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„Korának hihetetlen nagy 
celebje volt, mégis elfelejtet-
tük, mert csak nő volt” – je-
lentették ki Szilvássy Caroláról 
a hagyatékát feldolgozó kötet 
kezdeményezői.

 » PAP MELINDA

M éltó helyére kívánja he-
lyezni Szilvássy Carolát 
az a kötet, mely elsőként 

dolgozza fel Kolozsvár 1876–1948 
között élt emblematikus szemé-
lyiségének hagyatékát. A báró 
Bornemissza Elemérné Szilvássy 

SZILVÁSSY CAROLA HAGYATÉKÁT FELDOLGOZÓ KÖTETET MUTATTAK BE A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOKON

Múzsából írónővé lépett elő az egykori híresség
 » A korabeli 

erdélyi kultúrélet 
hétköznapjai és 
a galíciai front 
pokolbéli napjai 
mutatkoznak 
meg, de a báróné 
versei, novellái 
és a hozzá írt 
levelek mentén 
a húszas évek 
kolozsvári kul-
túrtörténete is 
kibontakozik.

Carola: Kendőzetlen feljegyzések 
Kolozsvárról címmel megjelent ki-
adványból a korabeli erdélyi kul-
túrélet hétköznapjai és a galíciai 
front pokolbeli napjai mutatkoznak 
meg, de a báróné versei, novellái és 
a hozzá írt levelek mentén a húszas 
évek kolozsvári kultúrtörténete is ki-
bontakozik.

A hiánypótló kötetről annak szer-
kesztőjével, Kovács Attila Zoltánnal 
és Farkas Adrienne irodalomtörté-
nésszel beszélgetett Szebeni Zsu-
zsa, a Balassi Intézet sepsiszent-
györgyi központjának igazgatója 
szerdán délután a kolozsvári Györ-
kös Mányi-emlékházban.

Szebeni Zsuzsa azzal indokolta a 
kötet megjelentetését, hogy Erdély 
egyik legműveltebb asszonya egy sza-
kácskönyvvel, Bánff y Miklós múzsá-
jaként került be az irodalomtörténet-
be, holott szerteágazó tevékenysége 
sokkal jelentősebb ennél. Elmondta, 
elsőként Szilvássy Carola hadinap-
lóját akarták megjelentetni – ápoló-
nőként az I. világháborúban is részt 
vett –, hiszen a háborús karcolatok 
sok mindent elárulnak az adott kor 
lelkületéről, de később ezek verseivel, 
novelláival is kiegészültek.

Nemcsak írt, ő volt a kolozsvári, 
erdélyi irodalmi és művelődési élet 
„kovásza”, az Erdélyi Helikon védan-
gyala, számos erdélyi magyar szerző 
legfőbb kritikusa, Bánff y Miklós mel-
lett más írók is neki küldözgették elol-
vasásra műveiket. Kritikusként tehát 
az egész erdélyi magyar irodalomra 
hatással volt, írásainak irodalmi érté-
két azonban csak ezután fogja felbe-
csülni a szakma. Ezekből Román Esz-
ter színművész olvasott fel néhányat 
a szép számú közönségnek.

Bécsi és svájci neveltetésének is kö-
szönhető új iránti fogékonysága, pá-
ratlan műveltsége. Négy nyelven ol-
vasott mindent, ami a kezébe került. 
Hősnőként több regényben is megje-
lenik, Nóraként színpadra is lépett, 
és az első erdélyi szkeccsfi lmben is 
szerepelt – sorolták sokrétű tevékeny-
ségét. Arisztokrata nőként életstílust 
teremtett, receptjei, szépségtippjei 
külön gyűjteményt képezhetnek. 
Sportember is volt, az első nő, aki 

repült, rendszeresen túrázott, de a 
biciklizés is fontos volt az életében, 
triplett- és tandem-bajnoknő volt.

Háborús szereplése sem hétközna-
pi, pónifogaton járta végig a galíciai 
frontot, Nagyszeben román leigázá-
sa után Bánff y Miklóssal és Bethlen 
Margittal 70 magára hagyott székely 
és német csecsemőt mentett ki a vá-
rosból. „Ha másért nem, már csak 
ezért szobrot érdemelne” – jelentette 
ki Szebeni Zsuzsa. Abban a korban 
kiemelkedőnek számított afrikai uta-
zása is, hogy két erdélyi nő az angol 
lordok udvarias lebeszélése ellenére 
eljutott Dél-Afrika törzsek által lakott 
részére. Szociális tevékenysége is ki-
emelkedő, felkarolta a korabeli cse-
lédlányokat, aggmenhelyet alapított, 
árvaházat hozott létre.

S míg mások feljegyzései egy erős, 
közössége iránt elkötelezett nőt lát-
tatnak, verseiből, novelláiból egy 
depresszióba hajló sérült lélek tra-
gédiája tűnik elő, visszatérő elem 
bennük a szeretetlenség, a gyász, 
a búcsú. Magánemberként ugyanis 
„vonzotta a tragédiát”, Bornemissza 
Elemérrel való rossz házassága kisfi a 
halálával ért véget, de Bánff y Miklós-
hoz fűződő szerelme sem teljesedhe-
tett ki soha, hiába voltak igazi lelki 
társak, és szakmailag is támogatták 
egymást. Szebeni Zsuzsa szerint 
csak a Bánff yval való kapcsolata 
megérne egy külön kötetet. Hiszen 
a bárónéról jelentős dokumentáció 
maradt fenn, mely idővel újabb ada-
lékokkal gazdagodhat.

 » KRÓNIKA

Benedek Elek életművéről nyílt tár-
lat a Kolozsvári Magyar Napok 

keretében az Akadémiai Könyvtárban 
szerdán. A megnyitón felszólalt a 
könyvtár igazgatója, Sorin Crișan és 
a kiállítás kurátora, Egyed Emese. So-
rin Crișan röviden ismertette Benedek 
Elek életútját, aki 1859. szeptember 
30-án született Kisbaconban. 1877-

ben érettségizett a székelyudvarhe-
lyi Református Kollégiumban, majd 
Budapesten folytatta tanulmányait. 
Ebben az időszakban kezd el újságí-
róskodni, szerkeszteni. „Több folyó-
iratot szerkesztett, néhányat maga 
alapított, arra törekedett, hogy külön-
böző közönségcsoportokat szólítson 
meg: az irodalom iránt érdeklődőket, 
az oktatásban tevékenykedőket, az 
utolsó korszakában főleg a fi atalo-

kat és a gyerekeket…” – olvasható 
az egyik információs táblán. Egyed 
Emese irodalomtörténész, egyete-
mi tanár elmondta, a kiállítás célja, 
hogy a csodálatos mesemondót ismét 
körünkbe vonja, ugyanakkor az is ér-
dekességnek számít, hogy az ő életét 
hűen tudták dokumentálni, hiszen 
rengeteg fénykép, újság, könyv állt a 
rendelkezésükre ehhez. Megtudtuk, 
Benedek Elek számára Budapest volt 

a világváros, az a hely, ahol akko-
riban az újságok versenyben álltak 
egymással, ő pedig úgy érezte, be kell 
kapcsolódnia a kultúrába és az irodal-
mi életbe, így aztán a későbbiekben 
igazi budapestivé vált. Egyed Emese 
úgy fogalmazott, akkoriban Benedek 
Elek kulcsfi gura volt: belátta, hogy 
szükség van változásra, irányelvek-
re az oktatásban, és az embereknek 
szükségük van olyan sajtótermékek-
re, amelyek valóban tájékoztatnak. 
Feladatának érezte, hogy oktasson, 
neveljen, buzdítsa a fi atalságot arra, 
hogy olvassanak és írjanak. Szívügye 
volt a nők helyzete, segítette őket, 
ahol csak tudta, biztatta őket a tanu-
lásra, segítséget nyújtott nekik ahhoz, 
hogy munkát találjanak, művelőd-
hessenek. További érdekesség, hogy 
a nagy mesemondó erős szakmai 
kapcsolatokkal rendelkezett, és úgy-
nevezett mentorként is tevékenyke-
dett, „tehetséggondozó tevékenysé-
ge páratlan volt” – részletezte Egyed 
Emese. Mint elhangzott, Benedek 
Elek fedezte fel, és támogatta többek 
közt Nyírő Józsefet és Tamási Áront 
is. Egyed Emese elmondta, reméli, 
hogy a kiállítás még inkább felhívja 
majd a fi gyelmet Benedek Elek pá-
ratlan munkásságára, és azok, akik 
megnézik, meglátják majd a meseíró 
mögött azt az embert is, aki emellett 
még sok más dologban is jeleskedett. 
A kiállítás augusztus 28-ig látogatható, 
naponta 8 és 13 óra között.

Benedek Elekről nyílt kiállítás a kolozsvári Akadémiai Könyvtárban

 »   Akkoriban 
Benedek Elek 
kulcsfi gura 
volt: belátta, 
hogy szükség 
van változásra, 
irányelvekre az 
oktatásban.

Bemutatkozott a Kolozsvári Magyar Napokon a kreatívan alkotó diákok fi lmműhelye

Kincses városbeli középiskolások alko-
tásait mutatták be a Kolozsvári Magyar 
Napokon: a rövidfi lmeket a diákok zen-
tai társaikkal közösen készítették ebben 
az évben. Az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület ifjúsági szárnya, az 
EMKISZ működteti a Kolozsvár Filmmű-
helyt, amelynek szakmai vezetője Csibi 
László fi lmrendező, egyetemi oktató. 
A kolozsvári és zentai diákok fi lmes 
együttműködése egy nagyobb projekt 
kezdete, amelynek célja, hogy a határon 
túli fi atalok kreatív munka keretében 
dolgozzanak együtt. A beszélgetéssel 
egybekötött szerda délutáni vetítésen a 
fi lmműhelyben résztvevők elmesélték, 
hogy hogyan alakult a csapat, és hogy 
milyen terveik vannak a jövőre nézve, 
a közönség megtekinthette a diákok 
Házsongárdi séta és a Deux chausettes 
romantiques című alkotásokat. Terveikről is beszéltek a fi lmkészítés titkaiba belekóstoló kolozsvári középiskolások  

A frissen megjelent kötet borítója és báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola arcképe




