélések során 
kialakított közös álláspontot közli levelező partnerével, ön-
életírásában felpanaszolja, hogy a Teleki-rokonság gyakorta 
megvádolta őt, hogy férje idős lévén, ő bármire rá tudta venni, 
s tulajdonképpen - eléggé el nem ítélhető módon —, ő irányí-
totta az ügyeket. Ha ez valójában nem volt is így, hiszen 
Bethlen Kata élesen tiltakozik a vádak ellen, a levélírásból 
kiolvasható, hogy Kata asszony férjével együtt gondolkodó, a 
gazdaság ügyeit is számításba vevő, közösen intézkedő gyakor-
latias gazdasszony volt. Igaz, hogy ebben az időszakban a 
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legnagyobb ügye egy házasság összeboronálása lett volna, 
amelyet Teleki Józseffel egyetértésben, minthogy „ő kigyelme 
éppen nem idegen ezen dologtól", munkába venne. 

Az igazi levélíró Bethlen Kata félje halála után bontakozik 
ki, amidőn már mint Árva Bethlen Kata írja alá leveleit. Témái-
ban most is jelentős helyet foglal el a gazdaság gondjainak 
intézése, elsősorban háztartási gondok, magok, vetemények, 
női cicomák, kelmék küldése, intézkedés vásároltatás felől, de 
mind tematikáját illetően, mind a levélírói készséget nézve 
jelentős változáson megy át Bethlen Kata. Levelezésének 
nagyobbik fele megelőzi az irodalmi mű, az Önéletírás és az 
imádságok keletkezését, így vizsgálatukkor egyik szempontunk 
az lehet, hogy a levélíró Bethlen Kata milyen mértékben elő-
legezte a későbbi írót. A levelezés és az Önéletírás párhuzamos 
részei pedig a tudatos írói megörökítés szándékának és az 
oldottabb levélstílus kialakulásának különbözőségeiről nyúj-
tanak szemléletes képet. 

A gazdag levelestárból túlnyomórészt a Teleki Lászlóhoz és 
feleségéhez, Ráday Eszter grófnéhoz írott leveleit választjuk ki, 
mint a nemesi familiáris érintkezés jellegzetes megnyilvánulá-
sait. Teleki Lászlóval és Ráday Pál leányával olyan közvetlen és 
családias kapcsolatot alakított ki Bethlen Kata, hogy levél-
váltásukból a nagyasszony életének szinte minden eseményéről 
értesülhetünk. Kapcsolatot jelentettek ezek a levelek az el-
szigetelt magányból a világ felé, csaknem létfeltétellé váltak a szó 
gyakorlati értelmében, hiszen e levelek nyomán látták el 
rokonai Bethlen Katát a megkívánt gazdasági, háztartási dol-
gokkal, hanem kitárulkozásának, eseményekre fogékony lelké-
nek is éltető kapcsai voltak, bizonyíték arra, hogy szükség van 
rá e világban, s ő sem áll egyedül megbántott asszonyiságával 
az intrikák szövevényében. A levélváltás gyakorisága bizonyítja 
a folyamatos érintkezést, a levelek változó terjedelme, tartalmi 
sokrétűsége pedig amellett tanúskodik, hogy némely levél a 
hirtelen tanácskérés, vagy gyors vásárlási szükség sürgetése 
nyomán fakadt, másokban inkább az egymás iránt érdeklődő 
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jószívű szándék, az újságok hallásának igénye a domináló elem. 
A szükségszerűség függvényeként íródott levelek Bethlen Kata 
gazdaságának életébe nyújtanak bepillantást, számos tényt, 
gazdasági eseményt közölve, a kedvtelésből írott levelek a 
belső kényszer törvényét követik, s előlegezik az igazi írót, aki 
önmagáról és környezetéről vall a megszólalás szükségével, a 
kitárulkozás igényével. 

Levélírói stílusa is alkalmazkodik mondandóihoz. A kiala-
kult üdvözlés- és záróformulát nem tudja levetni, s gyakorta 
teszik leveleit érdektelenné, unalmassá a csupán jókívánságokra 
szorítkozó hosszadalmas barokk körmondatok, amelyekben 
minden érintett rokonának — az érintkezés szabályainak meg-
felelően — mindenféle jókat kíván, átadja és közvetíti az 
üdvözleteket, jókívánságokat. Ezektől, az egymáshoz való 
„atyafiságos jóindulattal", „szívesen szolgálattal" való ked-
veskedésektől megszabadulva, sajátos, a témáknak megfelelő 
stílust alakít ki Kata asszony, s a köznyelvet irodalmi szintre 
emeli. Az anekdotázásra való hajlandóságot az Önéletirásh&n is 
megfigyelhetjük, leveleinek is a legelevenebb színt az adja, 
amikor jó érzékkel a poénok kiemelésére, az érdeklődés fel-
csigázására, minden különösebb szónokiasság nélkül, élvezve az 
eseményt — és azt, hogy továbbadhatja —, tudósítja rokonait a 
szűk világba eljutott külső hírekről. Élvezetes pletykaként 
ecseteli Nádudvari uram dolgát, beiktatva a jókívánságok és a 
gazdálkodási hírek közé. 

„A mi a Nádudvari uram dolgát illeti, bizony ő kelmének elég oka 
volt reá, a melyért azt cselekedje, mivel bizonyosan nem tudom, hét-e 
vagy 8 száz forintját a Collegiumnak el tékozolta. E mellett mind oda 
való vásárhelyi kereskedó'ktől, mind görögöktó'l sokat vásárolt és nem 
volt honnat fizesse meg. Azonban ő kglme egy feleséggel nem érte meg, 
hanem az ó-testamentumban szokás szerint akart élni, mivel első fele-
sége halála után vett el egy kükiillő-vármegyei (alatta törölve: Maros-
széki) nemes asszonyt. De azt nem igen szeretvén, minthogy az ő kelme 
idejéhez való volt, egy leánykát vett volt bé maga mellé örökbe az első 
felesége, minthogy 15 esztendős volt s ahoz adta magát. Mikor vette 
észre, hogy szaporodólag vagyon, egy éjszaka leküldötte Maros-Székbe 
egy atyjafiához, mely éjszaka maga es elszökött" (CVII). 
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Az anekdota szabályait köve tő f r a p p á n s csat tanóval zárja a 
k ö v e t k e z ő t ö r t éne t e t is, érezte tvén, hogy nagy ö r ö m é r e szol-
gál, hogy egy pro tes táns vallását e lhagyó nyavalyás emberről 
m o n d h a t tö r t éne te t : 

„ . . . karácsony napján brassai bíró Herbert, a ki consiliarius volt, a 
világból kimúlt. Amint mondják, igen nagy lelki háborúval, mint vallá-
sát változtató ember s nem is lehetett nékie semmit valami olyast 
véghez vinni, melylyel nagy háborúját csendesíthette volna, mert a 
Jesuitáktól szorossan őriztetett. Által látván pedig előre nyavalyás mi-
képpen fog lenni dolga, halála előtt meghagyta, hogy mihelyt meghal, 
az koporsóját ágya eleibe vivén, se fel ne öltöztessék, se senkinek ne 
mutassák meg, hanem tegyék koporsóba. De az Jesuiták arra erősen 
vigyázzván, egy Franciscanus kápás köntöst reá vontak, melyis ötszáz 
forintot ért. Az lelkiért is kérték az feleségitől a pénzt, de az úgy 
segélyivei meg-mondotta, hogy egy pénzt sem ád. Ha menyországba 
ment, ott jó helyt vagyon, ha pokolba ment ott had üljön." (CIX) 

E jó ízű tö r t éne te t elmesélve Bethlen Kata, mint ki tel jesí tet te 
kötelességét , visszatérve a szokásos fo rmulához , „Is tennek 
o l t a lmába a ján l j a" kedves Öcsém-uramot . 

A köznapi levélstílus akkor vált á t emelkede t t ebb szférába, 
amikor egy-egy tragikus eseményről , halálesetről számol be 
Bethlen Kata. Fér je halálakor í rot t „h ívoga tó" levelében már a 
stílussal tuda tosan bánó , igazi st í lusbravúrról tanúságot tevő 
í ró szólal meg. 

„Mely kevés bérű légyen e világi reménység, tellyes életem folytára 
mindenkor vakot hozó koczka sanyarúsága alatt elszennyesedett sor-
som példás valósítója. 

Meg se hüle házamban zsákmányt vető keserű halálnak nyoma, ihol 
édes férjem is, méltóságos imperialis gróf széki Teleki József úr, tettetés 
nélkül folytatott életének sok könyörgéseivel óhajtott s várván várt 
határára juta, ez folyó esztendőnek mindszent havának 30-ik napjának 
reggelin szebeni szállásunkon, idejének ötvenhét esztendők felett ötödik 
hetében, lelkét teremtőjének bátor szívvel, végig élő nyelvvel ajánlván 
amaz örök világosságra repeső készséggel, menyországot bíró kisdedeink 
után meg nem csaló reménységgel elindula; hagyván maga után jó 
emlékezetet azoknál, kik előtt Istenéhez, Fejedelméhez s édes hazá-
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jához viselt tiszta hűsége tudva volt. Nékem pedig, kivel tíz esztendőkig 
s öt holnapokig tiszta tökéletességgel éle, igazán egyes árvaságot s holtig 
tartó gyötrelmet" (XXXVIII). 

Bár a temetésre szóló invitatória sem Bethlen Kata saját kezű 
írása, csupán az aláírás hiteles, nem vonhatjuk kétségbe, hogy a 
gyászlevélben Bethlen Kata emelkedett stílusának első meg-
nyilatkozásait láthatjuk, hiszen ugyanez a stílus kap helyet az 
Önéletírás megfelelő lapjain. 

Bethlen Kata munkásságának egyik méltatója arról ír, hogy 
„a levelek legnagyobb meglepetése azonban: hogy alig esik szó 
bennük önmagáról".7 Holott Bethlen Kata igenis sokat fog-
lalkozik e levelekben saját körülményeivel, egészségi állapo-
tával. Felesleges lenne a levelezésen számon kérni az ön-
kitárulkozásnak, az önfeltárásnak olyan mélységeit, amelyek 
csak az Önéletírás lapjain kaphatnak helyet. Akármilyen jó 
kapcsolatban is volt kedves rokonaival, belső gyötrelmeinek 
csak azokat a külső tényekben megnyilvánuló lecsapódásait 
fogalmazta meg levélben, amelyek a gyermekekért, birtokért 
folytatott perekben, külső meghurcoltatásokban nyertek ki-
fejezést. Németh Lászlónál olvassuk, hogy Bethlen Kata „gon-
dosan bezárkózva imádkozott, még arra mennie sem volt sza-
bad abban az időben cselédnek".8 Milyen jogon hiányoljuk hát 
a levelekből a lélek feltárásának magányt kívánó mélységeit. 
Bod Péter írja e szemérmes, befelé forduló vallásosságról a 
Tiszta fényes drága bíborban:'1 

Magános idejét tölti imádságban, 
Mellyet véghez viszen kegyes buzgóságban. 
Könyörgött illendő alázatosságban, 
Ezt el-nem mulatja nints hijjánosságban. 

7Sükösd M. i. m. 26. 
'Németh László: Sziget Erdélyben. In: Az én katedrám. Tanul-

mányok. Bp. 1969. 164. 
'Bod Péter: Tiszta fényes drága bíbor. Kolozsvár, 1762. 
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Belső kamaráját akkoron bé zárja. 
Tiltva vagyon senki a Házat ne járja. 
Rendelt az az óra, a végét el várja, 
Ha kinek dolga van, hogy ne légyen kárja. 

Bethlen Kata vallásossága megtalál ta a saját kifejezési for-
mái t az Önéletírás és f ő k é p p az imádságoskönyv kere te iben , 
levelezésében a gyakorlat ias nagyasszony mindennapi é le t for-
mája bon takoz ik ki . R i t ka példája az érzékletes leírásnak leve-
lezésének néhány o lyan bekezdése, a m i k o r a házatáját , gazda-
ságát é r t természeti csapásokról , kü l ső veszedelmekről számol 
be. Az „Is tennek ra j ta megfordul t í té le t i rő l" tudósí tván, a 
b i r t oká t jól ismerő gazdaasszony és a leírás képességeinek 
t u d a t o s bir toklója diktál ja tollba e s o r o k a t : 

„Elsőben is az árvíz minemű és mennyi károkat tett légyen, mind 
másoknak közönségesen, mind nékem, azt kiírni nem lehetne. Nékem 
kaszáló réteimet, melyek az Olt mellett voltak, minthogy nagyobbrésze 
mind ott is volt, annyira elrontotta, hogy ott egy marokkal sem kaszál-
tatok, hanem az erdőn vagyon valami kevés, de abban a patak kárt 
tehetett. Ezenkívül törökbúza, káposzta, fuszulyka mind elveszett a 
víznek sokáig való rajtaállása miatt. A szegénység határának is egyrészit 
a víz felvette, de a hová a víz árja el nem hatott is, nem tudom, hogy 
veheti az ember hasznát, mert már sárgódni kezdett sok helyeken a 
gabona a sok eső miatt. 

Másodszor a tűz által tetszék Istennek a maga látogatását reám 
bocsátani, midőn ezen holnapnak 18-dik napján éjszaka 12 óra után a 
kertben egy mészverem meggyúlván, attól a gabonásom is meggyulladt, 
melyben mindenféle gabona elégett épületivel együtt. A mi kevés meg-
maradóit is benne, a füst úgy által verte, hogy abból igen kevésnek lehet 
hasznát venni; de az élésház és szalonnásház minden bennelévő éléssel 
együtt, egy néhány szalonna és néhány dézsa túrón kívül, a földig 
leégett, olyan kemény tűzzel pedig, hogy öreg csűrben sem lehet 
keményebb tűz" (CXXXII). 

E n n y i a szemléletes leírás beleszorí tva egy rokoni levél 
ke re te ibe , elsődleges célként a h í radás t , a tudósítást tar tva 
szem e lő t t . Ugyanezen természeti csapások szerepelnek az 
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Önéletírás lapjain is, s a két leírás egymás mellé helyezése, 
kiemelve az egyidejűséget bizonyító azonos szóhasználatot, 
érzékletes példát nyújtanak, miként dolgozott fel — ha lehető-
sége volt rá —, az író Bethlen Kata egy témát. 

„Júniusnak hatodik napján Hévizén oly szörnyű árvíz kezdődék, 
melyhez hasonlóra ez az emberi nyom nem emlékezik, amely ki nem 
írható károkat tött. A szegény emberek búza határoknak egy részét úgy 
elrontotta, hogy a haszonvehetésre reménség ezután sincsen. Nékem 
minden kaszáló réteimet, melyek egynehány száz szekérre valók vol-
tanak, olyanná tette az Olt áradása, hogy egy kaszavágást is nem 
lehetett bennek tenni: csak annyi sem maradt, ahol nyárban a lovaimat 
tarthassam. Emellett minden törökbúza vetésemet, s amelyek közelebb 
háztartásra valók, aminemű a káposzta, fuszulyka s egyebek, az Olt 
semmivé tett; úgy a szegénységét; a papirosmalomban is csinált nagy 
romlást, melyet sok munkával lehet visszaállítani. Fagarasban ami a 
jégtó'l megmaradott volt, és Újfaluban a víz elborította, mind gabonái-
mat, mint pedig kaszáló réteimet. 

Mindezek felett tetszett az én mennyei szent atyámnak tüzbéli 
kárral is engemet megpróbálni: minthogy mind ennyi nehéz változás alá 
rekesztette életemnek elfolyása alatt is tűzbéli nevezetes kárt soha nem 
vallottam. Júniusnak 18-dik napján első álomkor esett gyulladás házam-
nál ilyenformán: a gyümölcskertben lévén egy veteménynek csinálta-
tott, földbe beásott pince mely boronafával ki volt rakva, melyben 
rosszul állván a vetemény, felhagytam volt. Ezelőtt sok esztendővel 
meszet kezdettem benne tartani, amelyet meg nem akartam oltani, 
hogy a messze való vitetésre alkalmatosb legyen, újabb s még újabb 
meszet tettek belé. Vigyázattam is reá, zsúppal lévén megfedve, hogy 
esővíz belé ne menjen, és fel ne gyúljon most a gyúlás előtt két-három 
héttel tettenek volt újabban meszet belé, nékem nem jutott eszembe a 
vigyáztatás, s elhiszem gondviselőmnek és több cselédimnek is, akiknek 
kellett volna vigyázni, csak annyi gondjok volt reá. A mészveremnek 
azért fedele éjszaka tizenkettődfél órakor meggyúlt; amellett lévén nagy 
és hosszú épület, két kontignációs, melynek alsó része élésház, hintó-
szín, felső része volt szalonnás-ház és gabonás-ház. Ebbe kapott a tűz; 
melyet, mindnyájan aluván, senki észre nem vett. Egyik legény Isten 
igazgatásából a tornácon hálván, a kopók az udvarról felfutottak reá, és 
ordítottak, s felkapálták, aki felkelvén, hogy a kutyákat elűzze, úgy 
látta meg a nagy tüzet, aki felköltvén a tiszttartót és a többi cselédeket, 
hirtelen úgy kaptak ki a szalonnás-házból tizenkét szalonnát az én 
szerencsémre, mert másnap az sem lett volna, amivel egy tál étket 
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főzzenek, onnét teljességgel egyebet ki nem hozhattak. Alól az élés-
házból egy néhány dézsa túrót kaptak ki, a szekér-színből a hintómat s 
szekereimet, egyebet semmit ki nem hozhattanak" (CCIX-CCX). 

Itt még korántsem ér véget a tűzeset ecsetelése, csupán annyit 
idéztem, amennyit a levélírásban is nyomon tudunk követni. 
A továbbiakban Bethlen Kata teljes átéléssel festi saját felria-
dását, s vélekedését a tűzeset okáról és következményeiről. 
A levelek ízét valójában a hang sokfélesége adja meg. Nem 
véletlen, hogy Németh László a „mikesi báj"-jal megírt része-
ket emeli ki Bethlen Kata levelezéséből.10 A sokszínű hang 
teszi lehetővé a törés nélküli átváltást, a száraz gazdasági prob-
lémák, a betegeskedés keserű leírása után egyfajta sajátos 
humorba, amely a gyötrelmeken túl is felvillantja Bethlen Kata 
alapjaiban derűs, humoros helyzetekre is fogékony lényét. 
Súlyos betegsége közepette írja Teleki Lászlónak: 

„írhatom újságul kedves öcsém-uramnak, hogy én nékem nyújtóz-
tatom is érkezett vala. Csak éppen az lőn a hijja, hogy a lélek nem mene 
ki belőlem. Ide jött vala az asszony, Toldi Ádámné asszonyom a nagy 
leányi kötelességnek színe alatt, hogyha meghalok, mindjárt foglalja el a 
házat, amint mondják az úr,̂  Bánfi Zsigmond uram tanácsából, de 
látván, hogy a lélek erősen áll a száraz testben, másnap délután innen 
elmene" (CXL). 

Ugyanezt a részt olvashatjuk az Önéletírás lapjain is, de 
mennyire más a hang. A kedves rokont jóízű humorral tájé-
koztató csevegésből itt már alig maradt más száraz tényköz 
lésnél, melyből kiérezhető, hogy a Toldi Ádámné csalódásán 
érzett enyhe kárörömöt keserűbbre színezi a saját betegsége és 
a rokoni rosszindulat okozta fájdalom. 

„Pénteken ebéd után ide jött, látván, hogy nehezen vagyok ugyan, 
de oly formán lehetvén ítélni, hogy még sokáig nyomorgok és kívánsága 
szerint ki nem nyújtóztathat, keserűséggel szombaton ebéd után el-

1 "Németh L. i. m. 163. 
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ment, holott én minden jóval, mi betöltötte volt ő kegyelme iránt 
elmémet, bizony szívesen marasztattam, arra nézve is, hogy ünnepet ne 
rontson, mulasson itt nálam, de semmiképpen nem maradott meg. Egy 
úri atyafijának, mely iránt is úgy vélekedem, hogy tanácsolta, hogy 
nyújtóztatni jöjjön ide, mindjárt megírta, hogy vissza ment, mert még 
sokáig el fogom vinni.'" 1 

Bethlen Kata a tudatos levelező leginkább a Teleki Ádámmal 
folytatott levelezésben érhető tetten. Teleki Ádám uram nem 
tartozott Bethlen Kata kedves rokonai közé, erről gyakorta 
szól az Önéletírásban és más levelekben is. Egy ízben különö-
sen megsértette Kata asszonyt, s a sértés után pár nappal is 
„nagy becsülettel szolgál" Kata asszony Teleki Ádámhoz írott 
leveleiben, s a levelek hangja sem más, mint a korábbi szívé-
lyes, rokoni hang. Egy híja van csupán ezeknek a leveleknek, 
akármit kér Teleki Ádám úr, Bethlen Kata szép, szívélyes 
formulákba burkolva, erősen sajnálkozva az akadályok miatt, 
megtagad minden kérést. Cserépvetőt nem tud adni, mert az ő 
falai is leomlanak (éppen most!), a kőműveseket nem küldheti 
el, mert még nem végezték be az aratást, a pecér nem megy, 
mert házas, családos ember, s ezt Kata asszony természetesen 
megérti, üvegtányérkarikát sem nem küldhet, sem nem csinál-
tathat az üvegcsűr munkájának szünetelése miatt. És ez így 
megy hónapokig, Teleki Ádám kér, Bethlen Kata gondosan 
megformált, atyafiságos jóindulattal írt levelekben elutasít, 
amíg meg nem unja, s megelégelvén az ürügyek kitalálását, 
kereken megírja: „Asztalost pedig én most nem adhatok, mert 
olyas dolgom vagyon, melyet félben nem hagyattathatok" 
(LXIII). Szinte látjuk magunk előtt az erélyes nagyasszonyt, 
aki megunva az udvariaskodást, egy kerek nemmel véget szakít 
a további kívánságoknak, aminthogy így is történt, Teleki 
Ádám is beszüntette a kérelmeket. 

1 ' Markos András: Árva Bethlen Kata Vallástétele és Önéletírásának 
kiadatlan töredékei ItK 1970. 73. 
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A Bethlen Kata teremtette kis „sziget" mindennapi életéről 
is a levelezésből kapunk eleven képet. Stílusának sajátos jellem-
zője, hogy amíg a rokoni érdeklődés, az egymásnak való szíves 
jókívánságok kifejezésekor Bethlen Kata is a levélírás szokásos 
formuláit használja, s gyakran levelének jó része is semmit-
mondó udvariassági körmondatokból áll, addig a gyakorlatia-
sabb témáknál stílusa is megváltozik, közelít az élő beszédhez, 
alkalmazkodik a témához, önéletírásában szinte alig találunk a 
közbeszédre utaló elemet, a levelezésben gyakorta él tájsza-
vakkal, szívesen alkalmaz ízes népi kifejezéseket. A feleslegesen 
való veszekedés, összezörrenés helyett azt kívánja, hogy „min-
den zeréte nélkül" történjék a dolog, gazdaságában „néhány 
csig-big marháról" beszél, s panaszkodik, hogy ,Rostom nin-
csen" (takarmány). A Teleki Lászlótól kapott borról írja: „Már 
azt illogatom kedves öcsém-uramék egészségére". Szójátékot is 
gyárt, nem tudható, mennyire tudatosan: „Némái uram beszé-
dének annyi hathatósága vagyon a némaság mellett". Időnként 
még ironikus színt is felfedezhetünk soraiban. Egy sikeres 
gyógymódszer alkalmazása után nem is saját egészségéről ír, 
hanem hogy „életre kapott én általam a doctor, mert minden-
felé hívják". 

Kedvvel csillantja meg humorát, ha katolikus emberekről 
gűnyolódhat, mint pl. Kemény Ádámról: 

„Kemény Ádám uram pápistaságát látom. Éppen a római anyaszent-
egyházban való bizony ő. Eddig is a Péter lepedőjében kellett volna 
béesnie. Már meglátják mindenek, micsoda ember volt ő. . . " (CC1V). 

Bethlen Kata levelezése érdekes és korhű példáját szolgáltatja 
annak, hogy a latin beszéd miként keveredett még a latinos 
iskolázottságot nélkülöző emberek érintkezésében is, főleg, ha 
pereskedésről, gazdasági ügyintézésről volt szó. Egyik levelé-
ben Kata asszony megíija, hogy „én ugyan diákul nem tudok", 
és a latin előterjesztéseket, periratokat mással olvastatja fel 
magának. De ugyanebben a levélben tíz latin szakkifejezést 
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használ. Való igaz Bethlen Katáról is, amit Bod Péter írt le a 
Magyar Athenas előszavában: 

„Kedvem ellen esett az hogy ezen Magyar könyvetskében sok Deák 
szók és Deák nyelven írott dolgok elegyedtenek mint hogy eleitől fogva 
bé-vitték, nem tudom mitsoda okból, szollásaikat akartáké tzifrázni, 
vagy a dolgot hathatósabban elő adni, a' Magyarok, azt a' kelletlen 
szokást, hogy a' Magyar beszéd közé sok Deák szókat elegyítenének, 
mellyek idővel meg-magyarosodtanak.'" 2 

Bár Kata asszony más idegen nyelven sem tudott, a minden-
napi életben használt, vagy hallott idegen szavakat természetes 
magától értetődőséggel használta, de valódi helyesírásukról 
valószínű fogalma sem volt, s a leírásban a kiejtés tájnyelvi 
változatát követte, fgy ír például a Framaurelek jeleiről 
(Freimauer = szabadkőműves), vagy az üveges az ő levelében 
glózer, (Glaser). 

Bethlen Kata legutolsó levelében, melyről az udvarában levő 
„kis pap azt ítéli, hogy ezen levelemet menyországból ír tam", 
a kegyes vallásos stílusnak és a humornak olyan mesteri keve-
rését mutatja, amely egész levelezésében — ha szétszórtan is —, 
megmutatkozott, de itt valóban utolsó levélként a legmagasabb 
fokra jutott . Egészségi, vagy helyesebben betegségi állapotáról 
számol itt be a következőképpen: 

„Magamban semmi vagyok, de erős az Istennek kegyelme által, Istenben 
dicsekedem, aki majd minden eszközök nélkül tette a szabadítást mos-
tan körülöttem. Éltem ugyan holmi enyhítő házi eszközökkel, de ha a 
nyavalyámnak mi-voltát meggondoljuk s azon eszközöket, csak úgy 
járulhattak a természet után orvosoltatásomhoz, mint a kürtszó Jerikó 
kőfalainak leontásához" (CCXXVII). 

í ^ У- ) 

1 2 Bod Péter: Magyar Athenas. Nagyszeben, 1766. Előszó J 3 Ï 

2 I roda lomtör t éne t 


