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„Sok rossz írót ismertem, dilettáns csak egyet. Bánffy Miklóst. A rossz írók 
között akadtak nagyon rosszak, alig rosszak. Olyanok is, akiknek a tehetsége 
vagy a gerince valamiképpen eltörött. De Bánffy Miklós nem volt rossz író, ő 
nagyméretű dilettáns volt. Persze én Proustot is dilettánsnak nevezném. A 
szicíliai herceget, Tomasi di Lampedusát is. Vagy a tépelődő, legfontosabb 
kéziratait befejezetlenül hagyó, szerény Kafkát is. Csak Bánffy Miklós nem volt 
olyan érdekes és izgalmas, mint Proust, Lampedusa vagy Kafka. Ő is jelenség 
volt, mint amazok. De inkább csak jelenség, mindenbe belekapott, minden 
érdekelte, és mindig a rendhagyóért nyúlt.”1 E sorokat Illés Endre, Bánffy nem 
is kissé szubjektív kritikusa jegyezte le műveinek irodalmi értékét mérlegelve.  

Bánffy írói kvalitásairól megoszlottak és megoszlanak a vélemények.2 Illés 
Bánffy Erdély Történetét „rokonszenves könyvnek” nevezte, de a szerzőt 
legfeljebb csak egy ügyes kezű műkedvelőnek tekintette. Azt hangsúlyozta, 
hogy Bánffy nem tudott elrugaszkodni arisztokrata származásától, ősei múltjától. 
Szerinte a regény „egyik fele érdektelen szerelmek története, tele életunalommal, 
boldogtalansággal, jóravaló vágyakkal, a francia romantika kelléktárából 
kölcsönvett naiv bonyodalmakkal, elfogott szerelmeslevéllel, őrült férjjel, beteg 
gyerekkel, zülléssel, végül felmagasztosulással.” A regény másik fele pedig 
„[...] az erdélyi és magyarországi felső tízezer életének páratlanul izgalmas 
megjelenítése. Egy új, megsokszorozott, huszadik századi, az eredetinél 
színesebb és dúsabb Apor Péter-freskó. Jelentés az osztály hivalkodó 
gazdagságáról, majd kevély, cifra, felfordult állapotjában koldusságra való 

                                                 
1 ILLÉS Endre: Írók, színészek, dilettánsok. Magvető. Budapest, 1968. 657.  
2 Bánffy Miklós írói megítélésére Ld. Illés Endre előszavát. BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál… 
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1982; ILLÉS Endre: i.m. 657-679; POMOGÁTS Béla: Kisebbség és 
humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból. Korona Kiadó, Budapest, 1988. 84-
107; NEMESKÜRTY István: Tűnődések, történelemről, irodalomról. Magvető Kiadó, Budapest, 
1985. 286-294; TAKÁCS Péter: Bánffy Miklós világa. Lucidus Kiadó, Budapest, 2006. 167-190. 
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változásáról.”3 A második világháború utáni diktatúra nagyhatalmú irodalmár 
ura így csinált Bánffyból önmaga múltja és társadalmi pozíciója által behatárolt, 
féltehetséges amatőr írót. A hatalom számára besorolhatatlanul kellemetlen 
Erdély Történet pedig így vált félresikerült s éppen ezért olvashatatlan, és Illés 
szándékának megfelelően olvasatlanul is maradó magyar nagyregénnyé. Talán a 
legpozitívabb állásfoglalás Bánffy Miklós létező írói képességei mellett, hogy 
számos vitathatatlan írói nagyság mellett Karinthy Frigyes Bánffyról is 
megemlékezett az „Így írtok ti” című munkájában a „Gróf gyengébb” című 
paródiájában.4 Tanulmányunkkal egyrészt a Bánffyval szembeni kritika 
egyoldalúságát szeretnénk megbontani, másrészt pedig az Erdély Trilógiát, mint 
kor- és társadalomképet kívánjuk vizsgálat tárgyává tenni.  

Bánffy politikai tevékenységével párhuzamosan bontakozott ki a 
szépirodalmi munkássága. Drámaírói tevékenységének első állomásai: a 
Naplegenda (1906) és a Nagyúr (1913) című színművek voltak. A 
témaválasztásában, szecessziós jellegében is újszerű Naplegendáról – egyebek 
közt – Ady Endre írt elismerő kritikát: „Érdekes és szép könyv. Megint egy 
szimptómája a magyar lélek új, nagyszerű válságának”.5 „Kisbán Miklós több 
mint literary gentlemen. Európai ízlésű, elmélyedt, finom lelkű ember. A 
Naplegenda Ibsen Peer Gyntjére emlékeztet. És ez csupán dicséret. Kihallom én 
azért e könyvből Spencert, Nietzschéét.”6 A népszava azonban „becsmérlő 
gunyorossággal” kritizálta eltanácsolva a szerzőt az alkotástól: „a gróf úr 
fordítson hátat az irodalomnak, hagyja békében – tanácsolta a lap kritikusa –, 
mert (A Naplegenda) a rátermettségnek csak igen parányi jeleit árulja el [...], 
kezdetleges, unalmas munka”.7 Bánffy elbeszéléseinek első kötette, A haldokló 
oroszlán 1914-ben jelent meg. Ady a kötet megjelenését követően folytatta 
Bánffy írói méltatását, Illés Endre későbbi vádjait mintegy előzetesen cáfolva. 
„Bűn volna Kisbánra azt mondani, hogy dilettáns, mert nem az, hanem a 
legszebb értelmű és úriságú amatőr-író.”8 Dénes Zsófia A haldokló oroszlán 

                                                 
3 ILLÉS Endre: i.m. 672-674.  
4 Ld. KARINTHY Frigyes: Így írtok ti. Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest, 1979. 317-321.  
5 ADY Endre: Kisbán Miklós. Budapesti Napló 1906. április 8. Ld. még ADY Endre: Poéta és 
publikum. (szerkesztő. Balogh Edgár). Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967. 255-256.  
6 In: Ady Endre Publicisztikai írásai. II. kötet. 1905-1907. Budapest, 1977. 705. a dráma 
elemzésére ld. TÓTH Ágnes: Bánffy Miklós drámái. Színháztudományi Szemle. 18. szám. 
Budapest, 1985. 231-289.  
7 NEMESKÜRTY István: Attila-drámák. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 7-11.  
8 ADY Endre: Kisbán Miklós könyve. Nyugat 1914. július 16. Ld. LÁNG József: Ady Endre összes 
prózai műve. Újságcikkek, tanulmányok XI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 78.  
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rosszabb írásai között „két-három… kitűnő novellát” talált.9 Bánffynak a 
Naplegenda című színművét 1907 tavaszán mutatta be a Nemzeti Színház, ettől 
kezdve (írói nevén) Kisbán Miklós egyszerre elismert és vitatott magyar írónak 
számított. Az Attila hun király „szellemét” és korát idéző Nagyúr pedig 
értelmezések és félreértelmezések sorát „ihlette” meg.10 Nem érdektelen, ha 
ezzel kapcsolatban, jelzésszerűen a dráma szerzőjét is meghallgatjuk: „A Nagyúr 
sok minden más mellett ellenmondás és válasz a századvégnek arra az irányára, 
melynek fő képviselői az angollá lett német Max Müller és a németté lett angol I. 
G. Chamberlain, kik az árja népek fensőbbségét hirdették minden egyébfajta nép 
fölött ,és bárhol a világon kultúrát tapasztaltak, azt akármilyen erőszakos 
érveléssel is indogermán eredetre vitték vissza.”11 Bánffy a Nyugat és Kelet 
kultúrájának rangsorolása ellen tiltakozik abban az interjúban is, amit Izsáky 
Margit készített vele a Nagyúr kolozsvári felújítása alkalmából: „A Nagyúr az 
öreg Gibbon Attilája. Gibbon megértette, hogy itt Kelet és Nyugat ütközéséről 
van szó. Két kultúra ütközéséről, nem pedig barbárok és műveltek 
szembeállításáról.”12 A Nagy úr című darabját 1913-ban a Magyar Színházban 
mutatták be. „Kisbán Miklós drámája a legművészibb eszközökkel dolgozó 
magyar színdarabok egyike, még ügyefogyottságaiban is költő beszél belőle, aki 
nem mindig biztos az eszközei felől, de botlásai után is talpra tud állni.”13 A 
bemutató után Kós Károly is nyilatkozott Bánffy drámájáról: „Kevés olyan 
irodalmi művet olvastam életemben, mely annyira izgalomba hozott, mint a 
Nagyúr. Ezt a színművet remekműnek tartom”.14 Halasi Andor pedig így 
lelkesedett: „Elsősorban a poétát tiszteljük Bánffy grófban. Ez a hun tragédia 
tele van tűzzel és gyásszal”. A „[...] helyüket kereső népek egymás fölé 
hömpölygésében egy férfias poéta tombolja ki az erejét.”15 Mondhatjuk tehát, 
hogy osztatlan elismerést váltott ki Bánffy drámája, a tetszésnyilvánításokat még 
Bánffy arisztokrata származása sem befolyásolta lényegesen. A Nagyúrról azt 
„mondták – írja Alexander Bernát -, dilettáns mű, mert szerzője véletlenül grófi 
nevet visel a polgári életben. (Mégis) oly becsületes művészi munka ez, hogy 

                                                 
9 Ld. Ady Endre válogatott levelei. (Sajtó alá rendezte és a bevezetést írta Belia György). 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1956. 467. 
10 A Nagyúr értelmezésére-egyebek közt ld. SŐNI Pál: Bánffy Miklós írói útja: reggeltől estig. 
Bűvös éjszaka. Bukarest, 1981. 5-32.  
11 BÁNFFY Miklós: A magyar politika kritikája. [Gépirat.] Dunamelléki Református Egyházkerület 
Ráday levéltára, a továbbiakban R. L. C/6. IV/5d. 2. 
12 Izsáky Margit Bánffy Miklós beszél a „Nagyúrról”. Magyar Nemzet 1942. június. 3. 4.  
13 Nyugat 1913, 74-75.  
14 TÓTH Ágnes: Bánffy Miklós drámái. Színháztudományi Szemle 1985. 18. szám. 
15 HALASI Andor: Bánffy Nagyúr című drámájáról. Élet, 1913. 
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emiatt akár a legborzasabb polgári költő írhatta volna…”. 16 Schöpflin Aladár 
szerint Bánffynak sikerült éreztetni és megértetni „Attila emberfeletti hatalmát” 
és sikerrel oldotta meg Bánffy-Kisbán Miklós a  „népvándorláskori miliő” 
bemutatását is.17 Bánffy drámája talán a valóban jobban sikerültek közé tartozott 
a korban, hiszen még a Népszava is elismerésének adott hangot. A lap g. f. 
szignót használó kritikusa szerint: „Mindenképpen kvalitásos munka a Bánffy 
Miklós drámája, amely a maga hibáival is komoly értéket jelent a mi teljesen 
csenevész drámairodalmunkban”.18 Az 1926 utáni korszak Bánffy Miklós, az 
író, irodalomszervező aranykora, ekkor jelennek meg nagy regényei, a Reggeltől 
estig (1927), a Fortélyos Deák Boldizsár memoriáléja (1931), valamint az Erdély 
történet című trilógiája. Az 1942-ben megjelent Farkasok című kötetében húszra 
növelte novellái számát. Martinovics című drámáját pedig 1929-ben Budapesten 
is bemutatták, a darabot és annak jakobinus-forradalmi gondolatkörét a korabeli 
magyar hivatalos közvélemény megbotránkozva vette tudomásul.19 Az 1927-ben 
Kisbán Miklós írói álneve alatt megjelent Reggeltől estig volt Bánffy első 
regénye, a könyvhöz a Reggel, a Dél és a Délután című illusztrációkat Kós 
Károly készítette.20 Gaál Gábor szerint21 a Reggeltől estig meséje primitív, itt-ott 
a csináltság íze érződik rajta. Ugyanakkor kétségtelenül míves munka, 
artisztikus finomságú, anélkül, hogy művészkedő lenne, kétségtelenül „európai 
nívó”. „A regény hősei, a regény előkelő és finom környezete, a regény sajátos 
beállítású szerelmi, féltékenységi témája érdekével és fordulataival a finom és jó 
lektűr-regény világát idézi; míg szerkezete és megcsinálása, a regény anyagának 
dramatikus kompozíciója, s a regény kettős szerkezete a ragyogó tabló-
technikával, viszont olyan tulajdonságok, melyekre csak igazi írásokban akad az 
olvasó…”.22 A Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléjában pedig a reneszánsz 
korát és értékrendjét idézi Bánffy. Valószínűleg nem véletlenül a Fortéjos Deák 
Boldizsár kalandjainak és meséinek kronológiai hátterében Erdély történetének 
azt a periódusát sejteti velünk Bánffy, amikor a viszonylagos honi béke teret 

                                                 
16 ALEXANDER Bernát: A Nagyúrról. Budapesti Szemle 1913. 
17 SCHÖPFLIN Aladár: A Nagy Úr. Nyugat 1913. 1. szám. 
18 Ld. NEMESKÜRTHY István: Attila-drámák. 11. Bánffy novellisztikájára, műveinek és írói 
képességeinek megítélésére ld. még. TAKÁCS Péter: i.m. 139-157. 
19 A darabra bővebben. Ld. TAKÁCS Péter: i.m. 197-200.  
20 KISBÁN Miklós: Reggeltől estig. Erdélyi Szépmíves Céh. Kolozsvár, 1928.  
21 GAÁL Gábor: Kisbán Miklós: Reggeltől estig. Keleti Újság 1927. X. évfolyam XI. 4. In GAÁL 
Gábor válogatott írások. I. kötet. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1964. 164-168.  
22 GAÁL Gábor válogatott írások. I. kötet. 164. Bánffy reggeltől estig című művére Ld. még. 
TAKÁCS Péter: i.m. 159-166.  
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nyitott a reneszánsz életörömnek, s az erdélyi kultúra leginkább megközelítette 
az itáliai és európai kultúra színvonalát.23 

Bánffy Miklós legnagyobb műve, talán élete főműve – legalábbis ami az 
irodalmi tevékenységét illeti – az írói kvalitásait leginkább bemutató Erdélyi 
Trilógia regénysorozat (Megszámláltattál 1934, És hijjával találtattál 1937, 
Darabokra szaggattatol 1940). Minden bizonnyal maga Bánffy is így gondolta, 
hiszen a regénysorozatot saját és nem Kisbán Miklós írói álneve alatt jelentette 
meg. A trilógia hatalmas alkotás, Pomogáts Béla szerint nemcsak a mű kivételes 
terjedelme (1250 oldal), hanem epikai anyagának sokrétűsége miatt is. 
Irodalomtörténeti helyét Nemeskürty István Babits: „Halálfia” és Kassák: „Egy 
ember élete” című regénye mellett jelölte ki.24 Az első kötet a Megszámláltattál 
megjelenésére a kortársak is felfigyeltek. A Nyugatban Nagy Lajos tetszésének 
adott hangot. Nagy beismerése szerint a regény „elsősorban, mint etnográfiai 
közlemény” ragadta meg. Mint „az abesszinek, a csuvasok, a négerek és a 
cigányok, vagy akár foglalkozási ágak szerint a kubikosok és a kovácsok” úgy 
érdekli őt ez „az egzotikus nép, amelyet arisztokráciának neveznek. Ez a Bánffy-
könyv egy valóságos, tökéletes és teljes és hiteles ismertetés a grófokról, 
bárókról és hercegekről, férfiakról, azok asszonyairól s a kisasszonyokról. 
Kellemesen elszórakoztat, ha arról olvasok, hogy ez a különös nép mikor kel, 
mikor fekszik, mit és hogyan eszik. Hogyan öltözködik, mit olvas, miről 
gondolkodik, mire nézi a napot? Mit tart a koldusról, a padonalvóról, a gazdag 
polgárról, a költőről, a tanárról, Gaussról, Freudról, Einsteinről, Shawról. Mi a 
véleménye a szabadságról, a munkáról, a tőkéről? Mit gondol, vagy gondol-e 
egyáltalában valamit, amikor az a helyzet: nekem havi tízezer pengő, a 
földmunkásnak napi nyolcvan fillér”. Bánffy a közülük való író „jól ismeri… - 
jól ismerteti ezt a népet.” Ennek az etnográfiai csoportnak a tagjai „nem 
sajnálják a lelki és szellemi munkát attól, hogy órákon át aktíve lenézzék a 
körükbe került rangon aluli főispánt, aki csak egyszerű nemes.” Nagy Lajos 
állítja, hogy ezeket „olvasni… épp oly szórakoztató, elcsudálkoztató, mint mikor 
az expedíciós filmeken… a törpenégerek harci felvonulását, vagy a zulukafferek 
dobszóra űzött rángatózó táncát” tanulmányozza az ember. Természetesen 
azonban gyengéi is vannak Bánffy művének. „A regény vázát alkotó, 
párhuzamosan futó szerelmi történeteknek túlságos azonossága a konvencionális 
szerelmi történetekkel, sőt maga az, ahogy ily szerelmi történetek adják a vázat, 
azután a főúri élet hátterének, a dolgozók életének, sőt munkájának, szóval a 
főúri életet tápláló, azt lehetővé tevő erőknek, illetve azok leírásának az 

                                                 
23 TAKÁCS Péter: i.m. 149.  
24 Ld. NEMESKÜRTY István: Tűnődések, történelemről, irodalomról. 286-294.  
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elejtése.” A mélyreható kritika terén azonban óvatosságra és kíméletre intette 
Nagy Lajost „a Megszámláltattál bizonyos modern szimultánizmusa, számos 
kitűnő részlete, ezek közt egy-két pompás leírás, egy havasi vadászat, jó 
pszichológiával megírt történések, pompásan jellemzett figurák (pl. Wickwitz) s 
a műben megnyilvánuló melléktekintetek nélküli írói becsületesség.”25 A 
Nyugatban a Nagy Lajosé mellett egy másik, Szerb Antal tollából megjelent 
kritikát is olvashatunk. Szerb Antal kiemelte, hogy egy olyan ember írt Ferenc 
József koráról, „aki nemcsak élte, hanem csinálta is annak a kornak a 
történetét.” Szerb Antal véleménye szerint „a könyv regény, fikció, célja a 
világot megmutatni, melyet elsöpört az ítélkező idő, szerinte „a regény, mint 
regény kitűnő, bámulatosan biztos kompozíció, és elsőrangú olvasmány…”. Bár 
„a stílusa nagyon meglepő, valami mágnási magyar nyelv; szokatlan és 
szuggesztív szórenddel, nehezen meghatározható és imponáló idegenszerűséggel 
a szóhasználatában.” „Bánffy irodalomtörténeti helye – vonja le a végső 
következtetést Szerb Antal – kétségkívül íróink közt van, és nem műkedvelő 
főuraink közt.” Amit Bánffy a regényével megmutat az „a háború előtti 
arisztokrácia teljes világa; hatalmas, dokumentumszerű és mégis művészi 
részletességgel, ahogy még senki sem írta meg belülről látva. A lelki problémák 
az arisztokraták lelki problémái. A polgári olvasót mérhetetlenül meglepik ezek 
a problémák: hogy t. i. ugyanazok, mint a polgár problémái. A főurat is 
bonyolult önérzeti kérdések, kínos kisebbségi komplexumok, sznob és stréber 
indulatok gyötrik. Az erdélyi mágnás úgy érzi, hogy jövevény a magyarországiak 
közt, a magyarországi mágnás azután vágyódik, hogy az osztrák udvari 
arisztokrácia elfogadja.” De „az igazi különbség nem a lélekben, hanem a 
miliőben van. Gróf Bánffy regényének színhelye a nagy vadászatok az exkluzív 
bálok, vendéglátó vidéki kastélyok és elsősorban a kaszinó. Erre a miliőre 
vonatkozólag rengeteg érdekes adatot és információt ad. Az olvasó egy olyan 
világba kerül bele, melyet eddig csak polgáremberek hamis képzeteiből és még 
hamisabb megfigyeléseiből ismer. Megismeri az utolsó zárt, világgá és 
törvénnyé rendezett, önmagában teljes életformát és társadalmi osztályt, régi 
nagy kultúrák utolsó szigetét a formátlan demokrata áradatban. Ha semmi mást 
nem adna gróf Bánffy Miklós könyve, mint széles képet erről az elzárt világról, 
a közöttünk élő nagyszerű exotikumról, akkor is kitűnő mű volna.”26 

Bánffy a Ferenc József-i Magyarország arisztokráciájának életrajzát írta meg 
e trilógiában, számot adva a társadalmi piramis csúcsán elhelyezkedő osztály 
életmódjáról, politikai magatartásáról, kultúrájáról, ízléséről, szokásairól, 

                                                 
25 Ld. NAGY Lajos: Megszámláltattál. Nyugat 1935. 5. szám. Figyelő rovat. 
26 Ld. SZERB Antal: Megszámláltattál. Nyugat 1935. 5. szám. Figyelő rovat. 
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egyszersmind az összeomlás felé sodródó történelmi Magyarország utolsó 
éveiről. Gaál Gábor éppen a „regény idejének” a túlhangsúlyozása miatt 
marasztalja el Bánffyt, amiért a magyar történelem „csak csip-csup módon 
adagolt, elnagyolt, megcsinálatlan,” csak „lassító betét” formájában épült be a 
műbe.27 A regény cselekményének magja Abády Bálint erdélyi gróf politikai 
életének, szerelmének és vívódásainak tíz esztendejét (1904-1914) mutatja be, 
amely a boldog békeidők utolsó tíz esztendeje is volt egyben, mielőtt a vesztes 
világháború elsodorta az Osztrák-Magyar Monarchiát. Abády életével 
párhuzamosan, mintegy negatív példaként, – Abády ellenpólusaként – Gyerőffy 
László gróf céltalan életétébe és elzüllésének folyamatába pillanthatunk be. 
Abády beteljesületlen szerelmének története mellett az epizódalakok Dickensien 
rejtélyes és érdekfeszítő kalandjai (Wickwitz főhadnagy váltóügyei és szökése; 
Ladossa Júlia titka; Azbej tiszttartó sötét ügyei; Boros doktor karrierje és 
öngyilkossága) mindvégig gondoskodnak az olvasó érdeklődésének ébren 
tartásáról. Nemeskürty szerint érthetetlen, miért vannak még Bánffy őszinte 
méltatóinak is szakmai fenntartásaik a mű irodalmi kvalitásaival kapcsolatban. A 
trilógia szerkesztése mintaszerű, szinte már zenei kompozíció. Mindhárom 
regénye hat részből áll, s ezen belül a fejezetek egy szimfónia tételeinek 
felépítése szerint követik egymást, az író a filmre is emlékeztető 
ellenpontozással, párhuzamos és ellentétes montázs alkalmazásával bonyolítja az 
eseményeket, amire jó példa a trilógia indítása: az egymással versengve 
száguldó-zörgő kocsik, hintók útja a bál helyszíne felé. Nemeskürty szerint a 
szédült tánc, mint egy osztály haláltánca, Jópál András repülőgépe és sorsa, egy 
nyári reggel leírása, Bogácsy őrnagy párbajszakértő és a párbajellenes ligát 
szervező orléans-i herceg esete, Timisan doktor román kisebbségi képviselő 
ironikus szeretettel megrajzolt alakja, Slawata úr Ferenc Ferdinánd irodájának 
bennfentese, a bálok, vadászatok kétségkívül nagy teret elfoglaló, mégis 
szervesen a regénybe illő leírásai egy Martin du Gard, egy Galsworthy, vagy egy 
Lampedusa színvonalával vetekedő mozzanatok.28 

Az Erdélyi Trilógia, mint epikus visszatekintés nem más, mint egy 
számvetés. Erről nemcsak a regény jóslatokkal terhes bibliai címe és mottója 
árulkodik, hanem epikai anyaga, illetve az elbeszélő és a tárgy viszonya is, 
amely szemléletesen mutatja meg a grófi rangot viselő író és főrangú osztálya 
konfliktusát. Bánffy nem kevés nosztalgiával emlékszik vissza az arisztokrácia 
korábbi társadalmi szerepére, ugyanakkor metsző iróniával szemléli dologtalan 
és fényűző életmódját, hamis eszményeit; sajnálkozik a szerepvesztésen, de jól 
                                                 
27 GAÁL Gábor: Válogatott Tanulmányok. I-III. kötet. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1964. 546-
548.  
28 NEMESKÜRTY István: Tűnődések, történelemről, irodalomról. 286-294.  
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tudja, hogy a történelem már kimondta a végső ítéletet. A regény a dúsgazdag 
Abády Bálint (16 000 hold erdő, 5000 hold Kánaán szántó, és 4000 hold legelő, 
ugyanakkora birtok, mint amivel a regény írója rendelkezet) életén keresztül a 
magyar és provinciálisabb erdélyi arisztokrácia mindennapjaiba enged 
betekintést. Az ifjú Bánffy a kitűnő biliárdjátékos és szenvedélyes kártyás 
gyakran megjelent az erdélyi nemesi aranyifjúság különböző rendezvényein, a 
kolozsvári farsangi bálokon, a hamvazószerdát követő jótékonysági Bálon, az 
őszi vadászatokon. Ezek az erdélyi rendezvények a magyarországi arisztokrácia 
társas életénél és érintkezési szokásainál jóval szegényesebb, vidékiesebb 
külsőségeit és „dzsentrisebb” atmoszféráját hűen örökítette meg Bánffy az 
Erdély történet regénytrilógiájában. Persze nem csak Bánffy, hanem az egész 
magyar társadalmi elit is véget nem érő bálokkal és vadászatokkal mulatja az 
időt a dualizmus időszakában. A kastélyok és a Nemzeti Kaszinó fényűző 
termeiben folytatott politikai és magánéleti intrikák közepette pedig az 
arisztokrácia fokozatosan elveszti kapcsolatát a nagyvilággal, az ország jövőjét 
érintő veszélyek, valamint a valós társadalmi problémák meglátására képtelenné 
válik. Ez a nemtörődömség és egyre hamisabb világszemlélet 
következményeként a történelmi arisztokrata családok politikai és gazdasági 
térvesztése egyre markánsabb formát ölt a regényben. Persze a regény pozitív 
arisztokrata főhőse Abády Bálint is „csak” emberi, úri magatartásának 
kiegyensúlyozottságával, agresszió-, bor- és kártyadémon-nélküliségével tűnik 
ki a nagyrészt semmittevő és „züllött” életet folytató arisztokráciából. Az 
elkártyázott vagyonok, az elmaradott gazdaságok, az egyre inkább eladósodott 
neves családok árnya teszi még félelmetesebbé az amúgy is bizonytalan jövőt. 
Az iparral és kereskedelemmel nem foglalkozó, gazdaságuk modernizálására 
nem költő nemesség tönkrement, a birtokait megszerző „újgazdag” réteg pedig 
nem alkalmas arra, hogy belső megújulásra késztesse az arisztokráciát. Jó példa 
erre a regénybeli több lábon álló, kemény vad kapitalista vállalkozó Azbej 
tiszttartó, aki miután megszedte magát az Abády birtokok igazgatása és egyéb 
kétes üzletek során, a teljesen elzüllött Gyerőffy László birtokának 
megvásárlását követően, hasonló 19. századi, unalmas „nemesi” életmódra 
rendezkedik be, mint ami a magyar arisztokráciát jellemezte. Noha Bánffy a 
regény egy helyén – az 1910 tavaszán induló „erdélyi mozgalom” említése során 
– néhány korabeli politikus mellett – Bethlen István, Désy Zoltán és Issekutz 
Győző társaságában – név szerint is szerepel, alakját a történet központi 
hősének, Abády Bálintnak a figurája rejti. Az Abády családnév a Bánffy 
nemzetség eredetmondájára utal: a Losonczi Bánffy-család a honfoglalás után 
betelepült besenyő Tomaj-nemzetségtől származtatta saját magát, és őseként azt 
a Tonuzoba vezért tisztelte, aki ellenszegülve István király parancsának, 
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megőrizte pogány hitét, fellázadt az uralkodó ellen és miután leverték, 
feleségével Vivossal (Ujjas) együtt lóhátra ültetve élve temetkezet el a Tisza-
parton, az abádi révnél.29 Ezen túlmenően a regény főhősének egyénisége, 
életrajza és környezete is Bánffy-ra utal, a dénestornyai kastély leírásában is a 
híres bonchidai barokk kastélyra ismerhetünk.30 Ráadásul az Abádyak a Tomaj-
nemzetségbe tartoznak, s a címerükön látható szétvetett szárnyakkal ágaskodó 
arany griffmadár nem más, mint a Bánffyak ősi címere.31 Abády Bánffyhoz 
hasonlóan a kolozsvári egyetemen tanult, diplomáciai szolgálatban járt 
külföldön, pártonkívüli 67-es programmal választották meg képviselővé, később 
pedig Tisza Munkapártjához csatlakozott. Abády emellett érdeklődött a 
képzőművészet és az irodalom iránt, szövetkezetet szervezett, a telepítési 
politika híve volt, angolszász tapasztalatok alapján szerette volna az erdélyi 
kisbirtokos rétegeket gazdaságilag és társadalmilag megerősíteni. Ugyanakkor 
Abády Bálint sok tekintetben Bethlen Istvánra, Bánffy közeli barátjára és 
bizonyos tekintetben politikai példaképére hasonlít. Abády Bethlenhez 
hasonlóan a Theresianumban tanult, és apja ugyanolyan korán meghalt, mint 
Bethlené.32 A regénybeli Abády Bethlenhez hasonló tehetséges, ambiciózus 
fiatal politikus, akinek komoly tervei vannak. A politikát komolyan vevő és 
politikai karrierépítésre szándékot érző Abády képe a regény írásakor már a 
hatvanas éveiben járó szerző önkritikája saját fiatalkori önmaga felett. Bánffy 
Miklóst élete során meglepőbbnél meglepőbb szerepekbe sodorta az élet, 
belekapott ő a politikába is, de soha nem vált komoly politikussá. Nem a 
tehetség sokkal inkább a kitartás hiányzott belőle. Dúsgazdag arisztokrataként a 
politikát is csak amolyan úri passziónak tekintette, amely éppúgy hozzátartozott 
az arisztokrácia mindennapjaihoz, mint a bálok vagy a vadászatok. Nemcsak 
Abády, de szerelme Milóth Andrea is valós személyről mintáztatott. Azonban 
Milóth Andrea alakja nem Bánffy feleségét, a vagyontalan, római katolikus nem 
túl szép, de tehetséges és szellemes színésznő Weber-Váradi Arankáról 
mintáztatott, hanem báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola (1876-1948) 
alakját rejti. Bánffy Miklós és Szilvássy Karola egy egész életen át tartó fel, fel 

                                                 
29 Tonuzoba történeti szerepe vitatott, egyes forrásaink rejtélyes nemzetségei (Maglód, Tátony) 
kapcsán Vazul rokonának tekintik, és (‘disznó’ értelmű török neve miatt) Szent Imre herceg 
gyilkosának tartják. Ld. KRISTÓ Gyula (főszerkesztő): Korai magyar történeti lexikon. Akadémia 
Kiadó, Budapest, 1994. 679. illetve. KARÁCSONY János: A magyar nemzetségek a XIV. század 
közepéig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1900. 1014.  
30 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002. 388-390.  
31 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. Polis Könyvkiadó. Kolozsvár, 2002. 216-217.  
32 ROMSICS Ignác: Bethlen István. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1991. 27. illetve 313. 
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lángoló szerelme nyílt titoknak számított a korabeli Erdélyben.33 Bánffy 
regényében itt-ott valóságos szereplők névcserés másával és valóságos 
történetek a regény-mese folyamatába csempészésével is találkozhatunk. 
Példakép említhetjük a valóságban is megtörtént halálos párbaját Keglevich 
István grófnak Hencz Károly képviselővel.34 Mindezeket ellensúlyozza, 
kiegészíti a Bánffy művét minduntalan átfedő politikum: az erdélyi regionális 
politikai élet, a magyar országos politika, illetve az európai nagypolitika 
eseményeinek és konfliktushelyzeteinek a bemutatása, illetve azoknak az 
intézményeknek – a megyegyűlésnek, a Nemzeti Kaszinónak, a szabadelvű 
pártkörnek, a budapesti országgyűlésnek – a rajza, amelynek zárt köreiben 
lezajlanak a politikai csatározások, viták és intrikák. Bánffy személyes élményei 
alapján, idézi fel a 1905-1906 közötti pártharcokat, így az Erdélyi trilógiát 
politikai dokumentumregénynek is tekinthetjük, igazi „Monarchia regénynek” – 
hasonlóan Ricke, Trake, Kaffka, Musil, Broch, Krezla, Krúdy vagy Karl Krauss 
egyes műveihez. Bánffy nagyregénye is a hanyatlásnak és a végső pusztulásnak 
a jeleneteit vázolja fel a magyar politikai élet, vagy éppen az osztrák-magyar 
politikai rendszer feltételei között, azt, hogy a megoldatlan és komolyan 
megoldani meg sem próbált társadalmi és nemzetiségi feszültségek erőterében 
miként bomlik fel a birodalom, és miként válnak semmivé azok az értékek és 
lehetőségek, amelyeket a nagyhatalmi lét adhatna. Bánffy elítéli a birodalmi 
kötelékek lazítására törekvő hagyományos magyar függetlenségi politikát, 
pontosabban azt a politikai gyakorlatot, amely az országos kérdések megoldása 
helyett csak meddő közjogi csatározásokra, az országgyűlés munkájának a 
megbénítására volt képes, és nacionalizmusával végképp elidegenítette a 
nemzetiségeket. „Hogy a szövetkezett pártok maguk sem értenek egyet egyik 
kérdésben sem, hogy csak kormány buktató maszlagnak hirdették mindezt, 
amikor azt hitték, hogy többségre amúgy sem juthatnak, vannak az állam 
életében  más erők is, mint a  paragrafusok ereje, hogy vannak más nagy 
érdekek is, a földművelés,  kereskedelem, ipar és az állambiztonság érdeke, hogy 
van szociális és van nemzetiségi kérdés [...]. Hogy a nagyhatalmi minőség 

                                                 
33 Bánffy Miklós lányához Bánffy Katalinhoz 1948. április 7-én Kolozsvárról írott levelében maga 
ismeri be, hogy Milóth Adrienne alakjában sok vonását felhasználja Bornemissza Elemérné 
Szilvássy Karolának, akihez „ötvenöt” éves barátság fűzi. Bánffy az említett levél mellett a 
lányához írott 1948. május 11-12-ei levelében, valamint testvéréhez Barcsayné Bánffy Katinkához 
írott 1948. március 28-ai és 1948. május 30-ai leveleiben írja le, hogy mit jelentett az ő számára 
Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola. A levelek megtalálhatóak R. L. Bánffy Miklós iratai C/6. 
Bánffy Miklós levelezése III/1. A leveleket közli MAROSI Ildikó: Bánffy Miklós estéje. Polis 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002. 167-175.  
34 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 209-210. Ld. CLAIR Vilmos: Magyar párbaj. A párbaj 
története. Magyar párbajok. Párbajkódex. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 392-393. 
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milyen előnyt jelent minden egyes polgár számára, az már éppen kívül állott az 
emberek tudatán.”35 Bánffy felismeri, és elemzi a kettős monarchia 
felbomlásának okait. Az írói számvetés, amelyet készít nemcsak tárgyilagos és 
oknyomozó visszatekintés, hanem érzelmektől mélyen áthatott történelmi 
búcsúvétel is. A regénytrilógia zárójelenete során Abády Bálint a Feleki-tető 
magasáról letekintve elbúcsúzik a városától, Kolozsvártól. „Vég nélküli 
keserűség fogta el. Úgy érezte, itt áll egyedül és alatta az a világ, ami most el fog 
pusztulni. Maga előtt látta azt a nemzedéket, melynek ifjabb szárnyához ő is 
tartozik, azt a nemzedéket, amely 67-óta nőtt fel, e hosszú békekorszak boldog 
nyugalmában [...]. Maga előtt látta a főrangúakat, akik vezéri szerepre tartván 
igényt, hát sutba dobják európai látókörüket, vagyoni és erkölcsi súlyukkal 
igazolva mindazt a maszlagot, melyben legtöbbje valóban nem is hisz, de ami 
mind jobban megmérgezi a politikai életet [...]. Most elpusztul az ország és vele 
ez a nemzedék.”36 

A végső pusztulás komor látomását természetesen nemcsak a Monarchia 
beteljesülő végzete magyarázza, hanem mindenekelőtt Erdély megváltozott 
állapota, az ottani magyarság kisebbségi helyzete, amit csak tetéz a budapesti 
kormány hangzatos, kardcsörtető nemzetiségi retorikája, amely nem segít, de 
fellobbantja a románság elszakadási törekvéseit. A regény főhőse nem ismerte 
közelebbről a román nép sérelmeit és a román nemzeti mozgalom törekvéseit, 
Abádyt erről Timisán Aurél ügyvéd, román nemzetiségi képviselő világosítja fel. 
Timisán a memorandum per egykori ügyvédje általánosságban beszél a 
magyarok és a románok egymásra utaltságáról a szláv tengerben, de a két 
nemzet közötti „gyűlölség” megakadályoz mindenféle együttműködést, és ezért 
elsősorban az olyan magyar nacionalistákat kárhoztatja, mint Rákosi Jenő és 
társai. Timisán szerint a románok legnagyobb sérelme, hogy nem használhatják 
anyanyelvüket: „a gróf úr is el kell ismerje, mennyire igazságtalan, hogy az 
adminisztrációban, amely közvetlen a nép szolgálatára van rendelve, lehetséges 
az, hogy a jegyző, szolgabíró, az adószedő nem beszélik a nép nyelvét. Hogy az a 
saját nyelvét nem használja a bíró előtt, vagy csak tolmáccsal. Pedig ezeket még 
a nemzetiségi törvény is beígérte, melyet a magyarok hoztak mi nélkülünk, mert 
mi keveselltük azt, amit ígért.”37 Abády jóindulattal fordul a román néphez, és 
szót emel az összefogás mellett: „Azt hiszem – válaszolja Timisánnak –, hogy 
lelkileg és gazdaságilag kellene közeledni egymáshoz. Megkeresni a közös 
érdekeket, megkeresni azt, amiben egyet tudunk érteni. A többi azután adódnék, 
ha kölcsönös bizalomban találkozhatnánk. Itt van Erdély. Mi is, önök is 
                                                 
35 BÁNFFY Miklós: Darabokra szaggattatol. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002. 34.   
36 BÁNFFY Miklós: Darabokra szaggattatol. 340-341.  
37 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 278-279.  
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idevalók. Ez a mi közös, legszűkebb hazánk. E téren sok minden van, amit 
közösen kívánhatnánk, több megértést, több figyelmet a helyi érdekekre, ne 
szívjon el mindent innen Budapest.”38 Ám hamarosan megdöbbenve kell 
tapasztalnia, hogy a román nemzeti mozgalom vezetői, a magyar közigazgatás 
korrupt vezetőivel együttműködve, kijátsszák saját népüket. Tudomást szerez 
arról, hogy a bihari havasokban a román Unita bankház egy román pópán Rusz 
Timbuson és egy elcsapott tanítón Rusz Pántyilimon keresztül 
uzsorakölcsönöket ad a falusiaknak, s minthogy a becsapott és átvert írástudatlan 
falusiak képtelenek azt visszafizetni, a magyar körjegyző segítségével 
kiforgatják őket minden vagyonukból. Timisán szerint ez teljesen érthető, mivel 
a románságnak mindenáron szüksége van egy vagyonos középosztályra: „A gróf 
úr ősei karddal hódítottak, ebből lett magyar földbirtok. Máma más eszközök 
vannak.”39 Abády felismeri a dualizmus időszakának két alapproblémáját, az 
arisztokrácia szociális érzéketlenségét és a nemzetiségi kérdést. Persze a 
problémák megoldására sem neki, sem a regény írójának sincs elképzelése.  

Egyetlen kortárs író tollából kikerült mű sem győzi meg az olvasót arról, 
hogy a királyi Magyarország nem elsősorban a háborús veszteségek, vagy a 
nemzetiségi feszültségek folytán, hanem a magyar uralkodó osztály vétkes 
könnyelműségéből bukott el. Bánffy meg is jelöli a folyamat kezdetét az 1904-
1905-ös parlamenti szócsatározásokban. „[...] abban a szövevényes jogi 
viszonyban, mely Magyarországot és Ausztriát összekapcsolta, folyton újabb és 
újabb sérelmi alkalmak adódtak. Dacára, hogy az ellenzéki pártvezérek elvben 
elítélték a technikai obstrukciót, melyet az utolsó hónapokban már csak kisebb 
csoportja a 48-as pártnak folytatott a maga szakállára, annak céljait a maguk 
népszerűsége miatt kénytelenek voltak vallani, és különböző fokozatokban 
teljesen önálló hadsereget vagy legalább magyar vezényszót vagy legeslegalább 
nemzetiszínű tiszti kardbojtot követeltek.”40 Bánffynak lesújtó véleménye volt az 
obstrukcióról, és Bethlen Istvánhoz hasonlóan elutasította azt:41 „Kívülállók 
szemében érthetetlennek látszott az a csökönyösség, amellyel egy törpe 
kisebbség a maga akaratát próbálta reákényszeríteni nemcsak a magyar 
parlament többségére, de az egész Monarchiára és ami több, az öreg Ferenc 
Józsefre. Csak aki ismerte azt a túltengő jogászi gondolkodást, melyre a magyar 
közönség századokon át reászokott, és amely a Habsburgok ellen több ízben 

                                                 
38 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 279.  
39 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 496-499.  
40 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 36. 
41 Bethlen István 1903 májusában a maros-tordai megyegyűlésen a kisebbség erőszakos 
eljárásának nevezte az eseményeket. ROMSICS Ignác: i.m. 29-30.  



 
 
 
 

Szabó Imre László 

 295

sikereket ért el, csak az értette meg ezt a csökönyösséget.”42 Az események 
pedig látszólag megállíthatatlanul közelednek a „tragikus” végkifejlethez. „A 
fölcsigázott szenvedélyek magyar vezényszót, önálló vámterületet, önálló bankot 
követelnek. Az ellenzék a házszabály revíziója ellen bejelenti az obstrukciót.”43 
Így következik be november 18-a. „És Tisza fölemelkedik [...]. Éles vádoló 
szavakat mond; elsorolja mindazt, amit végigpróbált a parlamenti rend 
helyreállítására. Semmi sem használ. Elég volt ebből! Mind támadóbb lesz a 
beszédje – a bibliai próféták vádolhattak így! – és sötét jövendölés is elhangzik: 
– Ha most föl nem eszmél az ország – a kijózanodást, a fölébredést [...] csak egy 
nagy nemzeti katasztrófa keserű tapasztalatai után érhetjük el! A baloldal 
dermedten hallgatja [...]. Itt-ott a jobboldalon egy-egy párthadnagy föl-fölugrik 
és beordít: – Szavazzunk!”44 A házszabály tehát elfogadtatott, az ún. 
zsebkendőszavazást követte a parlamenti ülésterem december 13-ai szétverése, 
az ellenzék összefogása és választási győzelme, a megegyezés mindtávolabb 
került a nemzeti ellenállás pedig egyre elkeseredettebbé és komikusabbá vált. 
Mindez egy olyan időszakban, amikor is a megoldatlan társadalmi és politikai 
ügyek fölé új külpolitikai viharfelhők kezdtek tornyosulni. A regénybeli Abádyt 
a Magyarországra leselkedő veszélyekről Slawata követségi tanácsos, Ferenc 
Ferdinánd trónörökös egyik bizalmasa, világosította fel, amikor bepillantást 
engedett a Belvedere-palota „műhelyébe.” Ferenc Ferdinánd alatt más világ lesz, 
nem ez a korhadt dualizmus, melyhez az „öregúr” annyira ragaszkodik. Az új 
uralkodó nem ígért semmit, nincs lekötve semmiben és a programja már kész, 
hogy mi jönne a dualizmus helyébe? Erősebb központosítás. Alkotmányosság, 
hogyne. A statisztika igazsága. A számok beszélnek. Szövetséges tartományok 
nemzetiségek szerint; egyetlen közös birodalmi tanácsban képviselve. Oda 
tartozna minden, ami fontos: az egész pénzügy és a hadsereg meg a 
haditengerészet. Vagy trialista megoldás a katolikus és déli szlávokkal mint 
harmadik féllel. Ez is lehetséges. De bizonyos, hogy ez a mai, ez eltűnik. Most 
egészen jó, ha Tisza végez azzal a nagyszájú magyar ellenzékkel, kell hitel és 
kell újonc, most fő a hadsereg kiépítése! És majd ezzel a serreggel a „Hoheit” 
rendet csinál a többi kérdésekben mind [...]. Akkor nagystílű politikát lehet majd 
csinálni. Úr lenni a Balkánon, esetleg hűbéres királyságokkal, hová a dinasztia 
másodszülötteit helyeznénk el. Valódi nagyhatalommá lenni, nem pedig mint 
ma, Európa második „beteg embere”-ként szerepelni. „Hanem parancsolni, 
igen! - parancsolni! - le a Márvány-tengerig!” A Slawata által vázolt „szép” 

                                                 
42 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 37.  
43 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 107-108.   
44 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 108.  
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jövőt részben elsöpörte, részben valóra váltotta az első világháború, igen utána 
más jött, nem ez a „korhadt dualizmus”.45  

Bánffy a regényben részletesen foglalkozik a fontosabb bel és külpolitikai 
eseményekkel, válságokkal: Apponyi-féle iskolatörvény46, a választójogi 
tervezetről „szállingózó” hírek47, az angol-orosz „entente cordiale” létrejötte48, 
Conrad vezérkari főnök preventív háborús tervei, melyről Slawata Ferenc 
Ferdinánd bizalmasa informálja Abádyt,49 úgy mint a boszniai annexiós 
válságról50. Bánffy szerint Aehrenthal azzal, hogy a berlini szerződéssel 
szemben és előtárgyalásokat mellőzve bevégzett tény elé állította Európát, 
tudtán kívül iskolát teremtett. Ugyanaznap midőn az annexiót proklamálják a 
bolgár önálló királyságot, bizonyára a Ballplatzcal egyetértve, de azonos 
nyomon halad Itália, midőn 1911-ben Tripoliszban hadüzenet nélkül 
megtámadja Törökországot, aki erre előzőleg semmi okot sem szolgáltat, és egy 
évre reá ugyanígy indul meg a balkáni háború. Az a nemzetközi jogsértés, mely 
Bosznia, sőt a bolgár önállóság kihirdetésében is csupán formai, hamarosan 
precedensül szolgál cinikusan erőszakos tettekre és megszünteti azt az erkölcsi 
korlátot, mely idáig az adott szó erejében lakott. A világháború legvégzetesebb 
tette: Belgium megtámadása a végső állomás ezen a vonalon.51 Bánffy helyesen 
látta, hogy Bosznia problémájának a megoldása a Monarchia érdeke volt. 
Diószegi István szerint Aehrenthal külügyminiszter, aki 1906 őszétől állt a 
Ballhausplatz élén, a dinasztikus érdekszféra-politika meggyőződéses hívének 
számított. Terve, hogy a Monarchia a balkáni érdekszférák elhatárolása alapján 
egyezzen ki Oroszországgal. A Balkán nyugati részének fejében (Bosznia és 
Szerbia) a Monarchia kész volt hozzájárulni a tengerszorosok és 
Konstantinápoly orosz uralmához. Az új szerzemények a magyar korona részét 
alkották volna, és a birodalmon belüli pozíciónyereség megerősítette volna a 
magyar politikai vezető réteg gyengülő birodalomtudatát, és új erővel töltötte 
volna fel a hanyatló dualista struktúrát. „Mint egy öregember, akinek ereje 
fogytán, a Habsburg Monarchia a férfiasságának fitogtatásával próbálta 
visszahozni fiatalságát.”52 A Monarchia délszláv jellegének erősítése egyben azt 
is megakadályozta volna, hogy a Száva menti királyság eljátszhassa a délszlávok 
Piemontjának szerepét. Az ausztriai szlávok problémáját nem lehetett 
                                                 
45 BÁNFFY Miklós: Megszámláltattál. 126-127.  
46 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. 39-44. 
47 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál.  240-247.  
48 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. 140-144. 
49 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. 151-154.  
50 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. 252-255.  
51 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. 253.  
52 A. J. P. TAYLOR: A Habsburg Monarchia 1809-1918. Scolar Kiadó, Budapest, 1998. 254.  
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leválasztani a balkáni politikáról, 1878 után, amikor Boszniát a Monarchia 
elfoglalta, még kevésbé lehetett.53 A Monarchiának, tehát előbb vagy utóbb 
cselekednie kellett. Aehrenthal felismeri, hogy Törökország napjai megvannak 
számlálva, Oroszországnak pedig aktív balkáni politikát kell folytatnia, ha a 
Távol-Keleten elszenvedet kudarcát ellensúlyozni akarja. Aehrenthal az 
Oroszországgal való szembeszállás helyett, azonban inkább az együttműködést 
választotta.54 Aehrenthal azonban nem járt el kellő körültekintéssel, bár 
Izvolszkij Buchlauban hozzájárult Bosznia és Hercegovina tervezett osztrák-
magyar annektálásához, Aehrenthal cserébe pedig diplomáciai segítséget ígért a 
tengerszorosok státusának végrehajtandó revíziójához. A terv megvalósulása 
mindkét hatalom számára jelentős pozíciónyereséget jelentett volna, azonban a 
megvalósítás módja súlyos és elhúzódó válságot eredményezett. Ferenc József 
1908 októberében proklamálta Bosznia-Hercegovina annektálását, Izvolszkij 
azonban erről csak utólag és nem is diplomáciai úton szerzett tudomást. Az 
orosz külügyminiszter ekkor Londonban és Párizsban tárgyalt, hogy a nyugati 
hatalmak hozzájárulását is megszerezze a tengerszorosok státusának tervezett 
revíziójához, de Londonban határozott elutasításba ütközött. Olyan helyzet állt 
elő, amelyben Oroszország az annexiót követően nem nyert semmit, ha a 
Monarchia támogatja igényét a tengerszorosokra, éppen ezért nem tarthatta 
magát előzetes ígéretéhez a Boszniai annexiót illetően. Az „annexiós válság” 
azonban Oroszország figyelmét Szerbiára irányítja („a balkáni szláv népek sorsa 
miatti aggodalom”), és bebizonyítja, hogy az Osztrák Magyar Monarchia csak a 
Német Császárság hathatós támogatásával „potens” nagyhatalom.55 A súlyos és 
háborúval fenyegető válságnak végül az vetett véget, hogy a távol-keleti háború 
után három évvel Oroszország még szövetségesekkel is nehezen kockáztathatott 
volna meg egy háborút. Anglia és Franciaország ekkor balkáni „ügyek” miatt 
nem akart háborút vívni.56 Más volt azonban a helyzet 1914-ben. Anglia a 
szarajevói válság idején, egészen az osztrák hadüzenet nyilvánosságra 
kerüléséig, rendkívül tartózkodó volt. Angliának a status quo fenntartása állt 
érdekében, Párizs és Pétervár ezért semmi bátorítást nem kapott Londonból. A 
brit diplomácia felismerte, hogy tartózkodásával Németországot belelovalja a 
háborúba, az angol kormány háborús döntését pedig a németek belgiumi 
betörése a közvélemény szemében is igazolja. Anglia és az angol társadalom 
számára, mint száz évvel korábban, most is a brit szigetek biztonságával volt 

                                                 
53 Eric HOBSBAWM: A birodalmak kora. Pannonica Kiadó, Budapest, 2004. 327-328. 
54 A. J. P. TAYLOR: i.m. 255.  
55 A. J. P. TAYLOR: i.m. 257-258.  
56 Ld. DIÓSZEGI István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789-1939. História. MTA 
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egyértelmű Belgium sérthetetlensége.57 Hasonlóan vélekedik Henry Kissinger is, 
szerinte a Bosznia és Szerbia feletti vita Belgium megszállásához vezetett – 
Európa másik végében –, s ez elkerülhetetlenné tette, hogy Nagy-Britannia 
hadba lépjen Németország és a Monarchia ellen.58 E. J. Hobsbawm szerint is 
Belgium német megszállása, amely a Schlieffen-tervből következett, Londonnak 
megfelelő erkölcsi ürügyet adott, amellyel elleplezhette diplomáciai és katonai 
szükségleteit.59 Nyugodtan kijelenthetjük, hogy túlzó Bánffy azon állítása, amely 
szerint a Bosznia annexió az első világháború legfontosabb előzménye, mivel 
„felhatalmazást” adott más nagyhatalmak számára is, hogy meggondolatlanul 
kész tények elő próbálják állítani szövetségeseiket és ellenfeleiket. Ugyanakkor 
Bosznia-Hercegovina annektálása egy fontos állomás volt azon az úton, amely 
végül az első világháború kirobbanásához vezetett.60  

A második kötet végén Bánffy lezárt egy korszakot és levonta annak 
„tanulságait”. Az 1903 és 1910 közötti időszakkal kapcsolatban lesújtó volt a 
véleménye: „Így záródik le a kör. Az obstrukcióval kezdődött a koalíciós 
mozgalom. A kisebbség sorra buktatta vele a kormányokat, míg végül minden 
nagyhangú szólam és nemzeti színű kortesjelszóval többségre nem jut. Ekkor 
szembetalálja magát az államérdek valóságaival. Itt kapitulálnia kell, amit 
eltitkol. Így jut hatalomhoz. Vállalja a választójogi reformot, de nem csinálja 
meg. Negyed-félévi kormányzásuk alatt a szövetkezett pártok egymással 
tusakodnak, egymást gyűlölik meg, és mivel államügyben alkudozniuk kell 
egymással, hol nem a közérdek, de a pártszempont a döntő, oda jutnak végül, 
hogy maguk rántják le annak az országgyűlésnek a tekintélyét, amit mindenek 
fölé akartak állítani [...]  Itt végződik ez a korszak. A mérlege csupa negatívum. 
Abból áll, amit elmulasztott. A legfontosabb ezekből, amit honvédelmi téren 
hanyagolt el. Négy esztendőt veszített így az ország. Vissza nem hozható négy 
évet. Ekkor már Itália is, Szerbia is jobban föl van készülve háborúra, mint a 
kettős monarchia.”61 Mert Bánffy szerint, ama hosszú békekorszak, melyben 
Európa 1878 óta élt, 1911 nyarán véget ért. Montenegrót királyságnak kiáltják 
ki, Albániában zavargások kezdődnek, Hollandia Vissingen kikötő körül 
erődöket akar építeni, amiben a párizsi és londoni sajtó német tervet lát. 
Szerencsére azonban, „Ez a viharocska is elült hát, ahogy most két éve a 
                                                 
57 DIÓSZEGI István: i.m. 249-250.  
58 Henry KISSINGER: Diplomácia. Panem-Mcgraw-Hill-Grafo, Budapest, 1996. 212.  
59 Eric HOBSBAWM: i.m. 329.  
60 E. J. Hobsbawm szerint az 1904-1905-ös orosz-japán háború és az orosz forradalom, mivel 
destabilizálta a nemzetközi helyzetet olyan válságok kialakulásához vezetett, mint a két marokkói 
válság és az annexiós válság és e három jelentős nemzetközi válság szinte megérlelte az első 
világháború kirobbanását. Eric HOBSBAWM: i.m. 325-326. 
61 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. 400.  
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boszniai annexió sokkal nagyobb vihara. Természetes tehát, hogy az egész világ 
közvéleménye azt hitte: minden kérdés elintéződik nyugodtan, békésen, 
zöldasztal mellett vagy a kabinetek többé-kevésbé barátságos levélváltása útján. 
Még a diplomaták zöme is így gondolkozott, annál inkább a nagyközönség 
minálunk.”62 A politikusok és az emberek ilyetén meggyőződését tovább erősítik 
az egymást érő újabb és újabb válságok. A „párducugrás” veszélyét leszereli 
Bethmann Hollweg német kancellár, okosan kiegyezve a franciákkal, még 
Kongóban egy darabocska sárgalázas gyarmatszeletet is szerez, sovány 
eredmény igaz és talán a német birodalom tekintélye is csorbult, de nem tört ki a 
világháború legalább. Csak Tripoliszra szemet vetett Olaszország támadja meg 
szép csendben a törököket.63 A magyar politikai vezetőréteget ezek az 
események a legkevésbé sem érdeklik. El vannak foglalva szokásos játékaikkal, 
a katonai javaslatokkal, a technikai obstrukcióval, a választójog kiterjesztéséről 
folyó meddő és pártalan vitákkal, személyi kérdéssekkel és Tisza elleni közös 
gyűlöletükkel.64 A magyar politikusokat és a magyar politikát a két balkán 
háború sem téríti jobb belátásra. A balkáni háborúk voltak Bánffy szerint azok a 
nemzetközi események, ahol a Monarchia nagyhatalmi tekintélye jelentős 
csorbát szenvedet.65 A kirobbant világháborút így akár szükségszerűnek is 
tarthatjuk, a magyar politikusok hibájából pedig mindez váratlanul és 
felkészületlenül éri az országot. Ez a nemzedék letért a nagy elődök – Deák, 
Eötvös, Mikó, Andrássy – útjáról. „Lassacskán csupa fikció lép a valóságok 
helyébe, önámítás és nagyzolás. Mindenki bűnös ebben, a magyar társadalom 
minden vezető rétege. Maga előtt látta a birtokos osztályt, aki uraskodásában 
leromolva gazdasági pályára nem megy, hanem csak hivatalnok akar lenni vagy 
ügyvéd [...]. Maga előtt látta a főrangúakat, akik vezéri szerepre tartván igényt, 
hát sutba dobják európai látókörüket, vagyoni és erkölcsi súlyukkal igazolva 
mindazt a maszlagot, melyben legtöbbje valójában nem is hisz, de ami [...] 
mindjobban megmérgezi a politikai életet [...]. Most elpusztul az ország és vele 
ez a nemzedék, aki mindent fontosnak tartott, ami formula, paragrafus vagy 
frázis. Aki az államélet valóságát el tudta felejteni és délibábok után futott, akár 
a gyermek. Aki tudatlanságban élt mindannak, ami a nemzetek talpköve, erő, 
önbírálat és összetartás. Egyetlen erénye maradt: a harci készsége. Ez is hiába 

                                                 
62 BÁNFFY Miklós: Darabokra szagattatol. 76-77.  
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való lesz.”66 A dualizmus belpolitikájával kapcsolatban is Abády Bálint mondja 
ki Bánffy Miklós konklúzióját, mégpedig, hogy a magyar uralkodó osztály 
politikailag éretlen, gyakorlatilag cselekvésképtelen; „a kormányzás hazugságon 
alapszik”, egyedül az obstrukcióhoz ért, nem képes megmondani, mit akar, csak 
azt, hogy mit nem; a hadsereg magyar vezényleti nyelvén kívül semmiféle érve 
nincs, a munkásság érdekeit mellőzi, a nemzetiségeket maga ellen vadítja, és a 
forradalmi mozgolódások ellen csakis a kivándorlást tudja orvosságul: 
„Ahelyett, hogy a kivándorlás okait kutatták volna ki, és szüntették volna meg, 
magát a kivándorlást szervezték.”67 

A hatvanas éveit taposó író az erdélyi Bonchidán, 1940. május 20-án keltezte 
művének utolsó sorait, ezzel is felhívva az olvasó figyelmét, hogy az 
évtizedekkel korábbi események leírása nagyon is a mának szóló figyelmeztetés. 
Ekkor három hónappal vagyunk a második bécsi döntés előtt, és három nappal 
azután, hogy a német hadsereg száz kilométer szélességben áttörve a franciák 
erődvonalát (1940. május 17.), Párizs felé száguldott. Látszólag tehát minden a 
magyar kormány politikáját igazolta ezen a napon; de Bánffy mégis így fejezte 
be művét: „Sötétedett. Csak a nyugati égbolt lángolt. Hosszú felhőfoszlányok 
úsznak rajta. Hamuszín sávok tündöklő bojtozással söprik a látóhatárt. Alattuk 
tűz, tűz, csupa tűz. Az egész világ gyúlt meg ott hátul [...]. A karmazsin égbolt 
alján lomha, lila, sötét hegyek [...]. Hosszú oromgerincek lecsapott oldalakkal. 
Óriási koporsók, népek koporsói.”68 Aki e sorokat akkor, a negyvenes évek 
elején olvasta, lehetetlen, hogy ne gondolt volna a maga korára, a második 
világháború Magyarországára. Az Erdélyi Trilógia kimondatlanul is kimondott 
végkövetkeztetése, hogy semmit sem tanultunk, és ez rendkívül szomorú ránk 
illetve a kortársakra nézve. „Az Erdélyi Történet regény-trilógiámat már 
tudatosan is belső parancsból kellett megírnom. Kellett, mert mind növekvő 
aggodalommal láttam, hogy dacára annak a katasztrófának, ami népünket 
lesújtotta, senki sem akarta látni azokat a bűnöket, amik odavezettek. Senki sem 
foglalta össze egyetlen ábrázolásban azt, amit a politikai vezetőosztályok 
elmulasztottak a múlt világháborút megelőző évtizedekben. Senki sem akarta 
ennek a tanulságát levonni. Senki sem világított reá arra a tömérdek 
hazugságra, amivel a közvéleményünket megmérgezték és melyek minden 
realitás iránt érzéketlenné tették az 1914 előtti közvéleményt. Senki sem mondta 
– ezen az úton, többé ne járj!”69 

                                                 
66 BÁNFFY Miklós: Darabokra szagattatol. 274-275.  
67 BÁNFFY Miklós: És hijjával találtattál. 155.  
68 BÁNFFY Miklós: Darabokra szagattatol. 275.  
69 R. L. BÁNFFY Miklós: A Magyar politika kritikája. IV/5d. 3.  
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Bánffy úgy vélte, hogy az összeomlás utáni első évtized feladata volt a 
romok eltakarítása és helyreállítani azt a gazdasági és társadalmi bázist, mely 
alapul szolgálhat az erkölcsi újjáépítés folyamatának. Ennek a magyar kormány 
meg is felelt a húszas években sikeresen végbement Bethlen-i konszolidáció 
által. De a gazdasági és társadalmi rend csak föltétele és eszköze egy nemzet 
újjászületésének, a cél, hogy új célok felé vezesse a nemzetet. De ilyennek még 
a kísérlete sem látszott Bánffy szerint. Vagy legalábbis a valóságos 
erőviszonyoktól és lehetőségektől irracionálisan elrugaszkodott célok léteztek a 
magyar politikai és közgondolkodásban. Sőt, azt kellet látni, hogy a magyar elit 
minden önkritikától eltávolodva, minden bajt és hibát csakis magán kívül 
keresett, így vesztve el minden való látását. Ez a hiányosság Bánffy szerint 
mostanra (Bánffy itt a harmincas, negyvenes évek Magyarországára gondolt) 
végzetessé vált, mivel 1914 előtt egy nagy birodalomba tartozván hihette a 
politikai elit, hogy a monarchia elég erős arra, hogy a magyarság érdekeit és létét 
megvédelmezze. A trianoni Magyarország azonban már úgy szólva csupaszon, 
páncél nélkül áll, természetes szövetséges nélkül, ezért le kellett volna vonni e 
helyzet tanulságait, és össze kellett volna fogni egy nemes cél érdekében. De 
nem ez történt, sőt a fejlődés visszafordult: valódi földreform elmaradása 
következtében újra megindult a kivándorlás, a nagybirtokosság kettészakadt, az 
arisztokrácia visszavonult a politikától, helyét a kevés világlátottsággal és 
szociális érzékkel rendelkező dzsentri foglalta el.70 Bár a regény a múltról szól 
de a harmincas évek jelenének íródott. „Azt hittem, mikor ezeket megírtam, hogy 
a magyar közvélemény és ennek szócsöve a kritika föleszmél erre. [...] ha nem is 
sokan, de a szellemi élet elitje észreveszi, hogy a trianoni Magyarország, mit 
sem okulva a tragikus múlton, visszajutott ismét ugyanoda, abba a szellemi 
mocsárba, amiben a világháború előtt élt. [...] a Trianon utáni politika 
mozgalmai: a ’mindent vissza’ és a ’nem nem soha’ valamint a legitimista és 
szabad-királyválasztó jelszavak helyettesítik most a századforduló közjogi 
csatakiáltásait, ugyanúgy elkendőzik a magyar közvélemény előtt a valóságot, 
ugyanúgy csak személyi tusakodások foglalják el a politikusok figyelmét, – 
egykor Tisza és Andrássy, most Bethlen és Gömbös csatározása [...]. Talán az 
első bécsi döntés mámora vakított az emberek szemébe, amikor 1940 tavaszán a 
trilógiám harmadik műve a Darabokra szaggattatol megjelent. Talán azért nem 
figyelt reá senki. Igaz, hogy akkor már megindultunk azon a végzetes lejtőn, ami 
végül a katasztrófához vitt és csakis oda vihetett. Aztán jöttek a hadüzenetek és 
végül a háború. Mind mind vészhordóbb lett a minket környező világ. Így 

                                                 
70 Bánffy ez irányú gondolataira Ld. R. L. BÁNFFY Miklós: A magyar politika kritikája. IV/5d. 4-6.  
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jutottunk el az utolsó stációig addig a végzetes napig midőn a németek 
erőszakkal szállták meg Magyarországot.”71  

E gondolatok miatt tarthatjuk számon Bánffy Miklós Erdély Történetét a 
harmincas évek magyar kritikai társadalom és korképei között.72 
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Age and Society as Depicted in Miklós Bánffy’s Erdélyi Trilógia 
[Transylvania Trilogy] 

 
In History of Transylvania (1940), a novel trilogy (Megszámláltattál [Been 
Counted] 1934, És hijjával találtattál [Found Lacking]1937, Darabokra 
szaggattatál [Torn to Pieces] 1940) Transylvania-born Count Miklós Bánffy, 
writer, politician, director wished to illustrate the political events in the last 
decade of the Austrian-Hungarian Empire, the socio-political processes leading 
to the collapse of the Empire, through the every-day life of Hungarian 
aristocrats. How talented a writer Bánffy was still remains debated, the overall 
reaction to the appearance of the novel trilogy was also very limited, possibly 
due to the outbreak of the Second World War, and eventually the post-1945 
communist cultural policy pushed the novel, very much problematic for the 
regime, into the background, into total oblivion. Nevertheless, the Transylvania 
trilogy is Bánffy’s best work, maybe of the highest literary quality, and the 
author, having aristocratic roots himself, managed to give an extraordinarily 
exciting and authentic depiction of the lifestyle of Hungarian aristocrats, of their 
irresponsible political behavior and negligence in the era of Dualism. 

                                                 
71 R. L. BÁNFFY Miklós: A Magyar politika kritikája. IV/5d. 7.  
72 Bánffy Erdély történet trilógiájára Ld. még. TAKÁCS Péter: i.m. 167-190. 




