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TORMAY CECILE, A S Z E R V E Z Ő ÉS S Z Ó N O K . 
Irta : Ágoston Gézáné. 

UTOLSÓ karácsonyán, utolsó hozzám intézett levelében ezt 
írta : «Sok karácsonyfa fénye lobbant fel, sok karácsonyfa 
meleg könnye csordult már le, mióta egy novemberi napon 

elindultál mellettem a magyar asszonyok küzdelmes út ján. Közben 
sokan mentek el tőlünk, az út magányosabb lett, de lefelé nem haj-
lott soha.» 

Igen, egy novemberi napon indult el a nagy világégés, a háború 
után, amikor megrendült a magyar föld, a megfáradt férfikezekből 
kihullott a fegyver és a lelkekben valami döbbenetes csend támadt . 

Akkor, abban a szörnyű pusztulásban, országírtó, hitetrabló 
forradalmak rombolásában indult el. 

Rádöbben, hogy valamit tenni kell és az elhatározást érlelő 
tépelődését így írja meg halhatatlan naplójában, a Bujdosó könyvben : 

«Valami mondhatatlan izzott fel bennem, lázadozó vágy volt-e, 
vagy egy jövendő szó, vagy elkövetkező te t t? Nem tudom, de valami 
volt, ami elébe akarta vetni magát a rohanó pusztulásnak, gátba akarta 
emelni az omló anyaföldet, az asszonyt, a hűségest, a termékenyt, a 
jövőt . . .» 

Ez az érzés, ez a gondolat kezd testet ölteni, már programmá 
kristályosodik a lelkében : keresztény és nemzeti világnézlet, az ország 
oszthatatlansága és a család. Ennek az akkor elhomályosult hármas 
gondolatnak akar hívőket szerezni a magyar asszonyok között. 

És gyűlnek, gyülekeznek körülötte a reszkető, reménykedő, 
hazátsirató asszonyok. A három legnagyobb keresztény női szerveze-
te t is összeöleli abban a gondolatban, hogy nem járhatnak külön uta-
kon, akik mindannyian a Krisztus jelölte úton járnak. 

És a forradalom ránk boruló éjszakájában, veszélytől meg nem 
félemlítve, így biztatja, erősíti asszonytestvéreit : «Magam csak egy 
bolyongó láng vagyok, vigyenek a tüzéből, hordják szét a sötétben, 
világítsanak be vele otthonukba, hogy derengésénél átvirasszuk az 
éjszakát, míg újra magyar és keresztény lesz a reggel.» 

De amikor vörös gyalázatba fulladt az ezeréves ország, a büszke, 
hősi nemzet, a bolygó láng hordozóját üldözőbe vették, a bátor, hitet, 
reményt hirdető hangra az örök némaság itéletét mondták ki. 

Bujdosó lett a láng és elnémult az ébresztő hang. 
Hosszú, kínos, szörnyű álomból csonkán ébredt az ország. 
És a hajnali derengésben visszatért a vándorló sugár és megszólalt 

újra Tormay Cecile. 
A magyar testvériségnek és az örök asszonyi reménységnek lett 
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a hirdetője. Hosszú évekig, amíg törékeny testi ereje engedte, járta 
a maradék ország útjait , hogy mindenüvé elvigye a szövetség gondo-
latát, minden lélekben felgyújtsa a krisztusi szeretet és a nemzeti 
érzés lángját és életre hívja a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét. 

A multból előrajzanak az emlékezés képei, látom, amint gyűlés-
ről-gyűlésre siet az őszi ködben ; látom az Országháztér zászlóerdejé-
ben a Fővezér előtt és hallom, amint megcsendül örökszépségű szózata 
a történelmi óra fenségében : «Hajnal van ma . . .» 

Beszélt pódiumról áhitatos hallgatóság, szinpadról ünnepi közön-
ség előtt. Ott volt Sopron hűségesküjénél. Sokszor elkísértem ország-
járó út jára . Mentünk hóviharban, mentünk igéretes tavaszban, elfu-
to t tak mellettünk napsütötte tá jak, csillagtalan éjszakában rohant 
velünk a vonat alvó városokon, pusztákon át. 

Amikor elindult töviskoszorus hazánk ősi földjén, nem tudta , 
hogy út ja hová vezet, nem tudta, hogy küldetésben jár. 

A huszas évek a keresztény nemzeti fellendülés kora volt és lázas 
sietséggel alakultak meg a fővárosban az egyesületek. Lelkes életre-
hívói nem gondoltak arra, hogy széttagolják a társadalmat, elaprózzák 
a nemzeti erőket. Tormay Cécile elgondolása nem ez volt. Nem a fő-
városra fektette a szervezés erejét, megfordította a sorrendet és a vidék 
megszervezését tar to t ta előbbrevalónak. Ez az elgondolás igazolta 
Tormay Cecile építő, szervező munkájának bölcs előrelátását, mert 
nincs ma egyesület, szövetség, amelynek olyan kiterjedt szervezetei 
volnának, mint a MANSz-nak. 

Egy-egy közgyűlés jelentősége túlnőtt a fővároson, mindig orszá-
gos seregszemle volt. 

A szövetség pilléreit úgy építette, hogy azok fennmaradjanak 
időtlen időkig, túlélve irányok, korok, politikai változások hullám-
verését, túléljenek mindnyájunkat, túléljék Őt magát is. 

Az örök eszményeket élő és el nem muló valósággá építette ki a lel-
kekben és ebben az apostoli, térítő munkában legnagyobb ereje volt 
varázslatos szónoki adottsága és készsége. 

Minden aktuális eseményt belefűzött beszédeibe, de ezeknek érté-
két mindenkor a jövő távlatába illesztve bírálta : «Őrizni kell az ősi 
medret, hogy a mesterségesen elvezetett és elzsilipezett vizek meg-
leljék majdan visszaözönlésük természetes útjait.» 

Hangjának varázsa, mondatainak költőien igéző szépsége fokoz-
ták beszédeinek mély hatását. Hasonlatai élettel telítették meg a leg-
elvontabb gondolatokat. Higgadt bölcsesége korlátot emelt, hogy a 
hatás kedvéért túlzásra ne ragadtassa magát. Ezzel elérte azt, hogy a 
legnagyobb asszonyszervezet szélsőséges megmozdulásokra soha sem 
volt kapható, tagjai bármelyik társadalmi osztályból kerültek ki, meg-
őrizték asszonyi méltóságukat. Ez olyan fegyelmezettséget teremtett , 
hogy soha a szövetség szellemével ellenkező kezdeményezések nem 
zavarták meg az egyetértést. 
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Egy szívverés ha j t j a azt a hatalmas vérkeringést, amely az egész 
országot behálózza, mert a magyar asszonyok felekezeti mesgyék, 
társadalmi műsorompók felett is találkozni tudnak a hazaszeretetben. 

Ha eltávozott is tőlünk Nagyasszonyunk az örökkévalóságba, 
mindig előttünk jár, rávilágít emléke a nehéz útra, sugalmaz írásaival, 
példát ad életével és mi bizonyságot teszünk az asszonyi hűségről, 
amelyben épp oly rendületlenül hitt, mint nemzetünknek a történe-
lemben törvényszerűen megismétlődő feltámadásában. 
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