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Bánffy Miklós gróf
magyar története

Az utolsó magyar király-
koronázás (1916. de-
cember 30.) mûvészeti

megtervezése volt a mû-
vész-politikus Bánffy Miklós
gróf legnagyobb, leglátványo-
sabb s – az idõközben restau-
rált egykorú filmhíradó jóvol-
tából – legalább részben ránk
maradt rendezése. A 42 éves
drámaíró-festõ-illusztrátor-
politikus az Operaház és a
Nemzeti Színház intendánsa
volt (1912-tõl), amikor a miniszterelnökség megbízta IV.
Károly koronázásának irányításával. Neves mûvészek dol-
goztak vele: Benczur Gyulától Kós Károlyon át Stróbl Ala-
josig.

A világháború közepén volt éppen az ország, Európa. Az
utolsó év, amelyben még egészében jól, még olajozottan
mûködött a magyar állam és gépezete. Biztató volt a hadi
helyzet: a Monarchia csapatai már benn voltak Bukarestben
– igaz, a németek jóvoltából is. A koronázási ceremónia leg-
több részlete ma már jobbára kikopott a közemlékezetbõl: a
fõúri bandériumok díszmagyarjai, pompás lovai, az elõkelõ
dámák, a szõkefürtös gyermek Ottó trónörökös, de még a
mutatós Zita királyné, sõt újdonsült királyunk hagyomá-
nyos, négy világtájnak irányított kardsuhintásai. A nagy szí-
nielõadás két mozzanata maradt meg az elmúlt közel száz
esztendõ közbeszédében: az egyik, amikor Tisza István gróf
a budai Szentháromság-szobor elõtt Károly fejére tette a
koronát, az (állítólag) megbillent a fején, amit rossz ómen-
nek tekintettek. A másik emlékezetes momentum Bánffy
valóban szokatlan gondolatából fakadt: az ünnepségen a ki-
tüntetendõk közé elõtérbe állította a hadszínterekrõl sebe-
sülten, nyomorékként visszatért katonák külön csoportját.
Intuitív mûvészi figyelmeztetés! A háború igazabb hatására.
Két év múlva az antant csapásai és a katonaforradalom
összeroppantották az Osztrák–Magyar Monarchiát, vele a
történelmi Magyarországot.

Közéleti szereplõ

Bánffy megjárta a századelõ erdélyi politikájának útvesztõit,
az ellenzéki politizálás és a kormánypártiság még kényelmes
úri világát, majd 1918 õszétõl azt a poklot, amelyet minden
hivatott vagy botcsinálta politikusnak végig kellett gyötrõd-

nie, hogy az összeomló országot menteni próbálják, aztán
újjászervezzék, a trianoni békeszerzõdést és borzalmas kö-
vetkezményeit elfogadtassák, s a magyar államot valahogy
bevezessék a nemzetek közösségébe.

Õ is az 1918. évi összeomlástól került a közélet homlok-
terébe. Többnyire Bethlen István társa. A fõvárosi Székely
Nemzeti Tanácsban éppúgy részt vesz, mint területvédõ cél-

zatú külföldi akciókban (elõbb
unokatestvére, a köztársasági
elnök Károlyi Mihály támogatá-
sával), a marginális Magyar Ki-
rályság Pártja alapításában –
ennek nevében köszönti a Bu-
dapestre bevonuló Horthyt. De
politikai vezéregyéniség sosem
lett. Bethlen elsõ kormányának
k ü l ü g y m i n i s z t e r e k é n t
(1921–1922) képviselte azt a
nehezen vállalható feladatot,
hogy az ellenséges szomszédok-
kal – az új Csehszlovákiával,
Romániával, Délszláv Király-
sággal – jó viszonyt alakítson ki,
egyben megmutatva a gyõztes
nagyhatalmaknak is: Magyaror-

szág tudomásul veszi a trianoni döntést, tudomásul veszi,
hogy egészen kis ország lett belõle, s békés úton is csak ki-
sebb és megegyezéses határkorrekciókra törekszik. Mint ré-
gi, történelemformáló fõúri család tapasztalt – utolsó – sarja
alkalmas volt a tisztségre kritikus gondolkodása miatt is. S
talán azért is, mert – mint majdani regénye hõsérõl, azaz
magáról írja – képes volt „megérteni az ellentétes álláspon-
tot, igazát látni annak is, amit természete elutasít”. Tárgyalt
a szovjet külügyi népbiztossal a magyar hadifoglyok hazaho-
zataláról. Tudott tárgyalni Benešsel magyar–csehszlo-
vák–osztrák együttmûködésrõl – eredménytelenül; s ered-
ménnyel: a soproni magyar igényhez megszerezve Prága tá-
mogatását. Minisztersége alatt veszik fel az országot a Nép-
szövetségbe. A Bethlen–Bánffy-féle külpolitika vet véget an-
nak, hogy Magyarország haragban állt szinte az egész világ-
gal.

A politikai szerepek késõbb is megtalálták Bánffyt. A
nehéz szerepek. 1939–1940-ben õ a romániai Magyar Nép-
közösség vezetõje, 1943-ban, 70 évesen Bukarestben próbál
közvetíteni egy közös magyar–román németellenes fordulat
érdekében. 1944 õszén pedig a kiugrást és Kolozsvárnak a
hadmûveletektõl való megmentését szorgalmazza Horthy-
nál. Aztán nem ment Nyugatra, mint annyi arisztokrata a
háború végén, s úgy látszott, tényleg beilleszkedik az új er-
délyi irodalmi életbe. Aktív, publikál, „elfogadott”. Egy-két
év után azonban az új hatalom kitaszította onnan. Buda-
pestre pedig már szinte csak meghalni érkezett 1949-ben.
Igaz, itt sem várták…

Egy állam és osztály agóniája, 1904–1918

Milyen is ez a kor, ha valahogy rárakjuk a magunk szemüve-
gét is az arisztokrata mûvész-író-politikus szemüvegére?

Bánffy Miklós, az intendáns
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Ismeretesen a kulturális és gazdasági virágzás kora a
Kárpátoktól az Adriáig. Optimista kor Európa-szerte – de
már annak a vége. Az állandóság jelképe: Viktoria angol ki-
rálynõ már meghalt (1901), Ferenc József megöregedett; a
Monarchia-barát szerb királyt tisztjei megölték. Az „örök
Oroszország” kétszer is megroppant. S az antantgyûrû
összefonódik az Osztrák– Magyar Monarchia körül.

A magyar elitet az erõs külpolitikai vakság jellemzi, a
befelé fordulás. Már rég tovatûnt a kossuthi–deáki felelõs,
nemzetközi politikában való gondolkodás. Már nem látják a
veszélyeket. A külvilág alig érdekli õket – „a látóhatár szá-
mukra Bécsnél záródik le” –, viszont a Monarchia belsõ
kereteit feszegetik: a nagyobb magyar önállóságot, a teljes
paritás elérését akarják. Kiemelt súlyt kapnak a szimbolikus
vívmánycélok: magyar vezényszó, nemzeti zászló, kardbojt a
közös hadseregben – a honvédségnél ez persze megvolt.
Majd egyre inkább az Ausztriától független, önálló bank
délibábja. Persze a függetlenségi ellenzék az, amely a ha-
gyományos nemzeti küzdelmet folytatja „Bécs ellen”, ám a
túlméretezett kormánypárt is tele van ingadozókkal, akik
maguk is szívesen fürödnének a hazafiaskodás dicsfényében.

Kiváló férfiak rossz alkui

Mindezek fölé kimagaslik Tisza István gróf, aki már 1889
óta hirdeti: fel kell készülni egy nagy háborús konfliktusra.
Vele szemben Bánffy ugyanúgy tehetetlen, mint az utókor
igényes történetírása: igazat ad neki, tiszteli, felnéz rá,
mindinkább providenciális férfiúnak állítja be – ám lélekben
utólag sem tud azonosulni vele. Talán azért, mert sokáig
Bánffy is az ellenzékhez tartozott. A Tisza elsõ kormányát
(1903–1905) megbuktató obstrukciót hivatásos történetíró
sem ábrázolná sötétebben, mint Bánffy, ám a legkíméletle-
nebb bírálatot épp az a „nemzeti koalíció” kapja, melynek
1906. évi kormányra kerülése, nagy választási gyõzelme
nyomán lett írónk Kolozs vármegye (és Kolozsvár) fõispánja.

Kiváló férfiak álltak a koalíciós kormány élén. Ifjabb
Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Kossuth Ferenc adták a
márkanevet. A kitûnõ gazdaságpolitikus kormányelnök,
Wekerle Sándor volt mind a szakszerûség, mind a 67-es
alap fenntartásának biztosítéka. Csakhogy az egész nemzeti
kurzusnak volt egy kinõhetetlen születési hibája: hazugság-
ban jött világra. A birodalmi közösséggel, annak szabályai-
val szemben hagyományosan berzenkedõ függetlenségi párt-
alakulatot és megszaporodott alkalmi szövetségeseit szinte
elképzelhetetlen volt beengedni a hatalomba.

Végül féltitkos alkudozások után a koalíció vezérfiai
egészen titkos „paktumot” kötöttek az uralkodóval. A kor-
mányra jutásért cserében lemondtak a közös hadsereg még
oly szerény mértékû magyarosításáról, a gazdasági önállóság
erõsítésérõl, de még az elõzõ kormány visszaéléseiben fele-
lõsök megbüntetésérõl is. A Ferenc József elõtti kapituláci-
óról hallgatni illett, sikerrõl kellett szónokolni, „elvi állás-
pontjuk fenntartását” ismételgetni. S ha még reménykedtek
is abban, hogy a kormányhatalom birtokában majd csak ki-
ügyeskedhetnek nemzeti jellegû engedményeket, hát ebben
is csalódniuk kellett. Bécsben éppen 1906 után erõsödik
meg Ferenc Ferdinánd trónörökös befolyása, aki már ko-

rábban is magyargyûlölõ, akinek még Tisza István is „szaba-
dalmazott hazaáruló” volt. A trónörökös komor árnyéka ek-
kortájt vetült rá nemcsak a hazai politikacsinálókra, hanem
az egész magyarságra.

Külsõséges magyarkodás

Közben itthon, a nemzeti érzést kielégítendõ, tucatjával
kezdték felállítani Kossuth Lajos szobrait. Országos ünnep-
ség keretében hozták haza Rákóczi és bujdosótársainak
hamvait (1906), persze mellõzve a tényt, hogy még az egyál-
talán nem függetlenségi politikus, Tisza István járta ki eh-
hez Ferenc József hozzájárulását. S ekkor a Béccsel szem-
beni tehetetlenség ellensúlyozására erõsítették fel végzete-
sen a kompenzációs nemzetiségi politikát: ha nem lehet
nagy nemzeti vívmányokat elérni az ország számára a biro-
dalmon belül, akkor idehaza szilárdítsuk az állam magyar
jellegét: az iskolák s a külsõségek magyarosításával, a „nem-
zetiségi izgatók” elleni sajtórendészeti eljárások látványos
sûrítésével. Látták, ám még sem akarták a maga valójában
meglátni a nemzetiségek – az ország népének a fele – tény-
leges fejlõdését, átalakulását. Bánffy ír róla, ám úgy jelzi
ezt, mintha az erdélyi románok középosztályosodása, föld-
vásárlása szinte titokban, összeesküvésszerûen folyt volna.
Nem így volt, csak a magyar elit, az erdélyi is, hagyományo-
san elhanyagolta a román tömegeket. Csak a politikum ér-
dekelte, s csak amikor a középbirtokosság földvesztése fel-
gyorsult, akkor vették észre mint nemzeti veszedelmet.

Nem a koalíciós kormányzással kezdõdött Magyarország
nemzetközi tekintélyvesztése, de ekkor vált jelentõssé. Az
1870–1890-es években hazánk – bár nem sokat beszéltek ró-
la a világban – még a liberalizmus utolsó keleti bástyájának
számított, szemben a bismarcki Németországgal, vagy a bel-
politikai krízisektõl gyötört Ausztriával. A stabilitás szigete
volt. Amint a századfordulón látványossá vált a ma-
gyar-osztrák politikai csatározás, megingott az egész Monar-
chia amúgy sem túl nagy tekintélye a világban. Újdonság
volt, hogy a Szabadelvû Párt 1905-ben megbukott, hogy par-
lament-ellenes kormány igazgatta az államot közel egy évig,
hogy karhatalmi erõ jelenik meg a parlamenti új impozáns
épületében.

Rossz hírünket keltõ nemzeti koalíció, 1906–1910

A koalíció frázisos-pántlikás nacionalizmusa nem volt alkal-
mas az erõsödõ nemzetiségi mozgolódások, a szomszédos
álszövetségesek, Szerbia és Románia átsugárzásának ellen-
súlyozására. Sõt! A kormány szinte versengett a végzettel: a
horvátokat feldühítik az ottani vasutak magyarosításának kí-
sérletével; a szerb állatbehozatal korlátozásával megerõsítik
Szerbia vágyakozását egy adriai kikötõ után. A magyar kor-
mány határozott támogatásával megy végbe 1908-ban Bosz-
nia teljes beolvasztása a Monarchiába, ami már a háború
szélére sodorja Szerbiával.

Azok a hírhedtté emelkedõ publicisták, mint R. W. Se-
ton-Watson vagy Wickham Steed eredetileg nem ellenség-
ként gondoltak Magyarországra, nem egyszerûen a külföld-
re irányított magyarellenes szervezett propaganda fordította
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meg õket, hanem a koalíciós rendszer meggondolatlan, frá-
zisos nacionalizmusa, az államigazgatásról szerzett kedve-
zõtlen tapasztalatok. Seton-Watson amolyan korai hágai
vizsgálóbíróként járta az országot, tárta a világ felé a valós
és felnagyított rendszerhibákat, nemzetiségpolitikai vissza-
éléseket. Nem kevés képmutatással.

Stabilitás és antidemokratizmus, 1910–1914

A koalíciós politizálást csúnyán megbuktatta a nemzet az
1910. évi választásokon. Értékteremtõ alkotásai – mert ilye-
nek is voltak – eltörpültek a „közjogi politikában” elszenve-
dett kiábrándító kudarca mögött. Az új korszak jellegadó

politikusa, Tisza azonban még kemény parlamenti harcot
kellett vívjon a „függetlenségi ellenzékkel”, s a növekvõ de-
mokratikus erõkkel. Rettegvén attól, hogy a magyar ország-
gyûlés is olyan mûködésképtelen fórummá válik, mint a bé-
csi parlament, s felkészülni akarván Ferenc Ferdinánd na-
gyon is közelgõnek tûnõ trónralépésére – vállalja az erõsza-
kot is a „tisztelt Ház” megrendszabályozására. Bánffy Mik-
lós plasztikus képet rajzol a Tisza-puccsról (1912), s az úri
ellenzéknek a Royal szállóban berendezkedõ, tragikusan
groteszk ellenparlamentjérõl. A háborús végkifejlet ismere-
tében persze nem volt nehéz megállapítania, hogy a közjogi-
askodó törekvésekkel épp a birodalom, vele a magyar állam
fennmaradásának nagy érdekét is kockára tették.

Bánffy Miklós gróf
1873. december 30. Kolozsváron született;
apja Bánffy György nagybirtokos, fõrendi-
házi tag, az Országos Központi Hitelszö-
vetkezet elnöke.
1891–1895. Jogot hallgat a kolozsvári és a
budapesti egyetemen.
1897. augusztus 29. Röpiratban sürgeti egy
erdélyi központi hitelszövetkezet felállítá-
sát a kisgazdák megsegítése céljából.
1899. Fogalmazó a fiumei tengerészeti ha-
tóságnál.
1900–1901. A Földmûvelésügyi Minisztéri-
um berlini szaktudósítója. Mezei munkás-
hiány a német birodalomban címmel tanul-
mányt közöl a Huszadik Században (1901).
1901–1904. A tekei (Bihar m.) kerület sza-
badelvû párti képviselõje.
1902. A külkereskedelmi politika eszközei
címmel szakkönyvet ad ki.
1904. A parlamenti „zsebkendõszavazás”
után kilép a kormányzópártból, majd if-
jabb Andrássy Gyula Alkotmánypártjához
csatlakozik.
1906–1910. Kolozsvár megye és Kolozsvár
fõispánja.
1906. Naplegenda címmel drámát ír Kisbán
Miklós név alatt, melyet Ady Endre, ké-
sõbb Makkai Sándor is melegen méltattak.
1910–1918. Kolozsvár II. kerületének (ele-
inte pártonkívüli) országgyûlési képviselõ-
je.
1912–1913. Az Erdélyi Lapok címû irodal-
mi folyóirat fõszerkesztõje.
1912–1918. A Nemzeti Színház és az Ope-
raház intendánsa.
1913. A Magyar Színház bemutatja az Atti-
la korát idézõ A nagyúr címû drámáját. No-
vellái jelennek meg Tisza István Magyar Fi-
gyelõjében.
1914–1915. Katonai szolgálatra vonul be;
Munkácson összekötõ tiszt a német pa-
rancsnokság mellett.
1916–1917. Többször jár diplomáciai jelle-
gû megbízatásokkal a Balkánon; az 1916
õszén megalakuló Konstantinápolyi Ma-
gyar Tudományos Intézet egyik szervezõje,
az igazgatótanács tagja.
1916. december 30. IV. Károly, az utolsó
magyar király koronázásának mûvészeti
rendezõje.

1917–1918. Színpadra állítja Bartók Béla
Fából faragott királyfi, valamint A kéksza-
kállú herceg vára címû zenemûvét.
1918. március 21. A Nemzeti Színház be-
mutatja Az erõsebb címû darabját.
1918. december 31. A Székely Nemzeti Ta-
nács megbízásából nyugat-európai útra in-
dul a magyar érdekek képviselete szándé-
kával. 1920-ban Angliába is elutazik.
1919–1920. A Magyar Királyság Pártjának
egyik elnöke.
1921. április 17.–1922. december 19. Beth-
len István kormányának külügyminisztere;
közben a nemzeti kisebbségek ügyének
tárca nélküli minisztere is.
1921. május. Bánffy kéri Magyarország fel-
vételét a Népszövetségbe.
1921. június. Tárgyalásokat folytat Beneš
csehszlovák külügyminiszterrel a részleges
határmódosításról és magyar–
csehszlovák–osztrák együttmûködésrõl.
1921. október 11–13. A velencei tárgyalá-
sokon olasz közvetítéssel megállapodás
születik a burgenlandi kérdésben; népsza-
vazás útján Sopron és szûkebb környéke
megmaradhat Magyarország részeként.
1921. október 20.–november 6. A második
királypuccs idején a kisantant követeinek
háborús fenyegetéseit kell elhárítania, egy-
ben IV. Károly kiadatását és a Habsburgok
trónfosztását kimondó törvényt képvisel-
nie.
1922. április–május. Az elsõ összeurópai
tanácskozás a világháború után Genová-
ban; Bánffy kisebbségvédelmi elvek betar-
tását szorgalmazza. (Egy karikatúraalbu-
mot adott ki a résztvevõkrõl.)
1922. M. Nincsics jugoszláv külügyminisz-
terrel határkorrekciókban állapodott meg
Svájcban, ám ehhez a belgrádi kormány
nem járult hozzá.
1923–1927. Az Országos Képzõmûvészeti
Tanács elnöke. A középületek mûvészeti
elbírálása is feladataihoz tartozott.
1926. Visszatelepült Erdélybe. Ferdinánd
király elõtt kötelezettséget vállal arra, hogy
tíz évig nem foglalkozik politikával.
1926–1927. Megírja a Maskara címû vígjá-
tékot és a Reggeltõl estig címû regényt.
1928–1944. Az Erdélyi Szépmûves Céh el-
nöke.
1928. Az Erdélyi Helikon fõszerkesztõje.

1931. Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja
cím alatt, burkolt formában megírja a saját
erdélyi mûködésével kapcsolatos közéleti
viták kritikáját.
1931. február 9. A budapesti Nemzeti Szín-
ház bemutatja Martinovics címû drámáját.
1932. Kiadja az Emlékeimbõl címû munká-
ját.
1934. Megjelenik nagy trilógiájának elsõ
kötete, a Megszámláltattál, mely az
1904–1906 közötti Erdély világát fogja át.
1934–1935. A Szegedi Szabadtéri Játéko-
kon rendezi Madách Az ember tragédiáját.
1937. Megjelenik trilógiájának második
kötete: És hijjával találtattál.
1939–1940. A román királyi diktatúra
rendszerébe illeszthetõ egyetlen magyar
politikai szervezet, a Magyar Népközösség
elnöke.
1940. Megjelenik trilógiájának zárókötete:
Darabokra szaggattatol.
1940–1944. A magyar országgyûlés felsõ-
házának tagja.
1942. Farkasok címmel novelláskötetet ad
ki.
1943. Kállay Miklós miniszterelnök és
Bethlen István megbízásából titkos tárgya-
lásokat folytat Bukarestben egy közös ma-
gyar–román kiugrás elõkészítése érdeké-
ben.
1944. szeptember. Horthy Miklós kor-
mányzóval és Dálnoki Veres Lajos hadse-
regparancsnokkal tárgyal, megpróbálván
õket a háborúból való kiugrásra rábeszélni.
1944. október 12. Egy német alakulat fel-
gyújtja Bánffy nagy értékû bonchidai kas-
télyát, amelybõl mára csak romok marad-
tak.
1946. A kolozsvári Utunk munkatársa. –
Megjelenik Bûvös éjszaka c. elbeszéléskö-
tete. – Bemutatják Az ostoba Li c. darabját.
1949. Áttelepül Magyarországra.
1950. június 6. Budapesten hunyt el. Ham-
vait 1976-ban helyezték el Kolozsváron, a
Házsongárdi temetõbeli családi kriptában.

SZ. Z.

Forrás: Bánffy Miklós: Huszonöt év. Bev.
Major Zoltán. Bp. 1993.; Takács Péter:
Bánffy Miklós világa. Bp. 2006.; Erdélyi He-
likon 1943; Protestáns Szemle 1993.
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Erdélyi Helikon

ATrianon utáni erdélyi magyarság legrangosabb irodalmi
és kritikai folyóirata 1928 és 1944 között jelent meg Ko-

lozsvárt Kisbán Miklós (Bánffy Miklós) fõszerkesztõ irányítá-
sa alatt. Elsõ (felelõs) szerkesztõje Áprily Lajos volt; 1931-tõl
végig Kós Károly a már jól ismert író-építész, az erdélyi kul-
turális élet nagy mindenese, Bánffy bensõséges munkatársa.
Kiadását az író Kemény János báró marosvécsi kastélyában
tartott 1926. évi írói találkozó 28 résztvevõje által alapított
„helikoni munkaközösség” határozta el, õk jelölték ki a fõszer-
kesztõt is. A kiadást az Erdélyi Szépmíves Céh tette lehetõvé,
biztosította a külsejében is szép, szolid megjelentetést.

A folyóirat feladatának a kisebbségi magyar irodalom
szervezését tekintette, lapjain minden ismertebb íróval talál-
kozhatott az olvasó, magyarországiakkal is, mint Babits,
Kosztolányi, Németh László, s sok fiatal indoklása is kötõdik
hozzá. Szépirodalom mellett mértékadó képzõmûvészeti, tör-
téneti és kritikai tanulmányokat közölt.

1936 nyarától egy éven át,
amikor nyelvpolitikai rendele-
tek miatt a magyar helynevek,
tájnevek használata tilos volt,
az Erdélyi Helikon a rövidített
Helikon néven jelent meg, s az

Erdélyi Szépmíves Céh nevét is Szépmíves Céhre egyszerûsí-
tették.

SZ. Z.

Az Erdélyi Szépmíves Céh

Hat erdélyi író (Kós Károly, Ligeti Ernõ, Kádár Imre,
Nyírõ József, Paál Árpád, Zágoni István) 1924-ben léte-

sítette Kolozsvárt ezt az irodalmi könyvkiadói vállalatot
bankkölcsönbõl, egy kultúrapártoló polgár anyagi támogatá-
sával. Betéti társaságként mûködött, írók is voltak a részvé-
nyesek között, s számoltak minden náluk publikáló szerzõ
anyagi bevonásával. A szellemi hátteret a „helikoni munka-
közösség” adta. A könyvsorozat tervét Kós készítette, az elsõ
száz példányt luxuskivitelben, a többit olcsó, fûzött változat-
ban adták ki. 1930-tól három budapesti kiadó is árulta kiad-
ványaikat, ami az új erdélyi irodalom magyarországi megis-
mertetését szolgálta – egyben kiegészítõ bevételt biztosított a

vállalkozásnak. Fennállása alatt,
1944-ig 14 sorozatban 166 mû-
vet adott ki az Erdélyi
Szépmíves Céh. 1928-tól kiadója
volt az Erdélyi Helikon címû fo-
lyóiratnak.

SZ. Z

Az a viszonylagos stabilitás,
amelyet Tisza teremtett
1912–1913-ban, még viszonyla-
gos csendnek is kevés volt. Ma-
gyarország pozíciója a Monar-
chiában, még inkább Tiszáé per-
sze megerõsödött. Valóban õ
volt ekkor a „providenciális fér-
fiú”. (Ha az 1905 utáni korszak-
ban Magyarországot sok külföl-
di a Monarchiát bomlasztó tényezõnek érzékelte, 1914-re
inkább a Monarchia vezetõ nemzetének gondolták, késõbb
– Trianonban is – ennek megfelelõen osztották rá a felelõs-
séget is.) Az Osztrák– Magyar Monarchia tekintélye viszont
már nem volt visszaállítható. A két Balkán-háború „nélkü-
le” ment végbe, a békét nélküle és ellenében kötötték – Bu-
karestben. Románia és Szerbia lokális nagyhatalmak lettek.

Amikor a világháború kitört, Bánffy Miklós is bevonult a
seregbe. Elõtte még végigjárta képzeletbeli „dénestornyai”
kastélyának minden szobáját, felidézve emlékeit. Arra szá-
mított, hogy az orosz ellenség betörhet, rombolhat otthoná-
ban. Ez, bár Erdély elveszett, tudjuk, nem következett be.
De három évtized multán, 1944 õszén a német szövetséges
felégette a valódi kastélyt: Bonchidát, Erdély legszebb ba-
rokk fõúri építményét. Egy korszak kétszer ért véget.

Regényíró békepolitikus

Bánffy 1934-tõl kezdte el megjelentetni hosszú címû monu-
mentális trilógiáját, közkeletû nevén Erdélyi történetet öt kö-
tetben, a régi Magyarország, mindenekelõtt a hagyományos
Erdély világháború elõtti elõkelõ társadalmának máig leg-

jobb irodalmi-történelmi rajzát.
Valójában erdélyi szempontú
magyar történetet írt.

A trilógia 1904-ben indul.
Ekkor kezd repedezni a felszíne
annak a békevilágnak, amelyre
oly szívesen emlékezünk, s jog-
gal, egy évszázad óta. Bánffy is
ez idõ tájt kezdi igazi közéleti
pályáját, hogy aztán három évti-

zed múlva háborúval, összeomlással, külügyminiszterséggel,
színdarabokkal, könyvekkel is a háta mögött, 1926-ban Er-
délybe hazatérve – visszatérjen regényében a századelõhöz.
Hogy megadja a világháborúig vezetõ kor kritikai rajzát; el-
sõsorban az övéinek, a fõúri elitnek a realista ábrázolását.

Bánffy Miklós gróf nem szakadt el tüntetõen a mágnás-
osztálytól, ám politikai, még inkább írói munkássága a váló-
félben töprengõk mentalitását idézi. Külügyminisztersége
után – noha barátja volt Bethlen Istvánnak – már nem ra-
gaszkodik politikai szerepléshez, írói céljai a fontosabbak.
1926-ban úgy települ vissza Erdélybe, hogy egy évtizedre le-
mond a politizálásról. Hazatérését az erdélyi vezetõ arisz-
tokraták gyanakvással fogadják, pártpolitikusok keresik „tit-
kos” szándékait, valamilyen, az erdélyiek feje fölött kötendõ
Budapest–Bukarest-paktumot. (A kolozsvári pletykavilág-
ban még azt is emlegetik a háta mögött, hogy az õ õsei hoz-
ták be a románokat a 14. században…) Igazán otthon az
irodalom, a kultúraszervezés világában érezhette magát. Az
Erdélyi Szépmíves Céh, az Erdélyi Helikon vezéralakja, má-
ig nem eléggé megbecsült mûködtetõje. Fõnemesi nevén
szinte sosem írt: a kultúra világában Kisbán Miklósnak
mondta magát.

Bánffy Miklós: Emlékeimbõl.
Kolozsvár, 1932

Bánffy Miklós:
Erdély trilógia
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Az Erdélyi történet azonban már saját neve alatt jelent
meg. A kritikusok egyetértenek abban, hogy páratlanul iz-
galmas és pontos, részletes körképet ad az 1914 elõtti, a tör-
ténelmi magyar állam utolsó elitjének életérõl, egyéni és
kollektív viselkedési formákról, mindennapjaik világáról.
(„Tárgyilagosságában forradalmi” – írták róla 1943-ban.)
Kulcsregény! Szociográfiai hitelességû körkép a legnagyobb
(felvidéki) fõuraktól az elszegényedõ (erdélyi) mágnásokig.
Kastélyaik berendezésétõl, ízlésüktõl rögeszméikig és hó-
bortokig, értékes vagy érdekes múltjuktól, emelkedettség-
ben, távlatos gondolkodásban szûkölködõ jelenükig, nem
hasznosuló mûveltségükig. Polgárosulni kéne, mint a szá-
szoknak – mondatja hõsével. Ám ez kevesüknek sikerült; s
ha gazdaságilag többek meg is állták helyüket, archaikus
nagyúri mentalitásuk maradt meghatározó. A kívülrõl közé-
jük igyekvõk pedig hozzájuk próbáltak igazodni. A még
mindig erõsen zárt, de mégis széles világukban a falkavadá-
szatok, lóversenyek, táncmulatságok, végtelen vacsorák, kár-
tyacsaták, a politikától is megérintett pesti szalon- és kaszi-
nóélet túl fontos részét teszik ki életüknek. A precíz jellem-
rajzokkal, szerelmekkel, intrikákkal, politikummá váló pár-
bajokkal dúsított leírásokkal, a sûrûsödõ egyéni tragédiák-
kal Bánffy kiteljesíti a felsõ tízezer tablóját, az elit bomlásá-
nak – történelmi agóniájának – kórképét. Még az egy-két
kiemelkedõ egyéniség sem igazi nagyság. Az évtized politi-
kai fejleményeit szakszerûen leíró számos betéttel együtt –
ami akár külön füzet is lehetne mai olvasóknak – elõttünk
áll egy funkcióját már betölteni, újítani képtelen réteg,

melynek egy része erkölcsileg is gyenge. A reformok nem is
érdeklik. Történelmi szerepe még nem, de küldetése már
befejezõdött. Bánffy szerint sem folytatója a 48-as, 67-es
nemzedék örökségének. „Lassacskán csupa fikció lép a va-
lóságok helyébe, önámítás és nagyzolás. Mindenki bûnös
ebben, a magyar társadalom minden vezetõ rétege.”

Közben a külvilág veszedelmesen megváltozik, önmagá-
ban is mûködõképessé növekszik fel a hazai román társada-
lom.

Bánffy ítélete szigorúbb, mint egy osztályharcos kritika.
Azért is, mert „belülrõl jön”, mert nem gyûlölettel, hanem
mély emberi részvéttel és szégyenérzettel elegyített megve-
téssel ábrázol. 1914: „Maga elõtt látja a fõrangúakat, akik
vezéri szerepre tartván igényt, már sutba dobják európai lá-
tókörüket, vagyoni és erkölcsi súlyukkal igazolva mind azt a
maszlagot, melyben legtöbbje valóban nem is hisz, de ami
az õ zsírójukkal mind jobban megmérgezi a politikai életet.
Maga elõtt látja, mintha már a síron túlról tekintene vissza.
Most elpusztul ez az ország és vele ez a nemzedék.” … Bú-
csú ez szélesebb osztályától. „Meggyónt helyette” – írták
Bánffy 70. születésnapján. S búcsú egyben a „hosszú 19. szá-
zadtól”. A nemzeti-konzervatív gondolkodásvonulat színvo-
nalas számvetése.

Közel húsz év kellett, hogy Bánffy és regénye Erdélyben
egyetemi tankönyvfejezet legyen, közel harminc, hogy egy
ottani 10. osztályos középiskolai tankönyvbe is bekerüljön.
Fél évszázad után világnyelvekre fordítják az Erdélyi történe-
tet. S románra is. SZÁSZ ZOLTÁN

Egy román kormányfõ a Bánffy-mûrõl

Alexandru Vaida-Voevod – a magyar képviselõház Vajda
Sándora – kritikus idõkben (1919–20, 1932–33) többször

volt Nagy-Románia miniszterelnöke. Eredetileg még Ferenc
Ferdinánd trónörökös bizalmasa, a régi Erdély talán legte-
hetségesebb román politikusa, idõvel aztán a szélsõjobb: a
Vasgárdát manipuláló machiavellista pártfogója. A közélet-
ben keményen magyarellenes. 1945 után, nagyszebeni
háziõrizetében olvasta az Erdélyi történet öt kötetét. Ahogy
visszaemlékezésében írja: vonakodva vette kézbe, más olvas-
mány híján, inkább kényszerbõl, semmint érdeklõdésbõl. II.
Károly diktatúrája idején Vaida volt a király megbízottja,
hogy „rendezze a kisebbségi kérdést”, õ irányította a megbe-
széléseket a kisebbségek általa kiválasztott vezetõivel, a ma-
gyarok közül elsõsorban Bánffy Miklóssal. Meghittebb kap-
csolatba kerültek. „Tudtam, hogy van irodalmi tevékenysége,
azonban a magyar írókkal szembeni elõítéletem miatt egyál-
talán nem beszéltünk egymással irodalmi kérdésekrõl. Gon-
doltam, tapintatlanság lenne egy magyar gróffal diskurálni az
õ bizonyára értéktelen irodalmi próbálkozásairól.”

Most, 1944 után „mekkora revelációt nyújtott ez az olvas-
mány!” Vaida hat oldalon át elemzi a mûvet, szereplõit,
Bánffy balzac-i realizmusát, nemes természet- és emberszere-
tetét, az érzelmi konfliktusok tökéletes árnyalását, a sorssze-
rûségek megjelenítését. Valamilyen formában mind politiku-
mot hordoznak számára a mellékszereplõk is (az örmény ügy-
véd, a hozományvadász osztrák tiszt, a neofita bankár, a
parazita magyar jegyzõ, vagy a trónörökös cseh embere, s a
ravasz román parlamenti képviselõ, aki lenézõen ironizál a

magyar frázisos hazafiságról; másrészt a szimpatikusabbak: az
elbukó székely feltalálótól a tüzes szemû tüdõbeteg ifjú ro-
mán soviniszta agitátorig). „Nincs egyetlen személyiség az
egész mûben, aki ne valós, jellegzetes erdélyi alakot adna
vissza.” Ráérez az erdélyi és magyarországi magyarok sajátos
ellentétére: „ugyanaz a jelenség, mint az erdélyi és bánsági,
vagy az erdélyi és regáti románok között”.

„Õszinte sajnálattal fejeztem be az olvasást – írja vissza-
emlékezésében. – Hiszen a téma kidolgozásában az 1890 és
1918 közötti korszak társadalmi mozzanatai és a politikatör-
ténet összefonódnak, harmonikusan kiegészítik egymást. Ne-
kem pedig ezen évtizedek életteli megjelenítése azon nemzeti
politikai harcok újraátélését jelentette, amelyekben életem
legjobb éveiben erõteljesen részt vettem […] Olvasva újra-
élem a politikai küzdelmektõl hányatott idõket, emlékeze-
temben felidéztem mindazon reflexióimat, intrikákat, akció-
kat, melyeket a magyar oligarchia ellen intéztem, akár a vég-
telen számú szervezõ propagandagyûléseket a román
falvakban […] mûködésemet a budapesti képviselõházban,
vagy Bécsben […] és Ferenc Ferdinándnál a Belvedereben
stb. stb.” A könyvet továbbadta rangos román értelmiségi ba-
rátainak – õk még tudtak magyarul. Majd másodszor is elol-
vasta, aztán fél év múlva újból. „Mind jobban meggyõzõdtem
arról, hogy egyetlen jövendõbeli történésznek sem sikerül
majd olyan hitelesen, plasztikusan és intuitívan visszaadni
Magyarország összeroppanásának okait, mint ahogy az Bán-
ffy grófnak megadatott, hogy felmutassa nekünk regényé-
ben.”

SZ. Z.


