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Kaffk  a Margit vállalta a kor-
szakban sajátosan nőiként 
számontartott témákat, úgy ké-
szített jellegzetes tablót szülei 
korosztályának és saját nemze-
dékének átalakuló életformá-
járól, hogy a női perspektívát 
állította középpontba – mondta 
el megkeresésünkre a 140 éve 
Nagykárolyban született író 
életművéről Balázs Imre József 
kolozsvári irodalomtörténész.

 » KISS JUDIT

A z irodalomtörténész szerint 
Kaffk  a Margit titka alighanem 
az, hogy úgy tudott formailag 

innovatív, a Móriczéhoz, Babitsé-
hoz, Kosztolányiéhoz szemléleti-
leg kapcsolódó prózát írni, hogy 
közben felvállalta a korszakban 
sajátosan nőiként számontartott 
témákat. „Úgy készített jellegzetes 
tablót szülei korosztályának és sa-
ját nemzedékének átalakuló élet-
formájáról, hogy a női perspektívát 
állította középpontba” – állapította 
meg a 140 éve Nagykárolyban szü-
letett nyugatos írónő életművéről 
Balázs Imre József.

Radnóti szerint 
a szabadvers úttörője volt
Kaffk  a Margit – teljes nevén Kaff -
ka Margit Emília Johanna – 1880. 
június 10-én született, Ady Endre 
a „nagyon-nagy író-asszony”-nak 
nevezte. A kolozsvári irodalom-
történész úgy fogalmazott, Kaffk  a 
Margit a Nyugat folyóirat nagy kor-
szakának legismertebb nő írója. „A 
rendszerváltás utáni évtizedekben 
egyre inkább sikerült feltárnia az 
irodalomtörténészeknek azt is, 
ahogyan regényei és versei bő tu-
catnyi más nőíró műveivel együtt 
erősítik egymást, a női szempont 
alternatív látásmódjait érvényesít-
ve. Saját kortársai Színek és évek 
című regényét értékelték legtöbbre, 
később Radnóti Miklós doktori ér-
tekezésében a magyar szabadvers 
úttörőjeként emlegette” – mutatott 
rá Balázs Imre József. Hozzátette, 
Kaffk  a Margit nevelkedésének szín-
helyein, Nagykárolyban és Szat-
márnémetiben a lokális emlékezet 
is kiemelten őrzi munkásságának 
nyomait. „A mostani járványhely-
zetre utalva, nevét az első világhá-
ború utáni spanyolnáthajárvány 
kapcsán is emlegették, hiszen an-
nak áldozataként hunyt el 1918-
ban. Halálának százéves évfordu-
lója tiszteletére emlékkonferenciát 

szervezett a Petőfi  Irodalmi Múze-
um (PIM), az előadások anyagát a 
napokban tette közzé elektronikus 

BALÁZS IMRE JÓZSEF IRODALOMTÖRTÉNÉSZ A 140 ÉVE, NAGYKÁROLYBAN SZÜLETETT ÍRÓ ÉLETMŰVÉRŐL 

Kaffk  a Margit, a Nyugat legismertebb nőírója

Kaff ka Margit a spanyolnáthajárvány áldozataként 
hunyt el 1918-ban
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formában a PIM, a szakterület 
olyan kiemelkedő irodalomtörté-
nészeinek tanulmányaival, mint 
Gintli Tibor, Rákai Orsolya vagy 
Borgos Anna” – hívta fel a fi gyel-
met az irodalomtörténész.

A spanyolnátha áldozata lett
Kaffk  a Margit apja főügyész volt, 
de korán meghalt, így a család 
szerény körülmények között élt. 
Ösztöndíjasként tanult a szatmári 
irgalmas nővérek tanítóképző zár-
dájában, ennek fejében egy évet 
tanított Miskolcon. Ezután Bu-
dapesten tanult tovább, és 1902-
ben az Erzsébet-leányiskolában 
polgári iskolai tanári oklevelet 
szerzett. Visszatért Miskolcra, és 
a polgári leányiskolában tanított 
irodalmat és gazdaságtant; tanít-
ványai imádták. Itt jelentek meg 
első írásai, versek, novellák, és 
ekkoriban vált a Nyugat állandó 
munkatársává is. 1905-ben ment 
férjhez Fröhlich Brúnó erdőmér-
nökhöz, de házasságuk néhány 
év alatt tönkrement, ezért elvál-
tak. Budapesten 1910–1915 kö-
zött tanárként dolgozott, közben 
1914-ben Szegeden másodszor is 
férjhez ment: Bauer Ervin gya-
korló orvos-biológushoz. Az első 
világháború kezdetekor elhagyta 
a tanári pályát, és csak a szép-
irodalomnak élt. 1912-ben jelent 
meg első (és talán legfontosabb) 
nagyregénye, a Színek és évek, 
amely az értékeit vesztett dzsentri 
társadalommal és a századfordu-
lón élő nők sorsával foglalkozik. 
Másik nagy sikert aratott regé-
nyét, a Hangyabolyt – melyben a 
zárdában töltött éveket idézi fel 
– 1917-ben adták ki. Az I. világ-
háború után tizenkét éves fi ával 
együtt a spanyolnátha-járvány 
áldozatává vált.

 » Saját kor-
társai Színek 
és évek című 
regényét érté-
kelték legtöbbre, 
később Radnóti 
Miklós doktori 
értekezésében 
mint a magyar 
szabadvers úttö-
rőjét emlegette.

Színek és évek – a régi asszonyi élet emlékezete

Kaff ka Margit  Színek és évek című regénye egy öregedő asszony, egy hajdani dzsentrilány emlékezésének foglalata. Az 
egymásba hullámzó emlékek azonban áttörik az idő határait, élővé teszik a múlt példázatát, s egybemosnak történetet, 
lírát és kommentárt. A regény hősnője sorsával egyszerre példázza a régi asszonyi élet csendes pusztulását és a süppe-
dő világ erkölcsét, melyet Kaff ka Margit gyalázatos tisztességnek nevez. Az az életforma, mely megszabja Pórtelky Mag-
da gondolkodásának, vágyainak és lehetőségeinek határát, a nő számára egyetlen utat hagy: a házasságot. Magda is 
elődei módjára, megyei ember feleségeként akarja életét berendezni. Amikor azonban egy tragikus véletlen megfosztja 
férjétől, szembetalálja magát a megváltozott világgal, amely szinte kálváriát járat vele. Második házasságát már azzal 
a meggondolással kezdi, hogy számára nincs más megoldás, mint egy új férj. Látszólag megint megkapaszkodik tehát, 
pedig élete süllyedése valójában most kezdődik el. Az emlékvilág falai lassan leomlanak, és durván láthatóvá lesz az 
élősdi és kiszolgáltatott asszony alakja. A regény 1912-ben jelent meg. 

 » ANTAL ERIKA

Megnyitotta kapuit a látogatók 
előtt a Maros megyei Gernyesze-

gen található Teleki-kastély. Szomba-
ton és vasárnap délelőtt 11 és délután 
3 óra között előzetes telefonos egyez-
tetés alapján tekinthető meg a kastély 
és a kastélypark. Már a nyitás napján 
nagy volt az érdeklődés a kastély és 
annak története iránt – mondta érdek-
lődésünkre Cristian Man, aki román és 
angol nyelven vezeti az érdeklődőket, 
ismerteti velük a család történetét, a 
kastély múltját. A kulturális mene-
dzser elmondta, a látogatók több mint 
fele az ország más vidékeiről érkezett, 
távolabbi megyékből jött. Magyarul, 
románul és németül is vezeti az ér-
deklődőket Molnár Krisztina, a kastély 
másik kulturális menedzsere, aki a 
Székelyhonnak elmondta, a jelenlegi 
szabályok szerint egyszerre csak há-
rom személy léphet be a kastélyba. 
„Ha négy- vagy öttagú család érkezik, 
őket természetesen nem szakítjuk szét, 
beengedjük. De idegeneket együtt 
nem” – mondta, hozzátéve, hogy a 

park idegenvezető nélkül is látogatha-
tó, a hathektárnyi kastélykertbe nem 
szükséges az előzetes bejelentkezés. 
Az idegenvezetők az épület történeté-
ről, a családról, annak Erdély történe-
tében betöltött szerepéről beszélnek 
az odalátogatóknak, akik a több száz 
éves múltra, a 20. századi események-
re, az államosításra, kilakoltatásra, a 
kastély további sorsára is kíváncsiak, 
ahogy a mostani állapotokra, a gróf 
terveire is. Míg korábban a Teleki-kas-
tély látogatóitól adományt fogadtak 
el egy-egy kastélytúrát követően, az 
idéntől belépődíjat kérnek az érdek-
lődőktől. „Ez így pontosabban követ-
hető, elszámolható, ezért javasoltuk 
a belépő bevezetését” – magyarázta 
Molnár Krisztina. Felnőtteknek 20 lej, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej, 
tíz év alatti gyerekeknek pedig ingye-
nes a belépő. Idén is a tervek között 
szerepelt a kastélynap, amit minden 
évben megszerveznek júliusban, ám 
a koronavírus-járvány miatt elhalaszt-
ják. Eredetileg július 18-ra tervezték az 
előadásokkal, kerekasztal-beszélgeté-
sekkel, kiállítással, gyerekprogramok-

kal, vezetett kastélytúrával gazdagí-
tott egész napos rendezvényt. Molnár 
Krisztinától megtudtuk, egyelőre au-
gusztusra napolták, abban bízva, hogy 
akkor lehetővé teszik az egészségügyi 
szabályok, hogy tömeget fogadhassa-

nak. Az elmúlt években ugyanis akko-
ra népszerűségnek örvendett a kastély-
nap, hogy a négyezret is meghaladta a 
látogatók száma. A kastélylátogatásra 
a 0723–037922-es telefonszámon lehet 
előre bejelentkezni.

Megnyitotta kapuit a gernyeszegi Teleki-kastély

 » Korábban a 
kastély látoga-
tóitól adományt 
fogadtak el, idén-
től belépődíjat 
kérnek.  

A gernyeszegi Teleki-kastély idei kastélynapját augusztusra halasztották, de látogatható az épület  




