
B E T H L E N . * 

ALIG KÉPZELHETŐ érdekesebb és időszerűbb téma, amit magyar író a mai 
magyar közönség előtt szóvá tehet. A gondolatok és vélemények, 
kombinációk és tervek határtalan gomolyagjában haladunk ismeret-

len sorsunk felé ; s Bethlen alakja most már biztatóan sötétlik elő a ködben. 
Tud-e mondani róla Surányi valami lélekrehatót, olyant, ami felemel és új 
erőt önt belénk? 

Világos dolog, hogy újat, felfedezés- vagy leleplezésszerűt nem közölhet 
velünk, mert hisz amit Bethlen magáról és politikájáról a nyilvánosságnak 
szánt, azt már nyilvánosságra is hozta és többet, úgy sejtjük, semmi monográfia 
kedvéért sem fog közrebocsátani. Surányinak van egy-két meghitt adata a 
miniszterelnök ifjúságáról, készülődéséről az életre; elmond sok mindent 
a mult évek történetéből, mit talán már hallottunk valamikor, de már elfelej-
tettünk, vagy jelentőségét sohasem ismertük fel egészen ; használ forrásokat, 
különösen a külföldi irodalomból, mik számunkra nehezen hozzáférhetők vagy 
csak tökéletlen interpretálással jutottak el hozzánk, mást, egészen új tényeket 
azonban ő sem mondhat, valamint senki más, — amíg valamikor a jövőben meg 
nem nyílik a kutatás számára mindaz, ami most féltett titok. 

A szerzőn fordul meg tehát itt minden. Történetet nem adhat kimerítő 
új adatok híján ; politikát nem akar adni, mert nem mint politikus írja művét. 
Történetpolitikai tanulmánynak nevezi könyvét. Politika, mert létkérdésünk-
ről szól; történet, mert e politikát, akárcsak a történetíró a messzi multat, 
ideális magaslatra helyezkedve, örök értékek szempontjából igyekszik vizsgálat 
alá venni. A «történet» nemesíti itt a «politikát». 

Épen ez a nemes összeköttetés késztet bennünket arra, hogy Surányi mű-
vével e helyen bővebben foglalkozzunk. Hősét, kinek alakja az utolsó években 
szemünk előtt és mégis csak sejthetően, mintegy önmagából és nem mások 
hangos szavától hirdetve bontakozott ki a kiválóság arányaira, Surányi kísérli 
meg először örök szempontok szerint elénk állítani. Mindegy most, hogy a rész-
letekben milyen előzetes meggyőződések vezetik a szerzőt végső ítéletében ; 
valódi eredménye az, hogy könyve nemesít multat és jelent. 

Mert áldás a példa, mely arra bátorít — napjaink gondterhes bukdácsoló-
dásai között is —, hogy eszményi szempontokhoz merjünk szállani, amikor 
aktuális kérdésekről gondolkozunk. 

A mai történetíró-nemzedékben többen vannak, akik ép ezért tartják 
szükségesnek, hogy az abszolut értékű kiindulópontok használatára fegyel-
mezett történettudós is foglalkozzék közelmult s még ma is aktuális érdekű 
eseményekkel. A kutatásnak adatfeltáró szorgalma itt bizony nem használ; 
az író egyénisége, tehetsége az, ami újat adhat : Surányi példaadása ezért hasz-
nos ; remélhetőleg kedvet ad másoknak is aktuális kérdéseknek távolabbi szem-
pontokból való feldolgozására. 

* Surányi Miklós : Bethlen, Történetpolitikai Tanulmányok. 
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A könyv címe, a Bethlen-név, voltaképen összefoglaló jelszó, amely alatt 
a szerző a háború utáni magyar sorson végigjáratja tekintetét. Bethlen neve 
nincs mindenütt o t t ; de el kell ismernünk, hogy a szerzőnek sikerült, a ter-
mészetesség erejével, éreztetnie, hogy Bethlen alakja mégis mindig ott van, 
várják őt, közeledik s végül, ahol nélküle történik valami, ott is az ő súlya 
érvényesül. 

Mint mindenki, aki alapjában véve újra akarja átgondolni feladatát, 
Surányi is megtorpan célkitűzése előtt. Mi a nagy egyéniség szerepe a történe-
lemben? Ha kimutatja, hogy hőse és szükségképen az ő hőse volt rendelve 
korunk vezetésére, úgy ügye előre veszve van. Logikus levezetést adhat ugyan 
Bethlen képességeitől egész a rá váró nagy feladatokig, ez azonban vékony váz 
marad csak, miben sokan hihetnek, de amit mélyen kevesen éreznének át. 
Ki mutathatja ki biztosra azt, hogy mikor viszik az események a hőst s mikor 
a hős az eseményeket? 

Carlylenak, a hősök töprengő történetírójának nyomában és nem a logika 
cérnaszálának mentében indul el hát Surányi, amikor elfogadja azt, hogy az 
ismeretlenbe, a kiszámíthatlanba indult el Bethlen is, nem előre megtervezett 
úton és eszközökkel. Nem valami agyafúrtan kiokoskodott kulccsal lépett oda 
a nagy problémák ajtajához, hogy mindenki ámulatára megnyissa azokat. Nem 
ez a hős ; nem ilyen ember kell ide. Egész ember, ki mindig egészen, készen áll. 
«Kinek vérében van az élet akarása, a képesség és művészet az élet folytatására». 
«Vakmerő és elszánt, ki vakmerő és elszánt emberekkel szemben diadalra tudja 
vinni a józan ész, a mérséklet, önuralom, szoliditás, a titokban messzenéző 
rejtett nagy koncepciók politikáját.» «Optimista, ki bizakodását saját erejéből 
meríti, az igazság s természet erejéből, a dolgok logikájából.» 

E célkitűzésnek megfelelően kíséri aztán végig Bethlen életét történeti 
szerepe előtt is : a Bethlen-ősök tradicióit, amelyeken naggyá nevelődhet az 
utód, ha nem nevelnek is azok kikerülhetlenül csak nagy utódokat. E család-
történeti része a műnek nagy vonásaiban is élénken hat. Ugyancsak lényeges 
motívumnak tudja elfogadtatni Surányi azt is, amit az erdélyi és a nyugati 
magyar mágnás politikai jellemének különbségéből vezet le. Bethlen ifjúságáról 
beszélve, szintén nem igyekszik sokat sejtető előjeleket felsorolni; az erdélyi 
faluban, a bécsi Teréziánumban, az egyetemi éveken, a hosszú külföldi 
utakon szabadon és egészségesen alakuló jellemet és szellemet lát benne. Érdek-
lődést a komoly irodalom iránt, de nem tudós könyvszenvedélyt; amit olvas, 
a való élet számára olvassa, mint ahogy gazdasági szakirodalomban való elmé-
lyedése is gyakorlati tervekre és alkotásokra készteti aztán otthonában. Semmi 
fantasztikus vágy, túlfűtött ambició, semmi költői módon túlszínezett képe 
saját jövő érvényesülésének. Nem olyan ember hát, ki egy irányban ember-
fölöttien nagyra készül, akit azonban többi oldaláról bátran meg lehet rohanni. 

Mélyebb tanulsága Surányi könyvének épen az egészséges jellemnek 
e találó rajzában rejlik. A nagy ember nem törekszik mindenáron arra, hogy 
nagy ember legyen. A természettől mindnyájunkba oltott túlvilági sóvárgást 
nem kell fantasztikus célokkal kielégítenünk. Nem a roppant lelkes lendület, 
hanem a mindig változóan adott helyzet millió követelményein való erős ural-
kodás, a győzelem után is új küzdelemre való készség, — ez jelenti az igazi 
közeledést az égi célokhoz. Lelkesedni és mégis a biztos földön maradni, amit 
hátrahagyunk, azt jól megépítettnek tudni, örülni a gondolatnak, hogy a 
boldog célt tán egyszer elérjük és mégis kerülni mindent, ami csábító szerencse-
játék csupán, — ez az igazi nagyság. 
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Üde és emelkedett érzés ez és Surányi könyvének ez érzés előidézése a leg-
szebb eredménye. Hőse életművét nem látjuk már prózának, csupa óvatos 
alkalomravárakozásnak ; nem unjuk már a lépésről-lépésre haladást, az alkút, 
a részletek építését; jóleső tudata támad bennünk annak, hogy mindnyájan 
egy hatalmas koncepció részesei lehetünk. Nem mechanikus szerkezete van 
annak, hanem erőteljes lélek a belseje és földöntúli elemeket rejt magában. 

Nem csupán Bethlen Istvánt ismerjük el ezzel: ki mi kifogást talál 
tetteiben, szabadon láthatja azokat továbbra is. Elismerjük a személyéből 
sugárzó, mindent megelevenítő természetes erőt. 

Surányinak nincs módjában, de szándékában sincs, hogy a változó tör-
ténelmi helyzetekről, melyek között Bethlen megindult s tovább haladt, a sta-
tisztika pontosságával adjon számot. Inkább színekben és hangulatokban fejezi 
ki magát s csak ítéletein látni, hogy e színek többnyire mélyebb tanulmányok 
csülogásai Kifejezőbben adják meg azt, amit tudni vágyunk, mint hosszas, 
okfejtő magyarázatok. Különösen a világpolitika változó fordulatainak rajzánál 
válik be ez a módszer; a nagyközönség eleget hallott már annak részleteiről 
és végre valóban oly szemléletes képekre vágyott, amelyekben lelkébe szivód-
ható fogalmakat nyerhet. 

Színes képekben vonulnak el előttünk a közelmult eseményei, emberei s 
a viharok közt támadt nagy kérdések ; újjongva ismerünk rá egy-egy helyzet-
rajznál olyasmire, mit mi is átéltünk és átéreztünk. A színfoltok módszere tehát 
igen sikerült, bár sokhelyütt talán nyugodtabb és összefüggőbb előadást kíván-
tunk volna. Surányi szemmelláthatólag Carlyle hatása alatt áll. Zürzavaros 
korunk történetének megírásához valóban jól választott mester, aki ellentéteket 
sorakoztatva fel, állítja össze mondanivalóját és indulatoktól jobbra-balra for-
golódva halad végső következtetései felé. A mi szerzőnk sokkal erősebb írói 
egyéniség, semhogy mintaképének hatását ne tudná önmagában felolvasztani, 
de, úgy hisszük, írói egyénisége mégsem egészen e modorhoz illő. Amit Surányi 
leír, az, ha mégoly megrázó is, végül mégis valami kellemes édes ízt hagy maga 
után, némileg hasonlóan Herczeg Ferenc stílusához. Sokhelyütt tehát keresnünk 
kell e műben az összefüggéseket, mert néhol bizony zaklatóan hat a rapszódia. 
Kifogásolnunk kell azonkívül a nevek halmazát, mellyel irodalmi célzásait 
kíséri; még előkelőbb műveltségű embertől sem lehet kívánni, hogy e nevek 
jelentőségéről minden további nélkül egészen tájékozódva legyen. A hatalmas 
irodalmi tanulmányok eredménye meglátszik Surányi biztos ítéletein ; sokszor 
közvetlen hasznot is húz belőlük, amikor meglepően találó idézetekkel támo-
gatja nézeteit, mint például Carlylenek Cromwellről szóló sorai, amelyeknél 
szinte keressük, nem tévedés-e az idézőjel mellettük, annyira Bethlenre s hely-
zetére illenek azok ; de a szélesebb olvasóközönség előtt nem egy célzás marad 
homályos értelmű. 

Amikor arról beszél, milyen vezér kell válságos időkben, bizony mostohán 
bánik el a háborúelőtti nyugodt emberöltő vezérférfiaival. Azt hisszük, ép 
Surányi könyve késztette arra régi és mostani közéletünk egyik előkelőségét, 
Berzeviczy Albertet, hogy a mult napokban egy hirlap hasábjain felemelje 
szavát az ifjabb történetíró nemzedéknek egyre ismétlődő, hasonló ítélete ellen. 
Csakugyan veszedelmes dolog a hirtelen ítélkezés. A magyar történetírás több 
példáját mutatja annak, hogy évszázadok multán alapos kutatásokkal sikerült 
csak egy-egy régen elítélt kor valódi értékeit újra felszínre hozni. Azonban 
Surányi és társai, úgy látjuk, nem annyira emberek fölött, hanem a mult kor-
szak szelleme fölött ítélkeznek és rámutatnak az okokra is, — az örökös kényszerű 
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figyelemre a Lajtán túlra. S lehet-e csodálni, hogy a mai nemzedék harsogóbb 
riadót fúj, mint amely régen hangzott. Mi, most felnőtt nemzedék, csunyául 
meg vagyunk kínozva, zavarva ; véresre megy a játék, minden inunkat, izmun-
kat megfeszítve alapos átalakuláson kell dolgoznunk minden téren. Ki hitt a 
háború előtt az ilyen szónak? Széchenyi óta nem termett olyan államférfiú 
nálunk, aki ily teljes újjászületést élete feladatául tűzött volna maga elé. 

Inkább az esetleges új kiadás céljaira, mint biráló szándékkal lenne 
néhány megjegyzésünk, csupán mellékes részletekre vonatkozólag is. Az egyik : 
a Bethlenek középkori őseinél említett «magisterek» nem voltak szükség-
képen tudományos férfiak ; e cím, ha nem papok nevét kísérte, inkább a szü-
letés rangját jelezte. A másik megjegyzés Bethlen angliai egyetemi éveire 
vonatkozik, melyeket valóságban nem Oxfordban, de Kolozsvárott töltött. 
És Surányi művében ugyanilyen geografiai tévedés jelentkezik, mikor a szerző 
Sámsondot, a Bethlenek ősi birtokát, [a sík mezőségből a «havasok aljára» 
költözteti. Végső megjegyzésünk a bécsi Teréziánum osztrákosító nevelésére 
vonatkoznék s lényegesebb az előbbieknél, hiszen Bethlennek ez intézetben 
töltött ifjúságáról van szó. A császárváros levegője csakugyan nem magyarosí-
tott soha. Azonban, véletlenül közelebbről ismervén ez intézetet, tudjuk, hogy 
ott már a béke hosszú évtizedein át is külön magyar tanterv szerint tanították 
a magyar növendékeket, lelkes magyar tanárok; az intézet a magyar kor-
mánnyal kötött szerződés alapján csak ezzel a feltétellel élvezhette gazdag 
magyarországi alapítványait. S úgy lehetett tapasztalni, hogy a magyar ifjak 
öntudatát erősen emelte ép ez az idegenben, a monarchia legelőkelőbb csalá-
dainak fiai között számukra biztosított különleges helyzet és sohasem lehetett 
észrevenni, hogy az előkelő nevek nimbuszának feláldozták volna ezt a büszke 
öntudatot. E kérdésre való kitéréssel valami más cél is vezetett bennünket; 
meg akartuk ragadni az alkalmat, hogy a magyar kultúra egy fáradhatlan és 
önérzetes munkásáról emlékezzünk meg. Idegennevű, de tüzes magyarérzésű 
férfiú tanította évtizedeken át a magyar történelemre a Teréziánumban előkelő 
családaink fiainak egész sorát; életmunkájának hatása, névtelenül és hangos 
dicséretek nélkül bár : bizonyára mutatkozik a mai magyar közéletben. Tome-
csek György a neve a Teréziánum e volt tanárának; műveltsége, pedagógiai 
művészete, hajlíthatlan, szókimondó jelleme hosszú időkön át egyik legnagyobb 
hatású tanítómesterévé tették őt az intézetnek s egyúttal egyik legtekintélyesebb 
vezető egyéniségévé is. Amíg ő ott volt, addig száműzve volt, még az intézet 
osztrák tagjai közül is, minden osztrák fölény és előítélet a magyarsággal szem-
ben. Bethlen István tudtunkkal szintén az ő növendéke volt és ha, Surányi 
szerint, számolni németül tanult is, érezni magyarul tanult, talán még szebben 
és dacosabban, mintha itthoni iskola padjaiban ült volna. Bizonyára szívesen 
vesz most is minden hasonló megemlékezést volt tanárjáról, aki jelenleg, büsz-
kén viselt szenvedésteljes évek után, odakinn élvezi a megérdemeltnél minden-
esetre örömtelenebb és elhagyottabb nyugalmat. 

Surányi művének befejezése Bethlen építőmunkájának apotheozisa; 
minden téglában, gerendában, csákányvágásban a nagy végső célt látja. 
Könyve legfőbb érdemét remélhető nevelő hatásában találjuk. Hisz szerzője 
úgy írta meg, hogy alig teszi le kezéből, aki egyszer hozzáfog olvasásához. 
Amikor így lendületet ad a fáradt gondoknak, akkor vezeti legszebben és leg-
hatásosabban közönségünket műve hősének benső megértésére. 

Hajnal István. 
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