
1266

ESZES, BECSÜLETES EMBEREK, ÉS OLYANOK, 
AKIKRE KÁR TENTÁT VESZTEGETNI

Pálffy János (1804-1857), az előkelő (de 
kevés birtokú) székely család tarcsafalvi 
ágának sarja nem csupán Erdély XIX. 
századi politikai életében játszott kiemel
kedő szerepet, hanem az 1848-49-es for
radalom és szabadságharc idején Ma
gyarország legfelsőbb államigazgatási tes
tü lteiben (államtitkárként, képviselőhá
zi első alelnökként és a Honvédelmi Bi
zottmány tagjaként) is fontos megbízatá
sokat vállalt, sőt tollforgatóként is egyike 
a kor legjelesebb erdélyi magyarjainak. 
Világos után az Újépületbe zárták, 1850- 
ben halálra ítélték, de Haynau sértett 
önérzettől sarkallt „dühös nagylelkűsége” 
következtében kegyelemben részesült. 
Sátoraljaújhelyi kényszerlakhelyén látott 
hozzá, hogy rövid arcképvázlatokat írjon 
azokról a férfiakról, akikkel élete folya
mán személyes ismeretségbe került. Port
réit betűrendbe szedve tisztázta le egy 
kéziratos kötetbe, melyet 1856-ban -  ha
zatérőben szülőfalujába, az udvarhelyszé
ki Tarcsafalvára -, halálos betegen, meg
őrzésre átadott Sárospatakon Erdélyi Já
nosnak. A kézirat, szerzője végakaratá
nak megfelelően, végül az Erdélyi Múze
um-Egyesület tulajdonába került, jelen
leg a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár őri
zetében van. Részeket közölt belőle 1928- 
ban a Budapesti Hírlap Vasárnapjában Ke
lemen Lajos, de a magyar irodalomtör
téneti köztudatba a mű csak azután került 
be, hogy Szabó T. Attila sajtó alá rendezte, 
és az Erdélyi Szépmíves Céh százhuszon- 
hetedik és százhuszonnyolcadik kiadvá
nyaként két kötetben, 1939-ben Kolozs
várott, megjelentette ezzel a címmel: MA
GYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI URAK. PÁLFFY 
J ÁNOS EMLÉKEZÉSEI. A kötet címe feltehe
tőleg Erdélyi János fiától, Erdélyi Páltól 
származik, aki kolozsvári könyvtárigazga-

tóként Pálffy kéziratát félbőrbe köttette, 
és gerincére ezt a feliratot nyomatta: MA
GYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI URAK. Az Erdé
lyi Szépmíves Céh megfelelőnek találta, 
hogy a mű nyomtatásban is ezzel a cím
mel jelenjék meg.

A kézirat 241 jellemzést tartalmaz. 
Pálffy a számozást egyszer elvétette, ezért 
írta az utolsó név (Lónyai Gábor) elé a 
240. számot. Ezekből Szabó T. Attila 
nyolcvankettőt kihagyott, ezzel az indok
lással: „A kiadó kívánságára maradt ki e ki
adványból az eredeti kéziratban előforduló ne
hány jelentéktelenebb jellemzés. ” Ot mint vér
beli filológust évtizedeken keresztül nyug
talanította, hogy a gondozásában megje
lent szöveg nem teljes (különben a kiha
gyott részeket ő nem tekintette „jelenték- 
telenek”-nek), ezért a halála előtti évben 
örömmel fogadta az Európa Könyvkiadó 
akkori igazgatójának, Domokos János
nak azt az ajánlatát, hogy egy újabb ki
adásban tegye közzé Pálffy emlékezéseit 
most már minden kihagyás nélkül.

Utolsó együttlétünk alkalmával, 1987. 
február 22-én a Bükkben, a Majláth-kút 
felé ballagva Szabó T. Attila arra kért, 
hogy legyek segítségére a szöveggondo
zásban. Kilenc nap múlva bekövetkezett 
halála miatt erre már nem kerülhetett 
sor, de alkalmasint utolsó napjaiban még 
tájékoztathatta Domokos Jánost, hogy 
én is bekapcsolódom a munkába, mert 
az említett igazgató hamarosan felkért, 
hogy vegyem gondjaimba a sajtó alá ren
dezést. Valójában tehát úgy gyászoltam 
meg atyai jó barátomat, hogy a temetését 
követő napokban hozzáláttam Pálffy Já
nos emlékezései ama fejezeteinek lemá
solásához, melyek az 1939-es kiadásból 
kimaradtak. Sajnos néhány hónap múlva 
Domokos János is eltávozott az élők sorá-
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ból, és halála után erősen megcsappant az 
Európa Könyvkiadó érdeklődése az er
délyi múlt művelődési értékei iránt. így 
az általam kiegészített, új olvasatban sajtó 
alá rendezett Pálffy-mű kiadására már 
nem került sor.

Most e folyóirat atyamestere, Réz Pál 
barátom buzdítására küldöm nyomdába 
az alábbi (az 1939-es kiadásból kihagyott)

arcképeket. Ezek is egytől egyig magu
kon viselik Pálffy íráskultúrájának mind
azt a korfestő és jellemábrázoló erényét, 
amiről Szántó Piroska (azaz Pálffy szerint: 
Vasnő) oly emlékezetesen szép és az üze
nethordozó betű élményt közvetítő szere
pét mélyen átérző sorokat írt Az ABC 
FELE címmel.

Benko Samu

Pálffy János

MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI URAK

1. Abonyi István
Képviselő az 1848-i Nemzeti Gyűlésen; igazságügyi osztályfőnök 849. április 14-e 
után; 1850. július 5-én a pesti haditörvényszék által kötél általi halálra ítéltetett -  
ugyanakkor Haynau által megkegyelmeztetett, s nehány hónappal később -  mi lett? 
cs. k. hivatalt keresett, nyert és vállalt. -  O családos, de nem olyan szegény, hogy e 
lépésre szükség kényszerítette volna.

Azt hiszem, hogy jellemzésére több tentát vesztegetni valóban kár volna.

7. Gróf Andrássy Manó
A Gyula testvére. Forradalom alatt csak arról volt nevezetes, hogy igenjó caricaturákot 
csinált, noha a szellem, melyben azokat készítette, éppen nem volt dicséretes. 1855- 
ben keleti utazását adta ki egy gazdag albumban.

9. Báró Apor Lázár
Tanácsos az erdélyi udvari cancelláriánál Bécsben, ezen testület felosztásáig 848. 
Apor Lázár minden tekintetben egyike volt Erdély legjellemtelenebb embereinek. 
Fiatalkorában földhöz ragadt szegény, vénségében gazdag. Befolyását és tekintélyét 
előbb mint királyi táblai ülnök s később mint udvari tanácsos a mások birtokának 
elperlésére használta, legtöbbnyire égre kiáltó igazságtalanság- és erőszakkal. Károly 
és György fiainak szívökre kötötte, hogy minden vagyonos emberrel atyafiságot kös
senek, mert az ember sohasem tudhatja, nem nyílik-e egyszer jogigény valamely bir
tokukra azt elperelni.

Károly a forradalom előtt királyi táblai ülnök volt, most úgy tudom, hogy császári 
hivatalnok.

György eszes, de hóbortos fiú volt; elein tüzes liberális, azután ép’ oly buzgó conser- 
vativ. 1841-ben erővel követ akart lenni Felső-Fehér megyében Horváth János helyett, 
s a főispány gr. Nemes János is őtet akarta, de már a szavazás előtt megszökött, adós


