
megírása idején érthető romantikus nosztal-
giát, amely a visszavonhatatlanul elmúló 
népi világ egyes kedves, patriarchális voná-
sainak pusztulását siratja (pl. 25, 37, 59). 
Föltétlenül meg kellett volna magyarázni 
A futás c. fejezetnek azokat az aktuális, 
a megírás idejének levegőjéből származó 
utalásait (76, 105), amelyek az első világ-
háború utáni erdélyi menekültek sorsával 
hozzák párhuzamba a török, t a tá r elől 
szétszéledőkét, vagy amely a trianoni békére 
vonatkozik (103). Egy sereg történeti és 
tájnyelvi szó is magyarázatra szorulna (sun-
da, saftalan, sebengettiink, hermec szíj stb.), 
a régies írásmódú vagy kivált a latinnyelvű 

dézetekről nem is szólva. Végtére is nép-
szerű, ötezres példányszámú könyvről van 
"zó, nem tudományos kiadványról. I t t -ot t 

a szöveg kiegészítő magyarázata is megokolt 
s lehetséges is lenne. Például a ta tár rabság-
ról szóló históriás éneknek az „égbeli je lekre" 
vonatkozó utalásáról (83) a 36. jegyzet csak 
feltételezően írja, hogy „valami napfogyat-
kozásra céloz az énekes" ; néhány lappal 
később az egyik emlékező szóbeli vallomásá-
ból megtudjuk, hogy „egy nagy üstökös 
csillag jár t fe l" abban az időben, s nyilván 
erről szólt az énekes is (88). 

Néhány sajtóhiba (pl. a 79. lapon az év-
szám helyesen 1698 helyett 1694; a 116. és 
117 jegyzet szövege fölcserélődött stb.) is 
zavar ja az olvasót. Tipográfia szempont-
jából is változatosabb lehetne az egyébként 
szép kiadás. Györffy arcképét a címlap előtt 
szívesen ve t tük volna. 

Péter Lásztá 

ÚJFALVY SÁNDOR : EMLÉKIRATOK A REFORMKORI E R D É L Y R Ő L 1854—1855 

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Jékely Zoltán. Magvető Könyvkiadó, Budapest , 
1955. Magyar Könyv tá r . 

„Egyetlen bir tokunk az emlékezet!" — 
kiál tot t fel Űjfalvy Sándor romant ikus pá-
tosszal, de őszinte fájdalommal, 1854-ben, 
amikor úgy érezte, hogy hazája fölött „a 
kérlelhetetlen halál öldöklő angyala a vég-
órát felszámlálta", — amikor „a romlatlan 
keblű magyarnak százszorozott kegyelet-
tel kell csüngenie múl t ja emlékein". 

A múl tnak ez az örökkön való ébrentar-
tása, jelenné mentése hagyomány Erdély 
társadalmának és irodalmának történelmé-
ben : erőt és bíztatást adot t válságos eszten-
dőkben, és családdá kovácsolta a nemzetet, 
melyet nemegyszer végső pusztulás fenyege-
te t t . A nemzeti és családi emlékezés a nemesi 
Erdélyben egy : aki családjáról szól, az egész 
erdélyi hazáról beszél, mert ot t mindenki 
a tyaf i és rokon, s ott mindenki tud minden-
kiről és mindenről : a család ügye a nemzeté, 
s a nemzet ügye a családé is. 

A családi szóbeszédek nem röppentek el a 
kimondott szóval : ott őrződnek az erdélyi 
udvarházak levelesládáiban naplók, önélet-
írások, emlékiratok a lakjában ; — az emlé-
kezet irodalommá vált , mert aki mit elmon-
dásra érdemesnek, leírásra szükségesnek tar-
to t t , bizony megírta : nem átal lot t tol lat 
fogni, hogy önkínzó vallomásokban mutassa 
fel az utódoknak a maga és kora életét. 
A hagyományok ereje kényszerítette erre, az 
az állandóan jelen levő történelmi és irodalmi 
levegő, melyet semmi történelmi vagy tár-
sadalmi vihar el nem fú jha to t t , hanem inkább 
éltetőbbé sűrí tet t . Aki ezt a levegőt szívta, 
írni kényszerült. Csoda-e, hogy Erdélyben 

minden nemesi családnak megvan a maga 
Családi Króniká ja? 

Az erdélyi haza sorsán aggódó azonnal 
tollat fogott , ha úgy érezte, hogy táplálnia 
kell „egyetlen b i r tokát" , a sem nemzettől, 
sem egyestől el nem orozható, mindig erő-
sítő, újító emlékezetet. A székelyföldi Mind-
szenti Gábor ezért írja meg a XVI. század 
egyik legszebb prózai darabjá t ; ár tat lan Gálfi 
János ezért végzi el a tömlöcben számadását 
a világgal és önmagával, — mintegy végren-
deletül a nagy családnak, az erdélyi magyar 
nemzetnek, s gyönyörű töredékének utolsó 
monda tá t a bakó vágja ket té ; s börtönben 
végrendelkezik legnagyobb emlékírónk, Beth-
len Miklós, nemcsak a maga igazolására, 
hanem „tanulság okáér t " is ; és ezzel a 
szándékkal tesz vallomást, kedves fanyar 
humorral, if júi életéről a kisnemes Rettegi 
György, •— vagy nosztalgiával a régiekről, 
Erdély változásáról a főúr Apor Péter. Mert 
az emlékezés nosztalgia is, felmutatása annak , 
hogy a múlt volt a t isztább, az erősebb, az 
igazabb, az emberibb, de értsd hozzá azt is : 
a jelen csak akkor igaz és szép, ha benne él a z 
egész múlt . 

Ez a végrendelkező szándék, ez a nosztal-
gia, hazájának siralmas állapota kényszeríti 
írásra az erdélyi emlékírók egyik legjelentő-
sebb a lak já t , Űjfalvy Sándort is : Naláczi 
József hallatlanul érdekes és töredékben 
marad t emlékirata — melyre Űjfalvy köny-
vének előszavában hivatkozik — csak a köz-
vetlen indí t ta tást ad ja . Űjfalvy maga szin-
te-szinte céhbeli szépíró : vadászhistóriáiban 
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mindig érezni lehet a művészi szándékot, 
s 1834-ből ránkmaradt drámafordítása ugyan-
csak erről tanúskodik ; — és li terátus család 
tagja ; apja ugyan nem olvasott egyebet 
kalendáriumnál, de rokonai valamiképpen 
sorra eljegyezték magukat az irodalommal : 
a boldogtalan Űjfalvy Krisztina nagynénje 
emlékírónknak ; a Szicíliai levelek írója, 
Üjfa lvy Sámuel, édesöccse ; a franciává lett, 
nyelvész Űjfalvy Károly pedig — aki Petőfi t 
fordí to t t franciára, és utazásairól adot t ki 
hat kötetet — unokaöccse. Nemzeti hagyo-
mányokból és családi l i terátus levegőből 
táplálkozik tehá t Üjfalvy írói tehetsége, s ha 
ő maga szerénykedik is nagyszerű művének 
egy-egy lapján, bízvást mondha t juk : igazi 
író, igazi művész írta ezt a könyvet . 

Székely, de csak származására, mert csa-
ládja már nemzedékek óta Belső-Erdélyben 
él. Apja afféle félvad magyar úr, pandúr -
kapi tány, országos betyárok rossz álma, bíró, 
aki hivatalos alakiságok és fontoskodás 
nélkül ítélkezik ; nem tűr papírt és írott 
szót maga körül : kiül a tornácra, előtte vagy 
száz paraszt, és osztja az igazságot, mint 
valami ta tá r kán, — szóban és megfellebbez-
hetetlenül, s ítéleteiért fizetségül jelentékte-
len, csaknem rituális a jándékok gyűlnek 
csűrjébe, konyhájába . — Anyjáról megható 
és meghatódott sorokat ír. Szelíd asszony, 
akinek „zsémbje is jóízű : mind hal lgatnád". 
Valójában cseléd, de megbecsült szolgáló a 
háznál, aki soha nem cselekszik, nem csele-
kedhet ura й parancsolója ellenére ; alá-
rendeltsége békéssé és nyugodalmassá teszi 
a házat : ez a család nem ismerheti a válsá-
got. 

Nagyenyeden, a „marosparti Athénben" 
pillantja meg először Európát , de az apai 
„Ázsiától" csak jóval később, Bécsben sza-
badul meg : kolozsvári jogász korában még 
duha j úri legény, Marosvásárhelyt pedig 
vérbenforgó szemmel, karddal a kezében száll 
szembe a nagyhatalmú marosszéki főtiszttel, 
Teleki Mihály gróffal. Bécsben udvari kancel-
lista, de a főkorlátnok jóvoltából naponta 
csupán két órát tölt hivatalában, hogy mit 
Erdélyben meg nem tanulhato t t , azt a bécsi 
egyetemen elméjébe bevehesse : világ-
történelmet, földrajzot, statisztikát, matema-
t ikát , filozófiát és bonctant hallgat. Rövid 
idő a la t t ú j világ nyílik meg szeme előtt. 
„Sokkal tartozom a bécsi egyetemnek . . . 
másfél év alat t többet tanulhaték it t , mint 
ot thon tizenöt évek a l a t t " — vallja ott 
tö l tö t t éveiről. Bécset ennek ellenére utál ja , 
és honvágya van. Megtér haza, de teljesen 
átalakul tan ; gróf Haller István főispánnal 
úgy „handabandázik, mint semmivel sem 
gondoló bécsi, grabeni piperkőc szokott" . 
Apját a guta kerülgeti, ám a főispán úgy véli, 
hogy az if jú Űjfalvy „finom társalgása ki-

műveltségre m u t a t " . A nyugati szellem tá r -
salgási modorban, öltözködésben, a dolgok 
látásában így kúszik be az erdélyi „Ázsiába", 
rombol és épít, nemzedékeket állít szembe 
egymással. Az öreg Űjfalvy engesztelhetet-
lenül haragszik ugyan fiára „modortalan-
ságáér t" és könyveiért, mégis mesebeli lako-
dalmat csap neki : tízezer forint nászaján-
dék, két hízott ökör, két kövér ár tán, számta-
lan szópó malac, i f jú bárány, hat kihízott 
ürü, udvarnyi baromfi, mindenféle hal és vad 
terheli az öreg számláját , — és hat napig 
tart» a vígasság éjjel-nappal, folyik a bor, 
húzza a cigány, mint a mesében. 

Az Emlékiratok igazi főalakja az i f jabb 
Wesselényi Miklós. Üjfalvy nemcsak szom-
szédja, hanem bará t ja is ennek a furcsa 
nagy embernek : tud róla mindent , többet 
mint Kemény Zsigmond, aki t meg is piron-
gat a Wesselényi-életrajz hibáiért. A t á j és 
környezet, melyben Wesselényi Zsibón él, 
szinte ázsiai és szinte középkori, s ilyen ő 
maga is : nem műveltségében, hanem fék-
telen indulataiban ; higgadt értelem, ki-
művelt európai fő és lázas szenvedélyek : 
életének két pólusa, mely állandóan feszült-
ségben t a r t j a , munkára serkenti, — s mely 
között polgárivá alakul a zsibói, tá j , és építő 
programot kap az ország. Nem forradalmár, 
s ha igen : romantikusan, mint egy Jókai-
hős ; — reformer és felvilágosodott huma-
nista. 

Amit Nagyenyed, Kolozsvár, Marosvásár-
hely vagy Bécs nem adha to t t Űjfa lvynak 
emberségben és műveltségben, azt Wesse-
lényitől kapja meg. Tőle tanul ja , hogyan s 
mit kell tennie a jó gazdának, s szorgalmas 
keze nyomán Romiadékon is „fölvirágoznak 
a kopár mezők". Jobbágyai t felebarátainak 
tekinti, s úgy bánik velük, hogy azt hiszi : 
méltán számít ma jd egykor hálá jukra : 
A reformkor naiv, de nem haszontalan 
demokratizmusa ez, mely természetellenes-
nek t a r t j a a földesúr és a jobbágy közti nagy 
szakadékot, de még nem gondol e társa-
dalmi különbség megszüntetésére, csak csök-
kentésére, ahogy Üjfalvy mondja : „a feszes 
állás tágí tására" . I t t még a régi rend húzza, 
de abban már hamisítatlan polgár, hogy 
nincsenek nemzeti elfogultságai : jobbágyai 
románok, akiktől éveken á t távol tud tar tani 
katonafogdosó ha jdú t , szolgabírót, adósze-
dőt, s akiket még akkor sem gyűlöl, mikor 
feldúlják bir tokát , őt magát pedig menekülés-
re kényszerítik ; — s mikor Élőpatakon 
já r tában román bojárokkal ismerkedik össze, 
nem a románt , hanem az elpuhult, tunya , 
kegyetlen főurat szólja meg bennük, és őszin-
tén örül, mikor köztük is talál egyet, ki esz-
méinek társa és Bukarestben hirdetője lehet. 

A megújhodó Magyarországon mindent 
a reformer szemével * néz : Dunántúlban 

.486 



erdélyi hazá já t lá t ja viszont európaibb kön-
tösben ; szigorúan megrója az erdélyi közok-
ta tás t , amiért „az európaibb polgárosodást 
merőben ignorál ja" ; elítéli a hűbéri „meddő 
gazdászatot" ; a reformkori nemes nemzeti 
indulata dörög szavaiból, mikor az osztrák 
gyarmatosításról nyilatkozik, és reformkori 
vonás az is benne, hogy felesége beteg-
ségét nem haj landó külföldön gyógyíttatni, 
mer t — mint mondja : „ . . . hazánkban is 
ta lá l ta tnak célszerű gyógyvizek s csak divat-
viszketegségből a külföldit nem teszem a 
honi elébe". Európa lehet követendő példa, 
de nem hódol meg neki, — még egy fürdő 
erejéig sem ; ta lán mosolyognivaló kicsi-
nyesség vagy parlagi nyakasság ez, de akkor 
az ébredő nemzeti öntudat természetes meg-
nyilatkozása is volt. Ischel helyett így ju t 
el Balatonfüredre, ahol t anú ja lehet a szín-
háznyitás előkészületeinek, egy életre szóló 
barátságot köthet Kisfaludy Sándorral, s 
napokig vendége lehet Deák Ferenc apjának. 
Dunántúli tar tózkodása szinte csak epizód 
életében, de elég arra, hogy így sóhajtson 
fel : „Hanem elhozza isten az időt, mikor 
körülményeink fordultával Magyarhonba te-
het jük á t lakásunkat" . Széchenyi és Wesse-
lényi taní tványa és bará t ja Európa után 
sóhajt ebben a mondatban, de úgy, hogy az 
az Európa Magyarországon belül legyen. 

Utánozhatat lanul szép és meggyőző val-
lomás ez a könyv a reformkori Erdélyről és 
Magyarországról. Űjfalvy Emlékiratainali hi-
tele van, nemcsak történelmi, hanem művé-
szi is. Arcképei hamisítatlanul idézik az ele-
ven embert, a tanuló Körösi Csorna Sándort, 
a Jókai-regénybe illő Keczelit, Deák Antal t , 
Széchenyit és mindenekelőtt Wesselényit. 
Alakja inak közéleti megítélésével ta lán lehet 

vitatkozni, de az elénk állított embert mindig 
igaznak, valóságosnak érezzük. Nem egy 
leírását, elbeszélését, jelenetét megirigyel-
hetné akármelyik nagy írónk, — a lovas-
bravúr t , Jeddi Zsuzsi tör ténetét , a nagy 
zsibói vadászatot , vagy a patriarkális tör-
vénykezést. Árad belőle a szó és a sok találó 
kép ; nyelvi áradása a központozást is elso-
dorja olykor : mondatai t nem a nyelvtan 
szerkeszti, hanem a gondolatok és érzelmek 
hullámzó üteme ; ösztönös próza az övé, s 
ot t legszebb, ahol valóban ösztönös : ot t a 
nyelvújí tás előtt való idők cicomátlan mesélő 
hangja szól. Ha elmélkedik, akkor „stilizál", 
utánoz, korának kissé érzelmes retorikájával 
él ; de nem prédikál soha : elmélkedik és 
önmagával vívódik. 

Jékely Zoltán, e kiadás gondozója, jó 
érzékkel és tapintatosan helyezett el egy-egy 
írásjelet, hogy a gyakorlatlan fülű olvasónak 
segítsen a monda t r i tmusának megérzésében. 
Joggal te t te ezt, mer t a kiadás nem filoló-
giai, hanem népszerű. Ugyanilyen tapinta t ta l 
hagyta ki Üjfalvy „öreges meditációinak egy 
részét" is. A kihagyások és rövidítések csak-
nem elenyészőek a könyv egészéhez viszo-
nyítva : nem hamisí t ják meg az Emlékiratok 
arculatát , ám könnyebbé teszik olvasását. 
Az utószó ki tűnő összefoglalása Üjfalvy 
életének és találóan m u t a t j a meg az Emlék-
iratok jelentőségét. 

A csinos és olcsó kötetet bizonyára nagy 
örömmel fogadja olvasóközönségünk, s re-
méljük : a könyv nemcsak élvezetet szerez 
majd , hanem kívánságot is támaszt nagyszerű 
emlékirat-irodalmunk még kiadatlan darab-
jainak megismerésére. 

Relia György 

A M A G Y A R K L A S S Z I K U S O K 

sorozat 1956-ban megjelent kötetei: 

Kajfka Margit válogatott müvei 

Jókai Mór : Rab Ráby 

E z é v b e n m e g j e l e n i k : 

Bacsányi János válogatott müvei 

Gyulai Pál válogatott müvei 
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