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chia hadseregének modernizálását az 1914 
előtti döntő években. Mindeközben pedig 
Bánffy mélyen undorodott a sok szóvirággal 
élő politikai pátosztól, attól, ahogy a szóno-
kok minden önkritika és önismeret nélkül hi-
vatkoztak a nemzet nagyságára és az ősök 
hőstetteire.

A felsoroltakból egy további vád is követ-
kezik: a vezető réteg öntelt provincializmu-
sa. Bánffy fáradhatatlanul ostorozta azt a kö-
zömbösséget, amelyet a politikai elit a hatá-
ron túli eseményekkel szemben tanúsított. 
Légyen szó az orosz–japán háborúról vagy 
az európai fegyverkezési versenyről, az an-
tant-szövetség egyre fenyegetőbben kialaku-
ló körvonalairól, avagy a Balkánon zajló há-
borúkról, Bánffy honfitársai számára mindez 
mintha egy másik égitesten történnék. Kicsi-
nyes belpolitikai csatározások újra s újra fel-
borzolják a kedélyeket, ám a „külföldi ese-
mény (…) az ő szemükben színjátékféle mu-
latnivaló téma csupán”.5 A Bánffy által leírt 
társadalom a tulajdon nemzeti erejében töké-
letesen megbízva a legnagyobb biztonság-
ban érezte magát saját zárt világában.

A politika művelői az ország belső viszo-
nyait, hasonló módon, éppolyan szilárdnak 
és kikezdhetetlennek tartották. Az irodalmi 
kritika Bánffyt helyenként elmarasztalta ami-
att, hogy regényének szereplői majdnem ki-
zárólag arisztokraták, míg más osztályok 
képviselői alig-alig jutnak szóhoz. A megál-
lapítás nem egészen pontos. Bánffy a művét 
valóban elsősorban az arisztokrácia azon 
tagjaival népesíti be, akiket ismert, ám éles 
szemmel látta meg, hogy ez a réteg, amely a 
politikát alakítja, mily értetlenül áll a moder-
nizációval együttjáró változások előtt. A szo-
ciáldemokrácia mint a munkásság képviselő-
je, a földművelő parasztság újonnan szerve-
ződő pártjai és a városi polgárság fiatal, radi-
kálisan szót követelő nemzedéke azonban 
szintén fel-feltűnnek a könyvében. Ironiku-
san jegyzi meg, hogy a hagyományos pártok 
úgy érezték, ezeket az erőket megvetően ke-
zelhetik, merthogy azok szellemisége „nem 
magyar”. Metszővé válik Bánffy kritikája a 
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nemzeti konzervatívok különös demokrácia-
értelmezéséről, amelyet művében így fog lal 
össze: nem szabad az új politikai ellenfeleket 
tolerálni, ellenkezőleg, a rendőrségnek kell 
ellenük fellépnie, el kell őket tiporni, mert 
hát ezek nem hazafiasok.6

A nagybirtokos Bánffy Miklós nem kívánt 
a földtulajdon szerkezetéhez hozzányúlni. Jó 
néhány kortársánál világosabban ismerte 
azonban föl, hogy a paraszti sors, a korrupt 
és önbíráskodó helyi vagy megyei tisztvi-
selők és a gátlástalan uzsorások nyomásának 
kitett falusiak élete a teljes szociális rend 
destabilizálását hozhatja magával. Ellenszer-
ként szövetkezetek alapítását javasolta, és 
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egyezés óta Ausztriával együtt alkotta a csá-
szári és királyi (a „k. und k.”) birodalmat. A 
kiegyezést – ezt is tudjuk – Kossuth Lajos el-
lenezte, és 1948-ban írt tanulmányában olyan 
politikai gondolkodó is reakciós és hazug 
műnek nevezte, mint Bibó István.2 Vele és 
másokkal szemben viszont a történész Kosá-
ry Domokos arra mutatott rá, hogy az Auszt-
riával kötött szerződés 
a magyar politikai ve-
zető rétegeknek a nem-
zeti önállóság és az or-
szág gazdasági felzár-
kóztatása terén olyan 
lehetőségeket biztosí-
tott, amelyek messze 
felülmúlták mindazt, 
amivel a királyság 1526 
óta valaha rendelke-
zett. A magyar vezető 
réteg ugyanakkor – 
folytatja Kosáry – a to-
vábbi évtizedekben el-
mulasztotta mind a tár-
sadalom demokratizá-
lását, mind a földbir-
tokrendszer megrefor-
málását, a kisebbségvé-
delem és a méltányos 
engedmények helyett 
soviniszta módon a tu-
lajdon uralkodó pozíci-
óját igyekezett fenntar-
tani. Azaz nem élt az 
ország számára 1867-ben megnyílt lehetősé-
gekkel.3

Deák Ferenc 1867-ben a maga szenvtelen 
realizmusával mutatott rá, hogy egy teljesen 
független Magyarország létéhez – az akkori 
határok fenntartásával – nem adottak a politi-
kai feltételek.4 Ezt a fájó igazságot elvben az 
egész magyar politikai osztály elfogadta, de a 
belpolitikai választóvonal az ezt követő évti-
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zedekben mégis a „’67-esek”, a kiegyezés hí-
vei, illetve a „’48-asok” között húzódott, mely 
utóbbiak a polgári forradalomra és a szabad-
ságarcra hivatkozva szüntelenül követelték 
Magyarország mozgásterének bővítését a 
Monarchián belül.

A „’48-asok” a politikai címke szerint ugyan 
radikálisok voltak, Bánffy azonban bennük 

lényegében a nacionalistákat látta. Elsősor-
ban azt vetette a szemükre, hogy nemzetinek 
nevezett, ám gazdaságpolitikailag igen két-
séges követeléseikkel – Magyarország ren-
delkezzék önálló Nemzeti Bankkal és saját 
vámterülettel – pocsékolták a parlament ide-
jét, és megakadályozták a jóval fontosabb re-
formterveket. Még inkább érvényes volt ez 
az olyan hevesen követelt katonapolitikai 
külsőségek esetében, mint a magyar vezény-
szó, avagy a piros-fehér-zöld kardbojtok be-
vezetése. Mindez Bánffy szemében pótcse-
lekvésnek minősült, s ami súlyosabb: ítélete 
szerint az efféle hosszan tartó parlamenti vi-
harok a vizespohárban lelassították a Monar-
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FELÚSZTAK A VAD
LIBÁK / HA BENNE VAN

Felúsztak a vadlibák az égen,
a kikötő idomai pontosságukat vesztik.

Ahogyan egyre evezel befelé,
úgy kezd kirajzolódni egy tornácon ülő alak.

Nem e csuklók és hajak,
hanem egy ladik vonala a horizonton,
a nád rezgése vagy –
ha vagy.

Csend van a mellékutcában,
a szomszéd kertben megnyikordul egy nyug ágy.

Minden,
mi holdfényben nyugszik el,
új szemekkel riad.

Nem a büszke, feszes égben,
hanem a tölgyes sétányokban,
a zápor előtti szél porában,
az eljövő unalmas reggelben van benne –
ha benne van.
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