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T O R M A Y C E C I L E ÉS A M A G Y A R K Ö Z É P K O R SZELLEME. 
Több esztendőn át megadatott nekem, hogy Tormay Cecile szerkesztői 

működését közelről szemlélhessem. Ő sokkal többet végzett a Napkelet körül, 
semmint azt a szerkesztés fogalmával kimeríthetnénk. A Napkeletnek nem 
szerkesztője, hanem valóságos vezetője volt, igazi, született vezetője, aki soha-
sem jelentett be igényt a vezetésre, sohasem beszélt arról, hogy az embereket 
vezetni kell s őket másként összefogni nem lehet, de aki akaratlanul, önkény-
telenül kénytelen lett vezetővé lenni, mert egyéni felsősége előtt mindenki 
kellett, hogy meghajoljon. A szerkesztőség népes összejövetelein nem tudta 
a nyitottabb szemű szemlélő, mit csodáljon inkább : a természet belsejéből 
jövő finom női érzéket, mellyel a munkatársi kör minden egyes tagjával úgy 
beszélt, hogy mindegyik érezte a melegséget, mely őt is, mint a kis társaság 
egyik tagját körülveszi s a megbecsülést, mellyel munkája ott találkozik, — 
vagy pedig azt a céltudatos energiát, mely a társaságot ezirányban vezette 
tévedés nélkül, csalhatatlanul, az őtőle kijelölt nemzeti irányban. 

A vezető egyéniség, ha igazában az, mindinkább belenő az ő sorstól 
kijelölt helyébe s ilyen volt Tormay Cecile is. Aki össze tudja hasonlítani egyé-
niségének két megjelenési formáját, a Napkelet szerkesztése előtt, majd pedig 
a folyóirat kiteljesedésekor, bizonyára bámulattal nézi azt a sokoldalú érdek-
lődést s nem kevésbbé sokoldalú ismeretet és ítélőképességet, melyet benne a 
Napkelettel való foglalkozás a nemzeti és európai élet annyi problémájával 
szemben kifejlesztett. Én itt csak egy momentumra mutatok rá. Abban az 
időszakban, mikor bizalmából én állítottam össze a Napkelet könyvtára köte-
teit, örömmel vettem észre, miként fordul érdeklődése a magyar régmúlt iránt 
s ezzel kapcsolatban írói tehetsége is miként veszi magába mind nagyobb mér-
tékben a történeti elemeket. A Napkelet könyvtárában megkísérelte, hogy 
a mi történetietlen közönségünk elé vigyen középkori eredeti szövegeket, 
mint Boldog Margit legendáját, vagy Burgio pápai követ jelentéseit a Mohács 
előtti magyar állapotokról ; s más több ilyen történeti szövegkiadást is tervbe 
vett, melyeket a Napkelet-könyvtár megszűnése akadályozott meg. Talán 
nem tévedek, ha azt hiszem, hogy ebből az időből származik elmélyülése a 
XI. századi latinnyelvű legenda-irodalomban, ahol különben ma már szintén 
boldogult Jakubovich Emil, a hazai középkori latinság legkitűnőbb szakem-
bere támogatta őt az első lépéseknél, — valamint általában a magyar közép-
korban, aminek eredményeként, hogy egyebet ne említsek, merült fel multba 
révedt szemei előtt a «fehér barát» alakja, akit most már egész valóságában 
sohasem fogunk megismerhetni, de aki így, torzóként is méltó reprezentánsa 
újabb irodalmunkban a katolikus magyar középkor szellemének s egyúttal 
annak a nagy magyar írónak, aki Tormay Cecile volt. 

Szekfű Gyula. 

TORMAY CECILE HALÁLÁRA. 
Alig tudom elhinni, hogy az az élettől duzzadó, tapasztalatok iskoláját 

megjárt írónő és bájos magyar asszony, akinek kezéből néhány héttel ezelőtt 
szerencsém volt virágot kapni a La Fonataine Társaság díszülésén, — örökre 
elbúcsúzott nemzetétől és barátaitól. Nem tudom összekapcsolni ezt a szipor-
kázó, őserejű és szellemes lelket a halál fogalmával. Egyetlenegyszer láttam, 
néhány röpke kis percig, de megvallom : elfelejtettem örömömben, hogy 
milyen óriási feladatot ró reám ez az ünnepi szempillantás. Négyszemközt 
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voltam ezzel az izzó, hűséges, halkszavú és szenvedéseket ismerő lángelmé-
vel. Úgy éreztem, hogy maga Magyarország szól rajta keresztül hozzám és 
általam Finnországhoz. Éreztem szívem mélyén : mennyit kellett szenvednie, 
dolgoznia, hinnie, remélnie és imádkoznia nemzetemnek, hogy megérhessem 
ezt a pillanatot. Megéreztem, hogy ő, a magyar nép leánya, ott őrzi lelke 
mélyén mindazt a fájdalmat és vágyakozást, amely betölti a magyarság 
szívét. Ösztönösen megsejtettem, hogy édesanyja és előimádkozója nemze-
tének. Amikor keblemre szorítottam, megéreztem benne egy egész nemzet 
— a testvérnemzet — szívének dobogását. 

Nem valódi a halál ilyen emberrel szemben : inkább csak látszólagos. 
Csak más vidékre költözik az ilyen lélek : olyan tájra, ahová egy évezred 
leforgása alatt átszenderült ezernyi ezer dicső magyar. Páratlan kilátás 
nyílik onnan messzi évszázadokra és távoli nemzedékekre. Ott élnek népük 
szerelmesei és előimádkozói kimondhatatlan fényességben és hűségesen telje-
sítik mindörökké földi életükben megkezdett magasztos teendőiket. 

Maila Talvio. 

AMIT KAPOTT, ELAJÁNDÉKOZTA. 
Életének utolsó éveiben ismertem csak Tormay Cecilt. Beteg szíve 

akkor már nem bírta az élet iramát ; többnyire Mátraházán élt, Budapestre 
ritkán és csak kevés időre jött. Ő maga tisztában volt állapota súlyosságával. 
Tudta, hogy kevés ideje van hátra és minél hamarabb emészti fel még meg-
levő erejét, annál gyorsabb léptekkel közeledik a vég. 

Valahányszor alkalmat adott arra, hogy láthassam, hosszan beszél-
gettünk. Ő volt az, ki kedvet ébresztett bennem arra, hogy magam is meg-
próbálkozzam az írás művészetével. Bátorított, önbizalmat adott. 

Abban az időben választotta őt a Népszövetség a szellemi együtt-
működés bizottsága tagjává. A híres Madame Curie helyét foglalta el. Nem 
kis megtiszteltetés érte ezzel a beválasztással a magyar kultúrát. Képvisele-
tet kaptunk olyan nemzetközi egyesülésben, melynek irányításában a fran-
ciáknak kimagasló szerep jutott. 

Tormay Cecile egy pillanatig sem vesztegelt a dicsőség fényében. Azon 
gondolkodott, hogy miként válhat ez a kitüntetés, mely őt érte, nemzetének 
hásznára. Amit kapott, azt ajándékozásra akarta fordítani. Összeköttetéseit, 
személyes varázsát arra használta fel, hogy harcoljon a magyar szellem 
termékeinek beengedéséért a szomszéd államokba. Idehaza gyüjtötte, kímélte 
erejét : künn, Genfben, tékozolta, pazarolta azt a keveset, amely még tar-
totta benne az életet. Kiutazása minden alkalommal életveszedelemmel járt, 
de ő vállalta a kockázatot magyar nemzetéért. 

Nem érte ugyan őt küzdelem közben a halál, mint Apponyi Albertet, 
a nagy magyar aggastyánt, de a csatázok sorából dőlt ki ő is. 

A nagy magyar asszony, kinek frissen hantolt sírjára, mi dolgozó társak, 
letesszük a visszaemlékezés kis csokrait, sokat adott nemzetének, maga azon-
ban szegény volt. Boldog akkor lesz Magyarország, ha gyermekei ezt a példát 
követve, sokat adnak a hazának, de tőle keveset kérnek. 

Villani Lajos. 
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