
Zsarátnok
Bánffy Miklós: Erdélyi történet

A tökéletes véletlen — a tökéletes véletlen? —: éppen 2014. június
28-án fejeztem be Bánffy Miklós Erdélyi történetének olvasását. Két-
három hónapot töltöttem ezzel a gigantikus, háromkötetes regény-
nyel, melynek cselekménye pontosan száz évvel korábban, 1914
nyarán ér véget. Ezen a száz évvel későbbi estén a Bécsi Filharmo-
nikusok Szarajevóban, a Városháza dísztermében léptek föl, kon-
certjüket számos európai tévéadó közvetítette, természetesen az
osztrák is. Miközben néztem, a közép-európai véletlenek abszurd
és kísérteties világában éreztem magam. Különösen akkor, amikor
megszólalt Joseph Haydn Császárkvartettje, az egyszerű, csendes,
de makacsul ismétlődő dallam, melyből előbb Ausztria, aztán az
Osztrák-Magyar Monarchia, majd a náci Németország himnusza
lett, és amit sokan a „Gott erhalte”, még többen a „Deutschland,
Deutschland über alles” szöveggel ismernek. A könyv és a dallam
különösen rímelt és feleselt; sorsok és történettöredékek tucatjai ele-
venedtek meg egy-egy pillanatra.

Aznap Európa-szerte a legtöbb újság címlapján az osztrák-ma-
gyar trónörökös, Ferenc Ferdinánd száz évvel korábban készült
képe szerepelt, amint 1914. június 28-án kilép e díszes Városháza
kapuján és gépkocsijával elindul a Miljacka folyó partján, hogy egy
utcasarkon egy szerb nacionalista lelője. Száz évvel az események
után a trónörökös képe úgy bukkant fel az európai emlékezetben,
mint a múlt kísértete. Abszurd véletlenek vezettek a szarajevói me-
rénylethez és az I. világháborúhoz — és a 20. század legtöbb, ka-
tasztrofálisnak bizonyult európai eseményéhez. A „rövid”, de in-
ten zív 20. század ezen a napon kezdődött, és több történész szerint
napra pontosan hetvenöt évvel később ért véget, amikor az osztrák
és a magyar külügyminiszter 1989. június 27-én szimbolikusan át-
vágta a Közép-Európát elválasztó vasfüggönyt.

Bánffy Miklós Erdélyi története a rövid 20. század osztrák-magyar
előzményeit mutatja be, a „hosszú” 19. század nyugodt, látszólag
eseménytelen utolsó évtizedét, amely Szarajevóhoz vezetett.
„Amely Szarajevóhoz vezetett”: kísérteties e félmondat könnyed
leírása is. Akik ebben az évtizedben éltek, nem tudták, hova vezet
az útjuk, ahogy mi sem tudjuk, hova vezetnek mostani, látszólag
nyugodt évtizedeink. A történelmi tények ismeretében könnyen
egyszerűsítünk és minősítünk — minél kevesebb részletet isme-
rünk, annál könnyebben. Országokat és népeket éppúgy, mint po-
litikusokat vagy regényeket.

Az események lázában égő modern kor hálátlan volt Bánffy Mik-
lóshoz, regénye lényegében visszhangtalan maradt — igazán, úgy
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tűnik, a 21. század méltányolja. Az Erdélyi történet évtizedekig há-
nyódott, és többnyire fennakadt a politikai és az irodalmi zátonyo-
kon, nevezték időszerűtlennek, dilettáns és zseniális alkotásnak, di-
csérték és elítélték. Hányódott ez a nagyjából ezerötszáz oldalas
regény, de nem tűnt el, mindig a felszínre került. Én először Francia-
 országban láttam meg 2000 körül; szégyen vagy sem, Magyar orszá-
gon, a szerző szülőhazájában addig nem is hallottam róla, a párizsi
könyvesboltban kíváncsian és csodálkozva olvastam az elragadta-
tott hangú ajánlókat. Aztán, már Budapesten, egy antikváriumban
megtaláltam az első kötet 1934-es első kiadását. Meg is vettem, mégis,
több mint tíz évig állt a könyvespolcon, mire rászántam magam az
elolvasására.

Az Osztrák-Magyar Monarchia nyugati felének művészete és iro-
dalma, párhuzamosan a 20. század végének Közép-Európa- és Bécs-
reneszánszával, régóta népszerű kiállítások, konferenciák és köny-
vek tárgya. Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Broch, Joseph
Roth és mások rég elfoglalták helyüket a világirodalomban, de a
Monarchia keleti felének a történelme, művészete és irodalma
Ausztria árnyékában sokáig terra incognita volt, kiegészítő láb-
jegyzet, sokszor még azoknak is, akik a Monarchia történelmével
és kultúrájával foglalkoztak. Csak Márai Sándor poszthumusz új-
rafelfedezése után vetült némi fény a magyar irodalom rég halott al-
kotóira, köztük Bánffy Miklósra — és regényeik más fénybe helye-
zik osztrák kollégáik írásait is. A sajátos magyar és a sajátos osztrák
perspektíva felesel, néha ellentmondanak egymásnak, ugyanakkor
együtt adják ki Ausztria-Magyarország képét, a birodalomét, amely
1918-ig Európa legnagyobb területű állama volt, és amelynek tör-
ténete kicsiben magában hordozza az egész kontinensét.

A fő szólamot a Monarchia identitásának meghatározásában, a róla
alkotott kép kialakításában kétségtelenül az osztrák kultúra adta és
adja. A magyar nyelv és a magyar kultúra zártsága sokáig többnyire
helyi jelentőségű alkotásokat eredményezett — de született néhány
olyan regény, amely helyet kaphat a világirodalomban. A magyar mű-
vészet még mindig szerencsésebb helyzetben volt a 20. század viha-
raiban, mint a kényszerpályákon haladó magyar politika: aki politikus
lett Magyarországon, még a legkiválóbbak is, beálltak a sorba, Bánffy
Miklós szavaival „sutba dobták európai látókörüket”. Ha meg „eu-
rópai látókörrel” rendelkeztek, és szinte a történelmi véletlennek kö-
szönhetően rövid időre hatalomra kerültek forradalmak, összeomlá-
sok idején — és ilyenből volt néhány —, többnyire nem tudtak utat
mutatni hazájuknak. E kudarcokért és vereségekért — hatalmi vagy
ellenzéki pozícióból, szinte egyre megy, folytatja Bánffy — „mindenki
bűnös… a magyar társadalom minden vezető rétege”.

Bánffy tudta, miről beszél: ő egyszerre volt politikus (rövid ideig
Magyarország külügyminisztere), gróf, a Magyar Királyság egyik leg-
régebbi és legbefolyásosabb családjának fia — és művész. Ritka és
szerencsés — bár már a kortársak és pályatársak által sem igazán
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méltányolt — kombináció. Ítélete osztályáról egyértelmű. Kegyetlenül
őszinte. Az Osztrák-Magyar Monarchiába zárt magyar társadalom
arisztokráciája kulcsszerepet játszott a birodalom összetartásában —
és osztozott kudarcának következményeiben is. Az Erdélyi történet e
kudarc előzményeit mutatja be. Viszolyogtató, félelmetes alcímei,
Megszámláltattál, És hijjával találtattál, és a Darabokra szaggattatol a
szörnyű ószövetségi jóslat beteljesedését idézik: a „tudatlanok”
ereje elfogyott, „és ők mind megöletének ugyanazon éjtszakán”.

Bánffy a hosszú 19. század szavaival és mondatfűzésével mutatja
be az I. világháború osztrák-magyar előzményeit. Főhőse, az erdélyi
gróf, Abády Bálint Tolsztoj Konsztantyin Levinjének rokona — és az
Anna Karenina meg a Háború és béke kétségtelenül példa volt Bánffy
számára. Mint a nagyregények általában, az Erdélyi történet számos
szereplőt mozgat, erdélyi, magyar és osztrák arisztokratákat, akik a
két birodalmi fővárosban, Bécsben és Budapesten, kolozsvári palo-
táikban és fürdőhelyeken, kaszinókban és lóversenyeken, bálokon és
vadászatokon találkoznak, élik mindennapjaikat, „tudatlanságban”,
de a mélyben, az idegekben érzik, hogy napjaik meg vannak szám-
lálva. Abády valahol félúton van az angol és a francia meg az orosz
arisztokraták között, egyszerre finoman játékos és bűnbánó, öntu-
datos és rossz lelkiismeretű, kifinomult nyugati és a földhöz közel
álló keleti. Nem modern hős. Nem hasonlít Ulrichra, A tulajdonságok
nélküli ember címszereplőjére. Robert Musil Ausztria-Magyarország
nyugati felén — a széteső birodalom lényegén gondolkodva — elju-
tott a modern léttudat megragadásához. Bánffy kevesebbet akar,
könyve és hőse talán egysíkúbb is, ugyanakkor Musilhoz hasonlóan
összegez: a régi, azóta elpusztult közép-európai nemesség világa kel
életre itt, mégpedig — és talán ez adja világirodalmi jelentőségét —
utolsó felvillanásában, teljes, pusztulás előtti fényében.

Az Erdélyi történet kétségtelenül nem modern mű. Aránytalan al-
kotás, melodráma-sémákkal, végzetes szerelemmel, párbajokkal,
főszereplői tönkremennek, öngyilkosok lesznek, halálra isszák ma-
gukat, megőrülnek, akárha a romantikus regényformát a görög tra-
gédiával vegyítenénk. Az első kötet nagyjából nyolcszáz, a második
négyszáz, a harmadik kétszáz oldal. Talán Bánffy alkotókedve is
megváltozott munka közben, az 1930-as évek során, a II. világhá-
ború felé vezető, egyre nyomasztóbb években. Néhol banális, néhol
egy-egy szóval vagy mondattal hajszálpontosan jellemez, jellem-
rajzai kitűnőek és emlékezetesek. Néhol nem tudja összekötni a cse-
lekményszálakat, néhol a meseszövés virtuóza. Politikum és ma-
gánélet felelevenítése bizonyos pontokon kifejezetten disszonáns
— előbbi papíros-, sőt, újságpapír-ízű, utóbbi meg tele van élettel.

A könyvben ábrázolt arisztokraták büszke magyarok, de büszke
erdélyiek is, akik néha kívülállásukkal tüntetnek a „magyarorszá-
giak” ellen. Egyszerre vidékiesek és világlátottak. Erdély egyszerre
volt provincia és a magyar kultúra egyik központja. A provinciá-
nak előnyei is vannak. Itt néha tovább megőrződnek olyan formák,
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amiken a központokban túllépnek és elfelejtenek. A provinciában
általában lassúbb az élet. Több idő van a komótos megfigyelésekre.
A magyar irodalom legszebb oldalai közé tartoznak Bánffy leírásai
az erdélyi falvakról, havasokról, a Kárpátok erdőiről, a drasztikus
életformaváltást már érző, de a természettel még harmóniában élő
románokról és magyarokról. Nála nem torzul mindez ideologikus
pózba, őszinte és romlatlan.

Ausztria-Magyarországon — és különösen a Magyar Királyság-
ban — keveredtek a centrumra és a perifériára jellemző jegyek. A dö-
cögő, néha meglóduló, néha lelassuló gazdasági fejlődés, a merev
nemesi társadalmi struktúra, a nemzetiségi problémák hálójában
vergődő ország régi és új, Kelet és Nyugat határán élt. A soknem-
zetiségű Erdély pedig, a királyság legkeletibb részén, kiváltképp
határhelyzetben volt. Legalább annyi rossz volt ebben a mikrovi-
lágban, mint jó. Magyar és nem magyar olvasó egyaránt sokat meg-
tudhat az ország akkori — sőt, mindenkori — politikai életéről, az
akkurátus, szőrszálhasogató magyar közjogi gondolkodásról, ahol
a formákra kínosan ügyelve éppen a lényeg, a politikai igazságos-
ság sikkad el, torzul képmutatássá. De nem lenne fair — és elegáns
sem — leszólni és megmosolyogni mai, száz évvel későbbi tudásunk
birtokában az akkori világot. Nem lenne fair, mert a történelmet a
győztesek írják, és Ausztria-Magyarország elvesztette az I. vi lághá-
borút, összeomlott, romjain új értékrend és történetírás született,
amely sokáig szinte minden rosszat a Monarchiára fogott. A győz-
tes hatalmak sem kímélték a bukott és felosztott birodalmat. Ez is
érthető, de annyi év távlatából, sok kudarc és sokkal kevesebb
közép-európai győzelem után éppen e könyv népszerűsége és elis-
merése mintha az európai közgondolkodás módosulását, a Mo-
narchiáról alkotott kép lassú változását is jelezné.

Régimódi regény az Erdélyi történet — vagy éppenséggel megelőz-
te a korát? Formailag az előbbi, tartalmilag talán az utóbbi az igaz, még
ha paradoxonnak tűnik is az állítás. A több művészeti ágban járatos
Bánffy szenvedélyes rajzoló is volt, egyik mappájának a Fresques et
Frasques címet adta. De a szenvedélyes karikaturista regényét komo-
lyan veszi, nem mer karikírozni. Persze ha az ember a legszemélyesebb,
legérzékenyebb és talán legfájóbb élményanyagát írja, a csúfondáros
irónia nehezen jön a tollhegyre. A magyar „ír” szó eredeti jelenté-
se: megrajzolni, megfesteni — az Erdélyi történet fresque, freskó, szé-
les ecsetvonásokkal megfestett körkép, de a frasque, a fricska hiányzik
belőle. Írásmódja néhol a nagy 19. századi realistákat, máshol a ro-
mantikusokat idézi. A veszteségekről és a kudarcokról Bánffy nem tud
— és nyilván nem is akar — ironikusan írni. A frasque csúfondáros-
sága a hasonlóan összegző Robert Musilnál előbukkan — sőt, fő szó-
lamot alkot —, de Bánffy művéből hiányzik. A Saint Germain-i bé-
kekötésre másképp reagált az osztrák közvélemény, mint a magyar a
trianonira — ahogy a közös Monarchiáról és felosztásának okairól is
másképp vélekednek Ausztriában és Magyarországon. A veszteség-
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nek is szintjei és alfajai vannak. Érdemes lenne egyszer az Erdélyi tör-
ténetet a magyar és az osztrák irodalomtörténet kontextusában elemezni
— meg persze Közép-Európa történelmének perspektívájából is.

Bármilyen furcsán hangzik, az 1930-as években volt valami bizarr
bátorság abban, hogy valaki 19. századi nagyregényt írjon. Ha van
frasque Bánffy művében, hát talán ez az. Öntudatlan fricska — a nagy-
úr játéka. Bánffy néhol a távlatok mestere, néhol provinciális, mint
szereplői többsége. Az írást nem tekintette játéknak, a trilógia utol-
só oldalai, melyet már a II. világháború kitörése után, 1939-40 for-
dulóján öntött végleges formába, tragikusak, színpadiasak és szen-
vedélyesek. A szomorú zsarátnok-szenvedélyesség amúgy is szinte
magyar irodalmi motívum. Az úgynevezett „magyar sorsban”
benne van a hosszú passzivitás és a hirtelen lángolás kettőssége —
és ez a regény ez egyik legpompásabb lenyomat a magyar sorsról.

„Zsarátnok” — ez a szó többször is előbukkan a regényben. És nem-
csak ott: Móricz Zsigmond regénye, a Rokonok Zsarátnokban, a kép-
zeletbeli városban játszódik, ahol az illúziók és hazugságok provinci-
ális, fullasztóan szűk, zárt magyar belvilága bármikor lángra lobbanhat.
És ez A gyertyák csonkig égnek, Márai Sándor egyik legnépszerűbb re-
gényének az angol (és német, francia, olasz stb.) címe is. Zsarátnok,
Embers, Die Glut, Les Braises, Le braci — hátborzongatóan pontos szó.
A magyar zsarátnok-jellem, a hamuban izzó parázs, a felizzó és kiégő
szenvedélyesség minden árnyalatával. Sajátos lelki, kulturális, sőt, po-
litikai beállítottság ez, amiben, mint Bánffy írja, benne van a sértettség,
a kitartás hiánya, a külvilágtól való elfordulás, a „nirvánás lemondá-
si hajlam”, ami talán a „magyar virtusnak a másik oldala”.

Egy, a budapesti Országházban játszódó jelenetben Bánffy „a nem-
zet igazságának szörnyű erejét” fitogtató képviselő szónoklatát idézi,
aki a „magyar szabadság zsarátnokát” emlegeti patetikusan és rö-
vidlátón. A Duna hullámai fölött szinte illúzióként lebegő Országházban,
az akkori világ legnagyobb parlamentépületében nem csak szó sze-
rint törpültek el a politikai elit tagjai, akik, tisztelet a kivételnek, kép-
telenek voltak felnőni — nemhogy európai, de még közép-európai
feladatukhoz sem.A könyv legvégén a vörös égbolton „zsarátnokot
sír az egész mindenség”. Abády Bálint a regény utolsó fejezetében
„a szőnyeg pontos közepén, fokról fokra” lassan lépked lefelé kas-
télya díszes lépcsőházában, hogy a háborúba induljon: „mintha élve
menne saját sírboltjába”. Végül gépkocsiján hasonló utat tesz meg a
poros erdélyi országutakon, mint fogatán ezer-egynéhány oldallal ko-
rábban, a történet elején. Az úton végignézi a háborút éltetőket, a mo-
kány havasi lovakat, akik mind elpusztulnak a harcban, és a „sok szép
fehér ökröt és tulkot”, akiket hajtanak a vágóhídra, hogy „konzerv
legyen belőlük a katonáknak”. A hegygerinc magasából végigtekint
az Aranyos folyó széles völgyén, a regény helyszínén. Mintha már
tisztában lenne a távlatokkal — de tudásával nem tud sokat kezde-
ni. Szürke egyenruhában indul a frontra. Túlélte a háborút? Nem tud-
juk. Talán, ha a véletlen és a vakszerencse segített neki, igen.
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Az Erdélyi történet igazi távlatát az 1914 után történtek, a Mo-
narchia és a Magyar Királyság összeomlásával kezdődő katasztró-
fasorozat fényében kapja. „Bonchida, 1940. május 20.” — itt és
ekkor tett pontot története végére Bánffy. Elképzelem őt kastélyá-
ban, dolgozószobájának csalóka békéjében. A nácik ekkor éppen
Párizs alatt harcoltak, Franciaország és a régi Európa összeomló-
ban volt — a sötétség mélyén, a rövid 20. század legdrámaibb nap-
jaiban írt a koporsóformájú hegyekről és a nap utolsó sugarairól,
melyek megvilágítják történetének helyszíneit, köztük a kastélyt,
ahol hősei — és ősei — évszázadokig éltek. Megírta, formába rög-
zítette saját maga és családja hétszáz éves történetét. A formába rögzí-
 téssel részben meg is mentette a múltat. A dolgozószoba magányá-
ban az író gróf ezt érezhette. Én biztos vagyok abban, hogy tudta
is. A többi elpusztult — a bonchidai kastély 1945-ben égett le. Bánffy
előtte befejezte a történetet, „a történet belső, titkos szabályai sze-
rint”. Ő ennél többet nem tehetett. Ami utána történt, már alig szá-
mít — ahogy az sem túl fontos, mit írt előtte vagy utána.

Félbemaradt sorsok és éles, sebző történettöredékek maradtak
Ausztria-Magyarország helyén. Néha, egy-egy pillanatra, megcsil-
lan rajtuk a fény. Mi az az eszme, amellyel a birodalom léte és bu-
kása megmagyarázható — különösen a Közép-Európában olyan
népszerű évfordulók alkalmával? Robert Musil hőse is erre keresi a
választ, és a maguk módján a Szarajevóban fellépő Bécsi Filharmo-
nikusok és Bánffy is. Ő ember- és földközelibb, archaikus és tragi-
kus; Musil többszólamú, játékos, modern.

A háború csak beteljesítette a lelkekben korábban megindult bom-
lást. Ezt a bomlási folyamatot Bánffy hagyományos írói módsze-
rekkel, de pontosan írja le. A világégés után csak a zsarátnok ma-
radt. Sorstalan sorsok, az ideológiák zűrzavara, vagy egy váratlanul
megszólaló dallam: a Császárkvartett a 20. század végi háborús pusz-
títás után újjáépített szarajevói Városházán. Ezt a finom, a világ
egyik legnagyobb zeneszerzője által írt dallamot talán már soha nem
tudjuk meghallgatni elfogulatlanul, a kegyetlen és jóvátehetetlen
ressentiment-októl mentesen. Alakulhatott volna másképp is. A vé-
letlenek világában egy ország, egy város, egy ember, egy regény
sorsa néha hajszálon függ. És a véletlenek többnyire tökéletlenek.

A nagyregény sokszor izzadságszagú programmű, amit elvár-
nak a nagy írótól. Bánffynál, a nagyúrnál a nagyregény a magától
értetődő forma, amely összhangban van habitusával, régi erdélyi
magyar nyelvének bőségével, együtt lélegzik hőseivel, tovább él-
teti házaikat, városaikat, erdőiket és havasi tisztásaikat. Ötven vagy
száz év múlva, újabb kísérteties közép-európai évfordulókon, újabb
történelmi véletlenek után nyilván ismét más megvilágításba kerül
majd az Erdélyi történet. De addig is, ha kinyitjuk, olvasás közben
felizzik benne a régi világ.
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