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"Én igazán mindent megtettem...rr

Bánffy Miklós (1873-1950), az Erdélyi Helikon íróközösség egyik
alapítója és a hasonló című lap főszerkesztője, számos dráma és
novella, valamint egy hatalmas regénytrilógia, az Erdélyi történet
szerzője, a társadalmi és politikai életben is szolgálni igyekezett az
erdélyi magyarságot. A századfordulón csatlakozott Károlyi Sándor
hitelszövetkezeti mozgalmához és az akkor először jelentkező

transsylvanista tőmőrüléshez,1922-ben külügyminiszterként elérte
Magyarország felvételét a Népszövetségbe, majd 1926-ban hazatért
Erdélybe, hogy - a politizálásróllemondva - a magyar kisebbség
kulturális fejlődésének szentelje életét. A második bécsi döntés
(1940) után azonban ismét szükségét érezte, hogy a közélet színpa
dára lépjen. Mint kinevezett erdélyi képviselő és a felsőház külügyi
bizottságának tagja az észak-erdélyi románság üldözése és a hábo
rúba való belépés ellen foglalt állást, majd 1943-44-ben a közös ma
gyar-román kiugrás érdekében tevékenykedett - sikertelenül. Ki
vívta viszont, hogy a magyar haderő ne folytasson (reménytelen)
harcot Kolozsvárért. így a város megmenekült a pusztulástól. An
tifasiszta meggyőződése és cselekedetei miatt 1944 októberében a
németek kifosztották és felgyújtották a bonchidai kastélyát.

1945-ben, az igazoltatások során tehát Bánffy joggal hivatkoz
hatott humanista magatartására. Az ő neve is szerepelt a listán,
melyet Csemisov szovjet tábomok állított össze a magyar szel
lemi élet ama tagjairól, "akik a német és nyilas uralom alatt kifo
gástalanul viselkedtek.") Balogh Edgár szintén kezeskedett érte:
"Bánffy Miklóst mint írót ismerem, aki a magyar uralkodó osztá
lyok bírálatával adott bizonyságot értékes regényeiben." Más ol
dalról azonban éles támadások érték, erről tanúskodik több kéz
és gépírásos jegyzete, melyekben például cáfolja, hogy németba
rátsága folytán költöztettek német katonák egy "lókórházat" a
kastélyába, s felsorolja, miképpen lépett fel a háború, az újvidéki
vérengzés és a zsidótörvények ellen. Nem sikerült meggátolnia,
hogy - mivel a hadiesemények miatt 1945-ben Budapesten re
kedt - abszentistának minősítsék, és az agrárreform során utolsó
50 hektár földjét is kisajátítsák, bár Petru Groza személyesen tá
mogatta felülvizsgálati kérelmét (a Magyar Népi Szövetség a "re
akciósokat" nevezte meg a birtokelkobzás kitervelőiként).
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Irodalmi tevékenysége
a háború után

Utolsó alkotásai

Kellemetlenségei dacára rövid időre még bekapcsolódhatott az
irodalmi életbe. A kolozsvári Józsa Béla Athenaeum Biívös éjszaka
címmel megjelentette Tannhduser és a kis princessz című, 1944-ben
az Erdélyi Helikon által közölt kisregényét, pedig az meglehető

sen kedvezőtlen képet festett az antifasiszta partizánokról. Ko
lozsvárott bemutatták Az ostoba Li című 1944-es novellaja dráma
változatát, melyben Bánffy Magyarország második világháborús
tragédiájának okaira célzott (a fenti jelzőt joggal viselő Li, a kis
Iá-Iá ország főminisztere úgy értelmezi a semlegességet, hogy
mindkét szomszédos óriásbirodalomnak hadat üzen). Figyelemre
méltó a mű etikai tanulsága is: a túlságosan jóhiszemű Lít gátlás
talan "barátai" és bérlői lépten-nyomon becsapják (e két "komple
menter" attitűd végzetes hatása az Erdélyi történet egyik vezérfo
nala), a varázslatos módon rövid időre megokosodott Li pedig
szinte szó szerint "idézi" Abády-Bánffy filozófiáját: "aki rninden
álláspontot méltányolni tud, aki mindent és mindenkit megért, az
nem való politikai szerepre". 1946 novemberében készült el Kini
zsi című kisregényével, melyben egy köpönyegforgató karrierista
1914-45 közötti életútját beszéli el. A hátteret a magyar politika
cikcakkjai szolgáltatják, s az író, aki kezdetben ironikus távolság
tartással ábrázolja a ravasz, de nem rosszindulatú "pulykaügynö
köt" és légóparancsnokot, végső bukásakor nem tagadja meg tőle

részvétét. sőt egy Schiller-idézettel összekapcsolva így vonja le a
következtetést: rr ... az emberi állat természete az, hogy mindenkit
gyűlöl, aki az átlagon fölül emelkedik" (Bánffy egyik utolsó drá
májának alapgondolata).

Hetvenhárom éves volt ekkor, mégsem tette le a tollat. Szinté
zisalkotó vágyán túl anyagi helyzete is írásra ösztönözte: "... itten
semmiféle jövedelmern nincs, s így csakis valamelyik könyvnek a
kiadásából tudok megélni" - írta 1946. január 22-én, a Révay
Testvérek Irodalmi Társaságának. Magyarország 1940-45-ös tragé
diájának feldolgozására, az okok mélyreható elemzésére töreke
dett. Először A mamar politika kritikája címmel a Horthy-korszak
közéleti szellemiségét és elhibázott diplomáciáját illette bírálattal
(utalva arra, hogy Erdély-trilógiája az akkori elitnek szóló me
mentó volt), majd Huszonöt év című munkájában 1526-ig vezette
vissza, szinte Bibó Istvánhoz mérhető pszichologizáló szemlélet
tel, a magyar politikai szemlélet eltorzulását, az Erdélyi történetben
sűrűn bírált "jogászkodás" eredetét. Értékes információkkal szol
gál a mű Bánffy külügyminiszteri ténykedéséről is. (Mindkét 
töredékben maradt - tanulmány megjelent a közelmúltban Ma
jor Zoltán gondozásában.)

1946-ban Bánffy az Utunk folyóirat munkatársául szegődött, s
a Beszéljünk semmit című rovatot írta. Ez apró, anekdotikus törté
netekből állt, melyek az 1918 előtti arisztokrácia életéről, magán
ügyeiről rajzoltak humoros képet. (A rovat segítségével megálla
pítható, kiről mintázta Bánffy az Erdély-trilógia némely szereplő-
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jét.) A Gaál Gábor szerkesztette lapban kissé furcsán hatott, amint
Bánffy például beszámolt arról, milyen "rettenetesen botoztak
Zsibon", a botozás ellen számos filippikát tartó Wesselényi Mik
lós birtokán. Az együttműködés nem tarthatott sokáig. 1947. janu
ár 4-én Bánffy panaszos hangú levelet írt Gaálnak: "tudom (oo.),
hogy az Utunk első száma után, miattam mennyien támadtak Té
ged, és mégis kitartottál eredeti tervünk mellett, és csak annyit
változtattal. hogy ezt a kis jókedvű anekdota-rovatot csak minden
második számban hozod". 1946 októberében Gaál novellát kért
Bánffytól. melyet aztán kétszer átdolgoztatott az íróval, és végül
egyáltalán nem közölt. Bánffy ennek hatására megvált a Iaptól,
mert - mint írta - "ilyen eljárást én nem fogadhatok el, hiszen
így nem bánnak sehol sokkal kezdőbb emberrel sem, mint én (oo.),
aki első írásai óta a társadalmi félszegségek ellen foglaltam állást,
mégpedig akkor, amidőn ez még nem volt divat".

A béke angyala A függöny kezdett leereszkedni. Bánffy mindazonáltal folytatta
írói tevékenységét, noha immár életpályájának humanista erőfe

szítései is kétes értékűek tetszhettek szemében. A béke angyala
(1948) című háromfelvonásos vígjátéka az 1945 utáni világban ját
szódik, szereplői egy lakástulajdonosnő a leányával és az albér
lők. Az utóbbiak egyikét, az idősödő Bárót nevezik el a lakók a
béke angyalának, mivel - abból a meggyőződésből, hogy "min
den ember jó" - mindenkin segíteni s rninden konfliktust elsimí
tani igyekszik. Jó szándéka és jóhiszeműsége folytán elhiszi egy
szélhámos meséjét, aki magát titkosrendőrnek nevezve, fenyege
tőzve lakást követel ki a tulajdonosnőtől. A Báró javasolja, hogy
ne ingereljék fel "a hatóság emberét", míg Korposné, a falusias jó
zansággal megáldott özvegyasszony, aki az utolsó felvonás végén
jelenik meg, néhány percen belül leleplezi a csalót. A lakók m.eg
haragszanak az őket korábban türelemre intő Báróra. ő mégsem
vonja le a következtetést Korposné megjegyzéséből: "Ilyen avaso
dott ember és ilyen láikus!" Távoztában így szól: "Ahogy magu
kon segíteni akartam, úgy én továbbra is mindenkin éppen úgy
segítek. Igenis!" Korposné nevet: "Javíthatatlan". Az Erdélyi törté
netben hasonlóan morfondírozik a gyakorlatias Kovács jegyző

Abády naivitása felett: "Nem rossz ember ez a gróf, (oo.) nem
rossz ember, jó ember, de mennyire nem ismeri az életet! Istenem,
akár egy gyermek! ..."

íme, az ember Bánffy másik, 1948-ban írt színművében, az Íme, az emberben
(más címe Az Emberfia, német nyelvű fordításáé pedig Des Zim
merntanns Sohn) szintén megjelenik a szerző önarcképe, a háború
elől menekűlő, felgyújtott kastélyát sirató öreg Báró alakjában. A
dráma fő témája azonban Krisztus mártíriumának áthelyezése a
második világháborús, európai környezetbe. Az Emberfia békéről

és szerétetről szóló szavai a tanácsosok, hadiszállítók és főtiszte

lendő fülében veszedelmes, felforgató agitációként hangzanak, ám
nem találnak meghallgatásra az erőszakos társadalmi forradalmat
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követelő Pincérnél sem "mi vesszük át az uralmat, akkor majd ki
irtunk minden népárulót", Csak a munkások követik az Emberfi
át. Míg Jézus beszéde semmiben sem tér el az újtestamentumi
szövegektől, Bánffy két lényeges mozzanattal egészíti ki a Biblia
által elbeszélteket. Hasonlóan korábbi műveihez, a bűn motiváci
óját a haszonlesésben és az önző érvényesülési vágyban keresi. A
házasságtörő asszonyt saját pénzéhes férje kényszeríti a Bankár
karjaiba, Iskariotes pedig - a Tanácsos sugallatára - "racionális"
politikai mozgalommá akarná átgyúrni Jézus közösségét, mely
nek persze ő maga lenne a vezetője, s egyúttal a pénzügy
miniszter is. Mind Magda, mind a Parancsnok (Pilátus) abban lát
ja az Emberfia tragédiáját, hogy egyedül maradt azok közott. akik
.rníndig csak magukra gondolnak", s "a tömeg mindig gyűlöli

azt, aki más. Azt, aki... aki magasabb. Ez már így van."
Az említett drámák máig nem kerültek bemutatásra, s sikerte

lenség várt Bánffy két utolsó próbálkozására is. Egy 1948 augusz
tusi levelében említi, hogy meg kívánja írni operaházi intendáns
ként átélt élményeit (Színfalak mögött címmel írt néhány oldalt
például Pucciniről), majd 1949 júliusára elkészült Milalu című

bűnügyi kalandregényével. Bánffy a számára szokatlan területen,
annyi csalódás után s betegségektől kínozva már nem tudta régi
színvonalát nyújtani. Kiadóra ezúttal sem talált, anyagi forrásai
kimerültek. Ismételten folyamodott kiutazási engedélyért, hogy
Magyarországra költözhessen. Kacsó Sándor támogatta kérését,
mégis sokáig hiába várt.

W" azt hiszem, hogy nálam születési hibából késik - írta au
gusztus l-jén nővérének. - Pedig én igazán mindent megtettem,
amit lehetséges (...) Remélnem kell, hogy egy-két hónapon belül
megkapom. mert azon túl nincs miből megéljek; ami kis pénzt el
adásokból - bútor, ruha - össze tudtam szedni, az csak addig
tart, tovább nem." Két héttel később magának a román miniszter
elnöknek küldött levelet, mondván: W" egész hosszú életemben a
román-magyar barátság munkása voltam (...) Ellenkező esetben
(oo.) nem marad egyéb számomra, mint az öngyilkosság vagy az
éhenhalás..."

1949 szeptemberében végre megjött az engedély. Bánffy Miklós
huszonhárom év után elhagyta Erdélyt, de már csak hónapokat
tölthetett élete utolsó állomásán, Budapesten. 1950 júniusában
halt meg, hosszas betegség után.
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