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felé, ahogy percenkint, pillanatonkint növekedtek az árnyak, sűrűsödött a homály, Cecile, a kis Cecile
összecsukta kezében a könyvet. Még kora délután volt.
élesfényü, csaknem tündöklő decemberi délután, amikor csöndesen odahúzódott a fehér majolikakályha mellé, az aranyozott
keretben ragyogó ovális, zöldesfényű tükör alá, szemben a
Dunára nyíló nagy ablakkal. Körülötte egy alacsony, szegletes,
tömzsi asztalon könyvek magaslottak, csupa súlyos, komoly
barnafedelü könyv, az Akadémia történelemtudományi kiadásai.
A kezében vékony ujjai között John Addington Symonds híres
angol történetírónak az olaszországi reneszánszról írott munkáját tartotta, azt olvasgatta, többször meg-megállva, szédülten
körülnézve és valamely lebírhatatlan szomjúsággal.
Anyja, aki átment a szobán, mert vendégeik is voltak, megcsóválta a fejét:
— Nem lesz sok, Cecile? Megérted ezeket? Talán valami
mese, vagy könnyű kis ifjúsági regény kellene.
A kis Cecile, aki alig látszott ki a mély zöld ripsz karosszékből, mintha nem is hallotta volna a szavakat. Fülig pirosodva, csaknem belefúrta magát a lapok közé s mohón, habzsolva olvasott tovább. Mintha soha-soha nem tudott volna
betelni a betűkkel, a betűkbe rejtett tudással és élettel. Szórakozottan, de azért nagyon melegen bólintott a karcsú, alacsony
asszony után.
— Érzem, mama, érzem, amit olvasok! Mama.,.
— Jobb szeretném, ha játszanál a fiúk és leányok között,
mint régen. Pompás korcsolyaidő van ma, miért nem mentél a
többiekkel? Már befagyott a városligeti t ó . . .
Cecile kezéből kicsúszott a vaskos, öreg tudósok kezébe
illő, komor barnatáblás könyv. Éppen Gian-Galeazzónál, Itália
konok kényuránál tartott s agyában reszketve futottak tova a
komoly olasz nevek, régi emberek, régen elporladt vezérek
nevei. Mintha egészen más világban kerengett volna.
— A városligeti tó? — bámult maga elé tétován. — A városligeti?
Mama fölnevetett.
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— Hát a nádudvarira gondoltál? Abban csak nyáron van
víz, ilyenkor csak az iszap fagy meg a fenekén . . . Vagy talán
még fáj a lábad?
Cecile erre talpra ugrott. A jobblábára lépett, erősen ujjbegyre állva s könnyedén körülspiccelte a szobát. Úgy ugrott
anyja nyakába.
— Nem fáj, mama . . . Látod, semmi baja már. De mindig
arra gondolok, hogy lehet. Azért lehet. Tudod, mikor a nyáron ott Nádudvaron leestem a f á r ó l . . .
— Ne beszélj róla, Cecile! — simította végig gyorsan
sűrű, búzaszőke haját az asszony. — Elég volt az akkor. Sosem
felejtem el!
Cecile hátravetett fejjel nevetett. Könnyed gondtalansággal, mégis egészen gyerekesen.
— Te nem felejted el, mama? Te? És én? Ó, amikor zuhanni
kezdtem, zuhanni egyre mélyebbre.. . Nem is tudod, hogy a
nagy barackfa volt!
— A nagy barackfa? Hiszen úgy mondták, hogy csak . . .
— . . . a zöld ringló — bólintott Cecile mosolyogva. — Én
mondtam, hogy azt mondják. Kata, aki látott, megesküdött
nekem az örök üdvösségére, igen arra, hogy nem árul el, nehogy
még jobban megijedjetek. De, tudod, mama, az nem volt baj, hogy
én akkor ott nyáron leestem a fáról.
Mama eltakarta arcát.
— Nem akarok rágondolni, Cecile! Nem a k a r o k . . . Azt
hiszem, elég iskola volt az neked és elég büntetés...
Cecile alig érte fel mama vállait. Karcsú, vékony karjaival
ölelte át és ráborult melegen. Keskeny, nagyon mély ibolyaszínű szemei voltak, azokkal cirógatta körül mama arcának
finom, gyöngéd vonalait, a szeme alatt tovafutó hajszálvékony
ráncokat.
— Tudod, mi volt a büntetés? Az, amikor fölmentem azért
a nagy barackért, amit nem tudtak leverni és én nem is engedtem, hogy leverjék. Csak mentem, mentem fölszaggatott ruhával, felkarcolt térdekkel, mert kézzel akartam elérni, mama,
kézzel s úgy beleharapni, ott fönn a fán! Egészen beleizzadtam,
Kata lenn jajgatott a fűben. Imádkozott értem, imádkozott és
szepegett és sírt és folyton a ház felé nézett, nem jöttök-e, nem
jössz-e, mert csak tőled féltem, avagy inkább talán féltettelek,
hogy szomorú leszel. De még nem láttál semmit s csak a fiúk
ordítoztak és fenyegetőztek felém. Tőlük azonban nem féltem.
Sőt! Ők már oly sokszor mondták, hogy igazi nagy fára úgy
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se mernék felmenni, legfeljebb a zöld ringlóra. Nos, akkor megmutattam! No ne félj, mama, ne takard el az arcodat, már régen
volt. Nyugodj meg, többet nem teszem! Többet soha!
— Remélem is, Cecile! — törölgette arcát az asszony és
félfüllel a szalon felé hallgatózott, ahol a vendégek ültek. Elvégre elmultál tízéves és elég sokáig bicegtél. Jó iskola volt
számodra, nekünk meg rettenetes izgalom.
Cecile odafúrta arcát a meleg vállhoz, a puhán dobbanó
szívre. Lehúnyta szemeit. Szégyelte magát. Fölsírt.
— Azt nem akartam, mama! Azt n e m . . . Feledd el! Nem
akartam! Én csak a barackot akartam elérni, megmutatni a
fiúknak, hogy elérem s kézbe venni. A két kezembe, mama. Nem
is a barackért, csakhogy tudom! És látod, bár tudtam : nem
tagadhatták a fiúk se, hogy tudtam! — akkor történt a baj. És
tudod-e, miért? Tudod-e, hogy ott kellett bűnhödnöm fönn a
fán, mint akkor, azoknak kettőjüknek a fa alatt? Tudod, mama,
Ádámra és Évára gondolok a fa alatt.. . Nos, én is a gyümölcs
által vétkeztem, de a gyümölccsel okultam. Mert mikor beleharaptam, képzeld el, mama, fenn a fán! Gyönyörűen süt a nap,
Kata sír odalenn, a fiúk ordítanak, de azért győztem, győztem,
fenn álltam az öreg fán, alattam ropogták az ágak s beleharaptam a barackba. Gyönyörű, kerek, pirossárga kajszinbarack
volt. A legszebb nádudvari példány. Lehúnytam a szemem a
gyönyörűségtől, a két számon csordult le a nyál s két kezein
felröppent az égnek, pattintani, tapsolni szerettem volna a fiúknak, amiért ök nem mertek, Katának, amiért siratott. A barack
édes volt, húsos, mézes, illatos. Odalent csönd lett, éreztem,
igen, mama, éreztem, hogy irigyelnek, irigyelnek az élvezetért,
a győzelemért. Föl kellett néznem, igen, föl kellett néznem,
olyan remek, meleg érzés volt az, a diadal teljessége, i g e n . . .
S akkor, akkor, mama! Akkor láttam, hogy a barack közepén
rettenetes, fekete, borzalmasan fekete, rút kukac van! Borzasztó
pilanat, borzasztó! Az útálat, az irtózat elöntött, nem is tudtam,
hogy dobtam el magamtól a barackot, nem tudok semmit, a gyomrom kavargott, a szívem reszketett, rettenetesen reszketett,
mama! Sírni, sírni tudtam volna haragomban és szégyenemben.
Már éreztem, hogy szédülök, de nem bántam, még a kezemmel
is meglöktem, lejjebb dobtam magam a fáról, a tudás fájáról,
ahol azt a gyönyörű férges gyümölcsöt találtam. Amiért fel
mertem mászni a legvénebb fára is!
— Próbáld elfeledni te is, kis Cecilem.
A leány szomorúan fölnézett anyjára.
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— Gondolod, hogy lehet, mama? Nézd, én úgy érzem az
ember soha semmit sem felejthet el, amit egyszer átélt. Minden
velünk jön, minden, talán a sírunkig. Csak egyszer csöndesebb
lesz, egyszer sötétebb.
— De miket beszélsz, Cecile? Mi vagy te, szónok, költő
vagy színész? Egy kis tízéves leány vagy, játszanod kell, gyerekek között lenned és . . .
— Hagyd, mama! — nézett fel hozzá könyörögve a kisleány. — Ezt szeretem én, ezt: így látni, így érezni s neked
erről így beszélni. Én! Jaj, mama, hát nem látod, nem érzed,
hogy én ilyen vagyok? Nem érzed?
Odabenn a szalonban valaki megemelte a kilincset. Mama
gyorsan megsimította a leány arcát.
— Majd máskor, Cecile. Majd később. Most teát kell adnunk
a vendégeknek. Hagyd a könyveket, már úgyis sötétedik és a
lámpánál ne rontsad a szemedet. Gyertyánál még inkább romlik. Jöjj be te is, ha kedved van. Bár csak nagyok vannak.
Cecile elhúzódott anyjától.
— Minek? Akkor nem beszélnek úgy, ahogy szeretnének . . .
Jobb nekem így, itt. Tudod, mama, én azért nem vagyok egyedül: a bútorok, a falak is beszélnek és élnek.
A mama nevetve csókolta meg a kisleány széles, magasan
hátrahajló síma homlokát.
— Kis okosom te. Kis öreg okosom. Azok is éreznek talán?
Azok is?
Azzal sietve, könnyű, puha lépteivel átsietett a szobán.
Kis Cecile utána fordult, míg csak látta. Aztán megsimogatta
nyomában a levegőt. Körülnézett a meleg, keskeny szobában,
melyben könnyű levendula-illat úszkált. Egy ujjal lágyan,
mintha hárfahúrokhoz ért volna, átsimította a rózsa-girlandos
tapétával borított falakat, az ajtós sublódot, a fal mellett álldogáló székeket, a tömzsi asztalt s a félrehúzott zöld ripszfüggönyöket.
— Éreztek — susogta körülnézve s arcát a nagy karosszékhez szorítva gyöngéden —, én tudom, én érzem, hogy ti is
éreztek. Csak éppen nem tudtok beszélni, úgy, mint mi.
Csönd volt körülötte, csak a szalonból hallatszott át a vendégek — csupa komoly, okos férfivendég — hangjának zümmögése. Cecile mégis úgy hallotta, világosan, egészen tisztán,
hogy a bútorok, a falak, mind, mind felelnek neki, igazat adnak
neki. Titokzatos, lágy kezek nyúlnak feléje belőlük, megsimogatják s lágy muzsikaként susogják körül: benépesül a kes-
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keny szoba, megtágulnak a falak s nincsen, soha nincsen egyedül közöttük.
Az ablakhoz igyekezett, bár odakinn már megfeketedett a
homály, titokzatosan megmélyültek az árnyak. De az égbolton
finom, bíboros pirosság égett, az a pirosság, melyről mama még
egy-két évvel ezelőtt azt mondta, hogy ott sütik az angyalok
a karácsonyfa süteménykéit... Ma már tudja, hogy ez csak
mama meséje, de azért mégis szerette nézni s mégis arra gondolt, arra tudott gondolni, hogy ott azért mégis karácsonyi süteményt sütnek az angyalok. Már a komoly tudományok felé
hajolgatott, különösen a történelem vonzotta, a népek, nemzetek
szokásai, törvényei, nyelveket is tanult, de azért a meséket,
az édes, gyermekien naív, hitetlen s mégis oly vonzó meséket
még mindig szerette. Hasonlítottak ahhoz a finom, lágy, kissé
ködfelhős és opálosfényü világhoz, mely belül remegett a lelkében, melyről tudja, hogy egészen más valami, mint a napi
élet, de annál mégis erősebb és talán igazabb élet. Milyen messze
volt ez a világ! Milyen mérhetetlenül messze! Száz és száz mérföldnyire a Dunától, száz és száz esztendővel korábban, előbb,
amikor még gáz se volt, gyertyák és lámpák se, s füstölgő fáklyákkal világították az utcákat. Meg se mozdult, igen, egy szót
se szólt és mégis mennyi hangot hallott, mennyi embert látott:
embereket, akik tőrt és mérget hordoztak magukkal, akik márványszobrokat faragtattak, aranypénzt verettek, vért ontottak,
tömérdek meleg testvéri, emberi v é r t . . . Milyen jó, hogy ismeri
azt a világot, milyen jó, hogy elmúlt s ez itt, amiben itt élhet,
itt a Duna mellett most milyen más! Anya is, apa is, a fiúk
is mondják, hogy ne fárassza magát ezekkel a komoly, öreg
tudósoknak való könyvekkel. Holott még sokkal többet kellene
olvasnia és tudnia! Olyan ez, mint valami furcsa, izgatott, lázas
készülődés és fegyverkezés. S ezt mind-mind annak a férges
baracknak köszönheti! Ha nem zuhanik alá a magasságból,
akkor most ő is a Városligetben szaladgál, siklik a tó jegén,
csak azt látja, ami van s nem gondol a multra, mindarra, ami
mögöttük lezajlott.
Mama megnyitotta az ajtót, a szobaleány gyertyákat hozott
és lámpát. Cecile arcához kapta a kezét. Szinte fájt az éles
fény, hasította, vágta.
— Minek az, mama? Jó nekem így is. Nézem a Dunát, az
utcát, az árnyékokat nézem.
— De nem látod — csóválta fejét mama. — Sötét van odakinn is, benn is! Sötét.
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Cecile szája szétnyílt. Nagy és heves kiáltás égette odabenn. De a szobaleány összehúzott szemmel fintorított s gúnyosan pittyesztett. S ettől nem tudott se szólani, se kiáltani. Ha
mama lett volna, csak mama vele: akkor igen. Akkor kikiáltotta volna, hogy nincs egyedül, hogy lát, hogy belül és benne
gyulladozik valami és világít. Mint a virrasztó láng ott a
Rókus-kápolna előtt, amihez oly sokszor eljártak mamával este
sétálni és nézni.
A szobaleány nevetett. Nagy, erős leány volt, nénje Katának, aki látta öt a nyáron a fa alatt. Kemény, érdes hangja
csaknem megütötte Cecilet.
— A nyáron kellett volna inkább elbújni a kisasszonynak,
a nyáron. Akkor most táncolhatna a többivel, kinn a jégen! Szól
a zene és mind égnek a lámpák. Nagy kerek lámpák, zöld is
van közte, piros meg sárga i s . . . Katonabanda szól, összeütik
a cintányért is, meg a dobokat. De a n y á r o n . . .
Mama homloka megrándult. Keskeny szája szigorúan nyílt
széjjel.
Siessen a teával, Zsuzsa kérem, siessen.
Mama látta, hogy Cecile kis arca fájdalmasan megrándul,
mama sajnálta Cecilet. S Cecile érezte ezt, érezte világosan,
holott mama semmit se szólt erről. Cecile lehúnyta szemeit s
odahajolt mama könnyű vállához.
— Olyan jó vagy, mama. köszönöm neked, köszönöm! Mert
hiszen azért én mehetnék már, Zsuzsának nincs igaza, nem fáj
a lábam, akár táncolhatnék is újból, d e . . . De nekem jobb így,
mama! Igy magamban, igen, a könyvekkel, vagy talán azok se
kellenek mindig. Bennem mindig világos van és csodálatos zene
és képek. Mint a mécs ott a Rókus előtt, úgy égek, úgy lángolok, nem látod-e, mama?
Mama ijedten megsimította a kisleány arcát.
— Cecile! Csak nem vagy beteg? Lázad van talán? Lefekszel inkább? Vagy bejössz a vendégekhez?
Cécile vidáman nevetett. Lábujjhegyre állt s körültáncolta
anyját.
— Hiszen akár repülnék, mama! Semmi bajom, jó kedvem
van s inkább olvasok, ha szabad, vagy ha n e m . . .
Zsuzsa jött vissza a tálcával, mama felnyitotta a szalonajtót, előrement s hátraintett. Cecile megrázta fejét, odaszaladt
az ajtóhoz s becsukta Zsuzsa mögött. Akkor, abban a pillanatban hallotta meg Kálmán bácsi hangját, Kálmán bácsiét, igen,
egészen világosan tudja, hogy ő volt, Stréter Kálmán bácsi s
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azt mondta Barkassy Géza bácsinak, apa legkedvesebb barátjának, hogy „az asszonyok nem képesek semmi nagyra, hiszen
csak állatok, a Biblia is mindig asszonyi állatokról beszél..
Cecile elvörösödött. Szíve a torkát verte izgalmában. Fergeteges harag öntötte el. Hát hogy tudnak így szólani, hogyan
beszélhetnek így? S éppen apa barátai s éppen akkor, mikor
mama viszi hozzájuk a teát, gondoskodik róluk, kedveskedik
nekik? Hogy csak állatok, hogy nem képesek semmi szépre,
nagyra? Hát nem olvassák ezek a nagy, okos férfiemberek a
könyveket, amiket írnak? A multak könyveit, melyekből okulást
nyerhetünk? Hiszen abból mindent világosan megtudhatunk!
Hát kik ontották a testvéri vért, kik háborúskodtak untalan,
kik gyűlölködtek, kik raboltak, kik pusztítottak? Nem a férfiak-e vajjon? Lám, mit mond John Addington Symonds is. És
ha már nem akarnak olyan messzire menni, mi van itt magyar
földön, mi volt annyi száz és száz éven át? Hiszen a férfiak
alig voltak otthon, a férfiak tavasszal hadba szálltak és csak
a téli fagyok, havazások hajtották őket vissza a várakba, városokba. Az asszonyok gondoskodtak róluk, az asszonyok őrizték
az otthont, a vagyont. Ők szőttek, ők fontak, ők főztek, ők ápolták a betegeket, az öregeket. Ők virrasztottak, igen, virrasztottak, akár a mécsvilág ott a Rókus falán! Hát ök ezt nem tudják odabenn? Nem?
Iszonyú láng borította el kis Cecilet ekkor. Mintha kigyulladt volna körülötte az egész szoba, megnyíltak volna mind a
falak és beláthatatlan messziségbe nézve, megnőve, roppant zengéssel lelkében és halk, puha hangjában széjjelnyitotta a fényes
fehér ajtószárnyakat. Ott megállva a lámpák fényében, kicsiny
alakját fölnyujtva, mintha röpülni kényszerült volna, röpülni
és lángolni, bekiáltott a nagyok közé: férfiak közé!
— Csak tessék várni, csak tessék várni! Majd meglátják,
hogy mit tudnak az asszonyok! Majd én!
. . . S ő, Tormay Cecile, a mozdulatlan dolgok életének
felfedezője, a csodálatos mesék álmodója, az elmult küzdelmek
ismerője, a nagy magyar jövendő fanatikus szerelmese először
a betű erejével, a szépirodalom legnemesebb és legmagasabb
eszközeivel igazolta az egykori kisleány álmait. Ez az egykori
kisleány, aki leesett a fáról, magányra szorult s így mindinkább
önmagába, befelé nézett, könyvek közé ásta magát s önmagán
s könyvekbe szorított életeken keresztül ismerte meg a külső
világot. Igy írta meg évekkel, hosszú évekkel ezután az
Emberek a kövek között című regényt, a Régi ház című
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regényt, amelyben tengernyi kincs közben erre a feledhetetlen
mondatra találunk: „és kimondta azt a szót, amelynél az ember
kétszer csókolja meg a száját : mama”. Megírta az Ősi küldött című templomi áhitatú nagy regénytrilógiát, megajándékozta a szépet és nemeset szerető magyarságot két pompás
novelláskötettel. Minden betűvel, minden mondattal, amit leírt,
mintha az asszonyi lélek külön csodálatos hivatottságát és nagyságát szolgálta volna. Csaknem az első magyar író volt, akinek
müveit a legműveltebb nemzetek nyelvére lefordították, egy
ízben a Nobel-díjra is ajánlották. Minden sorával elmúlhatatlanul megfényesítette a magyar nevet és az asszonyi nemet.
Elmúlhatatlan érdemei közé azonban nemcsak müvészi
elvonultságában szerzett müvei tartoznak, emlékezetét munkáin kívül egy ma is élő hatalmas szervezet őrzi, a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége, melyet közel húsz esztendővel ezelőtt, a nagy háború befejezése után, a különböző
forradalmak között vergődő nemzet életének megmentéséül
hívott életre. Az a Tormay Cecile, akinek meséit a világirodalom legnagyobbjai ismertették a maguk nemzetével, ez az
előkelő művészeteknek élő íróművész akkor, a legnagyobb írói
sikerei közben meghozta a legnagyobb áldozatot kitűzött célja,
a magyar nemzet egységének megteremtése érdekében: letette
a tollat, lezárta meséi világát s kiállott az élő harcosok soraiból.
Hosszú éveken, csaknem két évtizeden át városról-városra, faluról-falura járt s csodálatos hangja zengésével, forró lelkének
erejével az asszonyokat hívta egybe. Az asszonyokat, akikről
kiskorában oly lekicsinylő szavakat hallott. Nem szereplésre,
nem vetélkedésre s gondtalan szórakozásra, hanem komoly munkára, nemzeti összefogásra. Mert ő, aki a multakat tanulta
ismerni, aki a multba nézett és a jövőbe látott: tudta, hogy abban
a megpróbáltatásban, mely 1918-ban érte Magyarországot, csak
a legteljesebb összefogás mutathat utat. Öntudatra, nemzeti öntudatra ébresztette a magyar asszonyokat, ezért hívta őket szövetségbe, nyilvános munkára. Régi dicsőséges nagy magyar
asszonyok munkájának folytatója lett az ő emlékezetük megőrzője, aki nem a maga, hanem egy egész nemzet családján belül
végzett hatalmas munkát.
Tormay Cecile neve úgy is mint író, úgy is mint aszszony, úgy is mint magyar, mindenkor ott fénylik a nagy magyar királynők, a nagy magyar asszonyok soraiban: Ő még látta
a nagy Magyarországot, ismerte a boldog békevilágot, átélte a
háborút és forradalmakat, de amikor mindenki azt hitte, hogy
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minden élveszett, amikor kiütötték a magyar férfiak kezéből a
fegyvert, Ő, a kicsi, filigrán, finom íróasszony az élő szó és
írott betű fegyverével a fegyvertelen magyar asszonyokat szólította láthatatlan és erős harcba, családok, társadalmak életén
belül való munkára: mert nemcsak a mult, de a jövendő nagy
Magyarországát is maga előtt tudta és akarta látni.

BEVÉGEZTETETT
Gyűlöletesek a nagyok,
a bukott és viruló ősök,
mi már gyermekkorunkban is csodakép
a többi gyereket szerettük.
Gyűlöletesek a felnőttök,
kik zsarolóan mindent tudnak,
fütyülnek és tikkadt dél felé
kiülnek a házak elé,
vagy bebújnak a ház belébe
ingujjban s oly undokak.
Elfeküsznek tejszínhabos
gyermekegünkön
morogván,
úgy megülnek a nagy Időn keresztül,
hogy dermed minden tagunk mozogván,
nem merünk és unatkozunk,
gyűlölünk és fenekedünk,
kóválygunk, mint zöldmérgű szesztül,
mert dalainkat eldalolták,
álmainkat kicsontozták,
beleinken hegedültek,
agyvelőnkön lángot szűrtek,
s nőttek naggyá, fene széppé,
költőkké és váteszekké;
börtönül csak szégyenünk
maradt már s a vézna glosszák
ujjainkat szégyelik.
Únjuk már a versek hosszát,
minden kész már és olyan szép,
nincs más hátra, mint halállal
egybekelni szolganép,
s égpendítő zuhanással
behúzni a vaskaput.
Kéry László

