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Herencsény millenniumi ünnepségén rövidesen emléktáblá(ka)t avatnak Bethlen István 

miniszterelnök tiszteletére. A jeles alkalom méltó bevezetéseként a Nógrád Megyei Hírlapban 

megjelent szeptember 12-i cikkben nyilvánvaló sorkeveredés eredményezte ezt a mondatot: 

,,Magyarország első világháború utána legsikeresebb miniszterelnöke gróf Bethlen István 

volt, aki a trianoni katasztrófa után tíz évig nyilas és német hatóságok elől menekülve 

Herencsényben a Bolza uradalomba rejtőzött." Bethlen gróf tíz évig valóban a legsikeresebb 

miniszterelnöke lehetett Trianon utáni országnak, Herencsényben azonban csak 1944 nyarától 

kora őszig rejtőzött, s nem egyszerűen a német és nyilas hatóságok, hanem kizárólag Gestapó 

elől. 

,, A magyar történelem egyik kimagasló politikusának tartott gróf Bethlen István"-ról írt 

terjedelmes cikkben (Sz. E.) ez a mondtad így folytatódik: - ,,országépítő munkásságát 

árnyékba tartották az elmúlt fél évszázad történetírói, pedig ő és munkatársai alapozták meg a 

trianoni békediktátum után reménytelennek látszó jövő."  Nyílván nem a reménytelennek 

látszó jövőt alapozták meg, hanem a reménytelenség ellenére cselekedték, amit a halálosan 

csonkult ország jövőbeni függetlenségéért, felemeléséért lehetett. Az elmúlt fél évszázad 

történészei, akik árnyékban tartották Bethlen alakját, számos alakalommal emlékeztek meg a 

korszakot tárgyalva róla (is), ámbár elsősorban és érthetően a determinált történetírás saját 

szempontjai szerint, s még így is lehetett közöttük néhány, akik kiemelték például az őt magát 

is megbéklyózó, nemzeti liberalizmussal elegyes, már-már feudális konzervativizmusát, 

másfelől azt a tény, hogy miniszterelnöksége alatt (1921-1931), s még utána is valóságos 

többpártrendszer és nemzetgyűlési képviselet létezett a sokféleképpen jellemzett ,,érában, 

kurzusban". Elég a fél évszázad történésze közé biztonsággal besorolható Romsics Ignácra 

utalni, aki a rendszerváltozás előtt (1988-ban) máig érvényes politikai pályaképet rajzolt 

Bethlenről. Annak a emlék(vád)iratnak a bevezetőjében, amely 1944 júliusában, a volt 

miniszterelnök Gestapó előli herencsényi rejtőzködés alatt, tehát nálunk, Nógrádban, a Bolzák 

kiskastélyában született az ex-miniszterelnök tolla alatt. - ,,A magyar politika a második 

világháborúban - Politikai tanulmány vagy vádirat" című kézirat évtizedeken át rejtve maradt 

Bolza Ilona (az egyik herencsényi bújtatója Bethlennek) kontesz jóvoltából, aki angol nyelvre 

fordítva először Münchenben jelentette meg 1985-ben a politikai végrendeleteként felfogható 

jelentős értékű, személyes történelmi esszét. ,,Bethlen István már fiatalon, 1901-ben 

képviselőként bekapcsolódott a politikai életbe. 1919-ben, a kommün idején a bécsi emigráció 

vezéralakja volt" - folytatja viszont kicsit bántóan veterános hangnemben a megemlékezés, 

amely nagyvonalúan átlépi ugyanakkor azt, hogy 1901-től 1939-ig mindvégig képviselő volt, 

s hogy 1919-ben az erdélyi ügyek minisztereként, 1920-ban a magyar békedelegáció 

főmegbízottjaként tartja számon a történetírás. ,,A bajokat még fokozta IV. Károly magyar 

király trónigénye, amelyet Horthy Miklós kormányzó a győztes hatalmakra hivatkozva 

visszautasította."(?!) Ezzel szemben Bethlen Istvánról mondható el itt, s nem a kormányzóról 

hogy kezdettől realistaként politizált a királykérdésben. nem tartotta kivitetőnek egyetlen 



percig sem a monarchia visszaállítását, Magyarország és Ausztria bármiféle újraegyesítését. 

Királysági koncepciója készen állt már 1920-ban - az ország uralkodója más állam uralkodója 

nem lehet. vagyis nem zárta ki a lehetőséget, ám taktikusan nyitva hagyta a személyi kérdést. 

A Károly király féle 1921-es másodszori visszatérési kísérletre Horthyval és Hohler angol 

főmegbízottal együtt válaszolt a budaörsi csatával s csak ezt követően detronizálták a 

Habsburgokat, jótékony bizalmat keltve ezzel is Nyugat-Európában. Miközben Horthy 

pozícióját megerősítette. ,,Bethlen megszervezte a kétkamarás parlamentet és tisztázta a 

választójogot." Ennyire mégsem egyszerű ez. Kétségtelen, a főrendiház helyébe létrehozta a 

felsőházat, ám a ,,tisztázott választójog" kérdésében szinte senki nem pártfogolta elképzelését, 

még a cikkben említett kultuszminiszter sem (Klebelsberg Kunó). A tisztázás 

eredménye:először egy egységesebb kormánypárt létrehozás a konszolidáció érdekében, 

paktum a szociáldemokratákkal (ígéret a földreformra stb.) sőt, belépése a kisgazdapártba, 

amely így kormánypárttá válhatott. A nemzetgyűlés összetételének megváltoztatása volt az 

igazi cél, ezért új választójogot hozott létre. A ,,tisztázás" után, 1922 tavaszától, a szavazók 

háromnegyed millióval voltak kevesebben. a főváros és környéke, illetve a megye jogú 

városok kivételével visszaállította ugyanis az 1918 előtti nyílt szavazás intézményét, 

kiszolgáltatott helyzetbe hozva mindenütt a kisgazdákat. Megnőtt a nagy- és középbirtokosok 

aránya a nemzetgyűlésben, a parasztbirtokosok részesedése viszont 15 százalékról 

fokozatosan háromra csökkent. ,,A Bethlen kormány támogatta az angliai eredetű, nálunk 

1913 óta létező cserkészmozgalmat" - állapítja meg az emlékezés. Nem elhanyagolható részlet 

ez Bethlen gróf pályaképében, hiszen például Teleki Pál is cserkész volt, éppen ezért: nálunk 

a Budapesti Református Egyesület vezetői - dr. Szilassy Aladár orvos és Megyercsy Béla 

lelkész már 1911-ben, negyven fiatallal, megalakított az 1. számot viselő magyar 

cserkészcsapatot. 1931-ben lemondása után nem egyszerűen ,,felsőházi tagként 

tevékenykedett", hanem végig a konzervatív liberális nemzeti erők vezéralakja maradt, Horthy 

Miklós kormányzó legbensőbb tanácsadója, aki még a német megszállás alatt is bejárt 

rejtőzködve a várba a kormányzótanács éjszakai ,,tikos" üléseire, majd amikor veszélyesebb 

lett a helyzet, testőrőrnagyi egyenruhában, katonai sofőrrel hagyta el a várat és egy Vas 

megyei barátjánál rejtőzött Gyöngyöshermánban. A cikkben említett Lázár Károly 

testőrparancsnok sem Herencsényben, hanem ezt követően Szentesre, Bolza Antal 

huszárfőhadnagyékhoz kísérte, majd onnan került Hazslinszky Géza testőr ezredes 

társaságában Kolozsvárra, Dálnoki Veress Lajos altábornagy otthonába. Bolza Ilona vette át a 

szerepet és összekötőként vett részt Horthy Miklós és Bethlen folytonos kapcsolattartásában - 

oldalkocsis rendőrmotorossal közlekedve. Októberben, amikor a front közelebb került, 

Bethlen jól tudta, hogy a németek felrobbantják a hidakat, ezért a Dunántúlra ment, Somogy 

megyében rejtőzött Széchenyi József egyik vadászházában. Mellett volt Bolza Antal is, 

valamint egy Trenkwald nevű K.u.K.-s repülős százados és legénye, amikor a szovjeteknek 

üzenve feltartott kézzel megadta magát. Gróf Bethlen István valóban Moszkvában halt meg 

1946-ban Sztálin Butirka börtönében. Hamvainak hazahozatala az Antal-Boross-kormány 

utolsó évében történt. Életének, küzdelmeinek, emlékének ezután tisztelgünk. 


