
Tarka-barka történeteim fôszereplôi 

különös emberek. Ezúttal is egy rend-

kívüli személyrôl lesz szó, aki alaposan 

megmozgatta a regényírók és filmké-

szítôk fantáziáját és életrajz írói mai 

napig vitatkoznak, hogy valójában ki is 

volt ez az ember.

Tehát lássuk, ki is volt az a bizonyos 
„angol beteg” és miért kapta ôt szár-
nyára a világhír?

A tizenkilenc évvel ezelôtt készült „Az 

angol beteg” címû filmre biztosan sokan 

emlékeznek. Címszereplôje ---- a kér-

déses beteg –-- nem angol volt, hanem 

magyar, mégpedig nem más, mint Al-
másy gróf, aki a film szerint mindenféle 

gyanús dologba keveredett, zûrös nôü-

gyekbe, kémkedésbe meg még ki tudja 

mibe.A lényeg az, hogy a film jól sikerült, 

sok díjat is nyert, de jóformán egy kukk 

sem igaz belôle. Mondjuk, ez nem ritkság 

a filmvilágban,  de alapjában véve nem is 

fontos, hiszen nem dokumentumfilmrôl 

van szó, hanem egy 27 millió dollárba 

került játékfilmrôl. Minden képpen meg-

érte megcsinálni, mert majdnem tízszer 

ennyit hozott a konyhára –-- mi magyarok 

meg ismét egy kis hírnévhez jutottunk.

Azt mondtam, hogy egy kukk sem volt 

igaz belôle –-- de úgy látszik, még én sem 

mondok igazat, mert Almásy tényleg 

létezett, ha nem is volt angol beteg vagy 

gróf. 

Teljes nevén zsadányi és törökszent-
miklósi Almásy László családjának 

borostyánkövi várában született 1895. 

augusztus 22-én. A hangzatos név és a 

várkastély ellenére, az Almásy család 
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Hangay György: 

120 éve született az angol 
beteg --- aki magyar volt

ezen ága mégsem viselte a grófi címet. 

Vagyon azonban volt és ezáltal az ifjú 

Almásy jó neveltetésben részesült, elô-

ször Kôszegen, a Bencéseknél, aztán 

Grazban és végül Angliában. Nem lehe-

tett kimondott mintadiák, mert már tíz 

éves korában erôs dohányos volt, a gim-

náziumigazgatót kerékpárjával elütötte 

és ráadásul saját készítésû vitorlázó-

repülôj ével  összezúzta saját magát is. Az 

elsô  vitorlással való szerencsétlen 

szárnypróbálkozás nem vette el a kedvét 

a repüléstôl –-- sôt,  mondhatni, hogy a 

balul végzôdô kaland megszabta életútját 

és a repülés szerelmese lett. 1910-ben 

tüdôszantóriumba került –-- ami nem 

csoda, hiszen akkor már vagy öt éve do-

hányzott. 

Angliában ismerkedett meg a nagy 
Afrika- kutatók mûveivel és ugyanakkor 
a cserkészhmozgalommal is, melynek 
aktív tagja lett és maradt késôbbi élete 
során is.. Az I. Világháború hazaszólította 
és bevonult a vas vármegyei 11-es 
huszárokhoz. Kissé rendhagyó huszár 

lehetett, mert ló helyett repülôre ült és 

pilótaként az orosz, majd az olasz fronton 

teljesített szolgálatot. Repülôs karrierje 

a háború után is folytatódott. Ne felejt-

sük, hogy ezek az évek a légi és földi 

gépjármûvek hôskorát jelentették. Az 

autózás és motorozás is a kaland kate-

góriába tartozott és Almásy ebbôl is ki-

vette részét. A Steyr céget képviselve 

számos nagy autóversenyben vett részt 

–-- nem egyet meg is nyert. Egy hosszú 

autóút során került elôször Afrikába --– 

Alexandriából indulva a Nílus mentén  

egészen Kartúmig jutott el, majd átkelt a 

Líbiai és a Núbiai  Sivatagokon. Kairó 

nagyon megtetszett Almásynak, és ami-

kor a Steyr cég képviselôjeként letele-

pedett ott, életének új fejezete kezd dött. 

Számos sivatagi felfedezô utat tett meg a 

cég újabb típusú autóit kipróbálandó. A 

repülést sem hanyagolta el és pilótais-

kolát nyitott Kairóban. Hamarosan is-

mert emberré vált a felsôbb körökben is 

és megismerte Fuad királyt és az 
uralkodóház számos tagját. Kemal el 
Din herceg bôkezûen támogatta Almásy 

utazásait, mert felismerte, hogy Almásy 

munkája felbecsülhetetlen földrajzi és 

fôleg stratégiai szempontból, feltárja Af-

rika eddig ismeretlen részeit. Mind-

eközben több vadászexpedíciót is vez-

etett a Líbiai-sivatagban, ezek egyikén 

Széchenyi Zsigmonddal és Horthy 
Jenôvel is együtt vadászott. Kaland-

jaikról Széchenyi a „Hengergô homok” 

címû könyvében írt.

Iagzi hínévre akkor tett szert, amikor az 

1933- ben tett felfedezô útján a sivatag 

közepén megtalálta a Zarzura oázist. 

Expedíciója a homokdûnéken keresztül, 

Egyiptomon át közelítette meg Zarzurát. 

A helybeliek csak a keréknyomok láttán 

hitték el Almásynak, hogy a homokten-

geren keresztül érte el az oázist, és az 

Abu Ramla azaz a Homok Atyja nevet 

adták neki. Az oázisnál is sokkal fonto-

sabb felfedezése volt az úgynevezett 

Úszók Barlangjának megtalálása és tu-

dományos feltárása. Az itt talált mintegy 

800 ôsrégi falfestménybôl arra a követ-

keztetésre jutott, hogy egykor azon a 

helyen, ahol egy fûszál sem maradt meg, 

hajdanán idôszakos vagy állandó vizek 

voltak. Óriási szenzációnak számított ez 

hiszen azt jelentette, hogy a Szahara vég-

telen homoktengerét egykoron gazdag 

növényzet borította. De számunkra egy 

talán mégfontosabb felfedezése is volt. A 
Nílus egyik szigetén egy olyan berber 
törzset talált, mely magyarabnak nevezte 
magát. Ez a nép Vádi Halfa közelében élt 
–-- és él ma is. Állítólag II. Szolimán 
szultán serege által összefogdosott ma-
gyar hadifoglyok, majd katonák leszár-
mazottai.

A második világháborúban a németek 

oldalán harcolt. Azt is mondták róla, 

hogy náci volt. Mi igaz ebbôl? Való igaz, 

hogy tartalékos tisztként az úgynevezett 

Sivatagi Róka, Rommel afrikai csapa-

tában szolgált, mint pilóta és sivatagi 

vezetô. Felderítô volt és helyismerete 

révén nélkülözhetetlennek bizonyult né-

hány kényes akció végrehajtásában. 

5600 km hosszú úton, víznélküli sivatagon 

át német hírszerzôket vezetett az angol 

vonalak mögé, szabotázs akciókban vett 

részt és felderítôcsapatokat irányított a 

Szahara feltérképezetlen tájain. Tetteiért 

az elsô és a másodosztályú Vaskereszt 

kitüntetést kapta. Háborús kalandjait 

könyvalakban is közzéadta, „Rommel 

seregénél Líbiában” címmel. De hogy 
náci lett volna? Aligha – -mert ennek pont 
az ellenkezôjét bizonyította, amikor 1944-
ben hazatért. Budapesti, Horthy Miklós 
úti lakásán jónéhány üldözött zsidónak 
nyújtott menedéket. Többek között 
Fuchs Jenô olimpiai bajnok fiát, Györ-
gyöt is rejtegette. A német tiszti egyen-

ruha és a kitüntetések hatásos védelmet 

nyújtottak a razziázó nyilasok ellen. De 

az is nyilvánvaló volt, hogy Almásy az 

életével játszott, mert egy lebukás esetén 

nem számíthatott volna irgalomra. 

Nem mondhatjuk, hogy a háború után 

kezdôdött életének legszebb korszaka. 

Pont az ellenkezôje. A háború után Almá-

syt többször is letartóztatták, háborús és 

népellenes bûncselekményekkel vádol-

ták , többek között a „Rommel seregénél 

Líbiában” címû könyvét fasiszta propa-

gandának nevezték, és kegyetlenül bán-

talmazták, kínvallatták. A Rommel 

melletti szolgálatot elismerte, de a hábo-

rús bûnöket tagadta. Végül a nagy orien-

talista, Germanus Gyula vallomásának 

köszönhetôen mentették fel. A per 1946 

februárjától egészen novemberig húzó-

dott. 1947-ben újra letartóztatták, de 

ekkor az egyiptomi Faruk király unoka-

öccse közbenjárására szabadult ki. Laká-

sát is elvesztette, menekülnie kellett, 

elôször Bécsbe, majd Triesztbe, majd 

ismét Kairóban kötött ki.

Sportrepülés-oktatásból, valamint siva-

tagi autós kirándulásokból biztosította 

megélhetését. 1949-ben Párizsból Kairó-

ba repült, egy vitorlázó repülôgépet 

vontatva, mindössze két leszállással, ami 

abban az idôben távolsági világrekordnak 

számított. 

1951-ben autókat vitt Ausztriába javí-

tásra, útja során súlyosan megbetegedett 

és amôbás vérhastól szenvedve került a 

salzburgi kórházba. Állapota még egy 

operáció után sem javult. Halálos ágyán 

értesült arról, hogy kinevezték az Egyip-

tomi Sivatagkutató Intézet igazgatójává. 

1951. március 22-én halt meg. A salzburgi 

Közöstemetôben helyezték örök nyuga-

lomra.

Tehát valóban mondhatjuk, hogy az 

„Angol Beteg”--- filmhôsének nem sok 

köze van az igazi Almásyhoz, mert ô nem 

égési sebekkel került kórházba és nem 

egy kórházi ápolónô ölte me. Mások 

feleségét sem szerette el, mint a filmbéli 

Almásy –-- és semmi képpen sem volt 

náci.

Tisztelettel és nagyrabecsülésse em-

lékezzünk rá, mert igazi magyar úri-

emberként élte életét, kimagasló ered-

ményeket ért el a repülés és az autózás 

terén, kiváló, világhírû Szahara szakértô 

és fontos történelmi emlékek felfedezôje 

volt. Aki ismeri életet történetét, az nyil-

ván így vélekedik. De sajnos még halála 

után is érte inzultus, mert egy angol 

riporter ugynevezett leleplezô könyvet 

írt róla, melyben felhánytorgatja, hogy 

Almásy soha sem volt gróf  (mellesleg 

megjegyezve, ô sohasem állította ezt), 

viszont náci volt  és ellentétben a filmbeli 

Almásyval, nem volt szerelmes egy nôbe 

sem, hanem egy német katonába, aki a 

háborúban meghalt. Mondanom sem 

kell, hogy mindez csak szenzációkeltô 

koholmány, hiszen komoly, szavahihetô 

Almásy kutatók is cáfolják ezeket a rá-

galmakat, kik részletesen tanulmányoz-

ták életének minden mozzanatát és 

gondosan gyûjtötték a fennmaradt irásos 

bizonyítékokat és a még élô kortársak 

beszámolóit. Almásy nem volt nôs, de 

több szerelmi kapcsolata is volt életében, 

eljegyzett norvég származású menyasz-

szonyát pedig pusztán egy félreértésbôl 

eredô nézeteltérés miatt nem vette el. A 
nácikkal való szembeszállásról pedig 
már beszéltem és ehhez csak annyit 
fûzök még, hogy lehetett-e az náci, aki 
1944-ben Magyarországon fel merte 
venni a harcot az antiszemitizmus 
ellen?

Közösség és egyesület 
alakul a szenvedélyes 
báróné kultusza köré

A múltból gyakorta elôbukkan egy-
egy olyan személyiség, aki magával 
ragad bennünket. Szilvássy Carola 
ilyen, s rendkívüli nôi egyéniségekbôl 
pedig sohasem lehet elég – fogalmazott 
a kormányfô felesége, Lévai Anikó, 
akit gróf Bánffy Miklós egykori 
múzsája, Szilvássy Carola házsongárdi 
temetôben található sírjának felújítása 
kapcsán kérdeztünk.

A méltatlanul mellôzött asszony Ko-
lozsvár kulturális életének meghatáro-
zó egyénisége volt, s noha a Bánffy-
emlékév helyezte most reflektorfény-
be Carola alakját, elérkezett az idô, 
hogy a polihisztor nagyúrtól függetle-
nül is megismerjük ôt.

A Bánffy Miklós-emlékév kapcsán 
vetült figyelem báró Bornemissza 
Elemérné Szilvássy Carola, az író-
polihisztor múzsája, az Erdélyi Triló-
gia fôhôsnôje, Milóth Adrienne 
ihletadója iránt. Azóta Erdély egykori 
nagyasszonya felé határon innen és túl 
feléledt a kíváncsiság, mi több, egye-
sület és közösség szervezôdik kultusza 
köré.

A múlt évben Kolozsváron rendezett, 
a személyét felidézô –-- Szebeni 
Zsuzsa mûvészettörténész, Bánffy-
kutató által rendezett –-- tárlat után 
hirtelen özönleni kezdtek a látogatók 
Carola elhagyatott sírjához, amely ak-
kor szerényen csak Bornemissza Ele-
mérné néven ôrizte emlékét a kolozs-

vári házsongárdi temetôben, a Bánffy-
kripta mellett, alig látha tóan, a földbe 
süllyedve. Ekkoriban kelt a gondolat, 
hogy fel kellene újítani a nyughelyet. 
A Carolát tisztelô, munkásságát jól 
ismerô Lévai Anikó, Orbán Viktor 
miniszterelnök felesége is tagja 
annak a kezdeményezésnek, amely 
egyesület formájában kívánja ápolni 
Carola emlékét, s mind többekkel 
megismertetni alakját. Lapunk meg-
keresésére Lévai Anikó hangsúlyozta, 
hogy sohasem lehet elég erôs, pél-
damutató asszonyokból, rendkívüli nôi 
egyéniségekbôl. „Mindannyiunknak 
szükségünk van példaképekre. Kor-
társaink között is vannak kiemelkedô 
alakok, akik megihletnek minket. De a 
múltból is elôbukkanhat olyan szemé-
lyiség, aki magával ragad bennünket. 
Szilvássy Carola alakja ilyen. Ez a 
nagyszerû asszony, annyi kiváló, is-
mert férfi –-- mûvész, politikus, föld-
birtokos –-- múzsája, támasza, patró-
nája megérdemli, hogy megtaláljuk 
sírhelyét a házsongárdi temetôben, 
most már felújítva. Azt kívánom, vál-
jon egyfajta zarándokhellyé Carola 

sírja. Jöjjenek a temetôhöz tisztele-
tüket tenni mindazok, akik hisznek a 
háttérben munkálkodó, de energikus, 
okos, bátor, erôs asszonyokban, akik 
mellett könnyû okos, bátor és erôs fér-
finak lenni” –-- magyarázta Lévai 
Anikó.

Bánffy Miklós tizenhét éves kora óta 
ismerte és élete végéig tisztelte Szil-
vássy Carolát, de édesapja tiltakozása 
miatt nem vehette feleségül. Carola 
Bornemissza Elemér házastársa lett, 
ám kapcsolatuk nem volt szerencsés, 
egyetlen gyermekük született, akit 
kiskorában elveszítettek.

Férjétôl külön költözött, majd Kolozs-
vár emblematikus alakjává vált: alig 
volt olyan kulturális vagy társadalmi 
kezdeményezés, amelyben Carola ne 
vállalt volna szerepet. Olyan nô volt, 
akit nem lehetett figyelmen kívül 
hagyni, végletes személyiség, szenve-
délyesen gyûlölt és szeretett, vagány, 
különc asszony, vállalkozó szellemû, 
kora társadalmi normáival szembe-
szegülô. Egyebek mellett a Kolozsvári 
Nôszövetség elnöke, a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság 

tagja, az Erdélyi Színpártoló Társaság 
alelnöke, az Erdélyi Helikon védnöke, 
az Óvári Szalon mozgatórugója, az 
Erzsébet-rend kitüntetettje, a dia ko-
nissza mozgalom elsô számú támoga-
tója is volt, az elsô világháború sebé-
szeti különítményében ápolónôként 
szolgált.

Haladó gondolkodása, kreativitása 
fôzési szokásaiból is tetten érhetô: 
összegyûjtötte az erdélyi arisztokrata 
családok menüit, étkezési szokásait, 
majd lejegyezte ôket.
Molnár-Bánffy Kata azt mondta: a 

családban sokat hallott Caroláról, már 
egészen fiatalon megragadta a képze-
letét az a sok értékes dolog, amelyben 
részt vett. „A nagymamám testvérétôl, 
Zichy Jozefától ajándékba kaptam 
Carola saját receptes füzeteibôl kettôt, 
és még inkább vonzani kezdett ennek 
a varázslatos nônek a személyisége” – 
magyarázta a Bánffy család leszár-
mazottja. Hangsúlyozta, ezek a fel-
jegyzések végül részei - vé váltak Ca-
rola nemrégiben kiadott új recept-
könyvének, amelybôl többek között 
kiderül, hogyan kell erdélyi módra 
Richelieu-pulykát készíteni.

„Igazi cselekvô asszony volt ô, 
hihetetlen, mennyi területen remekelt. 
Talán ezzel is kompenzálta családi éle-
tének tragédiáját. Kereste a kihíváso-
kat, bármibe is fogott bele, sikerre 
vitte” – mutatott rá. 

Azt is kiemelte, hogy bár Carolát a 
Bánffy-kultusz tette ismertté, mégis 
itt az ideje, hogy önmagában meghatá-
rozó nôi egyéniségként emlegessük.

Az egyelôre bejegyzés alatt álló Ca-
rola Egyesület ápolni szeretne min-
dent, ami elôbukkan Szilvássy Carola 
munkásságából, emellett gondozni kí-
vánja Bánffy Miklós emlékét is, 
valamint rejtôzködô, gazdátlan, erdé-
lyi, kulturális jelentôséggel rendel-
kezô, de pénzbeli értékkel nem bíró 
hagyatékoknak otthont adni, azokat 
ápolni szándékozik.
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