
ben mégis nagyon reális képmásaival népesiti be e két regénye világát. 
Arisztokrata hősei valamennyien egyéniségükért, akaratuk szabad meg
nyilvánulási lehetőségeiért küzdenek és igy permanens harcban állának a 
családdal és osztályukkal. E harcban mindig a család és az osztály lesz a 
győztes. Nincsen segitség, az egyén talán nagy harcok árán kiszabadul
hat a családból, a család azonban, az uralkodáshoz szokott s a jómódtól 
elpuhult osztályba ágyazva, menthetetlenül széthull ezzel az osztállyal 
együtt. A kivételes, zseniális, családja keretein tulnőtt egyén pedig viszi 
magával a család és az osztály jellegzetességeit, amelyek legfeljebb csak 
keveredhetnek, átalakulhatnak, de nem mulhatnak el soha. Justh arisz
tokratái mind gőgösek s egyben alázatosak, teremtési vággyal teltek, 
mint a nagy művészek, de tettetbénitóan ábrándozóak és tehetetlenek, 
mint a dilettánsok. Mindannyian az uriasság s bohémség keverékei. Arisz
tokraták, de arisztokráciájukból nem következik életükre nézve semmi biz
tositék. Egyetlen bizonyosság van életükben: a halál, amely felé rohan
nak. Nincs is más céljuk, mint lehetőleg gyorsan, harmónikussá rendezni 
életüket, hogy haláluk ne szakitson félbe semmit. 

Ha van külön „magyar tragédia", ugy ennek okait megtalálhatjuk 
Justh Zsigmond különben nem tulságosan dus munkásságában. Fenn a 
szenvtelen magasságokban, ahová már a világ zaja alig hallatszik el, 
az arisztokrácia, amely csupán poziciója biztositására forditja minden 
megmaradt erejét, lent mélyben pedig a jognélküli dolgozók. ;S e két 
osztály közé ékelve az arisztokrácia kegyeiért s elismeréséért versengő 
polgárság egy kis rétege. „Fuimus! Voltunk!" — mondatja Justh az 
arisztokráciával s azután érdeklődése a gányójulcsák népe felé fordul, 
mert „ha nehány nagyuri család el is vész, a nép élni fog, mert erő lako
zik benne s csupán ezzel az erővel lehet pótolni majd, amit mi elmulasz
tottunk." 

Justh Zsigmond 1894 őszén halt meg. Magyarországon lassan-lassan 
már készülődni kezdtek a Mileneumra s az „Ős Budavárá"-ból kiszürődő 
muzsikaszó s a Barrison lányok táncának dobogása elnyelte a tüdőbajos 
iró szavát. (Forgács Antal) 

MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉ-
LYI URAK. PÁLFFY JÁNOS EMLÉKEZÉSEI. (Erdélyi 
Szépmives Céh kiadása.) Az emlék
irat-irodalomnak Erdélyben nagy 
hagyományai vannak. Szalárdi, 
Apor, Cserey Mihály, Mikes, sőt a 
fejedelem Kemény János olyan érté
kes feljegyzéseket hagytak utódaik
ra, melyekben az egykoru erdélyi 
társadalmi és politikai élet erész 
arcát megmutatja gazdag tanulsá
gaival. Különleges értéket képvisel 
Mikes mellett gróf Bethlen Miklós 
kancellár a maga nagyszerű emlék-
irásával, mert ebben is, mint Mikes 
szines prózájában, nagyon őszinte 
és nagyon emberi vonatkozások je

lennek meg kendőzetlenül s mély 
betekintést nyujtanak az emlékiró 
korának, életének és jellemének leg
rejtettebb zugaiba. Már Szerb An
tal megállapitotta, hogy ezek a ki
tünő emlékirók legnagyobb részben 
főrendű magyarok közül kerültek 
ki, akiknek volt módjuk a maguk 
kiművelésére és volt idejük az ak
koriban még nagyon kezdetleges 
lábon álló történetirást családjuk ás 
kései utódaik hasznára saját 
feljegyzéseikkel pótolni. Napfényre-
hozásukban sokat köszönhet az iro
dalom történet Aranka Györgynek, 
Döbrentey Gábornak, Kulcsár Ist
vánnak (Mikes!) s főként Mikó Im
rének. Nem minden érdekesség nél-



kül való, hogy mig a polgári szár
mazású kiadók a főrangu em
lékirók müvei felé fordultaik na
gyobb figyelemmel, addig a főrangu 
Mikó gráf jónéhány polgári szárma
zásu emlékiró pompás müvének 
közreadásával tett megbecsülhetet
len szolgálatot a későbbi történet
iró nemzedékeknek. Mikó tette hoz
záférhetővé többek között a maros-
vásárhelyi Borsos Sebestyén, Nagy 
Szabó Ferenc és Borsos Tamás me
moriáléit, melyeik ellenkező szem-
szögiből mutatják be a történeti Er
dély eseményeit, mint főrangu kor
társaik. Ezek az egyszerű székely 
polgárok, akik közül Borsos Tamás 
portai követi tisztségig vitte Beth
len Gábor alatt, előadásában talán 
fogyatékosabb eszközökkel dolgoz
nak, az események áttekintésében 
és ezek arányainaik felismerésében 
talán esetlenebbek, azonban a szé-
kelységen és áltálában a közrenden 
esett injuriák feljegyzésében hitele
sebbnek látszanak s nem egy leirá
sukkal megrázzák a mai olvasót is. 
Mikó Imre az abszolutizmus évei
ben sorozatosan és tervszerűen tár
ta a tudományos világ elé az Erdé
lyi Muzeumegylet levéltárának 
nagyértékű emlékirat-kincseit s ezt 
a munkát szerényebb mértékben ké
sőbb a muzeumőrök közül Szabó 
Károly, Erdélyi Pál, Gyalui Farkas 
és Kelemen Lajos folytatták, de be
fejezéshez ők sem tudták juttatni. 
Még mindig van mit kibányászni 
onnan s még mindig termésaranyra 
tehet bukkanni más, kevésbé nemes 
ércek társaságában. Más kérdés, 
hogy ebből a forrásanyagból mikor 
és mennyi kívánkozik a tudományos 
világ és mennyi a nagyközönség ke
zébe. Az ilyen szubjektiv természe
tű feljegyzések értékét, hitelét csak 
az oknyomozó történetrás módsze
reivel lehet elbirálni. A nagyközön
ség történeti judiciuma azonban 
vajmi fogyatékos. Régi emberek le
irt dolgait legtöbbször birálat nél
kül hajlandó készpénznek elfogadni, 
amikből sok veszedelem származhat 
jelenkori közgondolkozást kialakitó 
vonatkozásban. 

Az Erdélyi Szépmives Céh, mely 
a szépirodalom sorozatos kiadvá
nyai mellé ujabb terv szerint tudo
mányos munkák kiadására is vál
lalkozni kezd, ezek elsejéül Pálffy 
János emlékezéseit bocsátotta köz
re a közelmultban, két testes kötet
ben, nagy nyereségére a történettu
domány buvárainak, a történeti tár
gyakat kedvelő szépiróknak és 
nagy veszedelmére a nagyközönség 
ismeretszomjának. Pálffy János 
nem mindennapi érdekességű alakja 
Erdély történetének. A terebélyes 
udvarhelyszéki, tarcsafalvi Pálffy-
családnak mindeddig legtekintélye
sebb tagja, ki a reformkori erdélyi 
diétán hangadó szerepet játszott. 
Később, Erdély uniójának kimondá
sa után, az első magyar felelős kor
mány mellett működő országgyűlés 
alelnöke lévén, nagy sullyal folyt 
vagy folyhatott volna be az egyesi
tett két ország politikai életébe. 
Kossuth előbb a pénzügyi tárcánál 
alállamtitkárságot ajánlott fel néki, 
hogy Erdély ezáltal is nagyobb sú
lyu és számarányu képviselethez 
jusson a kormányban. Deák szep-
temvirséggel — kuriai birói állással 
— kinálta meg, azonban az uj kép
viselőház megalakulásánál, melynek 
előértekezletén Erdély részéről 
egyedül Pálffy volt jelen, első alel
nöknek jelölték, ami jobban hizeleg-
hetett hiuságának és politikus vér
mérsékletének s ezért inkább az al-
elnökség elfogadása mellett döntött. 
Mikor az események forradalmi 
iramba lendültek, Pálffyt már egy 
kormányzó triumvirátus tagjaként 
kezdték emlegetni Kossuth és Nyá-
ry Pál mellett. Végülis a hattagu 
honvédelmi bizottmányba kerül s 
mint Kossuth legszűkebb tanácsadói 
egyikének módjában volt az esemé
nyek menetébe közvetlen közelből 
betekinteni, sőt befolyni, bár ettől 
az időtől kezdve inkább ellenzéke, 
mint támogatója Kossuthnak. Mi
kor Kossuth drámai helyzetekben 
hallatlan szónoki erőfeszitéssel 
igyekszik menteni a menthetőt, 
Pálffy saját feljegyzése szerint be
éri azzal: „Én hallgattam és szán-



tam a nemzetet". Ez magyarán 
passzivitást, tehát tétlenséget je
lent a legválságosabb időkben. Vég
re a debreceni trónfosztás után ha
tározott állásfoglalásra szánja rá 
magát és kilép a honvédelmi bizott
mányból, de saját helyzetén ezzel 
már csak annyit javit, hogy Haynau 
később kegyelemre és „confiniálás-
ra" változtatja a katonai biróság 
halálos itéletét, mely több vezető 
politikustársával egyetemben őt is 
sujtotta. Az „erdélyi ur" nyolchóna
pos vizsgálati fogság után két évet 
még Budapesten tölt, csak azután 
kezdi meg az internálás éveit Zemp
lénben, Sátoraljaujhelyen és Tarca-
lon. 1856 őszén bocsátják innen ha
za, Tarcsafalvára már nagybetegen 
és a következő év tavaszán bevégzi 
földi pályafutását. 

A tarcsafalvi Pálffy család a Szé
kelyföld egyik legrégibb és legelő
kelőbb familiája. Primorok közé 
számitották magukat s a magyar 
mágnásvilág a primor nemzetsége
ket magával mindig egyenranguak
nak tekintette. Nem véletlen, hogy 
a budapesti könyvnapon, nagyobb 
kelendőség kedvéért „gróf Pálffy 
János emlékezései" cimmel hirdet
ték könyvét. A feljegyzések betű
rendben azokról a személyekről ad
nak rövidebb hosszabb s nemegy
szer frappáns rátapintásu jellemraj
zot, akikkel az emlékíró életében 
személyesen találkozott. Fájdalom, 
csak az M betűig jutott el ismerő-
seinek névsorában, tehát az érdekes 
mű csonkán maradt reánk. Elfo
gultság nélkül meg lehet állapitani 
Pálffyról, hogy a szeme élesen lá
tott és tárgylencséje pompásan raj
zolja az elébe kerülő alakokat. 

A névsor talán nem, teljes, de az 
események rajza a feldolgozott ne
veken keresztül igy is befejezettnek 
mondható, mert a szabadságharc 
legfontosabb szerepvivőiről, Kos
suthról, Deákról, Batthyányról, 
Haynauról és másokról olyan bősé-
ges feljegyzéseket késeit, hogy 
ezekből magától, összeáll az olva
sóiban az események képe. Csak
hogy ez a szem nem szemtől szem
be hanem egy kicsit mindig felülné

zetből fényképez. Ebből keletkezhe
tik az átlagközönség egyoldalu be
folyásolásának veszedelme. Pálffy 
az emberek és események megitélé
sében szabadelvü, sőt demokratikus 
gondolkozásu bizonyos mértékig. 
Pontosan addig, ameddig egy pri
mor származású, főrangú erdélyi 
„ur" saját osztályérdekeinek koc
káztatása nélkül elmehet a nép ja
vának óhajtásában. Az ő szemében 
például a forradalmár Táncsics sza
bályos őrült s a 48-as képviselőház 
baloldalán helyetfoglaló, erősen 
köztársasági érzelmü Madarászok 
— akiknek párthivei közé Petőfi is 
tartozott volna, ha meg nem akadá
lyozzák bejutását a parlamentbe — 
gyávák, felelőtlenek, „a politikát a 
Pilvax kávéházban tanolták" és 
csak „zsidófiu-kraválok" rendezésé
re jók, amivel öngyilkosságba ker
getik az országot. Amit például 
Kossuthról vagy Kemény Zsigmond
ról feljegyez, lehet igaz is, lehet 
nem is, de mindenképpen olyan sze
mélyi, politikai vagy osztályelfo
gultságról tesz tanubizonyságot, 
amely már egészen durván ellen
mond a tárgyilagosságnak. Pedig a 
tárgyilagosság látszatát mindvégig 
szeretné megőrizni, mert jól tudja, 
hogy állitásainak és beállitásainak 
negativján saját arcképe fog kiraj
zolódni s ennek az arcnak termé
szetesen tiszta vonásokkal kell rá
maradni az utókorra. Ő volt a bölcs, 
az előrelátó, a megfontolt, a mérsé
kelt, a minden államférfiui erénnyel 
megáldott politikus, de sajnos, az 
események sodrára az adott körül
mények között és Kossuth erősza
kos megalomániája miatt nem tu
dott jó irányba terelő befolyással 
lenni. Kedélyes társaságbeli ember 
lévén, egy-egy oldalszúrást, egy jó 
tréfát vagy lekicsinylő anekdotát 
saját osztályának nehány gyöngén 
sikerült alakjától sem sajnál, de 
egész elitélő erejével mégiscsak a 
polgári származású Kossuth s a pol
gári származásu Táncsics-Madarász 
csoport ellen fordul, akik szerinte 
a főrangú Batthyányak, Széchenyiek 
és mások aggodalmas óvatosságát 
és államférfiui tapintatát semmibe-



véve, végromlás szélére taszitották 
a magyar ügyet. 

A jegyzeteket feldolgozó és kom
mentáló Szabó T. Attila nagyon 
szép, komoly munkát végzett. Ezzel 
a bevezetéssel és ezekkel a minden
re kiterjedő gondosságu jegyzetek
kel Pálffy János emlékezései mél
tán helyet foglalhattak volna abban 
a tudományos sorozatban, melynek 
alapjait egykor Mikó Imre vetette 
meg azzal a céllal, hogy a későbbi 
történetíró nemzedéket könnyen 
hozzáférhető forrásmunkákhoz se
gitse. A megjelentetést azonban egy 
szépirodalmi könyvsorozatban csak 
durván tendenciózusnak lehet tekin
teni, mely rávilágit egy olyan iro
dalompolitikai, sőt politikai irányza-
tosságra, mellyel az Erdélyi Heli
konban résztvevő, tehát a kiadóvál-
lalattal bizonyos felelősségi vonat
kozásban együttmüködő irók nagy 
része aligha ért egyet. (Sz. J.) 

E GY PARASZTCSALÁD TÖR
TÉNETE. (Darvas József 

könyve. Athenaeum. Budapest) A 
magyar népéletről érdekfeszitőbb, 
tanulságosabb és meghatóbb olvas
mányt képzelni sem lehet, mint D. 
J. könyve, melyben parasztcsaládja 
történetét irta meg 1600-tól nap
jainkig. 

Tolnamegyében, Zomba község
ben, fedezte fel Darvas első anyai 
ősét. Az apai ősök kikutatása ne
hezebb: az apa Biharból került át 
Békésbe béreslegénynek és román 
eredetű. Pedig ha az apai ősök tör
ténetét is sikerül felkutatni, telje
sebb lett volna a kép, amit a régi 
Magyarország paraszt társadalmá
ról kapunk. Az anyai ős jobbágy 
volt egy nagy magyar birtokon, ho
vá a török megszállás kipusztitotta 
munkáskezek pótlására németeket 
édesgetett az országba a nemesi 
földesuri hatalom. A magyar job
bágyok nemsokáig türték az ottani 
sorvasztó életet és aki tudott, fel
kerekedett uj hazát keresni. Az 
ősök is átvándoroltak Békésbe és 
megvetették a mai Orosháza alap
jait. Itt kegyesebb volt az életlehe
tőség, az uradalom nem törődött a 

települők fajtájával és vallásával. 
Munkáskéz kellett az ezerholdak
nák, amiket a törökdulás elől el
menekült és kisemmizett magyar 
birtokosok földjéből kapott császári 
jutalomként az egykori hadsereg-
szállitó linzi pék. Igazán nehéz vá
lasztani, melyik volt paraszt- és 
nemzetellenesebb: a császári hata
lom-e vagy a nemesi rend. Mind
kettő egyforma szigorú és kegyet
len elnyomással sujtotta a minden
kori nemzetfentartó elemet, a pa
rasztságot. 

Darvas oknyomozóan mutatja ki 
családja történetét a jobbágysors-
ban, a település kötöttségében és 
megirja azt a hősi, verejtékes örök 
harcot, melyet a parasztság vívott 
a mindennapi megélhetésért, mely
nél nincs gigászibb küzdelem. 

A magyar rendi alkotmány idejét 
mult és célját vesztett jobbágyrend-
szerében élt Darvas magyar csa
ládja is, mig döntő fordulatot nem 
hozott negyvennyolc jobbágyfelsza -
baditása. Ezután 30-40 éven át 
csaknem aranykorszak köszöntött 
be a békési parasztság számára, 
földszerzési lehetőségeikben és mun
kaalkalmakban. De ez a fellendülő 
folyamat hamar megállt. Jöttek a. 
szomorú soványesztendők, és ami
kor már az emelkedéshez szokott 
alföldi parasztság a visszaesés esz
tendeiben szabadságáért és földjéért 
kezd mozgolódni, vagy később, ami
kor sztrájkokkal igyekeznek embe
ribb életet kiverekedni az állami és 
osztályelnyomástól, ujra csak rájuk 
tiport az uralkodó rend, hogy moz
dulatlan szolgaságba verje őket. 
Egy család életének keretén belül 
az alföldi agrárszocialista megmoz
dulásoknak története pereg le előt
tünk. Achim András nincs jelen, de 
az Alföld porán és a dolgozók véres 
verejtékén túl az ő szelleme is ha
tékony. A háborúelőtti Nagy-Ma-
gyarország rendszere dolgozik itt, 
mely az agrár problémák megoldá
sa helyett millenáris ünnepét sem 
tudta másként megülni, minthogy 
Mezőhegyesre gyüjtött össze 40.000 
román, szlovák és szerb aratómun-
kást, hogy Velük a sztrájkoló ma-


