
N A P K E L E T 

T O R M A Y C É C I L E : A F E H É R B A R Á T . 

A Z OLVASÓKÖZÖNSÉG és a könyvismertető csak a legnagyobb meg-
illetődéssel és elboruló kegyelettel tekinthet «A fehér barát» regény-
kötetre, a ragyogó író művészetének utolsó ajándékára, mellyel még 

halálából is felékesíti életünket. Annál nagyobb fájdalom az nekünk, hogy 
ezt a gyönyörű finomságot csak az emlékezés írás-koszorújával tudjuk viszo-
nozni, melyet már nem Tormay Cécile élő tollára, hanem összeomlott életé-
nek immár csak történelmi értékére lehet ráfonnunk. A halál felszabadítja 
és megvilágítja az élet távlatait. Erre gondolva, ebben az irányban szem-
lélődve, még jobban átérezzük annak a világnak a szépségét, mellyel Tormay 
Cécile gazdagabbá tett bennünket, de egyúttal szegényebbnek is tudjuk 
magunkat, akik hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy az ő artisztikus írásai 
tegyék finomultabbá és nemesebbé életérzésünket, hogy «ezzel is kevesebb 
szenvedés legyen a világon». 

Az első két kötet eseményei után a regény főhőse : Ung itt érkezik 
el élete fordulójához, mellyel megtalálja önmagát, szerepe hivatástudattá 
nő meg. A mohi csata után Ung vitéz az irughegyi pálosok kolostorába jut, 
hosszas lelki tusakodás után felveszi a rend fehér köntösét s miután hősi 
bátorságával végigszenvedi a tatárok támadását, Bertalan pécsi püspöktől 
küldetést kap, hogy járja végig a tatárdúlra országrészeket, erősítse az 
erőtleneket, és vigasztalja a vigasztalanokat. Ung, a fehér barát, elindul 
nemzetmentő útjára. Hírül viszi mindenfelé, hogy a tatárok kitakarodtak 
az országból; hitre és bizalomra neveli a lelkevesztett magyarságot; Segös-
dön felépíti a királyné ot thonát ; megfékezi a tömegek felszabadult ösztö-
neit ; összetartásra hangolja a pártoskodókat; a közösség érzésére ébreszti 
a főurakat; magához téríti az országot. Alakja emberfeletti lesz. Nem fog 
rajta sem gyűlölet, még a halál sem. ő lesz az élő magyarság szimboluma, 
az új értelem és világosság, mellyel a magyarság meglátja önmagát és foly-
tat ja jövőjáró történelmét. Az életnek ebbe a derengő hajnalában ragyog 
szét Ung vitéz lelkének eltűnő legendája. 

Tormay Cécile ebben a kötetében emelkedik fel írói művészetének 
legmagasabb oromzatára. Eseményalakító képzelete dúsabb, mint az előző 
kötetekben. Főhősének belső világában nagyobb mélységeket tár fel, jobban 
szétszedi lelkisége mozzanatait, mint amazokban. Ahogy Ung, ez a barbár 
kétségbeesésbe és dacba visszazuhant középkori magyar, az irugi kolostor-
ban átalakul Krisztus hitének lovagjává, a legszebb lélektani remeklés, 
melyet újabbkori irodalmunk felmutathat. E művészi alaképítő értékével 
egyenrangú az a módszere, amellyel a történelmet, ennek erőit spirituálisan 
megszemélyesíti Ungnak országöntudatot jelentő legendájában, egy énfölötti 
géniuszában. Tormay Cécile a legszerencsésebben oldotta meg a történeti 
regény sokat vitatott és hányatott problémáját. Mindenhol a történelmi 
tények szilárd talaján jár, nem old fel közülök egyet sem a mese ingere 
kedvéért. De ugyanakkor felemeli a tények adatait a bennük rejtetten 
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kifejezésre vágyó magasabb értelemre s ezt teszi meg Ungban hőssé. Egy 
nemzet természete mindig több és erősebb hatalom, mint a nemzetet ért 
történet. Alapjában igen mély történetfilozófiai gondolatok világában járunk 
e regényben. Az író az élet és halál messzi és transzcendens szálaiból szövi 
meseanyaga láthatatlan hajszálerezetét, melyek nem szívják el a költőiség 
varázsát, s nem is hervasztják el érdekükön a műélvezés első vágyódását 
és gyönyörűségét. De ugyanakkor táplálják és teljessé teszik az életnek és 
a kornak egész igazságát. Itt van a titka Tormay Cécile koréreztetésének 
és történelmi levegőjének. Ung alakja lassan-lassan nő ki környezetéből, 
amelyben minden neki él s viszont minden rajta keresztül kapja vissza 
maga számára a nagyobb élet jelentőségét. Amint Ung eszmeiesített hiva-
tása egyre magasabb és általánosabb életté alakul át, aszerint emelkedik 
fel maga körül s jut egyetemes kapcsolathoz a magyar élet legkisebb rész-
lete is. Valóság és szimbolum, részlet és egész, eseményesség s ennek lelki 
feltárása, költőiség és tűnődő gondolat, ezeken a belső kettősségeken áramlik 
le Tormay Cécile regényének élete. A történelmet nem kérdezi és olvasóit 
nem tanítja. Amazt megszólaltatja, mint az élet nagy és titokzatos illusztrá-
torát, erre pedig rábízza az élet minden korban egyaránt szomorú és rejtett 
arcának egyéni élményén át való felfedezését. Ő, az író nem tesz mást, mint 
csodálatos nyelv-csipkéivel bevonja és átenyhíti mindig fájó meseanyagát, 
aztán félrehúzza róla mondatai remegő szépségének függönyét: hadd lás-
sák meg az utódok elődeik sorsában a maguk s az ember örök történetét. 
Az életnek és egy kornak ilyen sűrített, gazdag szintézisét csak ő tudta 
megalkotni. 

Stílusa is ezt a koréreztető művészetét szolgálja. Nyelve, asszociációs 
ereje páratlanul sokirányú és friss. Alig van mondata, mely hangulattalan 
volna. Valamennyi vagy képbe, vagy gondolatba folytatódik. Ezért sok-
színűek, mélysodrúak, széles felépítésűek ; a mosoly vagy jókedv idegen 
megvilágítás rajtuk, mintha mindig a gondolatok harangzúgása hallatszanék 
ki belőlük. 

Igen, Tormay Cécile gondolatai! Itt is megjelennek, hogy mint beté-
tek egy pillanatra megállítsák a mese életét s kiemeljék belőle az élet értel-
mét. Gyönyörű igék, a szellem ékszerei, hadd álljon itt belőlük egy-kettő : 
Az Istenért nagy utat kell megjárnunk s közben el kell mindent ejtenünk, 
hogy végül két üres kezünk szabadon kulcsolódjék össze az Úr előtt. — 
Az ember sehol sem talál több világosságot és több békességet, mint ameny-
nyit a szívében egyik helyről a másikra magával hoz. — Isten betegséggel 
és elfáradással állítja meg az embert, hogy látni tanuljon és belenézzen a 
saját szívébe. — A hangban elmúlás van, a csendben örökkévalóság. — 
Az ember a legnagyobb utat nem az utakon járja meg. 

Az igék néha úgy hatnak, mintha nem axiómák, hanem vallomások 
lennének. 

* * * 

A regény csak részben Tormay Cécile maga kidolgozása. Halála meg-
akadályozta munkája befejezését. Ezt a nehéz és kényes feladatot Kállay 
Miklós vállalta. Részint Tormay Cécile megmaradt jegyzetei, vázlatai, részint 
Ambrózi-Migazzi Lajosné grófnénak, az elhúnyt író hűséges barátnőjének 
irányítása nyomán fejezte be a csonkán maradt regényt, még pedig éppen 
olyan őrködő kegyelettel, mint írói művészettel. Kállay kitűnően beleélte 
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magát Tormay Cécile regényírói modorába, tárgylátásába, szemléletmódjába, 
főként pedig nyelvképzeletébe. Tormay Cécile-t elérni nem lehet, de bizo-
nyos, hogy finomabban és szebben sem lehet megközelíteni, amint azt 
Kállay Miklós tudta tenni. 

* * * 

A regényt akkor fogadhatjuk értékeihez méltóan, ha nemcsak műfaji 
remeket látunk benne, hanem mást is : az író szándékát. Hiába vetítette 
ki az író tárgyát a tatárjárás idejébe, a regény nekünk szól s az ő hitének, 
élete küldetésének felejthetetlen vallomástétele is. Tormay Cécile talán sehol 
nem adott annyit önmagából s magyarságából, mint ebben a könyvében. 
Ezért több, epikaibb és megrendítőbb ez a könyv, minthogy csak szórakoz-
tató írást lássunk benne. Hittől és bizalomtól sugárzó konfesszió, zokogás 
és imádság, intés és szeretet, példaadás és léleképítés, egy áldozatban elégett 
fenséges írói lélek halálnál is erősebb tanításának mindig élő szava. 

Amint életéért, e könyvéért sem tudunk neki eléggé hálásak lenni ! 

KI SIRAT EL? 
Olykor, s most is, ha rámterül az árnyék, 
hogy végleg menni kell, kérdem: mi vár még 
több a halálnál? Életem, amelynek 
most mult el igazi tavasza, kelyhet 

tart elém keserű itallal, ez megöl. 
Ki sirat el? Csupán a Hargita felől 
suhog pár bús fenyő és keseregve 
kong egy harang, s egy csillag rengetegbe 

szédül le odafennről. S Budapesten? 
Ott semmisem mozdul, sokszor kerestem 
szívét, de nincs . . . Csak mindig esőző közöny, 
dallal, jó szóval én hozzá nem férkőzöm. 

De itt a Palatinon-n, ahol ültem 
virágok közt magamba elmerülten, 
a forró kékre fenn piciny felhő borul, 
s egy elfáradt babérgally a helyemre hull. . . 

Mondják: ember volt, kóbor és torz nevető, 
bolygott, amíg bitangé volt bőség, s tető, 
két haza közül harmadik fogadta 
be, barbár, de lelkét Rómának adta! Mihály László. 
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