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Mene, tekel, ufarszin…

Bánffy Miklós: Erdélyi történet

Habent sua fata libelli… – a könyveknek bizony megvan a maguk sor-
sa. Mire 1940-ben megjelent a Magyarország, de főleg Erdély sorsát az 
első világháború kitöréséig követő szövegóriás, az olvasók fi gyelmét már 
jórészt a következő világégés rémségei kötötték le, Erdély pedig a legújabb 
kori, többszörös országdarabolás helyszíne és tragikus elszenvedője lett. 
A mű szerzőjét, aki évtizedeken át bravúrosan egyensúlyozott a politika, 
a szépirodalom és a képzőművészetek között, inkább a „dilettante”-nak 
kijáró bizalmatlansággal szemlélték, az önzetlen mecénás grófot valami-
féle korszerűtlen csodabogárnak tekintették. Néhány évvel később az új 
hatalom új urai pedig már a nevét sem voltak hajlandók ismerni annak az 
embernek, aki majd’ húsz éven át a „kettős haza” lelkiismeretének tartotta 
magát, – némiképp joggal.

Bánff y Miklós személyével és művével kapcsolatban egyaránt valamifé-
le megkésettséget érez az utókor olvasója, ez az érzés nyilván érezhető volt 
már a kortársak számára is. A háromrészes regény az 1904-1914 közötti 
évtized erdélyi valóságába vezet, a mű megírásának ideje viszont az 1934-
1940 közötti korszak. Közel van tehát a megírás ideje ahhoz, hogy törté-
nelmi regényként szemlélje az olvasó a benne leírtakat, de túlhaladott és 
idejétmúlt, ha kortársi regényt, vagy mozgósító erejű dokumentumgyűj-
teményt kíván látni benne. A mű cselekményének ideje és megírásának 
ideje között a történelem fölgyorsult, és a regény hiteles, ám mértéktartó 
ítéletét okafogyottá és némiképp időszerűtlenné tette.

Erdélyi történet – mondja a háromkötetes könyv összefoglaló címe. 
Az Erdélyi történet valójában Erdély történetét jelenti a jelzett évtized-
ben, a cím alapján azonban aligha derül ki az olvasó számára, hogy az 
ország(rész) élethalálharcát és (ilyen néven) létezése utolsó évtizedét je-
lenti. Az egyes kötetek címe (Megszámláltattál, És híjával találtattál, Da-
rabokra szaggattatol) az esztelenül tékozló babiloni király, Belsazár bibliai 
történetére utal, akinek lakomáján az égi kéz lángbetűkkel írta fel a palota 
falára a király bűnét, az égiek ítéletét és a végrehajtás módját. A három cím 
külön és együtt sokkalta kifejezőbb, mint az Erdélyi történet, de talán az is 
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része a tragédiának, hogy az utókor olvasója már színpadiasnak érzi a bib-
liai hivatkozást, a trilógiában pedig nem egy ország, egy nemzet végjátékát 
látja, hanem talán valóban csak egy „erdélyi történetet”. 

Bánff y Miklós hatalmas feladatra vállalkozik, vagy legalább is hatalmas 
célt tűz maga elé: Magyarország 1867 utáni történetét (elsősorban annak 
utolsó évtizedét) kívánja ábrázolni, az ország széthullásához vezető társa-
dalmi, gazdasági, bel- és külpolitikai, de elsősorban erkölcsi okokat. Azt a 
feloldhatatlan dilemmát, amely Magyarország helyzetét a dualista Monar-
chián belül jellemezte, amely a közös ügyek és a közös hadsereg folyamatos 
és tudatos elszabotálásához, a nemzetközi megítélés szándékos felprédálá-
sához, az elmaradt polgárosodás következményeinek föl nem ismeréséhez, 
a mind ijesztőbb nemzetiségi válság önhitt és vak kezeléséhez vezetett. Bán-
ff y Miklós, a korszak politikai moráljának és boszorkánykonyha-titkainak 
ismerője, folyamatos és részletekbe menő képet ad az évtized belpolitikai 
helyzetéről, de még inkább parlamenti (vagy inkább: a parlamentarizmus-
hoz méltatlan) csatározásairól, amelyben kormánypárt és ellenzék egymást 
múlja felül (alul!) elvek és tettek emberi és szakmai denunciálásában.

A regény azonban regény, nem parlamenti jegyzőkönyv, sem politikai 
vezércikk-gyűjtemény vagy történelmi képeskönyv (bár annak is tanulsá-
gos!). Bánff y Miklós arról ír, amit ismer. Amit nagyon ismer! Amit rajta 
kívül bizonyosan senki nem ismer ennyire: az erdélyi arisztokrácia életét, 
rokoni összeszövődését és életmódját, gazdasági és birtokviszonyait, er-
kölcsét és erkölcseit, ha lehet e szónak egyáltalán – s ebben az esetben 
konkrétan – többes száma. 

Valójában egyetlen összefüggő óriáscsalád az erdélyi arisztokrácia, 
amelynek minden ága valamiképpen rokonságban áll a többi ággal. A 
birtokok egymásba tagozódása következtében ez természetes is, mégis 
sajátságos, hogy milyen kevéssé rokonok az erdélyiek a magyarországi 
családokkal (a magyar történelemben szerepet játszó, nagy főúri csalá-
dok szinte teljesen hiányoznak ebből a rokonságból), s ha mégis rokonok, 
érdek(lődés)ük akkor is elsősorban az erdélyiek felé irányul. Ha külho-
ni (vagyis nem-erdélyi) rokonokat tartanak számon, akkor Bécsben, Pá-
rizsban hamarabb lelnek családtagra, mint a magyar Dunántúlon vagy 
Délvidéken. (Az erdélyiek összetartása, egymás iránt való érdeklődése 
természetesen nem az arisztokrácia sajátos vonása, a kurta nemes Ady 
ugyanebben az évtizedben elsősorban ugyancsak erdélyieket állít barátai, 
harcostársai, kedvesei sorába Nagyváradon is, Párizsban is.) Az Erdélyi 
történet szereplői kizárólag arisztokraták, s akik mégsem, azokat is a főúri 
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óriáscsaládhoz fűződő kapcsolat emel be az író érdeklődésébe. Szó sincs 
tehát arról, hogy Bánff y Miklós az erdélyi társadalom egészéről alkotna 
képet, vagy más társadalmi rétegek helyzetét, gondolkodásmódját valósá-
gos működési körülmények között ábrázolná. 

Abády Bálint a regény elsőszámú szereplője, alakját nyilvánvalóan ön-
magáról mintázza Bánff y Miklós, még akkor is, ha – főhősét hitelesítendő 
– önmagát saját nevén is belerajzolja művébe, mellékszereplőként. Abády 
Bálint tetteiben, gondolkodásában és szándékaiban kétségkívül többnyire 
tisztességesen és felelősséggel eljáró fi atalember (a regény kezdetén húszas 
évei elején jár). Személyében a felelősség nagyrészt lelkifurdalást jelent, 
az elszalasztott lehetőségek és a mulasztások folyamatos fölismerését. Fél 
kézzel gondozza birtokát, félszívvel fi gyeli a politika hullámveréseit, „bal-
kézzel” végzi szerelmi ügyeit és valami leereszkedő, paternalista felsőség-
gel bánik környezete nem-arisztokrata tagjaival. Ez a fél (kézzel, szívvel 
végzett) munka is azonban toronymagasan kiemeli osztályos társai közül. 
Abádyt legalább a lelkifurdalás és az undor elfordítja időnként olyasmik-
től, ami a többiek számára természetes és egyedül lehetséges tevékenység 
vagy megnyilatkozási forma. 

Abády unokatestvére és „ellenpárja” Gyerőff y László, hasonló korúak, 
kettejük életútja egy olló két száraként távolodik egymástól. László tehet-
séges művész (hegedül, zenét szerez, a Zeneakadémia reményteljes hallga-
tója), művészi karrierjét valójában nem is nézi le „fölvilágosult” környeze-
te, bár kétségtelen, hogy valamiféle csodabogarat látnak benne. Amíg Bá-
lint a diplomáciai szolgálatot hagyja ott (minden értelmezhető ok nélkül), 
addig László a konzervatóriumot. Az ő útja azonban kezdettől meredeken 
lefelé tart, – előbb a kaszinó táncmestereként tobzódja át estéit-éjszakáit, 
aztán „elkártyázza” menyasszonyát, adósságba, váltóügyletekbe kevere-
dik, ősei házából és az emberek jóindulatából egyaránt kirekeszti magát, 
a regény (és a korszak) végére testi-lelki, erkölcsi nyomorultként pusztul 
el a falusi zsidó szatócs kiskorú lányának a könyörületességére szorulva.

A két életút számtalan ponton találkozik, az arisztokrata nagycsalád so-
káig nem is érzékeli László sorsának leáldozását, mivel az életpálya tünetei 
a család más tagjainak életében is elő-előfordulnak. Bánff y két alterna-
tívaként mutatja be Bálint és László sorsát, valójában azonban sem esz-
közeiben, sem végső kicsengésében nincs olyan nagy különbség a két út 
között. Hogy mennyire nincs, ezt maga Bánff y Miklós az 1930-as években 
még nem is érzi, az utókor olvasója azonban némelykor csak a lassabb és a 
gyorsabb romlás képviselőjének tekinti a két fi atalembert. 
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Bálint fi gurája (az író minden szándéka ellenére) némiképp egysíkú és 
egyszínű. Abády mindent jobban akar csinálni, és mindenből folyamato-
san kiábrándul. (Azért nehogy Madách Ádámjának reinkarnációját lássuk 
benne! Bálint legföljebb dohog és röstelkedik, mély lelki életről vagy tragi-
kus fölismerésről nincsen szó esetében, ő inkább tehetetlenül bánkódik, a 
fátumot érzi magán beteljesedni, amelyet alkalmanként az író – különbö-
ző deus ex machinák alkalmazásával – elodáz.) László élettelibb, bár egy 
idő után a rossz vonások (kártya, tánc, ital, adósság, hazugság, rossz tár-
saság) csapdájába annyira belebonyolódik, hogy elfogynak kiemelkedési 
lehetőségei. László képtelen a kísértésnek ellenállni, a legnagyobb lehető-
séget is elpackázza a legkisebb adandó rossz kedvéért. Az önfegyelem, az 
önbecsülés, az aktív életút átérzése és követése teljességgel hiányzik belőle. 
Nemcsak jó sorsa napjaiban (amikor Kolonits Klári szerelmét játssza el), 
hanem, amikor többedik bukásában Lázár Bogdánné még mindig kínálna 
számára tartalmas, emberi életet.

Kettejük mellett az erdélyi arisztokrácia számos fi guráját ismerjük meg, 
akik többnyire csak nevükben vagy birtokuk holdméretében különböz-
nek. Elgondolkoztató, hogy a legtöbb család egy-egy korábbi nemzedéké-
ben kiváló személyek felelős méltóságot viseltek, vagy nagy tetteket haj-
tottak végre valamelyik fejedelem szolgálatában, Erdély érdekében. Ezt a 
hagyományt az utódok számon tartják, gyakran hivatkoznak rá, a neves 
előd kardját-kalpagját hordozzák, képét kastélyukban őrzik, – maga a tett 
azonban mintha inkább bénítóan hatna rájuk. Elég utalni a neves ősre, és 
ezzel minden feladatot, hivatást, felelősséget letudtak. A tartalmas múlt 
rettenetes bénító erővel hat az egész erdélyi arisztokráciára. Az életképte-
len utódok ostorozása helyett maga Bánff y gróf is gyakran megelégszik az 
elődök érdemeinek szemrehányó elősorolásával.

Ezek az utódok a kisujjukat nem mozdították, hogy birtokukat, vagyo-
nukat megszerezzék, megtartsák, vagy gyarapítsák. Erejük legföljebb a 
vagyon esztelen tékozlására van, mivel azt kifogyhatatlannak érzik, ma-
gukat pedig jogosultnak e vagyon elprédálására. A poszt-feudális magyar 
világ ismeretében is elképesztő ennek a rétegnek a műveletlensége, befelé 
fordulása, ostoba önhittsége és szemellenzőssége. Horribilis vagyon van a 
kezükön: birtokok és birtoktestek ezer és tízezer holdjai, erdők, malmok és 
faluk, házak Kolozsváron és Budapesten, vidéki kastélyok és udvarházak, 
erdészlakok és vadászházak. Hogy mennyi mindezek jövedelme, többnyi-
re maguk sem képesek áttekinteni, mindenesetre sokkal kevesebb, mint 
amennyire számítanak, mert „a parasztok ellopják”. De sokkal több, hogy-
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sem napi kiadásaikban bárminek is meg kellene nézni a helyét. És akár-
mennyi, öt-tíz-húsz év alatt csak elfogy, elúszik, dobra kerül. A parasztok 
valóban ellopják, a gondatlan gazda birtokán jól (némelykor remekül) 
megél a malmos, az erdőkerülő, a kereskedő, a jegyző. Ha összeadódik ez 
a mérhetetlen birtoktest, Erdély területének jelentős hányadát adja ki, ezt 
tekinti felelősség nélküli sajátjának, és ezt fecsérli el ebben az évtizedben 
(ebben a félszázadban) az erdélyi arisztokrácia.

Képtelenek összefogásra, képtelenek konstruktív gondolkodásra, mi-
közben érzik a végzet közeledését. Nincs főúri összejövetel, amely ne le-
részegedéssel, sértődéssel, vagy keserű kiábrándulással végződnék. Mi-
közben a nemzetiségi értelmiség (a románok) minimális vagyonnal és 
kapcsolatrendszerrel, csak némi józansággal és csendes, napi tevékenység-
gel 1914-re „leváltják” az erdélyi magyar arisztokráciát, – nem is annak 
távollétében.

+      +      +

Bánff y Miklós regénytrilógiájának olvastán azonban az olvasóban ször-
nyű gyanú kezd mozgolódni: – ez a könyv jóval hosszabb, mint lennie kel-
lene. Jóval hosszabb, mint amennyi tartalom benne leíródik. Mint ameny-
nyire szükség volna.

A nagyszámú szereplőgárda ellenére is csak a két férfi  főhős sorsa tart-
hat számot érdeklődésünkre, bár, mint láttuk, az ő sorsuk sem ellentétes 
olyan mértékig, hogy valódi feszültséget éreznénk közöttük. A többiek 
„úri statiszták”, legtöbbjük jellemét (értsd: rossz tulajdonságaik egyéní-
tett halmazát) már a regény első fejezeteiben megismerjük, ez a halmaz 
a továbbiakban legföljebb mennyiségében növekszik. Bánff y Miklós nyil-
ván képtelen volt elszakadni a mintául szolgáló valóságos személyektől, 
ragaszkodni kívánt a biográfi ai tényekhez, ugyanakkor a sértődéseknek is 
elejét akarta venni, – mindennek a regény látta kárát.

Szép, emlékezetes oldalai a történetnek a Bálint és Adrienne szerelmé-
ről szólók. Valójában pikáns háromszög történet ez, a szerelem enyhítő 
körülményével, de a körülményesség számtalan nyomorúságával. És egy 
őrületbe hajló férj sötét árnyával, aki időnként Bolyai típusú matemati-
kai zseni, időnként közveszélyes futóbolond. De, mivel nem erről szól 
a regény, ez a szál (is) inkább a fi gyelem elkalandoztatására és a regény 
mértéktelen megnyújtására szolgál. Bánff y Miklós képtelen a cselekmény 
tömörítésére, leírásai végtelenek, párbeszédei bőbeszédű fecsegések, ösz-
szekötő történései ugyanolyan „nyúlékonyak”, mint az elbeszélés fő szálai. 
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A szerelem igazán két ember magánügye, ennek a két rokonszenves sze-
relmesnek a „mafl áskodását” és tehetetlenségét növekvő kedvetlenséggel 
olvassuk: sem szerelmük megnyugtató „célba juttatását” sem a végleges 
szakítást nem képesek végrehajtani.

A gyűlölködés és a civakodás sötét fonálként húzódik végig az erdélyi 
főúri családok életén. A gondolkodásban, józanságban amúgy kiemelke-
dő Abády család életét egy évtizedre (hetedíziglen!) megkeseríti, és végül 
megbénítja az a zsigeri ellenszenv, őszintétlenség és látens ingerültség, 
amely Bálint és anyja, de különösen az anya és Adrienne között fönnáll (az 
utóbbiak szóba se állnak egymással). Együttérzés, támogatás, megértés – 
elképzelhetetlen közöttük, de még csöndes elviselés sem jöhet szóba, csak 
hisztériás civakodás, – akár Bálint tervezett házasságáról essék szó, akár a 
birtok dolgainak irányításáról. Bánff y Miklós mindezt az elkedvetlenítő 
„lapos indulathalmazt” indokolás nélkül, ám nagy részletességgel zúdítja 
olvasóira. Ugyanilyen konok gyűlölet él Uzdy Pálban a feleségével (Adri-
ennel) és a világgal szemben, de még a kislányban is a saját anyjával szem-
ben. S amikor Bánff y mégis kifogy a szitok-áradatból, „előveszi” Gyerőff y 
László származásának titkát, amiben sok titok nincs, de még érdekesség 
is alig, nem való ez a romantikus kalandfi lm-elem másra, mint a lankadó 
olvasói fi gyelem felélénkítésére.

A trilógia jelentős részét teszik ki a vadászatok, az ivászatok, a lóverse-
nyek, a kocsizások, a részeg haza(vagy hová?)térések és hasonlók. Bánff y 
a vadászatok, lovak, vadászkutyák, lőfegyverek, a német-francia vadászati 
szaknyelv avatott ismerője, nincs is ezzel semmi baj. Az első vadászat leírása 
alkalmával lenyűgöz szakértelmével, a vadászat részleteinek aprólékos elő-
sorolásával, a résztvevők pontos hajtásba állításával, a teríték értékelésével. 
Másodjára már magunk is ismerősek vagyunk a terminus technicusokban, 
harmadjára előre megmondjuk a teríték jelzőszámait, negyedszerre átlapoz-
zuk a vadászat az napra rendelt oldaltucatjait. Hasonló bőséggel ontja Bán-
ff y a kaszinói táncmulatságok részletes beszámolóit, a mérhetetlenségében 
is egysíkú ivászatokat és a mágnásinak tartott életmód egyéb kellékeit (pl. 
a párbajokat, lóversenyeket, kocsihajtásokat). Bánff y mindezekben a tevé-
kenységekben láthatóan kedvét leli, legalább is egyetlen szót vagy kifogást 
nem emel az ezekre elszórt tengernyi pénz, idő, fi gyelem ellen, a dőzsölés és 
tivornya ellen, ami kíséri és követi. Mintha szép számbavétele volna ez is a 
hajdani dicsőségnek, – szép és unalmas számbavétele.

Egyetlen olyan erénye van a regénynek, amelynek a bő áradását nem 
lehet megunni: az erdélyi tájak csodálatos bőségű és változatos szépségű 
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bemutatása. Az Erdélyi Középhegység bércei és völgyei, erdőrengetegei, 
hegygerincei és vadászkunyhói között mintha a valóság másféle törvényei 
uralkodnának. A csend, a nyugalom és a tisztaság áttündököl Bánff y le-
írásain, nem múló hittel és lendülettel vonul végig Abády Bálint a gya-
logutakon, akár egyedül barangol, akár Adrienne igézetében választja a 
vadon csendjét, akár követőivel poroszkál, hogy szemrevételezze birtoka 
legértékesebb, legmaradandóbb részét. A szerelmi rejtekhelynek épített 
erdei vadászlak, a csörtető vadak, amelyek hangja és látványa (és nem 
levadászása!) lenyűgözi a főszereplőt és az írót, egyúttal az olvasónak is 
emlékezetes perceket szerez. 

Ugyanolyan értékeket hordozó és ballasztokkal elnehezült könyv Bán-
ff y Miklós regénye, mint amilyen értékeket és végzetes súlyokat érez vagy 
sejt az olvasó az erdélyi arisztokrácia sorsát vizsgálva. Időből kiesettség, 
mozdulásra és reagálásra képtelenség, valami veszedelmes befelé fordulás. 
Önvizsgálat helyett önimádat, érzéketlenség az idő múlása iránt, önrontó 
mozdulatlanság a politikai-társadalmi, nemzetiségi környezet átrendező-
dése idején. Bizonyára jól érzékelte mindezt Bánff y Miklós, még ha látha-
tóan csak tüneteiben volt is képes megjeleníteni. Széthulló tüneteiben, egy 
túlsúlyos könyvben. Tragédiát érzett, de csak egy kiábrándító, balul sike-
rült haláltáncot mondott el helyette. Azt is némiképp megkésve, amikor 
már mindenki tudta. Sőt, többet is nála!

(PoLíSZ 2006. július-augusztus. 96. megjelenés. 82-85. oldal)


