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Ezért van ennek a könyvnek is igen 
sok élethez joga és az élet legfinomabb 
föladataihoz szóló küldetése. 

Brisits Frigyes. 

Lukinich Imre : A bethleni gróf 
Bethlen-család története. Bpest, Athe-
naeum, 1927. Nagyjában átfutva ezt 
a díszes kötetet, föltűnik az illusztrá-
ciók tömege. Nincs Erdélynek nagyobb 
városa, amelyről kép ne volna, szerepel 
sok magyarországi és külföldi város is, 
legtöbb természetesen a Bethlen-család 
birtokában volt kastélyokat, falvakat, 
az általuk emelt templomokat ábrá-
zolja. A vonzó Keresd, Alsórátos, 
Bethlenszentmiklós, a marosparti Rad-
nót több hangulatos képen jelenik meg. 

Egyik lapról a Mezőség halmai mo-
solyognak reánk, másikról épületek 
részletei: bolthajtások, díszes kapuk, 
erkélyek — megint máson alaprajzok : 
minden ízlés megtalálja a magáét. Sok 
az arckép, bőséges anyagot kap a 
grafológus a reprodukált aláírások 
között. 

Gyönyörűek a régi ruhák, hímzések, 
varrottasok, a műtörténész örömmel 
nézheti az erdélyi ékszerek, úrasztali 
kelyhek, címerek képeit, a régi erdélyi 
könyvekből vett díszítésmintákat. 

Nemcsak azok a képek tartoznak a 
szöveghez, amelyek a család birtoká-
ban levő tárgyakat ábrázolják, hanem 
azok is, amelyeken Európa távoli vi-
dékei jelennek meg, a családnak tudni-
illik számos tagja járt világot. 

Zsigmond királyt kisérte római csá-
szárkoronázására az egyik Gergely, 
Londonig jutott tanulmányútján az a 
Miklós, aki mint gyermekifjú elkisérte 
a költő Zrínyit végzetes vadkanvadá-
szatára. 

De bármerre vetette is őket sorsuk, 
visszavágytak Erdélybe, és sajátságos 
végzet üldözte azokat, akik messze-
szakadtak az ősi rögtől. Ferdinánd híve 
lett Szapolyai Jánossal szemben Elek 
1526 után, Bécsben töltötte életének 
javát, aztán mégis haza kellett térnie, 
hogy szegénységben végezze életét. 
Szegénységre és kihalásra ítélte a bécsi 
tartózkodás a családnak több más oda-
tévedt ágát is. Viszont B. Jánost most 
száz éve csak megperzselte a bécsi élet 
lángja, ő aztán elég fiatalon hazatérve, 
szerencsés örökséggel helyreütötte a 
csorbát s nemcsak maga vált takaré-
kossá, hanem erre sikeresen buzdította 
az erdélyi ifjúságot is. Ugyanis a ma-
gyar ruházat mellett tüntetve az er-
délyi ifjak pompásnál pompásabb ru-

hák viselésében vetélkedtek, s a fény-
űzés veszélyeztette anyagi helyzetüket. 
Gróf Gyulay Lajos erről így ír : «Egy 
szép reggel a kolozsvári ifjúságot ma-
gához kérette Bethlen János. Furcsá-
nak jött nekem, mikor belépve hozzá, 
az ajtó mellett legelébb is Farczádit 
pillantottam meg, Kolozsvárnak akkor 
első magyar szabóját, ki épen mértéket 
vett barátimnak. Nagy kontóm volt 
már akkor Farczádinál, de nem vala 
mit tennem, amint a sor ütött, nékem 
is mértéket vett. Bethlen János elő-
adta, hogy a szűk idők megkívánják, 
hogy húzzuk össze magunkat, ne pom-
pázzunk, azonban folytassuk elkezdett 
magyar viseletünket egyszerű, olcsó 
fekete posztóból». 

Ez a józan vonás annyira jellemző 
a Bethlen-családra, hogy ha tréfálni 
akarnánk, a család történetírójával 
szemben vitathatnók : de igenis, biz-
tosan ebből a családból való az a XII. 
sz.-beii Bethlen nevű diák, aki Párizs-
ban halt meg, hiszen az iskola részéről 
azt jelentették haza, hogy a fiú nem 
hagyott adósságot maga után. 

Ha a szigorúan megállapítható igaz-
ság mellett akarunk maradni, akkor 
persze el kell fogadnunk Lukinich dön-
tését : a Bethlen-család és a párizsi diák 
közt kapcsolatot nem ismerünk. A csa-
lád így is elég régi, eredete a Becse-
Gergely nemzetségre vezethető vissza. 
Neve épúgy, mint a Görgei-családban 
szokásos Jordán név, bibliai eredetű, 
Bethlehem helységről van véve. 

Különös és ritka név, mégsem tar-
tozik ebbe a családba valamennyi 
magyarországi Bethlen-család. így pl. 
csalódni fog, aki ebben a kötetben 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tör-
ténetét keresi, mert a híres fejedelem 
az iktári Bethlen-család tagja volt, s 
a két család közös eredete nem mutat-
ható ki. 

Nincs is szüksége idegen tollakra a 
bethleni Bethlen-családnak. Gazdag-
nak mutatja őket már az 1305-i birtok-
fölosztás, mikor 20 falu fölött osztoz-
kodott három testvér. Tisztes állásokra 
emelkednek már ekkor is, Zsigmond 
korában a havasalföldi vajdánál jár 
követségben Gergely, aki később a 
török ellen induló seregben azt a meg-
bízást kapja : ügyeljen, hogy zsoldo-
sok és tisztek teljesítsék kötelessé-
güket. 

Közben pörösködnek a dézsi polgá-
rokkal, akik le akarják rontatni a csa-
lád malomgátjait, mert ezek akadá-
lyozzák a sószállítást a Szamoson, pö-
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rösködnek halastavak, határvonalak 
fölött. 

A ma élő Bethlenek őse egy másik 
Gergely, aki II. Ulászló korában halt 
meg. Ettől kezdve lassanként eltűnnek 
Magyarország történetéből a Bethlenek, 
Erdélybe szorítja őket a nemzet bal-
sorsa. 

I. Rákóczi György bizalmasa volt 
Bethlen Ferenc. Ő dús hozományt ka-
pott feleségével — a kimutatás szerint: 

«— Vagyon egy szederjes bársony, 
hosszú lengyel palást, merőn nyesttel 
béllett, három renddel köröskörül arany 
peremmel hányt. 

— Egy fekete bársony kis suba, az 
elei nyuszttal béllett, az dereka nyest-
tel, két rend széles arany perem, három 
rend keskeny arany perem rajta». 

Sok más fényes ruhanemű után jön-
nek az ékszerek : 

«— Egy rubintos, gyémántos, gyön-
gyös nyakbanvetőcske, közepin termés 
smaragd ; 53 rubint benne, 25 gyé-
mánt benne, 32 szem keleti gyöngy 
benne ; 23 darabba vagyon mindez. 

— Kilenc arany gyűrű, ketteibe sza-
fír, hármába rubint, hármába gyé-
mánt, egyikébe türkiz». 

És így folytatódik hosszasan a mo-
ziba illő pompa kimutatása. 

Ugyanez a Ferenc kapta a bárói ran-
got III. Ferdinánd magyar királytól. 
Ferencnél is magasabbra, erdélyi 
kancellárságra emelkedett Farkas, Já-
nos és János fia, Miklós. Jánost mint 
gyermeket már sokra tartotta Bethlen 
Gábor fejedelem, s azt mondta reá, 
hogyha saját testvérének, iktári Beth-
len Istvánnak gyermekei nem volná-
nak, örökbefogadná ezt a bethleni 
Bethlen Jánost. Ez a János éles ellen-
zékben állott II. Rákóczi Györggyel 
szemben a könnyelmű lengyel háború 
miatt, és mikor Apaffi rendeletére meg-
írta Erdély történelmét Bethlen Gábor 
halálától 1663-ig, bizony nem nagyon 
igyekezett a Rákócziak jónevének vé-
delmére. Mint kancellár, az óvatos poli-
tikát pártolta. Átérezte a magyar-
országiak elnyomatását, mégis elle-
nezte a beavatkozást : nem bátorsá-
gos a magyarországi dologhoz ele-
gyedni, mert mi haszna volna abból a 
magyarországiaknak, ha velük együtt Er-
dély is elvész! 

Részletesen foglalkozik Lukinich 
Bethlen Miklóssal, kinek vonzóan meg-
írt emlékirata bő anyagot nyujt erre. 
Erdélynek akkoriban leghíresebb két 
tanára tanította őt : Kereszturi Pál 
és Apáczai Csere János. Kereszturi Pál 

«mint atya gyermekével, úgy bánt ta-
nítványaival», a testi fenyítéket alig 
használta, viszont bőséges alkalmat 
adott a gyermek játékkedvének kielé-
gítésére, ezzel elérte azt, hogy a tanu-
lási idő teljesen lekötötte tanítványai 
figyelmét. Még több szeretettel emlé-
kezik meg Bethlen Miklós másik taná-
ráról, Apáczairól. Apáczai a tudo-
mányt és könyvek olvasását úgy meg-
szerettette vele, hogy azt senki és 
semmi ki nem űzhette elméjéből, a 
világnak jó, gonosz munkái és válto-
zásai közt is kívánva tanulni, valami-
kor lehetett, olvasott, még vadászó 
napjainak estéin is. Nehéz eldönteni, 
kinek válik nagyobb becsületére ez a 
dicséret: tanárnak-e, vagy megértő 
tanítványának? János alapította a szé-
kelyudvarhelyi református kollégiumot, 
ugyanő 13 diák tartására tett alapít-
ványt Enyeden, 10 diák részére Maros-
vásárhelyt. Példáját követte fia, Mik-
lós s előttük és utánuk a család tagjai-
nak egész sora szerepel a ref. egyházak 
és iskolák jótevői és gondnokai közt. 

Miklós kancellár volt akkor, mikor 
újra a magyar király fennhatósága alá 
került Erdély. Ő féltve hazájának al-
kotmányát, Thökölyi betörésekor, hir-
telen Bécsbe utazott, s Erdély kivált-
ságlevelének aláírására birta Leopol-
dot. Igy Bethlen Miklósnak kiváló ér-
deme van a híres Diploma Leopoldia-
num megszerzésében. Bécsben szerzett 
befolyását igyekezett Erdély javára 
használni, de a kiegyenlíthetetlen el-
lentét a bécsi udvar és a magyar nem-
zet, illetve Erdély érdekei közt őt ma-
gát is áldozatul kívánta. Rákóczi föl-
kelésekor Bethlen Miklós a béke létre-
hozása végett röpiratot dolgozott ki 
«Noé galambja» címen. 

Ezt a röpiratot ki akarta nyomatni 
álnév alatt. Később visszakérte meg-
bizottjától, ez azonban Rabutin gene-
rálisnak adta át. A generális pörbe 
fogatta Bethlent, de Bethlen védeke-
zése olyan hatást tett az erdélyi ren-
dekre, hogy azok el nem ítélték. Ra-
butin megüzente a rendeknek, hogy 
ő föltétlenül tudni kívánja, kicsoda 
hasonló árulója őfelségének, mint Beth-
len Miklós, s azokkal is úgy bánik majd, 
mint árulókkal. A rendek a gubernium 
előtt tiltakoztak ez ellen, s megint nem 
ítélték el Bethlent. Végül mégis enged-
niök kellett. Rabutin kivégeztette 
volna az öreg kancellárt, de a guber-
nium a császár elé kívánta terjeszteni 
az ügyet. Öt évi fogság után így került 
Bethlen Miklós újra Bécsbe, ahonnan 
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többé haza nem térhetett. Bécsben, 
ahol 15 évvel azelőtt nyert grófi címet, 
újra megvizsgálták ügyét, s a magyar 
történelemnek egyik legtragikusabb 
ítéletét terjesztették a király elé. A ki-
küldött bíróság nézete szerint Bethlen 
Miklós nem követett el felség sértést, tehát 
fej- és jószágvesztésre nem ítélhető. 
Tekintettel azonban arra, hogy «ez a 
Bethlen tanult és világlátott ember, aki 
esetleges követelőzésével és visszaélé-
sekre alkalmul szolgáló tanultságával a 
jövőben még sok bajt okozhat» fosz-
tassék meg erdélyi kancellárságától, enyhe 
fogságban kell tartani Erdélyen kívül 
élte fogytáig saját költségén. Mivel 
pedig ez az ítélet ellenkeznék az Er-
délyben kimondott halálos ítélettel, ezt 
a határozatot nem kell közhírré tenni, 
mikor egyébként minden megtörtént, 
hogy ez «a nyakas nemzet félelem és 
rettegés által engedelmességben tar-
tassék». Tanult, világlátott embert 
másutt az államügyek intézői közé 
emeltek volna, a sajátságos magyar 
viszonyok közt Bethlen Miklóst emiatt 
fogságban tartották 14 éven át halá-
láig. Valóban nemzetünk tragédiájá-
nak egyik legszomorúbb jelenete. Én-
nek a szomorú fogságnak egyik kedves 
virága Bethlen Miklósnak az a levele, 
melyben lányunokája születésekor vi-
gasztalásul írja fiának : Okos ember-
nek lánya lészen először. 

Míg Bethlen Miklós Erdély közéleté-
ben vívta harcait, azalatt egyik rokona, 
Bethlen Farkas ki akarta egészíteni 
Erdélynek Bethlen Jánostól írt törté-
netét. Évtizedeken át dolgozott ked-
venc témáján testvérével, Elekkel 
együtt. Halála után öccse, Elek nyom-
dát rendeztetett be keresdi kastélyá-
ban, de a kiadás munkáját Thökölyi 
támadása miatt ő sem végezhette el, 
száz év mulva folytatta ezt Erdélynek 
egy másik nagy fia, Benkő József. 

Az utolsó kétszáz év is számos érté-
kes Bethlent adott a magyar nemzet-
nek. Az 1848-i szabadságharcban a 
családnak 21 felnőtt tagja vett részt. 
A nőtagok közt is több kiváló akadt, 
pl. Bethlen Kata, de a család története 
ebben a korban anélkül is annyira el-
ágazik, hogy a fölsorolás is sok volna. 
Rokonságot köt az országnak csaknem 
valamennyi mágnás családjával és szá-
mos nemesi, polgári családdal. Ebben 
az útvesztőben jó kalauzok a könyvbe 
célszerűen betoldott családfák. 

A család vagyonossága, tagjainak 
műveltsége és hazafiassága magya-
rázza meg azt, hogy a családtörténet 

Erdély művelődéstörténetével, de poli-
tikai történetével is csaknem egyet 
jelent, megírására ezért alig lehetett 
volna alkalmasabb személyt találni 
Lukinich Imrénél, aki Erdély történel-
mének egyik legalaposabb ismerője, 
s amellett kellemes előadó. A tudó-
soknak bő útmutatást adnak a jegy-
zetek, — a szöveg közvetlen stílusa 
laikus részére is mindvégig élvezetes 
olvasmánnyá teszi a munkát. 

Török Pál. 

Magyarország művészeti emlékei. 
Összegyüjtötte és a szövegrészt hozzá 
írta : Divald Kornél. Bpest, 1907. 
A királyi magyar egyetemi nyomda 
kiadása. Nehezen lehetne mostanában 
sok olyan magyar könyvet találni, 
amely akár a kiállítás ízléses, szinte 
pompázó ragyogásában, akár a tar-
talom pontosságának fegyelmében és 
jelentőségének tudománytörténeti sú-
lyosságában vetélkedhetnék Divald 
Kornél most megjelent munkájával. 
Az ember önkéntelenül is tisztelettel 
közeledik e kötet felé, amelynek teljes-
ségét nemcsak a benne foglalt történeti 
összefoglalás teszi ki, hanem az a tudós 
és ihletett mult is, amely egy élet ered-
ményeként sugároztatja e könyvben 
Divald Kornél pályájának értékösszegét. 

Végre itt van az a könyv, amelynek 
eljövetelét mindenki várta. Egyetlen 
hibája az, hogy későn jött, mert most 
eszmélünk rá, hogy mi az, amink volt 
s amiről így, ebben a történeti távlat-
ban és összefoglalásban alig tudtunk. 
A sok tapogatódzás, elméleti eltéve-
lyedés, találgató feltételek után jóleső 
tudományos és nemzeti megnyugvá-
sunkra szolgál, hogy ez a könyv mert 
és tudott olyan szinthezist adni, amely-
ből biztosan kikövetkeztethetjük a ma-
gyar lelkiség imponáló kultúrvonását. 
Mert Divald Kornél könyvének az a 
legfőbb ereje s egyúttal bizonyító célja, 
hogy kimutassa, nemcsak művészet 
volt Magyarországon, hanem volt itt 
egy magyar jeggyel minősült és kibő-
vült művészet is, amelynek eleven, 
magára valló történeti sodra és iránya 
volt, de teljes kifejlődéshez kiteljesedni 
nem tudott. Nálunk is voltak ízlés-
és stílusközpontok, amelyekben a ma-
gyar léleknek nemcsak a művelődés-
beli fogékonysága, hatásokat elevenen 
fölvevő rugalmassága, hanem önmagá-
tól, saját történetisége létéből és fel-
adataiból továbbalakult teremtő ereje 
lüktetett. Mértéket nemcsak ütött, 
hanem szabott is. A tragédiájához tar-
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