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Bánffy Miklós háromrészes regénye, az öt kötetben, közel ezerhétszáz 
lapon közreadott Eredélyi történet a romániai magyar irodalom első korszaká-
nak legnagyobb szabású elbeszélő vállalkozása. Elkészülése, megjelenése maga 
is közel egy évtizedet fog át: a Megszámláltattál. . . 1934-ben, az És hijjával 
találtattál 1937-ben, végül a Darabokra szaggattatol 1940-ben hagyta el 
Kolozsvárott az Erdélyi Szépmíves Céh nyomdáját. Hatalmas vállalkozás, 
nemcsak kivételes terjedelme, hanem epikai anyagának sokrétűsége, a lapjain 
életre kelő írói szándék következtében is. Bánffy Miklós a Ferenc József-i 
Magyaroszág arisztokráciájának életrajzát írta meg, számot adva a társadalmi 
piramis csücsán elhelyezkedő osztály életmódjáról, politikai magatartásáról, 
kultúrájáról, ízléséről, szokásairól, egyszersmind az összeomlása felé sodródó 
történelmi Magyarország utolsó éveiről. A regénytörtériet egy évtizedet ível 
át: 1904 és 1914 között, történelmi értelemben mindenképpen válságos évtize-
det, amely során olyan, a regényben is megörökített események jelezték a 
hanyatlás menetét, mint a kiegyezés óta folyamatosan kormányzó Szabadelvű 
Párt széthullása, az ellenzéki koalíció választási sikere, majd kormányzati 
csődje, az 1908-as annexiós válság, a Balkán-háborúk, majd zárójelenetként 
a szarajevói merénylet és a kirobbanó első világháború. A Monarchia és a 
történelmi Magyarország ebben az évtizedben indult el a végső bukás, a 
felbomlás felé, a hagyományos politikai vezető réteg, az arisztokrácia ekkor 
jutott a történelmi szerepvesztés végső állomásához. Az epikus visszatekin-
tésnek ezért mindenképpen számvetésnek kellett lennie. Nemcsak a regény 
jóslatokkal terhes bibliai címe és mottója árulkodik erről, hanem epikai anyaga, 
illetve az elbeszélő és a tárgy viszonya is, amely szemléletesen mutatja meg a 
grófi rangot viselő író és a főrangú osztály konfliktusát. Ez a konfliktusa 
regény tanulsága szerint végiggondolt, érzelmileg mindazonáltal ellentmon-
dások színezik: Bánffy nem kevés nosztalgiával emlékezik az arisztokrácia 
korábbi társadalmi szerepére, ugyanakkor metsző iróniával szemléli dolog-
talan és fényűző életmódját, hamis eszményeit; sajnálkozik szerepvesztésén, 
azt azonban jól tudja, hogy a történelem már kimondta a végső ítéletet a 
főrangúak társadalma felett. 

A regénytriológia epikus anyaga három nagyobb körben helyezkedik el, 
és ezeknek a köröknek az ábrázolása világítja meg közelebbről az író kritikai 
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szemléletét. Az első kör részben egy szerelem, részben egy barátság története. 
Abády Bálint, a regény írói önarcképszerűen megfestett központi hőse az 
ifjúság érzelmi kalandozásai után ismét beleszeret gyermekkori ideáljába, 
Milóth Adrienne-be, aki közben a rabiátus, tébolyodott Uzdy Pál felesége 
lett. A szerelem beteljesülésének igen nagyok az akadályai, ezek azonban 
csak növelik, erősítik a kölcsönös érzelmeket, s a regény hőse kétségtelenül 
ennek a jellemet végső próbák elé állító emberi kapcsolatnak a következtében 
lesz érett, felnőtt személyiség, aki mostoha körülmények közepette is képes 
kitartani a maga választotta eszmények mellett. Az ő jellembeli szuvereni-
tásának ellenképét Gyerőffy László szomorú sorsa mutatja, a tehetséges ze-
nész Abády unokatestvére és jóbarátja, s kettejük kapcsolatának történetéből 
is a regényhős jellemének fejlődésrajza bontakozik ki. A regény kettős lelki 
történetének elbeszélését a századforduló irodalmának egy-egy jellegzetes epi-
kus hagyománya alapozza meg: a szerelmi történet a későromantikus regény, 
Gyerőffy elzüllésének realista színezetű rajza az „oroszos" elbeszélő irodalom 
ábrázolásmódját követi, a két írói megoldás közül kétségtelenül az „oroszos" 
realizmus hagyományainak átvétele jelentheti az esztétikailag értékesebb vál-
tozatot. Ezt a kettős érzelmi történetet ellensúlyozza mintegy a Bánffy művét 
minduntalan átszövő politikum: az erdélyi regionális politikai élet, a magyar 
országos politika, illetve az európai nagypolitika eseményeinek és konflik-
tushelyzeteinek bemutatása, illetve azoknak az intézményeknek — a megye-
gyűlésnek, a Nemzeti Kaszinónak, a szabadelvű pártkörnek, a budapesti 
országgyűlésnek a rajza, amelyeknek zárt köreibén lezajlanak a politikai csatá-
rozások, viták és intrikák. Az Erdélyi történet mint politikai dokumentum-
regény is érdeklődésre tarthat számot, minthogy az író személyes tapaszta-
latai nyomán idézi fel az 1905—1906 körüli pártharcokat, a koaliciós kormány-
zat balfogásait, a Monarchia vezető köreinek külpolitikai elképzeléseit és belső 
hatalmi küzdelmeit. A cselekmény politikai szála azonban nem mindig szö-
vődik tökéletesen a regénytörténetbe: nemegyszer ismeretterjesztő, illetve 
publicisztikai betéteknek érezzük a személyes történetet tagoló közéleti jelene-
teket, politikai eszmefuttatásokat. Annál szervesebben illeszkedik a nagyre-
gény művészi építményéhez az epikus anyag harmadik köre: az arisztokrácia 
életmódját felidéző állóképek sora, a kaszinói összejövetelek, táncmulatságok, 
nagy családi ebédek, pesti lóversenyek, felvidéki és erdélyi vadászatok hite-
les, élményszerű rajza, amely egy hagyományok és szokások által teljes mér-
tékben szabályozott egykori életforma benső rendjét, emberi levegőjét idézi 
fel az olvasó előtt. Már Illés Endre a regénytrilógia „pótolhatatlan betéteiről", 
„egy új, megszoksorozott, huszadik századi, az eredetinél színesebb és dú-
sabb Apor Péter-freskóról" beszél1 s valóban az Erdélyi történetbe szőtt 
gazdag életképek az erdélyi emlékírók: Apor Péter, Bethlen Miklós, Cserei 
Mihály memoárjainak epikai hagyományát keltik életre, a magyar elbeszélő 
irodalom múltjának egy igen érdekes, értékes fejezetéhez kapcsolva vissza a 
századforduló bizony ma már fakóbbnak tetsző elbeszélő törekvéseit. Ezek 
az epikus freskóvá összeálló életképek mutatják Bánffy Miklós nagyszabású 
művének legjobb értékeit, egyszersmind az író tehetségének igazi karakte-
rét: a festőiséget, a dekorativitást. 

1 Illés Endre: A dilettante. In Írók, színészek, dilettánsok, Bp. 1968. 674. 
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Ezek az életképszerű jelenetek minősítik legjobban az író és a tárgy viszo-
nyát, azt a kettős magatartást, amelyet Bánffy Miklós tanúsít az általa feli-
dézett és ábrázolt társadalmi réteggel szemben. Ez a kettősség az azonosulás-
ban és a szembefordulásban van, következményei az írói világképben, illetve 
az ábrázolásmódban egyaránt megtalálhatók: a világkép szintjén az arisztok-
rácia hagyományos eszményeinek elfogadásában, ugyanakkor életmódjának 
kritikai elutasításában, az ábrázolás szintjén pedig abban az egymást kiegé-
szítő nosztalgiában és iróniában, amellyel Bánffy saját társadalmi osztályáról 
nyilatkozik. Gaál Gábor annak idején tévesen ítélte meg a regényt, amikor 
számonkérte rajta az arisztokrácia világának egyértelmű elutasítását, azt a 
határozott kritikát, amely erkölcsileg és politikailag a legradikálisabb módon 
leszámol a főrendű osztály eszményeivel, magatartásával, életvitelével.2 Ez az 
ítélet nemcsak azért volt értelmetlen, mert a regényben megnyilatkozó írói 
szemlélet helyett egy egészen más szemléletet, tehát egy másik regényt kö-
vetelt, hanem azért is, mert az Erdélyi történet irodalmi karakterét és értékét 
éppen a szemlélet, a világkép és az ábrázolásmód imént jelzett kettőssége 
szabja meg. Ez a kettősség művészi értelemben sokkal gyümölcsözőbb lehetett, 
mint a kívánt egyértelmű állásfoglalás, a radikálisan elutasító bírálat, mint-
hogy az író ilyen módon egyszerre lehetett az általa felidézett epikai világ 
bensőséges ismerője és kívülálló kritikusa, akinek személyes köze volt a tárgy-
hoz, amelyet leírt, világnézetileg, érzelmileg azonban már eltávolodott tőle, 
emlékeinek, tapasztalatainak a nosztalgia és az irónia kettős fénytörése által 
adhatott érzelmi erőt, egyszersmind kritikai távlatot. 

Az írói szemléletnek az a kettőssége, amely az elbeszélő és a tárgy viszonyá-
ban, következésképp az epikus kifejezés kettős — nosztalgikus és ironikus —: 

intonációjában jelentkezett, Bánffy Miklós személyes helyzetére utal. Az 
Erdélyi történet írója maga is kettős kötődésben élt és dolgozott: származása 
és családi hagyományai, vagyona és társadalmi helyzete az arisztokráciához 
kötötték, személyes ambíciói és emberi vonzódásai, műveltsége és közéleti 
magatartása viszont eltávolították ettől a rétegtől, s a liberális polgárság szövet-
ségében jelölték ki helyét. Elhelyezkedésének kettőssége mindenképpen erős 
függetlenséget eredményezett, a regénytrilógia írója független módon ítélte 
meg a Ferenc József-i Magyarországot s később a Horthy-féle felemás restau-
rációt, ezt a függetlenséget ugyanakkor származása, rangja és vagyona tette 
lehetővé. A szemléletnek ezt a függetlenségét mutatják a regénybeli Abády 
Bálint politikai nézetei is: a „független 67-es" politikát képviselő ifjú gróf 
nagyobb politikai műveltséggel és szélesebb európai kitekintéssel vesz részt 
a parlamenti küzdelmekben, mint a legtöbb körülötte civakodó képviselő, 
éppen ezért bizalmatlanul tekint mind a bécsi udvar hatalmi szándékainak 
elkötelezett szabadelvűekre, mind a nacionalista szólamokat hangoztató, pro-
vinciális politikát folytató függetlenségiekre. „Naponta a parlamentben ült 
—- olvassuk Abádyról. — A fölirati javaslatot tárgyalták. Hallgatta azt a sok 
gyűlölködő szószaporítást, ami az első két délelőttön át folyt, azt a sok sovi-
niszta frázist, mellyel egymásra licitáltak a szónokok. Hatásuk alatt mindig 
a támadott Tiszának, az öreg királynak adott igazat a lelkében és amennyire 
az ellenzéki álláspont felé hajtotta az, amit Bécs titkos terveiről Slawata mon-

2 „Megszámlál ta t tá l . . . " . In Válogatott írások. I. kötet. Bukarest, 1964. 546—548. 
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dott neki, annyira a másik szemponthoz hajlott, midőn ezeket hallgatta."3 

Ez a megjegyzés természetesen már az igen sok politikai tapasztalatot szerzett 
idősebb író véleményét fejezi ki, ám Bánffy Miklós közéleti pályájának korábbi 
alakulása is azt mutatja, hogy a fiatal képviselő, a későbbi színházi intendáns 
és a még későbbi külügyminiszter hasonló elkötelezetlenséggel ítélkezett a 
magyar politikai élet egymással marakodó pártjairól, törekvéseiről. 

A független politikai elhelyezkedés megfelelő ideológiai megalapozást kí-
vánt, s a Bánffy Miklós által képviselt nézetek, az általa választott magatartás-
formák pontosan jelezték ennek az ideológiai megalapozásnak a lehetőségét. 
A művészi hajlamokat eláruló fiatal arisztokrata a századforduló esztétizáló 
hitvallását fogadta el, ezt a hitvallást részben a pozitivista filozófia tanulsá-
gaival, részben az életfilozófiák tanításával támasztotta alá. A művészi szép-
ség iránt táplált rajongással kívánta kiszabadítani magát a származása okozta 
kötöttségekből, s próbálta megszerezni az áhított személyes függetlenséget. 
A „szépségvallás" hatékonysága mindenesetre csak korlátozott lehetett, mint-
hogy az esztétikai világkép a lassanként háborúba és felbomlásba süllyedő 
magyar társadalomban már nem adhatott elég védelmet, elegendő ellenálló 
erőt. Ahogy a világháborút átélt egész nemzedéknek, Bánffy Miklósnak is 
új világképet kellett formálnia, pontosabban ifjúságának esztétizáló maga-
tartását morálisan hatékonyabb magatartásmóddal kellett kiegészítenie (anél-
kül természetesen, hogy a maga esztétikai érdeklődéséről, ízléséről, nézeteiről 
lemondott volna). Ez a magatartásmód az erdélyi magyarság kisebbségi közéle-
tében és irodalmában vállalt tevékeny szervező-irányító szerep következté-
ben alakult ki, midőn Bánffy Miklós •— elfogadva a transzilvánista gondolat 
által képviselt kisebbségi humánumot — arra törekedett, hogy a magyar nem-
zetiségi érdekek szószólója, az erdélyi népek békés együttműködésének, kultu-
rális közeledésének előmozdítója legyen. Az Erdélyi történet regényvilágát 
is minduntalan átszövik a transzilvánista ideológia tanításai, pontosábban 
utalások ezekre a tanításokra. Ilyen a szövetkezeti gondolat, a kölcsönös 
magyar-román megértés eszméje vagy a sajátos erdélyi érdekek előtérbe állí-
tása: valamennyit a politikai küzdelmekbe bocsátkozó Abády Bálint képviseli. 
Bánffy természetesen nem ugyanazoknak az eszményeknek a jegyében szólal-
tatja meg a transzilvánista progressziót, mint a polgári radikális Tabéry 
Géza és Ligeti Ernő vagy a népi radikális Kós Károly és Tamási Áron, az 
ő gondolatrendszere a konzervatív reformizmus körében mozgott, ebben 
Makkai Sándor vagy Reményik Sándor nézeteivel találkozott. A transzilvá-
nista gondolat azonban mindenképpen alkalmas volt arra, hogy az Erdélyi 
történet írója belőle merítsen erőt és biztatást, midőn minden korábbi függet-
lenedési törekvéséhez képest is következetesebben távolodott el az ariszto-
kráciától, s alakította ki azt a sajátos nézőpontot, amelyről még belülről szem-
lélhető a főrendűek élete, de már kritikailag mérhetők és ítélhetők meg ennek 
a társadalmi rétegnek a mulasztásai és vétkei. A nagyarányú regénytrilógia a 
transzilván eszmék elfogadásának révén vált igazi számvetéssé, sőt leszámo-
lássá, s az írói nézőpont eme személyes jellege következtében tarthatjuk szá-
mon Bánffy Miklós művét a harmincas évek magyar regényirodalmának 
megőrzendő értékei között. 

3 Megszámláltattál. II. kötet. 35. 
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