
Több év ti ze des el hall ga tás után gróf Bánffy Mik lós ne -
ve, élet mű ve iránt meg élén kü lő ér dek lő dést ta pasz tal -
hat a XX. szá zad iro dal mi, po li ti kai éle té re kí ván csi ol -
va só. Ezt az ér dek lő dést bi zo nyít ják töb bek kö zött a ko -
lozs vá ri Po lisz Ki adó nál meg je lent Bánffy-könyvek.
Em lék ira tai, ös  szes no vel lái, Ma ro si Il di kó gon do zá sá -
ban  ki adott le ve le zé sei el ső sor ban az er dé lyi ma gyar
ol va sók kal is mer te tik  meg a múlt szá zad elő egyik leg -
szí ne sebb egyé ni sé gé nek, Bánffy Mik lós nak a mun kás -
sá gát. Az Er dé lyi tör té net leg újabb ma gyar nyel vű,
illeteve kül föl di, ide gen nyel vű ki adá sai, a Milolu cí mű
re gény el ső kö tet be li  2007-es meg je len te té se, a Bánffy
írá sa i val fog lal ko zó anya or szá gi és er dé lyi ta nul má -
nyok mind-mind ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy
egy re töb ben fel is me rik és meg fo gal maz zák: Bánffy
Mik lós el fe le dett élet mű ve nem ér de mel te meg sor sát.

Eb ben az is me ret ter jesz tő te vé keny sé gen te hát túl -
mu ta tó  – Bánffy iro da lom- és kul túr tör té ne ti, tör té nel -
mi-po li ti kai sze re pét fel tár ni, ki je löl ni óhaj tó –  fo lya -
mat ban igen fon tos he lyet fog lal el, már ter je del mé nél
fog va is, Ta kács Pé ter Bánffy Mik lós vi lá ga  cí mű köny -
ve. A két száz ol da las írás át fo gó ké pet kí ván nyúj ta ni
Bánffy Mik lós élet pá lyá já ról. Er re utal a könyv szer ke -
ze ti fel épí té se is. Két har ma da Bánffy csa lá di in dít ta tá -
sát, po li ti kai sze rep vál la lá sát, kul tú ra szer ve ző te vé -
keny sé gét dol goz za fel. Egy har ma da a no vel la-, re -
gény- és drá ma író Bánffyt mu tat ja be.  A szer ző a könyv
be ve ze tő fe je ze té ben meg ál la pít ja, hogy a XX. szá za di
ma gyar szel le mi élet ről mér ték adó vé le ményt al ko tók
(Ady End re, Schöpflin Ala dár, Gaál Gá bor, Kós Ká -
roly) a ma gyar kul tú ra ér té kes ré sze ként tar tot ták szá -
mon Bánffy al ko tá sa it. Va ló já ban  nem is iro dal mi, sok -
kal in kább po li ti kai te vé keny sé gét vi tat ták a két vi lág -
há bo rú kö zött, s ez utób bit az óta sem ér té kel ték meg fe -
le lő en. A szer ző sze rint iro dal mi mun kás sá ga már éle te
so rán kel lő mél ta tás ban ré sze sült, hi szen az írá sa it érin -
tő leg több kri ti ka va ló já ban Bánffy (ha lá lát kö ve tő év -
ti ze dek ben is) gró fi rang ja el len irá nyult. En nek leg -
nyil ván va lóbb pél dá ja ként mu tat ja be, ala pos bí rá lat nak
alá vet ve Il lés End re  A dilettante cí mű es  szé jét. Ugyan -
ak kor fel hív ja az ol va sók fi gyel mét Bánffy írá sa i nak
esz té ti kai egye net len sé ge i re is, s e je len ség oká ra vo -
nat ko zó le het sé ges ma gya rá za tok kal is szol gál. 

A Gróf Bánffy Mik lós éle te cí mű, hi vat ko zá sok ban
gaz dag fe je zet alfejzetei tár gyal ják az Er dély tör té nel -

mé ben ki emel ke dő sze re pet ját szó, szer te ága zó Tomaj
nem zet ség be li losonczi Bánffy csa lád tör té ne tét, Bánffy
Mik lós if jú ko rát és ne vel te té sét, IV. Kár oly ko ro ná zá sát
s a ko ro ná zás Bánffyra bí zott mű vé szi meg ter ve zé sét,
ope ra há zi in ten dáns sá gá nak hat évét, ke vés sé is mert el -
ső vi lág há bo rús éve it, az 1918–19-es for ra dal mi idő -
szak ról s egy ben Kár olyi Mi hály jel le mé ről, tör té nel mi
sze re pé ről al ko tott port ré ját, Bánffynak a Ma gyar or szá -
gon el ha ra pó zó bol se vis ta ve szély ről a győz tes ha tal ma -
kat tá jé koz tat ni igyek vő, vé gül si ker te len nyu gat-eu ró -
pai kül de té sét, a kül ügy mi nisz ter ség hez ve ze tő út ját, a
Ma gyar or szág szá má ra ro kon szen vet ke re ső 1920-as
lon do ni út ját és ter mé sze te sen nem utol só sor ban kül ügy -
mi nisz te ri te vé keny sé gét: Cseh szlo vá ki á val va ló egyez -
ke dé si kí sér le tét, Pécs vis  sza szer zé sét, Sop ron meg men -
té sét. A fel so rol ta kon túl az ol va só meg is mer he ti
Bánffynak a má so dik ki rály puccs ból szár ma zó kö vet -
kez mé nyek semlegesítésében ját szott sze re pét, né hány
ha zai po li ti kus el le ne irá nyu ló ke mény tá ma dá sát, a Ge -
no vá ban tar tott pán eu ró pai kon fe ren cia ese mé nye it, ta -
nul sá ga it, Ma gyar or szág Nép szö vet ség be va ló fel vé -
telének tör té ne tét, mely utób bit Bánffy Mik lós is egyik
leg fon to sabb dip lo má ci ai si ke ré nek tar tott.  

A bio grá fia Bánffy Mik lós alak ja leg na gyobb részt a
me mo ár író Bánffy szö ve ge i ből bom lik ki, hi szen a
könyv szer ző je az Em lé ke im ből me mo árt és a Hu szon öt
év cí mű em lék irat-tö re dé ket do ku men tum ként, Bánffy
sa ját ko rá nak ese mé nye i hez, el vál lalt köz éle ti sze re pe i -
hez fű ző dő vi szo nyá nak do ku men tu ma ként ke ze li, je -
lez ve, hogy a szép írói esz kö zök tu da tos és meg fe le lő al -
kal ma zá sa nem csor bít ja e do ku men tum jel le get. A szer -
ző né hol ki egé szí ti az em lék irat ok ál tal kö zölt ese mé -
nyek re vo nat ko zó ada to kat, oly kor kom men tál ja, vagy
ép pen pon to sít ja azo kat tör té né szek mun ká i ra hi vat koz -
va, a Bánffy-szöveg egyes so ra i nak ér tel me zé sé hez pe -
dig hát tér is me re tek köz lé sé vel kí ván kul csot ad ni (pl.
32.). Mind emel lett a szer ző ma ga is ér té kel, bí rál, le -
gyen szó a ko ra be li ese mé nyek ről, po li ti kai sze rep lők -
ről vagy a mai Ma gyar or szá gon han ga dó, saj tó ál tal
nép sze rű sí tett po li ti kai gon dol ko dás mód ról.

A kö vet ke ző fe je ze tek az Er dély be ha za tért gróf iro -
da lom szer ve zői te vé keny sé gén túl a no vel la-, drá ma- és
re gény írót mu tat ják be. Bár tech ni kai jel le gű prob lé má -
nak is mi nő sít he tő, az ol va só in do ko lat lan nak érez he ti a
Mű vész és a Ro má ni á ban fe je ze tek cím vá lasz tá sát, hi -
szen nem a Mű vész al fe je ze tei tár gyal ják Bánffy Mik lós
mű vé szi al ko tá sa it, a Ro má ni á ban egyik al fe je ze te fog -
lal ko zik vi szont Bánffy no vel lá i val. E no vel lák ko ra be -
li, majd a „kur zus-ide o ló gi ai és kri ti kai szempont»ok«”
(140.) ál tal meg ha tá ro zott fo gad ta tá sá nak is mer te té sét
kö ve tő en te ma ti ká juk for rá sá ul há rom él mény te rü le tet
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ne vez meg a szer ző, s ezek alap ján rend sze rez ve, kü lön -
bö ző szem pont ok ki eme lé sé vel  sor ra be mu tat ja, ér té -
ke li az em lí tett írá so kat. Az elem zés mód ja, nyel ve ze te
ar ról árul ko dik, hogy a könyv szer ző je min de nek előtt a
nagy kö zön ség nek kí ván tám pon tot nyúj ta ni ab ban,
mely Bánffy-novella te kint he tő esz té ti ka i lag ér té kes nek
és me lyik nem. Ily mó don prob lé mát lan nak vél he ti az
ol va só az esz té ti kai ér ték meg ha tá roz ha tó sá gát, amint
azt is, hogy mely Bánffy-művek te kint he tők iro dal mi,
szép iro dal mi al ko tá sok nak. Lejeune, Searle, Barthes,
Szá vai vo nat ko zó ta nul má nya i nak is me re té ben „Az
em lék ira tot mint nem szép írói mun kát fi gyel men kí vül
hagy va (…)” mon dat rész let az iro da lom el mé le te iránt
is ér dek lő dő ol va sót a fen ti  el kép ze lés (az em lék irat
nem szép írói mun ka) át gon do lá sá ra, vi ta tá sá ra ösz tö -
nöz he ti, de – re mé nyünk sze rint – az Em lé ke im ből cí mű
me mo ár és a Hu szon öt év cí mű „vis  sza em lé ke zés-tö re -
dék” (167.) el- vagy új ra ol va sá sá ra is in dít ja.

A Bánffy-regényeket be mu ta tó fe je zet  a Reg gel től
es tig és az Er dé lyi tör té net cí mű írá so kat vizs gál ja. Bár
a Reg gel től es tig me sé je „pri mi tív, (…) s itt-ott a csi -
nált ság íze ér zik raj ta” (164.), még is „si ke res lé lek ta ni
re gény” (161.). „Me sé lő epi ka, érzelemgazdag lí ra, (…)
so ha ki nem rob ba nó drá ma, és arc pi rí tó an ön mar can -
go ló, lé lek ta ni gyöt rő dés ez a mű” (166.). Az Er dé lyi
tör té net ki adá sa it, a ko ra be li és a hatvanas évek be li fo -
gad ta tá sát, a re gény két szá lon fu tó cse lek mé nyét, jel -
leg ze tes ka rak te re it be mu ta tó több mint húsz ol da las is -
mer te tő ben a szer ző hang sú lyo zot tan fi gyel mez tet
Bánffy kü lön le ges táj le író, jel lem áb rá zo ló, han gu lat te -
rem tő te het sé gé re. „Lev Tolsz toj mű vé szi te het sé gé vel
ve te ke dő re mek lés.” (189.) A mű vé szi al ko tás ér té ké re,
ér té ke lé sé re, be fo ga dá sá ra s ez utób bi val ös  sze füg gő
iro dal mi ká non ra vo nat ko zó né hány mon dat (189.) is -
mét fel kelt he ti az iro da lom lét mód já ra, ká non ra, kano -
nizációra, iro dal mi ká non kép ző dés re vo nat ko zó kér dé -
sek iránt ér dek lő dők vi tat ko zó ked vét.

A drá ma író Bánffyról szó ló fe je zet ben a könyv szer -
ző je igen fon tos meg ál la pí tást tesz. Esze rint Bánffy
Mik lós  „(…) leg tö ké le te seb bet a drá mai mű faj ban és a
szín pa don tu dott al kot ni”, (…) hi szen „iga zi mű fa ja a
drá ma volt” (191.). Ren de ző ként, szín pad- és kosz tüm -
ter ve ző ként is ki vá ló tel je sít ményt nyúj tott. E Bánffy-
drámákkal keletkezési sor rend jü ket kö vet ve is mer ked -
he tünk meg. A ko ra be li fo gad ta tás hoz ha son ló an a szer -
ző is a Nagy úr cí mű drá mát tart ja leg ér té ke sebb nek.
A kri ti kai vissz hang rész le tes be mu ta tá sa és a szín mű
cse lek mé nyé nek mély át élés sel tör té nő fel ele ve ní té se
meg győ zi az ol va sót ar ról, hogy e drá ma va ló ban
színésztpróbáló, nagy sze rű al ko tás. (A szer ző ál tal vissz -
hang ta lan nak tar tott  Az erő sebb cí mű da rab ról ér de mes

azon ban tud nunk, hogy Ka rin thy Fri gyes pa ró di át írt ró -
la Gróf Gyen gébb cím mel – In: Ka rin thy Fri gyes ös  sze -
gyűj tött mű vei. Pa ró di ák II. Ak kord K. 2004. 294–298.)

A köny vet zá ró két fe je zet (Az utol só po li ti kai sze -
rep és Az er dé lyi gróf meg hal ni Pest re jött)  Bánffy
Mik lós éle té nek utol só év ti zed ét mu tat ja be, je lez ve,
hogy az 1940–1943-as esz ten dők Bánffy „leg ku dar co -
sabb” és egy ben leg ke vés bé is mert évei (203.), il let ve
azt is, hogy a „ro má ni ai te vé keny sé gé nek mér le gét
(…) csak azt kö ve tő en ér té kel het jük, ha majd meg szü -
le tik a két vi lág há bo rú kö zött ki adott »ro má ni ai ma -
gyar fó ru mok« mo nog ra fi kus fel dol go zá sa” (202.).

A min de né ből ki fosz tott, tel je sen el le he tet le ní tett
Bánffy Mik lós éle te utol só hó nap ja it im már Bu da pes ten
tölt het te, fe le sé gé vel együtt. 1950. jú ni us 6-án, het ven -
hét éve sen hunyt el. Va ló szí nű, hogy a szá mí tó gép ör -
dö ge az oka a könyv ben té ve sen meg je lölt dá tum nak
(mely sze rint Bánffy Mik lós 1951-ben halt vol na meg).
Ta lán an nak is, hogy né hány mon dat szó sze rint meg is -
mét lő dik a könyv kü lön bö ző szö veg ré sze i ben. (pl.13.
és a 139–140.). Ha pe dig a meg le pő szó tár sí tá sok ra, jel -
zők hal mo zá sá ra, az adott szö veg kör nye zet ben szo kat -
lan szó ké pek re gon do lunk, meg ál la pít hat juk, hogy al -
kal ma zá suk ön cé lú nak lát szik, kü lö nö sen a be ve ze tő és
az elem zés nek szánt fe je ze tek nél, s ha tá suk ez eset ben
in kább je len tés el fe dő, sem mint je len tés-meg vi lá go sí tó.
(„Bánffy élet mű vét te kint ve ezek az […] esz té ti kán kí -
vü li vá dak a tör té ne lem és a po li ti ka köd fol tos dzsun ge -
lén má ig átsugároznak.” [15.]; „Nem több, és nem ke -
ve sebb ez a re gény, mint Má ria és Mag dol na iker-éle tét
ki töl tő és köl csö nö sen egy mást ke resz te ző nagy sze re -
lem tor zult szim fó ni á ja.” [161.])

A fen ti meg ál la pí tá sok mel lett azon ban el en ged he tet -
len hang sú lyoz nunk, hogy egé szé ben vé ve Ta kács Pé ter
köny ve is me ret gaz da gí tó, ol vas má nyos írás.  Nem csak
Bánffy Mik lós élet mű vé nek ér té ke lé se okán fon tos, de
azért is, mert egy je len tős köz éle ti sze mé lyi ség éle té nek,
mun kás sá gá nak be mu ta tá sán ke resz tül a XX. szá zad el ső
fe lé nek po li ti kai, tár sa dal mi, iro dal mi ese mé nyei is sa já -
tos meg vi lá gí tás ba ke rül nek. Bánffy Mik lós vi lá gá ból ki -
cseng az a sze mé lyes el kö te le zett ség, amely a szer zőt a
fel is mert ér ték mi nél szem lé le te sebb be mu ta tá sá ra
ösztönzte, nem rejt ve vé ka alá a Bánffy-életmű több év ti -
ze des el hall ga tá sa mi at ti in du la tát sem. Vé gül, e re cen zió
író ja sze rint a könyv leg na gyobb ér de me az, hogy Bánffy
mű ve i nek el ol va sá sá ra sar kall ja az iro da lom sze re tő ol va -
sót, s akár újabb, a könyv szer ző jé nek elem zé si szem pont -
ja i tól el té rő szem pon to kat al kal ma zó mű elem zé sek re ösz -
tö nöz he ti az iro da lom mal hi va tás sze rű en fog lal ko zó kat.

Váradi-Kusztosz Györgyi
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