
Két Bethlen-évforduló 
Két évforduló is kapcsolódik ebben az évben a bethleni Bethlen családhoz. 350 éve 

született Bethlen Miklós kancellár, történetíró, a XVII. század végének legkiemelkedőbb 
erdélyi politikusa, és 200 éve született Bethlen János, a reformkori mozgalmak egyik 
élharcosa, Erdély „Deák Ference". Ennek kapcsán érdemes föleleveníteni a nagy múltú 
família történetét, mely annyi kiváló embert adott a magyarságnak. Voltak köz tük katonák, 
poli t ikusok, tudósok, s már a XIV. századtól vezető szerepet töltöttek be Erdély történeté-
ben. Csaknem valamennyiükre elmondható, hazájukat becsülettel igyekeztek szolgálni, s 
hagyományos kötelesség volt a családban az egyház, a művelődés és az oktatás támogatása, 
segítése. 

A családi hagyománnyal ellentétben a bethleni kígyós címerű és az iktári hattyús címerű 
Bethlenek közt nem mutatható ki vérségi kapcsolat, a két család külön eredetű. A bethleni 
Bethlen család a Becse-Gergely nemzetségből ered, s oklevélileg kimutatható első őse a XII. 
század derekán élt Ant. 

Bethlen Miklós vonalán a család egyik első kiemelkedő alakja a nagyapa, Bethlen Farkas 
(1560-1618) volt. 1614-től Bethlen Gábor fejedelem tanácsosa, az udvari hadak kapitánya. 
Ügyesen visszaszerezte a korábban idegen kezekre került birtokrészeket, majd ezeket 
újakkal gyarapítva megteremtette a család gazdagságának alapjait, ö volt a kisbúni kastély 
építője. 

Fia, Bethlen János (1613-1678) már Erdély leggazdagabb főurai közé tartozott . Részt vett 
I. Rákóczi György hadjárataiban, majd utódiátóikülönDÖző hivatalokat nyert. Előbb tordai, 
majd Küküllő megyei főispán lett. A balsikerű lengyelországi hadjáratban Krakkó város 
parancsnoka, így a kapituláció után szerencsés móaon szabadon hazatérhettek csapatai, 
elkerülte a tatár fogságot. A fejedelmi címért vívott hatalmi harcok során 1661-ben végül is 
Apafi Mihály mellé állt, aki kancellárjává nevezte ki, ráruházta Fehér megye főispánságát és 
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Udvarhely megye főkapitányságát. Kulcsfontosságú helyét széles látókörű műveltségével, 
történetírói tehetségével és gazdagságával tudta megtartani, ugyanis bőven hitelezett a 
szorult helyzetben lévő államkincstárnak. 

Sokat tett Erdély művelődésének felvirágoztatásáért. 1662-ben javasolta a fejedelemnek, 
hogy az elpusztult gyulafehérvári kollégiumot helyezze át Negyenyedre. Alapítványt tett az 
iskola fenntartására, fiával, Miklóssal kidolgozta a kollégium rendtartását. 1670-ben gimná-
ziumi rangra emelte az udvarhelyi iskolát, s könyvadományával megteremtette a kollégiumi 
könyvtár alapjait. N a g y o b b alapítvánnyal támogatta a marosvásárhelyi református kollégiu-
mot is. Szívén viselte egyháza sorsát is. Unitáriusnak született, de már reformátusnak 
nevelődött, s egyik legfőbb jellemvonása hitéhez való ragaszkodása volt. 

Nagy jelentőségű műve a Rerum Transsylvanicarum négy könyve, amit 1662-1663 telén 
írt. A naplószerű emlékiratban arról igyekszik meggyőzni a világot, hogy ami Erdélyben 
történik, az egész Európa biztonságával függ össze. Ennek szerves folytatásaként megírja a 
História rerum Transsylvanicarum című munkáját , az 1662-1673 közti történelmi esemé-
nyeket. Mivel szembefordult a fejedelem, illetve egy szűk kamarilla abszolutista kormányzá-
sával, kegyvesztett lett. Kénytelen volt átadni a kancellárságot, és visszahúzódott a keresdi 
kastélyába. 

• 

Bethlen Miklós 1642. szeptember l - jén született a kisbúni várkastélyban. Gyermekkora és 
tanulmányainak kezdete még Erdély nyugalmas idejére esett. Apja nagy gondot fordított 
taníttatására. 1652-ben Gyulafehérvárra küldte a kor egyik legjobb pedagógusához, Keresz-
túri Pálhoz. A humanista tanár halála után, 1657-ben a kolozsvári református kollégiumba 
került, Apáczai Csere János keze alá. Itt ismerkedett meg a filozófia, a teológia, a jog, a 
geometria és a mennyiségtan alapjaival. A török- ta tár betörés, a zűrzavaros belpolitikai 
helyzet okozta féléves kényszerszünet után 1659-ben folytathatta az iskolát. Ekkor már 
földrajzzal, csillagászattal is foglalkozott , de sokat haladt a teológiában is. Apáczai 
kartéziánus filozófiája egész további gondolkodására meghatározó volt. 

Nehéz időszakot élt át ekkor Erdély. 1657-1660 KÖzt hatalmas veszteségek érték. 
Megsemmisült három hadsereg, tatár bünte tőhordák pusztították, égették végig az országot, 
s rengeteg embert hurcoltak rabságba. Elesett az egyik legfontosabb végvár: Várad, s vele 
Erdély területének jó egyötöde került török kézre. A korábban virágzó, európai tekintélyű 
fejedelemség rangja, nagysága pillanatok alatt semmivé lett. Rhédey, Barcsay és Kemény 
versengése a fejedelemségért csak fokozta a bizonytalanságot, egyiknek sem sikerült 
megerősítenie hatalmát. A nyomukba lépő Apafi Mihály (1661-1690) sem uralkodásra 
termett, inkább tudós volt, mint politikus, legszívesebben könyvtárában vagy csillagvizsgáló 
távcsöve mellett időzött . Évekig nem tehetett egyetlen önálló lépést sem, cselekedeteit a 
török diktálta. Uralkodásával mégis békés, nyugodt építő időszak köszöntö t t Erdélyre, s ez 
az 1680-as évek közepéig tartott. 

Bethlen János a nehéz helyzet ellenére eltökélte, fiait külföldre küldi, tanulmányaik 
kiegészítésére, befejezésére. így jut el Miklós és öccse 1661 -ben Bécsen át Heidelbergbe, ahol 
beiratkoznak az egyetemre. A következő évben Miklós az utrechti egyetemen hallgat 
teológiát, filozófiát, geometriát, építéstant és szorgalmasan tanul franciául. Rövidebb 
tanulmányokat folytat a leydeni és franekerai egyetemeken is, ahol órákat vesz többek közt 
asztronómiából, arab és angol nyelvből is. Közben beutazza Hollandiát. Mindent meg akar 
ismerni, tapasztalni, különféle emberekkel, népekkel, szokásokkal ismerkedik meg. 

Mindenhol befolyásos urak fogadják, pártfogolják. Heidelbergben Károly Lajos választó-
fejedelem vadászatra hívja. 1663 decemberében Angliába indul, ahol fogadja a király. A 
következő év áprilisában Franciaországba hajózik. Párizsban azonban csak rövid időt tölt, 
mert ott XV. Lajos egy Apafi fejedelemnek írott levelének kézbesítésével bízzák meg, így 
sietve hazaindul. Június közepére ér Gyulafehérvárra, ahol váratlan megjelenése és titkos 
küldetése feltűnést kelt az erdélyi urak körében. 

Alig tar tózkodik azonban nénány hónapot odahaza, újra útnak indul. Jártasságot szeretne 
nyerni a hadviselésben, ezért Zrínyi Miklóshoz indul, hogy mellette vegyen részt a török 
elleni hadjáratban. Az ifjú Bethlen nagyra becsülte Zrínyit , őt tartotta Bethlen Gábor óta a 
legnagyobb magyarnak, a legjobb hadvezérnek és a legbölcsebb államférfinek. Zrínyihez 
kapcsolódva a török kiűzése érdekében Magyarország és Erdély egyesítésének terve 
foglalkoztatta. Útközben értesült arról, hogy megtörtént a döntő ü tközet Szentgotthárdnál, 
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majd szégyenletes békét kötöt tek Vasváron. 1664. november 13-án érkezik Csáktornyára, s 
mindössze öt napot tölthet Zrínyivel. Szemtanúja ama végzetes vadászatnak, amely a 
hadvezér halálát okozza. 

1665 elején Velencébe indul tovább, hogy ott vegyen részt a török elleni háborúban, 
időközben azonban itt is megtörtént a békekötés. Mégsem tér haza, ha már hadakozni nem 
lehet, Velencében marad, hogy megtanuljon olaszul. Kapcsolatot tart a francia követtel, aki 
ráveszi, lépjen érintkezésbe Zrínyi Péterrel, majd vigyen róla tudósítást Bécsbe. 

A külföldön eltöltött négy esztendő nagy jelentőségű volt életében. N e m volt akkor 
Erdélyben ifjú, akinek ilyen széles körű ismeretanyaga, képzettsége, nyelvtudása lett volna, 
s kevesen mondhat ták el magukról , hogy külföldi uralkodókkal, diplomatákkal, hadvezérek-
kel kerültek ismeretségbe. Bethlen Miklóst minden érdekelte: a politikai, gazdasági, 
kereskedelmi, ipari-tecnnikai viszonyok, nemzeti , vallási sajátságok, különbözőségeK. 
Eltökélte, a külföldön tapasztaltakat hazája javára fogja kamatoztatni . 

A következő évben ismét ú ton találjuk. Saját vallomása szerint is „vándorló nyugtalanság" 
hajtja. Thököly hívására Késmárkra, majd Wesselényi rezidenciájába, Murányba megy, ahol 
részt vesz azokon a tanácskozásokon, melyek az általános elégedetlenség miatt a nádor 
vezetésével folytak a Habsburgok ellen. 

1667-ben apja lemond az udvarhelyi főkapitányi címről, s azt neki adományozza, majd 
felosztja gyermekei közt a bir tokot . Miklós a szentmiklósi, szentiványi, vajdakamarási és 
múzsnai birtokrészt kapja. Egy évvel később feleségül veszi a székely Kun Ilonát, akivel 
Szentmiklóson kíván letelepedni. Még abban az évben megkezdi egy új, rangosabb udvarház 
építését, saját tervei szerint. A földszintes kastély öt év alatt készült el, majd egy évtizeddel 
később folytatódot t az építkezés. Ekkor készült el az emelet és a híres loggiás tornác, 
melynek tervezésében velencei élményei hatot tak. A kastély a késő reneszánsz építészet 
legszebb erdélyi alkotása, példát mutatott a későbbi építőknek. 

A házassága utáni években rendbe szedi elhanyagolt birtokát, vállalkozó szellemmel, 
ügyes érzékkel kereskedik, gyarapítja vagyonát. Apja mellett ő is részt vesz az iskolaügyek 
felkarolásában, mint a nagyenyedi és székelyudvarhelyi iskola gondnoka. 

Időközben Erdélyben egyre jobban eluralkodnak a főúri vetélkedések, féltékenykedések. 
A gyengekezű uralkodó helyett szűk tanácsadó testülete kormányoz Teleki Mihály 
vezetésével. Némely családok gyorsan fölemelkednek, mások eltűnnek. Napirenden vannak 
a bir tokelkobzások, a halálos ítéletek. A kancellár úgy őrzi hatalmát, hogy időnként ligákat 
szervez egy-egy túlságosan nagy hatalommal rendelkező főúr ellen. A Bánffy Dénes elleni 
ligába Bethlen Miklós is belekényszerűi, pedig ő a megbékélést igyekszik előmozdítani. 
Hamarosan azonban ő is áldozatul esik. 1676-ban összeesküvéssel vádolva lefogják apjával és 
Béldi Pállal együtt, s csaknem egy évig kell raboskodnia Fogarasban. Szabadulása után 
megkeseredve visszavonul a közélettől. 

Az erdélyi társadalmi és politikai élet rohamos lezüllése idején kevesen voltak, akik tisztán 
látták az elkerülhetetlen sorsot, és megpróbáltak mindent, hogy az ország régi tekintélyét 
visszaszerezzék. Közéjük tartozott Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai Páriz Ferenc, Bethlen 
Miklós. A hanyatló Erdély legműveltebb, európai kitekintéssel bíró politikusa azonban 
állandóan akadályokba ütközöt t , meg nem értéssel találkozott, így jó szándékú tervei rendre 
kudarcba fulladtak. Az erdélyi közélet irányítóinak fő célja pozíciójuk megőrzése volt, s 
ügyeltek arra, hogy Bethlen Miklós ne szerezzen nagyobb befolyást. 

A török birodalom hanyatlásával, a Szent Liga sikeres felszabadító hadjáratával az erdélyi 
politika is irányt váltott, s a bécsi udvarral való megegyezést kereste. Bethlen Miklós 
meglátta, elérkezett az idő a másfél évszázados török iga lerázására, ezért segítséget nyúj tot t 
a hadiárat megvalósításához, a Habsburgok erdélyi berendezkedéséhez. Remélte, hogy a 
Habsburgokkal is kialakítható egy olyan függő viszony, mint korábban a törökkel. 

A császári diplomácia azonban Erdély megszerzésére készült. 1686. május l - jén tudatták 
Apafival, megszállják az országot, hogy megvédhessék az ellenség támadásaitól. A fejedelem-
ség és a császári haderő közti tárgyalásokon Bethlen vitte a főszerepet. Az ult imátummal 
szemben azonban tehetetlenek voltak az erdélyi rendek, miközben halogatták a választ, 
júniusra az egész országot ellepték a császári katonák. Az október 25-én létrejött balázsfalvi 
szerződés ugyan csak ideiglenesnek tekintette a megszállást, s kinyilvánította a fejedelemség 
önállóságát, egyre nyilvánvalóbbá vált, a hadsereg Erdélyt fegyverrel meghódítot t tartó- • 
mánynak tekinti, a szerződésben biztosított pontok a gyakorlatban nem érvényesültek. 
Bethlen Miklós Moribunda Transsylvania (Haldokló Erdély) címmel emlékiratot terjesztett 
fel a császárhoz, s diploma kiadását kéri Erdélynek. 
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1690-ben meghalt Apafi fejedelem. Fia, a választott fejedelem még csak 14 éves. 
Megtorpant a Szent Liga támadó lendülete is, és ezt kihasználták a tö rökök . Thökö ly t 
nevezték ki fejedelemnek, aki augusztus 21-én, a zernyesti csatában legyőzi a császári 
hadsereget. Bethlen Bécsbe siet, attól tart, ha a lakosság tömegesen csatlakozik Thökö ly -
hez, a németek méginkább meghódí tandó ta r tományként fogjak Erdélyt kezelni, s elvész a 
maradék önállóság is. Belgrád tö rök ostroma miatt szinte pánikhangulat uralkodik 
Bécsben. Ezt kihasználva olyan diplomatervezetet nyú j t be, mely szerint Erdély gazdasági, 
művelődési és közigazgatási önállóságot élvezhet a Habsburg Birodalom keretei köz t . 
Lipót császár mindez t jóváhagyta, az oklevélről csak II. Apafi Mihály megerősítése 
hiányzik. Mire Bethlen novemberben hazatért, T h ö k ö l y is kiszorult Erdélyből , fejedelem-
sége véget ért. A Diploma Leopold ianum biztosította Erdély belső önállóságát. Leszögez-
te, hogy békeidőben 50 ezer, háborúban 400 ezer for in t adót kell f izetniük. Engedélyezte a 
szabad vallásgyakorlatot. A diplomát 1691 februárjában hirdették ki a fogarasi országgyű-
lésen. Ugyanekkor Bánffy G y ö r g y ö t gubernátorrá, Bethlen Miklóst kancellárrá választot-
ták. 

A kancellár élete ettől kezdve szakadatlan küzdelem Erdély jogainak megőrzéséért , 
gazdasági életének megerősítéséért.. Terveket készít a kereskedelem fellendítésére, a 
pénzverésre, a Szamos hajózhatóvá tételére. Jelentős támogatást nyú j t a kolozsvári, 
gyulafehérvári templomépí tésekhez, utcát köveztet , mindenüt t szépíteni, alkotni akar. 
Misztótfalusi Kis Miklós halála után gyűjtést indít, hogy az egyház vegye meg özvegyétől 
a nyomdát . 

A z 1695-ös ú j abb törökellenes hadjárat során felmerült problémák ügyében követségben 
jár Bécsben, leiratot eszközöl ki a császártól, melyben könnyí tenek az országra nehezedő 
terheken, szabályozzák az elszállásolás és élelmezés költségeit. Az udvarban hallgatnak 
érveire, tekintélyét bizonyít ja , hogy 1696-ban grófi címet és 40 ezer for int ajándékot kap a 
császártól. 

A nyomasztó katonai és pénzügyi terhek, sorozatos sérelmek egyre elviselhetetlenebbé 
tették a közállapotokat . Bethlennek hamarosan rá kellett döbbennie , hogy a császári udvar 
nem tartja be a diplomát, s mélyen kiábrándul a Habsburgokból . Az erdélyi főurak közül 
elsőnek ismerte fel a Rákóczi-szabadságharc jelentőségét. Ennek ellenére polit ikáját 
mégsem volt képes Rákócziéhoz kapcsolni, ebben az is akadályozta, hogy a szabadságharc 
Erae lyben parasztfelkeléssé fe j lődöt t . Ilyen körülmények közt vetődik fel nála egy külföldi 
protestáns ura lkodó vezetése alatt álló önálló fejedelemség gondolata. 1704-ben kiadja a 
C o l u m b a N o e ( N o é galambja) című röpiratát, melyben javasolja a császárnak, hogy 
valamelyik protestáns német uralkodócsaládból válasszon fejedelmet. Az önálló Erdély 
fizessen adót mind a por tának, mind a császárnak, aminek fejében egyik sem avatkozik 
ügyeibe. Erdély törvényei, szabadsága a Bethlen G á b o r kori á l lapotoknak feleljenek meg. 

A kancellár drágán fizetett írásával. A röpirat Rabutin generális kezébe került, aki 
felségsértéssel vádolva fogságba vetette. Ettől Kezdve 12 éven át volt őrizet alatt. 1708-ig 
szigorú börtönben volt Szebenben, majd Bécsbe szállították, ahol háziőrizetben tartották. 
Felesége három császárhoz is fo lyamodot t kegyelemért, mindhiába. Csak halála előtt néhány 
nappal oldották fel végleg őrizetét, miután egészségi állapota már nagyon rossz volt, s félő 
volt, hogy fogságban nal meg, holott jog szerint el sem ítélték. Az „erdélyi Sólon" - ahogy 
Bod Péter nevezte - 1716. október 17-én, 74 éves korában halt meg. Temetése is Bécsben volt, 
családja hiába kérte, még holtában sem engedélyezték hazatérését. 

Bár nem maradt fenn róla festmény vagy metszet, személyét, alakját igen részletesen 
ismerjük, önéletírásának köszönhetően. Híres művét fogságában, 1708-1710 közt írta. Az 
Önéletírás a magyar barokk irodalom egyik remeke, a szerző pályája ezzel az alkotásával éri 
el a teljességet. Egy rendkívül ellentmondásos, vészterhes korszak, a hanyatló Erdély képe, s 
benne saját küzdelmes élete bontakozik ki belőle. Az Önéletírásból nyomon követhet jük 
gyermek- és if júkorát , utazásait, diplomáciai küldetéseit, politikai szereplését, magánéleté-
nek eseményeit. Kancellársága alatti tevékenységét védekezésre alkalmas politikai önigazoló 
dolgozatnak is szánja. Kiváló emlékezőerejű, stílusa szenvedélyes, nyelve az egykor élő 
magyar beszéd. Mivel a mű fogságban íródott, érthető óvatossággal beszél politikai 
tevékenységéről, főleg a Wesselényi összeesküvésben játszott szerepéről. 

Bethlen Miklós egy kicsit Mikes Kelemen előfutárának is tekinthető. Csaknem hetente írt 
leveleket fiának, melyekben részletes utasításokkal, tanácsokkal látta el, minden érdekelte, 
ami otthon történt . Hiába tartot ták fogságban, lélekben továbbra is odahaza élt, Erdély-
ben. 
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Bethlen Miklós egyeneságú leszármazottja, ükunokája volt Bethlen János, aki 200 éve, 
1792. február 9-én született Bethlenszentmiklóson. A nagyenyedi kollégiumban tanult, majd 
katonai pályára lépett, részt vett a napóleoni háborúkban. Csak a kapitányságig vitte az 
osztrák hadseregben, azután kilépett. Bécsben az erdélyi udvari kancellárián vállalt állást, 
mint tiszteletbeli titkár, és aktívan bekapcsolódott a főváros társadalmi életébe. 

Megnyerő külseje, éles esze, szellemes, csiszolt modora a bécsi főúri társaság kedvelt 
tagjává tette. A kortársak szerint a női szívek nehezen tudtak ellenállni hódításainak. 
Költséges, zajos életmódja során nem csekély vagyont pazarolt el, atyai öröksége néhány év 
alatt elfogyott. Adósságokba keveredett, s már az anyagi romlás szélére jutott, amikor 
1822-ben váratlanul tekintélyes vagyont örökölt Dániel nagybátyja halálával. Ekkor azonban 
felhagyott korábbi életével, hazaköltözött Erdélybe, s birtokain kezdett gazdálkodni. Egy 
évvel később megházasodott , feleségül vette Béldi Rozáliát, akitől négy gyermeke született. 
Felesége halála után, 1837-ben újra nősült, Wesselényi Zsuzsannát vette el, s még három 
gyermekük született. 

Az erdélyi reformmozgalmak elindítói Wesselényi Miklós, Bölöni Farkas Sándor és 
Kendeffy Ádám voltak. Bethlen János csak később kapcsolódott be a nemzeti küzdelmekbe. 
Kolozs vármegye gyűlésén megjelenve határozatot fogadtatott el, miszerint megtagadják az 
engedelmességet a főkormányszéknek, és az országgyűlés összehívását kérik. Fellépésével 
egyszeriben a liberális ellenzék egyik vezére, a reformgondolat fő szószólója lett. Kolozs-
várra költözve háza az ellenzékiek főhadiszállásává vált. Barátai országszerte Vén Jánosnak 
nevezik, mert köz tük ő a legidősebb és legbölcsebb. De reformeszméi miatt „Erdély első 
polgárának" is tartják. Nyugodt , megfontolt , taktikus természetű, okos ember, a kolozsvári 
társasági élet központ i alakja. 

A több mint ké t évtizedes szünet után 1834-ben összehívott erdélyi országgyűlésen 
Bethlen János a centrum vezére. Egy kortársa, Pálffy János így jellemzi: „Éles előrelátása, 
helyes kombinációi s higgadtsága sok oly dolgot megakadályozott , ami káros leéndett és sok 
olyat keresztül vitt, főleg emberismereti tapasztalata, s elméssége által, ami másoknak nem 
sikerült. így tudta ő behálózni, s egészen megnyerni az országnak br. Jósika János helyettes 
kormányzó cselszövései ellen, 1834/35-ben az akkor ostromállapotban létező Erdély 
teljhatalmú királyi biztosát, báró Wlasich horvátországi bánt is." Pedig a bánt éppen az 
ellenzéki mozgalom felszámolására küldték Erdélybe. Bethlennek sikerült őt meggyőznie 
igazukról, s ezután Bécs kénytelen volt visszarendelni Wlasichot. 

Az 1837-es nagyszebeni országgyűlésen ismét vezérszerepet játszik Bethlen János. 
Az udvar Estei Ferdinánd főherceget küldte királyi biztosként Erdélybe, s a főkormány-
zói posztra szánta. A kozervatív többségű országgyűlés talán meg is választotta volna, 
ha nem szólal fel Bethlen: „inkább megválasztom Érdély gubernátorának a szebeni hó-
hért , mint Estei Ferdinánd főherceget ." A higgadt, mérsékelt ember szájából elhang-
zó súlyos szavak megtették hatásukat. Sikerült elernie, hogy az országgyűlés konzervatív 
és ellenzéki tagjai összefogjanak a főherceg ellen, s erdélyi jelöltet válasszanak, a 
konzervatív Kornis János személyében. A csúfosan megbukot t királyi biztos így fakadt ki: 

, „ Inkább szeretnék Wesselényivel egy szobában, mint Bethlen Jánossal egy országban 
• lakni." 

Az 1848 márciusi forradalom hírére az erdélyi liberálisok is kezdeményezőleg léptek föl. 
19-én a pozsonyi országgyűléshez fordultak követeléseikkel: unió, felelős kormány, 

«alkotmányosság biztosítása. Bethlen János a 21-i kolozsvári városi tanácsülés egyik 
irányítója, ahonnan feliratot intéznek a guberniumhoz, kérve az országgyűlés összehívását, 
az alkotmányos reformokat . Ügyes taktikusként sikerül rávennie a konzervatívok vezérét, 
Jósika Lajost, hogy közös programnyilatkozatot írjanak alá. A nyilatkozat legelső teendőnek 
az unió megvalósítását, másodiknak egy országgyűlés összehívását szorgalmazta, ahol a 
közteherviselést, a törvény előtti egyenlőséget, a jobbágyfelszabadítást, a székelység 
sérelmeit kellene megtárgyalni. 

Neve elválaszthatatlan az uniótól. N e m kis része volt abban, hogy a gubernátor május 
végére összehívta az országgyűlést. Az ő elnöklete alatt mondták ki Magyarország és Erdély 
egyesülését. Bár nem volt számára teljesen idegen a köztársaság gondolata 1849-ben, a 
forradalom radikalizálódásával nem teljesen értett egyet. A szabadságharcban Bem hadsere-
gében szolgált, a bukás után pedig vidéki visszavonultságban élt. 

1851. március 17-én hirtelen halt meg, 59 éves korában. A Pesti Nap ló gyászkeretes 
vezércikkben emlékezett meg Erdély nagy fiáról, Kemény Zsigmond peaig remek tanul-
mányban áldozott mestere és barátja emlékének. Pálffy János így méltatja: „Bethlen János 
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egyike volt a két magyar haza legkitűnőbb elme-tehetségeinek.. . , ha ő Angolhon vagy 
Franciaországban születik, s nem az elszigetelt ismeretlen kis Erdélyben, hol gyakran és több 
felületes politizálóktól félreismertetett és gyanúsíttatott , neve Európa elsőrangú diplomatái 
közöt t maradt volna az u tókor ra . " 

* 

Ha tovább követjük n y o m o n a családfának ezt a vonalát, még egy nagy politikust 
említhetünk. Bethlen János unokája Bethlen István, a két világháború közti időszak egyik 
kulcsembere, aki tíz éven át Magyarország miniszterelnöke volt. Anyai ágon a Teleki-csalá-
dot találjuk ősei közt, amely a Bethlenek mellett a középkortól a második világháborúig 
Erdély egyik legkiterjedtebb nemzetsége volt. A politikus ősei közül kiemelkedik Teleki 
Mihály (1634-1690) kancellár, és a nagyapa, Teleki D o m o k o s (1810-1876), a reformkori 
ellenzék ismert alakja. 

Bethlen István 1874-ben született Gernyeszegen. Tíz évet töltött Európa egyik legjobb 
intézetében, a bécsi Teréziánumban, majd a budapesti egyetemen hallgatott jogot, de 
elvégezte a mosonmagyaróvári agrárfőiskolát is. Hazatérte után azonnal bekapcsolódott a 
politikai életbe, 1901-ben már képviselő lett. A képviselőházban ő volt az erdélyi kérdés 
egyik szakértője. 1918-1919-ben a konzervat ív nemzeti erők egyik fő szervezője, 1919 őszén 
az erdélyi ügyek minisztere, 1920-ban a magyar békedelegáció főmegbízott ja, 1921 és 1931 
közöt t pedig miniszterelnök volt. Egy vesztes háború után megcsonkított , kifosztott , 
szegény ország élén állva sikerült azt talpra állítania, a külpolitikai elszigeteltségből 
kivezetnie. 1931 után nem vállalt semmilyen kormánypozíciót , de H o r t h y egyik fő 
tanácsadója, a magyar politika meghatározó egyénisége maradt . 1947-ben a Szovjetunióban 
halt meg. 

• 

A kiterjedt, szerteágazó bethleni Bethlen-család egyetlen ágának nevezetes alakjait 
követtük végig. A csaíad nagyságát jelezheti, hogy az 1848^19-es szabadságharcban 21 
férfitagja vett részt. A századfordulón még több mint hetven Bethlen élt, mára számuk 
jelentősen lecsökkent, Magyarországon tíz, Erdélyben hat, Nyuga ton négy leszármazott él. 
Sajnos, a család utolsó erdélyi férfitagja 1981-ben meghalt, így a tÖDD mint 800 éves 
Bethlen-család Erdélyben kihalásra van ítélve. 

Udvarhelyi Nándor 

Főváros - művelődés - művészet 
A századelő Budapestjének művelődéstörténete a kései utód számára tele van meglepeté-

sekkel. Elbűvölő a kezdeményezések szinte pazarló bőkezűsége, az a hatalmas anyagi 
ráfordítás, melyet a városvezető polgárság oktatásra, kultúrára, művészetpártolásra áldozott. 
S a legnagyobb meglepetés talán a város élén álló polgármester, Bárczy István, aki 
lenyűgözően kedves egyéniségével - mégis kemény kézzel — keresztülvitte programját , s 
meghatározó szerepet játszott abban, hogy a főváros alig néhány év alatt több mint hatezer 
lakást, félszáz iskolát - köz tük számos, építőművészeti szempontból is kiemelkedő alkotást 
- , s népszállót, népházat épített, művészeti díjakat adományozot t , jelentékeny művészetpár-
toló tevékenységet fejtett ki, s megalapította a Fővárosi Könyvtárat . 

Vajon mi a magyarázata a páratlan virágzásnak, hogyan valósulhatott meg mindez ilyen 
szédítő sebességgel? 

A városegyesítéstől eltelt alig három évtized alatt metropolisszá emelkedett Budapest 

*A Bárczy István születésének 125. évfordulója alkalmából rendezett városházi emlékülésen 
elhangzott előadás rövidített változata. 
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