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ván, a népszövetség franciái előtt szólt a lengyel asszonyról, «aki szét-
t épe t t hazájából távozot t s volt ereje, hogy fényt és gyógyulást keres-
sen a szenvedő emberiség számára». A nagy lengyel asszony is boldo-
gabb volt őnála, a t udomány művészetének élhetet t . Tormay Cecile 
nem politikus akar t l enn i ; a legmélyebb értelemben ve t t művészetet , 
az ember-megértést áll í totta nagy célok szolgálatába. Áldozata hasonló 
Széchenyiéhez, akinek világa nem a politika volt, hanem az örök 
emberi értékek. «Régi nagy államférfiak p rogrammjá t ma nem köve-
te lhe t jük többé, de Széchenyi p rog rammjá t é lhet jük ma és mindig.» 
Talán Tormay Ceciléről is felismerik egykor ma jd ezt. Nagy áldozatá-
ról felismerik, hogy «valami tör tént , amiből ta lán még tör ténet lehet». 

* 
* * 

A Küzdelmek és Emlékezések anyagának kiválogatása, elrendezése 
a legjellegzetesebbnek és legjelentősebbnek kiemelése egy megzavarón 
gazdag anyagból. A beszédek egyetemes és örök tartalmának elválasztása 
az alkalmi nevektől, gróf Ambrózy Migazzi Lajosné elmélyedő, gondos és 
odaadó munkája. Rajta van annak a neve, tetteljes megértése és biztos-
sága, aki Tormay Cecilenek minden gondolatát és szándékát annyira is-
merte, mint ő. 

R Ó N A Y G Y Ö R G Y : K I S K Ú N S Á G . 

Átültett fa. 
Csüggeszti szomorúan ágait 
és fonnyadó levele pereg egyre. 
Hiába ápolják és öntözik, 
csak pusztul ahelyett, hogy megeredne. 

De egy hajnalon a nap ráragyog. 
Ö érzi alvadt vérét melegedni. 
Megfeszíti elernyedt gyökerét 
és elkezd lassan terebélyesedni. 

Alkonyi tűnődő. 
Ki távolok páráin ernyeteg 
szemeidet búsan pihenteted 
és érzed lassan, hogy tekinteted 
már egyre fáradtabban tévelyeg: 

gondolj a napra, melynek fénye még 
föl-fölragyog s kigyullad rá az ég, 
rózsaszínnel erezve át a kék 
végtelenségek mély ívezetét, 

a napra gondolj amely lankatag 
borong alant a topolyfák alatt, 
de főnixként kel újra majd s vadabb 
lángokkal veri a szántásokat! 

Esős hajnal. 
Sárban klappog a lovak patája, 
hűsen zuhog a hajnali zápor, 
árokvizek piszkos tükre peng a 
sűrű csöppek gépfegyverzajától. 

Az útmenti tanya udvarán át 
lusta legény baktat abrakolni. 
Utánunk néz. Vacog a kutyája 
fal tövében. Nincs kedve csaholni. 

Később fölhagy a zápor. A fákról 
pár csöpp hull még percenő neszekkel. 
Szél kerekedik. A kocsilámpa 
pislákol, kialszik. Itt a reggel. 
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A néma költő. 
Juhász Gyula emlékének. 

Beesteledett. Hallgatnak a lombok. 
Elcsöndesülnek csöngők és kolompok. 

Az akolban kérődzik a barom. 
Zizzen alatta a sárga alom . 

Az ég beborul. Csillag nem világít. 
Lent is csak a pipák tüze parázslik. 

Pipaszó mellett méláz a legény 
fáradtan az istálló küszöbén. 

Olyan mindegy az élet! Ujja lustán 
matat a citerája ócska húrján. 

Hisz úgyis minden hiábavaló, 
zengi borúsan a citeraszó. 

Zeng és a költő csüggedten kiejti 
tollát kezéből. Minek itt keresni 

hangot ami zúg, tüzet ami ég? 
A tenyerébe hajtja a fejét, 

és mélyre, mindig mélyebbre hajolva 
némán figyel a bús citeraszóra. 

Falusi halott. 
Elhallgat a harang. Fölszáll a hold. 
Hajbókolnak az ákáclevelek. 
A tornác lépcsején ül és a mord 
macskával játszik békén a gyerek. 

Az ember tétován áll lenn az ól 
kerítésének dülve. Vacsorát 
nem evett még ma. A kertek alól 
— hallgatja — nyüszítenek a kutyák. 

Bent gyertyafényben úszik a szoba. 
Hervad a bazsalikom, rezeda. 
Az asztalon kolbász, bor és a vének 

fakó ajkán fölzúg a jaj s az ének. 
Az ember feje mellére bukik. 
S a tetőn vígan ríjjog a kuvik. 

Búcsú a Kiskúnságtól. 
Kiskúnság, Isten áldjon. Mostoha 
eged alól fiad jobb tájra pártol. 
Tán hűbb lesz hozzám a szerencse máshol, 
de boldogabb nem lehetek soha. 

Mert boldog voltam itt, habár szegény. 
Borús eged vigasztalón hajolt rám, 
s a bársonyoskék alkonyok hajoltán 
a béke és megnyugvás szállt felém. 

Itt kenyérízű volt a lomha szó 
s kenyered ízét nem lehet feledni 
és őszöd színét nem lehet feledni 
és teledet se, mikor hullt a hó. 

Fehér tenger volt akkor a határ. 
A hó alól kibújt a kecskerágó. 
Vérszínű volt a levele s a szálló 
vadludak tollán fénylett még a nyár. 

Hát így marad el minden ami szép, 
így hal a csönd el, így hal el a béke. 
A boldog esztendők tündéri éke 
csillogjon fölötted, tünő vidék. 

Jegenyéid szomorún intenek. 
A tücskeid még egyszer fölzokognak. 
Levele hull már az ákácosoknak. 
Kiskúnság, bús hazám, Isten veled! 


