
N A P K E L E T 

A J Á N D É K A M A G A S S Á G B Ó L . 
(Tormay Cécile műveinek gyüjteményes emlékkiadása.) 

I r t a : Hankiss János. 

«És odafent, fenn magasan, mint egykor régen, Szent Gellért 
talán most is felnéz könyvéből, melyet újra és újra olvas, s ismét 
mondja, mint legendájában mondotta hű szerzetesének: Walther, 
hallod-é? . . . És talán kérdi: ki az, ki kényszerít, hogy olvasásomat 
szüntessem? Walther pedig, mint hajdanrégen, lehet, hogy megint 
mondja néki: egy asszony az, ki énekel s annak a Gazdának a búzáját 
őrli, akinél mi szálláson vagyunk.» 

Gyarló földi ember vonakodva veszi át a szót az Asszonytól, aki a 
Gazda búzáját oly hűségesen őrölte s akinek ajkán oly megmásíthatatlan tisz-
tasággal buggyant ki a magyarok szimfóniája. 

Aki belemélyedt ennek a tizenkét kincses kötetnek valamelyikébe, s 
megtelt a lelke zengéssel, annak hallgatni támad kedve, nem beszélni. A nagy 
énekes után ki merné elsőnek megtörni a csendet? 

Itt fekszik előttünk az a karácsonyi ajándék, amelyet Tormay Cécile 
szánt a nemzetnek. Olyan ajándék, amilyet nagyon kevésszer kapott az akár-
kitől is. S mégis az első pillanatban felsír a szívünk : «Ó, nem ilyen ajándékot 
akartam ! Nem így, nem nélküle . . . nem az ő élete árán !» S aztán ő maga 
vigasztal meg : «Nincs emberi hit, még emberi eszmény sincs vértanuság nél-
kül, mert a földön csak az az eszme maradandó életű, amelyért van, aki meg-
halni tud». Égi magaslatokon fogant vigasztalás, — vagy talán földi mélysé-
gekből, egy vértanu-élet «De profundis»-ából fölsírt és így kétszeresen is eny-
hületes? 

Ha körülnézünk magunk körül, fekete decemberi délután, amely első 
percétől kezdve már naplemente, a baljóslatú világításban olyan körülöttünk 
az élet, mint egy óriási múzeum csupa torzóból. Lendületes vonalak könyök-
ben, vállban befejeződve, csonkák, bénák, akiknek már csak térdük van s 
úgy vonszolják, csúfos földközelben ifjúi álmaik maradványát. Szövetségek, 
amelyeknek vesszei régen széthullottak a hajdan oly szoros nyalábból; egye-
sületek, amelyeknek porladó koponyáján gúnyosan ragyog az elnökség 
koronája ; csillogó vértek, amelyek rég megadták magukat a rozsdának és a 
homálynak; nagy eszmények, amelyeknek fölfeszített testét szálldossák 
körül a fekete hollók, áruló frázisok. De legtöbbször tiszta lelkek, tele nemes 
törekvéssel, megacélozva nem közönséges tehetséggel, akiken előbb-utóbb 
mégis erőt vesznek a mostoha körülmények, Trianon tűrhetetlenül terhes 
fellege, a «senkisem próféta» alattomos légköre. Ezek a tiszta lelkek — s nin-
csenek is kevesen — végig helytállnak s az eszménnyel ajkukon halnak meg ; 
de művükön meglátszik a súlyos élet torzító hatása, terveiknek hídja csonka 
ívvel öleli a folyót, tornyuk rovátkos tetejéről örökre hiányozni fog az égre 
mutató, ragyogó sisak. 

Ebben a világban (s nem csak a miénk ilyen, de minden nemzeteké !), 
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ahol az eszmény győzedelme époly ritka, mint a teljesség dicsősége, isteni jegyet 
hord homlokán az, aki egészen az eszményé volt és tökéleteset alkotott. És 
ez a kettő oly ritkán van együtt! Az eszmény szót elég kiejteni, hogy égre 
tárt karokat lássunk magunk előtt, meghúzódott inakat, sóvárgást és har-
cot ; a tökéletesség szóra viszont az öröklétre elkészült nyugalom szobra 
jut az eszünkbe : ott viharzó dinamika, itt mindennel megbékélt sztatika. 
Egy is sok belőle földi halandónak, a kettő együtt a legnagyobbakra van 
bízva, hogy sáfárkodjanak vele és életüket adják érte. 

Ma már el szabad mondani — s el is kell mondani —, hogy Tormay 
Cécile ezek közül a legszükségesebb legnagyobbak közül való volt. 
A torzók világában tökéletes alkotása az égi akaratnak, erőből és harmóniá-
ból alkotva, harcra és békességre egyaránt. Ritka kincs, amelyet egy korszak 
és egy nemzet kapott onnan felülről, ahol minden kórságra készen áll az orvos-
ság. A XX. század elejének egyik legkövetkezetesebb idealistája és mégis 
legbiztosabb szemű művésze. Életében a legnagyobb szépségek és a legkín-
zóbb gyötrelmek adták egymásnak a kilincset; de őt a szépség nem tette 
gőgössé és egyedülvalóvá, a gyötrelem nem tette keserűvé és kiábrándulttá. 
Óriási erők buzogtak föl benne : meleg és mégis átható szeméből a tettek 
egész arzenálja sugárzott a tétlen emberek felé, s hangja bársonyos dallamos-
ságán az erős egyéniség dinamikus hangsúlya uralkodott. De nem sötét mély-
ségekből felbuggyanó, vak természeti erők ezek, hanem a szellem és a tiszta-
ság fényében tevékenykedők. Azok, akik szívesen egyszerűsítik a dolgokat, 
vállat vonhatnak s ideológiát, erkölcstanítást, aktualitást emlegethetnek. 
De csak addig, amíg nem mentek közelebb Tormay Cécile életeművéhez. 
Szellemi és erkölcsi ereje, a napsugárban tisztán fénylő energiái nem járnak 
pórázon s nem tesznek engedményeket semmi célra szűkített szempontok-
nak. Nem a gyakorlatias öntudat avatkozik itt bele a lángelme természetes 
csodáiba, hanem a lángelmének van kettős iránya, Janus-arca : a «tudatalatti» 
más magyar írónál utól alig ért gazdagsága fölött mint második ihletettség, 
őrködik a világos tudat reflektora a felelősség fénylő apparátusával. 

De hát nem maradt-e torzó az ő műve is? Nem kellett-e befejeznie más-
nak utolsó s éppen legterjedelmesebbre szánt regényét? Elérte-e mindazt, 
amire életében törekedett? 

Először erre az utóbbi ellenvetésre felelünk. 
A művész életének happy end-je hétfátyolos saisi titok. Boldog volt-e 

a művész? — ezt talán még az se tudná pontosan megmondani, aki nap-nap 
után vele élt s akivel mindazokat a gondolatait kicserélte, amelyeket általá-
ban ki lehet cserélni. Boldog volt-e az ember? Bizonyosan nem abban az érte-
lemben, ahogy fiatal leányok vagy az arany középszerrel álmodó filiszterek 
elképzelik. De ha arra gondolunk, hogy az eszménynek vértanura van szük-
sége, aki feláldozza érte életét s — ami sokszor nehezebb : nyugalmát —, 
és hogy az érzékeny szív égő áldozat, amelynek tiszta és magas lánggal kell 
lobognia, nem felelhetünk nemmel arra a kérdésre, amelyet föltettünk. Ki 
éri el célját? És elképzelhető-e, hogy egy olyan magasan járó lélek, aki fél 
könyökkel már az angyalok számára készen álló bárányfelhőpárnán könyököl, 
ne érezze, hogy a célt más tűzi elébe s hogy az ő földi céljai közül a legmagasabb 
is csak útjelző oszlop az igazi cél, a ködbe és kékségbe vesző cél felé? De még 
ha makacsul ragaszkodunk is hozzá, hogy mi is lemérjük a magunk mulandó 
mérővesszejével nagyjaink földi pályájának hosszát, akkor is különös tények 
sora kerekedik elénk : Tormay Cécile harcos életének kétségtelen sikere, az, 
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hogy örök láncba fűzte asszonytársainak szívét; hogy férfiak helyett ő szállt 
síkra a politikai élet százfejű hidrájával s bár maga is sok sebből vérzett, 
diadalt tudott aratni ott, ahol a bajnokok sora harapott a fűbe vagy hajtott 
szégyenszemmel fejet a soktorkú rém előtt. A Bujdosó könyv az emberi bátor-
ságnak két világrészben elismert, mert egyedülálló ténye s nem ismeri ezt a 
két világrészt az, aki nem tudja elképzelni, micsoda lélekre volt szükség, 
hogy a könyveknek ezt az oroszlánját kieressze az őrjöngő cirkusz porondjára, 
ahol veszedelem és szenvedés vár mindenre, ami bátor és tiszta. 

Nem maradt-e torzó a művész alkotása? 
Lehetne valami magyaros jelképiséget látni abban, hogy a toll kihullott 

a nemes és erős ujjak közül, amikor a nagy álom utolsó foszlányait akarták 
örökkétartó balzsamba bűvölni. De Tormay Cécile utolsó, nagy művének 
torzója csak annyira az, vagy már annyira az, mint a milói Vénusz. Mintha 
csak azért maradt volna abba, hogy örök problémákat adjon : mi lett volna, 
ha máskép történt volna? —, hogy izgassa a képzeletet és ihlesse a méltó 
Alfanokat, akik alázatosan közelednek a félbehagyott motívumkönyvhöz s 
akkor boldogok, ha minél tökéletesebben hozzáidomulhatnak a mester szel-
leméhez. Mintha a Gondviselés akart volna még végtelenebb perspektívát 
nyitni a Fehér Barát jövőbe lovagló, félig már amúgyis földöntúli küldetése 
előtt, — még tágabb kaput, amelyen egy egész nemzet fantáziája özönlik 
majd utána, egy jobb holnap felé? 

Mindenki tudja s a legkisebbek is érzik, hogy a művész alkotásainak 
viharzó életlüktetésén kívül az a legfőbb ismertetőjele, hogy «tökéletesek», 
azaz a teljesség benyomását keltik. Talán Arany János óta nem volt ilyen 
meggyőző teljesség érzése a magyar közönségben, s mindegy e tekintetben, 
hogy tízlapos novellát olvas-e, vagy háromkötetes regényt, a pillanatnak szánt 
beszédet vagy a Bujdosó Könyv történelmi lapjait. Persze ez a teljesség nem 
a hideg kompozíció kiszámítottságából ered, hanem abból a csalhatatlan 
érzésből, amely kicsinyben és nagyban, a választott jelzőben vagy a fejeze-
tek arányában, a röpke szóban és a jellemábrázolás szövőszékén egyformán 
jelzi az igazán nagyoknak, hogy «eddig és ne tovább», — s hasonlít a botjá-
val tapogatózó ember érzékéhez, amely a bot végére lokalizálja a tapintás 
élő csodáját. 

Ilyen körülmények között igazán nem volt mindegy, hogy ki és hogyan 
és mennyit ad a magyar közönség kezébe a — sajnos — immár befejezett 
oeuvre összetartozó lapjaiból. Tizenkét kötetben, amely nem szabad, hogy 
Prokrustes-ágy legyen. Azoknak az íróknak, akik számára anyagi kényszerű-
ségből életükben készül gyüjteményes kiadás, vagy akik haláluk után érik 
el, hogy barátok, kiadók csokrot kötnek mezejük virágaiból, talán mindegy, 
hogy mit válogatnak belőle : a csokor így is szép, úgy is, nincs határozott 
alakja, terjedelme, tagozódása. 

Aki nem olvasta el Tormay Cécile minden írását, ne higgye, hogy lelkes 
barátok elfogultsága mondatja velünk ez t : minden sorért kár, ami kimarad. 
A «filológiai» teljesség itt az emberek iránti jóakarat volna és a magyar nemzet 
meg a magyar olvasóközönség elemi érdeke. De azért egyetértünk a kiadás 
sajtó alá rendezőjével, amiért kihagyta az első novelláskötetek ifjúi zsen-
géit, s nem építette össze a versailles-i palota törzsével a fák mögött elbújó, 
alacsony majorságot, amely a maga nemében kedves, de más életszemlélet 
és más művészi fejlettség szerényebb tükre. Tudjuk, nem rajta múlt, hogy a 
Küzdelmek, Emlékezések anyagát nem oszthatta legalább két kötetre. 

1* 
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De így, ahogy van, ez a tizenkét kötet nemcsak egyenkint teljes és 
tökéletes, hanem az egésznek is megvan a nagy művészhez méltó architek-
turája. A gyüjtemény elején, közepén és végén terjedelmes, nagysúlyú művek 
mutatják, hangsúlyozzák az épület hármas tagozódását: balról az első két 
regény dupla pillére (Emberek a kövek között, A régi ház), középen a Bujdosó 
könyv kétkötetes teste, jobbról Az ősi küldött háromízű szárnya (1—2., 6., 
10—12. kötet). A közöket finomabb tagozású, sűrűbb árnyalású mélységek 
töltik k i : két novelláskötet (3. kötet : Viaszfigurák, Görög mesék; 8. kötet : 
Megállt az óra, Álmok), egybekötve két fordítás (4. Magyar Legendarium, 
Assisi Szent Ferenc Kis Virágai), egy másikban az olasz föld szépségére 
hulló három költői fénynyaláb (5. Virágok városa, Szirének hazája, A művészet 
földjén) s a Küzdelmek, Emlékezések cím alatt egyesített beszédek és cikkek. 

Csábító volna tovább gyönyörködni a nagy épület szintetikus szép-
ségeiben, meglepő keresztmetszeteiben, az alaprajz és a homlokzat szinte 
misztikus összefüggéseiben. S ha hely volna, elmondani, hogyan fogja át 
ez a gyüjteményes kiadás a magyar sors döntő fordulatait: Szent István 
korának európaisodását és megszentelődését (Legendarium), s ugyanennek 
a problematikának második és döntő válságát (tatárjárás, Ősi küldött), 
a XIX. század derekának magyarosodási csodáját (A régi ház), a nemzeti-
ségi krízist (Emberek a kövek között), a forradalmak és a nemzeti megújhodás 
korát (Bujdosó könyv, Küzdelmek). S elmondani azt is, hogyan kapcsolódik 
a magyar szellem érdeke az emberiség nagy korszakaiba : kiemelni a szinte 
most fölfedezendő Görög mesék korjellemző és emberi szépségeit (ezen belül is 
kiemelve A najád halála c. költeményt, a magyar romanticizmusnak Vörös-
martyhoz méltó kis remekét) — az olasz vonatkozású művek csodálatos 
«beleérzéseit» a renaissance-ba és az örök rómaiságba —, a Megállt az óra 
biedermeyerjét, hogy ne beszéljünk itt a novellák és a regények mély magyar-
ságából következő, hol őszi pókhálóhajókhoz, hol maradandó aranyláncok-
hoz hasonló kapcsolatokról az emberi életnek korok és nemzetek szerint 
színeződő árnyalataihoz. 

Csábító volna, de nem lehet. Ennek a pár sornak még könnyelműs-
ködőn, odavetetten sem szabad beletarolnia Tormay Cécile élet- és jellem-
rajzának gazdag vetésébe. Amit mondtunk, arra talán mégis jó, hogy az 
olvasónak mértéket kínáljon a gyüjtemény gazdagságának és változatos-
ságának hozzávetőleges megítélésére. Érdekes : Tormay Cécile olyan erős 
írói egyéniség, hogy egy sora, egy mondata elég, hogy fölismerjük. És mégis 
olyan sokoldalú, mintha a mély kék szemek az egész világot magukba itták 
volna s most szétsugároznák közénk tizenkét kötet lapjaira. Ennek a sok-
oldalúságnak új, meggyőző bizonyságait adja a gyüjteményes kiadás. Hiszen 
Tormay Cécile remekeinek nagyrésze már alig volt kapható. Még a legismer-
tebbeket : A Régi Házat, a Bujdosó Könyvet is úgy olvassuk, mint új isme-
rőst. A novellák közt nagyon sok van, amelyek most mutatkoznak be igazá-
ban. A Görög mesék a művész esztéta-korszakából valók, csaknem mindnek 
hetaira a hősnője vagy szereplője s mégis milyen magas, tiszta légkört teremt 
köréjük az igazi író ! Míg kortársai a legnagyobbak életét is gyakran meg-
fürdetik a sárban (szegények, alig tudnak mégegyszer talpraállni előttünk 
az ilyen kényszerű fürdő után !), addig Tormay Cécile a görög fuvolás-
leányok elvetélt életének is fölfelé ívelő, jelképes vagy tragikus értelmet 
tud adni. Alakok és szenvedélyek, poézis és korjellemzés tökéletes elképzelte-
tést tesz lehetővé. Stílusa ezekben a novellákban szinte mágikus erejű. 
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A látomás úgy engedelmeskedik neki, mint másnak a verejtékszagú meg-
figyelés sem. Az ilyen mozgóképek, mint amely a feledhetetlen Szerelem 
hősnőjét, Chrisariont jellemzi, amint az utca árnyékából a verőfényre lép k i : 

«Indult a férfiak felé, mikor egyszerre idegenszerüen meg-
ingott a teste. Lába előtt az árnyéka is megingott a kövezeten. Keze 
a melléhez kapott és sárga peplosában mint egy tántorgó láng ágasko-
dott fel a tér közepén» 

— a művészet és az élet teljességében fogantak, életet adnak, amikor életet 
ábrázolnak. 

S a Görög Mesék nem kivétel. Az élet nyüzsgése mindenben és mégis 
minden szépségre megérten : ez Tormay Cécile varázserejének legjava — 
ha ugyan szabad boncolni a varázslók erejét . . . Ugyanez az élet, ugyanezzel 
a költői lendülettel, amely mégsem árt meg a realitás biztos érzésének, 
lüktet előttünk, aztán át rajtunk abban a kötetben, amely a nemzeti munka 
keresztmetszetét adja. A legnagyobb meglepetés itt fogja várni azokat, akik 
Mátraháza varázslóját még nem ismerik egészen. A Magyar Asszonyok 
bálványozott elnöke nem tudott közönséges és kicsinyes lenni a közönség 
előtt és kicsiben sem. Minden beszéde, még ha ugyanarról a témáról szól is 
s ugyanaz az alkalom szülte, esemény volt és remek maradt. A «Nemzeti 
munka» c. kötetrész azt az asszonyt mutatja be egész nagyságában, aki 
sohasem feledkezett meg arról, hogy a művész mindig művész kell, hogy marad-
jon, ha nincs könnyen lejáró álarca, hanem a maga arcát viseli. Mennyi 
gondolat és fordulat, mennyi kép és mennyi lélek (sokra volt szükség, hogy 
hétköznapokon is meg tudja szállni a tanítványokat!), s mennyire kíván-
tatják, hogy ez a szemelvényes kötet mielőbb kiegészüljön ! Az egész magyar 
nemzet, úgy, ahogy a nagyvilághoz szól, amelyhez beszélnie kell nagy fájdal-
mában, hálás lehet annak, akinek «Első kiáltványát a világ asszonyaihoz» 
vagy «Mussolinihez intézett beszéd»-ét könnyes szemmel olvassa. Jókairól, 
Beethovenről írt cikke, Anatole France-szal folytatott beszélgetése, az 
«Egészen az enyém» revelációi A Régi Ház keletkezéséről. . . csak azért is 
megszakítom a sort, hogy minden társam a művész szeretetében közbevág-
jon s megmondja a maga kedvencét e gyöngyök között — azt hiszem, mindre 
sor kerülne így! 

Nem az én feladatom, hogy az Ősi Küldött utolsó kötetéről beszéljek 
s benne a folytatás és befejezés súlyos érdemét vállalókról. De ha csak ez az 
egyetlen kötet volna, abban is összefoglalódnék Tormay Cécile lángoló és 
mégis harmonikus lelkének minden törvénye és minden szépsége. Benne van 
a megpróbáltatások legfájdalmasabb rezonanciája, egy darab vonagló élet; 
de benne van az eszmény és a nemzet — a kettő nála sajátosan egy tudott 
lenni! — végső diadala, amely úgy borítja be ércével a sóhajtás hördülő 
hangját, mint a katedrálisban fölhangzó Te Deum harangorkánja a kis 
templomokban, eldugott temetőkben felsíró lélekharangok mulandó dalát. 
A hősök szenvednek és boldogulnak — egyszerre, s a lélekharang nem mond 
ellen a Rákóczi-harangnak. Eposz és regény is az Ősi Küldött, talán az 
a regényből kisarjadzó modern hősköltemény, amelyre époly régen s ép-
oly sóvárogva várunk, mint az akarat új bevonulására puha életünkbe . . .1 

1 Az Ősi Küldöttről a debreceni Nyári Egyetem Tormay Cécile-emlék-
ünnepén mondott beszédet más alkalommal közöljük. 
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Tormay Cécile nem érhette meg a gyüjteményes kiadás megjelenését. 

De az a munka, amelyre még néhány hónappal ezelőtt annyi szeretettel 
készült, nem maradt gazdátlan. íródeákja és életének hű osztályostársa, 
Ambrózy-Migazzi Lajosné grófné a megértés, az együttérzés és a kegyelet 
erejével oldotta meg a sajtó alá rendezés felelősséggel és gyönyörűséggel 
teljes feladatát. Amint az Ősi Küldött utolsó fejezeteinek «vázlatát» emlékei 
és jegyzetei alapján kidolgozta, a kongenialitás ritka adományát árulja el. 
Nagyon sokkal tartozik neki a magyar olvasóközönség. Szervező és rendező 
erejét, ízlését és tapintatát dícséri a tizenkét kötet anyagának szerves és 
művészi tagolódása, páratlan munkabírását a megjelenés puszta ténye is. 
Híven állt mellette a nagy mű gyászoló múzsája, Tormay Gézáné, az ihletet 
termő nádudvari hangulat és a szív művészének oly szükséges hű szeretet 
kútforrása, a «lectrix fidelissima». Helye ott van az irodalomtörténetben 
a Mlle Gournay-k sorában. 

A Genius-kiadóvállalat komoly ízléssel állt a hálás feladat szolgálatába. 
Talán csak a belső címlap keretének ötlettelenségét lehetne kifogásolni. 

S most menjünk vissza utolsó szavakért ahhoz, akinek ezt a minden 
magyar karácsonyfája alá kívánkozó ajándékot köszönhetjük. S fűzzük 
tovább azokat a sorokat, amelyekkel mint kölcsönzött szárnyakkal fel próbál-
tunk emelkedni az ő emlékéhez. A Legendarium élén a fordító úgy érzi, 
«hogy talán mégis őrölt egy maroknyit annak a búzájából, akinél ők Hárman — 
István, Imre és Gellért — örök szálláson vannak odafenn . . .» 

Most már ő is odaköltözött negyediknek, ahol a magyarok búzáját 
őrlik és angyalok énekelik hozzá a magyarok szimfóniáját. Tormay Cecilia 
őrlőköve idelenn tovább forog. Már elvesztette az ősi dolgok kezdetlegessé-
gét, lecsiszolódott róla minden földi hiányosság (mi sohasem is láttunk rajta 
sem repedést, sem karcoló élet) s a búza, amelyet őröl, a legtisztább élet. 
Isten magyar szolgálója elköltözött mellőle, de láthatatlan keze tovább for-
gatja a tündöklőre csiszolt követ, láthatatlan ajkai tovább formálják a magyar 
szót és azt a különös dallamot, amely a mi sorsunk mélységeiből zeng föl. 
Karácsony estéjén hálatelt szívvel álljuk körül a zengő követ, amely kenye-
ret és dalt oszt nekünk. 

TÉLI NAGYERDŐ. 
Ez most egész más táj. Vagy láttad itt 
Valaha ezt a gyöngyszürke eget? 
Selymén a hold fénytőre rést szakít, 
s idegenül ismerős permeteg 
szitál a résén, gyöngyeső szitál. 
Az elferdült fenyők ritkás setét 
körvonalával ez az esti kép 
kínai műremek: megéledt régi táj. 

Ősrégi táj. Ne kérdezd, hogy lehet. 
Bennünk aludt évezredek során, 
s most tudatunk mélyéből föllebeg, 
előmerül az elsüllyedt Turán: 
a fenséges ázsiai mező, 
az ünnepélyes napkeleti csend. 
Gyöngyszürke égbolton hallgatva leng 
magas sudarán pár ritkás fenyő. 

Juhász Géza. 


