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jelenségekről, a szükséges teendőkről szólt, első pillanattól fogva megragadta 
az embert okfejtésének világossága és rendkívül erős logikája ; a pesszimizmus 
és a bizalom sajátságos vegyülete, az új és megkapó képek a számító szóno-
kiasság minden árnya nélkül ; a meggyőző rövidség, mely nem ismert sem 
hiányt, sem fölösleget. Felejthetetlen emlékem egyik, talán tízperces beszéde, 
az akkori Erzsébet-Nőiskola polgári tanárnő-képző valamely ünnepén. Tudni-
való, hogy édes anyja Barkassy-leány volt, egy előkelő aradmegyei család 
sarja ; Tormay Cecile gyermekéveinek és fiatal leányságának sok szép idejét 
töltötte a Fehér-Körös mentén felvő Algyest régi kúriájában. Ezért gyakran 
járt bent Aradon is, melynek Szabadság-terén állott — állott, mert az új ura-
lom fél a sírban nyugovóktól is — Zala György remekműve, a tizenhárom 
aradi vértanu emlékszobra, melynek főalakja a pikkelypáncélba öltözött, 
Szent Margit kis koronájával ékesített Hungária, aki cserfa-koszorút nyujt a 
hősök fölé. Azon az emlékezetes estén Tormay Cecil a leányokhoz intézett 
rövid fölszólalását így kezdte : «Ti Hungária páncéljának pikkelyei vagytok ; 
egyenként külön-külön és összesen egymásra simulva véditek szent testét. 
A férfiaké a fegyveres támadás, a nőké a szakadatlan védelem és jaj ! ha csak 
egy pikkely is kihull a páncélból.» 

Tormay Cecile nem sokkal a társaság és folyóirat létesülése után több 
ízben emlegette a Fehér Barátot, mint élete nagy feladatát, legnagyobb regé-
nyét, melyben a mult álarcában a jelenhez és a jövőhöz akart szólni. A Fehér 
Barát elnémult, alkotója kezéből kihullott a toll ; senki nem nézhet többé acél-
szürke, lelketkutató szemébe, a fanyar keskeny szájra, senki sem érzi többé 
tetteket kifejező, erős kézszorítását. Ennek az alkotó kéznek, a hidegen ter-
vező elmének, a nemzetéért forrón dobogó szívnek azonban örök helye van a 
magyar irodalom, a női társadalom s a nemzet történetében. 

Tolnai Vilmos. 

ÉLMÉNY VOLT A VELE TÖLTÖTT ÓRA. . . 
Távoli élmények visszaidézésében rendesen sok színt kever a képzelő-

dés s ennek alakító hatása alatt az élmények sokat vesztenek igazságukból 
és jellemzőerejükből. Csak, ha írásbeli adatokon alapulnak : kötik meg kép-
zeletünk játékát s őrizhetjük meg valamennyire az egykori benyomások 
hűségét. Tormay Cecilet illetőleg ilyen adatok : levelei. Rendkívül buzgó 
levélíró volt s én például, noha nyolc esztendőn keresztül csaknem hetenkint 
dolgoztunk együtt órákon át a Napkeleten, — élmény volt minden vele 
töltött óra, — a gyakori személyes érintkezés ellenére egész levelesládát 
őrzök tőle emlékül. E sok levélből egyebek közt az a fontos vallomás olvas-
ható ki, mely halála előtt egypár nappal hozzám írt levelének utolsó sorából 
is kicsendül. E sor : «Mindenkor meleg szívvel emlékezem vissza sok közös 
munkánkra». Ebben a sorban is megpendül az az igazság, hogy mikor a köz-
élet és nyilvános szereplés miatt egy-egy hosszabb szünet állt be irodalmi 
működésében : a Napkelet volt egyetlen, némi kárpótlást nyujtó vigasz-
talása és menedéke. A közéleti szerepléssel járó küzdelmek láza miatt éveken 
át nem jutott az íráshoz : a szerkesztői asztalánál legalább közvetve vette ki 
egypár órára részét az irodalomból. Hiába menekült abban az időben Nád-
udvarra, vagy külföldre : a honleány, az első magyar asszony szerepének 
gondjai ki-kivették a tollat kezéből s vissza kellett térnie Budapestre, a 
nyugtalanság, zaj és akkoriban a kérvényezők városába. S itt — többször 
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tett szóbeli vallomása szerint is — csak a Napkeletesek társaságában, mint-
egy a maga-fajtájabeliek között frissült fel valamennyire. Egyetlen egyszer 
láttam ezek közt is túláradóbban boldognak, akkor, mikor a fennkölt lelkű 
nagyasszony : Pócsy Györgyné ellenállhatatlan szíves és sürgető meghí-
vására egy irodalmi estélyre mentünk le Kecskemétre s ott meleg, lelkes, 
röviden : színmagyar vendégszeretetben részesültünk. Elsőrangú szereplőket 
sikerült erre az útra megszerveznem : az akkor pályáját kezdő, de máris 
kedvelt és szép magyar beszédű Dallos Sándort, a szellemes és finom érzékű 
kritikust : Rédey Tivadart, a népszerűségük csúcspontján álló két költőt : 
Áprily Lajost és Reményik Sándort. Az est sikeréről csak annyit, hogy Tormay 
Cecile büszke és boldog volt. Mély lélegzetet vehetett az őt környező irodalom 
levegőjében, a város művelt, úri társadalmának tüntető szeretetében s leg-
kedvesebb gyermekének : a Napkeletnek hódító diadalában. 

Fájdalom az ünnep után hosszú évekig hétköznapok következtek, 
mert ily irodalmi kirándulásokra sem futotta az ideje. A történeti regény 
múzsája is csak várt, várt, mindegyre várt reá az ihlető magányban. De mily 
messze volt tőle e magány ! Meleg művészi otthona volt s még ezt is ritkán 
élvezhette egyedül. Aranytolla volt s mások dolgozatait javította vele. — 
A mesék tündérei közül az egyik a költészet adományát, a másik a faj szeretet 
és szervező képesség mellé a szónoklat művészetét tette bölcsőjébe ajándékul. 
Ezek az erények azonban külön utakon törekedtek érvényesülésre s Tormay 
Cecilet hol az egyik, hol a másik útra hajszolta többirányú képessége. Művei 
számát tekintve mennyivel «tehetségesebb» lett volna, ha kevésbbé tehetséges ! 
Ha csak író, vagy csak a közélet embere ! A többféle gazdag örökség tragikus 
viaskodásának színjátékát nyolc évig szemléltem tehetetlenül s a nagy író-
nőhöz fűződő élményeimnek ez az egyetlen fájdalmas emléke. 

Ha a dús örökség Tormay Cecile életének nyugalmát elvette, viga-
szunk lehet, hogy több helyen is maradandóan fog ragyogni neve a nemzet 
emlékkönyvében. Keményfy János. 

Tormay Cecile értékes kvalitásai közül közelebbről és legtöbbször lát-
tam : a szerkesztőt. Elhivatott szerkesztő volt, akinek ítélete és ténykedése 
előtt minden munkatársa meghajolt. Irányításra és szervezésre született egyé-
niség. Lapvezér, aki folyóiratának minden szavát ismerte, aki mindig velünk 
együtt dolgozott s nagyszerű előrelátással építgette, formálta azokat a lap-
számokat, amelyeket mi meg fogunk írni. Mindenkiből ki tudta bányászni 
tehetsége legjavát. Ez a legértékesebb szerkesztői tulajdonság. Többször olyan 
irodalmi területre vitte át munkatársait, amelyen — azt hittük — járni sem 
tudunk. Folyton ösztönzött, buzdított, lelkesített, elismert és dicsért, de 
kemény, sőt hajlíthatatlan is tudott lenni. Minden ő volt a lapnál s mi ebből 
csak annyit éreztünk, hogy segítőnk, társunk, szellemi testvérünk. 

Meghívásra kerültem a Napkelet gárdájába, 1925-ben. Addig személye-
sen nem találkoztunk. Első kéziratom beadása után néhány napra meghívást 
kaptam Tormay Ceciletől. A lakásán fogadott, környezetében néhány munka-
társa, kik közül Brisits Frigyesre, Galamb Sándorra és boldogult Dóczy Jenőre 
emlékszem. Dóczyt kivéve akkor még nekem személyükben mind idegenek. 
Beszélgetésünk során egyszer csak elővette a nagy írónő, a szerkesztő, az én 
kéziratomat s részleteket olvasott fel belőle. Elég kényelmetlenül éreztem 
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IRÁNYITÁSA SZÜLETETT EGYÉNISÉG VOLT. 
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