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„NE TÖRŐDJ SENKIVEL, IRJ!” 
Tormay Cecile. Neve még akkor ütődött szívemhez, mikor mint egészen 

fiatal leány a «Régi ház» és csodálatosan egész és tökéletes fölépítettségű 
novelláinak a rajongója voltam. Egy asszony, egy magyar asszony, aki így 
tud írni ! Rajta keresztül hittem és bíztam a női írás magasra emelhető értéké-
ben. Pedig akkor még dehogy álmodtam, hogy első írásom éppen az ő bizta-
tására és éppen az ő lapjában lát először napvilágot. Finom kezében már botot 
szorongatott, mikor először találkoztam vele. Rám nézett hosszan, kutatva és 
azt mondta : «Ne törődj senkivek, írj !» És én akkor az ő szavait paizsul magam 
elé tartva írni kezdtem, jól-rosszul, bukdácsolva, de nagy-nagy hittel a szí-
vemben, hogy sikerülni fog, mert hiszen Tormay Cecile mondta, a legnagyobb 
magyar írónő. 

Mindent elért, amit csak egy nőíró elérhet. Mindent megtett, amit csak 
egy asszonytestvér társaiért megtehet. És mindent odaadott, amit csak egy 
Széchenyi által álmodott honleány a hazájáért odaadhatott. 

Tormay Cecile igazán az életével bizonyította be a szavait. Egyik gyö-
nyörű novellájában egy férfi madarat vásárol egy kereskedőtől s mikor meg-
veszi, kinyitja a kalitka ajtaját és kiengedi. S mikor a madárkereskedő rémül-
ten sopánkodik azon, hogy ő így hiába vesződött, akkor azt mondja neki : — 
«Fontos, hogy dolgoztál és hitted, hogy érdemes. Mialatt dolgozol, élsz és el 
tudod felejteni, hogy meg fogsz halni». 

Tormay Cecile is így dolgozott az utolsó pillanatáig és a kötelesség és 
írói elhivatottság bástyájáról egyenesen a halhatatlanság küszöbére lépett. 

Vajjon elfelejtheti-e egyetlen magyar asszony is valaha a nevét? ! 
Nagy Méda. 

TORMAY CECILE SOPRONBAN. 
Sopron, 1937 április 6. Amikor Sopron magyarabb szívverése megindult. 

A vasúti állomáson, a soproni virágcsokrot balkarjával magához szo-
rítva, jobbkezével búcsút intve, ott állott a lépcsőfeljáró a j ta jában , száz és 
száz soproni szempár rájaszegződő tekintetének tüzében. 

Az arca sugárzott a nagy hitetéstől, reménykeltéstől, amikor a már 
tovagördülő vonatról, a maga lelkesítő, lelkeket lenyűgöző hangján kiáltotta 
vissza : 

— Bizalom, bizalom ! Megmentjük Sopront. 
És aki akkor figyelhette a soproni lélek kétségbeesett ingadozását a kis-

hitűség, meg az ismét reménykedés között, az megállapította, hogy Tormay 
Cecile látogatása után, az ő szavai nyomában új, magyarabb szívverés kezdett 
dobogni ebben a városban : 
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— «Tormay Cecile az antantbizottságnál járt és reményt hirdet ! Dol-
gozni és remélni kell, — ezt mondja Tormay Cecile . . .» 

Minden hívő lélek az ő szavait ismételte. 
Hinni kezdtünk. 
Az ő sugárzó lelkéből remény surrant a soproni szívekbe ; valami lázas 

serénység ragadta magával személyének varázsa alatt a soproni magyar asz-
szonyokat ; bátorság szállott a kétkedőkbe. 

Tormay Cecile egy-egy tekintete, egy-egy határozott kézmozdulata, egy-
egy tovacsendülő szava, gyászruhás alakjának, — mely mintha a gyászba-
borult Hungária szobra lett volna — lenyűgöző, igazságkövetelő ereje, mind-
mind a bizalomnak megannyi gyöngyévé formálódott a lelkekben. 

Tormay Cecile lelke szállott mindegyikbe, ez a lángoló, apostollélek sur-
rant az ijedt városon keresztül és amerre a történelmi köveket, az ódon utcákat, 
a lent porladó hősöket, a halódó reményeket, meg a bizakodó magyarokat 
érintette, élőbe és élettelenbe új életet lehelt. A halk, félénk dobogás helyett 
új, magyarabb szívverés indult meg a halálraszánt városban. 

És azóta ez a szívverés mindig erősebb, mindig magyarabb. Az ő láng-
leikéből valamennyien megerősödtünk a mi magyar hitünkben. 

Ezért tartozik NEKI a magyar Sopron sokkal, nagyon sokkal. Többel, 
mint bárki másnak. 

Hiszen szívverését köszönhette neki azokban a halálosan kétséges pilla-
natokban, amelyekben ez a szív már majdnem elhalkult, majdnem utolsót 
dobbant. 

„Akkor támadt bennem az a gondolat...” 

Ezek az ő szavai voltak. Akkor mondotta azokat, amikor az egyik sop-
roni lap nyilatkozatot kért tőle. Szavaiban az ő önfeláldozó irodalomszemlélete, 
csodálatosan tiszta lelkisége, Sopron iránt való nagy megbecsülése és szere-
tete ragyog. 

Most már némára csukódott ajkairól halljuk ma is e szavakat ; úgy csen-
dülnek, mintha e gondolatokat örökségünkül hagyta volna, különösen az írók, 
de a politikusok számára is : 

— « . . . mert ma fontosabb dolog a régi, nagy Magyarország föltámasz-
tásán dolgozni, mint regényt írni. És én most teljes lélekkel, minden erőmmel 
ennek a munkának szentelem magamat . . . A döntő napokban nem akadt 
egyetlen egy sem az ország nagy politikusai közül, aki a magyarság nevében 
vétót kiáltva, megakadályozta volna az ország szétzüllését. Ekkor támadt 
bennem a gondolat, hogy amit a férfiak elvesztettek, a nők talán vissza tudják 
szerezni. Az anyát, a hitvest kell megnyerni a nemzeti eszmének. A családon 
keresztül kell újraéleszteni a magyarnak ősi, faji tulajdonságát, a hazaszere-
tetet, amiről nagyjai a nemzetközi eszmék imádása közben megfeledkeztek.» 
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— «Sopron, melyet most ismertem meg először, nagyon meglepett. Alig 
lá t tam még várost, melyben oly szerencsésen kapcsolódik a mult a jelenhez, 
mint Sopronban. Régi házai, csöndes utcái megkapóan hangulatosak ; Sopron 
a régi szép kapuk városa. Különösen a városháztér páratlanul érdekes. Nagy 
örömömre szolgált, hogy két kultúra, amelyből a magyar műveltség támadt, 
a német és a magyar, ha megtalálta az összeolvadást, mely szerencsés ered-
ményekre van hivatva . . . » 

A soproniak úgy őrzik e szavait, mint a lélek legszentebb oltárereklyéit . . . 
a soproni írók pedig, mint Tormay Cecile irodalmi hagyatékát . . . 

Két soproni könny. 

A Frankenburg Irodalmi Kör vendége volt 1919 január 21-én. Aznap 
azonban nem érkezett meg, mert autója eltévedt az éjszakában és csak késő 
éjjel érkezett Sopronba. Sokan fognak még emlékezni arra, hogy a közönség 
kérésére az Irodalmi Kör másnap, illetve harmadnap mégegyszer rendezett 
irodalmi estet az ő tiszteletére és arra a kaszinó helyisége már nem tudta a kö-
zönséget befogadni. 

Mindenki látni, hallani akarta Tormay Cecilét. 
Erről az estről írja meg később ő maga a «Felhőjárta tájak» című hangulat-

festését a Soproni Helikon számára és innen vesszük következő sorait két sop-
roni könnyről, amelyeket egy soproni arcon látott végiggördülni : 

— « . . . olvastam . . . még kezemben tar tot tam az írást, néhány papír-
lapot, amikor meghajlottam Sopron lelke előtt . . . már nem emlékezem, mi 
volt a szép, visszhangos zivatar, amely felkapta lelkemet, de emlékezem, hogy 
lenn az első sorban . . . Ó, igen, két könnyre emlékezem, amely valakinek sze-
méből abban a pillanatban felém csillogott . . . 

A soproni taps rég elmult bennem, már csak a két könnyre emlékezem, 
két könnycseppre. 

És ezen a Sopronban fakadt tiszta, szép forráson elindult könnysajkán 
az az írás, amelynek szava először e Frankenburg Irodalmi Körben hangzott 
el és azóta mint Bujdosó könyv megjárta a világot.» 

* 
* * 

Az Ő szívverése megállott már . . . örökre elhalkult. 
De lelke a másik szívverésbe költözött, amely az ódon város szívében 

lüktet tovább. 
Ő adta nekünk és minden magyar szívnek a példát, hogy utolsó dobba-

násig a nemzetért a maguk közösségéért dobogjanak, ahogyan az Ő szíve is 
ebben a munkában, íróasztala mellett, lelke szétsugároztatásában dobbant 
utolsót. 
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Az «Ősi küldött» utolsó fejezeteinek írása közben szállott lelke a magyar 
végtelenségbe. 

Mintha Ő maga lett volna az «Ősi küldött», aki — amikor már szétsugár-
zotta Isten-sugallta küldetését — millió és millió szívverésbe rej te t te és hagyta 
örökségül a századok óta Őbenne először újra t ámadt , történelmi magyar, hősi 
Nagyasszony-lelket. 

Vitéz Tóth Alajos. 

A NAPKELET minden közleményéért írója felel. 
A szerkesztésért és kiadásért felelős : TORMAY CÉCILE. 
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