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A ZENÉLŐ Ó R A M E G S Z Ó L A L . 
Úgy tűnik fel előttem, mintha csak tegnap történt volna . . . 
A kőfaragóutcai hajlék magyaros vendégszeretetét élveztem. Szemben 

ültünk egymással a hagyományos, rögtönzött kis ebédlőasztalnál, Ő, meg én 
s halk hangon holmi transzcendentális témákat feszegettünk. 

— Nem hiszek az ilyesmiben — ingatta fejét Cecile. — Cseppet sem 
vagyok babonás. De azért mégis, mégis, elismerem, hogy akadnak néha külö-
nös dolgok, melyeknél nem birom beérni a puszta ész-magyarázatokkal . . . 

Könyvállványának pántoltsarkú kis szekrénye felé intett. 
— Nézd például, van egy régi, kedves zenélő ládikám. Sohasem volt 

vele semmi baj. Szerkezete mindig fennakadás nélkül működött s munka köz-
ben olykor órákig el-elzsongott bennem muzsikájának könnyű kis melódiája. 
Míg egyszer . . . meghalt az édesanyám, akivel annyiszor hallgattuk együtt. 
És a ládikó nem volt hajlandó többé megszólalni ! Véletlen? Lehet. Valószínű. 
De mégis, miért éppen akkor? Attól fogva? 

Válaszok keresgélése helyett csak sóhajtottunk, majd másra fordult a 
társalgás. Igyekeztünk túladni nyomasztó érzéseinken. És Ő beszélt, beszélt, 
terveiről, a kommün alatti nehéz időkről, a mégis sugarasnak látott magyar 
jövendőről, lelkesen, ahogy egyedül Ő tudott beszélni, míg egyszercsak ijedten 
eszméltem rá : hogy előrefutott az óra mutatója ! 

Még kolozsvári lakos voltam akkor, aki ki tudja, mikor vetődik megint 
ide. Igy aztán persze érzékenyebb lett a búcsúnk és egy óvatlan percben azt 
veszem észre a felindulásom párafüggönyén keresztül, hogy Cecile is köny-
nyezik. 

Megöleltük egymást bensőségteljesen s akkor egy pillanat tartamára, 
mind a kettőnk szívverése botlott egyet. 

Annyi idő után először, a legcsekélyebb érintés nélkül : megszólalt a 
könyvállvány lezárt szekrényében halkan, önként, az elnémult zenélőládikó ! 

Mintha vétek lett volna szóvá tennünk, sietve váltunk külön. 
Aztán én nem bírtam már tovább Erdélyben a lélekfojtogatást. Végleg 

kijöttem és magammal hoztam a féltett óragyüjteményemet. Van közötte egy 
beteg. Itt bénította meg valami keménykezű kontár. Zenélőszerkezete elrom-
lott, hallgat. És mostanában sokszor érem magam rajta, hogy a szokottnál 
hosszabban nézegetem. Valahogy mintha tompán várnék valamit. Hogy meg-
szólaljon megint az álmodozó menüett. Hogy Cecile üzen, beszél az éteren 
túlról, a szférák derűs, tiszta messziségéből . . . 

Gulácsy Irén. 

TIZENÖT ÉVVEL EZELŐTT. 
Tormay Cecile halálán mélyen megilletődve, szomorúan emlékezem 

azokra a felejthetetlen órákra, melyeket — mint a Napkelet dolgozótársai — 
minden pénteken vele tölthettünk. Szinte látomásszerű élénkséggel merül fel 
képzeletemben a Múzeum-kávéház akkor nem valami díszes különszobája, 
ahol tizenöt évvel ezelőtt összegyülekeztünk. A hatalmas dohányfüstből 
ismerős arcok tűnnek elő : a kedves öreg Bartóky Józsefé, a társaság Nesz-
toráé, Pauler Ákosé, Dóczy Jenőé, Baros Gyuláé, melyeket többé sohase 
látunk, az akkori segédszerkesztőé, Horváth János professzoré, pénztáro-
sunké, Hegedűs Istváné, Mariay Ödöné, Galamb Sándoré, Szekfű Gyuláé, 
Rédey Tivadaré, Réz Gyuláé, Keményfy Jánosé, Vajthó Lászlóé, Komáromi 
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Jánosé, Kortsák Jenőé, Szilárd Jánosé és Mihály Lászlóé, akik rendes vendégei 
voltak a kis különszobának, ahol bizony szorosan ültünk, mert, hála Isten-
nek, sokan voltunk, akik akkor még fiatalos, vagy legalább is tizenöt évvel 
fiatalabb lelkesedéssel sereglettünk Tormay Cecile zászlaja alá. Névsorom 
természetesen nem teljes, hiszen itt s később Erzsébet-szállodai törzsasztalunk-
nál igen-igen sokan megfordultak a hosszú évek során. 

Felejthetetlen szerkesztőnk igazán központja volt ennek a szép írói 
körnek. Páratlan testi és szellemi friesseséggel itt intézte a szerkesztéssel járó 
fontos ügyeket, tárgyalt a segédszerkesztővel, a rovatvezetőkkel, a szépírók-
kal és kritikusokkal, vitatkozott velünk irodalmi és egyéb kérdésekről, mesélt 
érdekes történeteket, rendkívül biztos és határozott ítélettel és finom ízlés-
sel nyilatkozott emberekről és művekről, szellemesen csevegett sok-sok 
mindenről. Valóságos gyönyörűség volt társaságában lenni, hiszen nemcsak 
ragyogó szellemének játékát élvezhettük, hanem férfiasan szilárd, de azért 
vonzó egyéniségét is. Mindenkihez volt egy-egy lekötelező szava, mindenki 
iránt figyelmes, megértő volt. Ha szemünkbe mondta is a nem mindig kelle-
mes igazságot, mindig udvariasan tette. 

Most is őrzöm kedves levelét, melyben megkért, hogy a Napkelet 
novellapályázatának bírálóbizottságában közreműködjem s melyet így 
fejezett be : «szívesen üdvözli és ismételten kéri annyiszor tapasztalt kedves, 
baráti támogatását», majd hozzátette utóiratban : «Méltóságos Uram ! 
Engedje meg, hogy Pekár Gyula novellás-könyve számára ez úton is kérjem 
nagyraértékelt méltató sorait». Szomorúan nézem egyéni, szép betűit s meg-
hatottan emlékezem sokszor hallott kedves zsörtölődésére, hogy egyiptomi 
cigarettáimmal «nagyon elkényeztetem». Nehezen tudom elhinni, hogy örökre 
itt hagyott bennünket s többé sohase látjuk barátságos mosolyát és sohase 
halljuk mélyzengésű, meleg hangját. Szinnyei Ferenc. 

MAGÁNYOS F A . . . 
Láttam őt életének legsúlyosabb időszakában, közel éltem hozzá, 

érintkeztem vele napról-napra azokban a hónapokban, amikor az események 
amelyek vele kapcsolatban történtek, darabokra törték volna, szétmorzsolták 
volna a legerősebb és legkeményebb férfit is. Tormay Cecile állta és bírta 
ezeket a megpróbáltatásokat, fenntartotta őt az igazságba vetett lobogó hit 
és még valami : az a tudat, hogy neki végig kell harcolnia ezt a harcot is, mert 
nemzetének szüksége van életére és munkájára. Amit megkezdett és még nem 
végzett be, a nagy mű az ország asszonyainak a megszervezése — ott tartotta 
őt az őrhelyén. Magánéletében mardosta, tépte a lelkét, marcangolta az ide-
geit az ellenfeleivel folytatott szakadatlan harc, kifelé azonban maradt az, 
aki volt. Kék szeméből világított nagy lelke, lángolt benne a tehetség és az 
értelem. Buzdító, lelkeket megmozdító szavai ébresztették továbbra is a 
magyar népet az ország minden részében. Járta a városokat, felkereste a fal-
vakat, hívta a zászló alá az asszonyoknak ezreit és ezreit. Ami a lelkében és a 
szívében tombolt, arról nem tudtak csak azok, kik közvetlen környezetében éltek. 
Ez az ő magánügye volt. Kitépett magából minden értéket, két kézzel szórta 
szét az emberek között. Neki magának megmaradt annak a fonákja, ami-
nek a színességét és a fényét odaadta másokmak. Neki megmaradtak a szaka-
datlan munkában eltöltött napok után a vergődésnek, a tépelődésnek, a 
gyötrelmeknek éjszakai. Amikor nem tudott sem aludni, sem álmodni, nem 
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