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Tanulmányomban gróf Bánffy Miklós (1873-1950) író, politikus 1926 és 1949 
közötti erdélyi tevékenységét szeretném feltérképezni, mintegy kiindulópontul a 
pálya egészének feltárásához. Bár Bánffy perifériára szorult alakja lett a két 
világháború közötti magyar politikai életnek, de mivel jelentősen hozzájárult a 
romániai magyar irodalom és kultúra megmaradásáért vívott „küzdelemhez”, s 
mivel 1943-ban bukaresti tárgyalásaival, (hasonlóan az 1919-es magyar-román 
tárgyalásokhoz) megpróbálta elérni a két nép közötti vitás kérdések megegyezé-
ses rendezését, ezért érdemessé vált alaposabb vizsgálatra.1 A rendelkezésre álló 
adatok és dokumentumok hiányosságai miatt közéleti szerepének csak egy rövid, 
de reményeim szerint lényegi vázlatát tudom az olvasó elé tárni.2     

Bánffy Miklós a Bethlen kormány első külügyminisztere3 1922 őszére önhi-
báján kívül bukott politikussá vált, mivel világos lett, hogy a Millerand-féle kísé-
rő levél alapján folytatott megegyezéses diplomáciának rövidtávon nincsen igazi 
realitása, mert az új győzők semmit sem adnak, és Magyarország nem számíthat 
a győztes nagyhatalmak megértésére sem. Bethlen István miniszterelnök 1922 
után a „teljesítési” politikát feladva a Magyarországot körülvevő kisantant gyűrű 
nagyhatalmi támogatás általi széttörésével próbálkozott. Ebbe az új külpolitikai 
koncepcióba azonban már nem fért bele Bánffy. Annál is inkább, mivel a belpo-
                                                
1 Bánffy 1919-es tárgyalásaira, a magyar-román tárgyalások szerződéstervezeteit ld. Duna melléki 
Református Egyházkerület Ráday Levéltára Budapest (a továbbiakban R. L.) Bánffy Miklós iratai. 
II/9. sz.-on. Bánffy 1943-as tárgyalásaira pedig, ROMCICS Ignác: Bethlen István. Magyarságkutató 
Intézet, Budapest, 1991. 292-293. valamint R.L. Bánffy Miklós iratai. A magyar politika kritikája. 
Gépirat. IV. csomó 4/D. 3-6. 
2 Tanulmányomban, a Ráday Levéltárban fellelhető Bánffy hagyatékra. R. L. Bánffy Miklós iratai 
C/6. számon, megjelent visszaemlékezéseire BÁNFFY Miklós: Huszonöt év. Püski Kiadó, Budapest, 
1991. valamint BÁNFFY Miklós: Emlékeimből. Révai Kiadó, Budapest, 1943. Továbbá a korszak-
kal foglalkozó szakirodalomra támaszkodtam.  
3 Bánffy Miklós külügyminiszteri tevékenységére ld. BÁNFFY: Huszonöt év, valamint ROMSICS i. m. 
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litikában felerősödtek a békepolitika – ha tetszik a teljesítési politika, és így a 
Bánffy – elleni kritikák is. A francia békék által létrehozott Népszövetség iránt a 
közvélemény pedig kevés megértést mutatott: „a Népszövetség nekünk csak 
költség, esetleg megalázásokat jelent, hasznot nem”. A külügyminiszter egy 
genfi nyilatkozatáról pedig egy bírálója megállapította, hogy az „óda a Népszö-
vetségről”.4 A Bánffy Miklós elleni személyes támadásokat a Friedrich-
Andrássy csoport, és a legitimisták (Apponyi, Vass József) vezették, súlyosságát 
azonban általánosabb összefüggések növelték, a belpolitika intrikáit az európai 
politika történései felerősítették. 1922. szeptember 9-én a török hadsereg elfog-
lalta Szmirnát, ennek eredményeként hamarosan megbukott a nemzetközi tekin-
télynek örvendő Lloyd George, októberben pedig nem az európai formátumú, 
széles látókörű liberális, a Bánffy és sokak által várt Francesco Saverio Nitti 
került hatalomra Olaszországban, hanem Mussolini. Egy pillanatra úgy látszott, 
hogy a párizs-környéki békerendszeren repedések mutatkoznak. Bánffy – miután 
felismerte, hogy az ő személye nem „illeszkedik” bele e változások által okozott 
új politikai helyzetbe – levonva a tanulságokat 1922. december 14-én lemondott 
a külügyminiszteri posztról.  

Bánffy életében a külügyminisztérium élén töltött nem egész két év (1921. 
április 15. és 1922. december 14.), ha nem is a leghosszabb de mindenképen a 
legemlékezetesebb korszak volt. A külügyminiszteri évek az egész későbbi éle-
tére jelentős hatással voltak. Nem zárható ki az a gondolat, hogy ez volt az alap-
ja és egyik fő motivációja későbbi irodalmi munkáságának, már amennyiben 
Bánffy irodalmi tevékenységének (Erdélyi trilógia)5 fő mozgatórugóját a figye-
lemfelkeltésben véljük megtalálni: „Ezen az úton többet ne járj.”6 Korábban 
különböző művészi tevékenységekkel foglalkozott, kipróbálva magát az írástól 
kezdve az operaház vezetésén át egészen a koronázás „rendezéséig”. A Genovai 
konferencia idején is a rajzolás művészi eszközét hívta segítségül, hogy megra-
gadja a konferencia résztvevőinek a jellemét. Külügyminiszteri tisztségéről le-
mondva azonban a figyelme mindjobban az irodalom felé fordult. De ebben 
minden bizonnyal más tényezők is szerepet játszottak. A külügyi szolgálatból 
eltávozván hosszú idő óta először szembesült a trianoni béke következtében 
azzal a ténnyel, hogy hol és még inkább, hogy hogyan képzelje el az életét a 
továbbiakban. Bánffy, eltávozva a külügyi szolgálatból elfogadta gróf Kle-
bersberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter ajánlatát és elvállalta az Or-
szágos Magyar Képzőművészeti Tanács vezetését, amely tanács a középítkezé-
                                                
4 Budapesti Hírlap 1922. szeptember. 14. 1. 
5 Bánffy Miklós Erdély történeti regénytrilógiája: Megszámláltattál… I-II. Kolozsvár, 1934. És 
híjjával találtattál I-II. Kolozsvár, 1937. Darabokra szaggattatol. Kolozsvár, 1940. 
6 R.L. BÁNFFY Miklós: A Magyar politika kritikája. Gépirat. IV. csomó. 4/D számon. 3. 
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sek művészeti elbírálását végezte az egész országban. Az 1871-ben alapított 
Országos Magyar Képzőművészeti Tanács 1922-re azonban gyakorlatilag már 
minden jelentőségét elvesztette és a vallás és közoktatási minisztérium felügye-
lete alatt működött, így Bánffy ezen megbízatása csupán látszatfeladat volt. Ezt 
követően Bánffy megpróbálkozott azzal, hogy újból diplomáciai pályára lépjen. 
Nem csábította azonban a lehetőség, hogy Genfbe menjen „és ott ide-oda rán-
gassanak pesti sürgönyökkel” szívesebben ment volna Törökországba követnek, 
„Kánya azonban ezt is elgáncsolta.”7  

Bánffy 1923-ban látogatott először haza Erdélybe. Ennek hatására fogalma-
zódott meg benne, hogy visszatér szülőföldjére, Bonchidára, és irodalmi munká-
ba fog. Visszatérését emlékiratában több okkal magyarázta. A legfontosabb 
szempont, amellet, hogy a budapesti munkája nem kötötte le teljesen, az volt, 
hogy elborzasztotta a magyar politikában lassan elharapózó szellemi tespedés. 
Úgy látta, hogy a reformok kora Magyarországon lezárult, s ezt hibának tartotta, 
mert véleménye szerint még bőven akadt volna tennivaló Magyarországon. El-
sősorban az elmaradt földreformot tekintette komoly mulasztásnak.8 Kritikát 
gyakorolt a „gentry-osztály” fölött is, amely a Horthy-rendszerben véleménye 
szerint mind nagyobb szerephez jutott. Minthogy az arisztokrácia részben a ki-
rálykérdés miatt mindjobban eltávolodott a kormányzattól, ezért helyét a „gent-
ry” foglalta el, és jelentős befolyással lett Horthyra és környezetére. „Márpedig 
a magyar vagyonos gentry sajnos zárkózottabb volt minden reformtörekvéssel 
szemben, mint a mágnások. A magyar arisztokráciáról lehet sok elítélő dolgot is 
mondani, de kétségtelen, hogy szélesebb világlátású volt és könnyebben lett vol-
na kapható arra, hogy az iparosításra átmenjen.” – rögzítette Bánffy visszaem-
lékezésében értékítéletét.9 S valóban Trianon után a magyar arisztokrácia politi-
kai szerepének csökkenése figyelhető meg. Az 1880-as évek közepén, a főrendi-
ház reformját megelőzően, 698 főnemes kapott meghívást a második törvényho-
zói kamarába, akik személyükben 205 főnemesi családot képviseltek. Trianon 
után e családok száma 200 alá csökkent, s ez sokkal több, mint amit Trianon 
indokolt volna, de ugyanekkor e családok jó részét gazdaságilag jelentős mér-
tékben érintette a béke.10 Következésképpen a magyar politizáló arisztokrácia 
20. század elejétől töretlen politikai térvesztése felgyorsult Trianon után mind a 
törvényhozó, mind a végrehajtó hatalom testületeiben. Ami a törvényhozást 
illeti, a bethleni időszakban a képviselőház kormánypárti képviselői között 27 

                                                
7 R.L. BÁNFFY: Huszonöt év. 172. 
8 BÁNFFY i. m. 175-176. 
9 R.L. Bánffy Miklós iratai: Huszonöt év. X. fejezet 176. 
10 A Trianon által érintet magyar arisztokrácia gazdasági térvesztésének tipikus esetére ld. Bethlen 
István példáját. ROMSIC i. m. 21-22. illetve 218-219. 
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arisztokratát találunk, s közülük 12-en, ráadásul csak 1931-ben jutottak mandá-
tumhoz. 1922 és 1931 között 263 egységes párti képviselő került be választások 
révén a parlamentbe, de a miniszterelnökkel Bethlen Istvánnal együtt is csak 27 
fős az arisztokrata ősökkel rendelkező csoport, ami az egységes párt képviselői-
nek alig több mint 10 %-a.11 Később a földbirtokos arisztokrácia fokozatosan, 
majd végül teljesen kiszorult a parlamenti életből. Az 1931-1935-ös ciklusban a 
kormánypárti frakció valamivel több, mint ötödét alkotó 16 nagybirtokosból 
mindössze 11 volt az arisztokrata. Az 1935-1939-es parlamenti ciklusban a 15, 
1939-től pedig csupán 7 arisztokrata foglalt helyet az alsóházban. Komoly csa-
pás volt az arisztokrácia politikai szerepének szempontjából a főrendiház 1918-
as feloszlatása, majd az újjászervezett és az 1926-os törvénnyel felállított felső-
ház késedelmes megalkotása. A felállításról szóló törvény ráadásul úgy rendel-
kezet, hogy a főnemesi családok a törvényhatóságok által választott tagok szá-
mának a felét érhetik el, méghozzá úgy, hogy kizárólag az évi legalább 2000 
pengő föld és házadó megfizetésére képes családok tagjai kerülhettek be a testü-
letbe. Ez lényegében 42 képviselői helynek felelt meg, ami a felsőházba küldött 
tagok 18 %-a, de az arisztokraták más módon, elsősorban a kormányzó kineve-
zése útján is bekerülhetek a második törvényhozói kamarába, így számuk elérte 
a 66-ot, ez a tagság 28%-a. Ugyanakkor a főrendiházhoz képest csekélyebb jog-
körű felsőházi tagság inkább csak dekórumot, mint tényleges beleszólást jelen-
tett a politika intézésébe.12 Nem beszélhetünk az arisztokrácia túlzott befolyásá-
ról a kormányban sem. 1920 és 1944 között 13 kormány váltotta egymást, ben-
nük összesen 15 arisztokrata vállalt miniszteri posztot, közülük kettő volt mi-
niszterelnök, és hét volt azoknak a száma, akik egynél több kabinetben is betöl-
tötték többnyire ugyanazt a tárcát. A tendencia tehát egyértelmű, az arisztokrácia 
soraiból kikerülő politikusok visszaszorultak, 1932-t követően pedig gyakorlati-
lag el is tűntek.13 Ezzel szemben igen jelentős befolyással bírtak az államhatalom 
legkülönbözőbb területein a gentry-középosztálybeli társadalmi rétegek. Például 
a Horthy-kori kormányok vezető tisztségviselői zömmel olyan hivatásos bürok-
raták közül verbuválódtak, akik az államtól független megélhetési forrással igen 
ritkán rendelkeztek, viszont jelentékeny hányaduknak, úgy egyharmaduknak volt 
egyetemi végzetsége. A tisztikart is figyelembe véve ez az arány elérte a 50%-
                                                
11 BARTA Róbert: Az egységes párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as 
években. Történeti tanulmányok. III. Debrecen, 1994. 103-115. 
12 A felsőház felépítésére, szerepére. PÜSKI Levente: A felsőház felépítése és társadalmi összetéte-
le az 1920-as években. Múltunk 1993. 4. 119-137. illetve Püski Levente: A politikai elit változása 
1919 után. In. Hatalom és társadalom a XX. századi Magyar történelemben. Szerk.: VALUCH 
Tibor. Budapest, 1995. 400-407. 
13 GYÁNI Gábor-KÖVÉR György: Magyarország társadalomtörténete. Osiris Kiadó, Budapest, 
1998. 193-198. 
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ot.14 Bánffy háttérbe szorulását e politikai-társadalomtörténeti folyamat jegyében 
is értelmezhetjük.  

Az 1926-os év fordulópont volt Bánffy Miklós életében, visszatért Erdélybe 
és felvette a román állampolgárságot. Mivel teljes körű politikai jogait csak tíz 
évvel a román állampolgárság megszerzése után nyerhette el, ezért az irodalmi 
életbe kapcsolódott be. Tettének jelentőségét mutatja, hogy hazatérését követően 
fogadta a román király, illetve Avarescu miniszterelnök és Octavian Goga kul-
tuszminiszter, akik szerették volna Bánffy hazatérését úgy beállítani, mintha az 
Románia Erdély feletti jogos uralmának a beismerése lett volna. Bánffy termé-
szetesen ezt az értelmezést határozottan visszautasította, de egyúttal hangot adott 
azon szándékának, hogy jelenlétével igyekszik a lehető legbékésebb módon 
egyengetni a magyar és a román lakosság közötti jó viszonyt, nem utolsósorban 
az erdélyi magyarság jól felfogott érdekében. Bánffy ilyetén hozzáállását Avar-
escu és Goga örömmel fogadta. Amikor pedig az iránt érdeklődtek, hogy fogja e 
vitatni és támadni azt a tényt, hogy Erdély Románia szerves része, Bánffy nyíl-
tan a tudtukra adta, hogy az erdélyi magyarság nyelvével és kultúrájával kíván 
foglalkozni, és ehhez a munkájához kéri egyértelmű, fenntartásoktól mentes 
támogatásukat. Azt is kijelentette, hogy már csak azért sem kíván ilyetén ügyek-
kel foglalatoskodni, mivel az a magyar kormány feladata és hatásköre.15  

Az 1926 utáni korszak Bánffy Miklós, az író, irodalomszervező aranykora. 
Ekkor jelentek meg nagyregényei, a Reggeltől estig (1927), a Fortélyos Deák 
Boldizsár memoriáléja (1931) és az Erdély történet című trilógiája (Megszámlál-
tattál... 1934, És híjával találtattál... 1937, Darabokra szaggattatol... 1940), Az 
1942-ben megjelent Farkasok című kötetében húszra bővítette novelláit. Marti-
novics című drámáját pedig 1929-ben Budapesten is bemutatták Ódry Árpád, 
Csortos Gyula és Tímár József szereplésével. A darabot és annak jakobinus-
forradalmi gondolatkörét a korabeli magyar hivatalos közvélemény azonban 
megbotránkozva vette tudomásul.  

Bánffy fő tevékenysége ebben az időszakban az Erdélyi Helikon nevű írói 
csoportosulás szellemi irányítása volt. A Helikon tevékenysége olyannyira is-
mertté vált, hogy Bánffy magyarországi körútra utazott társaival: Kemény Já-
nossal, Kós Károllyal, Nyírő Józseffel, Tamási Áronnal és Dzsida Jenővel. Meg-
fordult többek között Székesfehérváron, Pécsett, Sopronban, Szegeden, Szolno-
kon, Kecskeméten, Nyíregyházán, Debrecenben. A körút anyagi sikereket, céh-
tagokat és előfizetőket hozott. A román írók között pedig rövid időre szinte di-
vattá vált a magyar irodalom, 1934-ben jelent meg Octavian Goga fordításában 
                                                
14 GYÁNI-KÖVÉR i. m. 208-215. 
15 Ld. MAROSI Ildikó: A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. Kriterion Kiadó, 
Bukarest, 1980.  
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Az ember tragédiája románul. Ugyanebben az évben vállalta el Bánffy Az ember 
tragédiájának a szegedi szabadtéri játékokon való rendezését (Ádám: Lehotay 
Árpád, Éva: Tőkés Anna, Lucifer: Csortos Gyula), s az eseményen nagy feltű-
nést keltve megjelent Octavian Goga is.  

A magyar irodalmi élet erdélyi megszervezésében Kós Károly, Kuncz Ala-
dár, Remenyik Sándor, Kemény János és Bánffy Miklós voltak a kezdeménye-
zők. Ebben az időszakban gazdag volt az erdélyi magyar folyóirat-kiadás, 1921-
ben megindult a Pásztortűz című folyóirat, majd 1928-ban az Erdélyi Helikon, 
amely az 1924-ben alakult Erdélyi Szépmíves Céh munkáját segítette, és amely-
nek munkájában Bánffy is tevékenyen részt vett. Az Erdélyi irodalom ebben az 
időszakban az önvizsgálatot, a magyarság öntudatának az erősítését, nyelvében 
és hazájában való megmaradását, értékeinek megőrzését, fejlesztését tűzte ki 
célul. Az értelmiségiek közül sokan az ún. transzilvanizmus hívei lettek, amely a 
történelmi tapasztalatokra támaszkodva, Erdélynek és az erdélyi magyarságnak 
különleges szerepet szánt, és mindenekelőtt az együtt élő népek megbékélésé-
ben, érzelmi közeledésében kereste a kiutat. Ez a mentalitás teljes mértékben 
Bánffy sajátja volt. Megerősödött a társadalmi problémák iránti érzékenység is, 
írók és társadalomkutatók rajzolták meg a székelység és az erdélyi magyar vá-
rosok szociális feszültségeit, mások a paraszti világ idilljét, misztikumát, népme-
sei hangulatát ábrázolták. Sajátos feladatot jelentett a kor magyar szellemi élete 
számára a román irodalom megismerése és megismertetése. Az erdélyi magyar 
írók közül sokan vállaltak közvetítő szerepet a román és magyar irodalom kö-
zött. A román írók közül Octavian Gogával, Emil Isackal és Victor Eftimiuval 
alakult ki együttműködés.  

A marosvécsei Helikont azonban Pomogáts Béla szerint nem lehet sem moz-
galomnak, sem irányzatnak tekinteni, mivel tagjait nem fűzte össze közös ideo-
lógia.16 Valóban, Bánffy konzervativizmusát, Ligeti Ernő polgári radikalizmusát 
és Kós Károly népi demokratizmusát nehezen lehetett közös nevezőre hozni. 
Nem beszélve a szervezettség teljes hiányáról. A társaság egyetlen szervező 
ereje a közös ügy és a közös felelősség, egyetlen „tagsági igazolványa” pedig 
Kemény János minden nyáron elküldött baráti meghívólevele volt. Szabad és 
kötetlen együttműködésre szólított fel az „alapító okirat”, mint ahogyan Kemény 
János 1926. június 17-ei meghívója is: „Ennek a vécsei találkozónak az volna a 
célja, hogy irodalmi terveinket, szándékainkat megbeszéljük és együttes, alapos 
tanácskozásban mintegy helyzetképet vegyünk fel az erdélyi irodalom mai álla-
potáról és jövő lehetőségeiről.”17 
                                                
16 POMOGÁTS Béla: A transzilvanizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Akadémia Kiadó, Buda-
pest, 1983. 200-204. 
17 A levél szövegét közli: LIGETI Ernő: Súly alatt a pálma. Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 1941. 88. 
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A marosvécsei tömörülés a polgári humanizmus jegyében jött létre, megér-
tésre törekedve a többségi nemzettel és a többi kisebbséggel, az európai művelt-
ség igényének hangot adván, nem támogatva azokat a konzervatív és nacionalis-
ta törekvéseket, amelyek a magyar-párti vezetőség politikájában öltöttek testet. 
A helikoni csoport létrejötte természetesen kompromisszumot jelentett, s a meg-
egyezés érdekében fogadták el Bánffy Miklós „vezető szerepét” (Elnök: Bánffy 
Miklós. Igazgatósági tagok: Berde Mária, Tabéry Géza, Kádár Imre, Kemény 
János báró, Kuncz Aladár, Kós Károly. Felügyelő bizottság: Gyallai Domokos, 
Ligeti Ernő, Szentimrei Jenő. A folyóirat főszerkesztője Kisbán Miklós néven 
Bánffy Miklós, szerkesztője Áprily Lajos.).18 Az első Helikoni találkozó jegyző-
könyve megfogalmazta a közös szándékot, ami nem más volt, mint a népneve-
lés, az irodalom és a művészetek ápolása, mert a romániai magyar kisebbség 
nemzeti jövője megköveteli, hogy vezetőik a kulturális élet törekvéseire helyez-
zék a hangsúlyt az erdélyi magyarság megmaradása érdekében. Bánffy tevé-
kenysége elnökként és főszerkesztőként nem csupán a „gazdasági” (gazdasági 
beszámolók, valamint 1934-ben őt bízzák meg a Szépmíves Céh jogi formájának 
a megváltoztatásával, betéti társaságból részvénytársasága alakításával) és szer-
vezési ügyek (kamaraszínház terv, líceum-sorozat, bukaresti Helikon-estély) 
vitelére szorítkozott, hanem aktívan részt vett a marosvécsi találkozókon. Fel-
szólalásaiban figyelmeztetett arra, hogy a Helikonban különböző irodalmi irá-
nyok vannak, amelyeket meg kell jeleníteni, valamint tárgyilagos formában a 
román irodalommal is szükséges foglalkozni. A Szépmíves Céh román íróktól 
novelláskötetet is kiadott magyar nyelven (a Helikon íróinak fordításában), a 
Brassói Kamaraszínház pedig előadta Viktor Eftimiu Prométheusz című tragédi-
áját. 

Bánffy 1926 és 1938 között a nyílt politizálástól ugyan távol maradt, de mint 
az Ellenzék című kolozsvári napilap főrészvényesének, az Erdélyi Református 
Egyház főgondnokának, és a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank igazgató-
sági elnökének kivételes helye volt az erdélyi közéletben. Helyét és szerepét 
Mikó Imre így jelölte ki: „Egyéniségének ritka sokoldalúsága, minden iránt 
érdeklődő rugalmas szelleme, amellyel otthonos volt a gazdasági és társadalmi 
életben éppúgy, mint az irodalomban és a művészetben, de még inkább nagy 
politikai múltja, a román kormány előtt is érdekessé tette a nevét, főként mióta a 
Magyarországhoz való közeledés gondolata állandó napirendre került.”19 

                                                
18 Az Erdélyi Helikon működésére, vitáira ld. POMOGÁTS Béla i. m., illetve Balogh Piroska: 
Transzilvanizmus: Revízió vagy regionalizmus? In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás 
1920-1953. Szerk.: ROMSICS Ignác. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 156-174. 
19 MIKÓ Imre: Huszonkét év. Optimum Kiadó, Budapest, 1941. 218-219. 
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Bánffy Miklós aktívan az 1938-1941-es válságos időszakban kapcsolódott be 
újra a politikai életbe. 1938-től a Magyar Népközösség (vagy Magyar Népi Kö-
zösség) vezetője volt. Ezt a feladatot saját bevallása szerint, azért vállalta, mert a 
román és a magyar nép megegyezését és erdélyi magyar népünknek nyugalma-
sabb életét vélte ily módon biztosítani.20 A Magyar Népközösség az 1938-ban 
bevezetett királyi diktatúra Újjászületés Frontja néven létrehozott állampártja 
keretében, mint annak magyar nemzetiségi osztálya jött létre és működött. Lapja 
az 1888 és 1944 között megjelent Kolozsvári Ellenzék lett, amely a román főha-
talom alatt konzervatív-liberális politikai napilapként működött. Az újság Kuncz 
Aladár által szerkesztett vasárnapi melléklete – a Helikon előtti időszakban – 
fontos irodalomszervező szerepet töltött be. A lap a királyi diktatúra éveiben a 
Magyar Népközösséghez és elnökéhez, Bánffy Miklóshoz állt közel. Vasárnapi 
Szó című heti melléklete (1939-1940) a Vásárhelyi Találkozó örökségével pró-
bált szembenézni. A pártok feloszlatása, a korporatív rendszer hivatalos megte-
remtése után létrejött Magyar Népközösség, a magyarság kulturális és gazdasá-
gi-társadalmi képviseletének ellátására alakult. Ekkor indultak tárgyalások egy 
új kisebbségi statútumról is, amely különösen az oktatásban, a kulturális intéz-
mények és az egyházak működésében ígért javulást. A tartós nemzeti elnyomás 
és az eluralkodó belpolitikai káosz eredményeként azonban az erdélyi magyar-
ság többsége ebben az időszakban már szkeptikusan tekintett az ilyen egyezke-
dési kísérletekre, és sorsának jobbra fordulását inkább külső tényezőktől várta.  

A második bécsi döntést követően Bánffy Miklós lemondott a Magyar Nép-
közösség éléről, mivel Teleki Pál miniszterelnök politikáját több szempontból 
helytelennek tartotta. Bánffy ellenezte a kiutasításokat és azok szerinte emberte-
len formáit, mert úgy vélte, hogy a kiutasítások a legjobb román elemeket érin-
tik, és lehetetlené teszik, hogy megfelelő számú képviselő és felsőházi tag bejut-
hasson a magyar parlamentbe. Ezt ő szükségesnek tartotta volna, két okból is: 
egyrészt a magyar-román megbékélés lehetősége, másrészt Magyarország ked-
vezőbb külföldi megítélése miatt. 1940 nyarától 1943-ig hozzávetőlegesen 
193.093 román nemzetiségű állampolgár hagyta el Magyarország (benne Észak-
Erdély) területét és menekült át Romániába. Ez alatt az idő alatt a román nacio-
nalizmus, sovinizmus is felerősödött Dél-Erdélyben, ennek során mintegy 
150.000 magyar nemzetiségű román állampolgárt üldöztek el a szülőföldjükről. 
Mindkét országban a minimumra csökkentették a nemzetiségi nyelveken kiadott 
sajtót és folyóiratokat.21 Bánffy bírálta Teleki iskolapolitikáját is, mert szerinte 
az oktatást román vonatkozásban is a felekezeti iskolák legszélesebb mérvű en-

                                                
20 Ld. R. L. BÁNFFY Miklós: A magyar politika kritikája. 16. 
21 Tanulmányok Erdély történetéről. Szerk.: RÁCZ István. Csokonai kiadó, Debrecen, 1988. 177-178. 
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gedélyezése útján kellene megoldani. Ez ügyben többször föllépett Teleki Pál 
miniszterelnöknél. Bánffy egyébként 1940 őszétől a magyar felsőház tagja volt, 
és annak külügyi bizottságában foglalt helyet. Visszaemlékezése szerint a felső-
ház külügyi bizottságának 90 százaléka háborúellenes volt, és szinte minden 
ülésen felszólaltak óvva intve a kormányt, nehogy Magyarországot háborúba 
engedjék sodortatni. Ezen álláspont fő képviselői Bethlen István, Szüllő Géza 
valamint Sigray Antal voltak.22 

Bánffy 1943-ban vállalt újból diplomáciai feladatot. 1943 kora tavaszától 
Kállay Miklós magyar miniszterelnök nemcsak a nyugati hatalmak felé keresett 
Magyarország jövőjét illetően kapcsolatokat, de a Duna-medencei területi prob-
lémák háború utáni megoldását is a fontosnak tartotta, és nem habozott egyéni 
módon, nemegyszer vakmerően új utakon járni. Így például 1943 májusában 
összeköttetést teremtett Draza Mihajlovic jugoszláv tábornokkal, a Londonban 
székelő jugoszláv királyi kormány hadügyminiszterével, aki csetnikjeivel mind a 
németek ellen, mind a kommunista Tito partizánjai ellen harcolt. A magyar kor-
mányfő hajlandónak mutatkozott Mihajlovicot egyenlő félként elismerni, titkos 
közvetítők útján pedig sajnálkozását fejezte ki az 1942-es újvidéki vérengzésért, 
és megígérte, hogy felelősségre vonja a bűnösöket. Felvetette a magyar déli ha-
tárok jövőbeni rendezésének kérdését is, csak azt kívánta, hogy amennyiben az 
angolszász csapatok a Balkán felől közelítenék meg Magyarországot, az őket 
kísérő jugoszláv királyi csapatok álljanak meg a jelenlegi magyar határoknál. A 
határok végső megvonását pedig bízzák mindketten a háború utáni békekonfe-
renciára. Szlovákiával szemben is történtek bizonyos lépések. A magyar kor-
mány álláspontja az volt, hogy a közös jövő érdekében a szlovákok ismerjék el a 
háború utáni érvénnyel is az akkori északi magyar határokat. Ennek fejében a 
magyar kormány lemondana Szlovákiával szemben a további területi igényekről.  

Kállay Romániát sem hagyta ki a békéltető terveiből. 1943 elején, Sztálin-
grád után úgy látszott, mintha a hivatalos román politika is engedne addigi ma-
gabiztosságából. Ion Antonescu tábornagy kezdett józanabbul gondolkodni a 
német szövetségről, nem utolsósorban annak hatására, ahogyan a német hadve-
zetés az előző hónapokban bánt a román csapatokkal. A Vörös Hadsereg elő-
nyomulása és sikerei nyugtalanították a román kormányfőt, valamint a bukaresti 
kormánykörök is számoltak az angolszászok hamarosan bekövetkező balkáni 
partraszállásával de csak sötétben tapogatóztak Budapest szándékait illetően. 
Felmerült tehát a kérdés, hogy nem kellene-e mérsékeltebb álláspontra helyez-
kedni a magyarokkal szemben. A németekből való kiábrándultság és a szovje-
tektől való félelem késztette a román diplomáciát arra, hogy közeledjen Magyar-

                                                
22 R.L. BÁNFFY Miklós: A magyar politika kritikája. 2. 
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országhoz. Mihail Antonescu román külügyminiszter, hangoztatni kezdte, hogy 
Románia nem ragaszkodik az 1920-as trianoni határok sérthetetlenségéhez, és 
elképzelhetőnek tartja a meglévő határok bizonyos korrekcióját, természetesen 
lakosságcserével összekötve. Kállay kapott az alkalmon, de válasza, amellyel a 
Maros vonaláig terjedően jelentette be Magyarország igényét Erdélyre, kiábrán-
dította Mihail Antonescut. A két ország közeledése így mindjárt az elején zá-
tonyra futott.  

Hasonló kudarccal végződött 1943 júniusában egy másik kísérlet is. 1942 vé-
gén egy bukaresti bankigazgató kereste fel Bethlent, és arról tájékoztatta, hogy 
Maniu találkozni szeretne vele a két ország jövőjének megvitatása céljából. 
Ugyanebben az időben Mihail Antonescu román miniszterelnök-helyettes dip-
lomáciai úton ismételten a két kormány küldöttjeinek találkozóját javasolta a 
második bécsi döntés óta mélyponton lévő román-magyar kapcsolatok „normali-
zálása”, valamint „a jövő gondjai és a szláv veszély” megbeszélése céljából. A 
román kezdeményezések hátterében ugyanaz állt, mint a magyar különbéke-
kísérletek mögött, történetesen a német vereség felismerése, és a jövő biztosítá-
sának a szándéka, esetleg közös akció keretében. Maniu a liberális párt elnöké-
vel, Constantin Bratianuval már hónapok óta azon munkálkodott, hogy egy eset-
leges román különbéke dolgában megegyezzék a nyugati hatalmakkal. Maniu 
meghívása kifejezetten Bethlennek szólt, ő azonban a nyugatbarát magyar ellen-
zék informális vezetőjeként aligha utazhatott volna Bukarestbe a németek tudta s 
így a kapcsolatfelvétel azonnali lelepleződésének a veszélye nélkül. Bethlen 
ezért Bánffy Miklóst kérte fel közvetítésre. Antonescu tábornok 1943. március 
27-ei táviratában jelezte, hogy kész fogadni, s így Bánffy 1943 júniusában uta-
zott Bukarestbe.23 A román és a magyar fél mindent megtett annak érdekében, 
hogy a találkozó titokba maradjon, Bánffynak a küldetése leplezésére a Magyar 
Kereskedelmi Bank részéről megbízó levele volt, így hivatalosan azzal a céllal 
utazott Romániába, hogy tisztázzon néhány függő ügyet a Marmaros and Blanc 
bankházzal, illetve a Phönix vegyi céggel. Bánffy hivatalosan a magyar kor-
mányt képviselte, és Antonescu megbízottjaival Mironescu-val (volt miniszter-
elnök és külügyminiszter) tárgyalt. Ám titokban a Bethlenhez hasonlóan ellen-
zéki és nyugatbarát Maniuval is folytatott megbeszéléseket. Bánffy és a román 
vezetők tárgyalásai újból bebizonyították, hogy a két ország nagyhatalmi kény-
szer és közreműködés nélkül képtelen bármiféle békés megegyezésre. A nem 
hivatalos magyar-román eszmecsere közös kiindulópontja a hadi helyzet volt. A 
két tárgyaló fél abban megegyezett, hogy a németek valószínűleg máris elvesz-
                                                
23 Bánffy diplomáciai útlevelét 1943. április. 22.-én állították ki. Bánffy titulusa az útlevélben: 
belső titkos tanácsos, az útlevélben található pecsét dátuma: 1943. július. 30. R. L. Bánffy Miklós 
iratai. I. csomó 1/ 9.-sz.-on.  
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tették a háborút. Hasznosnak látszott tehát, hogy Magyarország és Románia 
valamiféle együttműködést hozzon létre, azzal a céllal, hogy a tengelyhatalmak-
tól elszakadva a nyugati szövetségesek oldalára álljon. A tárgyalások azonban 
mindjárt az elején megrekedtek. Bánffy szerette volna, ha a románok elfogadják 
a második bécsi döntést tárgyalási alapnak. A román kormány képviselője azon-
ban kitartott amellett, hogy az 1940-ben elszakított területek visszaadása nélkül a 
két ország érdemi együttműködéséről nem lehet szó.  

Nem jártak több sikerrel Bánffynak a román ellenzékkel folytatott tárgyalásai 
sem. Bethlen Maniunak küldött üzenetében kifejtette, hogy Németország elvesz-
tette a háborút, s így ebben a pillanatban két dolgot tehetnek. Az egyik, hogy a 
két ország béke-párti erői összefognak, és a háborúból való kilépéssel megrövi-
dítik azt, elkerülve országaik hadszíntérré válását. A másik szükséges lépés az 
lenne, hogy beismerve Erdély kérdésében megegyezési képtelenségüket a végle-
ges döntést a nagyhatalmakra bízzák, és addig elfogadják a pillanatnyi status 
quot. Maniu minden felvetésre kitérő választ adott, a Duna-konföderáció eszmé-
jével példálózott, valamint a szlovák-magyar és szerb-magyar megegyezés fon-
tosságát emlegette. Erdély hovatartozására reflektálva arra utalt, hogy a „nép-
szenvedély” felett uralkodni nem lehet. Maniu mellébeszéléséből Bethlen és 
Bánffy egyaránt arra a következtetésre jutott, hogy az 1942-es meghívás és 1943 
júniusa között a román politika feltehetően Benestől olyan ajánlatott kapott, 
amely egy kisantant-szerű együttműködés fejében Románia régi határainak a 
visszaállításával kecsegtetett. Benes 1943. decemberi találkozója Sztálinnal 
megerősítette gyanújukat.24 

Bánffy az ország német megszállását tragédiaként élte meg. A megszállás hí-
rére 1944. március 19-én személyesen érdeklődött a várban Szentmiklósy An-
dortól a külügyminisztérium politikai osztályának vezetőjétől, hogy pontosan mi 
történt „azon” a végzetes találkozáson a „Führer”-nél Klessheimben. Szentmik-
lósyval egyetemben, Bánffy is úgy vélte, hogy a német megszállás rendkívüli 
mértékben megnehezíti Magyarország háborúból való kiválását. S ezáltal sajnos 
nagyon valószínű, hogy Magyarországon is végig söpör a háború minden bor-
zalmával, mérhetetlen pusztítást és szenvedést okozva Magyarország számára. 
Bánffy ezért elhatározta, hogy megpróbál bejutni Horthyhoz, hogy egy kihallga-
tás keretében megpróbálja rábeszélni a kormányzót, hogy az adott helyzetben a 
legjobb megoldás mindenképpen az lenne, hogyha lemondana, és kijelentené, 
hogy Magyarország felmondja a német szövetséget.25 A találkozó Horthyval az 
adott helyzetben és időpontban azonban teljesen lehetetlen vállalkozás volt. Erre 

                                                
24 Ld. ROMCICS Ignác i. m. 292-293. valamint R.L. BÁNFFY Miklós: A magyar politika kritikája. 3-6. 
25 R.L. BÁNFFY Miklós: A magyar politika kritikája. 8-13. 
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csak Balogh Edgár és a Kolozsvári Magyar Tanács megbízásából 1944 szeptem-
berében került sor.  

Magyarország 1944 nyarára válságos helyzetbe került. Az események egyre 
inkább egy jövendő katasztrófa rémképét vetítették előre. A háború utolsó idő-
szakában a német hadvezetés Magyarországnak kulcsszerepet szánt a német 
hadsereg balkáni visszavonulásával kapcsolatos délkelet-európai stratégiai terv-
ében. Az ország bel és külpolitikai mozgástere rendkívül beszűkült. Egyre in-
kább világossá vált az is, hogy Magyarország nem számíthat angolszász katonai 
felszabadításra, és a Szovjetunió megkerülésével lehetetlen fegyverszünetet köt-
ni. A románok augusztus 23.-i kiugrása némiképp növelte a magyar politika 
mozgásterét, és lehetővé tette Horthy számára a németbarát Sztójay Döme mi-
niszterelnök menesztését, és a Lakatos-kormány kinevezését. A háborúból való 
kiválást feladatául kapó Lakatos Géza miniszterelnök azonban politikai tapaszta-
latlansága miatt nehézkesen látott hozzá a magyar kiugrás megvalósításához. A 
kezdetben jó ötletnek tűnő, és jól is induló dél-erdélyi magyar hadműveletekről 
meg nagyon hamar bebizonyosodott, hogy kivitelezhetetlen, és meghaladja Ma-
gyarország katonai lehetőségeit. Így nem meglepő, hogy a moszkvai román-
szovjet fegyverszünet hírére (1944. szeptember 12.) és látva a magyar csapatok 
katasztrofális erdélyi vereségeit Bánffy habozás nélkül vállalta a Kolozsvári 
Magyar Tanács megbízását. Az erdélyi harcok beszüntetésére, Kolozsvár nyílt 
várossá nyilvánítására és a szovjetekkel kötendő fegyverszünet megkötésére 
szerette volna Horthyt rábeszélni, s az Erdélyi Magyar Tanács 1944. szeptember 
9.-ei keltezésű levelét is magával vitte.26 Szeptember 15-én érkezet meg Buda-
pestre. Másnap délelőtt Ambróczy kabinetfőnök közbenjárására Horthy szemé-
lyesen fogadta. Bánffy a kihallgatáson azt a véleményt képviselte, hogy most 
már föltétlenül szükséges, hogy Magyarország szakítson a németekkel, és Ro-
mánia példájára fegyverszünetet kérjen a szövetséges hatalmaktól. Horthy elv-
ben ugyan elfogadta Bánffy álláspontját, de az országban állomásozó nagyszámú 
német katona miatt óvatosságra intett. Ugyanakkor megbízta Bánffyt, hogy Er-
délybe visszatérve vegye fel a kapcsolatot Dálnoki Veress Lajos hadseregpa-
rancsnokkal, és adjon át neki egy üzenetet. Ebben a Kormányzó arra kérte Dál-
nokit, hogy a szovjetekkel való fegyverszünet megkötése érdekében keressen 
egy megbízható, oroszul jól beszélő tisztet, aki át tudna meni a szovjet arcvonal 
parancsnokához a fegyverszüneti tárgyalások felvételére.27  

Bánffy Miklós 1944. szeptember 17-én érkezett vissza Kolozsvárra, ahol át-
adta Dálnoki Veress Lajosnak a Kormányzó üzenetét tartalmazó pár sort. Bán-
                                                
26 A levél szövegét közli. GOSZTONYI Péter: A Magyar honvédség a második világháborúban. 
Európa Kiadó, Budapest, 1995. 352. 
27 R.L. BÁNFFY Miklós: A magyar politika kritikája. 6-8. 
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ffynak mindössze annyit sikerült elérnie Horthynál, hogy Kolozsvárt kiürítették, 
így nem szenvedet jelentős károkat, amikor átvonult rajta a front.28 Ugyancsak 
Balogh Edgár kérésére 1944. október 9-én újból Pestre utazott, de már nem tu-
dott találkozni Horthyval. 1944. október 12-én visszaindult Erdélybe, ahová 
azonban már nem érkezett meg a front miatt. Ugyanezen a napon egy visszafelé 
vonuló SS különítmény teljesen kifosztotta és felgyújtotta bonchidai kastélyát. 
Bánffy a sikertelen magyar kiugrást és a nyilas hatalomátvételt Budapestre érve 
élte át. A nyilasok hatalomátvétele miatt azonnal (1944. október 17.) lemondott 
felsőházi tagságáról, azzal az indokkal, hogy ezt követően (nyilas uralom) ma-
gyar törvényhozásról többé szó sem lehet.29 Budapest ostromát Budapesti laká-
sán (Reviczky utca 5) vészelte át, majd 1945 tavaszán haladéktalanul visszatért 
Kolozsvárra. Itt bekapcsolódott az újjáépítésbe, színművet írt az ellenállási moz-
galomról, és megjelent egy regénye is Bűvös éjszaka címmel. 

Bánffy Miklós politikai szerepe ezzel tulajdonképpen véget is ért. A háború 
után Romániában újra és újra bizonyítania kellet, hogy 1944 őszén nem a néme-
tekkel együtt menekült el, hanem ugyanazért szállt síkra, amiért Románia 1944. 
augusztus 23-án. Romániában ekkortájt jelentős mértékben romlott az erdélyi 
magyarság helyzete, fokozódott elnyomásuk. Azzal ugyanis, hogy Románia 
kiugrott a háborúból és a szövetségesek oldalán hadba lépett a hitlerista Német-
ország ellen, szükségszerűen háborúba keveredett – a román nacionalisták leg-
nagyobb elégtételére – a háborúból kiugrásra képtelen Magyarországgal is. Ez 
pedig 1944-ben és azt követően is alapvetően megváltoztatta az erdélyi magya-
rok státusát: a kényszerűségből megtűrt, ellenszenvvel kezelt, diszkriminált ki-
sebbség, máról holnapra utolsó csatlós, az ellenség ötödik hadoszlopa lett. A 
szovjet érdekszférába került Romániában a többi kelet-közép-európai államhoz 
hasonlatosan hamarosan hatalomra kerülő kommunista párt gyökeres társadalom 
átalakító munkájának eredményeképpen, pedig teljes mértékben megsemmisül-
tek az erdélyi magyarságot „védő” civil szervezetek. Az erdélyi magyar arisztok-
rácia anyagi és társadalmi pozícióinak felszámolásával pedig jelentős mértékben 
csökkent az erdélyi magyarság azon rétegeinek száma és ereje, amelyek hatéko-
nyan képesek lehettek volna megakadályozni az erdélyi magyar nyelv és kultúra 
sorvadását. 1945 után Bánffynak az erdélyi irodalmi életbe való bekapcsolódási 
törekvései kudarcot vallottak. 1946-ban Emil Isac kolozsvári román író, a fővá-
ros legnagyobb példányszámú napilapjában a Románia liberá hasábjain éles 
támadást indított Gaál Gábor, a Korunk volt főszerkesztője ellen. A „Nyílt levél 
                                                
28 Az eseményekre ld.: CSATÁRI Dániel: Forgószélben. A magyar-román viszony 1940-1945. 
Optimum Kiadó, Budapest, 1968. 
29 Bánffy levelének másolata, amit br. Perényi Zsigmondnak a Felsőház Elnökének írt megtekint-
hető R. L. Bánffy Miklós iratai I/9. számon.  
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Gaál Gábor úrnak” című cikkében azt kérte számon a címzettől, hogy miért tá-
mogatja a „Kisbán Miklós álnéven jelentkező” gróf Bánffy Miklósnak az új 
irodalomba való becsempészését. Cikkében Isac Bánffyt, mint Horthy hűséges 
kiszolgálóját, reakciós mágnásnak, íróként pedig tehetségtelen dilettánsnak mi-
nősítette, akinek semmi keresnivalója „annyi derék, demokrata magyar író tár-
saságában”.30 Isac háborgásának oka, hogy a Gaál (fő)szerkesztésében 1946 
júniusától megjelenő kolozsvári Utunk rendszeresen közölt Kisbán Miklós-
írásokat.31  

Az ellene felhozott igaztalan vádak mélyen érintették Bánffyt. Világossá vált 
a számára, hogy a háború utáni Erdélyben és Romániában nincsen számára jövő; 
ezért ismételten szülőföldje elhagyása mellett döntött. 1947-től sorozatosan kel-
lett kérvényeznie a Magyarországra való áttelepülését, míg végre azt 1949-ben 
engedélyezték. Budapestre érkezve Bánffy kapcsolatokat keresett magyar politi-
kusokkal, írókkal. Folytatni kívánta egyeztető munkáját a két nép, a két állam 
között, erre azonban a kor viszonyai között már nem volt lehetősége. A „vörös” 
Budapesten, már senki sem törődött gróf Bánffy Miklóssal. Budapesten halt meg 
1950. június 5-én. 

Bánffy egész életével, politikai pályafutásával és közéleti szerepével az erdé-
lyi magyarság megmaradásáért küzdött. A Bethlen István által fémjelzet konzer-
vatív politikai irányvonal képviselőjének számított, de ő nemegyszer árnyaltabb 
és mérsékeltebb véleményt képviselt, emberként és művészként egyaránt fogé-
kony volt az újra. IV. Károly koronázási szertartásán32 vagy az Állami Színhá-
zak33 élén eltöltött direktori éveiben számtalan bizonyítékát adta, hogy nyitott a 
változásokra. Úgyszintén az újra, az ismeretlenre való törekvés vezette Bánffyt 
akkor, amikor 1926-ban sokak megdöbbenésére visszatért Erdélybe. Ottani éve-
iben irodalmi pályája csúcsára érkezett, nagyregényei, ha irodalmi értéküket 
sokan vitatják is, kétségtelenül legsikerültebb alkotásai.34 Bánffy ezekben az 
                                                
30 TÓTH Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor sorsa és utóélete 
Romániában 1946-1986. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 42. 
31 Az Utunk tevékenységére, politikai szerepére ld.: TÓTH Sándor i. m. 1997. 43. 
32 1916. december 1-én Bánffy Miklós kapta a bizalmi megbízást Tisza Istvántól, hogy irányítsa 
IV. Károly koronázásának művészi rendezését. A szertartás lezárásaként IV. Károlynak katonai 
kitüntetéseket kellett átadnia a frontról hazatért, sebesült, megnyomorodott katonáknak, a jelenet 
mély megdöbbenést váltott ki a jelenlévőkből, és kis híján botrányba fúlt. Az eseményekre ld. 
BÁNFFY Miklós: Emlékeimből. Révai Kiadó, Budapest, 1943. 9-46. 
33 Bánffy Miklós 1912-1918 között gróf Zichy János vallás és közoktatásügyi miniszter megbízá-
sából a Nemzeti Színház és a Magyar Királyi Operaház intendánsa. Bánffy a konzervatív ízlésű 
színházi közvéleménnyel szemben kiharcolja Bartók Béla világhírű operáinak a bemutatását (A 
fából faragott királyfi 1917; A kékszakállú herceg vára 1918). 
34 Ld. Illés Endre előszavát. BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál… Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 
1982. illetve, POMOGÁTS Béla: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi Magyar iroda-
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években fáradhatatlan volt, a Helikon elnökeként kézben tartotta a Szépmíves 
Céh gazdasági ügyeit, kamaraszínházat és bukaresti Helikon estélyt szervezett, 
folyamatosan kapcsolatban állt a magyarországi és erdélyi irodalmi, politikai 
élet számos képviselőjével. Munkája eredményeképpen a harmincas évek a Tri-
anon utáni erdélyi magyar irodalom „aranykora”. Irodalmi, kultúra-szervezői 
sikerei mellett elmaradnak politikai eredményei, igaz nemcsak Bánffyn múlott, 
hogy a 1943-as bukaresti tárgyalásainak, illetve 1944 őszén Horthynál tett láto-
gatásának nem volt kézzelfogható eredménye. S az végképp nem az ő hibája 
volt, hogy majd két évtizedes erdélyi munkájának eredményeit nagyrészt elsö-
pörte az újabb világégés. Mégis, Bánffy Miklós a politikus-író és író-politikus 
azzal a munkájával, amelyet az erdélyi Helikon élén a magyar nyelv és kultúra 
erdélyi megmaradásáért folytatott, méltán tarthat számot az utókor figyelmére és 
elismerésére. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Imre László Szabó  

 
The public activity of Miklós Bánffy in Transylvania 

between 1926 and 1949 
 
Count Miklós Bánffy (1873-1950), Foreign Minister of Hungary after his resig-
nation decided to leave Hungary and moved to Transylvania. As Bánffy was to 
receive his political rights only in ten years’ time, he began literary, cultural 
work. His work as a chief of Helikon Transylvania contributed a great extent to 
the survival of two million Hungarians’ language and culture, who as a result of 
the Trianon peace-treaty found themselves in Romania. Miklós Bánffy and Ká-
roly Kós organized the writers’ group of Marosvécs, published books, literary 
periodicals, organized theatrical performances and charity parties. They intended 
to promote the Hungarian language and culture in Transylvania. Bánffy returned 
to politics in 1938. First he was the chief of the Hungarian National Community. 
This organization promoted Hungarian interests in Transylvania under The Roy-
al Dictatorship. Then he undertook a diplomatic commission. He had negotia-
tions with General Antonescu and the opposition parties of Romania and con-
cluded that both Hungary and Romania should cancel the German alliance as 
soon as possible and step out of the Second World War in 1943. A year later 
Bánffy met Governor Horthy and wanted to persuade him to finish the war and 

                                                                                                                    
lomból. Korona Kiadó, Budapest, 1988. 84-107. 



Szabó Imre László 184 

make peace with the Soviet Union. After the Second World War Bánffy was 
forced to leave Transylvania, because the new communist regime in Romania 
attacked him for his policy and his descent. Bánffy died on 5 June in 1950 in 
Budapest, Hungary. 
 




